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  تصدر عن شعبة رعاية الـــــطفولة في الــــــعتبة

الحسينية المقدسة .. السنة الرابعة لشهر حزيران 2012 م



إقرأ فـي هذا العدد...

حمدان  .......... �ص4

ة الندامة...........�ص12
يف العجل

املزرعة ال�سعيدة  ......�ص 26

البعثـة النبوية ال�سـريفة

اإن من اكرب نعم اهلل تعاىل علينا بل على الب�سرية جمعاء اأن بعث اهلل فينا ر�سوله حممد
 ابن عبد اهلل   و لول هذه البعثة املباركة ملا بقي من الإن�سانية �سيء ول بقي من القيم والآداب 

والأخالق احل�سنة �سيء ، حيث بعث اهلل عز وجل اأف�سل خلقه حممد  رحمة للنا�س اأجمعني وكان 
ذلك يف ليلة )27( من �سهر رجب يف مكة املكرمة بغار حراء فنزل عليه الأمني جربائيل  بقوله 

َك الَِّذي َخَلَق )1( َخَلَق اْلإِْن�َساَن ِمْن َعَلٍق )2( اْقَراأْ َوَربَُّك اْلأَْكَرُم )3( الَِّذي َعلََّم  تعاىل  ))اْقَراأْ ِبا�ْسِم َربِّ
ِباْلَقَلِم )4( َعلََّم اْلإِْن�َساَن َما َلْ َيْعَلْم (( اإىل اآخر ال�سورة املباركة ولقد قام ر�سول اهلل  باأهم اأربعة 

اأعمال ولعلها كانت هي ال�سبب وراء �سهرته بني الأمم واحرتامهم له
 وهذه الأعمال املهمة هي اأوًل انه جاء بالإ�سالم والقراآن الكرمي والعرتة الطاهرة

  وجاء بالأحكام وال�سريعة العادلة وامللبية جلميع حاجات الب�سر ثانيًا والأمر الثالث انه 
ا�ستطاع خالل )23( �سنة فقط اأن يخلق من امل�سلمني امة واحدة موحدة والأمر الرابع 

هو اإن الر�سول الأعظم  ا�ستطاع اأن يوؤ�س�س دولة عاملية كربى خ�سعت لها اأكرث 
بقاع الأر�س

 وقامت على اأركان العدالة والف�سيلة والتقوى .
ات�سف ر�سولنا الأكرم حممد  بالأخالق العالية و�سعة ال�سدر 
واملعاملة العطوفة الرحومة مع النا�س وجمال�سة الفقراء وموؤاكلة 

امل�ساكني .
جعلكم اهلل واإيانا من ال�سائرين على نهجه القومي ونحمد اهلل تعاىل على 

.  نعمة الإ�سالم ونعمة الإميان ونعمة  الولية لآل النبي حممد

امل�رشف العام

السالم عليكم



عن النبي : )من اأكرث ذكر اهلل اأحبه(عن النبي : )ال�سيف دليل اجلنة(

أمني : سماحة العالمة اجلليل مرحبا بك معنا ونرجو منك
 أن توضح لنا وحتدثنا عن الرحمة . 

العالمة : مرحبا بكم ، الرحمة هي شعور طيب يشارك به 
الفرد اآلخرين ويعطف عليهم ويعينهم وهي نعمة إلهية 

انزلها اهلل سبحانه وتعالى على العاملني وكان هو تعالى 
أرحم الراحمني .

أمني : أحسنت شيخنا اجلليل ، احبتي الكرام نأتي 
إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر ضيفي العزيز 

وأترككم في رعاية اهلل وحفظه.

 أمني : جميل جدا ، طيب سماحة العالمة بالتأكيد هناك
  الكثير من اآليات واألحاديث وكذلك من قصص السابقني

 ذكرت موضوع الرحمة.. ما مقدار ما تستطيع أن توجزه لنا
 .العالمة : أجل ، قال اهلل تعالى في كتابه الكرمي )وَرَْحَمِتي

 وَِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء( سورة االعراف االية 156.. وجاء في احلديث النبوي الشريف )الراحمون يرحمهم
  الرحمن يوم القيامة( و) ارحم من في األرض يرحمكم من في السماء( ، أما من قصص الرحمة أنه:

روي أن نبي اهلل سليمان عليه السالم جلس ذات يوم
أمام ساحل البحر فرأى منلة في 

فمها حبة حنطة تذهب إلى البحر 
فلما بلغته خرجت من املاء سلحفاة 

وفتحت فمها فدخلت النملة في 
فم السلحفاة ، وبعد مدة خرجت 

السلحفاة وأخرجت النملة من فمها 
وهي ال حتمل شيء ، تعجب النبي 

عليه السالم من ذلك فسألها عن ذلك 
فقالت : إن اهلل سبحانه وتعالى أمرني 

أن احمل احلنطة وأمر السلحفاة أن 
تأخذني إلى جوف البحر الن هناك يوجد 

حجر مجوف فيه دودة عمياء خلقها 
اهلل وهي تسبح هلل وأنا أوصل لها 

الغذاء كل يوم بأمر اهلل ، فقال سليمان 
عليه السالم : ما تسبيحها فردت 

النملة : تقول الدودة : يا من ال ينساني 
في جوف هذه الصخرة حتت هذه اللجة برزقك أرزق 

عبادك وأرحمهم برحمتك يا أرحم الراحمني .

طاب يومكم أيها املشاهدون األحبة ومرحبا بكم 
معنا في حديث أمني ، يحل علينا ضيفا في هذه 
احللقة العالمة السيد يونس ماجد ليحدثنا عن 

موضوع حلقة هذا اليوم وهو الرحمة .

املزرعة ال�سعيدة  ......�ص 26

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )احلياء هو الدين كله(

ر�سوم : حممد الزاملي
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عن النبي : )نعم ال�سيء الهدية تذهب بال�سغائن من ال�سدور(

مكر رئي�س ال�رشطة
مر حمدان على مزرعة في الطريق فوجد 
امرأة كبيرة في السن تعمل فحزن عليها

ملاذا تعملني يا خالة 
وأنت بهذا العمر ؟

 أصلح اهلل رئيس 
الشرطة جعلني أعمل 
بدال من أبني الذي سجنه

 وملاذا سجنه ؟

إن ولدي يعمل أجيرا لدى رئيس الشرطة 
في بستانه وعند حصاد التمر يعطيه بعض 
منه فقام ولدي بزراعة نواة التمر فأصبح لنا 
نخل في البيت نقتات من ثمره وعندما علم 

رئيس الشرطة بذلك أمر بسجنه وجعلني 
أعمل بدال من ولدي لقاء ثمر التمر الذي 

اخذناه وما بعناه

أستغفر اهلل ربي وأتوب إليك ، ال 
تقلقي سأساعدك مبا أستطيع 

جزاك اهلل خيرا يا ولدي ودفع 
عنك بالء الظاملني ومكرهم

ذهب حمدان إلى قصر الوالي

أريد أراضيك وراتبك 
الشهري وما متلك خزينتك

وملاذا ؟

قبل أحد عشر عاما أعطيتك 
مشورة فأصبحت حاكما بسببها 
وها أنا أطالب بحق املشورة التي 

عادت عليك بكل ما متلك

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )كاد احلكيم اأن يكون نبيا(

ر�سوم :حممد الزاملي
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عن النبي : )اذا اتاكم كرمي قوم فاكرموه(

