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ستبقى ال���ك���لُّ    إنّ��م��ا 
صرنا الواجُب  دعا  إْن 
ري��اٌض ل��ل��ح��ّبِ    فهو 
وب���ه ن���ح���ُن     ط��ي��وٌر
ال����ع����ّزِ    كبير ث��م��ُن 
تُ��ف��دى األرواُح  ف��ل��ه 

مالنا في  ذا الزمْن غيُر راياِت الوطْن
ت��ف��ت��دي��ه  ف���ي ال��م��ح��ْن
ال��ث��م��ْن ف���ي  ن��ب��ال��ي  ال 
سكْن ل���ل���روحِ   وه���و 
الفنْن أغ��ص��اُن   وه��و 
السُّنْن م��ص��ادي��ِق  ٌف��ي 
العَلْن ف��ي  تُ��ه��دى  حين 

شعر : حسين عطية
رسوم : أحمد علي / العراق



تنبيه:  يرجى عدم رمي أوراق المجلة في سلة المهمالت حذرًا من هتك األسماء المقدسة

من كنت م��واله فعلي م��واله، اللهم واِل من وااله،   "

وعاِد من عاداه، واخذل من خذله، وانصر من نصره "
الكائنات   سيد  قالها  التي  العطرة  الكلمات  بهذه 
منهاج  ل���واء  ب��ه��ا   سلم  وال��ت��ي   s محمد  نبينا 
ال��ن��ب��وة واإلس����الم ال���ى إم��ام��ن��ا ع��ل��ي اب���ن اب��ي 
الحياة  ف��ي  منهجا  لنا  ليكون   ،  g ط��ال��ب 
 ، للتعامل معها في كل مفاصلها  وطريقًا 
ونحن نعيش هذه األيام السعيدة على 
قلوبنا بتكليف إمامنا ليكمل ما بدأ به 
لنا طريق  s ويرسم  واب��ن عمه  أخ��وه 
احبتي  واجبنا  فمن  والخالص،  اإلصالح 
الخروج  الطريق وعدم  نبقى على هذا  ان 
من  يمكننا  ال��ذي  الوحيد  الطريق  ألن��ه  منه 
باألعمال  مكللون  ون��ح��ن  بالله  ال��ل��ق��اء  خ��الل��ه 
الصالحة ونكون خير موالين إلمامنا من خالل 
حبنا لبعضنا للبعض والصدق في تعاملنا والمثابرة 
الخليفة  بهذا  ولكم  لنا  فهنيئًا   ، العلم  في طلب 
العادل الصادق المحب للخير ، جعلنا هللا 
وإياكم من الموالين والثابتين على 

... g نهج اإلمام علي
 انه سميع مجيب ...

عيد الغدير

شعر : حسين عطية
رسوم : أحمد علي / العراق



سيناريو: كرار الخفاجي
رسوم: احمد علي / العراق

ألوان األرصفة
 السالم عليكم 

وعليكم السالم 

لقد حضرنا في الموعد وأخبرنا أهلنا 
بأننا اليوم سنكون في جولة معك

قبل الصعود الى السيارة هل تعرفون 
معنى هذه األلوان على الرصيف 

نحن ننتظر 
اإلجابة منك ؟

اعتقد انها مخصصة 
لشيء ما ؟

صحيح ان هذا الرصيف قد لون باللون األبيض واالزرق 
لكون هذا المكان مخصص لوقوف الباصات وأيضا يسمح 

بالتوقف لفتره قصيرة وليس للوقوف فترات طويلة 

و قد يلون الرصيف باللون 
األبيض واالصفر ومثال 
على ذلك  الرصيف أمام 
المستشفيات والمصارف 
وبعض األماكن الخاصة 
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هههههه ، هنالك رصيف يكون باللون األبيض 
واألسود يسمح لك بالوقوف متى تشاء ، لقد 
انتهينا اليوم من جولتنا هيا لنعود الى المنزل 

صحيح وهذه إشارة أخرى 
لعدم الوقوف والتوقف 

قرب هذا الرصيف 

لقد سمعت من والدي ان الرصيف بلون 
األصفر واألسود ايضًا ممنوع الوقوف 

اذا امتلكت سيارة اين اوقفها؟ 
هل في وسط الشارع ؟

وعلى ماذا تدل 
هذه األلوان ؟

معناه ممنوع الوقوف 
او التوقف نهائيًا في 

هذه المنطقة 

العدد 5136



قلعة الحصن / سوريا

إعداد : ياسر العامري

يف  وحتديدا  جدا  جميلة  اال�شتك�شافية  رحلتنا  �شتكون  اليوم  االأعزاء  اأ�شدقائي  بكم  مرحبا 
�شال�شل جبال ال�شاحل يف حمافظة حم�ص ال�شورية و�شنتعرف برحلتنا على تاريخ قلعة احل�شن تعّد 
هذه القلعة بكونها واحدة من اأهم قالع القرون الو�شطى املحفوظة يف العامل وا�شمها القدمي ح�شن االأكراد 
القلعة  اأعطيت  القلعة  على  الفرن�شيون  �شيطر  وبعدما  �شابقا  القلعة  �شكنوا  الذين  االأكراد  معقل  ومعناها 

لفر�شان امل�شفى واأطلقوا عليها ا�شم كراك دي �شوفاليه.
م�شتى  بلدة  من  اجلنوب  اإىل  حم�ص  مبحافظة  الن�شارى  وادي  منطقة  يف  تقع  فهي  اجلغرايف  موقعها  اما 
ال�شياحية حيث تبعد عنها م�شافة )30( كم وتتو�شط مدينتي حم�ص وطرطو�ص وترقد على تلة عالية على 

ارتفاع ) 650 ( مرت وتعترب من القالع االأثرية اجلميلة يف ال�رشق االأو�شط و العامل.  
اما �شكلها وطريقة بنائها فتعّد منوذجا كامال للقالع الع�شكرية اتخذت ال�شكل امل�شلع غري منتظم الطول 
قطرها الكبري )200 (مرت وال�شغري) 140(  مرت تبلغ م�شاحتها 3 هكتار و الهكتار)وحدة قيا�ص م�شاحة 

وتبلغ  )10،000 مرت(  .

مل ي�شتكمل بناء القلعة دفعة واحدة وامنا بنيت على �شكل مراحل خمتلفة فقد �شيد هذا احل�شن عام ) 1031 م ( 
كان هدف احل�شن حماية طريق القوافل التجارية القادمة من �شواحل  بالد ال�شام اإىل داخل بالد ال�شام .

