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 اعزائي
مير علينا �شهر االحزان �شهر حمرم احلرام الذي ا�شت�شهد فيه 

�شبط الر�شول و�شيد �شباب اهل اجلنة االمام احل�شني عليه 
ال�شالم مع ا�شحابه والذي خرج من مدينة جده ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه واله ليقاتل الظلم واجلور وخليفة الفا�شقني 

يزيد بن معاوية لعنه اهلل وح�شب رغبة اهل الكوفة الذين 
بعثوا ر�شائل اىل االمام يبايعونه على القتال حتت لواءه ولكن 

�شرعان ما نق�شوا عهدهم من اجل املال وحب الدنيا ولكن 
رف�ض االمام عليه ال�شالم العودة وا�شتمر باأ�شحابه واهل بيته 

الذين يزيدون ال�شبعني رجال حتى و�شلوا اىل كربالء وهنا 
وقعت معركة الطف التي �شححت  م�شار اال�شالم وحافظت 

عليه بعدما زيفه ال امية من خالل ثورة االمام احل�شني عليه 
ال�شالم التي حملت الكثري من املبادىء واال�ش�ض االن�شانية 

واالخالقية والرتبوية ، لذلك علينا احبتي ان نتعلم من امامنا 
احل�شني عليه ال�شالم  ان ال نظلم احدا وال ن�شكت على روؤية 

الظلم وعلينا ان نكون احرارًا دائما وان نكون ذوي خلق كبري 
كي نثبت لالخرين اننا نقتدي بقائد عظيم ا�شمه احل�شني وهو 

من ر�شم طريقنا وعلمنا كيف ن�شري عليه . 

ال�شديق الكذاب 
�ض  36  

ال�شديقات الثالث 
�ض 20  

ق�شة كربالء
�ض 12 

إقرأ فـي هذا العدد...

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 



�أمنيحديث
�أحبتي �مل�صاهدين �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ، �أحييكم �أجمل 
حتية وبرنامج حديث �أمني ، ي�رسين �أن ��صت�صيف �لدكتور و�صام 

�ملاهر ع�صو �ملنتدى �لإ�صالمي 

�أ�صاب �أحد �لعلماء �لأجالء �جلوع و�لهز�ل ب�صبب 
�لفقر و�أو�صك على �ملوت حتى �أنقذه �أحد �لأ�صدقاء 
ببع�ض �لطعام و�لعالج فعادت له �صحته ، ويف يوم 
وبينما هو جال�ض مع معارفه دخل عليه �صائل فقام 
�لعامل و�أخرج بع�ض �ملال من �لدرج و�أعطاه وعندما 
خرج �ل�صائل دخل رجل �أخر ينت�صب للنبي �لأكرم 

�صلى �هلل عليه و�آله فقام �لعامل و�أعطاه مال من 
�لدرج فخرج و�لنا�ض يف ذهول وعندما �صاألوه عن 
مر�صه وفاقته وهو ميلك كل هذه �لأمو�ل �أجاب : 
�إنها �أمانة عندي وُخولْت �أن �أوؤديها ملن ي�صتحقها 

من �لفقر�ء و�ملحتاجني ولو �رسفت منها على 
نف�صي �صاأكون خائنا لالأمانة ويغ�صب �هلل علي ، 
و�هلل لو �أدركني �ملوت ما خنت �لأمانة و�حلمد هلل

�أمني : �صادتي �لكر�م و�صلنا �إىل ختام حلقتنا حتياتي لكم و�صيفي �لعزيز �لدكتور 
و�صام �ملاهر ، �ألتقيكم على خري و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أمني : حياك �هلل دكتور ، دكتور ما تعريف �لأمانة؟
�لدكتور : �صكر� يا �أمني ، �لأمانة هي �ملحافظة على �حلقوق �لتي �أمر �هلل بها ، و�لأمانة ل تقت�رس على �لأمو�ل و�لأ�صياء بل 

كل ما �نزله �هلل �صبحانه وتعاىل من تعاليم و�أو�صى بها نبينا �لكرمي حممد و�آل بيته �صلو�ت �هلل عليهم �أجمعني
�أمني : طيب ، �ذكر لنا مورد �لأمانة يف �لقر�آن و�لأحاديث و�لق�ص�ض �ملعتربة

و� �ْلأََماَناِت �إِىَل �أَْهِلَها(�صورة �لن�صاء )�لية 58( ،  َ َياأُْمُرُكْم �أَْن ُتوؤَُدّ �لدكتور : قال �هلل تعاىل ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم )�إَِنّ �هلَلّ
وقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله )من خان �أمانة يف �لدنيا ومل يردها �إىل �أهلها ثم �أدركه �ملوت مات على غري ملتي( ، �أما يف 

�لق�ص�ض فاأذكر لكم �أنه:

رسوم : محمد الزاملي

الأمانة 
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)�أكرث من �ل�صجود فاإنه يحط �لذنوب قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
كما حتط �لريح ورق �ل�صجر(



عمل حمد�ن يف �أحد م�صانع �ل�صجاد

  و�أين �صاحب 
�أخذ حمد�ن يفكر يف حل لهذ� �لأمور�مل�صنع �لآن؟

�حلاج �إ�صماعيل كثري �لأ�صفار 
و�مل�صاغل ، ترك �إد�رة �مل�صنع لبن 

زوجته مدير �لعمال فعاث ف�صادً�

عمل جيد يا 
حمد�ن �صلمت 

يد�ك

�حلمد هلل ، من 
�أحب عمال �أتقنه

قلت لك ل و�إل 
طردتك من �مل�صنع

ما �مل�صكلة ، ملاذ� كل هذ� 
ل �صاأن لك ، عد لعملك �ل�صياح يا �إخو�ن؟

و�إل طردتك

ولكن يا �صيدي 
زوجتي م�صابة

وفجاأة عال �ل�صياح بني رئي�ض �لعمال و�حلائك

لقد �أ�صيبت زوجتي وهي تعمل يف �مل�صنع هنا فطلبت 
قر�صا لعالجها �أ�صدده من ر�تبي فرف�ض مدير �لعمل 

لو كان �حلاج �إ�صماعيل هنا ملا حدث كل هذ�

املدير املغرور

سيناريو: وسام القريني
رسوم : محمد الزاملي 
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)�لتوبة جتب ما قبلها(



و�أنا معك

ولكن ماذ� لو 
ف�صلنا جميعا

فكرتي �صتجعل �حلاج 
�إ�صماعيل ياأتي ، ثم ل 

�أحد ي�صتطيع ف�صلنا لأننا 
�لأف�صل يف عملنا

�أيها �لك�صاىل ، 
�أ�رسعو� بالعمل و�إل 
هذ� �أف�صل ما خ�صمت من ر�تبكم

ن�صتطيع فعله

�نت �ل�صبب تركت مالك بيد �صخ�ض ل ثقة له فاآذى �لعمال 
وقطع عنهم �ملكافاآت و�حلو�فز ، تاأّمر عليهم فحا�صبهم 
ب�صبب �أو بدون �صبب ، وهذ� نتيجة �لإهمال �لذي قمت به

�نت على حق ، فعال لقد فقدُت حمبة �لنا�ض يل ب�صبب 
�لأ�صخا�ض �لذين �خرتتهم ف�صكر� لك لتنبيهي و�أعد 

�جلميع باأن �حلال �صيعود كما كان �صابقا

ماذ� تاأخرت طلبيتنا، 
�صاأذهب �إىل �مل�صنع 

حال 

ويف �مل�صنع
عذر� يا حاج ، �إنه 
حمد�ن هو �لذي 
حر�صنا على ذلك

ملاذ� فعلت ذلك 
حتى تخرب بيتي 

تكلم؟

��صمعوين جيد� لدي فكرة 
حلل م�صكلتنا مع مدير 

�لّعمال

سيناريو: وسام القريني
رسوم : محمد الزاملي 
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)عليكم ب�صدق �حلديث ووفاء �لعهد 
وحفظ �لأمانة فاإنها و�صية �لأنبياء(



The colours               لألو�ن�

�عز�ئي �ل�صغار مرحبًا بكم جمددً� يف فقرتنا �ملميزة:
�نا �تعّلم ��صياء جديدة

I am learning New Things

اعداد: جميلة املالكي

يف هذ� �لعدد �صنتعرف على فقرة جديدة �أل وهي :
و�لآن لنبد�أ

   purple  بنف�صجي ـ
ويقر�أ )ِبرِبل(

   red حمر  ــ�
ويقر�أ )َريد(

    green  خ�رس  ــ�
ويقر�أ )گرين(

    pink  وردي ــ
ويقر�أ  )بنك(

    grey ر�صا�صي  ــ
ويقر�أ ) َكري (

    brown بني ــ
ويقر�أ )بر�ون(

    yellow صفر ــ��
ويقر�أ  ) يلو (

    blue  زرق  ــ�
ويقر�أ )بلو(

    black    صود  ــ��
ويقر�أ )بالك(

     orange برتقايل  ــ
ويقر�أ ) �ورجن (

 white  بي�ض ــ�
  ويقر�أ)و�يت(
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  )من كان يوؤمن باهلل و�ليوم 
�لآخر فليف �إذ� وعد(



The colours               لألو�ن�

تنويه
نود �ن ننوه �ىل ��صدقائنا �لعز�ء �نه قد وورد خطاأ يف �لعدد �ل�صابق يف �صفحة �نا �تعلم ��صياء جديدة حيث كتبت 

كلمة )up on( بهذه �ل�صيغة و�ل�صيغة �ل�صحيحة تكتب )upon( وتلفظ )�بون( ونعتذر حل�صول هذ� �خلطاأ.