هل جننت يا حمدان 
 إذا لم تعتذر من احلاكم 

سأوسعك ضربا

وما ذنبي، فأني أفعل كما 
فعل رئيس الشرطة الذي 
عينه احلاكم وهذه قصته

أقسم يا حمدان بأنني 
لم أكن اعرف

وهذه هي املصيبة 
الكبرى ، تعنينّ أناسا ال 

تعرف ما يفعلون

 لنذهب إلى مركز
الشرطة

وفي مركز الشرطة

هذا حقي أيها احلاكم ، 
وأجيري يستحق العقوبة

 إنها سرقة أيها اخملادع ، 
سأسجنك بدالً منه عشرون عاما 

جزاء ظلمك للناس

أنت السبب في هذا يا 
حمدان ، سأنتقم منك ، 

ستندم ، ستندم

قال اهلل في كتابه الكرمي )وََيُْكُروَن 
ُ َخْيُر امْلَاِكرِيَن( ، هذا  ُ وَاهللَّ وََيُْكُر اهللَّ

جزاء من يظلم الناس 

5   قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )العلم راأ�ص اخلري كله واجلهل راأ�ص ال�سر كله(قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )كاد احلكيم اأن يكون نبيا(
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قال النبي : )اعظم النا�ص قدرًا من ترك ماال يعنيه(

الطفل اال�سرةو

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، كيف حالكم يا أصدقاء وكيف هي مخططاتكم 

الصيفية ، أعلم إنها بخير ، اليوم سأحدثكم عن أمر جديد قمت به في البيت طبعا 

مبساعدة ولي أمري واستشارته لقد قمت بجمع األوراق البيضاء غير املستعملة وجعلت 

منها دفتر ، ثم بدأت أكتب ما يسمى باليوميات ، أسجل في هذا الدفتر كل ما يحدث 

لي منذ أن أستيقظ إلى أن أكتب في الدفتر قبل النوم ،ومن ثم ابدأ مبحاسبة نفسي 

عن االخطاء التي اكون قد ارتكبتها واحاول ان ال تصدر مني اخطاء في االيام 

الالحقة واستغفر ربي واتوب اليه من هذه االخطاء وأطلب منه املغفرة 

والرحمة ثم أقوم باالعتذار من أي شخص أسأت إليه . الفائدة 

الثانية التي نحصل عليها من هذا األمر هو إننا قد 

نسجل فيه دعاء أو آية قرآنية أو حديث نبوي أو حديث 

مروي عن أهل البيت سالم اهلل وصلواته عليهم أجمعني 

، وكذلك يعلمنا كيف نكتب فنقوي خطنا ونقوي 

أسلوبنا وتعبيرنا في كتابة املواضيع،  جربوا أحبتي الصغار 

ما قلته لكم ستجدون الفائدة واملعرفة ، حان وقت الذهاب ، 

أستودعكم اهلل  والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

أوقات الفراغ

ر�سوم:زاهد املر�سدي

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من كتم علما نافعا عنده اأجلمه اهلل يوم القيامة بلجام من النار( 6
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صحيت

ر�سوم:زاهد املر�سدي

احبتي األعزاء
نتناول في هذا العدد موضوعاً عن صحة العيون وسالمتها ألن 
الصحة نعمة اهلل علينا يجب ان نشكرها ونتجنب مايضرها 

ولذلك عليكم ان تهتموا بصحة عيونكم وان ال جتهدونها 
واليكم بعض النصائح:

عدم الرؤية عن قرب :

فعليكم احبتي ان ال جتلسوا قرب شاشة التلفاز عند 
املشاهدة، بل يجب اجللوس مبسافة مناسبة وكلما كان حجم 
الشاشة اكبر وجب ان يكون اجللوس مبسافة أبعد عن الشاشة

عدم التواصل املستمر في الرؤية :

كما يُنصح عند مشاهدة التلفاز اخذ قسطاً من الراحة 
بني فترة واخرى وذلك ألجل اراحة العني اذ ان املتابعة 

املستمرة للتلفاز والتركيز املتواصل يسبب تعبا للعني 
وانهاك ألعصابها وعضالتها. 

الضوء :
ينبغي ان يكون الضوء خلفنا عند القراءة واملطالعة ال بوجهنا 

لكي يكون صحياً للعني وال يتعبها، كما ينبغي ان ال نقرأ في 
اماكن مظلمة بل فيها ضوء مناسب للقراءة. 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )ال يحق للموؤمن اأن يهجر اأخاه فوق ثالثة اأيام وال�سابق ي�سبق اإىل اجلنة( قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من كتم علما نافعا عنده اأجلمه اهلل يوم القيامة بلجام من النار(

سلنّم اهلل تعالى عيونكم من كل شر وجعلكم 
شاكرين لهذه النعمة العظيمة..  الى اللقاء.
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�ساأذهب اإىل الغابة يا 
اأمي لأجمع لك الفطر 

اللذيذ

ح�سنا يا ولدي ولكن 
ل تتاأخر كثريا وخذ 

حذرك

اأح�س باأن اأحدا يراقبني من خلف 
الأ�سجار ، لبد من اإنها الذئاب 
ال�سريرة يجب اأن اأجد طريقة 

لأهرب منها

دب �سغري ولذيذ ما 
راأيك يا �ساحبي

اأجل اأجل �سوف 
ن�سبع كثريا

اإذن لنهجم 
عليه

�سناأكلك اأيها 
الدب اللطيف

ها ، ذلك اأف�سل 
حتى ل يعلمان مكان 

اجلدي الكبري

ماذا جدي كبري ، 
اأتق�سد اإنه �سمني 
وحلمه لذيذ طيب

احللقة الثانية 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإن اهلل �سبحانه وتعاىل يحب اأن تعدلوا بني اأوالدكم حتى يف القبل(

�سيناريو: و�سام القريني
ر�سوم: ا�سراء حميد
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اأجل ، �سمني جدًا ، ولذيذ ولذلك فهو 
ل يتحرك طوال اليوم ، �ساآخذكما 

اإليه �سريطة اأن تطلقا �سراحي

ح�سنا خذنا اإليه

�سناأكلك اإذا 
كنت تكذب

هي..اأنت، اأين هذا اجلدي 
الذي حدثتنا عنه؟

م�ست 3�ساعات ونحن 
من�سي لقد تعبت

انظرا ، يف ذلك الكهف 
يقبع اجلدي ال�سمني

الظالم دام�س ، اأنا ل 
اأ�سعر بالطمئنان

اإن اجلدي �سوته
 خميف ملاذا ل نخرج

ولكن األن نهجم عليه 
ون�سطاده وليمة د�سمة 

كيف تتجراآن على دخول 
�ساأختنقعريني واأنا نائم فتوقظاين

�ساحمنا

جاهلون بل يوجد بينهم  اأذكياءهذا الدر�س ول تظنا اأن اجلميع الآخرين وميكر بهم ، تعلما من ها ها ها ، هذا جزاء من يوؤذي 

غررررررررررررررر

9قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اأدبوا اأوالدكم على ثالث خ�سال ، حب نبيكم ، وحب اأهل بيته ، وقراءة القراآن(قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإن اهلل �سبحانه وتعاىل يحب اأن تعدلوا بني اأوالدكم حتى يف القبل(
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عن النبي :)اذا ُمدح الفاجر اهتز العر�ص وغ�سب الرب(