بعدما اأ�شاب القلعة زلزال �شنة ) 115٧ م ( اأعيد بناء وترميم  الدفاعات اجلديدة للقلعة .
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إعداد : ياسر العامري

بكربها  القلعة  متتاز 
كامل  م�شاحتها جلي�ص  تت�شع  حيث 

العدة  مع  جندي  اآالف  ثالثة  من  متكون 
واكتمال  بجمالها  ومتتاز   ، وخيولهم  العتاد  و 

املكت�شب  الكل�شي  لونها  وجمال  املعماري  بنائها 
من احلجارة حيث بنيت من االأحجار الكل�شية خلفة 

وزنها .
اىل هنا تنتهي رحلتنا اجلميلة داخل هذه القلعة 

اجلميلة نلتقيكم يف رحلة جديدة لنتعرف 
على ابرز اآثارنا اجلميلة 

االأوىل متثل احل�شن الداخلي وهو بحد ذاته قلعة قائمة يحيط 
رئي�شية  بوابة  ولها  اخلارجي  ال�شور  عن  يف�شلها  خندق  بها 
ينحدر  طويل  دهليز  بوا�شطة  اخلارجي  القلعة  بباب  تت�شل 
تدريجيا حتى الباب موؤلفا منعطفا دفاعيا يف املنت�شف وميتاز 
االجتماعات  قاعة  و  العنابر  بها  وحتيط  العالية  باأبراجه  اأي�شا 

وكني�شة ومطعم وبع�ص احلجرات. 
ال�شور  هو  االأول  دفاعني  من  موؤلف  اخلارجي  احل�شن  اما 
اخلارجي للقلعة يتاألف من عدة طوابق فيه قاعات وا�شطبالت 
بع�شها  برجا   )13( بـ  مزود  للجلو�ص  غرف  و  وم�شتودعات 

دائري واالآخر  م�شتطيل .
اما ال�شور الثاين هو ال�شور اخلارجي يتاألف من ثالثة ع�رش برجا 

دفاعيا وحاميا لل�شور الداخلي. 

الداخلي ويحيط  و  اخلارجي  احل�شن  يف�شل بني  والذي  الداخلي  املائي  اخلندق  الثالث هو  الدفاع  اما 
بالقلعة من الداخل وال يزال الق�شم اجلنوبي قائما حتى االآن وتتجمع فيه مياه االأمطار ويوجد فيه عدة 

اأبواب توؤدي اإىل احل�شن اخلارجي بوا�شطة ج�شور خ�شبية متحركة. 
عند  ت�شتخدم  الداخل  اإىل  توؤدي  �شيقة  ب�رشاديب  وتت�شل  االآخر  والبع�ص  بع�شها  معلق  واالأبواب 

احلاجة ال�رشورية . 
وهناك ثمانية اأق�شام االأوىل منها قاعة الفر�شان ، والثانية كني�شة التي مت حتويلها يف العهود االإ�شالمية 
اإىل م�شجد، والق�شم الثالث هو  املخازن والتي يخزن بها موؤن اجلنود وفيه فرن دائري ال�شكل ل�شناعة 

اخلبز والق�شم الرابع منها كان مهاجع نوم اجلنود ويليه الق�شم اخلام�ص هو امل�رشح ذو �شكل دائري .
اما ال�شاد�ص االبراج العلوية وفيها برج قائد الفر�شان وبرج قائد القلعة وهو الوحيد املبني على �شكل 

دائري .
 الق�شم ال�شابع برج بنت امللك وهو االآن م�شتثمر ا�شرتاحة ومطعم لل�شياح. 

واخر ق�شم هو الثامن قاعة احلر�ص امللكي. 

وتتكون القلعة من ثالثة دفاعات 

العدد 7136



ُيحكى عن حكيم كان يحب الفقراء 
كثيرا ، فيجمع صغارهم ويعلمهم 

ويؤدبهم .
كان الحكيم فقيرا أيضا ، يملك 

حقال فيها بعض األشجار وبئرًا قديمة .

قصة : مهند العاقوص / سوريا
رسوم: سرى غزوان / العراق
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لم يكن ذاك الحكيم محبوبا في المدينة ؛ فقد كان يدعو للعدل ، وهذا ما ال يحبه رجال 
المال والنفوذ في المدينة .

ذات يوم ، اتفق أهل المدينة على تسمية الحكيم باألحمق ، ونشر شائعات أنه يدعي 
الحكمة فيما هو أبله أحمق .

فجمع الحكيم بعض الناس في حقله ، وأشار نحو البئر قائال ) هذه بئر الحكمة أزداد 
حكمة كلما ارتويت منها ( 

ثم أشار الى بقعة وسط الحقل ، وقال : هنا على عمق 100 متر دفنت كتب الحكمة التي 
منها أتعلم  

في ذلك المساء ، اجتمع كل الذين يكرهون الحكيم ، واتفقوا على خطة لسلب 
الحكيم القوة و الحكمة ! لذلك راحوا ينقلون الحجارة ، ويردمون بئر الحكمة ! ثم حفروا 

عميقا لسرقة كتب الحكمة .
في اليوم التالي ، حين رأى التالميذ ما جرى ، حزنوا على معلمهم ، وسألوه »هل 

ستزول الحكمة عنك بعد أن ردم البئر وضاعت الكتب؟«
فابتسم الحكيم ثم جمع الناس وقال : هذه البئر كانت جافة، وأنا أردت ردمها، فأشعت 
أنها بئر حكمتي، فردمها الحمقى وجنبوني عناء التعب ، وأما موضع الكتب، فقد أردت 

حفر بئر جديدة ، وقد فعل الحمقى ذلك بحثا عن كتب أرادوا سرقتها .
أعجب الناس بذكاء الحكيم ، وضحكوا على أعدائه ، فصار الحكيم ذا شعبية في المدينة ، 

