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ال��س��ام عليكم أص��دق��ائ��ي وك��ل ع��ام وأنتم 
بخير في عام جديد وكبير ...  ألنه عام القرارات المهمة

     اقترب العام الجديد ونحن جميعا متحمسون الستقبال عام 
2021 بآمال وبركات جديدة، فجهز نفسك صديقي لتحقيق النجاح مع 

قرارات السنة الجديدة المحددة والقابلة للتحقيق، فدع قرار العام الجديد 
يكون مبنيًا على اتحاد بعضنا مع البعض اآلخر كأخوة وأصدقاء بدرب واحد 

ضد كل التحديات والمخاطر، وكما نسأل هللا تعالى سبحانه أن يدفع عنا الشر 
والظام والمرض. 

     ولقد كان عام 2020 فترة اختبار لنا جميعا وتعلمنا الكثير من األمور بطرق مختلفة 
لفهم مدى خطورة الوباء وارشاد أطفالنا وكيفية الوقوف بجانبهم وحمايتهم من كل 
شر، ألنكم تستحقون تقديرًا خاصًا لتفهمكم الوضع الجديد والتكيف معه، وخاصة 

عبر فصول دراسية وامتحانات الكترونية.
الى شجاعة كبيرة، فان اتخاذ قرار ما  الجديدة تحتاج  القرارات       فجميع 

يظهر أن لديك إيمانا وأما في قدرتك على تغيير العادات لتصبح أفضل 
من السابق.

زاد هللا في ايمانكم وجعلنا واياكم من المؤمنين السائرين بطريق 
العلم والحق انه سميع مجيب



سيناريو: عمرو الطاروطي / مصر
رسوم : عباس صالح /  السودان

"األخطبوط البطل""األخطبوط البطل"

إنه وقت 
االستجمام.. كم 

أحب الهدوء

يا له من صوت 
محرك مزعج

هاتف قّيم وال 
يتأثر بالماء وقد 

ضاع من صاحبه.. يا 
لها من خسارة

صاحب الهاتف 
لن يرى الرسالة.. 
وسيدخل المنزل 

ويستنشق الرائحة 
الضارة.. 

آسف رأيت الرسالة رغما 
عني ولم أقصد أن أتطفل 

على خصوصيتك

ثمة رسالة 
قادمة

ويسقط الهاتف في الماء...
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يجب أن أعيد الهاتف 
لصاحبه.. ولكن كيف؟.. كيف 

يا أخطبوط كيف؟
أين ترسو 
القوارب؟

أين ترسو 
القوارب؟

الكبيرة أم 
الصغيرة؟

اسأل نجم 
البحر

يبلغ طوله ) 10 ( 
أمتار تقريبا

المرسى في هذا 
االتجاه على ُبعد 
خمسة كيلومترات

عند بيت الحبار...

وعند نجم البحر....

ويصل الى المرسى<<<
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صورة صاحب 
الهاتف في 

الخلفية.. شاب 
يرتدي قبعة 

حمراء

يا لي من بطل.. ولكن 
بطولتي لن يسمع عنها 

أحد.. ال يهم.. المهم أنني 
قمت بالتصرف الصحيح

رأيته

كأني أسمع صوت 
هاتفي يرن

كدت أنساه

أي قارب هو 
المقصود؟
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ُيحكى أن تاجرا كان كثير األسفار؛ يتنقل بين البلدان ، ويحمل البضائع من مكان الى 
مكان ، ينال رزقه حالال وفيرا .

ذات يوم ، مر التاجر بخيمة في صحراء ، ووجد فيها حكيمًا فقيرا ، فاستضافه الحكيم وقدم له 
الماء والطعام .

وقبل أن يغادر التاجر ، قدم له الحكيم هدية بسيطة ، ففرح التاجر بها وقال في نفسه 
) حكيم يهدي ويعلم تاجرا ثريا (

بعد أن علم التاجر أثر الهدايا في النفس ، صار يحمل الهدايا من أسفاره ، ويقدمها لألهل 
واألقارب والجيران والمعارف ...

وذات يوم ، انتشر غضب بين الناس بسبب ظلم وجبروت كبير الشرطة ، لكن الغضب 

كان دفين القلوب بسبب الخوف من العقاب .
كانت عيون كبير الشرطة في كل مكان ، لذا شعر بغضب الناس ، وقرر حل المشكلة 

بظلم أكبر !
بعد أيام ، اجتمع كبير الشرطة مع التاجر ، وطلب منه احتكار القمح وعدم بيعه للناس ، 
ثم قال ) على الناس أن يجوعوا ليفكروا ببطونهم فقط ، ويختفي الغضب من قلوبهم (

قصة : مهند العاقوص / سوريا   
رسوم: سرى غزوان / العراق
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رفض التاجر طلب كبير الشرطة ، وغادر الى بيته ليوزع القمح على الناس .
بعد قليل ، أرسل كبير الشرطة رجاله العتقال التاجر ، فدافع عنه جمع كبير من 

الناس، حتى وصل الخبر الى الملك ، فاستدعى التاجر وكبير الشرطة ...
أمر الملك بسجن كبير الشرطة ، ثم سأل التاجر » ما سر حب الناس لك؟!«

أجاب التاجر ؛ أعتقد أن السر في تقديم الهدايا من قلب نواياه طيبة .
ثم قص التاجر على الملك قصة الحكيم ، فسأل الملك » وماذا كانت هدية الحكيم 

لك؟«
ابتسم التاجر وقال  ؛ قطعة خشبية على شكل قلب مكتوب عليها بحبات القمح 

) تهادوا تحابوا ( .
منذ ذلك اليوم ، يقدم الملك الهدايا لكل الناس ، فينتشر الحب في قلوب صادقة 

النوايا تحب الهدايا .

