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إقرأ فـي هذا العدد...

ة املغرورة .......... �ص8 
الفرا�ش

ب الطيب ..............�ص28
الد

جنوم يف �شماء الوطن ......�ص20

 فاطمة الزهراء

هي بنُت نبينا حممٍد االكرم   وزوجُة امرِي امل�ؤمننَي علِي بِن اأِبي طالٍب   ابِن عِم النبِي  واُم 
احل�شِن واحل�شنِي    �شيدي �شباِب اهل اجلنُة اُمها خديجة الكربى  كانت والدُتها بعَد البيعِة النب�يِة 
ال�شريفة بخم�ِس �شننَي يف ي�م الع�شريَن من �شهر جمادي االخرة و�شميت فاطمُة الأنها ُفِطَمْت هي و�شيعتها 

ثَة  من الناِر،  ومن جملة ا�شمائها ) ال�شديقة - املباركة - الطاهرة - الزكية - الرا�شية - املر�شية - املُحدَّ
  عينيَّها يف وجه احلياة ، ويف وجه ابيها الر�ش�ِل  الزهراء -البت�ل ( لقد فتحْت فاطمة الزهراء -
وهي ترت�شُع من امها ال�شيدِة خديجَة اللنَب املمزوج بالف�شائِل والكماِل ُيّعلمها اب�ها الر�ش�ُل   العل�َم 
االلهية وُيّعلمها اح�شن درو�ِس التوحيد واجمَل حقائق اال�سالم ويربيها اف�سَل تربيٍة واح�سنها . ملا بلغت من العمر ت�سَع �سنوات 

وقد وهب اهلُل لها العقَل الكامَل والذكاَء وكانت تتمتع بالثقافه الدينية واالدبية فتقدم خلطبتها م�شاهرَي ا�شحاب النبي 
 وكان النبي يعتذر اليهم ويق�ل :- امرها اىل ربي ان �شاء ان يزوجها زوجها ، وان عليا A مل يذكر 
رغبته بالزواج من فاطمة  حياًء من ر�ش�ل اهلل    ثم ان ظروفه االقت�شادية ي�مذاك كانت 
قا�شيًة جدًا وذات ي�م جاء علٌي A يخطب من النبي    ابنته فاطمة فقام الر�ش�ل 

واخرب فاطمة باأن عليا A جاء يخُطبها وقال لها يا فاطمة ان عليا بن ابي طالب 
َمْن قد عرفت قرابته وف�سله وا�سالمه واين قد �ساألت ربي ان يزوجك خري خلقه واحبهم اليه، 

ف�شكتْت فاطمة ومل ت�لِّ وجهها ومل  يَر فيها ر�ش�ل اهلل  كراهٌة فقام 
وه� يق�ل اهلل اكرب ! �سكوتها ر�ساها . ورجع النبي اىل علي وهو منتظر فاأخربه باملوافقة 
. وبهذه االيام حتل علينا الذكرى املباركة ل�الدة فاطمة الزهراء  �شيدة 

  ن�شاء العاملني من االولني واالخرين جعلكم اهلل وايانا ممن ينال �شفاعتها
انه �شميع جميب واحلمد هلل رِب العاملني . 

امل�رشف العام

السالم عليكم



جنوم يف �شماء الوطن ......�ص20

طبتم وسعدمت أحبتي املشاهدين 
ونحن جنتمع مرة أخرى ببرنامجكم )حديث أمني( 
نستضيف معنا الباحث التربوي األستاذ اسعد الشاوي 

ليحدثنا عن الظلم   وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم

أمني : أهال وسهال بك أستاذ أسعد ، بداية هل لك أن حتدثنا 
عن الظلم ؟ .

الباحث : شكرا لك يا أمني ، الظلم هو اجلور على اآلخرين 
والتجاوز عليهم في كل شيء ، املال، احلقوق، الدم، واالضطهاد 

.

أمني : سادتي املشاهدين انتهى وقت البرنامج ، أشكر األستاذ الفاضل اسعد 
الشاوي على حديثه الشيق والتقيكم في حلقة جديدة إلى اللقاء .

أمني : جزاك اهلل خيرا ، وحبذا لو ذكرت لنا آية من 
الذكر احلكيم أو حديثاً شريفاً عن الظلم وبعدها قصة 

قصيرة من قصص الظلم .
األستاذ : حسنا ، قال اهلل تعالى في كتابه الكرمي )َفَويٌْل 

65 لِّلَِّذيَن َظلَُموا ِمْن َعَذاِب يَْوٍم أَلِيٍم ( من سورة الزخرف اآلية 
، وغيرها الكثير من اآليات وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله )إياكم والظلم فأن الظلم عند 

اهلل هو الظلمات يوم القيامة( أما عن القصة فإليك وللسادة 
املشاهدين هذه التذكرة التاريخية

قيل أن أحد األمراء العادلني أقام وليمة كبيرة مبناسبة 
يوم الغدير ، فتجمع الناس من كل مكان وبينما 

األمير مير على اجلالسني سمع أحدهم يضحك 
ضحكة عالية فسأله عن ذلك فقال وقد كان 

مخمورا : تذكرت قصة عن احلمام فضحكت ، أصر 
األمير على سماع القصة فأجاب الرجل : كنت 
قاطع طريق وفي يوم ما صادفني رجل فسلبته 

ماله وهممت بقتله فرجاني أن ال اقتله فرفضت 
فنظر نحو سرب حمام وقال له : اشهد أيها احلمام 

أنه سيقتلني ظلما ، فقتلته وأنا اضحك عليه كلما 
رأيت حماما ،كيف يكلم احليوانات وهي ال تفقه القول ، 
فما كان من األمير إال أن أمر بالقصاص من القاتل وأخذ 

 َ حق الرجل املظلوم ، فاهلل سبحانه وتعالى قال )واَلَ حَتَْسَبَّ اهللهّ
امِلُوَن( سورة إبراهيم اآلية 42 ا يَْعَمُل الظَّ َغاِفالً َعمَّ

عن النبي : )ال يدخل اجلنة اأحد اإال بح�شن اخللق(

ر�شوم : حممد الزاملي
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يف اأحد االأيام كان حمدان منهمكا بالعمل يف دكانه فاأتاه رجل

�شباح اخلري يا حمدان ، اأرج�ك 
�شاعدين ، دلني على طريقة اأجمع 

فيها ماال كثريا

على الرحب وال�شعة ولكن ب�شرط اإذا 
�شاألك �شائل اأعطه مما رزقك اهلل ، 
ا�شمع ، ا�شرت ما ت�شتطيع �شراوؤه من 
متر العراق ثم بعه يف بالد اليمن ، 

�شريزقك اهلل اإن �شاء ماال وفريا

اأ�سبح الرجل غنيا جدا بعد عودته من اليمن

كم اأنا ذكي ،، االأم�ال كثرية ، 
اأم�ايل احلبيبة ، اأم�ايل العزيزة

وبينما حمدان كان عائدا اإىل البيت �سهد موقفا اأزعجه كثريا
�شاعدين �شاعدك اهلل يا ولدي 

، جد علي مما اأعطاك اهلل

ابتعد اأيها العج�ز ال��شخ ، اأنا ال اأملك 
ماال ، اأنا فقري مثلك ، اذهب لعنك اهلل

ا�شتغفر اهلل واهلل اإنه ال ي�شتحق 
هذه االأم�ال وخان عهده يل

و�سدفة التقى حمدان بالرجل واأ�سحابه

انه حمدان املجن�ن الذي يدعي ال�شالم عليكم
معرفة كل �شيء ا�شاأل�ه عن 

التجارة وكيف ت�شبح�ن اأغنياء

ا�شرتي ب�شال وث�ما واأدفن 
ب�شاعتي يف ال�شحراء حتى 

ت�شح من ال�ش�ق فاأبيعها واأغتني

ن�صيحة املجنون

عن النبي : )كرثة املزاح تذهب مباء الوجه وكرثة ال�شحك متحو االإميان(

ر�شوم: حممد الزاملي
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هذا االأحمق لديه الكثري من االأفكار 
املربحة ، �شاأجمع الكثري من النق�د هذه 