يحترم الجميع علمه ويسمونه ) بئر الحكمة  (

قصة : مهند العاقوص / سوريا
رسوم: سرى غزوان / العراق

العدد 9136



سيناريو: وسام القريني
رسوم : حسام الدين  / مصر

في يوم من األيام جاء رجل إلى مكتب سنان من أجل قضية ما

ذهب سنان مع 
الرجل إلى بيته

ها إنك صغير في العمر ، 
أيعقل أن تكون متحريًا 

كبيرًا ومشهورًا يبدو 
إنني أخطأت شكرا لك

من بقع الحليب التي على مالبسك ، 
وأيضا بقع الزبدة ، ويداك الطريتان

انتظر يا بائع الحليب

وكيف عرفت؟

اللصوص الصغار

إنه متحٍر كبير ، 
أخبرنا ما قضيتك؟

ارجوك أبي ال تدعنا 
مع هذا الجار الممل

إنه يقسو علينا كثيرا

مرحبا يا جاري ، لقد فعلت 
كل ما هو مناسب ، وجمعت 
الصغار واطعمتهم وعلمتهم 

كيفية زراعة الورود

هذا هو منزلي أنه يتعرض لسرقات كثيرة 
وال أعرف كيف ،، من فترة وأنا لم أخرج 
للعمل ألنني أبقى لحماية ولدي الصغيرين
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يبدوا أنهم ال 
يحبون جارك

وماذا أفعل ؟ أنا أعمل 
منذ الصباح وحتى 
المساء وال سبيل 
لرعايتهم غير الجار

ألم تقل إنك في إحدى المرات صبغت 
حاجياتك المسروقة حتى تعرف من سرقها؟ 

أنتما أيها اللطيفان ، أعيدا 
ما أخذتماه من البيت هيا 

بسرعة فأبوكما يحبكما
مستحيل كيف 
من بقايا األصباغ تحت اظافركما عرفت بذلك ؟

ولكن لماذا تفعالن هذا؟

سامحنا يا أبي ،، كنا نريدك 
أن تبقى معنا في البيت

أغفر لنا يا أبي ، نحن نحبك وال 
نريد أن نبقى مع جارنا الممل

حسنا أعدكما بأنني سأكون 
بقربكما أكثر من قبل

قضية سهلة انتهت على خير

نعم

العدد 11136



ــي  ــت ــب الـــــســـــام عـــلـــيـــكـــم أح
نتعرف  جديد  وعــدد  األصــدقــاء 
من  جــديــدة  مجموعة  عــلــى  فــيــه 
أبدع  التي  تعالى  الله  خلق  عجائب 
الباري في خلقها وما تحمله من غرائب 

في أشكالها وعملها.

على  ينمو  الفطريات  من  نوع  وهو 
الميت  الخشب  أو  الميتة  األشــجــار 
وهي هشة تشبه الجليد وتنمو على 
على  أو  لها  دعــامــة  فتكون  األفـــرع 
كالوسادة  تعمل  بحيث  الشجرة  جذع 
لها، ويستخدمها األطباء في صناعة 
أنه يستخدم كمحفز لنمو  الدواء كما 

األعصاب وقتل الديدان.

المائية في  النباتات  أنواع  أكبر  من  وهو 
العالم تتميز بأوراقها الخضراء الكبيرة التي 
قطر  فيصل   ، الــمــاء  سطح  على  تطفو 
)10( أقدام، و  أكثر من  زهورها وأوراقها 
 ، )26( قدم  إلى طول  لها جذورها تصل 
يتواجد هذا النبات في نهر األمازون في 
منطقة المياه الضحلة كما يوجد منه نوع 
آخر أصغر حجما في الباراغواي وعند النظر 
اللون  جميل  كبير  كصحن  يبدو  لشكله 

فسبحان الله الخالق!.

إعداد: ضياء العيداني  

 أسنان رأس الدب

نبات فكتوريا
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ــبــحــر مـــن ثــاث  يــتــكــون عــشــب ال
والساق  )الــجــذور  رئيسية  مناطق 
واألوراق(، يتاثر عشب البحر بشكل 
مباشر بدرجة حرارة المياة والتيارات 
البحرية ينمو بسرعة في الظروف 
حرارة  درجة  الى  يحتاج  اذ  المائمة 
منخفضة نسبيا وينمو عميقا في 
الشمس  ضوء  يقل  بحيث  المياه 
وينمو في البحار والمحيطات ذات 
القيعان الصخرية، ويمكن ان ينمو 
عشب البحر كل يوم بطول اكثر من 

)31( سنتيمتر.

عشب البحر

ألوانها  بكثرة  السلحفاة  هــذه  تمتاز 
إلى  الداكن  البني  لونها من  فيتراوح 
االســـود مــع بقع اخــف مــن األلـــوان 
كاللون األحمر الذي يظهر في قدميها 
بلون  المنطقة  هذه  تكون  ما  فعادة 
أحمر مصفر ، وهناك ايضا بقع على 
رأس السلحفاة حمراء القدم وهي عادة 
واالصفر  البرتقالي،  باللون  تكون  ما 
األماكن  لمجموعة  ونظرا  االحمر   او 
الكثيرة التي تنشأ فيها ، تتلون بألوان 

متغيرة دائما . 

السلحفاة حمراء القدم 

العدد 13136



الكبير  االن��ت��ص��ار  بعد   : ه��دى  العمة 
كفار  على  المسلمون  حققه  ال���ذي 
قريش في معركة بدر الكبرى , التي 
نتائجها قاسية على مشركي  كانت 
والمنافقين  لليهود  ومفاجأة  مكة 
, مضت قريش تستعد  المدينة  في 
وتجهز   ,  s م��ح��م��د  ال��ن��ب��ي  ل��ق��ت��ال 
ومحو  ال��ث��أر  ألخ��ذ  الحربية  ال��ق��وى 
العار , ومضى اليهود الذين اصبحوا 
السياسي  م��رك��زه��م  على  ي��خ��اف��ون 
وعلى   , المنطقة  في  االقتصادي  و 
يحرضون  ايضًا,  الثقافية  هيمنتهم 
ال��م��ش��رك��ي��ن ع��ل��ى ال���ث���أر , واع��ل��ن��وا 
بالحقد , ونقض العهد , مما ادى الى 
ض��رب��ات  بتوجيه  المسلمين  ق��ي��ام 
صاعقة لهم , هدت كيانهم , واذلت 

