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إقرأ فـي هذا العدد...

اأعزائي : 
ها هو العام الدرا�صي اجلديد قد بداأ وبداأت املدار�س ت�صتقبل تالميذها  و�صفوفها 

فرحة بعد طول غياب من العطلة ال�صيفية لذلك عليكم   ان ت�صتمعوا لبع�س الن�صائح 
التي ت�صاعدكم يف حياتكم الدرا�صية فينبغي عليكم ان تناموا مبكرا 

لت�صتيقظوا مبكرًا وانتم ن�صيطون وان ترتدوا املالب�س النظيفة وتتناولوا 
افطاركم فوجبة االفطار مهمة جدا النها ت�صاعد على فهم درو�صكم  

وكذلك عليكم ان توا�صبوا على قراءة درو�صكم واداء واجباتكم ب�صكل 
يومي لكي حت�صلوا على اعلى الدرجات وان تن�صتوا و ت�صتمعوا جيدا ملا 
يقوله املعلم فهو معلمكم وغايته ان يراكم تنريون طريق االخرين فاأنتم 

رجال الغد وقادة امل�صتقبل وبكم نبني وطننا ونراه متقدما ومزدهرا 
دائما فبالعلم واملعرفة ن�صتطيع ان نكون �صيوفا بوجه اعداء اال�صالم 

فاال�صالم او�صانا دائما بطلب العلم وجعله فري�صة حيث قال ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه واله ) طلب العلم فري�صة على كل م�صلم وم�صلمة( ن�صاأل 

اهلل �صبحانه وتعاىل ان يثبت اقدامكم على طريق العلم واملعرفة وفق 
تعاليم ديننا اال�صالمي احلنيف لكي يبقى ا�صم اال�صالم عاليا .. 

 انه �صميع جميب

جنوم في سماء 
الوطن ... ص4 

مغامرات دبدوب
الطيب ... ص 12 

حمدان  ... ص 16

رئيس التحرير



حديث �أمني

قال ر�سول اهلل k )اأخل�ص قلبك يكفيك القليل من العمل( 

رسوم : محمد الزاملي

حياكم اهلل م�صاهدينا الكرام ومرحبا بكم معنا يف 
حديث اأمني و�صيف هذه احللقة الباحث االإ�صالمي 

الدكتور ها�صم الغالب ليحدثنا عن الن�صيحة فاأهال 
ومرحبا به

اأمني : �صكرا ل�صيفي العزيز الدكتور ها�صم الغالب و�صكرا لكم على ح�صن متابعتكم ، التقيكم يف احللقة 
القادمة ان �صاء اهلل ، مع ال�صالمة

الدكتور : مرحبا بك
اأمني : دكتور ما هي الن�صيحة وهل ذكرت يف القراآن الكرمي 

وال�صنة النبوية واالأحاديث املروية عن اأهل البيت عليهم ال�صالم 
يف ق�ص�صهم

الدكتور: الن�صيحة هي اإر�صاد  النا�س اإىل ما فيه خري لهم وبقاء 
نعمة اهلل �صبحانه وتوجيههم نحو اخلري وقد اأ�صار اهلل تعاىل 

اإىل ذلك يف كتابه حيث قال )َواإِْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه( وعن االإمام علي عليه ال�صالم )الن�صيحة من اأخالق الكرام(، 
وناأتي اإىل ذكر ق�صتنا وهي

دخل �صارق اإىل بيت اأحد العلماء 
ولكنه مل يجد �صيئا ي�صرقه لفقر 
العامل وما كاد يخرج حتى ناداه 
العامل الذي كان �صاحيا يراقبه 

: ما الذي تريده ؟ فرد ال�صارق : 
اأمر ا�صتغني به وانتفع منه ، فقال 

العامل : واإذا دللتك على كنز ال 
يفنى اأبدا فيه القوة وال�صطوة يف 

االآخرة . فقال ال�صارق: اإيل به  
فاأخذ العامل ين�صح ال�صارق ويعلمه 

اأ�صول دينه حتى تاب على يديه 
واأ�صبح من العباد الزاهدين واملعروفني ، لقد اأتت الن�صيحة باخلري على التائب الأنه نال ر�صا اهلل اما العامل اجلليل 

جزاه اهلل �صبحانه وتعاىل باحل�صنات الأنه كان �صبب يف هداية ال�صارق للطريق ال�صواب والطريق امل�صتقيم

الن�صيحة
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جل�ص احمد يف باب املدر�سة وهو 
ميار�ص عمله اليومي كحار�ص امني 

بداأ التالميذ ال�سغار مبغادرة املدر�سة بعد انتهاء الدوام ويف هذه الأثناء توقفت �سيارة 
�سغرية وترجل منها احد الأ�سخا�ص وتوجه اإىل تلميذين �سغريين كانا ينتظران والدهما

لقد ار�سلني والدكما 
نيابة عنه لأنقلكما 

اإىل البيت فاأنا رفيقه 
يف العمل

ولكن اأبي اخربين 
بعدم الذهاب مع 
اأي �سخ�ص غريب 

مهما حدث

 ولكن والدك كان م�ستعجاًل 
واخربين باأن اأقوم باأخذكما 

للبيت فالتخف يا �سغريي
هيا نذهب يا ح�سن فاأنا 
جائع ومرهق هيا هيا 

ماذا تريد من الطفلني 
اأيها الغريب

وهل اأنت زميله 
يف العمل

نعم نحن 
نعمل �سويًا 
يف امل�ست�سفى

اأعطني هويتك
اأنا �سديق والدهما يف العمل ول�ست غريبًا وقد 

اأو�ساين باأخذ الطفلني اإىل منزلهما لأنه مت 
تكليفه بعمل مفاجئ ول ي�ستطيع اأن ياأتي اإليهما

قال ر�سول اهلل k )اإذا عملت عمال فاأعمل هلل خال�سا لأنه ل يقبل من عباده الأعمال اإل ما كان خال�سا(

سيناريو: عقيل الشريفي
رسوم: غزال محمد
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ماذا....؟؟ يبدو 
اأنني ن�سيتها , 

ماذا بك يا اأخي هل 
ت�سكك بي !!؟

ل داعي لذلك فليبقى 
الطفالن هنا يف هذا احلر 

ال�سديد فما �ساأين بهما
ارفع يديك اإىل الأعلى واإل 

قتلتك يف احلال

احد  كان  فهذا  البطل  اأيها  اأح�سنت 
اأع�ساء ع�سابة خطرية خلطف الأطفال 
وهو على قائمة املطلوبني يف مديريتنا 

هذا واجبي 
واأطفال بلدي 
اأمانة يف عنقي

�سكرًا لك وليحميك اهلل

ولكن ياعم كيف 
عرفت رقم 

تلفون والدي

ههههه ل مل اأكن اعرفه ولكنني اأردت اأن 
اعرف ردة فعل الرجل وقد اكت�سفت من 
خالل خوفه وحماولته الهرب انه اإرهابي