قصة : مهند العاقوص / سوريا   
رسوم: سرى غزوان / العراق
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يتغ���ذى هذا الصي���اد االنفرادي فقط 

على اللحوم ويحتاج إلى أكل كميات كبيرة 

للبقاء على قيد الحياة. يطارد النمر فريسة 

كبيرة، مس���تخدمًا قوته المذهلة لس���حب 

الضحية إلى األرض، ثم يقتله .

وأش���جار النم���ر البنغال���ي، الموضح هن���ا، هو األكثر هناك س���تة أنواع فرعية م���ن النمور.  غاب���ات  ف���ي  ويعي���ش  اليوم، منها حوالي 2500 من البنغال.ي���زال حوال���ي 4000 نم���ر فقط ف���ي البرية المانغ���روف ف���ي الهن���د وبنغالدي���ش. ال ش���يوًعا 

تصنع مخال���ب النمر من نفس 

مادة أظافر اإلنسان الكيراتين. مثل 

كل القطط باس���تثناء الفهد، يقوم 

النمر بس���حب مخالب���ة بالكامل إلى 

أغماد في كفوفه إلبقائها حادة.

1

تتجن���ب معظم القط���ط الماء، 

ولكن النمور يمكنها الس���باحة جيًدا 
باألنهار.

يأت���ي اس���م النم���ر م���ن كلمة 

فارس���ية تعن���ي »الس���هم«، ف���ي 

إشارة إلى السرعة الفائقة للحيوان. 

يمك���ن للنمور الجري بس���رعة تصل 

إلى )65 كم / ساعة(.

جل���ده  عل���ى  النم���ر  يوجد نمرين لهما نفس النمط.بصم���ات أصاب���ع اإلنس���ان حيث ال وليس فروه فقط. الخطوط تش���به خط���وط 

بالغين. وكما تتميز عن األسود الكبيرة تقريًبا بانها أقل في العضالت.يصل وزن معظم صغار النمر إلى )300 كجم(. هذا ما يعادل وزن أربعة رجال 

القط األكبر

اعداد : زهير عاصم
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الناعم���ة  الكف���وف  جمجمة الضحية بضربة واحدة.يوج���ه ضرب���ة قاضية، حي���ث يحطم بصم���ت. يمك���ن لمخل���ب النم���ر أن والمبطنة للنمر بمطاردة فريس���ته تس���مح 

البيضاء أحياًنا في حدائق الحيوان، العش���ب الكثي���ف ، تظه���ر النم���ور والخط���وط الداكن���ة التموي���ه ف���ي يوف���ر ف���راء النم���ر البرتقال���ي 
لكنها نادرة جًدا.

فائق���ة  الش���وارب  التنق���ل تس���اعد  عل���ى  الحي���وان  الضحية قد توقف بعد ذلك.الضحية وإحس���اس م���ا إذا كان نبض تحدي���د الم���كان المناس���ب الفت���راس يمكن للشعيرات أن تساعد النمر في واستش���عار الفريس���ة ف���ي الظالم. الحساس���ية 

يرتدي األشخاص الذين يعملون في منطقة تواجد النمور أحياًنا أقنعة على رؤوسهم. ُيعتقد أن 

هذا يكون رادع للهجوم النمر، ألن النمور تصطاد خلسة ولن تطارد أي شخص يعتقد أنه يمكنه رؤيتها.

أصف���ر  بل���ون  العي���ون  تتمي���ز 

كهرماني مميز ولها طبقة عاكس���ة 

خاصة في الخلف لتحس���ين الرؤية 

في اإلض���اءة المنخفض���ة ، الرؤية 

الليلي���ة للنم���ر أفضل بس���ت مرات 
من رؤية اإلنسان.

يصل طول ناب النمر الضخم إلى 

)7.5 س���م(، وهي األكبر من أي أسنان 

قط . تقطع األس���نان العظم واألوتار، 

في حين أن اللس���ان الشائك يمكن أن 

يفصل اللحم من العظم.

النم���ر يصطاد بالزحف إلى فريس���ته ث���م يقفز عليها من الخلف. يم���د النمر أرجله األمامية 

العضلية، ويس���تخدم مخالبه لس���حب الفريس���ة. النمور قوية بما يكفي للتعامل مع الحيوانات 

التي يصل وزنها إلى ستة أضعاف وزنها ولكنها ذكية بما يكفي للقفز حتى )10 أمتار(.

النم���ر وكأن���ه حي���وان  االس���د . تتكاث���ر القط���ط الكبي���رة ال���ى ح���د كبي���ر بي���ن ذك���ر وانثى مصطن���ع، الن���ه خطوطه تش���به يب���دو 
في األسر أحياًنا.
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سيناريو: كرار الخفاجي           رسوم: احمد علي / العراق
انظر هنالك 
حريق خلف 

المدرسة

ان شاء 
هللا السامة 

للجميع
وهنالك سيارة 

لإلسعاف 
لقد حضرت 

سيارة اإلطفاء

في طريق المدرسة 

هل شاهدت 
الحريق ؟

نعم ، نحن عمال النظافة 
لقد تعودنا على هذا األمر

وكيف هذا ؟!

بعض المواطنين يقومون بحرق حاوية النفايات 
ألنها امام منزله ويدعي بانها تسبب له روائح كريهة 

كيف حالك 
صديقي حسام؟ 

اها بك يا 
محبوب

حرق الحاويات 
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وهذا األمر مخالف للقانون 
ويغرم عليه المواطن 

لماذا ؟

الن حاوية النفايات من الممتلكات 
العامة والعبث بها مخالف للقانون

صحيح ، 
وهذا األمر 
يؤدي الى 
هدر المال 

العام 

أحسنت

الحمد 
لله على 
سامتك

اآلن نتركك 
لكي تكمل 

عملك 

فعليه يا اصدقائي 
يجب ان  نحافظ  على 
الممتلكات العامة ألنها 

وجدت لخدمتنا

اراكم الحقا يا 
11أصدقاء الى اللقاء 
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قصة : سعد الدين البناء
رسوم: أحمد الخزعلي / العراق