املرة ، املال ، كم اأحب املال

عمل الرجل بكالم حمدان وعندما ذهب اإىل ال�سحراء لياأخذ ب�ساعته

ويلي ، ما هذا ؟ لقد تلف كل �شيء ، 
�شاعت اأم�ايل ، �شاع كل �شيء ال�يل 

لك يا حمدان ، �شاأنتقم منك يا حمدان

وذهب الرجل غ�سبان اإىل دكان حمدان

اأنت ال�شبب ، اأنت ، لقد خ�ِشرُت كل 
�شيء ، عليك دفع التع�ي�س ، اأ�شرت 
علي يف املرة املا�شية فربحُت وهذه 

املرة خ�شرت كل �شيء

ملاذا كذبت عليه 
وخدعته يا حمدان

اإن الرجل على حق يا 
حمدان فما عهدناك هكذا

لقد حتدثت معي واعتربتني عاقال فن�شحتك ن�شيحة 
عاقل ، وبعدها قلت عني جمن�ن واأحمق فن�شحتك 

ن�شيحة جمن�ن اأحمق ، ا�شرتطت عليك م�شاعدة 
املحتاجني فاخلفت ال�عد وزجرتهم فال ت�شتحق ما اأنعم 

اهلل به عليك ، وهذا جزاء من مل ي�شكر اهلل وينفق من 
رزقه وي�ؤذي االآخرين حتى ل� كان بالكالم

5عن االإمام علي : )التجمل من اخالق املوؤمنني(
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العطلة ال�صيفية

الطفل اال�صرةو

اأحبتي واأ�شدقائي ، مرحبا بكم معنا من جديد ، اآه كم اأنا �شعيد 
بلقائي معكم ، معذرة فقد كنت م�شغ�ال عنكم باملذاكرة واالمتحانات ، 

ها ماذا �شتعمل�ن يف اأيام العطلة الط�يلة ؟ ال تق�ل�ا يل باأنكم �شتق�ش�نها يف اللعب 
والن�م فقط كال فهذا �شياع لل�قت ، اإذا اأردمت ميكنكم اأن تفعل�ا مثلي بال�شبط 

اأوال : قمت بالت�شجيل يف الدورات القراآنية التي تقيمها العتبة احل�شينية املقد�شة الأن يف ذلك 
فائدة كبرية جدا جدا ، فنحن �شنق�م بحفظ �ش�ر واآيات من القراآن الكرمي وكذلك �شنتعلم تف�شري 

االآيات املباركة ، و�شنحظى بزيارة االإمام احل�شني عليه ال�شالم ي�ميا وه� �شرف عظيم الث�اب . ثانيا 
: ا�شرتكت اأي�شا يف الدورات الريا�شية التي تقيمها منتديات ال�شباب ، وبهذا �شنحافظ على لياقتنا 
و�شحتنا ب�ش�رة جيدة ، واأوقات هذه الدورات منا�شبة جدا ، كل ما علينا ه� اختيار الريا�شة التي 

نه�اها والتي تنا�شبنا وتنا�شب اأعمارنا واأج�شادنا 
ثالثا : خ�ش�شت وقتا جيدا يف ال�شباح للذهاب اإىل مكتبة الطف�لة يف �شعبة رعاية الطف�لة يف العتبة احل�شينية 

املقد�شة ، ففي هذه املكتبة اأن�اع من الق�ش�س والكتب املفيدة التي تتحدث عن ر�ش�لنا الكرمي �شلى اهلل عليه واآله 
واأهل بيته االأطهار عليهم ال�شالم واأ�شحابهم وم�اليهم ر�شي اهلل عنهم ، باالإ�شافة اإىل الكتب 

والق�ش�س العلمية والثقافية املفيدة وتقع هذه املكتبة يف الزقاق املجاور لعار�شة 
ال�شهداء قرب ال�شحن احل�شيني ال�شريف .

اأ�شدقائي ، قبل اأن نتخذ قرارنا ب�شاأن هذه املخططات يجب 
علينا ا�شت�شارة اأولياء اأم�رنا يف هذا االأمر ونعرف منهم 

راأيهم ون�شائحهم لنا وال ننزعج ل� انهم رف�ش�ا ذلك 
الأننا يجب علينا مراعاة اأهلنا وظروفهم التي قد ال ت�شمح 

لهم مب�شاعدتنا .
انتهى لقائي معكم يا اأحبتي لهذا العدد األتقيكم يف العدد 

القادم اإن �شاء اهلل مع ال�شالمة

عن النبي :)ترك الغيبة اأحب اإىل اهلل عز وجل من ع�شرة اآالف ركعة تطوعا(

ر�شوم: زاهد املر�شدي
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 .
حيث إن اإلسالم اوصانا بذلك؛ قال النبي محمد صلى اهلل عليه وآله: )النظافة من اإلميان( 

والنظافة بداية السالمة والصحة، وكذلك توفير املياه النظيفة ومساحيق التنظيف واألكل 
النظيف يسهم في وقايتكم من أمراض اجلهاز الهضمي وباخلصوص اإلسهال والتهاب األمعاء.

نأمل من اهلل سبحانه وتعالى ان ميدكم بالسالمة والصحة ويبعدكم عن جميع األمراض.
الى اللقاء. 

مع الدكتور محمد ناجيصحيت

احبتي الصغار 

ونحن على ابواب الدخول في 

فصل الصيف هناك امراض موسمية خاصة 

بهذا الفصل ومنها مرض اإلسهال والتهاب األمعاء. 

وتكثر هذه األمراض ألسباب عديدة ومنها تلوث مياه 

الشرب وتلوث األكل وهنا ننصحكم مبا يلي:

1- عدم شرب املاء 
غير الصالح للشرب.

2- عدم تناول األكل الذي ال نضمن سالمته من الفيروسات فهناك 
بعض االطعمة تؤثر على سالمتكم وتسبب هذا املرض )االسهال 

والتهاب االمعاء( الذي يؤدي احياناً الى الوفاة.

3 – االهتمام بالنظافة 
الشخصية وارتداء 

املالبس النظيفة وغسل 
اليدين باملاء والصابون 

قبل تناول الطعام وبعده

قال النبي : )لي�ص املوؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاح�ص وال البذيء(

ر�شوم: زاهد املر�شدي

ر�شوم : زاهد املر�شدي
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الفراشة المغرورة
كانت كل الفرا�شات تلعب �ش�ية مع بع�شها البع�س

مااجمل 
ال�شباح

نعم ون�شتن�شق 
عطرها الزكي

هيا لنطري بني 
االزهار اجلميلة

ذهب اجلميع ماعدا فرو�شة فقد كانت مغرورة جدًا

هيا يا فرو�شة 
تعايل معنا

لن�شتمتع 
�ش�ية

كال.. كال .. 
ال اريد اللعب 

معكن

انا احلى واذكى منكن.. 
وال�اين اجمل �شاأذهب 

خلف الغابة الأله� وحدي 
فانا ل�شت بحاجة لكن

كما ت�شائني ولكن 
تذكري انِت التي 
رف�شت اللعب معنا

ها ... اين انا انه 
مكان غريب يا الهي 

انه دب�ر

اها .. فرا�شة 
تائهة انه �شيد 

�شهل

عن النبي : )اجلنة حرام على كل فاح�ص اأن يدخلها(

ر�شوم: ا�شراء حميد
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وهجم الدب�ر على فرو�شة

�شاأق�شي عليك 
والتهمك.. 

اها..

النجدة.. 
انقذوين.. النجدة

اه .. �شاعدوين

�شمعن باقي الفرا�شات ا�شتغاثت فرو�شة فهنب لنجدتها

انه �ش�ت 
فرو�شة 
ت�شتغيث

انها يف خطر هيا 
لن�شاعدها

احملن معي �شبكة 
العنكب�ت هذه 

لرنمي بها على 
الدب�ر

تعلق الدب�ر ب�شبكة العنكب�ت ومل ي�شتطع الطريان 
و�شقط على االر�س وجنت فرو�شة بف�شل الفرا�شات

ارج� ان تك�ين قد 
تعلمتي الدر�س جيدًا

انا اآ�شفة يا�شديقاتي 
ف�شكلي جميل ولكن 

قل�بكن اجمل وانقى.. 
�شاحم�ين ولن اك�ن 

مغرورة بعد ذلك.