كبريائهم وغرورهم .
المشركين  كان جيش   : هدى  العمة 

بقيادة  مقاتل  اآلف  ثالثة  ب��ح��دود 
اب���ى س��ف��ي��ان , وت��وج��ه رس���ول هللا 
الف رجل  الى جبل احد ومعه   s
النبي  وصل  ولما   , تسعمائة  ويقال 
ان  اخ��ت��ار  ال��ق��ت��ال  منطقة  ال���ى   s
, بحيث  ينزل الى جانب جبل احد 
, وامرهم  يكون ظهرهم الى الجبل 
 , يأمرهم  اح��دًا حتى  يقاتلوا  ال  ان 
واقام خمسين رجالً من الرماة على 
في  )عينين(  اسمه  جبل  ف��ي  ثغرة 
يسار المسلمين واوصاهم ان يردوا 
الخيل عنهم لئالً يأتوهم من خلفهم 
وامرهم ان ال يبرحوا مكانهم , وفي 
ن��ص ق���ال ل��ه��م ال��رس��ول s اح��م��وا 
ظ��ه��ورن��ا ف���إن رأي��ت��م��ون��ا ن��ق��ت��ل فال 
غنمنا  قد  رأيتمونا  وان   , تنصرونا 

فال تشاركونا .
ك��ان اول م��ن رم��ى بسهم   : زه���راء 

ف���ي وج�����وه ال��م��س��ل��م��ي��ن اب����و ع��ام��ر 
 , ال��ف��اس��ق ف��ي خمسين م��م��ن م��ع��ه 
وحرض ابو سفيان بني عبد الدار , 
حامل لواء المشركين على الحرب, 
بالدفوف,  يضربن  ال��ن��س��اء  وج��ع��ل 
وي��ح��رض��ن��ه��م ب���األش���ع���ار , وط��ل��ب 
لواء  حامل   , ابي طلحة  بن  طلحة 
عليه  علي  فبرز   , ال��ب��راز  المشركين 
  s , فسر رس��ول هللا  السالم فقتله 

بذلك , وكبر تكبيرًا عاليًا .
الطرفان, وحميت  واقتتل   : فاطمة 
دفاعًا  المسلمون  وح���ارب  الحرب, 
عن دينهم , وعن وطنهم , والذي فيه 
كل مصالحهم , ويتوقف على حفظه 
فئة  , حاربوا  مستقبلهم ووجودهم 
ح���اق���دة , وه���ي اك��ث��ر م��ن��ه��م ع���ددًا 

واحسن عدة .
ثم شد اصحاب رسول هللا  نرجس: 

معركة احد
الحلقة االولى

قصة : سعد الدين البناء          رسوم: أحمد الخزعلي / العراق
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قصة : سعد الدين البناء          رسوم: أحمد الخزعلي / العراق

s على كتائب المشركين , فجعلوا 
, ح��ت��ى تبدد  ي��ض��رب��ون وج��وه��ه��م 
لواء  من حمل  كل  وُقِتل   , جمعهم 
المشركين في المعركة الواحد بعد 
االخر وبقي لواؤهم مطروحًا على 
كتائب  وص����اروا  وه��زم��وا  االرض, 
م��ت��ف��رق��ة وص����ار اص���ح���اب ال��ث��غ��رة 

يرمون المشركين .
ال��ع��م��ة ه���دى : وب��ع��د ق��ت��ل اص��ح��اب 
اختبأ  ال��ح��رب  األل���وي���ة واش���ت���داد 
)وحشي( وهو مع صفوف المشركين 

 g خ��ل��ف ش��ج��رة , ورص����د ح��م��زة
حربته  عليه  ف��دف��ع   s ال��ن��ب��ي  ع��م 
فأصابته واستشهد حمزة في هذه 

المعركة .
اب���ي سفيان  وك���ان���ت ه��ن��د زوج����ة 
ق��د أت��ت م��ص��رع ح��م��زة g فمثلت 
اذنيه  وقطعت   , انفه  وجدعت  به, 
كبده  واس��ت��خ��رج��ت  بطنه  وب��ق��رت 

فالكتها فلم تستطع ان تسيغها.
المسلمين  رم����اة  وك����ان   : ري��ح��ان��ة 
ثغرة  على  المتواجدين  الخمسين 
ع��دي��دة  ق���د ردوا ح��م��الت  ال��ج��ب��ل 
اثناء المعركة لخيل المشركين , اذ 
رشفوهم بالنبال , حتى ردوها على 

اعقابها .
رق��ي��ة : وق��ات��ل ع��ل��ي g ف��ي رج��ال 
المشركون  وان��ه��زم  المسلمين  م��ن 
, وات��ب��ع��ه��م ال��م��س��ل��م��ون , ي��ض��ع��ون 
حتى  ش���اؤوا  حيث  منهم  السيف 
اجهزهم , ووقعوا يأخذون الغنائم .
ولكن لما رأى اصحاب   : نور الهدى 
الثغرة المشركين قد انهزموا , وان 
المسلمين يأخذون الغنائم , اختلفوا 
في الرأي, فبعضهم ترك المكان في 
بعضهم  وقال  للغنيمة  طلبًا  الثغرة 
نخالف  , ال  ال��ع��ش��رة  ف���وق  وك��ان��وا 
امر رسول هللا s , فلما رأى خالد 

ق��ل��ة م��ن ع��ل��ى ال��ث��غ��رة , وان��ش��غ��ال 
المسلمين بالغنيمة , ورأى ظهورهم 
خالية, فحمل وجماعة الخيالة على 
المسلمين  من  الثغرة  في  بقي  من 
على  حملوا  ث��م  جميعًا,  فقتلوهم 
المسلمين من خلفهم , ورأت قريش 
من  للحرب  رجالها  عودة  المنهزمة 
جديد , والمسلمون كانوا قد تفرقوا 
يعودا  ول��م   , صفوفهم  وانتقصت 
 , المرصوص  كالبنيان  واح��دًا  صفًا 
يشد بعضه بعضًا , وفقدوا االرتباط 
ب��ق��ي��ادات��ه��م ال��ح��ك��ي��م��ة , وه���م في 
طلب المغانم , فمن الطبيعي ان ال 
الحملة  ه��ذه  مقاومة  من  يتمكنوا 
الضاربة , فكان هم كل واحد منهم 

ان ينجو بنفسه .
عن  حديثنا  سنكمل   : ه��دى  العمة 
بإذنه  القادم  لقائنا  معركة احد في 

تعالى .
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فكرة : ضياء العيداني         رسوم : عباس صالح / السوداناالحتفال بيوم الغدير