الحلقة الثانيةمن كرامات ومعجزات معركة الخندق 
تتلخص الكرامة بقضية وليمة في يوم الخندق عندما رأى جابر األنصاري رضوان هللا عليه   العمة هدى : 
ان رسول هللا s يحفر في الخندق وعامات الجوع والتعب تبدو عليه فاستأذن من الرسول أن يذهب 
الى بيته ، فأذن له فتداول مع امرأته فاتفق معها على ان يدعوان رسول هللا لطعام الغداء بما عندهما 
من طعام وهو القليل من خبز الشعير وشاة صغيرة ، فذهب جابر ليدعو النبي s ومعه رجل او رجلين 
، فسأله النبي s عما عنده فأخبره ، فقال s ، )) كثير طيب (( ثم دعا النبي أهل الخندق جميعًا ، وقال 

لهم ان جابرًا قد صنع لهم طعامًا فأقبلوا معه .
ايمان : وماذا حصل بعد ذلك يا عمة !!

ق��ال جابر ي��ا لها م��ن فضيحة وذه��ب وأخ��ب��ر ام��رأت��ه وق��ال لها ان النبي ق��د ج��اءه��ا بالجند   : العمة ه��دى 
له                                                                    فقالت   , دع��اه��م  ه��و  ب��ل   : فأجابها  ؟  دع��اه��م   s النبي  أم  دع��وت��ه��م  أن��ت  ه��ل   : ل��ه  فقالت  أجمعين 

دعهم يأتون هو s أعلم .
12



قصة : سعد الدين البناء
رسوم: أحمد الخزعلي / العراق

فأقبل النبي s وأمر أصحابهم فكانوا فرقًا عشرة عشرة ، ثم قال أغرفوا من الطعام   : العمة هدى 
، وأخرجوا من التنور الخبز ثم غطوه ، ففعلوا ، فجعلوا يفرغون ، ثم يغطون  وغطوا البرمة )اآلنية( 
البرمة )اآلنية( ، ثم يفتحونها فا يرون انها نقصت شيئًا ، ويخرجون الخبز من التنور ، ثم يغطونه فما 

يرونه ينقص شيئًا ، فأكل الجميع حتى شبعوا .
حوراء : نعم ان ذلك كله اقترن بأن اللطف االلهي ال بد ان يظهر في هذه المدة العصيبة بالذات ليطمئن 
المسلمون كلهم  ليأكل  ، حتى  الذي قدمه جابر  الطعام  زيادة  ، فإن  الى نصر هللا سبحانه  المؤمنون 

حاجتهم منه ، تصبح أمرًا مقبوالً ومعقوالً وفي محله .
المطيعين  ومن  األطهار  بيته  وأه��ل  محمد  النبي  نهج  على  السائرين  من  اجعلنا  اللهم   : هدى  العمة 
والعاملين بأوامر وتوجيهات السيد السيستاني نائب اإلمام المنتظر الحجة بن الحسن f وببركة 

الصاة على محمد وآل محمد .
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What Will People Think?
Transportation

I don't like 
riding the bus.

People will 
think I'm 
strange.

Who cares? 
Everyone is 

strange.

That's  
a good 
idea.

That's  
for sure.

Then 
you can 

wipe your 
seat and 
window.

I think 
they do

You 
should 
bring 
some 
wipes 
with 
you.

Don't they clean 
the bus every night?

Don't worry 
about what 

people think.

Why not?

The seats 
and windows 

are dirty

سيناريو : زهير عاصم        رسوم : احمد الخزعلي / العراق

النقل

ماذا سيفكر الناس؟

ال أحب ركوب الحافلة.

أعتقد أنهم 
يفعلون ذلك.

هذه فكرة 
جيدة.

ثم يمكنك 
مسح 

مقعدك 
ونافذتك.

سيعتقد الناس 
أنني غريب.

من يهتم؟ كل 
شخص غريب.

ال تقلق بشأن ما 
يعتقده الناس.

هذا مؤكد.

يجب أن 
تحضر 

معك بعض 
المناديل.

لَم ال؟

المقاعد والنوافذ 
متسخة.

أال ينظفون الحافلة 
كل ليلة؟
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شعر : عالء العامري
رسوم : زاهد المرشدي / العراق

صوت نشيد موطني... كنغمٍة في ُأذني
فكلما ُأنشدتُه… اهتز مني البدِن

رأيتُه انشودٌة … صيغت بأعذب لحِن 
يوَصُف فيها موطٌن… ال ينحني للمحِن
فالجال والجمال… تلك صفاُت وطني
والسناء والبهاء… في غيرك ال ينبني
والحياة والنجاة… بين رباك تضمِن
فهل أراك موطني....  منعمًا باألَمِن

يحميَك في عليائك... رٌب عظيُم المنِن
فِعش سليمًا موطني... من األذى والدرِن
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سيناريو :  كرار الخفاجي
رسوم : تامر صالح  / السودان

أتمنى السفر الى القمر 
كم هو جميل يا لولو 

ميووو.. ميوووو
ميوووووووو

ماما ، هل صحيح 
توجد كائنات 

فضائية على القمر؟

هذه األمور 
غير صحيحة

لكنني شاهدت في 
التلفاز هذا الشيء 

هذه األشياء خيالية ، لقد 
تأخر الوقت اخلدي الى النوم 

ماذا اين 
انا ؟! 

نحن على 
سطح القمر

ماذا !! هل انت 
تتكلمين يا لولو ؟!