عن النبي : )لي�شت ال�شالة قيامك وقعودك ، اإمنا ال�شالة اإخال�شك واأن تريد بها وجه اهلل(

ر�شوم: ا�شراء حميد
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بعد االإجابة على التحديدات اأدناه منطلقًا من الدائرة املركزية . حيث احلرف )م( امل�شرتك بني الكلمات �ش�ف تظهر لك يف الدوائر املميزة 
1- مركب يتك�ن من الهيدروجني واالأوك�شجني  وقد جعل اهلل منه كل �شيء حي .عا�شمة العامل يف عهد االإمام املهدي عجل اهلل فرجهبالل�ن )االأخ�شر( وبالرتتيب الت�شل�شلي اأحرف اال�شم املطل�ب وه� ا�شم عا�شمة اخلالفة االإ�شالمية يف عهد االإمام علي عليه ال�شالم و�شتك�ن 
2- ت�شمية علمية تطلق على اجلزء ال�شائل من الدم بعد اأن يتجلط  ويحت�ي على م�اد كثرية ذائبة اأهمها الزالليات ، والهرم�نات ، واخلمائر 

3- عدة يدوية ت�شتخدم لفتح الرباغي .واالأمالح .
5- جزء مهم من املحرك الكهربائي يتك�ن من �شلك رفيع يتم لفه على اأنب�بة ا�شط�انية ال�شكل  .4- رابع اكرب مدن تركمان�شتان وقد ذاع �شيتها يف التاريخ االإ�شالمي كاأحد مراكز احلروب يف بالد ما وراء النهر  .

6- من االآثار التاريخية امل�شه�رة يف بالد م�شر العربية وتع�د اإىل العهد الفرع�ين وتكتب ب�ش�ره معك��شه .

اجابة العدد ال�صابق

فكرمعي
1- ما هو ال�شيء الذي حتت قدمك اإذا 

قطعت راأ�شه اأ�شبح يف فمك ؟
2- ما هو ال�شيء الذي تاأكل منه مع اأنه ال يوؤكل ؟
3- ما هو ال�شيء الذي اإذا جمعته �شار ) ح�شى ( 

واإذا طبخته �شار) ع�شاء( ؟
اجابات العدد ال�شابق

1- لتحرره من جاذبية االر�س العم�دية عليه
2 - املراآة

3-  حرف القاف

املتــــاهة 

عن النبي :)ال�شمت عبادة ملن ذكر اهلل(
10
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املتــــاهة 

عمودياأفقــــــــي

اأكتب اأ�شماء االأ�شكال االآتية افقيًا وعموديا ً

بق 
�شا

د ال
عد

ة ال
جاب

اإ
مي

كر
اة 

جن
د: 

عدا
اإ

الكلمات املتقاطعة

عــود الثقــاب
قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي تكون املعادلة �سحيحة

جواب العدد ال�سابق

خاليا النحل
اوجد عدد النحل امل�ج�د يف اخلليه ال�شفراء علمًا ان 

عدد النحل امل�ج�د فيها ي�شاوي حا�شل جمع النحل 
امل�ج�د يف اخلليتني ال�اقعتني ا�شفلها

بق
ل�سا

د ا
لعد

ب ا
جوا

ني 
حت

للو
ني ا

ة ب
ود

وج
ة امل

�شت
ت ال

وقا
فر

د ال
ج

اأفقــــــــي عمودي

عانق
ن
ب ن ر ا

ر

ط

عن االإمام علي :)غاية الدين االأمر باملعروف والنهي عن املنكر( عن النبي :)ال�شمت عبادة ملن ذكر اهلل(
11
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الرادار

نبات

ال�صالحف وا�صواتها

جذع ال�صجر

احليوانات
معظم السالحف بال صوت، غير ان هناك 

سالحف عمالقة لها صوت، حتى انها تخور 

كالثور، والسالحف ثالثة انواع: نوعان يعيشان 

على البر وفي البحار، والنوع الثالث ويدعى 

احلمسه، يعيش في املياه العذبة . ميكن ان تنمو 

السالحف لتغدو هائلة احلجم، ولعل اكبر نوع 

في العالم اليوم هو اجللدية الظهر، كبرى السالحف 

البحرية فهي تزن عادة  450 كيلوغراما

جذع الشجر مخزن للخاليا التي حتمل املاء والغذاء 
من اجلذور إلى باقي أجزاء الشجرة . يشبه جذع 
الشجرة خاليا جلد اإلنسان في حمايته ألجزاء 

الشجرة الداخلية ، وبعض قشور اجلذوع في الشجر 
ناعمة و بعضها سميكة ، وبعضها يتشقق 

فتسكنه أنواع معينة من احلشرات كالطحالب 
واخلنافس والعناكب.

جهاز يستخدم املوجات الالسلكية ذات التردد فوق العالي 
الكتشاف األشياء غير املنظورة )كالطائرات والسفن 

والغواصات وغيرها( وحتديد مواقعها. 
وقد استخدم بادىء األمر الكتشاف الطائرات املعادية 
املهاجمة, لتمكني املقاتالت من اعتراضها, ومساعدة 
الطيارين على اكتشاف األهداف التي يريدون قصفها 

بالقنابل. ثم مت استخدامه في الطيران املدني أيضا, فهو 
يوجه الطيارين وينير لهم سبيلهم في اجلو, ويساعدهم 

على الهبوط بسالم في ظلمة الليل أو غمرة الضباب.

تكنولوجيا

عامل املعرفة

عن االإمام علي :)راأ�ص الف�شائل العلم(

ر�شوم: زاهد املر�شدي

12
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علوم قرانية

معلومات عامه الغوا�ص

الغداء قبل الدواء

لَْناُْهْم - قال اهلل تعالى )ُكلََّماْ نََضَجْت ُجلُْودُُهْم بَدَّ
 ُجلُْودَاً َغْيرََهاْ لَِيُذوُْقواْ الَْعَذاَْب( النساء: 56 

لقد أثبت العلم احلديث أن اجلسيمات احلسية اخملتصة 
باأللم واحلرارة تكون موجودة في طبقة اجللد وحدها، فعلى 

الرغم من ان احلرق يكون في اجللد وفي العضالت إال إن األلم 
يكون في طبقة اجللد فقط، وهذا ماذكره القرآن الكرمي في 

اآلية السابقة فلم يذكر اال تغيير اجللد عند عذاب احلرق 
بجهنم، ألن الشعور باأللم تختص به    طبقة اجللد وحدها، 

فسبحان اهلل العليم.

 اذا غاص االنسان حتت سطح املاء فإنه ال يقوى على البقاء 
إال فترة قصيرة جدا يضطر بعدها إلى اخلروج من املاء لكي 

يتنفس الهواء. ولكن مع تطور العلم مت اكتشاف بدلة 
الغوص لهذا الشأن حيث يستطيع الغواص البقاء فترة 
طويلة حتت املاء وبذلك أصبح في ميسوره أن يصل إلى 

عمق يبلغ 90 مترا, ثم ابتكرت بعد ذلك غواصة األعماق 
املعدة لريادة األعماق القصوى فأصبح في ميسور اإلنسان 

أن يغوص إلى عمق يتجاوز تسعة آالف متر دون احلاجة 
للخروج من املاء ليتنفس الهواء.

يَُعدُّ املوز مصدرا مفيدا للبوتاسيوم 
واألمالح املعدنية، وأوضحت الدراسة أن املوز 

من املصادر الغنية بالبوتاسيوم ويحتوي على ألياف 
حتافظ على البكتريا النافعة املقوية للجهاز املناعي 
والتي تساعد على الهضم، كما أنه يساعد على تكوين 

الهيموكلوبني في خاليا الدم احلمراء.
كما يحتوي املوز على نسبة من الفوسفور الذي ينمي 

الفكر والذكاء وينشط الذهن والذاكرة .
فضالً عن أنه ميد اجلسم بالطاقة ملا يحتويه من املواد 

الكربوهيدراتية إلي جانب الدهون والبروتني.