نلب�ص الثياب النظيفة اجلميلةنغت�شل

g ندفع ال�شدقةنقراأ زيارة اأمري املوؤمنني

نهنئ اأهلنا واأ�شدقاءنا 
بهذا اليوم 

ن�شكر الله على نعمة الوالية 
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سيناريو: وسام القريني
رسوم : حسنين الرسام  / ايران

هيا يا نافع قد تأخر الوقت

فقط امهلني بعض الوقت  
سأنتهي من تدوين ثالثة 

أحاديث فقط واكمل يوم غد 

أتتركنا يا نافع؟

إنني اتبع سبيل 
الحق ، والحق 
مع موالي علي 
عليه السالم 

روحي له الفداء

سننطلق عند الغد إن شاء 
هللا وانت معي يا نافع

سمعا 
وطاعة 
يا امير 
المؤمنين

سننتظر أمر 
موالي أمير 

 g المؤمنين
وعندها سنغير 

عليهم من 
الجانب األيمن 

إن أمر بذلك

g سألتحق بركب موالي اإلمام علي

صحبتك 
السالمة يا ولدي أننطلق 

اآلن؟

هو نافع بن هالل الجملي 
المرادي,من أشراف العرب وشجعانها 

ومن قارئي القرآن الكريم

شارك في 
واقعة الجمل

وهو من أصحاب كان من كتاب الحديث 
g اإلمام علي

نافع بن هالل الجملي
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أنت جريح 
يا نافع 

باسمك 
اللهم

جئتك يا موالي ، سيفا من سيوفك 
وناصرًا لك تاركا الكوفة تغرق بيد ابن زياد

يابن رسول هللا أين 
مسيرك؟ فإني معك قصدت 
المشرق أو المغرب وأقسم 

بالله أّنه ليس عندي أي 
خوف من تقدير هللا وليس 

عندي كراهة من مالقاته

إمأل القرب بالماء يا نافع بينما نواجه االعداء

ال وهللا ال نشرب قطرة من الماء 
والحسين g وأهل بيته َعطاشى

يا نافع انت ابن عمي 
فاشرب الماء وال 
تأخذ منه للحسين

ال يهم ،، وهللا ال أترك أعداء هللا 
ورسوله حتى تفيض روحي

وفي معركة صفين

ألتحق بركب اإلمام الحسين g قبل وصوله إلى كربالء

شارك مع المولى أبي الفضل 
العباس g في جلب الماء
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أخي مات 
ألنه قاتل معك 

يا حسين ،، 
سأنتقم منك

إن تنكروني فأنا ابن الجمل 
ديني على دين الحسين بن علي

لماذا فعلت 
هذا بنفسك ؟

أقصد بهذا وجه هللا وأقسم بالله لقد 
قتلت منكم اثنى عشر رجالً وال ألوم 

نفسي إذا كنت سالمًا أو غير هذا

يا شمر ، خذه واقتله قبل أن 
يقلب علينا جنودنا بكالمه

خذها مني 
يا عدو هللا 

وفي يوم العاشر من محرم

فأخذ يرميهم بالسهام وهم يحاوطونه ويقول
وبعد إصابته أخذه األعداء 

أسيرا لعمر بن سعد

وهكذا نال نافع الجملي الشهادة مع فأمر عمر بن سعد بقتله
اإلمام الحسين g وفاز بالجنة

فبرز نافع مدافعا عن 
g اإلمام الحسين
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إعداد: كرار الخفاجي
رسوم : احمد الخزعلي / العراق

سنتعلم  أصــدقــائــي  مــرحــبــًا 
التي  بــعــض األشـــيـــاء  مــعــًا 
نشاهدها في مدينة األلعاب 
وذلك من خال هذا التمرين.

قدر الطبخ
فرن غازي

 طاهي
مقاة
خاط

كوب الشاي
سكين

طبق طعام

Pot
Gas oven
Cook
Pans
Blender
Tea cup
knife
Food plate

1
2
3
4
5
6
7
8

جواب العدد السابق

هيا نتعلم الّلغة اإلنكليزية 
Let's learn English
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فــي هــذه الــلــوحــة تــوجــد أرقــام 
ــاء  مــؤشــرة عــلــى بــعــض األشــي
الرقم  وضــع  باستطاعتكم  هــل 

الصحيح أمام الكلمة الصحيحة ؟

Ferris wheel
swing
Roller coaster
Slide
clown
Bumper car
merry-go-round
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في  لنعمل حفالً  أخي مهدي  هدى: 
البيت ونصور مراسم الفرح بذكرى 
عيد الغدير لكي ننشره في مواقع 
التواصل بعد أن منعنا وباء كورونا 
هذا العام من الوصول لزيارة اإلمام 
علي g م��ع األه���ل، وت��ض��ام��ن��ًا مع 
ن��ص��ائ��ح ال��ج��ه��ات ال��ص��ح��ي��ة ال��ت��ي 
دعت إلى البقاء في البيت سنصور 
مراسم األفراح وننشره وسيتفاعل 
المسلمين  ال��ذك��رى جميع  ه��ذه  م��ع 

المؤمنين .
لي  تسجلي  أن  م��ن��ك  أري���د  مهدي: 
عن  فيه  أتحدث  فيديويًا  تصويرًا 
تلك المناسبة مع مراسم االحتفال.

يا  للتسجيل  أن��ت جاهز  ه��ل  هدى: 
م��ه��دي، واح���د، اث��ن��ان، ث��الث��ة، إب��دأ 

بالكالم 

إعداد : ضياء العيداني
رسوم: حسنين الرسام / ايران

السالم عليكم  أحبتي األصدقاء مبارك عليكم عيد هللا األكبر ذكرى تنصيب موالنا أمير  مهدي: 
...s كإمام مفترض الطاعة بعد النبي محمد g  المؤمنين علي

ذلك الرجل الذي ولد بكرامة من هللا ومعجزة، إذ ولد في الكعبة بعد أن انشق ألمه فاطمة بنت 
أسد الجدار ألن باب الكعبة كان مغلقًا، وقد آمن بالنبي s في أول نزول الوحي عليه، وسانده 
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ورافقه وشاركه همومه وحمل لواء جيش النبي وقاتل الكافرين وكان سيد العابدين.
عودتهم  وبعد   " ال��وداع  بحجة   " والمسلمون حجة سميت  النبي  s حج  النبي  استشهاد  وقبل 
ليخبرهم أمرًا مهمًا بعد أن نزلت  )غدير خم(  وأثناء الطريق جمع النبي المسلمين بمنطقة تسمى 

ُس��وُل  ��َه��ا ال��رَّ اآلي��ة الكريمة } َي��آ َأيُّ
َربِّ��َك وِإن  ِإَل��ْي��َك ِمن  ُاْن���ِزَل  َمآ  َبلِّْغ 
َوالل�ه  ِرَساَلَتُه  َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  َلْم 
َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس { )المائدة/67(. 
 g اإلمام علي s فنّصب النبي
إم��ام��ًا أم���ام ع��ش��رات اآلالف من 
ه��ذه  ح��ض��روا  ال��ذي��ن  المسلمين 
خطيبًا   الناس  في  فقام  الحجة، 
ث��م ق���ال ب��ع��د أن أخ���ذ ب��ي��د علي 
م��واله فعليٌّ  م��ن كنت   " ورفعها: 
الل�هم واِل من وااله وعاِد  مواله . 