انظري األرض 
مصنوعة من الجبن

لكنهم يقولون هنالك كائنات 
فضائية مخيفة لنسأل ماما

16



هنا تعثرت فوفو وسقطت على األرض

لقد كنِت تحلمين هذه 
لقد كنا على القمر!! لولو نائمة عند قدميِك

هل كنت احلم ؟ 
نعم ،تعوذي من 

الشيطان وارجعي 
للنوم وغد احكي 

لي عن حلمك 

هيا لنأكل 
انه لذيذ ،، منه قلياً

يم يميم

يا إلهي ما هذا ؟ 
انه كائن فضائي

لنهرب من هنا 
انه مخيييف

ال ال ال ارجوك 
ال تأكلني 

ما بِك يا فوفو 
هيا استيقظي

اين لولو لقد 
هجم علينا 

الوحش

هيا لنهرب 
سيأكلنا
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 في يوم من األيام كانت هناك قرية معزولة ونائية ويفصل بينهما وبين باقي 
القرى نهر كبير ذو عمق قليل، فأصيب احد أوالد 
رجل ما بحمى قوية وبسبب صعوبة عبور 
النهر توفى ولده بين يديه فتملكه العجز 
في  له  قوة  وال  حول  وال  الداخل  من 
المعاناة  سبب  وكما  ما،  شيء  عمل 
الخدمات  وصول  من  القرية  ألهل 
وعميق  طويل  تفكير  فبعد  لهم، 
ورؤية كثيرة امام هذا النهر الكبير 
البكر،  ابنه  وفاة  في  والسبب 
يبني  ان  وقرر  هدفه  وضع 
احدًا  يجد  لم  لو  حتى  جسرًا 
فأسا  فأحضر  يساعده، 
الحفر  وقرر  ومعوال 
صخريا  طريقا  بيديه 
بين الجبال لكي يجمع 
لتثبيت  الحجارة  منه 
اهم األعمدة في بناء 
منه  فسخر  الجسر، 
واتهموه  القرية  اهل 
عنه  وقالوا  بالجنون 
بعد  عقله  فقد  لقد 

وفاة ابنه.
عبر   استمر  ولكنه 

.. اما ان انجح ... واما ... ان انجح ..

رسوم: حسنين  الرسام  / ايرانقصة : زهير عاصم         
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رسوم: حسنين  الرسام  / ايرانقصة : زهير عاصم         

كلل وال  المساء دون  الى  الصباح  يوميا من  يحفر ويقص األشجار  السنين وهو 
ملل، وال يملك شيئًا سوى ارادته وادواته متحماًل صعوبات الغابة وسرعة المياه 
في النهر الكبير وصورة ابنه الذي مات بين يديه، فنجح باألخير من ان يعمل جسرًا 
شبه مثالي يمكن العبور عليه، كما يمكن لألطفال ان يذهبوا الى المدرسة بعد 
ذلك ويتعلموا ألنه عندما كان يرى األطفال كان يرى ابنه الذي فقده بسبب الحمى 

وعدم قدرته على اخذه الى الحكيم والذي كان عبر النهر.
     لقد فعل هذا الرجل بيديه وارادته التي قررها بهدف ساٍم يمكن ان يعيش الى 
ابد االبدين واي هدف يمكن ان تحقيقه مثل ما حققه هذا الرجل، لذا أقول لكم               
ان اإلرادة الحرة والقوية هي السبب في تحقيق أي هدف يمكن الوصول اليه أي 

)ليس هناك شيء مستحيل(.

إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون.
حكمة عربية
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ما هذا الصوت 
على الشرفة ؟

انظري يا أمي إنه 
عصفور صغير

لماذا 
ال يأكل 
العصفور

أمي العصفور الصغير 
يجرب الطيران

ربما هي أمه وتحاول 
استعادته بعد أن سقط 

خطأً من عشها

انظري يا أمي 
إنه عصفور آخر

سيناريو : رنا محمد / سوريا          
رسوم: مادلين عيسى / سوريا

عصافير في الشرفة

20



عصافير في الشرفة

لقد أكلت الطيور

وشربت أيضًا

لقد شكرتنا 
على طريقتها

كان حضور 
الطير جمياً 

في بيتنا

انظري يا أمي إنها 
تعلمه الطيران

ما رأيكما أن نساعد األم في استعادة صغيرها

ما رأيكما أن نضع 
لهما ماء وشراب 

على الشرفة 
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من لطائف الله تعالى أنه خلق لنا النار تفيدنا في طهي الطعام وفي كثير من الفوائد قال 
ِتي ُتوُروَن(، فهي نعمة تدخل في الضروريات  اَر الَّ تعالى في سورة الواقعة: )َأَفَرَأْيُتُم النَّ
التي ال غنى للخلق عنها، والناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم وحوائجهم فإذا فرغوا 
من حاجتهم، أخمدوها..وان من طبيعة النار أنها تحرق األشياء التي تالمسها بعد 

مدة من الزمن .
ولكن هل سمعتم بنار ال تحرق؟! تعالوا معي لنتعرف عليها معا.

نصح نبي الله ابراهيم g قومه بترك عبادة األصنام والتوجه إلى عبادة 
الله تعالى ولكن لم ينفعهم النصح، وكان ذلك في عصر الحاكم 
المشرك بالله النمرود الذي استمرت فترُة ُحكِمِه مئات 
السنين، وقد ُعِرَف بتجبرِه وطغياِنِه، وُحِبِه للدنيا؛ 
فدعاُه نبي الله إبراهيم، إلى توحيِد اللِه 
ُطغياِنِه،  على  أصرَّ  لكّنُه  وعباِدتِه، 

وإنكار توحيد الله تعالى.

النار اليت مل حترق إبراهيم

اعداد : ضياء العيداني
رسوم: احمد علي / العراق
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فأراد أن يبين نبي الله إبراهيم g للنمرود 
وقومه بأن األصنام ال تنفع وال تضر لذلك 
قام بتكسير األصنام وأبقى صنمًا واحدًا، 
أصنامنا؟  كسر  من  إبراهيم  سألوا  فلما 
فأشار الى الصنم الذي لم يكسره فقالوا 
وكيف يقوم صنم بتكسير األصنام وهو 
بأن   g اب��راه��ي��م  أجابهم  وه��ن��ا   !! ج��م��اد 
وال  تكسر  وال  تضر  وال  تنفع  ال  األصنام 

تدافع عن نفسها فكيف تعبدونها إذن؟!