 املوز

13عن االإمام علي :)من �شاء كالمه كرث مالمه(عن االإمام علي :)راأ�ص الف�شائل العلم(
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ر�شوم : زاهد املر�شدي

ورد اإلينا �شوؤال من الطفل ح�شني مظهر يت�شاءل فيه عن عمر االإمام املهدي وكيف ي�شتطيع البقاء اإىل هذا 
اليوم حيث يكون قد جتاوز عمره ال�شريف االألف عام

انه �ش�ؤال جميل ويدل على اهتمام وتفكر يف ق�شية االإمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�شريف 
نعم يا اأحبتي فقد اأ�شبح عمر اإمامنا املهدي عليه ال�شالم االآن قرابة االألف ومائة و�شبعة و�شبع�ن �شنة هجرية وهذا اأمر قد ال 
ن�شتطيع اأن نعقله مقارنة باأعمارنا يف هذا الع�شر ولكن ل� نظرنا اأحبتي اإىل اأعمار اأجدادنا من الع�ش�ر االأوىل ل�جدنا االأمر 
طبيعيًا فمثاًل جند اأن نبي اهلل ن�ح عليه ال�شالم قد عا�س يف ق�مه ت�شعمائة وخم�شني عامًا كما اخربنا بذلك اهلل �شبحانه وتعاىل 

يف كتابه يف �ش�رة العنكب�ت )َوَلَقْد اأَْر�َشْلَنا ُن�ًحا اإىَِل َقْ�ِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم اأَْلَف �َشَنٍة اإِالَّ َخْم�ِشنَي َعاًما(
وكما تعرف�ن يا اأ�شدقائي فاأن احلياة يف ذلك الع�شر هي نف�شها يف هذا الع�شر فلم تتغري ق�انني الطبيعة ومل يتغري التك�ين 

اجل�شماين للب�شر ولكن الذي تغري ه� نظام احلياة الذي يختاره االإن�شان من ماأكل وملب�س وم�شرب .
اإذا  اإال  ويتفق كل علماء الطب اإن خاليا ج�شم االإن�شان ل� ت�فرت لها ظروف احلياة املنا�شبة واملالئمة متامًا فاأنها ال مت�ت 
تعر�شت لتاأثري خارجي من قبيل املر�س اأو ال�شرب اأو احلرق وغريها من احل�ادث التي تت�شبب باإتالف اجل�شم مما ي�ؤدي اإىل 

وفاة االإن�شان   وهنا ندرك اأن االإمام عليه ال�شالم اإمنا يق�م بالعناية بج�شده وفق ما علمه اهلل من علمه في�شتطيع البقاء 
اإىل ما ال يعلمه اإال اهلل من العمر الط�يل .

ثم ال تن�ش�ا اأحبتي اأن اهلل باإرادته وقدرته قادر على اأن يحفظ االإن�شان ويطيل عمره اإىل ما ي�شاء من ال�شنني وقد 
ِحنَي*َلَلِبَث يِف َبْطِنِه  ُه َكاَن ِمْن امْلُ�َشبِّ بني لنا اهلل ذلك يف كتابه الكرمي من �ش�رة ال�شافات حني قال  )َفَلْ�اَل اأَنَّ

ُيْبَعُث�َن( فل� مل يكن النبي ي�ن�س من امل�شبحني هلل الأمد اهلل بعمره وعا�س اإىل ي�م  َيْ�ِم  اإِىَل 
ال�شالم وه� رجل �شالح اطال  القيامة يف بطن احل�ت. وكذلك جند ان اخل�شر عليه 

اهلل يف عمره وه� ال يزال حي و�شيظهر مع االمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه. 
وحتى ابلي�س فه� ال يزال حي  حيث طلب من اهلل عز وجل ان ي�ؤجل ح�شابه اىل 

َك ِمَن امْلُْنَظِريَن (( ي�م القيامة فقال ))َقاَل اأَْنِظْريِن اإِىَل َيْ�ِم ُيْبَعُث�َن *َقاَل اإِنَّ
)�ش�رة االأعراف االآية 14 - 15(

اإذن اهلل القادر على اأن يطيل عمر االإن�شان ليعي�س اإىل ي�م البعث ه� 
قادر على اأن يهب االإمام املهدي كل هذا العمر للعي�س على االأر�س ، 

فال حدود لقدرة 
�شبحانه  اهلل 
ون�شاأل   ، وتعاىل 
يعجل  اأن  اهلل 
اإمامنا  بظه�ر 
لكي  املهدي 
ويحقق  نن�شره 
يف  العدل  لنا 

االأر�س .

احل�شيني يجيب  

ا�شدقائي االعزاء 
ميكنكم ار�شال ا�شئلتكم وا�شتف�شاراتكم لكي اجيبكم عليها على امييل املجلة او ان تبعثوها يف داخل 

ظرف اىل مركز جملة احل�شيني ال�شغري الكائن يف  �شارع اجلمهورية مقابل املخيم احل�شيني...
وانا بانتظار ا�شئلتكم .

عن االإمام علي :)قلة الكالم ي�شرت العيوب ويقلل الذنوب( 14
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اأهاًل بكم يا اأ�شدقائي االبطال مع مترين جديد من متارين اليوغا 
ولكن قبل اأن نبداأ بتمريننا اجلديد اأحب اأن اذّكر اأ�شدقاءنا الذين مل يك�ن�ا معنا منذ بداية 

متاريننا التي تخ�س الي�غا ، عليهم اأن يع�دوا اإىل التمارين االأوىل الإتقانها جيدًا قبل ممار�شة هذه 
التمارين املتقدمة وهي تبداأ من العدد )22( للمجلة ، كما يجب عليكم يا اأ�شدقائي اأن متار�ش�ا كل التمارين االأوىل 

وعدم تركها لكي حتافظ�ا على لي�نة اأج�شامكم وق�تها .
والن مع متريننا اجلديد وه� مترين ) ال�شمعدان( وه� مفيد لتق�ية الذراعني وال�شاقني ولي�نة الظهر 

ر�شوم: زاهد املر�شدي

- بعد ذلك نخف�س امل�ؤخرة ببطء مع املحافظة على ال�شاقني وهما ممدودتان
- وبعدها نثني ال�شاقني من عند الركبتني وببطء اأي�شا حتى نرجع اإىل ال��شع االأ�شلي 

- نكرر هذا التمرين عدة مرات ونركز على اأن نك�ن بطيئني يف اأداء هذه التمارين فاأن اأ�شا�س متارين الي�غا ه� 
البطء يف اأدائها .

- اخلط�ة االأوىل هي اأن نرقد على الظهر مع رفع 
ال�شاقني لالأعلى وثني الركبتني مع و�شع اليدين حتت 

- واالآن نرفع امل�ؤخرة عن ال�رك على اأن ال تالم�س االأقدام االأر�س
االأر�س بحيث ن�شتند على 

الكتفني والذراعني

- ثم نحاول ببطء اأن مند 
ال�شاقني اإىل االأعلى وباإ�شناد 

اليدين حيث ندفع بهما اجل�شم 
لالأعلى مع مد الظهر بحيث 
ن�شبح م�شتندين على نهاية 

الكتفني 

1
2

3

15عن االإمام علي :)ثمرة الكذب املهانة يف الدنيا والعذاب يف االآخرة(
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احللقة احلادية ع�صرة

ق�شة : عقيل ال�شريفي
ر�شوم : زاهد املر�شدي

الفر�شان  فريق  رحلة  انتهت  اأن  بعد 
اإىل �شمال ال�طن ، عادوا اإىل قريتهم 
اجلميلة وقد بدوؤوا باال�شتعداد لبط�لة 

املحافظة التي �شتبداأ بعد اأ�شب�ع
اإن خطة لعبنا االأ�شا�شية هي 

الدفاع واالعتماد على الهجمات 
املرتدة وا�شتثمار �شرعة مهاجمينا

ولكن كميل غائب عن 
التمرين ملاذا مل يح�شر

انه الزال يعاين من 
متزق يف اأوتار كاحله

�شاأذهب اإىل كميل يف البيت 
وانقل له كل تعليماتك يا 

كابنت ح�ل مباراتنا القادمة

ح�شنًا يا مرت�شى ..... اإذن اأريدكم اأن 
حتفظ�ا هذه العبارة جيدًا يف اأذهانكم 

وهي ..اأن الدفاع تنظيم وان�شباط 

وماذا تعني يا كابنت باأن 
الدفاع تنظيم وان�شباط

يعني اأن على الالعبني 
تطبيق ما طلب منهم وما 
مترن�ا عليه دون االجتهاد 

الفردي الذي قد ي�ؤدي 
اإىل اخل�شارة 

�شنتدرب الي�م على كيفية 
الت�شدي لل�شربة احلرة 

املبا�شرة . اأول �شيء ه� عمل 
حائط ال�شد ويجب اأن يك�ن 

من العبي الهج�م وال��شط

وملاذا..!!