�خرت �للون �ملف�صل لديك و�صعه يف �لفر�غ  :

                                                     

I like green colour                نا �حب �للون �لأخ�رس�

what colour do you like                                             أي لون حتب؟�

و�لآن هل �نتم م�صتعدون لنلعب معًا هذه �للعبة؟
لّون �ل�صور �لتي �أمامك باللون �ملنا�صب ثم �كتب ��صم �للون ��صفل �ل�صورة.

 I like…….. colour      

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

?
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)�حلياء ل ياأتي �إل باخلري(



�ملعلم �صيوزع نتائج 
�لمتحان هذ� �ليوم

ماذ� ؟ كيف 
حدث ذلك ؟

�أخربنا يا �أ�صتاذ 
بالتف�صيل

عذر� يا �أولد �صاأعيد 
�لمتحان لكم لأنني فقدت 

�أور�ق �لختبار �ل�صابق

عندما خرجت من �ملدر�صة 
ذهبت لكي �أت�صوق وتركت 

نافذة �ل�صيارة مفتوحة 
و�لأور�ق على �ملقعد

وعندما عدت مل �أجد 
�لأور�ق يف مكانها ، 

بحثت عنها يف كل مكان 
فلم �أجد �أثر� لها

�إذن �أنت تتهمني 
ل �أحد يتهم �لآخر ب�رسقة �لأور�ق

، ل نريد خالفا

�خلطاأ خطئي و�أنا 
�أحتمل �مل�صوؤولية

ل تقلق يا �أ�صتاذ 
فاحلل عندي

لندع دبدوب يقوم 
بتحرياته �أول

�أخربين باهلل 
عليك يا دبدوب

�إذن هي �رسقة ، وهذه 
مغامرة جديدة 

وملاذ� �رسقت 
�أور�ق �لمتحان؟

بالتاأكيد �ن من فعلها 
كان يخ�صى �لر�صوب

�نا خائف من 
نتيجة �لمتحان

رسوم : محمد الزاملي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)عالمة �ملنافق ثالث ، �إذ� حّدث كذب و�إذ� 

وعد �أخلف و�إذ� �ئتمن خان(

احللقة الثامنة 



كان هناك 
بائع �خلبز 

وقد كان 
قريبا من 
�ل�صيارة

ف �لزجاج  مل �أَر غري منَظّ
وقد نظف زجاج �ل�صيارة

هل �أنت متاأكد 
من ذلك

نريد تفتي�ض غرفة 
�بنك �رنوب

ماذ� جرى 
�خربين

�أخي �أرنوب 
لي�ض يف �لبيت

�أجل يا �أ�صتاذ 
لي�ض هناك غريه 

�صنذهب �إىل مركز �ل�رسطة 
لنتاأكد ، تعال معي

هذه �أور�ق 
�لمتحان

كيف عرفت ذلك
وهذ� زي منظف 

�لزجاج

�صككت مبنظف �لزجاج لأنه ل 
يعمل يف �ل�صارع ، ومن تنكر بهذ� 

�لزي لبد �أن يكون بيته قريب 
من �ل�صوق حتى يهرب ب�رسعة 

�إنك حقا ذكي

�أمتنى �أن تكرب ب�رسعة 
حتى تعمل حمققا معنا 

يف �ل�رسطة

�آها ، وجدت �ل�صارق ، 
ولالأ�صف �إنه من زمالئي 

يف �ل�صف
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)عدل �صاعة خري من عبادة �صبعني �صنة قيام ليلها و�صيام نهارها 

وجور �صاعة يف  حكم �أ�صد عند �هلل من معا�صي �صتني �صنة(



ُيّعْد �لر�د�ر من �لأجهزة �ل�صائعة �ل�صتخد�م يف خمتلف جمالت 
�حلياة يف هذ� �لع�رس . فالر�د�ر ي�صتخدم يف �ملطار�ت لتعقب حركة 
و�لهبوط.  �لإقالع  و�أثناء  �جلوية  رحالتها  خالل  وتوجيهها  �لطائر�ت 
و�لغو��صات  �ل�صفن  لتوجيه  �لبحرية  �ملالحة  يف  �لر�د�ر  ي�صتخدم  كما 
ومر�قبة  �لكو�كب  خر�ئط  لر�صم  �لف�صاء  وكالت  يف  ي�صتخدم  وكذلك   ،
�لأقمار �ل�صناعية ، ويلعب �لر�د�ر دورً� هامًا يف معرفة �لأحو�ل �جلوية 
وتوجيه  �حلربية  �ملعارك  يف  ��صتخد�مه  �إىل  بالإ�صافة  هذ�  و�لأعا�صري  �لعو��صف  و�كت�صاف 

�لقذ�ئف و�ل�صو�ريخ ، لذ� �أ�صبح �لر�د�ر جهازً� ل ميكن �ل�صتغناء عنه يف �حلياة �لع�رسية .
و�ليوم �أحبتي �ل�صغار �صنتعرف �صويًا على كيفية عمل جهاز �لر�د�ر .

�د�ر نظام �إلكرتوين ي�صتخدم لك�صف �أهد�ف متحركة �أو ثابتة وحتديد  �لرَّ
مو�قعها وكذلك حتديد ُبعدها و�رتفاعها . حيث �أن �لغر�ض �لرئي�صي 

يف  نر�ها  �أن  ن�صتطيع  ل  و�لتي  �لبعيدة  �لأهد�ف  حتديد  هو  �د�ر  �لرَّ من 
�لعني �لب�رسية ، كما مُيكن له �إيجاد �أهد�ف ب�صغر �حل�رس�ت 
�أو ب�صخامة �جلبال . ويعمل �لر�د�ر بكفاءة يف �لليل و�لنهار 
�لكثيف  �ل�صباب  يف  وحتى   ، �صو�ء  حد  على 

و�ملطر �أو �لثلج .

الرادار 
كيف يعمل الرادار 

اعداد: عقيل الشريفي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)ما كرهته لنف�صك فاكره لغريك وما �أحببته 

لنف�صك فاأحّبه لأخيك تكن عادل يف حكمك(



يف   ) ) 299،792كم  �أي   ،) ) 599،584كم  قد قطعت  تكون  ثانيتني  بعد  تعود  �لتي  �د�رية  �لرَّ فاملوجة  لذ�   
�لذهاب �إىل �لهدف و�مل�صافة نف�صها يف �لإياب، وتقوم جمموعة �لأجهزة و�حلو��صيب �مللحقة بالر�د�ر بح�صاب 

�لزمن �مل�صتغرق لذهاب �ملوجة وعودتها وحتويله �إىل م�صافة وب�صكل �آيل .
وتتكون �أجز�ء �لر�د�ر من مر�صل لإنتاج �لإ�صار�ت �لر�ديوية، وهو�ئي يقوم ببثها عرب �لف�صاء وهذ� �لهو�ئي 

يتوىل يف نف�ض �لوقت ��صتقبال �ملوجات �ملنعك�صة عن �لأهد�ف . وتتم تقوية �ملوجات �ملنعك�صة بحيث ميكن 
روؤيتها على �ل�صا�صة. وت�صبه �صا�صة �لر�د�ر �صا�صة جهاز �لتلفاز، �إل �أنها غالبًا ما تكون د�ئرية بدًل 

من �أن تكون م�صتطيلة. وتظهر �لأهد�ف على �صكل نقاط من �ل�صوء ، وهناك جمموعة 
من �لأجهزة و�حلو��صيب �لتي تتوىل عملية حتويل �ملعادلت �خلا�صة ب�رسعة 
نتائج فورية  �إىل  �لر�ديوية و�جتاهها لتحّول كل ذلك  ووقت �نطالق �ملوجة 

على �صا�صة جهاز �لر�د�ر .