من عاداه " .
 g ل��إم��ام علي  النبي  أف���رد  ث��م 
خيمة وأمر المسلمين أن يدخلوا 
عليه فوجًا فوجًا ويسلموا عليه 
بإمرة المؤمنين، ففعل ذلك كلهم 
حتى م��ن ك��ان معه م��ن أزواج���ه 

ونساء المسلمين .

}اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت  فأنزل الل�ه تعالى على رسوله ما يعّد إعالنًا عن خاتمة الوحي: 
َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالََم ِدينًا{ )المائدة/3(.

جعلنا هللا وإياكم من الثابتين على والية أمير المؤمنين إنه سميع مجيب.
هدى: أحسنت يا أخي .
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لقد عرفناكم السالم عليكم 
على بعض من 
مواقف حياتنا 

في المهجر 

لقد تعرفت على أصدقاء من ديانات مختلفة ، لكنني نقلت 
b وأهل بيته s اجمل الصور عن اإلسالم وعن نبيينا

لقد تعلمت أشياء 
كثيرة في الغرب واهم 
شيء هو الحفاظ على 
حجابي ألنه دليل على 

ثقافتي وحيائي

أصدقائي األعزاء لقد 
وصلنا الى نهاية قصتنا

الوداع

سيناريو: كرار الخفاجي
رسوم: عباس صالح / السودان
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لقد عرفت أصدقائي 
بتاريخ بالدي وكنت 

فخورا بهذا االمر 

الى اللقاء اخوتي 
واخواتي األعزاء 
نتمنى لكم حياة 

سعيدة  

أتمنى ان تعود الحياة 
السعيدة لجميع أطفال بلدي 

الى اللقاء 

لقد تعرضت الى 
الكثير من االنتقاد 

بسبب حجابي لكنني 
واجهتهم بكل فخر ولم 

استجب لكالمهم
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كانت مدينة الحلة مركزًا دراسيًا ضمت طلبة 
العلوم الدينية بما يسمى بالحوزة العلميةمدة 
ثالث قرون وانتشرت فيها دراسة الفقه والعلم 
والتحقيق إلى القرن التاسع الهجري، وال يزال 
بعض الكتب التي ألفت في هذه الفترة تكون 
هذا،  يومنا  حتى  المهمة  الفقهية  الكتب  من 
علماء  فيها  ُعرف  كما  والشرائع،  السرائر  مثل 
ال���دور الكبير ف��ي ق��ي��ادة األم��ة ومن  ك��ان لهم 

هؤالء الفقهاء:
الشيخ  وهو  الحّلي:  ادريس  الفقهاءابن  شيخ 
 )543( س��ن��ة  ال��م��ول��ود  ال��ح��ّل��ي  ال��ِع��ج��ل��ي  محمد 
للهجرة من كبار فقهاء اإلمامّية، وكان من أول 
المجتمع  العلمية في  الشخصيات  برز من  من 
الحلي بل في العالم الفقهي الشيعي آنذاك، وله 
الدور الكبير في الدفع بعجلة الحركة العلمية 
العلمية  الحوزة  وتنشيط  األم��ام  إلى  الفقهية 
قبر  ول��ه  للهجرة   598 سنة  توفي  الحلة،  ف��ي 

عظماء الحوزة العلمية 
في الحلة

إعداد : ضياء العيداني             رسوم: أحمد علي/ العراق
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يدعى  جامع  باحة  في  ومشهور  بالحلة  معروف 
ب�جامع ابن إدريس.

المحقق الحلي: تزعم رئاسة الشيعة اإلمامية بعد 
الشيخ ابن ادريس الحلي فقد ولد في الحلة سنة 
العربية وأتقنها، وعلم  اللغة  للهجرة، ودرس   602
وتوفي  وال��ك��الم،  المنطق  ال��ري��اض��ي��ات،  الهيئة، 
سنة 676 للهجرة عن عمره 74 سنة، وله تأليفات 

عظيمة منهاالشرائع.
العالمة الحلي: هو جمال الدين بن المطهر الحلي 
وهو ابن أخت المحقق الحلي وأحد تالمذته، وكان 
والمدّرسين،  والمحّققين  الفقهاء  كبار  من  والده 
 ، ول��د رض���وان هللا تعالى عليه ف��ي سنة 648 ه��� 
الشريعة،  علماء  من فطاحل   - قدس سره   - كان 
 ، العلوم  لشتى  الجعفرية، جامعا  فقهاء  وأعاظم 

حاويا مختلف الفنون .
ك��ان��ت ك��ل ح��ي��اة ال��ع��الم��ة ال��ح��ل��ي ف��ي ال��ت��دري��س 
وأث��م��رت مسيرته  واإلرش���اد،  وال��دع��وة  والتأليف 
العلمية مائة وعشرين مؤّلفًا في مختلف حقول 

المعرفة التي اشتهرت في عصره.
النجف  إل���ى  ، ون��ق��ل  وت��وف��ي ف��ي س��ن��ة 726 ه��� 

. g األشرف، ودفن في حرم أمير المؤمنين
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رقيه ثائر حميد
10 سنوات