لكي يتفرغ املدافع�ن 
للتمركز يف اأماكنهم 
وااللتزام مبهامهم 

الدفاعية

و�شيك�ن مهمة احد الالعبني الذين 
هم لي�ش�ا �شمن جدار ال�شد ه� 

االنق�شا�س على الكرة يف حال قام 
الفريق اخل�شم بتمرير الكرة دون 

الت�شديد املبا�شر على الهدف 
من اجل اأن يقطع الكرة 

اأو مينعه من الت�شديد

اأح�شنت يا ح�شن ..اأو 
يربكه وي�شد عليه جمال 

الروؤية للت�شديد نح� املرمى

عن االإمام الهادي :)اجلاهل اأ�شري ل�شانه(
16
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طيب اإن مل يُقْم الالعب الذي 
مت مترير الكرة له بالت�شديد 

اأي�شا ومرر ه� الكرة اإىل العمق

هنا يجب اأن ينفرط جدار 
ال�شد وعلى الالعبني اأن 

ي�شدوا كل الثغرات وال�شغط 
على من معه الكرة

اأما بالن�شبة للمدافعني 
فعليهم االلتزام بت�جيهات 

حار�س املرمى الأنه ه� 
االأكرث معرفة من حيث 

م�قعه باالأماكن اخلطرة 
التي ميكن اأن يح�شل منها 

اخرتاق الدفاع
هذا يعني اإن الكابنت 

يفقد دوره هنا

كال ولكن يف م�شاألة الت�شدي 
لل�شربة احلرة املبا�شرة 
القريبة من املرمى يجب 

االلتزام بت�جيهات احلار�س
اأال تعتقد يا كابنت انه يجب اأن يقف 

احد املدافعني بالقرب من احد 
اأعمدة املرمى لكي ي�شاعد احلار�س 

هذا من اكرب االأخطاء 
ماذا ..!!  ولكن كيف ؟؟؟

الن احلار�س 
واملدافع �شيعتمد 
كل منهما على 
االآخر وقد يعيق 

املدافع احلار�س يف 
الت�شدي للكرة 

كذلك فاإننا �شنق�شي على 
احتمال وق�ع اخل�شم 

بالت�شلل وهذا ي�شكل خطر 
كبري على املرمى اإذا ما 

متكن اخل�شم من اخرتاق 
املدافعني وال��ش�ل للعمق

اأح�شنت يا مرت�شى 

اأما يف حال قطعكم للكرة اأو متكن احلار�س من 
�شدها يجب عليكم مترير الكرة اإىل العبي ال��شط

وعلى العبي الهج�م اأن 
ينطلق�ا اإىل العمق من اجل 
اأن منرر لهم الكرة للقيام 
بالهجمة املرتدة ال�شريعة 

متامًا ما تق�ل يا ح�شن واالآن 
�شنطبق هذه التمارين الن 

البط�لة اأ�شبحت قريبة ومل 
يعد لدينا وقتًا كافيًا 

عن االإمام علي :)ليكن كل كالمكم ذكر اهلل وقراءة القراآن(
17

الحسيني الصغير - العدد 37



جانب من مسابقة حفظ خطبة املتقني لالمام علي )عليه السالم التي أجريت 
في الصحن احلسيني الشريف  بتاريخ )14-13-12 / 4 / 2012(

عن النبي :)ارفعوا اأ�شواتكم بال�شالة علّي فاإنها تذهب بالنفاْق(

املتسابقون وهم ينتظرون اعالن بدأ االختبار

املشاركون وهم يؤدون االختبار

ثقة عالية واجابة موفقة ان شاء اهلل

18
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عن النبي :)اأكرم اخللق على اهلل اأكرثهم ذكر هلل واأعملهم بطاعته(

 الوفد اللبناني الذي ابدى اعجابه بهكذا مسابقات

 مراجعة املتسابقني قبل تسليم اوراقهم الى املراقبني

لقاءات مع بعض املتسابقني بعد اداء االختبار

19
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الواجب املقدس
كان محمد يقف في إحدى نقاط التفتيش 

العسكرية الثابتة وهو يقوم بواجبه بتفتيش 
السيارات واملارة من اجل منع تسلل اإلرهابيني إلى 

مدينته اآلمنة وكانت الشمس قد غربت 
وفي هذه األثناء اقتربت سيارتان مسرعتان باجتاه 

نقطة التفتيش
فتراجع اجلنود إلى اخللف وقد اتخذوا وضع االستعداد 

وصوبوا أسلحتهم باجتاه السيارتني اللتني استدارتا 
بسرعة فائقة وقد قطعتا الطريق ونزل منها 

مجموعة من اإلرهابيني وبدأوا بإطالق النار العشوائي 
على اجلنود وعلى املواطنني املدنيني 

فقام اجلنود بالرد عليهم بطلقات منفردة ومركزة 
باجتاه اإلرهابيني الذين احتموا بسياراتهم 

وكان محمد يتكلم بصوت عاٍل ويطلب من املواطنني 
االنبطاح في األرض وفي هذه االثناء  جذبت انتباهه 

فتاة صغيرة بعمر الثامنة تقريباً وهي تصرخ في 
داخل إحدى السيارات املتوقفة في نقطة التفتيش

فقفز محمد وهو غير مباٍل باملوت متجها صوب 
الفتاة 

وبالفعل وصل إلى السيارة وامسك بالفتاة و 
حملها بيده وكان يحمل بيده األخرى بندقيته 

وعاد راكضاً باجتاه الساتر الترابي من اجل إنقاذ 
الفتاة من املوت 

وفي هذه األثناء جاءت رصاصة من بندقية احد 
اإلرهابيني القتلة لتستقر في كتفه وبدأ الدم 
بالتدفق ومن دون أن يشعر محمد بذلك الذي 

كان كل همه الوصول بالفتاة ساملة إلى الساتر 
الترابي 

وبالفعل متكن من ذلك ..
وفي تلك األثناء شعر اإلرهابيون بأن اجلنود قد 

اقتربوا منهم وسيتم القضاء عليهم فحاولوا 
الهرب ولكن اجلنود األبطال  احرقوا سيارات 

االرهابيني بالكامل وقتلوا عدداً منهم 
مما دفع الباقون لركوب السيارة األخرى والفرار 

ولكن ضابط النقطة لم يرَض لهم باإلفالت من 
قبضته بعدما قتلوا الكثير من األبرياء فقفز 

إلى السيارة العسكرية والتي كانت حتمل مدفع 
رشاش وانطلق ملطاردتهم 

ق�شة: عقيل ال�شريفي
ر�شوم : زاهد املر�شدي

عن االإمام الباقر : )اإن الكذب خراب االإميان( 20
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وهنا لم يقبل محمد لنفسه إال أن يرافق الضابط 
فقفز بسرعة إلى ظهر السيارة التي كان يقودها 

الضابط
وبالفعل انطلق الضابط بسرعة كبيرة حتى متكن 

من اللحاق  بهم ولكن محمد لم يتمكن من 
استعمال املدفع الرشاش لكون الطريق كان فيه 

الكثير من سيارات املواطنني 
وهنا حينما شعر اإلرهابيون أنهم سيحاصرون 

بعدما اقتربوا من نقطة أخرى للتفتيش استداروا 
باجتاه إحدى الطرق الترابية الفرعية 

وهكذا استدار خلفهم الضابط بسيارته التي كادت 
أن تطير في الهواء وكان محمد ميسك بقبضته 

على املدفع الرشاش وهو مثبت على السيارة 
وكانت الدماء قد مألت ظهره وهو ال يزال ال يشعر 

بذلك ولكنه بدأ يشعر ببرودة في جسده 
وفي هذه اللحظات اقتربت سيارتهم من سيارة 

اإلرهابيني فما كان من محمد إال أن سدد مدفعه 
الرشاش على السيارة وأمطرها بوابل من  الرصاص 
الذي مزقها ومزق اإلرهابيني القتلة في داخلها وقد 

انقلبت سيارة اإلرهابيني على جانب الطريق

وهنا أوقف الضابط سيارته وقفز وهو شاهر 
مسدسه باجتاه اإلرهابيني احملشورين داخل 

السيارة املنقلبة فوجدهم قتلى جميعاً 
وفي تلك األثناء كانت سيارات الشرطة قد 

وصلت ملساعدتهم بعدما مت إبالغهم باحلادث 
حيث جنحوا في نقل املقاتل البطل محمد إلى 

املستشفى 
وفي املستشفى بعدما أفاق محمد حيث أُجريت 
له عمليه جراحية الستخراج الرصاصة وجد إلى 
جانبه الضابط الذي رافقه في املطاردة والطفلة 

الصغيرة  التي أنقذها مع والديها وهي حتمل 
بيدها باقة ورد وإنها جاءت لكي تشكره على 

بطولته وبسالته في محاربة اإلرهابيني وإنقاذ 
حياتها وحياة الكثير من املواطنني 

وقالت له :إني افتخر بوجود رجال نشامى 
مثلك يا محمد في وطني العراق اجلميل والذي 

سيبقى جميالً وآمناً بوجودك وبوجود أمثالك 
..