اآلية العمل
يعمل جهاز �لر�د�ر بو�صاطة �إر�صال موجات ر�ديوية باجتاه �لهدف وحينما ت�صطدم هذه �ملوجات بالهدف 
ج�صم  على  من  �صتنعك�ض  �لر�ديوية  �ملوجات  هذه  فاإن   ، �ل�صماء  يف  ة  حملَقّ طائرة  هو  �لهدف  �أن  ولنفرت�ض 
�لهدف  �ملنعك�صة من  �ملوجات  ت�صتغرقه  �لذي  �لزمن  . ومن خالل ح�صاب  �لر�د�ر  �إىل جهاز  لتعود  �لطائرة 
�صنتعرف على موقع �لهدف و�مل�صافة �لتي يبعد بها عن موقع �لر�د�ر حيث �أن �ل�رسعة �لتي تنطلق بها هذه 
�ملوجات �لر�ديوية معروفة لدينا وهكذ� ومن خالل توفر معلومات عن �رسعة �ملوجة و�لزمن �لذي ��صتغرقته 

يف �لنطالق من �لر�د�ر و�ل�صطد�م بالهدف ومن ثم �لعودة مرة �أخرى �إىل �لر�د�ر نتمكن من حتديد

مكان �لطائرة �أو �أي 
هدف �آخر ، وت�صري 
�ملوجات �لر�ديوية 

كبقية �ملوجات 
�لكهرومغناطي�صية

ب�رسعة �ل�صوء 
)299،792كم/ث(

اعداد: عقيل الشريفي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)لي�ض منا من دعا �إىل ع�صبية ، ولي�ض منا من قاتل 

على ع�صبية ، ولي�ض منا من مات على ع�صبية(



حتى و�إن كان �صديقي يجب 
معاقبته ، �ح�رسوه حال

�أعددتها  �لتي  �أقر�أ مقالتي  �أن  �أ�ستاذ  يا  :��سمح يل  �حمد  �لأ�ستاذ فقال  بالكالم فو�فق  لي�ستاأذن  يده  �ملجتهد �حمد  �لتلميذ  رفع 
مب�ساعدة �أبي للن�سر يف جد�رية �ملدر�سة لي�ستفيد منها زمالئي ويتعرفو� على ق�سة ��ست�سهاد �سيدي ومولي �لإمام �حل�سني عليه 

�ل�سالم ، فاأوماأ له �لأ�ستاذ بالقبول فتقدم �حمد �أمام �لتالميذ وبد�أ بالقر�ءة
�حمد : �لوقت يقرتب من �لظهرية و�لعينان �لد�معتان ترقبان �ملنظر ، �سهد�ء نامو� فوق جمر �ل�سحر�ء و�نني �ليتامى و�لثكاىل 
ولوعة �لأطفال وهم يتلظون من �لعط�س ، �إنها من �أق�سى �للحظات �لتي مرت على �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم ، كان يبكي لي�س 
�بن فاطمة   ، �ل�سالم  �أبي طالب عليهما  �لأو�سياء على بن  �سيد  �بن  ، كيف ذلك وهو �حل�سني  �لنتهاء  �سارفت على  لأجل حياة 
�لزهر�ء �سيدة ن�ساء �لعاملني عليها �ل�سالم ، �سبط ر�سول �لرحمة حممد �سلى �هلل عليه و�آله ، ما كان يبكي على من رحل �إمنا كانت 

دموعه تن�ساب على من �أعمتهم �أطماعهم فخرجو� على �إمام �لع�سر كان يبكي جلهلهم ولأنهم �سيدخلون �لنار بفعلتهم .
منري : وبعد ، �حمد : وقف �لعبا�س عليه �ل�سالم يرقب �حل�سني عليه �ل�سالم ثم دنا منه قائال : �سيدي �أبا عبد �هلل قد طال وقوفك 
على �مل�سهد و�أرى دموعك غزيرة ، فرد �سالم �هلل عليه : �أخي �أبا �لف�سل ، حان وقت �لفر�ق و�مللتقى عند �خلالق لكنني �بكي لهوؤلء 
للمال  ب�سبب جهلهم وحبهم  �لنار  �لذين �سيدخلون  �لقوم 

وطاعة �ملخلوق قبل �خلالق .
وهنا عاد �سريط �لحد�ث ي�ستعر�س ما ح�سل منذ �لبد�ية 
لعنه  معاوية  بن  يزيد  �لنا�س  بايع  عندما  �لأمر  بد�أ  حيث 

�هلل حاكما للدولة �لإ�سالمية ق�سرً� ، 
وكان �ملتملقون يعرفون جيد� �أن دون مو�فقة �حل�سني عليه 
بكل  حاولو�  لذ�  ليزيد  �سرعية  فال  �لبيعة  بهذه  �ل�سالم 
�لطرق �ن يجعلو� �حل�سني عليه �ل�سالم يبايع يزيد فاأبى 
�سالم �هلل عليه ، وحاولو� �إجباره على ذلك فخرج �لإمام 
�سالم �هلل عليه من �ملدينة وتوجه �إىل مكة �ملكرمة للحج ، 

ق�صة كربالء 
دخل �لأ�ستاذ ماهر �إىل �ل�سف وهو يرتدي 
�لتالميذ  منها  �إ�ستغرب   ، �سود�ء  مالب�س 
�أجاب  ذلك  عن  �لتالميذ  �ساأله  وعندما 
�حلر�م  حمرم  �سهر  �أيام  �أول  هو  �ليوم   :
وهو �سهر �لأحز�ن و�مل�سائب ، َمن منكم 

يعرف ماذ� ح�سل يف هذ� �ل�سهر؟ 
م�سطفى : يف هذ� �ل�سهر ذكرى ��ست�سهاد 

�لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم 
�ملعلم ماهر : وماذ� بعد؟

قصة : وسام القريني
رسوم : غزال محمد
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  )�للهم �إين �أعوذ بك من 
�حلزن و�لهم(



قا�سد�  منها  خرج  �ملكرمة  مكة  �إىل  حلقوه  وعندما 
�لكوفة  �ساد�ت  كبار  من  ر�سائل  و�سلته  �أن  بعد  �لكوفة 

يطلبون منه �لقدوم .
�سعد : �أكمل يا �حمد .

�حمد : نق�س �أهل �لكوفة عهدهم لالإمام �حل�سني عليه 
�ل�سالم خوفا من بط�س يزيد وطمعا يف �أمو�له و�لر�ساوى 
�لتي يعطيها فا�ستعد جي�س يزيد ملالقاة �لإمام �حل�سني 
و�سالمه  بيته �سلو�ت �هلل  �أهل  وركبه من  �ل�سالم  عليه 
كان  و  كربالء  �أر�س  على  �للقاء  وكان  �أجمعني  عليهم 
ركب  كان  بينما  مقاتل  �ألف  بـ30  يقدر  يزيد  جي�س 

�حل�سني عليه �ل�سالم يزيد على �لـ 130 �سخ�س بينهم �لن�ساء و�لأطفال .

قصة : وسام القريني
رسوم : غزال محمد

بد�أ رماة �جلي�س �لأموي ميطرون �حل�سني عليه �ل�سالم و�أ�سحابه بو�بل من 
�ل�سهام و�أ�سيب �لكثري من �أ�سحاب �حل�سني عليه �ل�سالم  ، ثم ��ستد �لقتال 
�ساعة من  �لقتال  و��ستمر  �مليد�ن  �أرجاء  �لغبار  ود�رت رحى �حلرب وغطى 
�حل�سني  �أ�سحاب  من  �سهيد�  خم�سني  هناك  كان  �لغربة  �جنلت  وملا  �لنهار 
و�أ�سحاب  كربالء  ميد�ن  يف  تدور  �حلرب  رحى  و��ستمرت  �ل�سالم  عليه 
�حل�سني عليه �ل�سالم يت�ساقطون �لو�حد تلو �لآخر و��ستمر �لهجوم و�لزحف 
نحو من بقي مع �حل�سني عليه �ل�سالم و�أحاطو� بهم من جهات متعددة ومت 
بيته  و�أهل  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  �أ�سحاب  من  بقي  من  فر�ح  �خليام  حرق 
تلو  �لو�حد  ويت�ساقطون  �لموي  �جلي�س  قائد  �سعد  بن  عمر  جي�س  ينازلون 
�لآخر، بد�أت �للحظات �لأخرية من �ملعركة عندما ركب �حل�سني عليه �ل�سالم 