حماك اهلل يا بطل كما حميتنا 
هذا اليوم وكل يوم

�سوف اقطع ال�سك باليقني اأيها الغريب و�ساأت�سل 
بوالد الطفلني لأتاأكد اإن كان قد اأر�سلك فعاًل

5قال ر�سول اهللk )بالإخال�ص تتفا�سل مراتب املوؤمنني( قال ر�سول اهلل k )اإذا عملت عمال فاأعمل هلل خال�سا لأنه ل يقبل من عباده الأعمال اإل ما كان خال�سا(
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رسوم : زاهد املرشدي

حسني : ما هي أخبارك يا هاني
، ال شيء جديد  واحلمد هلل  بخير   : هاني 

سوى النوم واللعب واملطالعة

احمد : أتعرف يا حسني أن هاني ال يصلي 
صالة الصبح في وقتها بل يقضيها

حسني : وملاذا يا هاني
في  الصالة  ألداء  يوقظني  أحد  ال   : هاني 

وقتها 

احمد : ما الذي تفكر به يا حسني ؟
حسني : لقد أتتني فكرة يا أصدقائي، 

الفجر  صالة  الداء  دائما  استيقظ  انا 
اوقظكم  لكي  جميعا  بكم  وسأتصل 

للصالة 

طه : نعم نعم سأنهض للصالة احمد : حسني يتصل بي من 
أجل الصالة

حسني  يا  نعم   : هاني 
لقد استيقظت

 شكرا
 على 

االتصال

قال ر�سول اهلل k )ما اأخل�ص عبد هلل عز وجل اأربعني �سباحا اإل جرت ينابيع احلكمة من قلبه على ل�سانه(

صالة الصبح
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قال ر�سول اهلل k )اأ�سد النا�ص عذابا يوم القيامة من يرى النا�ص اأن فيه خريا ول خري فيه(

رسوم :زاهد املرشدي

حتويل  الى  تؤدي  للشمس  للتعرض  الطويلة  املدة  ان 
الصبغة اخلارجية للجلد إلى طبقة سميكة 

ولذلك عليكم ياأصدقائي األحباء ان تتجنبوا التعرض 
لشمس الصيف لفترات طويلة حفاظاً على صحتكم.

ينصح االطباء بتجنب األطفال للتعرض للشمس ما بني 
املستطاع،  بقدر  عصرا  الرابعة  وحتى  صباحا  العاشرة 
للشمس  التعرض  الشمسية عند  النظارات  واستخدام 
يؤثر  والذي  واجلاف  احلار  للجو  نتيجة  الصيف،  فصل  في 

على العني ويسبب أملاً فيها.

قال ر�سول اهلل k )ما اأخل�ص عبد هلل عز وجل اأربعني �سباحا اإل جرت ينابيع احلكمة من قلبه على ل�سانه(

مضار كثرة التعرض ألشعة الشمس

كما ان تعرض األطفال للشمس ملدة طويلة وخاصة عند اللعب 
في فصل الصيف، يؤدي إلى الرعاف اي النزيف من األنف وذلك 
لتأثر جدار األوعية اخلفيفة في األنف لذا ينصح االطباء بعدم 

ترك األطفال يلعبون في الشمس لفترة طويلة.

7
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ال�صديقات الثالث 
اأمي هل ا�سرتيت يل 
املالب�ص التي طلبتها ؟

كيف تكلمني اأمك بهذه 
الطريقة 

اإنك تعرفني باأن اأمك ل 
متلك املال الكايف ل�رشاء 

كل �سيء
وكيف اذهب اإىل املدر�سة 

يف العام اجلديد ؟ 
مبالب�سي القدمية؟

لقد ا�سرتت لك ما يكفي 
وميكنك اأن ت�ستخدمي ما 

لديك فكلها جديدة

ا�سرتيت بع�سا منها يا 
حبيبتي

اأف , ملاذا ل ت�سرتي يل ما
 اأريده , لقد مللت من هذا الأمر

قال ر�سول اهلل k )الكذب ينق�ص الرزق( 

رسوم : وفاء عباس
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ا�سمعي , اأنت بهذا 
الأمر تغ�سبني اهلل 

�سبحانه وتعاىل

عجيب , اأتكلم مع اأمي 
كيفما اأريد , ما �سان 

ذلك بغ�سب اهلل

امل تعب�سي بوجه اأمك , 
اأمل تقويل لها اأف , اأمل 
يعلو �سوتك بوجهها

اأمي احلبيبة , اأنا اآ�سفة 
, �ساحميني واأر�سي 

عني , ا�ستغفر اهلل 
واأتوب اإليه

اأنا را�سية عنك دوما 
, واهلل �سبحانه وتعاىل 
�سيغفر لك لأنك عرفت 

خطاأك وتبِت عنه

قال اهلل تعاىل )َفاَل َتُقل 
لَُّهَما اأُفٍّ َوَل َتْنَهْرُهَما 
َوُقل لَُّهَما َقْوًل َكِرميًا( 

ْيَنا  واأي�سا )َوَو�سَّ
اْلإِن�َساَن ِبَواِلَدْيِه 

اإِْح�َسانًا(

9قال الإمام علي j )احلا�سد ل ي�سفيه اإل زوال النعمة(
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نسله  على  التعرف  على  قادر  املاعز  بإن  دراسة  أفادت 
الذي  صوته  خالل  من  وذلك  فراقه  من  عام  بعد  حتى 

يسمى "ثغاء". بل وتستطيع انثى املاعز ان متيز صوت 
الكبري من الصغري من ابنائها. وقال الباحثون إن قوة ذاكرة 
احليوانات على تذكر الصوت موجودة على ما يبدو بني 
العلماء،  يعتقد  كان  عما  أكرب  بشكل  الثدية  احليوانات 
فسبحان اهلل تعاىل الذي خلق قوة الذاكرة ألنثى املاعز 
لتتعرف على صوت ابنائها حتى لو فارقتها سنة كاملة.

تشهد مساء األرض ظاهرة فلكية حتدث كل عدة أعوام فيظهر
مع  وأكثر ملعانا وحتصل  الطبيعي  أكرب من شكله  بشكل  القمر   
دورته  خالل  األرض  من  ممكنة  نقطة  أقرب  إىل  القمر  وصول 

السنوية ويبدو معها كبريا جدا عند النظر إليه بالعني اجملردة.
ويطلق على النقطة اليت اقرتب فيها القمر إىل أقرب نقطة من 
االرض اسم "احلضيض القمري، ويظهر القمر حبجم أكرب بنسبة 
14 يف املائة كما يظهر المعا بنسبة تزيد على 30 يف املائة عن 

ملعانه املألوف.