العراق

 علي المبرقع
4 سنوات 

العراق

 رقية عقيل
6 سنوات

العراق

 لمى حيدرنوري
11 سنة
العراق

محمد علي مزيد
2 سنة ونصف  

العراق

 مرتضى ضرغام
7 سنوات 

العراق

ازل نزار
10 أشهر 

العراق

 حوراء مصطفى محمد
 4 سنوات

العراق

نوران شاكر
4 سنوات 

العراق

علي حيدر نوري
9 سنوات 

العراق

 عذراء حيدر نوري
2  سنة
العراق

محمد المبرقع
3 سنوات 

العراق

 مصطفى علي
6 سنوات

العراق

   ُدرى مرتضى
2 سنة 
العراق

 فاطمه علي مزيد
5 سنوات 

العراق

 محمد خميس
8 سنوات 

لبنان

 فاطمة ضرير
سنة ونصف 

لبنان

 فاطمة جعفر
5 أشهر 

لبنان

 سارة بكر
4 سنوات 

لبنان

  زينب الحوراء مهدي
10 سنوات

لبنان
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البحر هادئ 
ومناسب للصيد

أوال سأقوم بإبعاد 
هذه الصخرة

األمر خطير.. 
أرسل في استدعاء 

قوات الطوارئ

أمر الحاكم بعمل 
سياج حول اللغم

لغم بحري من الحرب 
العالمية؟.. والتيار سيقوم 

بتحريكه نحو مملكتنا.. يجب 
أن أخبر الحاكم

وبعد أن حكى 
عما رآه للحاكم...

ما هذا؟

فألبحث عن بعض 
القشريات الصغيرة 
وسط كتلة الشعاب 

المرجانية هذه

ألغام بحرية
سيناريو: عمرو الطاروطي

رسوم : مصطفى البرشومي / مصر
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وسنقوم بعمل نوبات 
حراسة لمنع اي كائن 
بحري من االقتراب

يرجى من الجميع 
المكوث في المنزل 

قدر المستطاع وعدم 
الخروج إال للضرورة

حسنا.. سأذهب إلى منزلي 
وأحظى ببعض الراحة

ال.. فقد أمر الحاكم 
أن تتولى أولى نوبات 

الحراسة
خذ

وسنرسل في استدعاء خبير 
المفرقعات لتفكيك اللغم
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رسالة من المملكة 
المجاورة

وحتى هذا الحين 
سأقف وأحمي المكان 

بكل قوة... ال وقت 
للنوم وال الراحة

فلن أسمح ألحد باالقتراب.. 
وبدون قصد.. وسأستخدم القوة لو لزم األمر

وبسبب حاجته 
للنوم...

اللغم لم ينفجر بسبب 
طلقة الرصاص.. لماذا؟

لقد فسد بسبب ملح 
البحر... أعتقد اآلن قد 
حان الوقت لذهابي 

للمنزل والحصول على 
قسط من الراحة

سيصل خبير 
المفرقعات بعد ثالثة 

أيام
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�ل�سالم عليكم �أحبتي 
�لأ�سدقاء يف عدد جديد 

ومعلومات جديدة.

إعداد وسيناريو : ضياء العيداني       رسوم : زاهد المرشدي / العراق

...فروق لغوية...

...مفرد�ت لغوية...

...مفرد�ت قر�آنية...

لبيب : �سنبني لكم �أحبتي �لأ�سدقاء 
ـْنَبل. معنى ُمَبِطم و �لطَّ

برطم �لطفل : �أي جعل وجهه عبو�ساً 
على  وتطلق  وغيظ،  �نتفاخ  مع 

�ل�سخ�ص �ل�سخم �ل�سفة. 
ـْنَبل : هو �لبليد �لأحمق ويقال له  �لطَّ

يف �لعامية )تنبل(.

)�لغيظ  كلمة  بني  �لفرق  هو  ما   : �لقلم 
و�لغي�ص( يا لبيب؟

لبيب : �لغيظ: �سدة �لغ�سب قال تعاىل: )و�إذ� خلو ع�سو� 
عليكم �لأنامل من �لغيظ(

�لغي�ص : �لقليل: �أعطاه غي�ساً من في�ص �ي �أعطاه قليالً 
من كثري.

�لقلم : وما هو �لفرق بني )خمدت �لنار - همدت �لنار(
لبيب : خمدت �لنار: �إذ� �سكن لهبها مع بقاء حر�رتها

 يف �جلمر �أو ما �سابه(
فال   ، نهائياً  �طفئت  �ذ�  �لنار:  همدت 

لهب ول حر�رة.
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...�لأخطاء �للغوية �ل�سائعة...

...مفرد�ت قر�آنية...

�لقلم : �أحبتي �لأ�سدقاء يقولون خطاأ )ل ز�ل �أخي نائماً(
و�ل�سو�ب: ما ز�ل �أخي نائماً.

لأن )ز�ل( من �أفعال �ل�ستمر�ر �ملا�سية �لتي تنفى بـ)ما( ولي�ص بـ)ل(.
حافة. لأن وزن ما دل على حرفة �أو �سبهها يكون على وزن  حافة بالك�رس ول تقل �سَ �لقلم : قل �سِ

)ِفعالة( بك�رس �لفاء. مثل: ِزر�عة، ِنارة، ِحد�دة.

)�إنا  تعاىل:  قال  �لعذ�ب:  مبعنى  �للغة  يف   : �لرجز 
منزلون على �أهل هذه �لقرية رجز�ً من �ل�سماء مبا كانو� 

يف�سدون( �لعنكبوت .
�لرج�ص: يف �للغة كل ما ��ستقذر من عمل قال تعاىل: 

)يا �أيها �لذين �آمنو� �إمنا �خلمر و�ملي�رس و�لأن�ساب 
فاجتنبوه  �ل�سيطان  عمل  من  رج�ص  و�لأزلم 

لعلكم تفلحون(.