جو�ده يتقدمه �أخوه �لعبا�س بن علي بن �أبي طالب حامل �للو�ء ،

  ول�سدة عط�س �لأطفال توجه �لعبا�س عليه �ل�سالم �إىل نهر �لعلقمي ليجلب �ملاء 
�ل�سالم   عليه  �حل�سني  لأخيه  �إيثارً�  و�حدة  ماء  �سربة  ي�سرب  ومل  �لأطفال  �إىل 
و�سرعان ما وقع �سريعا على مقرب من �ساطىء �لفر�ت، ومل يبق يف �مليد�ن �سوى 
�حل�سني عليه �ل�سالم �لذي �أ�سيب ب�سهم فا�ستقر �ل�سهم يف نحره، ور�حت �سربات 
�لرماح و�ل�سيوف متطر ج�سده، ثم تقدم �للعني �سمر بن ذي جو�سن  من �لمام 
عليه �ل�سالم و�سربه بال�سيف حتى ُقتل ، وجعلو� خيال ت�سمى بخيل �لعوجي جتول 
�ملحرم  يوم �جلمعة من عا�سور�ء يف  �ل�سريف وكان ذلك يف  وت�سري فوق ج�سده 
�إل  �لقتل  من  ينج  ومل   . �سنة   56 �لعمر  من  وله  �لهجرة  من  و�ستني  �إحدى  �سنة 
�لإمام علي بن �حل�سني �ل�سجاد عليه �ل�سالم ، فحفظ ن�سل �أبيه من بعده فاأعجب 
�لتالميذ مبقالة زميلهم �حمد و�سكروه، وطلب �ل�ستاذ منهم �ن يتوجهو� معه بعد 

�لدو�م لزيارة �لمام �حل�سني عليه �ل�سالم. 
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)�لعجلة من �ل�صيطان و�لتاأين من �هلل(



املركبة الغّوا�صة

وهي  مقعدين  ذ�ت  مركبة  هي  بريت�رس(  �صي   ( �ل�صخ�صية  �لبحرية  �لغّو��صة 
�لن�صخة �ملطورة من مركبة �ملقعد �لو�حد )دولفني(، وهذه �ملركبة تقفز وتغط�ض 

على �صكل حركة �لدولفني.
�قوى  مادة  بو��صطة  �صنعت  ومقدمتها  كال�ض  �لفايرب  من  �صنع  �ملركبة  هيكل 
�لدولفني  �صكل  على  مايكون  فمنها  �نو�ع  على  وهي  �ل�صتيل  من  مر�ت  بخم�ض 

ومنها مايكون على �صكل �صمك �لقر�ض.

جبل �صم�ض
ُيعّد جبل �صم�ض �لو�قع يف ولية �حلمر�ء من �أعلى �لقمم �جلبلية يف �صلطنة عمان حيث ي�صل 
�رتفاعه �إىل 12 �ألف قدم و�جلبل عبارة عن جرف حاد يتجه نحو �ل�صمال وينحدر يف حو�فه 
باجتاه عمودي مما يك�صبه عظمة و�صموخًا رغم كونه يتكون من جرف حاد يف حو�فه �إل �نه 
يحت�صن كثري� من �مل�صاحات �ملنب�صطة يف �أعاله حيث جند توزع �لقاطنني لهذ� �جلبل يف قرى 

تنت�رس �أ�صفل قممه �ملتناثرة على طول �ت�صاعه.

كهف �لكري�صتال 
يف �ملك�صيك

يحتوي هذ� �لكهف على قطع كر�صتالية عمالقة، ويقع هذ� �ملكان �ملده�ض على عمق 290 مرت 
حتت �صحر�ء �صيهو�هو�ن يف �ملك�صيك، ويحتوي على �أكرب كري�صتال طبيعي مكت�صف

�لكري�صتالية  �لكتل  هذه  ت�صكل  و�صبب  �أمتار،  لـ10  وعر�صه  مرتً�  لـ30  طوله  �لعامل.ي�صل  يف   
�ملياه  هذه  وكانت  �لكال�صيوم  مبادة  م�صبعة  مياهًا  حتتوي  كانت  �ملنطقة  هذه  �أن  هو  �لعمالقة، 

�صاخنة ب�صبب حمم بركانية تقع على عمق ميل حتت �أر�ض هذه �ملنطقة، ولكن ما �أن بد�أت هذه 
�حلمم يف �لربود حتى بد�أت �ملو�د �ملعدنية يف �خلروج من �ملياه لتكون

                                    هذه �لت�صكيالت �ملده�صة!

رسوم: زاهد املرشدي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)�إن �هلل طّيب يحب �لطيب ، نظيف 

يحب �لنظافة(



�صمكة �ل�صيف
         وت�صمى باأبي �صيف �أو �َصّياف �لبحر وهي �صمكة كبرية تعي�ض يف �ملحيطات، لها ج�صم 
�ملفلطح  �لطويل  �لعلوي  فكها  من  ��صمها  �أخذت  كبريتا �حلجم.  وعينان  وملفوف،  طويل 

�لذي ياأخذ �صكل �ل�صيف، وتعي�ض هذه �ل�صمكة يف مياه �لبحار �لد�فئة. 
هذه         ج�صم  طول  ن�صف  ي�صاوي  ما  طوله  يبلغ  قوي  به  �صميت  �لذي  �ل�صمكة  هذه  �صيف 
�ل�صمكة، وُي�صتخدم �صالًحا للدفاع �أو لطعن �لفري�صة. وبالإ�صافة لذلك ُيعد �صكله �لن�صيابي 

�أد�ة ت�صاعد �ل�صمكة يف �صق �ملياه �أثناء �ل�صباحة مما يزيد من �رسعة �ن�صيابها.

نبات له عيون 
ماليني  �ن  �لغابات  هذه  يف  للما�صي  ويخيل  �لرب�زيلي  بالكاكاو  ويعرف  �لغو�رنا  ��صمه 
موطنه  مت�صلق  نبات  و�لغو�رنا  �ل�رسية.  بالعيون  �ملحليون  وي�صميه  �ليه  تنظر  �لعيون 
حو�ض �لأمازون وهو �صائع ب�صورة خا�صة يف �لرب�زيل، ويحوي جمموعات من �لزهور 
ثمارها ت�صبه حبة �لقهوة. وهو من�صط فعال، �إذ حتتوي بذورها على حو�يل �صعف تركيز 
و�لأ�صود  �لأحمر  �إىل  �لبني  من  �لثمرة  لون  ويرت�وح  �لنب.  حبوب  يف  �ملوجود  �لكافيني 
يحتوي على �لبذور �لتي يغطيها جزئيا �للون �لأبي�ض. وقد �صبهت مبقل �لعيون ب�صبب 

تباين �لألو�ن عندما تكون �لزهرة مفتوحة.

علي بن يقطني 
�صاحب �لإمام �لكاظم )عليه �ل�صالم (

هو علي بن يقطني بن مو�صى �لبغد�دي من خرية ��صحاب �لمام مو�صى بن جعفر )عليه �ل�صالم( 
ولد بالكوفة وكان و�لده من ��صحاب �لمام �ل�صادق )عليه �ل�صالم(، ن�صاأ يف �لكوفة وكان بائعًا 
�لعبا�صيني  باحلكام  و�ت�صل  و�لنعمة  �لي�صار  من  درجة  على  و��صبح  حاله  تطور  ثم  �ل�صوق  يف 
�بناء قومه  �لوقوف بجانب  لديهم مل ينقطع عن  �ملهمة  �ملنا�صب  عند قيام دولتهم وتوىل بع�ض 
من �لطائفة �ل�صيعية في�صاعدهم وميدهم باأ�صباب �لقوة و�ملنعة وينفق �لمو�ل �لطائلة يف وجوه 
�لرب و�لح�صان فيغيث �ل�صعفاء ويدفع عنهم �لغو�ئل ويزوج �مل�صت�صعفني، ويعيل �ل�رس �لفقرية 

و�ملحتاجة وكان من�صبه باإذن من �لإمام �لكاظم عليه �ل�صالم لفائده �بناء جلدته �ل�صيعة.
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)ل تبّيتو� �لقمامة يف بيوتكم و�أخرجوها 

نهار� فاإنها مقعد �ل�صيطان(



�صيفي  يوم  ظهرية  يف 
حار كان �ل�رسطيان �صامل 
باب  عند  يقفان  وحمزة 
�حلكومية  �مل�صارف  �حد 
بنادقهما  يحمالن  وهما 
يعمالن  حيث  �لر�صا�صة 
�مل�رسف حلماية  كحر��ض 