عن االإمام ال�شادق : )من قال فينا بيت �شعر بنى اهلل له بيتا يف اجلنة(عن االإمام الباقر : )اإن الكذب خراب االإميان(
21
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اعداد: ا�شراء حميد
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حممد باسم مفتاح
العمر 6 سنوات

براء عباس فاضل
العمر 11 سنة

حممد حيدر صاحل
العمر 1 سنة

نور امحد رشيد
العمر 2 سنة

نرجس حممد جودي 
العمر 4 سنوات

رضا موسى رشيد
العمر 1 سنة

فاطمة طارق اجلنابي
العمر 8 أشهر

مريم باسم مفتاح
العمر 10 سنوات

زهراء حممد جوادي 
العمر 9 سنوات

ذو الفقار عبود 
العمر 3 سنوات

حممد حبيب 
العمر 5 سنوات

رقية امحد 
العمر 1سنة

رضا عصام
العمر 1سنة 

السويد

حبيب اركان 
العمر2 سنة 

فاطمة ناجح جاسم 
العمر 3 سنوات

كرار حيدر حممد 
العمر 3 أشهر

مريم قاسم 
العمر 8 أشهر 

زينب عمار كاظم 
العمر 3 سنوات 

زهراء ماهر
العمر 8 سنوات

ايا امحد حكمت
العمر 2 سنة 

زهراء ياسني محيد
العمر 5 سنوات

ايات حامت رحيم 
العمر 4 أشهر

حممد رضا 
العمر 2 سنة

نورهان عباس
العمر 2 سنة

رحيانه نبيل جواد
العمر 11 شهر

غيث امني مالك
العمر 9 سنوات

فاطمة حسن وشاح 
العمر 8 أشهر

فاطمة جنيت 
العمر سنة ونصف

ايات شوقي
العمر 5 سنوات

يوسف فيس رشيد
العمر 3 سنوات

سراج امحد احلسناوي 
العمر سنة ونصف 

رقية رسول املوسوي
 العمر 4 أشهر

مروه قيس رشيد
العمر 5 سنوات

حممد انور صباح 
العمر 2 سنة

مصطفى ريسان
العمر 4 سنوات

ليث امني مالك
العمر 12 سنة

زينب عالء فاضل 
العمر 5 سنوات

مرتضى ريسان
العمر 6 سنوات

كرار حيدر حممد 
العمر سنة واحدة

حممد حيدر
العمر 4 سنوات

فاطمة حممد صاحل 
العمر 4 سنوات

فاطمة حسام
العمر 5 سنوات



ماذا تفعلن يا 
اإننا نعد ن�شرة جداريةبنات ؟

�شنعلقها يف ال�شف

وما هي الن�شرة اجلدارية ؟

هي قطعة من ال�رق املق�ى واملل�ن 
، نق�م بزخرفتها ونكتب عليها �شتى 

املعل�مات اأو نل�شق عليها �ش�ر 
جميلة  ونكتب التعليقات املنا�شبة

تخت�س الن�شرة اجلدارية بعلم واحد 
فقط ونكتب عنه مثل الريا�شيات 

واللغة العربية والتاريخ وغريها

انظري يا هدى ، كم هي جميلة 
هذه الن�شرة وهي معلقة

الن�شرة تتحدث عن 
ال�شالة ال �شيء جديد

الن�صرة اجلداريةال�صديقات الثالث
احللقة الثامنة

عن االإمام ال�شادق :)البنات ح�شنات والبنون نعم(

ق�شة: و�شام القريني
ر�شوم : ا�شراء حميد
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على العك�س يا هدى ، بل فيها الكثري 
من االأم�ر املهمة التي تخ�س ال�شالة

من منا ال يعرف كيف ي�شلي

وكانت االأ�شتاذة ت�شمع كالمهن فاقرتبت منهن

كيف ال اأن تاأخري ال�شالة عن وقتها 
بدون عذر �ش�ف يذهب ف�شل اأدائها يف 

وقتها وي�ؤخر بتعجيل اخلري

ماذا ؟ كيف 
ذلك ؟

نعم يا هدى ونحن ننبه اأخ�اتنا لذلك ، 
ونعلمهم كيفية االهتمام برداء ال�شالة 

وعدم ك�شف اليد، وال�شاق اأو الراأ�س

ونعلمهم االهتمام بال��ش�ء وتهيئة 
النف�س لل�شالة وال�ق�ف بني يدي 

اهلل �شبحانه وتعاىل فال نفكر اإال يف 
ال�شالة ويف خ�شية اهلل وعظمته

عف�ا ، فاأنا ال اعرف 
هذه االأم�ر

ال باأ�س عليك يا ابنتي ، 
املهم اأن تتعلمي وتتعريف

احلمد هلل الذي األهمنا العقل 
واحلكمة لنفكر يف عظمته 

وخلقه ونعبده حق عبادته

عن االإمام علي :)ال تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما لالعتذار طريقا( 25عن االإمام ال�شادق :)البنات ح�شنات والبنون نعم(
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بسكت الشاي

مرحبًا ا�شدقائي التقيكم يف هذا العدد 
لنتعلم �شوية طريقة عمل ب�شكت ال�شاي

املقادير:
ك�بان  ون�شف الك�ب من الطحني

ن�شف ك�ب �شكر

ك�ب واحد من الدهن

بي�شة واحدة

ملعقة اأكل بيكنك باودر

ملعقة ك�ب فانلة

1- يخلط الدهن جيدًا وي�شاف اليه ال�شكر 
حتى يتجان�ص

2- ت�شاف البي�شة بعد خلطها ومتزج جيدًا.
3- ينخل الطحني والبيكنك باودر ثم ي�شاف 

اىل املزيج وتعجن باليد جيدًا.
4- تق�شم العجينة اىل اأق�شام وتلون ح�شب 

الرغبة.
5- ُتعباأ يف قوالب وت�شكل ا�شكااًل خمتلفة 
وتو�شع على اإناء كبري مدهون ومر�شو�ص 

بالطحني.
6- ُت�شوى بفرن متو�شط احلرارة ملدة 15 اىل 

20 دقيقة.

وتُقدم الى العائلة مع الشاي

إلى اللقاء

طريقة العمل

عن االإمام ال�شادق :)بيت الغناء ال توؤمن فيه الفجيعة وال جتاب فيه الدعوة وال يدخله امللك(

اإعداد : هدير في�شل
ر�شوم : زاهد املر�شدي
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البقال الكاذب
 دخل زب�ن اإىل حمل البقالة فتلطخت مالب�شه بالطالء اجلديد امل�ج�د 
على باب املحل ... فقال البقال : ملاذا مل تقراأ القطعة التي علقتها وقد 

كتبت عليها )احرت�س من الطالء(... فقال الزب�ن : لقد قراأتها 
ولكني اعتدت اأن اقراأ عندك قطع على ب�شاعتك )تفاح 

جيد( وه� تالف وعلى امل�ز )درجة اأوىل( وه� غري 
نا�شج  لذا فلم ا�شدق قطعة الطالء .

دواء 

 املري�س : هل اأنت واثق يا دكت�ر من اأنني 

�شاأ�شفى بهذا الدواء

الطبيب : هذا م�ؤكد فاإين اأعالج به مري�شاً 

عنده نف�س مر�شك منذ ع�شرين �شنة !!

كان املدر�س يلقي در�شًا 
ف�شاأل تلميذًا �شغريًا وقال له 
: اإذا اأخذنا خليطًا من امللح 
وال�شكر كيف نف�شل بينهما؟

فاأجاب التلميذ : ن�شلط 
النمل على اخلليط فياأكل 

ال�شكر ويرتك امللح !!