1 1

2

3 4

52

3

4

5

6

م
ل

ف

ا

ء

ء
ل

مو

�ص
�صن

ل

ف
ك

و

ر

ر
هـ

بعد الإجابة على التحديدات اأدناه منطلقًا من الدائرة املركزية . حيث الهمزة )ء( هي احلرف امل�سرتك بني الكلمات �سوف تظهر لك يف 
عا�سمة لإحدى البالد العربية وهي ل تزال حتت الحتالل اليهودي البغي�سالدوائر املميزة باللون )الأخ�سر( وبالرتتيب الت�سل�سلي اأحرف ال�سم املطلوب وهي مدينة من بني اأ�سهر املدن يف العال الإ�سالمي و تعد 

اإحدى الأدوات امل�ستعملة ب�سكل يومي وتوجد يف املطبخ ب�سكل خا�س . ا�سم علم لفتاة ويعني اخلد الناعم وامل�ستوي .1-  �سفة تطلق على من يت�سرف بعجالة يف اأمره وبدون تفكري وب�سكل فو�سوي .2-  احد الألوان وهو اللون الغالب يف ا�ستخدامه يف الكتابة .3-  كلمه تطلق على من فقد كل اأمواله  .4-   -5

اجابة العدد ال�سابق

فكرمعي
1- حيوان اأخذت منه جزر الكناري

 ا�سمها؟؟ ؟
2- من بني اأطهر البقاع  يف االأر�ص ولكن ال جتوز 

ال�سالة عليها ؟

اجابات العدد ال�سابق
1- طريق اإذا حذفت حرف الطاء بقى ريق

2 - ال�سحن
3-  البي�س

املتــــاهة 

10   قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإن الرحمة ال تنزل يف قوم فيهم قاطع رحم(
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عــود الثقــاب
قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي تكون املعادلة �صحيحة

جواب العدد ال�سابق

خاليا النحل
اوجد عدد النحل املوجود يف اخلليه ال�سفراء علمًا ان 

عدد النحل املوجود فيها ي�ساوي حا�سل جمع النحل 
املوجود يف اخلليتني الواقعتني ا�سفلها

بق
ل�سا

د ا
لعد

ب ا
جوا

اأكتب اأ�سماء االأ�سكال االآتية افقيًا وعموديا ً
بق 

�سا
د ال

عد
ة ال

جاب
اإ

مي
كر

اة 
جن

د: 
عدا

اإ

الكلمات املتقاطعة
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11   قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من اآذى جاره حرم اهلل عليه ريح اجلنة وماأواه جهنم وبئ�ص امل�سري(   قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإن الرحمة ال تنزل يف قوم فيهم قاطع رحم(
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عن االإمام علي :)من حا�سب نف�سه �ُسِعْد(

اأ�سرع يا حممود لنعرب 
ال�سارع هيا ب�سرعة

انتظر يا مازن 
�ستتحرك ال�سيارات

انظر ، لو ل اأم�سك بك 
لده�ستك ال�سيارات 

امل�سرعة ، ل تتعجل يف كل 
�سيء يا اأخي

األ تتعب من الن�سائح

ل تت�سرع يف لب�س ثيابك 
، تاأكد اأول من �سالمتها 
ونظافتها ، اأنظر كيف اإن 
البنطال مت�سخ من الكاحل

اأرجوك يا حممود 
اتركني يا اأخي

اأنت تتعجل دائما 
يف كل �سيء ول 
اأ�ستطيع تركك

ح�سنا ح�سنا ، اأنت املحق 
، هل ارحتت الآن ؟ دعني 

اأنهي لب�س ثيابي

في العجلة الندامة

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )ظلم االأجري اأجره من الكبائر(

ر�سوم :احمد اخلزعلي

12
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عن االإمام علي :)من مل ي�ستِح من النا�ص مل ي�ستِح من اهلل �سبحانه(عن االإمام علي :)�سنائع االح�سان من ف�سائل االإن�سان(

لقد �سئمت من هذا 
الأمر دائما اأنا املخطئ

كما تريد ولكن تذكر 
اأنا اأخاف عليك

اأمي ت�سب احل�ساء ، اأنه 
لذيذ ول اأطيق الإنتظار 

�ساأتناوله قبل اجلميع

انتظر يا ما....

اأخ اأخ ، اإنه �ساخن ، لقد 
اأحرقت اأ�سابعي ، يدي 
توؤملني اأمي هي هي هي

األ اأقل لك ل تتعجل 
، اأحرقت اأ�سابعك ، 
و�سكبت احل�ساء 
على الأر�س 

وك�سرت 
ال�سحن هل 
اكتفيت الآن ؟

هي هي هي ، حقا ما 
يقولون يف العجلة الندامة 

ويف التاأين ال�سالمة

 قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإن اهلل يحب من عبده اإذا خرج الإخوانه اأن يتهياأ لهم ويتجمل(

ر�سوم :احمد اخلزعلي

13
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 هي سمكة صغيره في الغالب، ألوانها زاهية
 جميله فهي ذات لون برتقالي ُمَيز بثالث خطوط

 بيضاء  عريضة وعاموديه، ويحدد اخلطوط البيضاء
 خطوط سوداء اللون وجمال الوانها يجعلها فريسة مغريه

 لألسماك، تتغذى سمكة املهرج بشكل أساسي على بقايا الطعام
 كما تأكل الطفيليات و شقائق البحر، تنتشر هذه السمكه

. في قاع احمليط الهادي ، والبحر االحمر

 ينمو في أواسط أفريقيا وأستراليا نوع من

 الشجر كبير احلجم يتاز بتجويف كبير في

 جذعه ، وقد استغل األهالي هذا التجويف في

 بناء مسكناً لهم وال يكلفهم أي شيء غير ان

.يجعلوا له باب خارجي

بيت األســد يســمى  :  العرين  . فيقال : عرين 
األسـد .

اجلُحـــــر : بيت احليـــة ..  الُعــــــش : بيت الطـــير 
اخلَـليـــــة: بيت النحـــل ...  القـريــــة: بيت النمـــل 

الكــــــور : بيت الـزنـابير
 االصطبـــــل :  بيت الــدواب          

حيوانات
السمكة املهرجة 

غرائب
بيت في شجرة

معلومات عامة
اسماء األمكنة لبعض الكائنات

  عــالم الـــــمعرفة

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )تهادوا حتاّبوا(

ر�سوم : زاهد املر�سدي
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 قال تعالى ) وَ أَرَْسلَْناْ الرِّيَاَْح لََواِْقَح ( سورة احلجر : 22
:  دليل اإلعجاز في هذه اآلية

 وهذا ما أثبته العلم احلديث إذ أن من فوائد الرياح أنها حتمل
 حبات الطلع لتلقيح األزهار التي ستصبح فيما بعد ثماراً،
 فسبحان اهلل تعالى القادر والذي جعل لكل شيء فائدة،

.وسبحانه الذي جعل االعجاز في آياته

حذر خبراء مختصون من أن األحماض املوجودة في 
املشروبات الغازية، وبعض العصائر، تؤذي أسنان 

األطفال وتسبب تلفها وتسوسها. فاألطفال الذين يعانون 
من وباء األضرار التي حلقت أسنانهم بسبب احلمض املوجود في 

املشروبات الغازية كثيرة. والسبب هو ان بعض املشروبات الغازية 
يحتوي على مواد كيمياوية تزيد من خطر تآكل األسنان.لذلك 

فال تكثروا اصدقائي من تناول املشروبات الغازية حفاظاً 
على اسنانكم. 