على �جلميع 
�جللو�ض يف �لأر�ض، 
�أما �ملوظفون فعليكم 

�أن تتجمعو� هنا 
وترفعون �أيديكم �إىل 

�لأعلى

 كنت �ظن �أن 
�رسقة �مل�رسف 

�صعبة ولكن 
يظهر �نه �صهلة 

للغاية

بد�أ �أفر�د �لع�صابة ب�رسقة �ملال 
�ملوجود يف �مل�رسف وو�صعه يف �أكيا�ض

ويف تلك �لأثناء فتح �حلار�ض حمزة عينه وقد كان 
�صاقطًا على وجهه وو�صع بندقيته حتته �أثناء 

�صقوطه 

ويف حلظات د�همتهما 
ثالث �صيار�ت وقد 

فاجئوهما  بو�بل من 
�لر�صا�ض ف�صقطا على 
�لأر�ض وهم م�رسجان 

بدمائهم

البطل حمزة 

سيناريو: عقيل الشريفي
رسوم: غزال محمد

16
العــدد 44

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  )من كان يف قلبه حبة من خردل من 
ع�صبية بعثه �هلل يوم �لقيامة مع �أعر�ب �جلاهلية(

قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 



�نقلب حمزة على ظهره وقد ر�صق �ملجرمون �لذين 
يقفون خارج �ملبنى بو�بل من �لر�صا�ض بو��صطة 

بندقيته فقتلهم جميعا

مت �إلقاء �لقب�ض على كل �ملجرمني ومت 
تقييدهم وو�صع �أكيا�ض �صود�ء

 بروؤو�صهم وو�صعهم يف �صيار�ت 
�ل�رسطة

ل حتزن يا �صامل فقد �أخذت 
لك بثاأرك و�صتذهب �إىل �جلنة 
�إن �صاء �هلل فقد ��صت�صهدت 

دفاعًا عن �أمو�ل �هلك 
ووطنك. و�ل�صهد�ء �أحياء 
عند ربهم يرزقون ، فهنيئًا 

لك �ل�صهادة

 لن ��صمح لكم 
بالفر�ر �أيها �لقتلة 
�ملجرمون و�صاأنتقم 

لكل �ل�صهد�ء

ويف تلك �لأثناء و�صلت 
مروحيتان وجمموعة من 

�صيار�ت �ل�رسطة مليئة برجال 
�لقو�ت �خلا�صة و�قتحمو� 
�ملكان وقد قامت �ملروحيات 
باإنز�ل جمموعة من �لرجال 

على �صطح �لبناية 

�أ�رسعو� فاأن م�رسف 
�لر�فدين يف قاطع 
�ملن�صور يتعر�ض

 لل�رسقة و�أنا بحاجة 
للدعم وهناك جرحى 

و�صهد�ء

سيناريو: عقيل الشريفي
رسوم: غزال محمد

17
العــدد 44

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)من �أخالق �لرجال �حللم(

قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 



ح�صني : ما بك يا هادي �أر�ك تتاأمل ؟
هادي : �إن بطني توؤملني كثري� وخا�صة بعد �لغد�ء

�أحمد : ماذ� تناولت يف طعام �لغد�ء
هادي : �أكلت �لكثري من �لأطعمة ثم �لفو�كه ثم �حللويات

يعطيك  كي  �لطبيب  �إىل  تذهب  �أن  عليك  �أول   : ح�صني 
دو�ًء  لأملك وثانيا �صاأعطيك حال مل�صكلتك

هادي : �صكر� لك يا ح�صني على ن�صيحتك �أ�صعر بتح�صن منذ �أيام
ح�صني : بالتاأكيد ُكل على قدر كفايتك وعلى مهل ، وتناول �لفو�كه 

�لطازجة بني �لوجبات بدون �إكثار تكن مرتاح �ملعدة

رسوم : زاهد املرشدي

العــدد 1844
قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 

)�لنفاق يف�صد �لإميان(



�شحتكم يف مدر�شتكم

للطلبة  بالن�صبة  �لإفطار  تناول  �ن 
و�لتالميذ �أمر مهم جدً�، لأنه يجعلهم �أكرث 

قدرة على �لرتكيز يف �ملدر�صة.

�مل�صاك�صة و�للعب ب�صكل غري نظامي  لأن 
يعر�ض �ع�صائك �ىل �لك�رس كالقفز من كر�صي 

�لدر��صة �و �مل�صاك�صة مع �ل�صدقاء باآلت حادة.

ت�صتيقظ  لأن  �رسوري  �ملبكر  نومك 
متار�ض  جديد  ليوم  ت�صتعد  ثم  ومن  مبكرً� 

فيه حياتك �لدر��صية بكل ن�صاط وحيوية.

وكذلك  مهمة  �ملالب�ض  فنظافة 
تقليم �لأظافر وعليك ��صتخد�م 
ل  و�أن  �لعطا�ض  عند  �لورقية  �ملناديل 
تعط�ض فى وجه �لآخرين ويجب غ�صل �ليدين با�صتمر�ر، بال�صافة 

�ىل �لهتمام بنظافة �ل�صنان
وعدم �رس�ء �لأكل من �لأماكن غري �لنظيفة.

اعداد: ضياء العيدانيرسوم : زاهد املرشدي
رسوم: زاهد املرشدي

19 العــدد 44
قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 

)�أ�صجع �لنا�ض من غلب �جلهل بالعلم(



القطة ال�شغريةال�صديقات الثالث 

ما �لذي تخفينه 
يا هند؟

هنالك �صوت غريب 
ي�صدر من حقيبتك 

�خربينا ، �أل�صنا 
�صديقاتك

ل باأ�ض عليك ، لو �أردت 
�لحتفاظ ب�رسك فال باأ�ض 

قطة ، يا �إلهي كم 
هي جميلة 

�أل تعلمني باأن �إح�صار 
�حليو�نات �إىل �ملدر�صة 

�أمر ممنوع
�صوف تعاقبنا �ملديرة 
جميعا لأننا ��صرتكنا 

معك يف هذ� �لأمر

ما �أخفيه يف 
حقيبتي هو هذه

ملاذ� ل تدعونها و�صاأنها ، 
رمبا لديها �رس خا�ض بها 

ول تريد �لإف�صاح عنه

ها ل �صيء ل 
�صيء

�أنا �أخ�صى 
من �لعقوبة 
ومن �ملديرة 

لأنها لو 
عرفت �صوف 

توبخني

رسوم: وفاء عباس

20
العــدد 44

قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)من زرع �لعدو�ن ح�صد �خل�رس�ن(



ما �لذي القطة ال�شغرية
تخفونه يا بنات 

�أخربوين ؟

�أرجو �ل�صماح منك يا معلمتي ، فلقد وجدت 
هذه �لِقّطة �ل�صغرية يف �لطريق وكانت جائعة 
وهي �صغرية فخفت عليها و�أردت م�صاعدتها 

�إن هند �أ�صفقت على �لقطة �ل�صغرية وهي ل تعرف 
�أن جلبها �إىل �ملدر�صة �أمر ممنوع ، �صاحميها يا 

معلمتنا و�أنا �أعدك باأنها لن تعود لفعلتها مرة ثانية

ل باأ�ض بذلك فما قامت به هند �أمر جليل لأنها �أ�صفقت 
على �حليو�ن �ل�صعيف ورفقت به ، وكان عليها 
�أن تطلب م�صاعدتي يف �لأمر ، تذكري يا هند باأن 

�حليو�نات �ل�صائبة تنقل �لأمر��ض ، كان عليك �حلذر
�صكر� يا �أ�صتاذة على 

عطفك وحبك لنا 

�أننت بناتي و�أنا 
�أحبكن كثري� 

�صكر� لكم جميعا 
لأنكن خفتم علي 

و�أعدكن باأين 
�صاأطلب م�صاعدتكن 

يف كل �أمر �صعب

رسوم: وفاء عباس

21
العــدد 44

قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)من ��صتغل بغري �ملهم �صّيع �لأهم(