وبداًل 
يفيقوا  أن  من 

غضبوا  غفلتهم  م��ن 
 g ع��ل��ى إب���راه���ي���م ال��ن��ب��ي

وقرروا أن يرموه بالنار.

معجزة النار التي ال تحرق:
أراد الملك )النمرود( أن يقضي على نبي الله إبراهيم، 

فأمر بإشعال نار قوية ذات لهب شديد؛ فجمع الكافرون حطبًا 
كثيرًا، ثّم جعلوا ذلك الحطب في حفرة عميقٍة من األرض، وأشعلوا 

 g النار فيها، فكان لهيبها مرتفعًا جدًا، وشرُرها يتطاير، ثّم وضعوا إبراهيم
النار وهنا  وألقوه في  الشديد،  ها  حرُّ أو  أن يصيبهم شررها  منجنيٍق؛ مخافة  في 

استنجد إبراهيم بربه فأجاب الله دعوته وأنزل معجزته عليه فلم يشعر نبي الله إبراهيم بأي 
 g حرق من النار ألن الله تعالى خالق النار والمخلوقات هو الذي جعل النار ال تحرق إبراهيم
كما جاء في قوله تعالى: )ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَساَلًما َعَلٰى ِإْبَراِهيَم( فلم تحرقه تلك النار 
ها ولهيبها وإبراهيم g في داخلها فخرج منها أمام القوم، سالمًا  على  الرغم من شّدة حرِّ

من أي حرق فنظر القوم باستغراب وتعجب .
وهكذا نجا نبي الله إبراهيم g من ظلم النمرود وقومه ممن لم يؤمنوا بنبي الله إبراهيم 
ُقوُه َوانُصُروا آِلَهَتُكْم ِإن ُكنُتْم َفاِعِليَن*ُقْلَنا  g والذين وصفهم القرآن الكريم بقوله: )َقاُلوا َحرِّ

23َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَساَلًما َعَلٰى ِإْبَراِهيَم(.
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إعداد : لبيب السعدي
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السالم عليكم أصدقائي في هذا العدد سنتعلم 

معا كيف يتم صنع  قبعة صيفية باستخدام 

مجموعة من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

قلم تحبير ، مقص ، ألوان ، فرشاة للتلوين ، مطاط 

األدوات 
المستخدمة 

 خطوات العمل 

أوالً :نرسم خط 
على شكل هالل 
على الصحن ثم 
نقصه ليتشكل 
مظلة القبعة 

و هكذا نحصل على قبعة 
صيفية جميلة من صنعنا و 

بإمكاننا تزيينها بأشكال مختلفة

ثانيًا :نقوم 
بتلوين القبعة 
بالشكل الذي 
تحبونه و أنا 

اخترت أن ألون 
على شكل 

بطيخة

ثالثًا :نثقب 
طرفي القبعة 
من الجانبين و 
نقوم بتثبيت 

المطاط 

إعداد ورسوم :  سوسن محمد نور / سوريا
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لبيب: �ساأتلو عليكم بع�ض من �سورة الرحمن يا 
اأ�سدقاء فتابعوا معي:

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ْن�َساَن * َعلََّمُه  ْحَمُن * َعلََّم اْلُقْراآَن * َخلََق اْلإِ  )الَرّ
َوالَنّْجُم   * ِبُح�ْسَباٍن  َواْلَقَمُر  ْم�ُض  ال�َسّ  * اْلَبَياَن 

 * َي�ْسُجَداِن  َجُر  َوال�َسّ
َوَو�َسَع  َرَفَعَها  َماَء  َوال�َسّ
ِف  َتْطَغْوا  اأََلّ   * اْلِيَزاَن 
اْلَوْزَن  َواأَِقيُموا   * اْلِيَزاِن 
ُتْخ�ِسُروا  َوَل  ِباْلِق�ْسِط 

اْلِيَزاَن(.

عرو�س القراآن �سورة الرحمن

إعداد وسيناريو : ضياء العيداني       رسوم : زاهد المرشدي / العراق

 
القل���م: اإن هذه ال�س���ورة تقع �س���من اجلزء ال�س���ابع 
�س���ورة  وتليه���ا  القم���ر  �س���ورة  ت�س���بقها  والع�س���رين 

الواقعة
وعدد اآياتها )78( اآية �ُس���ميت على ا�س���م من اأ�س���ماء 
اهلل احل�سنى تكررت فيها الآية الكرمية )َفِباأَِيّ اآََلِء 
َب���اِن( التي ُتبّي المتن���ان والتعظيم هلل  ُكَم���ا ُتَكِذّ َرِبّ
ف اإح���دى وثالث���ي مرة، منها نعمة خلق الإن�س���ان 
ال�س���م�ض والقم���ر  البي���ان، وت�س���خري  ونعم���ة عل���م 

وغريها.

اأهاًل بكم اأحبتي الأ�سدقاء ..
�سنتحدث اليوم عن �سورة الرحمن و�سنتناول 

بع�ض ما يتعلق بها يحدثكم بها �سديقكم 
لبيب وقلمه العجيب.