اآلية 11،   " اآََذاِنِهْم ِف اْلَكْهِف �ِسِننَي َعَدًدا  َرْبَنا َعَلى  "َف�سَ قال تعاىل: 
من سورة الكهف، لقد حدد اهلل تعاىل حاسة اإلذن يف تعبريه 
يف  واحلكمة  احلواس  من  غريها  دون  الكهف  اصحاب  نوم  عن 
الوحيدة  احلاسة  هي  اإلذن  ان  وهو  احلديث  العلم  اكتشفه  ذلك 
اليت ال تنام، فأنت إذا قربت يدك من شخص نائم ال يستيقظ وإذا 
مألت الغرفة عطرًا أو حتى غازًا سامًا فإنه يستنشقه وميوت دون أن 
يستيقظ ولكن إذا أحدثت صوتًا عالياً  فإنه يستيقظ من النوم، وهذا 
مايفسر لنا نوم الفتية يف الكهف هذه السنني الطويلة هو ان اهلل 

تعاىل عّطل مسعهم فأصبح النهار كالليل بال ضجيج.

القمر العمالق

املاعز قادر على التعرف على ن�سله حتى بعد عام من فراقه

احلا�سة التي ال تنام

قال ر�سول اهلل k )واأما �ساحب الغيبة فيتوب فال يتوب اهلل عليه حتى يكون �ساحبه الذي يحله(

اعداد: ضياء العيداني
رسوم : زاهد املرشدي
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اقدم مصباح يف بريطانيا مازال يعمل على الرغم من 
مرور 100 سنة على تصنيعه. وُيشار اىل ان املصباح صنع 

انه  وُيعَتَقد  احلني،  ذلك  منذ  يضيء  وهو  1912م  عام  يف 
صنع يدوياً إذ ان فيه سلكاً مسيكاً وهلذا هو مل حيرتق أبدًا. 
ويوجد هذ املصباح يف منزل دايبال الذي سكنه منذ 
العام 1967، ما جيعله من بني أقدم املصابيح يف العامل، 
ومما يشار إليه هو إن أقدم مصباح يف العامل موجود يف 

كاليفورنيا وعمره 110 سنة.

يبلغ  احلجم  صغرية  مسكة  االسرتالية  السواحل  يف  تعيش 
بشكل  وزاهية  خمتلفة  ألوان  وذات  سنتمرتات  عشرة  طوهلا 
على  الزحف  يف  تستخدمها  واليت   ، يدين  ولديها  للنظر.  ملفت 
ارض احمليط وللحركة النها ال تستطيع السباحة لصغر حجمها مما 

جعلها فريسة سهلة لالمساك املفرتسة 
ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أودع فيها خاصية دفاعية 

وهي وجود مادة سامة جدًا على جلدها 

كان من أبرز اصحاب اإلمام زين العابدين )عليه 
السالم( ونشأ سعيد بن جبري يف الكوفة فكان هلا 
أثٌر كبرٌي يف صقل شخصيته وتعليمه، ثم انتقل 
اىل مكة املكرمة ثم انتقل بعدها اىل املدينة 
املنورة، وقد كان سعيد بن جبري شجاعًا جريئًا 

يف احلق ال تأخذه يف اهلل لومة الئم.

اقدم م�سباح ف بريطانيا

ال�سمك الزاحف

�سعيد بن جبري

قال ر�سول اهلل k )اإذا كذب العبد فجر و اإذا فجر كفر واإذا كفر دخل النار( قال ر�سول اهلل k )واأما �ساحب الغيبة فيتوب فال يتوب اهلل عليه حتى يكون �ساحبه الذي يحله(
11
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من هذا ال�سخ�ص امللثم 
الذي يرتدي مالب�ص 

ال�ستاء ؟

هناك �رش خطري يف الأمر 
هيا قم يا ثعلوب

والع�سري املثلج ,, 
ارجوك دعني اآخذ 

ر�سفة منه 

�سار دبدوب خلف الرجل امللثم , فدخل امللثم اىل 
بيت مهجور , فقام دبدوب بال�ستماع اليه من خلف 

النافذة

اأكاد اموت من احلر 
,, ماذا نفعل يا 

دبدوب ؟

هذه خريطة حمل 
الذهب يا �سيدي

ح�سنا ح�سنا اذًا 
�سن�رشقه الليلة

ولكن اأي حمل ذهب 
يق�سدون؟

ل اأعرف ول ا�ستطيع تركهم 
فرمبا يهربون.. لدي فكرة 
اذهب انت واح�رش ال�رشطة

قال الإمام علي j )من ترك احل�سد كانت له حمبة النا�ص(

سيناريو: وسام القريني
رسوم : محمد الزاملي
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�ساأ�سنع من اخل�سب كهيئة 
اللعنة ان رجال ال�رشطة ال�رشطة حتى ل يهربان

يحا�رشوننا ما العمل ؟

ل فائدة اإذا حاولنا 
الهرب اأو املقاومة �سوف 

نتاأذى

اح�سنت يا دبدوب 
بذكائك وفطنتك القينا 
القب�ص على الل�سو�ص

تبا حيوان �سغري 
ال�سن يخدعنا نحن

ال�سكر هلل فبلدنا بحاجة 
لكل ابنائه ليتعاونوا كي 

نكون باأمان

ثم و�سلت ال�رشطة

اجل�سا على الأر�ص 
وارفعا اأيديكما ول 

تتحركا واإل اأطلقنا النار

قال الإمام علي j )من رغب فيما عند اهلل اأخل�ص عمله(
13
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كيف يعمل جهاز اإلنذار من الحرائق

اأهاًل بكم يا اأ�سدقائي ال�سغار ونحن نلتقي معًا لنتعرف على طريقة عمل الآلت والأجهزة الكهربائية 
من  يعد  اأ�سبح  احلريق حيث  من حدوث  الإنذار  عن جهاز  نتحدث  واليوم  املختلفة  واللكرتونية 
الأجهزة ال�رشورية فبالرغم من ب�ساطة تكلفته فاإنه يقي من ن�سوب حريق قد يق�سي على ممتلكات 
موؤ�س�سة بكاملها وقد يهدد حياة الكثريين . وكما تعلمون يا اأحبتي ال�سغار فاإن هناك العديد من 
الدخان  كا�سف  بجهاز  وامل�سمى  الأنواع  اب�سط  عن  نتكلم  اليوم  ولكن  الأجهزة  لهذه  الأنواع 

والذي يتكون من ثالثة اأجزاء رئي�سية 
مبجرد  الكرتونية  �رشارة  يطلق  بحيث  )الفوتوديود(  وهو  لل�سوء  ح�سا�ص  جم�ص   : األأول 

�سقوط اأ�سعة �سوئية عليه
الثاين : هو جهاز الكرتوين ي�سدر �سوت مرتفع للتنبيه . 