�أحبتي فكما تعرفون �ن �لإمام �حل�صني  �صكرً� ل�صديقتنا �لعزيزة فاطمة على هذ� �ل�صوؤ�ل �ملهم .. نعم 
�نهم  بل  �ل�صالم  عليهم  �آل حممد  من  باغت�صابهم �خلالفة  يكتفو�  �لأمويني مل  �ن  ر�أى  ملا  �ل�صالم  عليه 
عاثو� يف �لأر�ض ف�صادً� ودمرو� �لبالد و�َصَبْو� �لعباد و�بتدعو� يف �لدين وحرفوه عن حقيقته �لتي جاء 
بها ر�صول �هلل �صل �هلل عليه و�آله و�صلم ، فلم يكن من �لإمام �حل�صني عليه �ل�صالم  �صبياًل غري �خلروج 
�إىل ما كان عليه يف عهد �لنبي �صّل �هلل عليه و�آله و�صلم ،  �أمة جده و�إعادة �لإ�صالم  لطلب �لإ�صالح يف 
فحدثت معركة كربالء �لعظيمة و�لتي فجع بها �ملوؤمنون با�صت�صهاد �لإمام �حل�صني عط�صانًا يف �ليوم 
�لعا�رس من حمرم �حلر�م مع كوكبة من �أ�صحابه و�بناءه و�أبناء عمومته من بني ها�صم ، ولكن كما هو 
�صاأن �أعد�ء �آل حممد حاولو� �أن يقومو� بالتغطية على هذ� �ليوم �لذي �صهد جرميتهم �لتاريخية بحق 
�لإ�صالم و�لإن�صانية جمعاء فقد ن�رسو� �أحاديث مكذوبة عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�له �ّدعو� فيها 
ى  �ن �صيام هذ� �ليوم �صكرً� هلل وزعمو� �ن يف هذ� �ليوم كان �هلل قد تاب على �آدم، وهو �ليوم �لذي جَنَّ
�هلل فيه نوحا من �لغرق و�أنزله من �ل�صفينة، وفيه �أنقذ �هلل نبيه �إبر�هيم من منرود، وفيه رد �هلل 
يو�صف �إىل يعقوب، وهو �ليوم �لذي �أغرق �هلل فيه فرعون وجنوده وجنى مو�صى وبني �إ�رس�ئيل 
، وفيه وهب �صليمان ملكه، وفيه �أخرج نبي �هلل يون�ض من بطن �حلوت، وفيه رفع �هلل عن �أيوب 
�لبالء، وهي كلها �أحاديث كاذبة ون�صبو� كذلك من �لأحاديث �لتي حتث على �صوم هذ� �ليوم وهي 
كلها مو�صوعة وكاذبة وحاولو� ن�رسها من �أجل �لتغطية على جرميتهم بقتل �بن بنت ر�صول �هلل 
�صّل �هلل عليه و�آله و�صلم ، لذ� فقد ورد عن �أهل �لبيت �لطيبني �لطاهرين كر�هية �صوم هذ� �ليوم 
لن �أعد�ء �آل حممد قد �تخذته يوم فرح و�رسور في�صومون فيه وكما ذكرنا ذلك �صابقًا ولكن 
ي�صتحب �لإم�صاك عن �رسب �ملاء ب�صكل خا�ض وذلك مو��صاًة منا لالإمام �حل�صني �لذي ��صت�صهد 

عط�صانا وقطع هذ� �لإم�صاك ب�رسب �لقليل من �ملاء قبل مغيب �ل�صم�ض .

�صوؤ�ل ورد �إلينا من �ل�صديقة فاطمة حممد علي ت�صاأل فيه عن �صوم �ليوم 
�لعا�رس من �صهر حمرم �حلر�م يوم ��صت�صهاد �لإمام �حل�صني عليه �ل�صالم 

احل�سيني يجيب

رسوم: زاهد املرشدي

22
العــدد 44

قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)لكل �صيء بذرة وبذرة �لعد�وة �ملز�ح(



�صارك معه يف حروبه  �ل�صالم وقد  عليه  �ملوؤمنني  �مري  ��صحاب  للقر�آن ومن  قارئا  �لكوفة وكان  �لعرب و�صجعان  �أ�رس�ف  من 
)�جلمل و�صفني و�لنهرو�ن(، وظل مالزمًا لالإمام علي عليه �ل�صالم �ىل حني ��صت�صهاده.

كما �درك نافع بن هالل �لإمام �حل�صني عليه �ل�صالم. وكان حا�رسً� يف كربالء و�صارك يف معركة �لطف وقد رمى بنباله �لأعد�ء 
من جي�ض عمر بن �صعد.

فقتل عددً� من ��صحاب عمر بن �صعد �للعني وجرح �خرين و�أخذ ي�صارك يف �لقتال، ويقاتل قتال �لأبطال حتى ُقتل ر�صو�ن �هلل 
تعاىل عليه.

ف�صالم عليه من م�صلم بطل قد ثبت على حب حممد و�آل حممد ود�فع عن دين �لإ�صالم �حلنيف حتت ر�ية �لإمام علي عليه �ل�صالم 
وُمنح �ل�صهادة حتت ر�ية �لإمام �حل�صني عليه �ل�صالم، فهنيئًا له �جلنة.

اعداد : �صياء العيداين 
ر�صوم : احمد اخلزعلي 

رسوم: زاهد املرشدي

23
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قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)عليك باإدمان �لعمل يف �لن�صاط و�لك�صل(



1- ينَظف �ل�صمك وُيقّطع �و يرتك �صحيحًا.

ُيحمر  �أن  �ىل  �لدهن  يف  و�لثوم  �ملفروم  �لب�صل  يقلى   -2
�ليه ع�صري  �ليه �لكاري ويقلب معه ثم ي�صاف  وي�صاف 

�لطماطم ويرتك �ىل �ن يغلي ملدة ربع �صاعة.

و�إخر�ج  طحنه  بعد  �لأ�صود  و�لنومي  �خلل  ي�صاف   -3
�لبذور �ىل �ملزيج وُيغلى ملدة ثالث دقائق.

�إناء  يف  �ل�صحيحة  �ل�صمكة  �و  �ل�صمك  قطع  تو�صع   -4
مدهون وي�صبل فوقها �ملزيج.

5- ُتغطى وتو�صع يف فرن معتدل �حلر�رة �إىل �أن تن�صج 
ويرفع  �حلاجة  عند  �حل�صاء  من  قليل  ��صافة  وميكن 

�لغطاء قبل ن�صجه بربع �صاعة.

كيلو و�حد من �ل�صمك

حبتا ب�صل مفرومتان

حبتان من �لثوم

ملعقة كبرية و�حدة
 من �لكاري

ملعقتان كبريتان من 
�لدهن

حبتان من �لنومي 
�لأ�صود )نومي ب�رسة(

كوبان من ع�صري 
�لطماطم

ن�صف كوب من �خلل 
�أو ع�صري �لليمون 

ح�صب �لرغبة

ملح وفلفل �أ�صود

مرحبًا ا�سدقائي .. نتعلم يف هذا العدد كيفية عمل 

اعداد: هدير فيصل

24
العــدد 44

قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)ل ف�صيلة �أجّل من �لإح�صان(

قال �لإمام �حل�صن  عليه �ل�صالم 



اعداد: هدير فيصل

م�صجد قلب ال�صي�صان
يعد من  �أكرب م�صاجد �ل�صي�صان و�أوروبا، وهو بناء معماري جميل 
له �أربع ماآذن طول �ملئذنة �لو�حدة ي�صل �إىل 62 مرتً� وتتو�صط هذه 

�ملاآذن قبة كبرية. 
يقع يف و�صط غروزين عا�صمة �ل�صي�صان، وتبلغ م�صاحته )5( �آلف 

مرت مربع ويت�صع لـ )10( �آلف م�صلٍّ يف �آن و�حد.
وي�صم �ملجمع �لعديد من �لأبنية �ملرفقة مثل �لإد�رة �لدينية ومعهد 
للدر��صات �ل�صالمية ومكتبة دينية، كما يحتوي على ق�صم جامعّي 

د�خلي لطالب �لدر��صات �لإ�صالمية.
من   )36( فيه  وتوجد  �لأبي�ض  باملرمر  د�خله  من  �مل�صجد  ُزيِّن 
�لقد�ض، ومتثل )8(  �ل�صخرة يف  قّبة  �لرثّيات، )27( منها متّثل 
-وهي  �لباقية  �لرثيا  �أما  �ملنورة،  �ملدينة  يف  �لنبوية  �لرو�صة 
وتعّد  �ملكّرمة،  مّكة  يف  فة  �مل�رسَّ �لكعبة  فتمثل  �أمتار-  بقطر)8( 
لة للت�صميم �لد�خلي مل�صجد )قلب  �مل�صابيح �جلميلة �لثالثة مكمِّ
�ل�صي�صان(، وزينت بالزخرفة �ل�صي�صانية �لفريدة وهي جمموعة 

فريدة من نوعها.
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قال �لإمام �حل�صن  عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)�جلنب هو �جلر�أة على �ل�صديق 

و�لنكول عن �لعدو(



�لتبذير
�لعمة هدى: كيف حالكن يا بناتي ؟

فاطمة: �حلمد �هلل يا عمتي فنحن على خري ما ير�م .
نرج�ض: ماذ� �صتحكني لنا �ليوم يا عمة ؟

تكلم  �ليوم حكاية عن �صفة مذمومة  لكم  �صاأحكي  �لعمة هدى: 
عنها �لقر�آن �لكرمي وو�صف ��صحابها باأنهم �خوة لل�صياطني .