26



لبيب: واأنا بدوري �ساأبي لكم معلومات عن �سورة الرحمن وبع�ض مقا�سدها
* * اأّن اهلل -جّل وعال- اأمر النا�ض بالعدل واإيتاء كّل ذي حٍقّ حقه وذلك بقوله: { اأََلّ َتْطَغْوا ِف اْلِيَزاِن * 

َواأَِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِق�ْسِط َوَل ُتْخ�ِسُروا اْلِيَزاَن }
اأّن كّل ما ف الأر�ض وقد ذكره بالتف�سيل من  اأّن اهلل جّل وعال ذكر   * *

جباٍل واأ�سجاٍر واأنهاٍر و�سماواٍت واأنعام وغري ذلك ، هو فاٍن زائل اإّل وجهه 
الكرمي -تبارك وتعاىل-، فقد قال: {ُكُلّ َمْن َعلَْيَها َفاٍن *  َوَيْبَقى َوْجُه 

اَلِل َواْلإِْكَراِم} َرِبَّك ُذو اجْلَ
اأ�سلوب الرتغيب والرتهيب مع ذكر اجلنة  * * تناولت طرح الأمور ف 
والنار والإن�ض واجلن باإ�سارٍة وا�سحة على اأّن كل ت�ساٍدّ هو من خلق اهلل 

بل اإّن كّل �سيٍء بيده فهو الرحمن مالك اللك
* * ورد ف ف�سل قراءتها روايات كثرية منها ما روَي عن 
اأنعم  ما  �سكر  اأّدى  الرحمن  �سورة  قراأ  s: من  النبي 

اهلل عليه.

الإعراب:
الآية  هذه  الأ�سدقاء  اأحبتي  يا  �سختار  القلم: 

َباِن( الكرمية لالإعراب: )َفِباأَِيّ اآَلِء َرِبُّكَما ُتَكِذّ
من  له  حمل  ل  ا�ستئناف  حرف  الفاء   : َفِباأَِيّ
جمرور  ا�سم  )اأي(:  جر  حرف  والباء  العراب، 

وعالمة جره الك�سرة الظاهرة وهو م�ساف.
الك�سرة  جره  وعالمة  جمرور  اإليه  م�ساف  اآَلِء: 

الظاهرة وهو م�ساف.

وعالمة  جمرور  اإليه  م�ساف  َرِبُّكَما: 
م�ساف  وهو  الظاهرة  الك�سرة  جره 
والكاف �سمري مت�سل مبني على ال�سم 

ف حمل جر م�ساف اإليه.
وعالمة  مرفوع  م�سارع  فعل  َباِن:  ُتَكِذّ
رفعه ثبوت النون واألف الثني �سمري 
مت�سل مبني على ال�سكون ف حمل رفع 

فاعل.
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في قرية عربية قديمة اسمها )القرنفل( عاش صديقانا طربوش 
ومنكوش، تعالوا نعيش معهما مغامرات شائقة

سيناريو ورسوم : رامز حاج حسين 

تقول األسطورة 
يا منكوش أن 
القمر يتعرض 

كل شهر لابتاع 
رويدًا رويدًا من 

قبل سمكة عماقة 
تسبح في الفضاء

ياللهول

كانوا دائمًا يفكرون في تفسير 
الظواهر الطبيعية عبر الخيال 
والحكايات

ال بد أن سمكتهم تلك 
سمكة ضخمة مهولة

ههههه ال تصدق هذه 
الخرافة يا صديقي

طبعًا هي محض 
حكايات وأساطير ابتدعتها 

مخيلة األقدمين

28



في اليوم التالي
الغوث 

أدركوني من 
هذا المجنون

ههههههههههه آه 
منك ومن أفكارك 

المجنونة

هذا المجنون 
منكوش اخذ كل 

أسماك الزينة 
من محلي وراح 

يرميها في 
البحيرة هنا

لماذا تفعل هذا 
يا منكوش

رأيت صورة القمر البدر 
منعكسة على صفحة الماء فقلت 

أوفر تعب األسماك للصعود 
للسماء فلتأكل القمر هاهنا

ما الذي 
يجري يا 
عمي غالب

من الذي يصرخ في 
عتمة الليل هكذا؟
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إعداد : زهير عاصم     

مساعدة
ذوي االحتياجات الخاصة

المساعدة عمل جميل أينما تكون او مع من تكون، أتحب ان تساعد الناس فانه شيء كبير الن 
القران الكريم واإلسالم ورسولنا الحبيب s أوصى به وبشدة، وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة 

الذين دائما ما نشاهدهم ونتعامل معهم في حياتنا.

أجمل  ي��ع��رف��ه��م  ال  م��ن��ا  م��ن 
ونضحك  نتكلم  عندما  شيء 
واجب  ومساعدتهم  معهم، 
إليهم  ننظر  ال  وان   ... علينا 
بشكل يختلف عن االخرين الن 
لكل انسان لديه مشاعر مثلما 
تكره شخص يتكلم عنك فهو 
الذين  الشخص  ي��ك��ره  أي��ض��ا 
ب��اي  يتجنبه  او  ي��س��ت��ص��غ��ره 
الكلمة   ( شكل من االشكال، 
يكون  فكيف  صدقة(  الطيبة 
على  نساعدهم  عندما  االم��ر 
االندماج معنا ومع المجتمع.  

30



س1: االسم الكامل والعمر و في أي 
صف؟ و وفي اي محافظة تسكن ؟

االسم: إبراهيم صالح مهدي السندي
العمر: 6 سنوات
الصف: األول

المحافظة: كرباء
س2: ما هي المواهب التي تمتلكها؟

الرسم.
س3: في أي عمر اكتشفت موهبتك ومن 
كان وراء ذلك مثل االهل او األقارب او 

األصدقاء في دعمهما؟
كنت في الخامسة من العمر وساعدني

ابي وأمي . 
س4: هل لديك هوايات معينة ؟

نعم فأنا أحب التنس والسباحة             
وكرة القدم.

س5: كلمة أخيرة تود ان تقولها الى 
اصدقائك. 

انا اشجعهم على الرسم دائما .