 هو نبات متطفل يتطفل على االشجار ويتغذى عليها 
.وعندما يكتمل منوه يقتل الشجره التي تغذى منها

 فائدته الطبية: االجزاء املستخدمة طبياً منه هو األوراق واألفرع
 التي جتمع قبل تشكل الثمار وينتشر هذا النبات الطفيلي

 في أوربا وإيران كما إنه يُكاثر اصطناعياً في الصني
.للحصول على عقاره الطبي

معلومات قرآنية

معلومات طبية
إكثار تناول املشروبات الغازية يضر باألسنان

نبات
نبات الدبق

15قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر فال يوؤذي جاره(
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كان علي يقود سيارته وهو يسلك الطريق 
املؤدي إلى العاصمة بغداد وما  هي إال 

حلظات حتى وصل إلى إحدى نقاط التفتيش 
الرئيسية فأوقف سيارته منتظراً أن 

يصل دوره في التفتيش والفحص بأجهزة 
الكشف عن املتفجرات ) السونار( 

وفي تلك األثناء .....
جاءت سيارة جيب بيضاء اللون وكانت ذات 

زجاج مظلل باللون األسود وحاول أن ير عبر 
املمر اخملصص لالرتال العسكرية

ولكن احد اجلنود املوجودين في السيطرة رفض  
السماح له باملرور طالباً منه الوقوف مع بقية 

السيارات من اجل الفحص والتفتيش 
وهنا بدأ سائق السيارة اجليب يصرخ بوجه 

اجلندي الذي أصبح أكثر إصراراً على منعه من 
املرور بدون تفتيش ومع تطور الشجار توجه 

الضابط املسؤول عن نقطة التفتيش إليهما 
ملعرفة ماذا يجري ...

وعلي ال يزال يراقب ما يجري 
وحني وصل الضابط إليهم نزل الرجالن 

اللذان كانا يركبان السيارة اجليب وتوجها 
إلى الضابط بكالمهما قائالن أن هذا اجلندي 

يتهجم علينا بالشتائم والسباب وينعنا من 
املرور عبر الطريق اخملصص لالرتال العسكرية .

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اأوىل النا�ص باهلل وبر�سوله من بداأ بال�سالم(

االلتزام بالقانون

ق�سة: عقيل ال�سريفي
ر�سوم : زاهد املر�سدي
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وهنا قال اجلندي : إني لم أسبكما ولم 
اسيء االدب معكما فلماذا تكذبون ؟؟؟

نعم ..... لم ولن اسمح لكما باملرور بدون 
فحص وتفتيش حتى لو ادعيتما إنكم 

من رجال االستخبارات , ولو كنت مسؤول 
عنكما لطردتكما من هذا اجلهاز فكيف 

تكشفون عن هويتكما مع العلم انه من 
املفروض أن يكون عملكم سرياً وان ال يعرف 

بهويتكم أي شخص !!!
و كرر  قائالً لن اسمح ألي احد أن ير 

بدون تفتيش أي كان ومهما كانت درجته 
الوظيفية فأرواح الناس أمانه في أعناقنا 

ولن أتهاون في حماية أرواح املواطنني مهما 
كان الثمن .

وهنا ما كان من علي إال أن نزل من سيارته 
متوجها إلى اجلندي ليقبل جبينه , قائال 

له : بارك اهلل بك يا اخي , واهلل لو كان كل 
اجلنود مثلك ملا متكن اإلرهابيون من ارتكاب 

جرائمهم
ثم التفت إلى الضابط املسؤول عن 

السيطرة قائالً له إن هذا اجلندي يستحق 
املكافئة وان هذين الرجلني إمنا يحاوالن خرق 

القانون 
فما كان من ضابط السيطرة إال أن أمر بأن 
يلتزموا بالتعليمات الصادرة لهم من هذا 

اجلندي وان ينتظرا دورهما بالتفتيش 
وهكذا بشجاعة جنودنا وبسالتهم 

وإصرارهم على تطبيق القانون على اجلميع  
سوف يبقى وطننا آمناً وسننطلق في 

البناء والتقدم احلضاري ..

17قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )لين�سح الرجل منكم اأخاه كن�سيحته لنف�سه(
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عن االإمام علي : )املروءة اجناز الوعد(

1

23

45

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اآخ من االإخوان اأهل التقى ، واجعل م�سورتك من يخاف اهلل تعاىل(

ر�سوم :ا�سراء حميد

18
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عن االإمام علي : )�سادة النا�ص يف الدنيا اال�سخياء ويف االآخرة االتقياء(
حممد امري

 العمر 4 سنوات

حممد علي 
العمر 8 أشهر 

مسانه ماجد 
العمر 2سنه ونصف 

عباس فاضل كاظم  
العمر 4 سنوات

اساور احسان 
العمر 8 سنوات

امحد مهدي  
العمر 5 سنوات 

ذو الفقار احسان 
العمر 7 سنوات 

عبد اهلل حسن 
 العمر 10 سنوات

رقية فاضل كاظم 
العمر 6 أشهر 

تبارك حسن 
العمر 12 سنة

كميل امحد 
العمر 7 سنوات 

لبنان 

محودي سالم
العمر 8 سنوات

ياسني مرتضى 
 العمر 9 سنوات

اية مرتضى 
 العمر 10 سنوات 

مريم شفيق 
العمر 10 سنوات 

لبنان 

يوسف   مهدي 
  العمر 
9 أشهر

روان  حممد 
العمر   5 سنوات  

حسن شفيق 
العمر 5 سنوات 

لبنان  

حسن حممد رسول 
العمر 3 سنوات 

حنان موسى 
العمر 5 سنوات 

لبنان 

زينب عمار 
 العمر 12 سنة 

لبنان 

سلمان بسام 
العمر 10 سنوات

لبنان 

عباس فاضل عباس  
العمر 4 سنوات

فاضل عالء 
العمر 6 سنوات

سجاد مؤيد  
العمر 2سنة 

حسن امحد 
العمر سنة ونصف

مسا حممد 
العمر 8 أشهر

علي أصيل فاضل 
العمر 4 سنوات

نور كاظم 
العمر 4 سنوات 

تقوى ماهر 
العمر 5 سنوات 

علي ميثم 
العمر 1سنة 

بنني مرتضى 
العمر 7 سنوات

امري مرتضى 
العمر 5 سنوات

مصطفى علي 
العمر 7 أشهر 

مرجتى انور 
 العمر 5 سنوات

مصطفى حممد 
العمر 1.5 سنة

خدجية كاظم 
 العمر 4 أشهر 

رقية امين حممد 
العمر 1 سنة

تقى انور 
 العمر 2 سنة 

اديان ايهاب
العمر 6 أشهر 

زهراء كاظم 
العمر  2 سنة

سجى مؤيد 
 العمر 5 سنوات

19قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اآخ من االإخوان اأهل التقى ، واجعل م�سورتك من يخاف اهلل تعاىل(
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هذا ال�سوؤال يف غاية الأهمية ونحن ن�سكر �سديقنا احمد على اهتمامه مبثل هكذا ا�سئلة مما يدل على انتباهه وتفكريه العميق يف اأحكام 
الإ�سالم 