الثالث : م�سدر �سوئي .
يعمل جهاز اإنذار احلريق من خالل بطارية 9 فولت اأو من خالل اي�ساله بخط الكهرباء 

املنزلية

قال الإمام علي j )الن�سيحة من احلا�سد حمال(

اعداد: عقيل الشريفي
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تركيب الجهاز 

طريقة عمل جهاز إنذار الحريق

يرتكب اجلهاز من اأنبوبة تت�سل بها اأنبوبة اأخرى من الو�سط فيكون لدينا اأنبوبتان مت�سلتان بزاوية قائمة 
ولها ثالث نهايات

الرئي�سية  لالأنبوبة  الثانية  النهاية  تبقى  بينما  الرئي�سية  الأنبوبة  نهاية  يف  ال�سوئي  امل�سدر  تركيب  يتم 
مفتوحة ليتم دخول الدخان املتولد من احلريق من خاللها. بينما يتم تركيب املج�ص احل�سا�ص لل�سوء يف 
نهاية الأنبوبة املت�سلة بالأنبوبة الرئي�سية ويتم و�سل اجلهاز احل�سا�ص لل�سوء باجلهاز اللكرتوين 

الذي ي�سدر �سفريًا منبهًا وكما مو�سح بالر�سم املرفق

الدخان  انبعاث  �سيبداأ  ي�ستعل  اأن  مبجرد  احلريق  فاأن  اجلهاز  هذا  فيها  مركب  غرفة  يف  حريق  ن�سوب  حال  يف 

اأ�سعة ال�سوء امل�ستقيمة  ويت�ساعد وما اإن يدخل الدخان اإىل داخل الأنبوبة املفتوحة يف هذا اجلهاز �ستنعك�ص 

والتي يكون م�سدرها ديود باعث لل�سوء يركب يف نهاية الأنبوبة من الجتاه الثاين فتتوجه الأ�سعة ال�سوئية 

باجتاه اجلزء احل�سا�ص لل�سوء وامل�سمى ) فوتو ديود ( والذي يتم تركيبه يف نهاية اأنبوبة ا�سطوانية متفرعة 

اإىل الفوتو  اأ�سعة ال�سوء  من الأنبوبة الرئي�سية التي يدخل منها الدخان وبزاوية قائمة  ومبجرد �سقوط 

ديود �سيقوم بتو�سيل الدائرة الكهربائية وير�سل اإ�سارة اإىل جهاز الإنذار الذي يبداأ بال�سفري العايل منبه 

يتو�سع  اأن  واإطفاء احلريق قبل  للتوجه  الغرفة  املوؤ�س�سة بحدوث حريق يف هذه  اأو  املنزل  ال�ساكنني يف 

وُتفَقْد ال�سيطرة عليه , ويف بع�ص الأحيان يتم ربط اأجهزة لر�ص املاء مثبتة يف �سقف نف�ص الغرفة التي 

يثبت بها جهاز ك�سف احلرائق وتكون موزعة ب�سكل يغطي كل م�ساحة الغرفة فبالإ�سافة اإىل اإ�سدار 

اأرجاء  املاء يف كل  املاء لتقوم بر�ص  اأجهزة ر�ص  اإىل  الكهرباء  للتنبيه يقوم بتو�سيل  العايل  ال�سفري 
الغرفة ملنع احلريق من التو�سع ومن ثم اإخماده

15قال الإمام علي j )اأجنح الأمور ما اأحاط به الكتمان(
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ماذا نفعل يا حمدان 
اليوم اول ايام العيد 

ولي�ص لدينا �سيء

اي وليمة انا ل املك 
ثمن حليب لطفلي

ل متلك درهما واحدًا 
, اذن اما ان تدفع دية 

الكذب او ت�سجن

 يا الهي كيف يفكر هوؤلء النا�ص , لن ادفع 
بذمته للنا�صدرهما واحدا حتى ياأتي الوايل ويدفع ما 

عليه بدفع الدية لكل 
�سكان الولية

ويحك تكذب على النا�ص 
لأ�سكونك للقا�سي

وعند القا�سي

مرحبا يا حمدان 
اين وليمتك

احلمد هلل ولكن تخيلي 
ماذا لو كان لدينا 
خروف وذبحناه 
لأوملنا وليمة دعونا
 لها كل اهل الولية

وكان لديهم جار ف�سويل ف�سمع كالم حمدان وجاء م�رشعا

قال الإمام علي j )الّذكر لذة املحبني(

الوليمة والدّية
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رسوم :محمد الزامليسيناريو: وسام القريني

اي دية هذه لقد جن 
حمدان اخربين اين هو

عند القا�سي يا �سيدي

اعفو عنه قبل ان ي�سل 
بنا اىل ال�سجن 

افلت منها

من قال اهلل ح�سبي ونعم 
الوكيل كان اهلل نا�رشه على 

امة يعميها اجلهل
لقد قال الوايل انه �سوف يعدل بحكمه ولن يدع 

فقريا يف هذه الولية لكنه مل يفعل لذا عليه دفع الدية 

ل�سكان الولية

كيف تدعي مثل هذا 
الكالم يا حمدان اجننت

ما حجتك هذه املرة , 
لقت�ص منك

وكان لديهم جار ف�سويل ف�سمع كالم حمدان وجاء م�رشعا

17قال الإمام علي j )الذكر نور العقول وحياة النفو�ص وجالء ال�سدور(
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كثيراً ما يتردد هذا السؤال عن صوم يوم اجلمعة في األشهر املباركة أو في بقية األشهر عدا شهر 
رمضان حيث يضن بعض الناس أن صوم يوم اجلمعة استحباباً من احملرمات على أساس إن اجلمعة 
صومهما  احملرم  العيدين  إن  حيث  كبير  خطأ  وهذا  محرم  العيد  صوم  أن  معروف  هو  وكما  عيد 
هما عيدي الفطر واألضحى فقط وأما اجلمعة فهي كسائر األيام ويجوز الصوم فيها سواء كان 
استحباباً أو وجوباً كما في قضاء ما في ذمة املؤمن أو صوم النذر , وإما العيدين احملرم صومهما 
فهما اليوم األول من شوال وهو عيد الفطر املبارك ويجوز في اليوم الذي يليه أن يصوم املؤمن سواء 
كان استحباباً أو قضاء ما فاته من شهر رمضان حتى وإن صادف يوم جمعة وأما عيد األضحى فهو 

اليوم العاشر من ذي احلجة وأما اليوم الذي يليه فيجوز الصوم فيه .
فيها  الصيام  يستحب  للمسلمني  أخرى  أعياداً  هناك  أن  ثم 
الذي نصب  اليوم  وهو  الغدير  استحباباً عظيماً كصوم عيد 
فيه أمير املؤمنني علي ابن أبي طالب عليه السالم خليفة 
للرسول وإماماً للناس وهو في الثامن عشر من شهر ذي 
احلجة لذا يجب على املسلمني أن يعلموا جيداً أن العيدين 

احملرم صومهما هما عيدا الفطر 
واألضحى فقط .

احل�سيني يجيب �أنت ت�س�أل و
مدينة  من  قاسم  جعفر  الصديق  من  سؤال  إلينا  ورد 
من  اجلمعة  يوم  في  صائماً  كان  انه  فيه  يقول  بغداد 
شعبان املاضي ولكن والدته منعته من إكمال صومه 
وتقول إن اجلمعة عيد للمسلمني وصوم العيد محرم ؟؟

احلسيين جييب

قال الإمام علي j )من حذرك كمن ب�رشك(

رسوم : زاهد املرشدي
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علي  بن  احلسني  أصحاب  من  وهو  بالكوفة،  طائفة  وشبام  الشبامي،  أسعد  بن  حنظلة  هو 
حضر  وقد  ووجيهاً،  للقرآن  وقارئا  شجاعا  كان  كما  فصيح  لسان  ذا  وكان  السالم(  )عليهما 
معركة الطف مع اإلمام احلسني عليه السالم حيث كان اإلمام )عليه السالم( يرسله إلى عمر 

بن سعد أيام التفاوض وقبل ان تقوم املعركة.