نور �لهدى: لعلك يا عمة تق�صدين �لتبذير؟
�لعمة هدى : نعم يا �بنتي �ح�صنت.

�ميان : وماهي �لق�صة يا عمة؟
�لعمة هدى:  كان هناك رجل يحب ولده ب�صدة وكان يعطيه كل ما يريد ول يرف�ض 
له طلبًا ويف �حد �ليام �صاهد �لب ولده كيف ��صبح ل يهتم بحاجاته �ملوجودة 
لديه و��صبح يبذر بنقوده �لتي ياأخذها من �بيه وي�رسفها بغري ح�صاب فحزن 
�لب على ولده جدً� . فر�أته زوجته و�صاألته ما بك �ر�ك حزينا ومتعبا و�نا مل 

�تعود على روؤيتك بهذه �حلالة؟

مبذر�  �صار  كيف  مازن  ولدنا  ت�صاهدين  �ل   : لها  فقال 
�بقى  �ن  ��صتطيع  ل  فانا  �مل�صتقبل  يف  عليه  �خاف  و�ين 
معه طول �حلياة فال �علم متى يو�فيني �لجل .فقالت له 
زوجته : ولكنك �نت من علمته على ذلك فانت ل ترف�ض له 
طلبا ول حتا�صبة عندما يخطاأ ، لذلك عليك �ن تعلمه كيف 
يهتم باأموره وكيف يحافظ على حاجاته ويحتفظ بها .. 

زينب: وماذ� فعل �لب بعد ذلك؟

رسوم : احمد اخلزعلي
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قال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم 
)�لنطق ر�حة للروح و�ل�صكوت 

ر�حة للعقل(

قال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم 



من  مازن  ي�صتطيع  جيدة  بخطة  زوجها  �لم  �خربت  هدى:  �لعمة 
خاللها �ن يتغري ويرتك �لهمال و�لتبذير .

زهر�ء: وما هذه �خلطة يا عمة؟
�لعمة هدى: جاء �لب �ىل ولده مازن و�خربه باأنه قد وجد له عمال 
مع �حد من ��صدقائه و�ن عليه �ن يبد�أ به منذ �ل�صباح فقال مازن: 
وملاذ� �عمل يا �بي فانا ل �حتاج �ىل �ملال ولدينا �لكثري و�نت ل تق�رس 
يف �عطائي د�ئما. فاجابه �لب: ولكن يا ولدي يجب �ن تعمل فانت 

��صبحت كبريً� وعليك �لعتماد على نف�صك .

نور �لهدى: وهل ذهب مازن �ىل �لعمل؟
�لباكر وذهب  �ل�صباح  منذ  فقد خرج  �بنتي  يا  نعم  �لعمة هدى: 
�ىل عمله وكان �ول يوم يعمل به يف حياته ، ور�أى كيف �لن�صان 
�ىل  و�صل  فعندما  كبري  وبجهد  ب�صعوبة  �لنقود  على  يح�صل 
ن�صف �لنهار تعب ب�صده ولكن مل ُي�صمح له باملغادرة حتى �نتهاء 

�لنهار و�كمال �لعمل ب�صكل كامل .
 �ميان: وماذ� فعل عندما �نتهى �لنهار؟

باأخذ �جوره  قام  �لنهار و�كمل عمله  �نتهى  عندما  �لعمة هدى: 
نهار  بعد  عليها  ح�صل  لنه  بد�خله  كبرية  بفرحة  �صعر  ولكنه 

كامل من �لعمل و�لتعب فعاد �ىل �لبيت وهو م�رسورً� فلما و�صل �ىل �لبيت ر�أى و�لده وو�لدته ف�صاألوه عن عمله وكيف كان يومه 
فاأخربهم باأنه تعب تعبًا �صديد� للح�صول على هذه �لنقود فقام �لب و�خذ �لنقود �لتي ح�صل عليها �بنه يف �لعمل وقال له: �صوف 
�قوم باأعطاء هذه �لنقود �ىل �حد ��صدقائك  ،  فاأ�صتغرب �لبن من ت�رسف �بيه و�صار يتكلم معه ويقول : �نها نقودي لقد تعبت 
بها �ليوم كيف تريد �ن تعطيها بهذ� �لب�صاطة وملاذ�؟ فاأجابه �لب : وهل �لنقود �لتي كنت �عطيها لك مل �تعب بها.. و�نت كنت 

تبذر بها ول تهتم �بدً�. �أر�أيت يا بني كيف كنت تبذر باأمو�يل بدون 
ح�صبان. عندها �صعر مازن باخلجل و�لذنب �جتاه و�لده و�عتذر منه 
ووعده باأن يرتك �لتبذير و�ن يهتم باأموره ويحافظ على �مو�له و�ن 

ي�رسفها يف مكانها �ل�صحيح.

رسوم : احمد اخلزعلي
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قال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم قال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم 
)غ�صل �لإناء وكن�ض �لفناء 

جملبة للرزق(



لقد منح �هلل تعاىل بع�ض 
�ملخلوقات و�صائل متعددة حتمي بها نف�صها من �لأعد�ء 

و�صرنى �همية �لفقاعات لبع�ض هذه �لكائنات.

لتوفري �لأمان :
ففي �ل�صعاب �ملرجانية حتت �لبحر نرى �ل�صمكة �لببغاء تبحث لنف�صها ليال عن مكان منعزل 

ترتاح فيه ومبا �نها تخ�صى على نف�صها من عدو يفاجئها فاإنها ت�صنع بفمها فقاعة كبرية من مادة
 لزجة حتيط بها نف�صها وكاأنها تنام د�خل حقيبة نوم حتميها �ىل حد كبري من �عد�ئها.

كما ت�صتخدمها ح�رسة �خرى ت�صمى ح�رسة �لبا�صوق و�لتي متت�ض �صغارها ع�صارة �لنباتات ثم تخرجها
 على �صكل فقاعات حتيط بها نف�صها فتبقى �آمنة من �عد�ئها.

و�صيلة لل�صيد :
ويف �لبحر �ي�صا نرى �لفقاعات و�صيلة من و�صائل �ل�صيد ي�صتعملها �حلوت �لحدب يف �صيد �ل�صمك �إنه �ذ�
 ر�أى �رسبا من �ل�صماك يدور حوله يخرج فقاعات من �لهو�ء حتيط بال�صمك مثل �ل�صبكة فيخاف �ل�صمك

 ويتجمع �كرث يف مكان و�حد وهنا ينق�ض عليه �حلوت ويفتح فمه �لو��صع مبتعال ماجتمع من �صمك.

و�صيلة للتنف�ض :
�ما عنكبوت �ملاء فاإن �لفقاعات بالن�صبة له هي �لهو�ء �لذي يتنف�صه حتت �ملاء �نه ي�صعد 

�ىل �ل�صطح وي�صحب فقاعة من �لهو�ء بني �قد�مه و�صعري�ت ج�صمه 
ثم يحملها �ىل �صبكته حتت �ملاء ويكرر هذه �لعملية حتى متتلئ �ل�صبكة

 بالهو�ء �لذي يكفي  لتنف�صه حتت  �ملاء حيث يعي�ض.

احلياة يف فقاعة

اعداد: ضياء العيداني
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قال �لإمام �لمام �لر�صا  عليه �ل�صالم قال �لإمام زين �لعابدين عليه �ل�صالم 
)�لقول �حل�صن يرثي �ملال وينمي �لرزق 

وين�صئ �لأجل ويحبب �إىل �لأهل ويدخل �جلنة(



ياُملهـــم الثــــــوارْ

باألنــــــوارْ تَشــــُع 

والصبـرِ واإلصــــــرارْ

بِقلــــة األنصــــــارْ

األشــــرارْ َخليَفـــَة 

املســـــارْ تَُصحـــُح 

كــــاألقمارْ يُِنيـــــر 

واألبصــــارْ والعقــُل 

األشــــعارْ بِأجمـــل 

�سيدي اأبا الأحرار

األحرارْ أبـــا  َسيدي 

َحصينة يـاقلعــــة 

الصمــودِ ياقبلـــَة 

سعيــَت للشهــادْة

تُبايــــْع ان  أبيـــَت 

للحــِق ِجْئـَت طالباً

َفُكنَت َصرَْحاً شاِمخاً

تَهــوى لــَك القلوُب

وتَصــــدُح احلــناِجر

�سعر : عادل عريبي املو�سوي
 ر�سوم: حممد الزاملي
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قال �لإمام �لمام �لر�صا  عليه �ل�صالم قال �لإمام زين �لعابدين عليه �ل�صالم 
)من �أخالق �لأنبياء �لتنّظف(



�أهاًل بكم �أحبتي �ل�صغار ونحن نتعرف �صويًا على لعبة �أخرى من 
�لعاب �لكرة �جلميلة، �إنها لعبة كرة �ملاء.