نعم يا �سديقنا العزيز اإن ما �ساألت عنه ي�سمى مبلك اليمني وهذا الأمر ل يوجده الإ�سالم بل كان موجودًا قبل ذلك وملا جاء الإ�سالم 
و�سع �سروطًا لهذا التملك، ويف حقيقة احلال اإّن هذا الأمر لي�س فيه ظلم لهذا الكافر بل اأّن فيه خدمة عظيمة لهذا الكافر لن الإ�سالم 
اأف�سل  اإليه وان يوفر  اأف�سل معاملة وان يح�سن  اأن يعامله  ا�سرتط على امل�سلم الذي يتملك هذا العبد 
ظروف احلياة الطيبة له ول يحمله ما ل طاقة له به من اأعمال مادام هو يف ملكه حتى وجدنا القراآن 
الكرمي يقرن الو�سية بالإح�سان اإليهم بالو�سية بالإح�سان للوالدين ))َواْعُبُدوْا اهلّلَ َوَل ُت�ْسِرُكوْا ِبِه �َسْيئًا 
اِحِب  َوال�سَّ ُنِب  اجْلُ اِر  َواجْلَ اْلُقْرَبى  ِذي  اِر  َواجْلَ َوامْلَ�َساِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِبِذي  اإِْح�َسانًا  َوِباْلَواِلَدْيِن 

َتاًل َفُخورًا (الن�ساء36(  اُنُكْم اإِنَّ اهلّلَ َل ُيِحبُّ َمن َكاَن خُمْ ِبيِل َوَما َمَلَكْت اأَمْيَ ِباجَلنِب َواْبِن ال�سَّ
وهكذا �سيتعرف هذا الكافر اململوك على القيمة احلقيقية لالإ�سالم وعظمته 
من خالل الأخالق الكرمية والرحمة والراأفة التي يجب اأن يعامله بها مالكه 
امل�سلم وكما ورد عن ر�سول اهلل وعن اأمري املوؤمنني �سلوات اهلل و�سالمه عليهم 
الإ�سالم  اإليه  اأميانكم ( وبذلك يحبب  الن�ساء وما ملكت   ، بال�سعيفني  )عليكم 
اأنقذ نف�سه من اخللود يف النار .  مما يدفعه اإىل الدخول يف هذا الدين فيكون قد 
بالإ�سافة اإىل ذلك فان الإ�سالم جعل  يف مقابل هذا التملك ف�سل عظيم لعتق هوؤلء العبيد 
اأي حتريرهم بل جعل كفارات الكثري من الذنوب هو عتق رقاب هوؤلء العبيد مثل كفارة القتل اأو اإفطار 

�سهر رم�سان عمدًا 
وهنا ينقل لنا التاريخ عن اأهل البيت �سرائهم للعبيد واإطالقهم يف �سبيل اهلل بعد اأن يكونوا ملك ميينهم 
لفرتة من الزمن من اجل اأن يربوا هوؤلء العبيد ويغذوهم بروح الإميان واملعرفة ويظهروا الرحمة لهم 
ويبينوا لهم حقيقة الإ�سالم فكان كل العبيد الذين يتعاي�سون مع اأهل البيت عليهم ال�سالم  يخرجون 
اإليه وقد  اأحب اخللق  اأحرار وهم م�سلمون موؤمنون ي�سكرون اهلل الذي جعلهم حتت يد  منهم وهم 
تعرفوا من خالل العي�س معهم على عدالة الإ�سالم وعظمة الإ�سالم ولطف الإ�سالم . وكان المام 
زين العابدين عليه ال�سالم قد اعتاد على �سراء العبيد ويقوم بتعليمهم القراآن واحكام ال�سالم من 
�سوم و�سالة وغريها من فروع الدين ويعلمهم اي�سا اخالق ال�سالم والنبي ثم يعتقهم يف يوم العيد 
حتى يذهبوا اىل اوطانهم وهم احرار م�سلمون موؤمنون ، ويعلمون ابناء وطنهم وقومياتهم تعاليم 

ال�سالم وافكار القراأن وال�سنة ال�سريفة واخالق اهل البيت عليهم ال�سالم. 

ر�سوم : زاهد املر�سدي

ورد اإلينا �سوؤال من ال�سديق احمد كامل متعب يقول فيه انه �سمع كثريًا حينما يح�سر مع اأبيه بع�ص املجال�ص 
احل�سينية عن ق�س�ص تتحدث عن العبيد يف االإ�سالم فيت�ساءل �سديقنا كيف يجيز االإ�سالم املتاجرة بالنا�ص 

ومتلك العبيد األي�ص النا�ص مت�ساوون يف االإ�سالم
احل�سيني يجيب  

ا�سدقائي االعزاء 
ميكنكم ار�سال ا�سئلتكم وا�ستف�ساراتكم لكي اجيبكم عليها على امييل املجلة او ان تبعثوها يف داخل 

ظرف اىل مركز جملة احل�سيني ال�سغري الكائن يف  �سارع اجلمهورية مقابل املخيم احل�سيني...
وانا بانتظار ا�سئلتكم .

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اأعطوا االأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه ، واأعلمه اأجره وهو يف عمله( 20
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اأهاًل بكم يا اأ�سدقائي مع مترين اآخر من متارين اليوغا انه مترين ) القارب ( 
وهذا من التمارين املهمة للغاية وهو �سهل التطبيق وينفع يف تليني ع�سالت الأكتاف ويزيل 

الرتهل من اأ�سفل الظهر وي�سد ع�سالت الظهر وال�ساقني
ولنبداأ معًا يف تطبيق التمرين 

- ارقد على وجهك مع فرد اجل�سم ومد الذراعني اإىل االأمام مع امتداد اجل�سم 

ر�سوم: زاهد املر�سدي

- واالآن ابداأ بتقوي�ص اجل�سم اإىل االأعلى وبحركة بطيئة جدًا وباأق�سى حد ممكن 

مع بقاء ال�ساقني ممدودتني ومع �سد الع�سالت ورفع الراأ�ص لالأعلى بحيث يكون 
ارتكاز اجل�سم على املعدة فقط

- البقاء على هذا الو�سع اأطول فرتة ممكنه
- العودة اإىل الو�سع االأ�سلي وببطء اأي�سًا 

- تكرار احلركة مرتني اأو ثالث مرات على قدر اال�ستطاعة  

21قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اأعطوا االأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه ، واأعلمه اأجره وهو يف عمله( قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )راأ�ص العقل بعد االإميان باهلل عز وجل التحّبب اإىل النا�ص(
الحسيني الصغير - العدد 38



احللقة الثانية ع�سرة

ق�سة : عقيل ال�سريفي
ر�سوم : زاهد املر�سدي

املحافظة  بطولة  افتتاح  يوم  جاء  طويل  انتظار  بعد 
وقد �سارك يف هذه البطولة ثمان فرق تتناف�س فيما 
بينها من اجل الفوز بكاأ�س املحافظة لالأ�سبال وكانت 

مباراة الفتتاح بني فريق الفر�سان وفريق التحدي

علينا اأن نهاجم من اللحظة الأوىل 
وان ل ن�سمح لهم بتنظيم اأنف�سهم

�سنهاجم من اجلوانب 
ومن العمق لن�ستت 

دفاعهم ون�سجل الأهداف 
لن ت�سل الكرة اإىل 
ح�سام واأنا موجود

اإن فريقنا 
يرتاجع ويتعر�س 
ل�سغط �سديد ، 
ملا ل تغري اللعب 

يا كابنت

ل عليك يا كميل لن نك�سف عن كل 
اأوراقنا من املباراة الأوىل ، املهم اأن 
ُت�سفى قدمك ب�سرعة لكي نتمكن من 