�لفرق بني رجز ورج�ص 
يف �لقر�آن �لكرمي
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السالم عليكم أصدقائي في هذا العدد سنتعلم 

معا كيف يتم صنع  فراشتي تطير باستخدام 

مجموعة من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

انابيب  عصير بالستك  احداهن اسمك  من األخرى ، الصق شفاف ، كرتون ملون ، ألوان ، مقص

األدوات 
المستخدمة 

 خطوات العمل 
أواًل : نثني الكرتون 
و نرسم على أحد 
الوجهين نصف 
فراشة ونقص 

الشكل و نثنيها 
كما موضح في 

الشكل

ثانيًا : نقص أشكال من الكرتون الملون لتزيين جناحي 

الفراشة و نزين جناحي الفراشة بها ونلصق قرني 

االستشعار مع إضافة بعض الرسوم باألقالم الملونة 

ثالثًا : نأخذ 
األنبوبتين 

و نصنع 
فيهما شق 
طولي كما 

موضح 

رابعًا : نثني الفراشة من المنتصف و 

نضعها داخل الشق في االنبوبة الرفيعة 

البيضاءو نلصقها ثم ندخل االنبوبة 

الرفيعة داخل االنبوبة السميكة الحمراءثم 

نلصقها بالجناحين كما في الشكل

ـ نمسك االنبوبة 
الحمراء و نحرك 
االنبوبة  البيضاء 
لألسفل وأعلى 

فيتحرك الجناحان 
و تبدو الفراشة و 

كأنها تطير  

إعداد ورسوم :  سوسن محمد نور / سوريا
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األع���زاء  أص��دق��ائ��ي  بكم  مرحبا 
أتمنى لكم حياة سعيدة ، اليوم واثناء 
العالمية  الوصفات  لجديد  تصفحي 
صحية  وصفة  لكم  وج��دت  اللذيذة 
وأيضا  جدا  التحضير  وسهلة  ولذيذة 
والبروتينات  الفيتامينات  على  تحتوي 
وقد أحببت ان نحضرها معًا فلنتعرف  
الشوفان  حلى  تحضير  طريقة  على 
بالجزر ، ماذا نفعل االن؟!..... اممم ....... 
ونباشر  الطبخ  صدرية  لنرتدي  صحيح 

بالعمل ... هيا

وقت الطهي : )30 ( دقيقة
يكفي لـ :  )5( أشخاص

مقشرة  كبيرة  واح���دة)  حبة   : ج��زر 
ومفرومة(

 : السوداني  الفول  زب��دة  أو  اللوز  زب��دة 
نصف كوب 

سيرب أو شيرى  : نصف كوب
جوز الهند مبروش : 2 كوب

الشوفان : 2 كوب
ملح : نصف ملعقة صغيرة

الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
القرفة مطحونة : ملعقة صغيرة 
حبيبات الشوكوالتة : نصف كوب 

) ابيض او داكن حسب االختيار (

الهند  وج��وز  الشوفان  الطعام  محضرة  في  نضع   
ونطحنه جيدا حتى يصبح ناعمًا ونضعه جانبًا

ثم  جيدا  ونهرسه  الطعام  محضرة  في  الجزر  نضع    
نضيف عليه زبدة اللوز والقرفة والملح والفانيال والسيرب 

ونفرم المزيج حتى يصبح ناعمًا وطريًا.
   بعدها نضيف حبيبات الشوكوالتة البيضاء ونخلطه .

    وفي األخير نصنع كرات متوسطة الحجم بورق الزبدة 
ونضعها في الثالجة لمدة ساعة ثم نقدمها .

تمنى لكم وجبه شهية يمكنكم مشاركة 
اعمالكم معنا لنشرها على صفحة مجلة 

الحسيني الصغير على الفيس بوك

طريقة التحضير المقادير  

اعداد : كرار الخفاجي        
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ما هذا؟ إنها أنقاض،، 
يبدو أن هذا البيت 

سوف يسقط

سوف يأتي 
عند العصر 

ولذلك سنذهب 
للتحدث معه

إنه قديم وآيل للسقوط 
وال قدر هللا لو حصل ذلك 

فسوف يتأذى أحدهم

هذا داري ، ال دخل لكم به ،، 
إنني أفعل ما أشاء لن اهدمه

هذه هي خطتي ،، أخبروا أولياء أموركم ومن 
يوافق ولي أمره يأتي غدا لتنفيذ الخطة

ما بك يا 
صديقي؟ 
لقد أصبت بحجر في قدمي بينما كنت أمشي لماذا تبكي؟

وفي الموعدأخبر حسين أباه ليتصل بصاحب الدار 

وفي مقر الجمعية 

بينما كان حسين 
يمشي في الشارع 

البيت الخطر

سيناريو: وسام القريني
رسوم : أحمد الخزعلي
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لقد جمعنا كل المواد الالزمة 

إذن 
فلنباشر 

ببناء الجدار 
بيتي ،، كيف ادخل العازل

لبيتي ،، ال يجوز 
لكم فعل ذلك ، إنها 

ممتلكاتي سوف 
أتصل بالشرطة

لقد بنينا هذا الحائط لحماية المارة من 
هكذا إذن ،، ولكن أيضا ال يجوز األذى عند سقوط األنقاض أو إنهيار الدار

لكم بناء الحائط على الرصيف

إذن أنا صاحب الحق

كال وعليك هدم الدار ودفع 
مصاريف بناء الحائط لألوالد

ها هاها ، حسنا ، سوف أفعل ما 
تريده يا حضرة الضابط هاهاها

وبعد أيام
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ونوسع  وننمي  الكبير  خيالنا  من  قليال  لنحرك  هيا  أصدقائي  بكم  مرحبًا 
األفكار في عقولنا , هيا بنا جميعا لنتصور ونفكر في الموقف التالي : 

ماذا تفعل لو كنت في مركبة فضائية ؟   
واكتبوا لي بماذا كنتم تفكرون ؟ فأنا متشوق لمعرفة إجاباتكم الجميلة 

وأيضا ليطلع عليها أصدقاؤكم .

)2،50،10،18،42،66،26،34،58(

ضع األعداد 

يساوي )136(

في الدوائر دون تكرار عدد بحيث 
يكون مجموع أي اربعة دوائر 

ي��م��ك��ن��ك��م إرس�����ال اإلج���اب���ات ع��ل��ى صفحة 
المجلة على الفيس بوك )الحسيني الصغير( 
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أوج��د ال��ع��دد المفقود ف��ي ال��دائ��رة 
باالستعانة باألعداد الموجودة 

جواب العدد السابق  : الّدعاء          

إعداد : حنان شاهين 

عزيزي الحسيني الصغير
الّسر  كلمة  على  لتحصل  التالي،  ال��دع��اء  كلمات  ح��روف  اشطب 
المؤلفة من أحد عشر حرًفا وهي اسٌم لرجٍل ُذكر في القرآن الكريم.

"اللهّم إّنا نرغب إليك في دولة كريمة، تعّز بها 
اإلسالم وأهله، وتذّل بها الّنفاق وأهله،

وتجعلنا فيها من الّدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى 
سبيلك، ترزقنا بها كرامة الّدنيا واآلخرة".
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رسوم : أحمد خليل / العراق