وفي يوم العاشر من محرم احلرام، كان حنظلة احد احملاربني حتت لواء اإلمام احلسني عليه السالم 
وملا رأى أصحاب احلسني )عليه السالم( لم يبق منهم إال القليل جاء حنظلة فوقف بني يدي 
اإلمام يطلب منه اإلذن للقتال وأخذ يخطب بالقوم فتقّدم وهو ينادي: ياقوم إّني أخاف عليكم 
مثل يوم األحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما اهلل يريد ظلماً للعباد.. 
..( فلم ينفع معهم اخلطاب ألنهم صمموا على قتل اإلمام احلسني عليه السالم ولم يتراجعوا 

عن فعلهم القبيح. 
فبرز حنظلة رضوان اهلل تعالى عليه الى ساحة القتال وقاتل قتال األبطال حتى ُقِتل رضوان 

اهلل عليه، والتحق بركب الشهداء فهنيئاً له اجلنة.

قال الإمام �سادق j )من قال ل اإله اإل اهلل خمل�سا دخل اجلنة واإخال�سه اأن يحجزه ل اإله اإل اهلل عّما حرم اهلل(

رسوم: احمد اخلزعلي
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ا�ست�سهاد الإمام حممد اجلواد عليه ال�سالم
حكايات العمة هدى 

فاطمة : هل عادت العمة هدى من سفرها من بغداد؟
نرجس: نعم لقد عادت منذ يومني .

وحلكاياتها  لها  اشتقنا  فلقد  لرؤيتها  نذهب  هيا  زهراء: 
اجلميلة واملفيدة

وعند وصول البنات الى بيت العمة هدى 
العمة هدى : أهال بكن يا بناتي 

نور الهدى: لقد اشتقنا إليك يا عمة والى حكاياتك املفيدة
العمة هدى : وانا أيضاً  اشتقت أليكن وللحديث معكن يا 

صغيراتي 
مرمي : لقد سمعت اليوم من والدي ان في الثالثني من هذا 
الشهر الكرمي وهو شهر ذي القعدة متر علينا ذكرى استشهاد 
اإلمام محمد اجلواد عليه السالم، فهال حدثينا عنه يا عمة؟

العمة هدى : أحسنتي يا ابنتي ، فقد تولى اإلمام اجلواد 
عليه السالم اإلمامة في سن مبكرة من عمره الشريف 
والده اإلمام علي بن موسى  فكان عمره عند استشهاد 
الرضا عليه السالم سبع سنني وهذا األمر أثار استغراب 
الناس عموماً لذلك كان اإلمام الرضا عليه السالم يقوم 
بأخذ رأي ابنه منذ كان عمره أربع سنوات ألنه كان يعلم ان 
ابنه سوف يستلم اإلمامة بسن مبكرة لكي يدفع الشك 

واالستغراب عن الناس .
نرجس: هل عانى اإلمام محمد بن علي اجلواد عليه السالم 
من احلكام الظاملني في ذلك الوقت مثلما عانى أبوه وجده 

عليهما السالم؟
العمة هدى: نعم يا عزيزتي فلقد عاصر اإلمام اجلواد عليه السالم احلاكم العباسي املأمون وكان محاربا 
من قبله ألنه كان يعلم ان اإلمام عليه السالم يشكل خطرا كبيرا على دولته وكان يعلم جيدا ان أهل 
البيت عليهم السالم لهم تأثير كبير على الناس من خالل علمهم وأحقيتهم باخلالفة وإمامة املسلمني .

نور الهدى: وماذا فعل املأمون باإلمام اجلواد عليه السالم؟

قال الإمام ال�سادق j )من ف�رش القراآن براأيه فاأ�ساب مل يوؤجر واإن اأخطاأ كان اإثمه عليه(

قصة : محمد احلسناوي
رسوم : احمد اخلزعلي
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ا�ست�سهاد الإمام حممد اجلواد عليه ال�سالم

بغداد ووضعه  إلى  اجلواد  اإلمام  باستدعاء  املعتصم  قام  العمة هدى: 
حتت املراقبة الشديدة ورغم ذلك كان اإلمام عليه السالم يلتقي مبحبيه 
واخمللصني لديه وكان يأمرهم بإيصال إخباره وتعاليمه إلى الناس وكان 
واالبتعاد عن كل  البعض  بعضهم  بااللتزام مبساعدة  دائما  يوصيهم 
احلكام  هؤالء  من  يخلصهم  لكي  وتعالى  سبحانه  اهلل  يغضب  ما 
الظلمة . وبعد ما يئس املعتصم لعنة اهلل عليه من تصرفات اإلمام 
عليه السالم وعدم السيطرة عليه أمر بدس السم في طعامه حيث 
قضى  السم على اإلمام عليه السالم وفارقت روحه جسده الشريف 
بعد مسيرة كبيرة من اإلصالح وتوجيه الناس إلى الصراط املستقيم .

البنات جميعا : اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وال محمد وأخر 
تابع لهم على ذلك إلى يوم القيامة

العمة هدى: لقد قام باستدعاء اإلمام عليه السالم 
قريب  يكون  لكي  قصره  في  واسكنه  بغداد  إلى 
منه ويراقب كل حتركاته وإعماله حتى ال يستطيع 
من  وينبههم  الناس  يحذر  ان  السالم  عليه  اإلمام 
حكم هؤالء الظلمة الفاسدين الذين كانوا يعبثون 
بأموال املسلمني ويبذرونها على رغباتهم وأمورهم 

الدنيوية.
هذه  على  السالم  عليه  اإلمام  بقي  وهل  ساجدة: 

احلالة؟
العمة هدى: كال يا عزيزتي فبالرغم من هذه املراقبة 
على  يسكت  يكن  لم  السالم  عليه  اإلمام  ان  إال 
تصرفات املأمون وكان دائما يقاطعه في مجلسه 
وعندما  املأمون  وبوجود  الناس  أمام  احلق  ويقول 
يضر  بات  بغداد  في  اإلمام  وجود  بأن  املأمون  أحس 
الدامغة  بحججه  عليه  الناس  ويقلب  بحكمه 
والتي ال ميكن لعاقل ان ال يصدقها قام بإرساله إلى 
مدينه جده رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم.