اإ�سراكك يف املباراة القادمة ، فهي مهمة

ي�ستمر فريق التحدي 
بال�سغط على فريق الفر�سان 

ولكن حتى الآن ومع نهاية 
ال�سوط الأول من املباراة ل 

يزال الفر�سان �سامدين اأمام 
الهجمات العديدة التي جنح 

احلار�س ال�سجاع م�سطفى يف 
اإن فريق التحدي فريق قوي الت�سدي لها وبرباعة كبرية 

وان اخطر لعبيه هو �سعيد لذا 
عليك يا ح�سن اأن تتوىل مالزمة 

�سعيد مالزمة دائمة ومتنع 
الكرة من الو�سول اإليه

اإليك الكرة
 يا ح�سام

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإذا التقيتم فتالقوا بال�سالم والت�سافح واإذا تفرقتم فتفرقوا باال�ستغفار( 22
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لن ا�سمح لك 
بال�ستحواذ 

على الكرة

تبًا .... ولكن 
�ساأ�سعها يف الهدف 

يف املرة القادمة

فرررررررر....
�سربة حرة 

مبا�سرة

دقيقة واحدة وتنتهي 
املباراة وفريق التحدي 

يح�سل على �سربة 
حرة مبا�سرة من مكان 

خطري....ولكن من 
�سي�سدد الكرة ؟؟؟.....
انه ق�ّسام لعب الدفاع 

يف فريق التحدي...فهل 
�سي�سجل ق�ّسام هدف 

الفوز يف الوقت القاتل اأم 
�سينجح فريق الفر�سان 
يف احلفاظ على التعادل 

لن ا�سمح لها بهز 
�سباكي اأبدًا

رائع .... وينجح م�سطفى 
برباعته الفريدة يف اإنقاذ 
مرماه من هدف حمقق 

يف اللحظات الأخرية من 
املباراة ........وي�سفر 

احلكم معلنا نهاية اللقاء 
بتعادل فريقي الفر�سان 
والتحدي بدون اأهداف

اإين لها باملر�ساد

خذ هذه القذيفة يا 
م�سطفى

23قال االإمام علي عليه ال�سالم )كرثة حياء الرجل دليل على اإميانه(
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عن االإمام علي :)�سر االأمور الر�سا عن النف�ص(

 �سلطة الطماطم باملايونيز

احبتي ال�سغار مرحبا بكم وانا التقيكم بهذا العدد اجلديد يف �سفحتكم 
املميزة مطبخي لنتعلم معا كيفية عمل �سلطة الطماطم باملايونيز

املقادير:
�ست قطع من الطماطم القوية

راأ�س واحد من اخل�س

ملح ح�سب الرغبة

مقدار كايف من املايونيز 

ملعقة او اكرث من الفلفل ال�سود

1 - تغ�سل الطماطم ويرفع جزء من 
اجلهة العليا قليال على ان ال ينف�سل 

وتفرغ من البذور 
2- يقطع القليل من اوراق اخل�ص ناعما 
وتخلط باملايونيز وتتبل بامللح والفلفل

3- حت�سى قطع الطماطم مبزيج اخل�ص 
واملايونيز وت�سف يف �سحن وتزين 

باأوراق اخل�ص
4- ميكن ا�سافة الليمون احلام�ص 
5- ثم يتم تقطيعها ح�سب الرغبة

\

طريقة العمل

قال االإمام الكاظم عليه ال�سالم )ال متنحوا اجلهّال احلكمة فتظلموها وال متنعوها اأهلها فتظلموهم(

اعداد: هدير في�سل
ر�سوم : زاهد املر�سدي

24
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عن االإمام علي :)ثمرة احل�سد �سقاء الدنيا واالآخرة(

تلميذ ذكي

مكث املدر�س طول الدر�س ي�سرح عن تقدم املخرتعات يف 
اخلم�سني �سنة الأخرية ثم لحظ اأن احد التالميذ ل يكن 

منتبهًا فقال له: انك ل تكن منتبهًا للدر�س واإلن اذكر 
يل �سيئًا ل يكن موجودًا قبل خم�سني �سنة ؟ 

فاأجابه التلميذ : اأنا يا اأ�ستاذ ..

الأم : ماذا تقول جلدتك حني تعطيك 
تفاحة 

الولد : �ساأقول لها ق�سريها

الرئي�س وهو يحدث عامل 
اخلدمة حني جلب له ال�ساي 
: ماذا كنت �ستفعل لو تبادلنا 

املراكز اأنا واأنت
عامل اخلدمة : كنت �ساأطرد 

عامل اخلدمة يف احلال

املوظف 
ال�سريح

ك�سول

قال االإمام علي عليه ال�سالم )اإذا تفقهت فتفقه يف دين اهلل(

ر�سوم : زاهد املر�سدي
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عن االإمام علي : )االإ�سراف مذموم اإال يف الِب(

 لنخبر البقرة
 واجلاموس بذلك

 أنا ال شأن لي مبا
يجري معكم

 نحن أرانب صغار
 ال نستطيع

 مواجهة الثعلب

 أجل والثعلب شرير ونحن
 نخاف منه ألنه يأكلنا ،

اذهبوا إلى اخلراف

 ماذا ؟ ثعلب :
 وما شأني أنا
 بالثعلب ، أنا

 أخاف فقط من
الذئب

 الثعلب ال يهمنا ، ما
 يهمنا هو الطعام فقط

، اذهبوا إلى اجلمل
 مباذا تشير علينا :

 أيها اجلمل

 سأتصرف ، دعوا
 األمر لي

 جميع احليوانات
 ال تريد مساعدتنا
لقد تعبنا كثيرا

 أنا أستطيع هزيته ولكن
 أنا ال أتدخل في أمور غيري

، اذهبوا إلى األرانب

 إن الثعلب املاكر
 آذانا كثيرا ما

العمل ؟

قال االإمام ال�سجاد عليه ال�سالم )اإر�ساد امل�ست�سري ق�ساء حلق النعمة(

�سيناريو: و�سام القريني
ر�سوم : زاهد املر�سدي
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عن االإمام علي : )من �سعى يف حاجة اأخيه امل�سلم لوجه اهلل كتبت له األف األف ح�سنة(

 اسمعوني جميعا ، إن الثعلب يعتدي
 على الدجاج ، وهم من سكان هذه األرض
 وانهم بحاجة إلى مساعدتنا ، فيجب أن

 نتكاتف ، وإال سيأتي يوم تهجم علينا
اعداء أخرى ، فان هذه املزرعة لنا جميعا

 مي مي مي ، دجاج وبط وأفراخ وبيض ، ما أسعد :
 حظي مع هذه املزرعة ال أحد يتدخل ملساعدة

اآلخر ، سآكل حتى تنتفخ بطني ها ها ها

 وعاش سكان 
 املزرعة السعيدة

 في هناء بعد
 أن تكاتفوا معا
 ووقفوا جميعا
 بوجه الثعلب ،

 ففي الوحدة قوة
 والتعاضد يساعدنا

 على حل جميع
 املشاكل

 هذا ما كان بشأن املزرعة..  فما هو رأي السادة
 قادة الكتل السياسية واعضاء مجلس النواب
 االعزاء جميعاً ملا يتعرض له عراقنا اجلريح من
 مؤامرات ماكرة وهجمات شريرة غادرة وتفجير