النمل 
والتلميذ 

املعلم يخاطب تلميذه : لقد كربت اإىل هذا احلد وما تزال 

جتهل القراءة ، اأنا ملا كنت ا�شغر منك كنت اأقراأ جيدًا

 فاأجاب التلميذ : رمبا كان معلمك امهر من معلمي يا اأ�شتاذ

املعلم املاهر

وتُقدم الى العائلة مع الشاي

إلى اللقاء
عن االإمام ال�شادق :)اإياك والدخول فيما ال يعنيك فتذل( عن االإمام ال�شادق :)بيت الغناء ال توؤمن فيه الفجيعة وال جتاب فيه الدعوة وال يدخله امللك(

ر�شوم: زاهد املر�شدي
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النجدة انقذوا 
اأخي ال�شغري

ما هذا ال�شراخ 
اأحدهم يف خطر

ماذا حدث اأخربيني 

ال تقلقي �شاأعمل 
على اإنقاذه 

اأمي اأرج�ك متى 
ناأكل 

�شيع�د اأب�ك بعد قليل 
وناأكل االأرنب اللذيذ

ال بد من و�شع  خطة حمكمة 
الإ�شتعادة االأرنب ال�شغري ، ولكن 
ماذا اأفعل ب�شاأن الن�شر الكبري ، 

ماذا ؟ماذا ؟ماذا ؟ ح�شنا

لقد اأخذ ال�شقر 
اأخي ال�شغري اإىل 

اأعلى اجلبل 

احللقة االأوىل 

عن النبي :)راحة النف�ص تركها ما ال يعنيها(

ر�شوم: حممد الزاملي
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ويلي اأنها اأفعى كبرية لنهرب 
يا �شغري قبل اأن تفرت�شنا

وماذا نفعل باالأرنب ؟

اتركه لالأفعى بينما 
نهرب نحن 

�شكرا لك يا دبدوب 
على م�شاعدتك لنا

احلمد هلل ، وال �شكر على 
واجب ، اأما اأنت يا �شغري 

ف�شت�شبح مثلي ولكن 
فقط فكر بحكمة

�شع�د اجلبل اأ�شهل كثريا من 
مراقبة الع�س ، وهذا الطائر 

ال�شر�س ال يرتك ع�شه اأبدا ، ما 
العمل ؟ ..وجدتها !

�شاأجعل من هذا احلبل كهيئة 
االأفعى الأخيف الن�شر االأم و�شغريها

امتنى اأن اأ�شبح 
�شجاعا وذكيا 

مثلك يا دبدوب 

عن النبي :)الكذب باب من اأبواب النفاق( عن النبي :)راحة النف�ص تركها ما ال يعنيها(

ر�شوم: حممد الزاملي
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عن النبي :)اأ�شراف اأمتي حملة القراآن واأ�شحاب الليل(

اط هو كائن صغير احلجم حيث ال يتجاوز حجمه )6(  از او مايُسمى بالنطهّ العنكبوت القفهّ
سنتمترات ولكنه مميز بقدرات خاصة 

وهبها اهلل تعالى له، وله امكانية 
كبيرة في الصيد ولذلك يُوصف 

بأنه وحش بالغ الشراسة، فبرغم 
أنه حشرة غير ضارة إال أنه بإمكانه 

اصطياد فريسة تعادل حجمه مرتني، 
كما يستطيع القفز مبسافة تعادل 

)6( أضعاف حجمه.
ومن صفاته املميزة هو امتالكه 

ثمانية عيون والتي مُتكنه من الرؤية 
في جميع اإلجتاهات تقريباً مما 

يساعده في صيد الفرائس.
واألعجب من ذلك أنه في أثناء قفزه يقوم بافراز خيط حريري يبقى ملتصقاً باملكان الذي 
قفز منه حتى اذا تضايق أو وقع, ميكنه أن يتسلق من جديد ويعود ملكانه األول عن طريق 

استعانته باخليط الذي فرزه.
كما ميتاز بسرعته الفائقة وصغر حجمه اضافة الى الشعيرات التي تغطي جسده 
بالكامل. يعيش العنكبوت النطاط في ريف بريطانيا، ويفضل اخلروج من عشه فى 

األيام املشمسة. وتظهر روعة هذا الكائن فى تدريجات و تناسق ألوانه.وصدق اهلل العزيز 
املقتدر حني قال: "وهلل في خلقه شؤون".

اهللخلقعجائب

عن النبي :)اإياكم واحل�شد فاإن احل�شد ياأكل احل�شنات كما تاأكل النار احلطب(

العنكبوت القفاز
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عن النبي :)اأال من ا�شتاق اإىل اهلل فلي�شتمع كالم اهلل(

وهو من شهداء كربالء األجالهّء، كان له إميان راسخ وشجاعة فائقة، ويُعد في جملة املوالني 
اخمللصني ألهل البيت عليهم السالم. 

كان سعيد من الوجوه املعروفة في الكوفة باحلماس. لعب دوراً فاعالً في حركة مسلم بن 

عقيل في الكوفة، وجاء اسمه في زيارة الناحية املقدسة مع اجلمل التي قالها بني يدي 

احلسني ليلة عاشوراء مع الدعاء له والثناء عليه من إمام الزمان عليه السالم.
ْهم  وكان لسعيد بن عبداهلل موقفه الشَّ

الَغيور، حيث َجَعل نفَسه الطيبَة دِرعاً 
إلمامه يصدهّ به عنه ما يَرِد من سهام  

األعداء فحينما صلهّى اإلمام احلسني 
الم الظهرَ صالة اخلوف، اَقترب  عليه السهّ

الم وهو  األعداء من احلسني عليه السهّ
قائم مبكانه فوقف سعيد احلََنفيهّ أمام 
هاَم:  الم  ، يَِقيه السِّ احلسني عليه السهّ
تارًة بوجهه، وتارًة بصدره، وطوراً بيَديه، 
وطوراً بجبينه، فلم يصُل إلى احلسني 
الم شيٌء من سهام األعداء  عليه السهّ

. وملهّا أُثِخَن سعيٌد باجلراح، هوى إلى 
األرض وهو يقول: اللهمَّ الَعْنهم لَْعَن 

عادٍ وثَمود، وأبْلِْغ نبيَّك منهّي السالم، وأبْلِْغه 

ما لَِقيُت ِمن ألم اجلِراح؛ فإنهّي أرَدُت بذلك ثوابَك في نُصرِة ذُريهّة نبيهّك صلهّى اهلل عليه وآله.

الم سائالً: أوََفيُت يا ابَن رسول  ثمهّ الَتَفت سعيُد بن عبداهلل إلى اإلمام احلسني عليه السهّ

الم: نََعم، أنَت أمامي في اجلنهّة. ثمهّ قضى نحَبه، وفاَضت نفُسه الطيبة  اهلل ؟ قال عليه السهّ
)رضوان اهلل عليه(.

فهنيئاً لك ياسعيد فقد واسيَت إمام احلق، ولَِقيَت من اهلل الكرامة في دار املُقام، حَشرَنا 
اهلُل معكم في املستشَهدين، ورزََقنا ُمرافقَتكم في أعلى ِعلِّيهّني. 

عن النبي :)اإن اهلل ال ينظر اإىل �شوركم واأعمالكم واإمنا ينظر اإىل قلوبكم ونّياتكم(

اإعداد : �شياء العيداين
ر�شوم : حممد الزاملي
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يقع مرقده الطاهر في محافظة املوصل

 شمال العراق على )جبل التوبة( وهو 

جبل صغير قريب من الضفة اليسرى 

ملدينة  الصغير  باجلانب  دجلة،  لنهر 

املوصل احلدباء ، مشيد بعمارة و عليه 

قبة صغيرة والى جنبه رواق للزائرين . 