مرمي: وماذا حصل في املدينة؟
اجلواد عليه  اإلمام  بوضع  املأمون  قام  لقد  العمة هدى:   
يالقون  الناس  كان  بحيث  مشددة  حراسة  حتت  السالم 
صعوبة باللقاء به ورغم هذا لم يتوقف اإلمام عن نصح 
أسئلتهم  عن  واإلجابة  دينهم  أمور  وتعليمهم  الناس 
وتقدمي املساعدة لهم في كل وقت . وعندما مات املأمون 
استلم احلكم من بعده أخيه املعتصم وكان اشد ظلما 
ما  بكل  اإلمام  يحارب  كان  لذلك  أخيه  من  وانحرافا 
وااللتفاف حوله كان  باإلمام  الناس  تأثر  يستطيع ولكن 

مينعه من إيذائه بصورة مباشرة 
إميان: وماذا حدث بعد ذلك؟

قال الإمام الباقر j )اأثقل ما يو�سع يف امليزان ال�سالة على حممد واآل حممد(
21

الحسيني الصغير - العدد 42



اأهاًل و�سهاًل بكم احبتي يف فقرة )اأنا اتعلم اأ�سياًء جديدة(
)Learning New Things( 

.)My Family ,يف هذا العدد �سنتناول �سيئًا جديدًا اإل وهو )عائلتي

Mother......  اأم

Sister.......اأخت

aunt ....عمة _ خالةGrandfather ......جدGrandmother .....جدة

Brother .........اأخUncle .... عم _ خال

Father   .......اأبParents ....الوالدان

فالعائلة تتكون من جمموعة اأفراد وهم )اأب, اأم, وهما الوالدان, اأخ, اخت, عم او خال, عمة او خالة, 
جد, جدة( ومعنى كل فرد يف اللغة الإنكليزية هو:

قال الإمام الر�سا j )من ذكر اهلل ومل ي�ستبق اإىل لقائه فقد ا�ستهزاأ بنف�سه(

اعداد: جميلة املالكي
رسوم : زاهد املرشدي
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واالآن لنتدرب على كتابة هذه الكلمات اجلميلة:

My M
My S

         My B
           My P
              My F

....................................

....................................

....................................

....................................
....................................

واذا اردنا التحدث باأ�سلوب املتكلم ن�ستخدم �سمري التملك 
)My( وعندما ن�ستخدم هذا ال�سمري مع افراد العائلة ت�سبح: 

)اأمي, اأبي, والدي, اأخي, اأختي, عمي اأو خايل, عمتي اأو 
خالتي, جدي, جدتي( واإليكم الأمثلة التالية:

My Father ....اأبيMy Parents  ...والدّي

My Sister....اأختيMy Brother....اأخي               My Uncle .... عمي _ خايل

My aunt.....عمتي _ خالتيMy Grandfather..... جديMy Grandmother .....جدتي

I Love them all very much ........................اأحبهم جميعًا جدًا

My Mother... اأمي

23قال الإمام الر�سا j )كل ما األهي عن ذكر اهلل فهو من املي�رش(
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حل فصل الربيع فتفتحت 
األزهار والورود اجلميلة وفي 
بستان كبير كانت هناك 
وردة جميلة جداً وسط 

ادغال كثيفة وكان صاحب 
البستان معجب بتلك الوردة 

ويتعاهدها يومياً.

قال ر�سول اهلل k )ل يكذب الكاذب اإل من مهانة نف�سه عليه( 

فأثار ذلك تلك األدغال وبدأ نار احلسد يحرقها من الداخل فهي ال تستطيع 
ان تكون بجمال الوردة لتلفت انتباه البستاني اليها وال تقوى على حتمل 
رؤية ماحتضى به تلك الوردة من رعاية ومنزلة عند البستاني واستغل 

الشيطان ذلك االضطراب النفسي الذي تعانيه األدغال وبدأ مُيلي عليها 
أفكاره اخلبيثة والسيئة

مشاركة: االخت ام امنة
رسوم: زاهد املرشدي
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فنطق على لسان األدغال القريبة جداً من الوردة قائالً: )لو استطلنا وعلونا الوردة والتففنا 
على بعضنا لشكلنا مايشبه القبة فتكون الوردة حبيسة تلك القبة ال يُداعبها الهواء وال 

تالمسها أشعة الشمس فتموت ونتخلص منها ونحضى نحن برعاية البستاني(.

وبدأت األدغال بتنفيذ ما أملى 
عليها الشيطان وبينما هي 

كذلك اذ حضر البستاني ورأى 
األدغال وهي تلتف حول الوردة 
فسارع القتالعها خوفاً على 

الوردة وألقاها على األرض 
لتبقى الوردة جذابة بلونها 

الزاهي ومتأل اجلو عبيراً.

ال�س�ؤال الأول: اذكر 
1- اآية ذكر فيها احل�سد

2- اذكر رواية ذكر فيها احل�سد.
3- ق�سة تاريخية عن احل�سد.

الأ�سئلة التي �ستكون مادة امل�سابقة

ال�س�ؤال الثاين: من 
اأول حا�سد من غري الب�سر.  -1

اأول حا�سد من الب�سر.  -2

ال�س�ؤال الثالث: 
عرف احل�سد واكتب حديث 
الإمام علي )عليه ال�سالم( 

املذكور يف نهاية الق�سة ثالث 
مرات واكتب ثالث ا�سطر من 

عندك عن احل�سد.

قال الإمام علي j )احل�سد �رش الأمرا�ص(

مالحظة 
يتم الجابة على ال�سئلة يف ورقة وتو�سع 
يف ظرف مع كتابة ال�سم الثالثي والعمر 

واملحافظة ورقم املوبايل وت�سلم اىل مركز 
احل�سيني ال�سغري الكائن يف �سارع اجلمهورية 

مقابل املخيم احل�سيني و�ستكون هناك جوائز 
للع�سرة الوائل والذي يتم اختيارهم عن 

طريق القرعة 
25
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شعر: حسني صادق
رسوم: غزال محمد

�أحــببُت ب�ســدٍق مــدر�ستي
ـَعرفتي ـَى فـــيها مــ �أتلّقـ

هــي جــنُة علــٍم ترعـــاين
وُتـــهذبني فـــي تـــربيتي
فـــي كــلِّ �سبــاٍح �دخـُلها
كـــالنحِل �أدوُر مبملكتـــي
�أجنــي منهــا ثــمر�ً �ســتىَّ

ُق �أمـــنيتي وبــذ�َك �أحــقِّ
فـثماُر �لعلـــِم هـي �لأ�سهى 

مـــا �أحالهـــا مــن فاكهِة
بال�سْعـي �سـاأجني �أطيَبهــا
ــُن فيهــــا مــــائدتي و�أزيِّ

و�أغـذي �لــروَح بهــا �سـغفًا
كــــي تنمـَو دومــًا موهبتي
فـي مـدر�ستي لــي �أزهـــاٌر
تزهـــو وت�ســـعُّ مبـــكتبتي
ب�ســذ�ها تغمُرنــي �ألقــــًا

وتفــوُح عـــبري�ً فـــي لغتي
ترفــُدين �ســـاعَة �ألقــــاها

بالعلـــِم فت�سحــي �سيدتي
�لعلــُم بـــحاٌر �ســـا�سعٌة

لــوؤلوؤُها غــــازَل ذ�كــــرتي
فــذهبُت �أغــو�ص وبي همــٌم 
�أبغيـــه و�ســـربي مــركبتي

فــ�سعادُة قــلبي يـــجلُبها
علـــٌم يف �ل�ســدِر وحافظتي
وعــلومي تبقــى لــي كنـز�ً
يـــذكر نـــي بعـد مـفارقتي