ومفخخات ُمرنّوعة وتشريد وتقتيل ؟

 هجمت جميع حيوانات املزرعة على الثعلب

 وجاء
الثعلب

 خذ هذا احلجر
أيها املاكر

 هذه العصا
 ستعلمك

األدب
 هذه الرفسة

 ستذكرك بعدم
 القدوم إلى هنا

مرة ثانية

قال االإمام ال�سادق عليه ال�سالم )اإياكم واخل�سومة فاإنها ت�سغل القلب وتورث النفاق وتك�سب ال�سغائن(

جمع اجلمل حيوانات املزرعة السعيدة وحتدث معهم �سيناريو: و�سام القريني
ر�سوم : زاهد املر�سدي
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عن النبي :)قبول االأعمال باالإخالق هلل(

تتميز هذه السمكة 
بأن لديها قرنني طويلني 

يبرزان من مقدمة رأسها، 
و يشبهان قرون البقرة 
أو الثور. و هذان القرنان 
يحميان هذه السمكة 

من أعدائها، حيث أنهما 
يجعالنها صعبة البلع. هذا 

إلى جانب أن حلمها سام 
ما يجعل األعداء ال جتتذب 
إليها. وسمكة البقرة ذات 

القرون الطويلة هي من األسماك اخلجولة، ومن املمكن أن تنمو حتى يصل طولها إلى 
46 سم. 

اما القشور التى تغطي جسمها فهي سداسية الشكل ملتحمة مع بعضها فى هيئة 
درع مثلث صلب يشبه الصندوق . 

و جند أن لهذه السمكة ألواناً زاهية مختلفة مثل اللون األخضر ، أو األصفر ، أو البرتقالي 
الفاحت، وفي بعض األحيان يوجد على جسمها بقع بيضاء أو زرقاء.

تتواجد هذه السمكة في املنطقة الهندية حيث تتواجد الشعاب املرجانية ، و مت العثور 
على هذه السمكة فى البحر األحمر و شرق أفريقيا ومناطق اخرى.

و تتغذى سمكة البقرة ذات القرون الطويلة على الطحالب ، و أنواع عديدة من الكائنات 
و اإلسفنج  و الديدان متعددة األشواك ، و األسماك الصغيرة.

عجائب خلق اهلل
السمكة البقرة

قال االإمام ال�سادق عليه ال�سالم )ح�سن اجلوار يزيد يف الرزق( 28
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عن النبي :)اإن اهلل ال ينظر اإىل �سوركم واأعمالكم واإمنا ينظر اإىل قلوبكم ونّياتكم(عن النبي :)متام االإخال�ص اجتناب املعا�سي(

من َشِهَد كربالء، ومن جملة أصحاب اإلمام احلسني )عليه السالم( األوفياء، معروفاً بالزهد 

والورع، من أصحاب أمير املؤمنني )عليه السالم(، وكان قارئاً ومعلنّما للقرآن، ومن كبار 

شجعان الكوفة، وهو من قبيلة )همدان(.

يَُعد برير من التابعني ألهل البيت عليهم السالم وكان يُعرَف بسينّد القراء، كان يكثر من 

قراءة القرآن والعبادة في مسجد الكوفة، وله منزلة مرموقة بني قبيلة همدان وعند أهل 

الكوفة.

 التحق باإلمام احلسني )عليه السالم(، وفي كربالء برز إلى القتال في يوم الطف وتكلم في 

ذم جيش عمر بن سعد، ونزل إلى امليدان واخذ يرجتز: 

 )أنا برير وأبي خضير * ليث يروع األسد عند الزئر 

يعرف فينا اخلير أهل اخلير 

* أضربكم وال أرى من ضير( 

ثم قاتل قتال األبطال حتى 

نال الشهادة.  فالسالم 

عليه يوم ولد ويوم 

أستشهد ويوم

 يبعث حيا.

قال االإمام ال�سادق عليه ال�سالم )ا�سحب من تتزّين به وال ت�سحب من يتزّين بك(

اعداد: �سياء العيداين
ر�سوم: حممد الزاملي
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عن االإمام ال�سادق :)البنات ح�سنات والبنون نعم(

ال�صديقات الثالث
احللقةالتا�سعة

رعاية اجلار

إن جيراننا وخاصة البنت الصغرى يرمون 
االوساخ أمام باب البيت وكلما أخبرت أبي 
يقول لي أنا سوف أتصرف وال يفعل شيء 

حتى ذهبت إليها وقلت لها

أيتها احلمقاء ، ال  ماذا حدث يا ليلى أخبرينا
ترمي األوساخ هنا

عفوا ، لكني ال أرمي 
األوساخ أمام الدار  

فلماذا تصرخني بوجهي

يا أبنتي انك 
على خطأ

 هي السبب في 
كل شيء وسوف 

أعاقبها أكثر 

 أنت من ستعاقب 
يا ليلى 

لقد سمعت أن ليلى 
معاقبة من قبل أبويها

ما الذي حدث ؟

ال أعلم بالضبط لكن 
األمر يتعلق باجليران

وتقلني أدبك 
إذن خذي

قال االإمام الع�سكري عليه ال�سالم )من وعظ اأخاه �سرا فقد زانه ومن وعظه عالنية فقد �سانه(

ر�سوم : ا�سراء حميد

30
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عن االإمام الر�سا :)ال يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما(عن النبي :)من ترك لب�ص اجلمال وهو يقدر عليه توا�سعًا ك�ساه اهلل حلَّة الكرامة(

لقد حتدثت مع أبيك قبل أن آتي إلى هنا ، 
وأخبرنا إن من يرمي األوساخ هم املتسولون 
، لقد ظلمت جارتك وكان عليك أن تتأكدي 

بنفسك ، الن اجلار له حق  علينا ، فقد أوصانا 
رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه وآله باجلار 

وبحسن معاملته ، وانت تكلمت معهم بالسوء 
وأغضبت اهلل سبحانه وتعالى ووالديك ايضا

 ال يجوز لك أن تصفعي 
ابنتي هكذا

أنا أعتذر ، أنا آسفة 
يا جارتي العزيزة

ال داعي لالعتذار  يا امي 
إنهم جيران مزعجون

أنت على خطأ يا ليلى

 أف ، كلكم تقولون 
نفس الكالم

عليك احترام اجلار 
وعدم إيذائهم 

في أي شيء وإذا 
أساء لك اجلار فردي 
اإلساءة باإلحسان 

والكالم الطيب

 ليسامحني اهلل 
على أخطائي سأعتذر 
من والدي واعتذر من 
جيراننا ، وأشكركن يا 

صديقاتي العزيزات على 
نصيحتكن لي 

قال االإمام الر�سا عليه ال�سالم )من عالمات الفقه ، احللم والعلم وال�سمت( قال االإمام الع�سكري عليه ال�سالم )من وعظ اأخاه �سرا فقد زانه ومن وعظه عالنية فقد �سانه(

ر�سوم : ا�سراء حميد
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في دولة الكويت بني مسجد جميل وسمي باسم 

سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها السالم 

وصمم هذا املسجد على طراز معلم تاج محل 

الذي يقع في مدينة »أكرا« الهندية والذي يضم 

جثمان زوجة االمبراطور املغولي شاه جيهان 

الذي بنى لزوجته التي كان اسمها )متاز محل( هذا املعلم . 

