قصصُقصيرةُلألطفال

لألطفال
قصّة
نُا أل َّ
يقُ
إِ َما َطةُُا أْلَ َذىُ َع ُِ
ط ِر ِ

يق
إِ َماطَةُ اُ أْلَ َذى َع ِن اُ ألطَّ ِر ِ
ُّورةَ ُ.ن أ
ُانُ
ُج ِمُيلَُة ُِ
ُُو َُ
صُة َُ
مُعب َأرُ َم أو ِق ِع َن َُ
اتُُُِق َّ
ُُب ُِع أن َ
ُعُة َ
ُُج ِدُيدَُةُُمُمأُ ِت َ
اُسب َ
ن َق ِّدمُلَك أمُا أل َي أو َ
ُو ِ
ار ِمُاْلَ أخالَ ِقُفِي َهاُا أل َكثِيرُ ِمنأ ُ
يقُ"ُ ِمنأ ُأَج َم ِلُق َ
ِص ِ
"ُإِ َما َطةُُا أْلَ َذىُ َع ِنُُا أل َّط ِر ِ
صُ َم َك ِ
ُوا أل ِح أك َمةَِ ُ.ت ِابعو َنا.
ْل َفا َد َة َ
اأ ِ

ُخ َر َج َ
ُو َجمِيل َ
انُ
ُُ،و َب أي َن َماُ َك َ
ُظافِرُلِلَّ ِعبُِفِيُا أل َحدِي َق ِة َ
ُوا أل َجوُّ ُ َهادِئ َ
ِس َ
فِيُ َي أو ٍمُم أشم ٍ
ُارةُأ أخ َرىَ ُ.س َق َط أ
ارة أُو َين ُّط َ
تُا ألك َرةُ
فُك َر ِتهُِ َت َ
ُخ أل َ
ُِحيأثُ َت َراهُ َيجأ ِريُ َت َ
اُب َو أق ِته َ
مسأ َتمأ تِع ِ
اُح َّتىُ َش َّدُا أن ِت َبا َههُ َب ِريقُ
ُب َه َ
اُو َماُإِنأ ُ َكادَ ُأَنأ ُي أمسِ َ
أنُ َي َد أيهُِ َت َوُجَّ َهُُ َنحأ َو َهاُمسأ ِرع َ
ك ِ
ِمنأ ُ َبي ِ
اُو َس َطُ
اُحاد َ
ُِوعِ أندَُا أقت َِر ِابهُِ َت َبي ََّنُأَ َّنهُ ِمسأ َمار َ
مأسُفِيه َ
اسُأَشِ َّعةُِا أل َّش ِ
شيءُ َيشعُّ ُِْل أن ِع َك ِ
ُصدِي َق َن َ
ىُسالَ َمةُِك َر ِتهُِ
ُعلَ َ
ُّللُا َ
اُظافِراُلَ أمُي ِعرأ هُأَيُّ ُاهأ ِت َم ٍامُ َف َق أط َ
يقُْ،لَ ِكنأ َ
ُح َم َد َّ َ
ا أل َّط ِر ِ
فُ َف ِرحاُ َمسأ رورا.
ص َر َ
َوا أن َ
سُفِيُ
يقُ َق أدُا أن َغ َر َ
ارُالَّذِيُ َت َر َكهُم أُلق َ
دَرُإِلَ أيهُِ َم َاذاُلَ أوُأَنَّ ُا أل ِمسأ َم َ
َفجأ أَةُ َب َ
اُو َس َطُا أل َّط ِر ِ
ُو َبدَ أ
ُوجأ ِههُِ
تُ َعلَىُ َت َقاسِ ِيم َ
كُ َقلِيال َ
ُس َي أشعر؟ُحِي َن َهاُارأ َت َب َ
ان َ
اُب َم َاذاُ َك َ
ك َر ِته َ
ُِو َخسِ َر َه ِ
ُصلَّ أ َّ
ُحد َ
ُِو َسلَّ َم ُ
ا أل َّ
ول َّ ِ
ىُّللُاُُ َعلَ أيه َ
ُّللُا َ
ِيث َ
ُو َت َذ َّك َر َ
ُوا أل َهلَ ِع َ
ِيرُ َب َوادِرُا أل َخ أوفِ َ
ُرس ِ
صغ ِ
ونُ َباباُأَ أد َنا َهاُإِ َم َ
يق".
اطُةُا أْلَ َذ َ
ُو َسبأع َ
ُبضأ ع َ
ىُعنأ ُا أل َّط ِر ِ
ْلي َمان ِ
"ا أ ِ
ُُو َرا َحُ
او َيةُِا ألق َما َم ِة َ
ُوأَ أل َقاهُدَا ِخ َل َ
ار َ
ان َ
اُحيأثُ َك َ
َو َعادَ ُمسأ ِرع َ
ُح ِ
ُو َه َّم ِ
ُبا أل ِت َقاطِ ُا أل ِمسأ َم ِ
َي أل َعبُ َم َعُأَ أت َر ُِاب ُِه