إلى  مرسالً  نبياً  متى  بن  يونس  كان 

املوصل  ارض  من  نينوى  في  قومه 

يونس  للنبي  مقام  و  مشهد  وهناك 

عليه السالم في الكوفة على شريعة 

مسجد  من  يقرب  مما  الفرات  نهر 

الكوفة بحدود ربع فرسخ شماالً و هو 

ان  بعد  احلوت  القته فيه  الذي  املوضع 

ابتلعته في الوقت الذي خرج من قومه بعد ان دعاهم لعبادة اهلل تعالى فلم يستجيبوا فخرج مع 

قوم آخرون بسفينة في البحر فاعترضتهم احلوت لتغرقهم فقال يونس عليه السالم: اياي ارادت 

فاقذفوني لها، ولم متس احلوت يونس بسوء بإرادة اهلل تعالى ثم رمته بعد ذلك في املكان الذي 

اشرنا اليه في الكوفة وانبت اهلل عليه شجرة من يقطني تظلله عن حرارة الشمس .ومن ثم عاد 

الى قومه بعد ان هداهم اهلل سبحانه وتعالى وبقي بينهم الى ان توفاه اهلل في هذا املكان الذي 

اصبح معلماً ومزاراً لكل املؤمنني. 

مرقد النبي يون�ص عليه ال�شالم 

عن النبي :)ب�شط الوجه زينة احللم( 32
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بارتكاب الفعل القبيح والتوبة مبعناها الشرعي هي : الرجوع من املعصية الى الطاعة بقصد القربة 

املطلقة الى اهلل تعالى .

فاطمة : وهل ارتكب احلر  فعالً 

قبيحاً وفيه معصية هلل تعالى ثم 

ندم على فعله .

العمة هدى : نعم حصل ذلك 

وسوف أحكي لكنهّ احلادثة :
عندما خرج إمامنا احلسني  من 
املدينة املنورة مع أبنائه وأهل بيته 

وأصحابه متوجهاً الى الكوفة 
حيث أرسل أهل الكوفة الرسائل 
الكثيرة الى اإلمام احلسني  أن 

أقدم علينا فأنه ليس لنا إمام لعل 
اهلل

العمة هدى : هذا اليوم سنقوم بزيارة مرقد 
احلر بن يزيد الرياحي  حسب اتفاقنا سابقاً 

.
زهراء : وهل املكان بعيد أم قريب عن مدينتنا 

كربالء املقدسة .
العمة هدى : املكان قريب ويبعد حوالي ثالثة 

كيلومترات عن مركز مدينة كربالء .
رقية  : ذكرت لنا يا عمة ان حكايتك لهذا 

اليوم عن التوبة فما عالقة زيارتنا ملرقد احلر 
 بالتوبة وما هو معنى التوبة ؟

العمة هدى : التوبة حسب املفهوم اللغوي 
هو ترك الذنب على أجمل الوجوه والتوبة 
في الشرع هي ترك الذنب لقبحه والندم 

على فعل الذنب والعزمية على ترك املعاودة 
الرتكاب الذنب . فمعنى التوبة في لغة العرب هو اإلعتذار عن فعل القبيح 

باالعتراف بالفعل والتعهد بالترك وعدم العودة 

حكايات  العمة هدى
التوبة

عن النبي  :)جتاوزوا عن عرثات اخلاطئني يقيكم اهلل بذلك �شوء االأقدار( عن النبي :)ب�شط الوجه زينة احللم(

ق�شة: �شعد الدين البناء
ر�شوم : حممد الزاملي
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نرجس : نرى أن احلر بجيشه مبثابة 
عدو لإلمام احلسني   ومنعه من 

يأمر  الكوفة فكيف  الى  التوجه 
األمام احلسني  أصحابه بذلك ؟

العمة هدى : هذه هي أخالق وسيرة 
نبينا محمد  وأهل بيته األطهار .
العمة هدى  : وملا أراد اإلمام احلسني 

 وأصحابه االنصراف من املكان 
الذي هم فيه منعهم احلر وجيشه 

من االنصراف. وقال احلر لإلمام 
احلسني  : أريد أن أنطلق بك 

الى عبيد اهلل بن زياد فرفض اإلمام 
احلسني  ذلك ثم قال احلر إني لم 
أؤمر بقتالك وإمنا أمرت أن ال أفارقك 
حتى أحضرك الى الكوفة فإذا أبيت 

فخذ طريقاً ال تدخلك الى الكوفة وال تَردُكهّ الى املدينة وكان احلر قد أمره عبيد اهلل بن زياد 
.  أن ال يفارق اإلمام احلسني

      

يجمعنا بك على الهدى ولكن 
عبيد اهلل بن زياد لعنه اهلل 

جاء الى الكوفة وَقتل مسلم        
ابن عقيل إبن عم اإلمام احلسني 
 الذي أرسله اإلمام احلسني 

 الى الكوفة ليتأكد من 
نوايا أهل الكوفة الذين أرسلوا 
  الرسائل الى اإلمام احلسني
ويتهيأ الستقبال اإلمام احلسني 
 وكذلك فأن عبيد اهلل بن 

زياد تتبع أنصار احلسني  في 
الكوفة قتالً وحبساً وسيطر 
على البلد بشكل غريب وقام 

بإرسال احلر بن يزيد الرياحي ومعه ألف فارس ليمنع قدوم اإلمام احلسني  الى الكوفة، وكان اجليش 
الذي يرافق احلر قد أنهكه العطش والتعب فأمر اإلمام احلسني  أصحابه أن يسقوهم املاء وكذلك 

يسقوا خيولهم  .

عن االإمام علي :)اأعظم الوزر منع قبول العذر( 34
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إميان : وماذا حصل بعد ذلك يا عمة ؟
العمة هدى : بعد ذلك وصل جيش كبير جداً أرسله 

عبيد اهلل بن زياد بقيادة عمر بن سعد حملاربة اإلمام 
احلسني  وتقابل اجليشان في منطقة كربالء ، ثم 
أخذ احلر يدنو من احلسني  قليالً قليالً وهو يرتعد 

فقال له شخص من جيش عمر بن سعد أسمه 
املهاجر بن أوس الرياحي : ما تريد أن تفعل يا حر 

فسكت احلر ، فقال املهاجر : ان أمرك ملريب وما رأيت 
منك في موقف مثل هذا الشيء الذي أراه اآلن ولو 
قيل لي من أشجع أهل الكوفة رجالً لقلت احلر هو 

أشجع أهل الكوفة فما هذا الذي أراه منك ؟
قال له احلر : إني واهلل أخير نفسي بني اجلنة والنار 
ْعُت وُحرِّقْت  واهلل ال أختار على اجلنة شيئاً ولو ُقطِّ

. ثم ضرب فرسه وحلق باحلسني  ويده على 
رأسه وهو يقول : اللهم اليك تبُت فُتب عليهّ فقد 

.  أرعبت قلوب أوليائك وأوالد بنت نبيك
نور الهدى :وهل قبل اإلمام احلسني  توبة احلر 

يا عمة ؟
العمة هدى : سلهّم احلر على اإلمام احلسني  وقال : جعلني اهلل فداك 

يا ابن رسول اهلل أنا صاحبك الذي منعتك من الرجوع وسايرتك في الطريق وإني قد جئتك تائباً الى 
ربي مما كان صدر مني ومواسياً لك بنفسي حتى أموت بني يديك ، أفترى لي توبة ؟ 

قال اإلمام احلسني  : نعم يتوب اهلل عليك ويغفر لك 
. ثم خطب احلر الرياحي بجيش عمر بن سعد يحذرهم 

من مقاتلة اإلمام احلسني  وبعدها قاتل احلر األعداء 
قتاالً شديداً وقتل جماعات كثيرة منهم ثم سقط 

جريحاً فأسرع أصحاب احلسني  حملوه ووضعوه بني 
يدي احلسني  فجعل احلسني ميسح الدم والتراب عن 

وجهه ويقول : ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا أنت احلر في 
الدنيا واحلر في اآلخرة ثم فارق احلياة شهيداً سعيداً وفي 

اجلنة من اخلالدين . وكان للحر قبيلة كبيرة ومعروفة 
حملته بعد انتهاء معركة الطف ودفنته في هذا املكان .
العمة هدى  : سنقوم بأداء مراسيم الزيارة والدعاء وثم 

نتناول وجبة طعام الغداء.
العمة هدى : ان طريق التوبة مفتوحاً أمام اجلميع ورحمة 

اهلل وسعت كل شيء قال تعالى ُقْل يَا ِعَبادَِي الَِّذيَن 
 َ ِ إِنَّ اهللَّ

أَْسرَُفوا َعلَى أَنُفِسِهْم اَل تَْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة اهللَّ
َُّه ُهَو الَْغُفورُ الرَِّحيُم  سورة  نُوَب َجِميعاً إِن يَْغِفُر الذُّ

الزمر53 
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