السالم عليكم أحبتي األصدقاء 
في باب مواهب وطاقات 

نراكم في العدد القادم مع موهوب جديد

الموهوب إبراهيم صالح مهدي السندي
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فدك : اأهاًل بكم اأحبتي الأخوة والأ�صدقاء يف �صهر جديد ومنا�صبة عظيمة والتي �صيعرفنا عليها �صديقنا َفـَلك
َفـَلك: اأهاًل اأهاًل اأ�صدقائي ... يف هذا ال�صهر وجدت يف بحثني من بني اإحدى املنا�صبات هو وفاة ال�صديقة الطاهرة �صيدة 
ن�صاء العاملني فاطمة الزهراء h ، والتي هي بنت النبي حممد s ، واأمها خديجة الكربى، وزوجها هو الإمام علي 

.b ومن اأبنائها احل�صن واحل�صني وزينب ،g بن اأبي طالب
اأَْهَل  ْج�َس  الرِّ َعنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ اللهَّ ُيِريُد  َا  وتعّد واحدة من )اأهل البيت( الذين اأنزل الل تعاىل بحقهم الآية القراآنية : " اإِنهَّ
َرُكْم َتْطِهريًا " )الأحزاب/ اآية 33(، لذلك خ�صها الل تعاىل مبنزلة رفيعة وعظيمة مل تنلها اأي ن�صاء العاملني  اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

جميعًا على مر الع�صور.

قصة :  ضياء العيداني 
رسوم :  حسنين الرسام / ايران
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اأن  اأحببت  عنها  املعلومات  يف  بحثي  خالل  ومن 
قربة  فيه  الت�صبيح  ميكنكم  مهم  ت�صبيح  على  اأحدثكم 
اإىل الل تعاىل، واملعروف بت�صبيح الزهراء، والذي يف 
اأو  فري�صة �صالة  بعد كل  �صواء  الكبري  الأجر  ت�صبيحه 

يف اأي وقت فراغ لديكم. 
اأكرب ) 34 مرة( ،  اأن نقول: الل  فدك : والت�صبيح هو 

ثم نقول احلمد لل )33 ( ثم نقول �صبحان الل )33(.
معلومة  اأ�صيف  اأن  واأحب  َفَلك،  يا  اأح�صنت  َفـَلك: 
للطرب�صي  البيان  جممع  تف�صري  يف  قراأت  ما  بح�صب 
قد�س الل روحه باأن تف�صري قوله تعاىل )والذاكرين الل 
كثريا والذاكرات( يف الآية )35( من �صورة الأحزاب.
من  قال:  اأنه   g ال�صادق  الل  عبد  اأبي  عن  روي  اأنه 
بات على ت�صبيح فاطمة h، كان من الذاكرين الل 

كثريا، والذاكرات.
وعنه g اأنه قال : ) َت�صبيُح فاطمة h كل يوٍم يف 
ُدبِر كل �صالة اأََحبُّ اإيلهَّ من �صالة األف ُركعٍة يف كل 

يوم( .
اأنه قال : )َمن �َصبهَّح الَل يف ُدبِر كل   g وعنه 
 h َفري�صة قبل اأن ُيثِني ِرجَليه ت�صبيح فاطمة
ًة واحدة  املائة ، واأتَبَعها بـ)ِ ل اإَِله اإِلهَّ الل ( َمرهَّ

، ُغِفَر َلُه ( .

َفــَلك: نعم يا فدك، كما وجدت واأنا اأبحث الآن اأن لأ�صدقائنا الأطفال دعوة من النبي s باأن يلتزموا بت�صبيح 
 g لكي ينفعهم يف الدنيا والآخرة، فهذه رواية عن اأبي هارون املكفوف عن اأبي عبد الل h فاطمة الزهراء
قال: يا اأبا هارون اإنا ناأمر �صبياننا بت�صبيح فاطمة h كما ناأمرهم بال�صالة فالزمه فاإنه مل يلزمه عبد ف�صقي. 

33اللهم �صلِّ على فاطمة واأبيها وبعلها وبنيها وال�صر امل�صتودع فيها بعدد ما اأحاط به علمك.
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سيناريو: وسام القريني
رسوم : حسام الدين  / مصر

وبعد أن حل الليل

وما إن خرج من القصرتسلل سنان خفية

أخذ سنان يفتش في أرجاء المدينة متنكرا 
عن خيط يقوده لصاحب الرقعة األثرية

وفجأة

إنه الوزير ، البد من إنه 
المزيف ، لديه حرس كثيرون ، 

يجب أن أصل إليه

حمدا لله ، ما زالت هذه األنفاق والفتحات السرية 
موجودة ولم تغلق سأصل إلى غرفة الملك ألراقب الوزير

إن تنكري 
بدأ يضمحل يجب أن 

أعيده من جديد ، وهذه 
الرقعة العجيبة سأخفيها 

في صندوقي الخاص 
وأنام مرتاح البال

لقد حصلت عليها ، 
أخشى أن أتأثر بها ، 
ألهرب اآلن وسوف 

يكتشف الحرس 
الوزير المزيف

توقف في مكانك

فريق الدفاع األثري 
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وقبل أن يهرب شعر بوخزة في رقبته

أفاق سنان من إغماءته فوجد 
نفسه في مكان غريب 

ظهر رجال ملثمون وحاولوا أخذ الرقعة من 
سنان ولكنه كان قويا وسريعا فدافع عن نفسه

وجد سنان نفسه في مغارة كبيرة وفيها 
دواليب ورفوف وصناديق كبيرة ال حصر لها

بواسطة السهم المخدر يا سنان ، 
وقد استطعنا السيطرة على مفعول 

الرقعة األثرية وهي اآلن ال تؤذي

ما هذا المكان

مرحبا بك في 
مقر فريق الدفاع 

األثري

ما هذا المكان ،، انه أنت ، 
كيف استطعت اإلمساك بي

كنت أعرف بأنكم تراقبونني 
ولن تستطيعوا إمساكي

ما هذه اللسعة المؤلمة؟ ، أنني أشعر 
بدوار ،، هل يعقل أنني خدرت؟

أخبرني من أنت ؟ وماذا 
تريد؟ وأي عصابة أنتم ؟

سوف أخبرك وأريك شيئا 
يهمك ولكن يجب أن تهدأ
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عالم  من  لألميرات  وصفة  في  جديد  من  بكم  وسهال  اهال 
الشيف الصغير، مما ال شك ان مساعدة االخرين هي من أجمل 
األشياء، الن األمير او االميرة دائما ما يساعدون الناس في كل 

شيء وقد اوصانا  ديننا الحنيف بتفديم المساعدة للجميع .