ويعد تاج محل من مناذج طرز العمارة اإلسالمي اجلميلة والذي استغرق بناؤه 22 

عاماً. اما مسجد فاطمة الزهراء عليها السالم فقد كان بنفس التصميم لتاج محل حامالً 

معه القيمة الدينية ألنه بيت اهلل وحامالً 

السم سيدة نساء العاملني بنت رسول اهلل 

فاطمة الزهراء عليها السالم اضافة الى 

جمال بنائه وأناقته وقد استغرق بناؤه اربع 

سنوات، ويتكون من سرداب ودور أرضي ودور 

أول، حيث تبلغ مساحة البناء فيه )2100 

متر مربع(. 

مسجد فاطمة الزهراء عليها السالم  

معلم تاج محل 

مسجد فاطمة الزهراء عليها السالم

قال االإمام علي عليه ال�سالم )العلم يف ال�سغر كالنق�ص يف احلجر(

اعداد: �سياء العيداين

32
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ق�سة:�سعد الدين البناء
ر�سوم:حممد الزاملي

العمة هدى : ح�سب اتفاقنا فاأن هذا اليوم هو 
  موعد زيارتنا ملرقد القا�سم

فاطمة : جميع البنات قد ح�سرن يف املوعد املتفق 
عليه ولكن نرج�س قد تاأخرت وقد ات�سلت بها 
هاتفيا و�ستح�سر مع والدتها بعد ب�سع دقائق 

العمة هدى : ح�سنًا فالن�سعد اىل احلافلة لنكون 
جاهزين لالأنطالق 

نرج�س مع والدتها : ال�سالم عليكم ، اعتذر لأين 

تاأخرت قليال عن املوعد املتفق عليه 
العمة هدى والبنات جميعا : وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته 

  رقية : هال عرفتينا يا عمة عن القا�سم
العمة هدى : القا�سم هو ابن الإمام مو�سى الكاظم بن الإمام جعفر 

ال�سادق بن المام حممد الباقر بن المام علي زين العابدين بن 

المام احل�سني بن الإمام علي ابن ابي طالب ) �سالم 
اهلل عليهم اجمعني ( اخوه المام الثامن علي بن 

مو�سى الر�سا  كان القا�سم  عاملَا جليل 
القدر رفيع املنزلة ولكن المامة ُجعلْت لأخية علي بن 
مو�سى الر�سا  ولد يف املدينة املنورة �سنة 150 

للهجرة .
نور الهدى : ذكرٍت يا عمة ان ولدته  كانت يف 
املدينة املنورة ولكن مرقدة ال�سريف يقع يف منطقة 

بني حمافظة احللة والديوانية ؟
العمة الهدى : عا�س القا�سم   يف زمن احلكام 

العبا�سيني ، ابو جعفر واملهدي والهادي وهارون ، وكما 
يعلم اجلميع كان هوؤلء اخللفاء الظلمة معروفني 

 القا�سم

33قال االإمام علي عليه ال�سالم )العلم زين االأغنياء وغنى الفقراء(
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بعدائهم وبط�سهم وحماربتهم لأولد واحفاد المام علي 
ابن ابي طالب عليهم ال�سالم ويحاولون قتلهم وابادتهم 

ب�ستى الطرق والو�سائل فهاجر  القا�سم  اىل العراق 
مع القوافل التجارية متخفيا، ويف طريقه وجد بنتني 

ت�ست�سقيان املاء فقالت احداهن لالأخرى ) ل وحق �ساحب 
  بيعة الغدير ما كان المر كذا وكذا  ( ففرح القا�سم

ودخل على قلبه ال�سرور ل�سماعه هذا الَق�َسْم ، وتقدم با�ستحياء 
لي�ساأل البنت )من تعنني ب�ساحب بيعة الغدير ؟ ( فاأجابته انه 

�سيدي ومولي اأمري املوؤمنني علي ابن ابي طالب عليه اف�سل 
ال�سالة وال�سالم ، فطلب القا�سم من البنت �ساحبة الق�سم ان 

تدله على م�سيف رئي�س احلي وكان رئي�س احلي هو والد هذه 
ًب بدوره بالقا�سم اأح�سن ترحيب وقٌدم له اف�سل  البنت الذي رَحَ

ال�سيافة 
مرمي : وهل بقي القا�سم مع رئي�س احلي حلني وفاته ؟

العمة هدى : بعد م�سي ثالثة ايام على �سيافة القا�سم  ابدى 

ال�سيخ رئي�س احلي ا�ستعداده ل�ست�سافة القا�سم  مدى 
عمره ووافق القا�سم  على ذلك ب�سرط ان يختار عماًل 

بنف�سه وهو �سقي املاء لأهل احلي ملا يف �سقاية املاء من اجر 
عظيم وملا للماء من اهمية كربى يف احلياة فقوله تعاىل 

) َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاِء ُكلَّ �َسْيٍء َحيٍّ (اآية 30 �سورة الأنبياء  وكان 
القا�سم  يت�سف بالورع والتقوى وغزارة العلم والعبادة 

املتوا�سلة هلل تعاىل، فكان رئي�س احلي كلما يتفقدة ليال يجده 
يف حمراب �سالته قائما قاعدا راكعًا �ساجدا نوره �ساطع اىل 

عنان ال�سماء ثم مي�سي نهاره �سائما غالب اليام ،
لذا ا�ستقر يف نف�سه ان يزوجه احدى بناته فعر�س المر عليه .

قال االإمام علي عليه ال�سالم )العدل زينة االإميان( 34
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زهراء : هل ا�ستجاب القا�سم  لعر�س ال�سيخ ؟
العمة هدى : نعم واختار البنت �ساحبة الَق�َسْم 

وتزوجها،  وتذكر احدى الروايات انه اجنب منها بنتا 
ا�سمها فاطمة، وظهرت من القا�سم   كرامات 

و�سفات فقد َوُفرْت مياههم وزادت حما�سيلهم 
ا�سافة ملا ات�سف القا�سم من �سجاعة فائقة التي 

و�سلت ان َيّرَد مبفرده ما �سلبه الغزاة من احلي 
بعد ان قاتلهم و�ستت جمعهم اذ وقعت احلادثة 
بغياب رجال احلي ، و كانت وفاته بعدما الَّ به 

مر�س ل ميهله طويال واعلمهم بن�سبه ال�سريف يف �ساعاته 
الخرية واو�سى القا�سم باأن يقوم �سيخ احلي بتغ�سيله 

وتكفينه ودفنَه باملكان احلايل الذي اختاره بنف�سه 
واو�سى اي�سا باأن يذهب ال�سيخ باأبنته مع امها لأداء 

فري�سة احلج ويجعل طريقه عرب املدينة املنورة 
وي�سلم البنت اىل اهله  

اميان : هكذا هو حال ابناء ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واله ، وكانت حياتهم ت�سودها العبادة 

والخال�س اىل اهلل تعاىل وال�سرب والتحمل وات�سفوا 
بالأخالق العالية وح�سن التعامل 

العمة هدى : �سن�سل بعد حوايل ن�سف �ساعة اىل 

  مرقد القا�سم
و�سوف نوؤدي مرا�سيم الزيارة 

ون�سلي �سالة الظهرين وبعدها �سنتناول طعام 
الغداء ونعمل جولة باملناطق املحيطة باملرقد ال�سريف و�سراء 

بع�س الهدايا .

35قال االإمام علي عليه ال�سالم )البكاء من خ�سية اهلل مفتاح الرحمة(
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