قال ر�سول اهلل k )اإن اجلنة تكلمت وقالت اإين حرام على كل بخيل ومراء( 
26
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مرحبًا باأحبتي الريا�سيني ال�سغار ونحن نتعرف على لعبة جديدة حيث ن�ستمر معكم يف ا�ستعرا�ص الألعاب الكروية , واليوم 
نتكلم عن كرة الطائرة ال�ساطئية وهي ل تختلف كثريًا عن كرة الطائرة الأ�سا�سية , وهي لعبة جميلة جدًا يا اأ�سدقائي وميكننا 
اأن نلعبها مع اأفراد العائلة لأنها حتتاج اإىل اأربعة لعبني فقط ,هذا ويعود اأول ظهور لهذا النوع من الألعاب اإىل عام 1920 م 

الألعاب الوملبية عام 1992 م يف بر�سلونة يف مملكة ا�سبانيا.يف الوليات املتحدة الأمريكية حيث تلعب على ال�سواطئ الرملية , وا�ستمرت بالنت�سار يف اغلب دول العامل حتى مت اإدخالها يف 
 

اإن الفرق الأ�سا�سي بني كرة الطائرة العادية وال�ساطئية تكمن يف اأر�سية امللعب وعدد الالعبني حيث تكون اأر�سية امللعب 
من الرمل الناعم واخلايل من اأي حجارة اأو ح�سى لكي ل جترح الالعبني , هذا وتكون اأبعاد امللعب بطول 16 مرت وعر�ص 

8 اأمتار , يحدد امللعب بخطني جانبيني وخطني للنهاية حيث يتم حتديده بوا�سطة اأ�رشطة ملونة على اأن يكون عر�ص 
ال�رشيط من 5 اإىل 8 �سنتمرت ويتم تثبيت هذه الأ�رشطة بوا�سطة مثبتات مرنة لكي تكون اأمينة ول ت�سكل خطرًا على 

الالعبني وينق�سم امللعب بوا�سطة ال�سبكة اإىل ن�سفني فيكون قيا�ص كل ملعب )8×8( مرت ويكون ارتفاع ال�سبكة )2.43( 
مرت ويقل هذا الرتفاع حتى ي�سل اإىل )2( مرت ملن هم اقل من 12 �سنة كما هو احلال معكم اأحبتي ال�سغار ....

كرة الطائرة الشاطئية

أبعاد امللعب

قانون اللعبة
التقنيات الأ�سا�سية هي نف�سها املعتمدة يف كرة الطائرة العادية من اإر�سال وهجوم ودفاع و�سد والتي تطرقنا اإليها يف العدد 
)40( . ويحق للفريق اأن يلعب بثالث مل�سات فاإن زاد عليها تكون نقطة للفريق املناف�ص , هذا و ل يوجد تبديالت ول يوجد 

لعب احتياط ودائما يكون احد الالعبني على ال�سبكة لكي يقوم بال�سد الدفاعي فيما يكون الآخر خلفه لتغطية املنطقة اخللفية 
يف حالة الدفاع وتكون الكرة انعم مع �سغط داخلي اأقل وبحجم اكرب من كرة الطائرة العادية تلعب املباريات ب�سوطني , كل 

�سوط من 21 نقطة واإذا ما تعادل الفريقان فيتم لعب �سوط ثالث من 15 نقطة , ويجب اأن يفوز الفريق بال�سوط بفارق نقطتني 

قال ر�سول اهللk )القراءة من امل�سحف اأف�سل من القراءة ظاهرا( 

رسوم : زاهد املرشدي
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نصف كيلو
لحم بقر 

طماطم

بصل

ملح

فلفل

يفرم اللحم ناعماً جدًا وميزج مع 
امللح والفلفل األسود.

يعمل منه أقراص مستديرة خفيفة 
الُسُمك.

تدهن مقالة مسيكة بقليل من الدهن 
وتوضع األقراص عليها وتقلب مع 

الضغط عليها اىل أن حتمر وتنضج.

يقدم البيف بركر مع حلقات 
البصل أو الطماطم حسب 

الرغبة وبوضعها يف وسط 
الرغيف )الصمون( املدور 

اخلاص بذلك.

28
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اأوقفت �سرطة املرور احد ال�سائقني و�ساألوه
ملاذا ال تربط حزام االأمان ؟

فقال لهم : الأين ال ارتدي البنطلون بل 
ارتدي الثوب العربي 

زميله يتصل به فلم يكن يريد أن يرد عليه
 فأرسل له رسالة : أنا آسف ألني نسيت موبايلي في البيت

ا�سرتى بخيل حرب انتخابات وح�سره للعيد لكي ال ياأخذ اأي �سيف من 
حلويات العيد مرتني .

كان احدهم محروقة أذناه فسأله أصدقاؤه ملاذا 
أذناك محروقتان ؟ فقال كانت املكواة بيدي لكّي 
القميص و عندما رن املوبايل رددت عليه باملكواة 

فقالوا له وملاذا األذن األخرى محروقة فقال ألنه رن 
مرة ثانية 

رسوم : زاهد املرشدي
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ال�صب .. �صديق العقرب وعدو االفعى

عجائب خلق اهلل 

الضب حيوان غريب في مظهره وباطنه وقد 
خلق اهلل فيه من العجائب والغرائب الشيء 
في  الروح  بقاء  في  العرب  امثال  ومن  الكثير 
الضب قولهم )أحيا من ضب( )ألن من صاده 
أيام(  وتركه فرمبا يتحرك بعد ثالثة  ثم ذبحه 
والضب يشارك احلية في طول الروح، فاحلية 

يقطع ثلث جسمها ومع ذلك فهي تعيش ان سلمت من النار.
ومن عجائب الضب كذلك، انه بينه وبني العقرب مودة ومحبة ولذلك فهو يؤويها في جحره لتلسع 
املتحرش به، إذا ادخل يده ألخذه، وعلى من يريد ان يصيد ضباً ان يحترس من وجود العقارب في جحر 

الضب.
اما األفعى فهي عدوة له وتفترسه بابتالعها للضب، ولكن البعض من الضب يفلت من األفعى احياناً.
ومن طبع الضب النسيان واحليرة وعدم الهداية لذلك يحفر بيته في موضع مرتفع لئال يضل عنه إذا 

خرج ابتغاء الطعام ورجع.

غذاؤه
الضب حيوان نباتي التغذية بشكل أساسي يعتمد في غذائه على األوراق وبذور وأزهار النباتات املعمرة 
التي تنمو في البيئات التي يعيش فيها. كما أنه يأكل بعض احلشرات واملفصليات، ومنها اخلنافس 
والعناكب واجلراد والنمل حيث ميسك الضب الفرائس بواسطة فكيه وتساعده أسنانه املدببة على 

ذلك.