توست األميرة

الشهية  ال��ح��ل��وى  ه���ذه  صنعت  ل��ق��د   : ن��رج��س 
ميالد  عيد  بمناسبة  الينا  قدموا  أطفال  لمجموعة 
بنت اختي وهي وصفة رائعة لحفالت األميرة. أحياًنا 

أستخدم خثارة الليمون بداًل من المربى.

العمر:  المرحلة االبتدائية     الوقت: 10 دقائق       )6( شخص

 k محمد  الكريم   رسولنا 
ضرورة  و  جار  بسابع  أوصانا  
صحته  ع��ل��ى  االط��م��ئ��ن��ان 

ومعرفة احتياجاته .

م�����ن واج����ب����ات����ك ف��ي 
مساعدة االخرين هي:

6 شرائح خبز أبيض، محمص
6 مالعق كبيرة حبوب ملونة

6 مالعق كبيرة مربى فراولة بدون بذور 
الذهب  أو  الفضة  بريق  6 مالعق صغيرة 

الصالحة لألكل
1 كوب كريمة الزبدة 

المحمص.  الخبز  على  المربى  انشري 
الزبدة وحبوب  وضعي فوقها كريمة 
لألكل  الصالح  الفضة  وبريق  ملونة 
أو  ك��ام��اًل  المحمص  الخبز  وات��رك��ي 

مقطعًا إلى أشكال.

طريقة التحضير المكونات

اعداد : زهير عاصم        

....

.
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كلنا نعرف الحوت ولكن النعرف  اسم ابن الحوت. 

تتراوح فتره حمل أنثى الحوت من 
)10( الى ) 12( شهرا وفي العاده 
الحوت تحمل كل سنتين  أنثى  أن 
أو ثالث سنوات وعند والدة صغير 
أمه  حليب  من  يرضع  يبدأ  الحوت 
كبيرة من  كمية  على  يحتوي  الذي 

الدهون وجزيئات الطاقة.

ام���ا كمية الحليب الذي 
يرضعه صغي���ر الحوت 
الواح���دة  الم���رة  ف���ي 
هي ) 400 ( لتر يوميا 
عل���ى  ق���ادرا  ويك���ون 

السباحة حين والدته.

هيا بنا لنتعرف عليه

اسمه )عجل الحوت( 

عزيزي الحسيني الصغير 

إعداد  : ياسر العامري      رسوم : زاهد المرشدي / العراق
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رسوم : أحمد الخزعلي / العراقسيناريو: وسام القريني

في أحد األيام

وفي اإلدارة

ذهب حسين إلى بيت الطفل
كيف 

ستستطيع 
مساعدته

حسين ، أراك سارح 
الفكر ، ما بك ؟

لقد حذرنا الصبية من عاقبة 
التنمر على اآلخرين ، والمسكين 

يرتدي سماعات طبية

إنه ذكي جدا ،،، وله 
ولع باإللكترونيات

هذا ما 
أحتاجه 
بالضبط

على أن أعرف كل 
شيء عن الطفل

إنهم يتنمرون على الطفل 
المسكين ويستهزؤون به

أنظر ألولئك 
الصبية

أنت هل 
تسمعني هاهاها

لو صرخت بعلو 
صوتك لن يسمع 
ألنه أصم هاهاها
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واستعرض الطفل 
طائرته أمام الطاب كلهم 

فاعجبوا به وبذكائه

وفي المدرسةوبعد برهة من الزمن

ما رأيك أن نقوم بتجربة 
مثيرة تبهر بها اآلخرين

أنا موافق

لقد أصبحت مشهورا ، الكل 
معجب بك ويطلب مساعدتك

الحمد لله وشكرا 
لك لمساعدتي

أنا آسف ،، فأنت 
شاطر وذكي وقد 

أخطأنا بحقك

إنك أفضل 
منا لذلك نطلب 

مساعدتك لنا

سأقوم بصناعة 
طائرة شراعية 

نتحكم بها عن بعد

خطة رائعة يا حسين ، سأقوم 
بتنفيذها غدا في االصطفاف
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رجل الشارع 
بمنتهى السروْر 
ينّظُم المروْر 

يستعمُل اإلشارْة 
و يحمُل الُصّفارْة 
تعرفُه الشوارْع 
لضْبِطها يسارْع 
يعمُل يا صغاري 
في الليِل و النهاِر 

يشتغُل .. بجدِّ 
في الحرِّ أو في البرِد 

ُمنّظُم الَسْيِر ُهَو 
فهل عرفُتم من ُهَو ؟!؟ 

 شرطي المرور

شعر : حسين علي هارف
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 زها كاظم الحكيم
5 اشهر

سنا سيف هاني 
3 سنوات

صفا سيف هاني 
8 سنوات

شمس كاظم الحكيم
 3 سنوات

فضل عباس عبد االمير
 7 سنوات

فدك علي ال منور 
5 سنوات

مرتجى سيف هاني 
 سنة واحدة

مصطفى حيدر السعدي
 9 سنوات

رقية حيدر السعدي
 3 سنوات

جود كرار الجنابي
 3  سنوات

جنى سيف هاني 
 سنة واحدة

ذو الفقار سمير 
5 سنوات

حسين عالء 
5 سنوات

حسين حيدر 
5 سنوات

مصطفى قاسم 
5 سنوات

يوسف زيد الحكيم
 3 سنوات

زين العابدين بهاء
6 سنوات

فاطمة حيدر السعدي
5 سنوات 

 علي عباس الحكيم
3 سنوات

رقية علي صالح
 سنة واحدة

شعر : حسين علي هارف
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إعداد  : كرار الخفاجي
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 فكرة : كرار الخفاجي/ العراق
 رسوم : أحمد خليل / العراق