اعداد: ضياء العيداني

قال الإمام الع�سكري j )جعلت اخلبائث كلها يف بيت وجعل مفتاحه الكذب( 30
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 مرقد اأبي الف�ضل زيد النار
ر�ضوان اهلل تعاىل عليه

ابو  هو  الشريف  املرقد  هذا  صاحب 

بن  موسى  االمام  بن  محمد  الفضل 

جعفر الكاظم )عليهما السالم( لّقب 

وصالته،  فضله  لكثرة  الفضل  بأبي 

كما لقب بزيد النار ايضاً، وسبب هذا 

جرارا  زيد جمع جيشا  ان  هو  اللقب 

املأمون  زمن  في  البصرة  مدينة  في 

اجلرار  بجيشه  قاصدا  العباسي 

الكوفة، السقاط النظام العباسي في الكوفة ومحاربتهم".

وعند مسيره الى الكوفة تعرضت له قبائل بني العباس، فدعا عليهم بدعائه )يا نار زيدي على 

ديار بني العباس( فأشتعلت النيران في بيوتهم، االمر الذي ارغمهم على التراجع في منتصف 

الطريق.

الديوانية  مدينة  مركز  )احلسكة(  منطقة  وصل  حتى  الطريق،  بجيشه  الفضل  ابو  وواصل 

حاليا، فنشبت حربا ضارية بني جيشه وجيش بني العباس فسقط  رضوان اهلل عليه شهيداً 

مضرجاً بدماء شهادته، عند )نهر يوسف( وهو نهر الديوانية حاليا وهو فرع من نهر الفرات، 

حتى شيد له قبر كبير واصبح مرقده مزارا للمسلمني.

31قال الإمام ال�سادق j )عليكم بالن�سح هلل يف خلقه فلن تلقه بعمل اأف�سل منه(
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ار�سم ولون 
مع نور 

اعداد: محمد الزاملي
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جعفر علي 
7 �أ�سهر

جعفر بهاء 
�سنة و ن�سف

بنت �لهدى 
ح�سن 

5 �سنو�ت

�مري �خلفاجي 
8 �أ�سهر

�أ�سماء علي 
4 �سنو�ت

�بر�هيم علي 
11 �سنة

�حمد عي�سى 
6 �أ�سهر

رقية مهدي 
 5 �سنو�ت

رقية ب�سام 
 4 �سنو�ت

رقية �بر�هيم 
 4 �سنو�ت

ح�سني �سهاب 
 10 �سنو�ت

ح�سني �سعد 
 2 �سنة

�حمد �سوقي 
�لعمر 6 �سنو�ت

ح�سنني علي 
 6 �أ�سهر

كوثر ح�سن 
 8 �أ�سهر

جنات علي 
3 �أ�سهر

علي عبد �ل�ستار 
 10 �سنو�ت

علي �سهاب 
 12 �سنة

علي زيد 
9 �سنو�ت

علي ر�سا حممد 
 3 �سنو�ت

علي �لكرب 
 8 �أ�سهر

عبا�ص ب�سام 
 11 �سنة

�دم ثائر
 8 �أ�سهر

�سيف علي 
 5 �سنو�ت

حممد باقر 
7 �سنو�ت

ح�سن ب�سام 
 7 �سنو�ت

فاطمة يا�رس 
 5 �سنو�ت

يار� و�سام
 6 �أ�سهر

فاطمة �حمد 
 6 �أ�سهر

فاطمة حممد 
 3 �سنو�ت

�أم �لبنني حيدر 
 3 �سنو�ت

يو�سف با�سل 
 10 �سنو�ت

فاطمة حممد
 5 �سنو�ت

كوثر و�سام
 7 �سنو�ت

 لبنان

هدى �سوقي 
 10 �سنو�ت

هادي ح�سن 
 5 �سنو�ت

�آيان زيد
 11 �سنة

ح�سني ب�سام
 7 �سنو�ت 

لبنان

علي ب�سام
 9 �سنو�ت 

لبنان

حممد مهدي 
12 �سنة 

لبنان

زيد زيارة 
10 �سنو�ت 

��سرت�ليا

فرح زيارة 
11�سنة 
��سرت�ليا

حممد �ساحب 
 9 �سنو�ت

حممد مقد�د 
 6 �سنو�ت

مرمي علي 
 9 �سنو�ت

مينه �بر�هيم 
 5 �سنو�ت

حممد ماجد
5 �سنو�ت

علي عمار 
 2 �سنة

�صور اال�صدقاء 
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اأحبتي ال�سغار عليكم الإجابة على الأ�سماء املطلوبة اأدناه بالطريقة ال�سحيحة وو�سع الإجابات داخل 
الأعمدة من الأعلى اإىل الأ�سفل وعند النتهاء �ستح�سلون داخل املربعات املميزة على ال�سم املطلوب وهو 

احد اأ�سحاب الإمام علي عليه ال�سالم وقد خ�سه الإمام بدعاء عظيم الربكة وقد ا�ستهر هذا الدعاء باإ�سمه .
1- ار�ص الر�سول الكرمي التي وهبها اإىل ابنته فاطمة الزهراء عليها ال�سالم  واغت�سبها الظاملون منها بعد وفاته .

2- حبوب غذائية متتاز بن�سبة زيت عالية جدًا .
3- نوع من الغزلن يعي�ص يف ار�ص اجلزيرة العربية .

4- نوع من البهارات التي ت�ستخدم يف العالجات الطبية ويف الطبخ .
5- مكان �سالة الإمام يف امل�سجد .

6- معدن ثمني جدًا ي�ستخدم يف احللي الرجالية وله ا�ستعمالت طبية يف ربط العظام املك�سورة .
7- ريا�سة بهلوانية حتتاج اإىل مهارات عالية وتلعب داخل ال�سالت .
8- اإحدى مدن الإمارات العربية وهي متميزة مبكانتها القت�سادية .

9- بلد عربي جماور للعراق يوجد فيه قرب ال�سيدة زينب عليها ال�سالم .
10- الطري الذي جاء بخرب ملكة �سباأ لنبي اهلل �سليمان عليه ال�سالم.

مف
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ب
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م

اأعمدة الكلمات 

فكر معي 
1 - متى تكون يف غرفتك من دون راأ�سك؟؟؟

2 - ق�سر امللك غرب اجلبل الأبي�س .. 
مزرعة امللك �سمال اجلبل الأبي�س .. مات 
امللك .. قرب امللك �سمال اجلبل الأبي�س ...

اأ�سف حرفًا واحدًا لُي�سبح قرب امللك جنوب 
اجلبل البي�س

جواب العدد ال�سابق 
1- خم�سة 

2 - جميع ال�سهر 
3- ال�سلحفاة 

جواب العدد ال�سابق

عمودي

اأفقـــي

كلمات متقاطعة

و
خ

ح

ح

ح
�س

ف
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د
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د ال
عد
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جواب العدد ال�سابق

خاليا النحل

اأعواد الثقاب

جـــــــــــد 
الفروقات 
ال�ســــــــتة 
املوجودة 
بــــــــــــــني 
اللوحتني

قم بتحريك عود ثقاب واحد 
لكي تكون املعادلة �سحيحة

ريا�سة
فكرية

اعداد: لبيب السعدي
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فكرة ورسوم : محمد الزاملي