تتميز وتنفرد عن �لعاب �لكرة �لأخرى، باأنها تلعب يف �أحو��ض �ل�صباحة، 
وتتطلب كرة �ملاء مو��صفات خا�صة يف �لالعب حيث  يجب �أن يكون ريا�صيًا قويًا، متميزً� باللياقة �لبدنية �لعالية ، 

ماهرً� يف �ل�صباحة، �إ�صافة �إىل �ل�رسعة، و�ملرونة.
وتتكون �ملبار�ة من �أربع �أ�صو�ط مدة كل منها 7 دقائق ، وبينها 3 ��صرت�حات مدة كل منها دقيقتان. ويتكون �لفريق 

�ملاء  �صبعة منهم يف  ينزل  من 13 لعبًا، 
مع  �ملاء  خارج  �لباقون  �ل�صتة  ويجل�ض 
�لفريقني  ولتمييز   ، للتبديل  مدربهم 
زرقاء  �أغطية  �أحدهما  يلب�ض  �مللعب  يف 
عد�  ما  بي�صاء،  �أغطية  و�لآخر  قامتة، 
ر�أ�صيهما  غطاء  فيكون  �ملرمى  حر��ض 
يحرز  من  باملبار�ة  ويفوز  �أحمر.  
ويحق   ، �خل�صم  مرمى  يف  �أكرث  �أهد�فًا 
لكل فريق وقتان م�صتقطعان يف �ملبار�ة 

مدة كل منها دقيقة و�حدة .

كرة املاء

اعداد: عقيل الشريفي
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)�إياك و�ل�ّصجر و�لك�صل فاإنهما 
مينعان حّظك من �لدنيا و�لآخرة(

قال �لإمام  �لباقر  عليه �ل�صالم قال �لإمام  �لكاظم  عليه �ل�صالم 



امللعب
جتري �ملباريات �لدولية و�لبطولت �لعاملية يف م�صابح خا�صة بكرة �ملاء، �أو يف �أحو��ض �ل�صباحة �حلديثة. وتبلغ 
�أبعاد �مللعب �لعظمى 20×30 مرت وعمق �ملاء 2 مرت، ولأن معظم �مل�صابح ل يتوفر فيها ذلك؛ ي�صمح �للعب يف 
م�صبح بحدود دنيا 10×20م، وعندما يكون �مل�صبح �كرب من حدود �مللعب ت�صتخدم حبال خا�صة لتحديد �خلطني 
على �خلطني  �ملرمى، ويو�صع  �لطرفني �جلانبيني خلط  على  بي�صاء  �ملرمى. وتو�صع عالمة  �جلانبيني وخطي 
�لطرفني عالمة حمر�ء خلط 2م، وعالمة �صفر�ء خلط 4م، وعالمة خ�رس�ء خلط 7م، وعالمة  �جلانبيني ومن 
بي�صاء خلط منت�صف �مللعب، �أما �ملرمى فيبلغ �رتفاع �لعار�صة من �أ�صفلها حتى �صطح �ملاء 90 �صنتمرت وطوله 

بني �لقائمني 3 مرت . 
�لأخطـــــــــاء..

ميكن متييز �لأخطاء �لعادية �أو �لب�صيطة، و�لأخطاء �جل�صيمة �أو �لطرد �أو �جلز�ء:
�أ ـ �خلطاأ �لعادي: وعقوبته رمية حرة للفريق �لآخر من مكان حدوثه.

يوؤدي  �لقا�صي(:  )�أو  ـ �خلطاأ �جل�صيم  ب 
�إىل عقوبة رمية جز�ء �إذ� حدث يف منطقة 
4م، �أو �إىل �لإيقاف و�لطرد يف غريها مدة 
وميكن  هدف،  �إحر�ز  حتى  �أو  ثانية   20

طرد �لالعب نهائيًا ل�صلوك �صائن. 
�أما �إذ� مل�صت �لكرة �أحد �ملد�فعني وخرجت 
حت�صب  �ملرمى(  )خارج  �ملرمى  خط  من 
رمية ركنية مل�صلحة �لفريق �لآخر، وتنفذ 

من نقطة 2م �جلانبية .

اعداد: عقيل الشريفي

31
العــدد 44

)�لتائب من �لذنب كمن ل ذنب له(
قال �لإمام  �لباقر  عليه �ل�صالم قال �لإمام  �لكاظم  عليه �ل�صالم 



رسوم : محمد الزاملي
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)كن�ض �لبيوت ينفي �لفقر(العــدد 44

قال �لإمام  �جلو�د  عليه �ل�صالم قال �لإمام  �لباقر  عليه �ل�صالم 



ملوك معني 
8 �سنو�ت 

يو�سف زيد 
7 �سنو�ت 

مقتدى �حمد 
10 �سنو�ت 

�يات �سالح 
10 �سنو�ت

رقية علي 
9 �سنو�ت 

مرمي فوزي 
�سنتني ون�سف 

علي ح�سني 
8 �سنو�ت 

مرت�سى عبا�س 
7 �سنو�ت 

ح�سن �حمد 
2 �سنة 

مرت�سى فوزي 
 6 �سنو�ت

م�سطفى فوزي 
 7 �سنو�ت

يو�سف قي�س 
3 �سنو�ت

�سيف �حل�سني 
12 �سنة 

زهر�ء ��سماعيل 
�سهرين 

علي ميثم 
2 �سنة 

حممد ناجح 
3  �سنو�ت 

�ساره عامر 
11 �سنة

�سكينة �سعد 
9 �أ�سهر 

�سيف علي 
6 �سنو�ت 

حممد �سياء 
8  �سنو�ت 

�سهد ر�سول 
2 �سنة 

حممد �سادق 
11 �سنة 

كند� 
حممد مهدي 

8 �سنو�ت 
�ل�سويد  

علي �ل�سالح 
4 �سنو�ت 
�لكويت 

فاطمة �ل�سالح
 7 �سنو�ت 
�لكويت 

ليا حممد 
�سنة  ون�سف 

لبنان  
علي ر�ئد  
10 �سنو�ت  

كند� 

علي جو�د 
�سنة ون�سف 

نور كاظم 
5 �سنو�ت 

زهر�ء عماد 
7 �سنو�ت 

منتظر جا�سم 
13 �سنة

بتول �سيف 
5 �سنو�ت

زهر�ء ماهر 
10  �سنو�ت

��سر�ء �سياء 
5 �سنو�ت

بنني مقد�د 
5 �سنو�ت

علي �لر�سا 
6 �سنو�ت 

مرت�سى دكمان 
6  �سنو�ت

ح�سني علي 
4  �سنو�ت

حممد علي  
2 �سنة

ح�سني �سيف 
3  �سنو�ت

مهدي ه�سام 
7 �أ�سهر 

يو�سف عمار 
4 �سنو�ت

مهتدى �حمد 
5 �سنو�ت 

ح�سني عامر 
8  �سنو�ت

حممد �ملهدي 
�سنة  ون�سف  

ر�سل جا�سم 
12 �سنة

يون�س قي�س 
2 �سنة 

فاطمة �حمد 
2 �سنة 

حممد جو�د 
11 �سنة 

مرمي علي 
4  �سنو�ت 

لبنان 
زينب علي 
5  �سنو�ت 

لبنان 

علي خ�سري 
4 �سنو�ت 

�آيه �يهاب 
5  �سنو�ت

�صور اال�صدقاء 

حممد �سياء 
10 �سنو�ت 
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العــدد 44 )عاد�ك من �صرت عنك �لر�صد �أّتباعا ملا تهو�ه(

قال �لإمام  �جلو�د  عليه �ل�صالم قال �لإمام  �لباقر  عليه �ل�صالم 



1-��سم خامت �لأنبياء وكما ب�سر به �لأنبياء �ل�سابقون له ويكتب  ب�سكل
 معكو�س.

2- ��سم �سر�ب يف �سفاء للنا�س .
3- ��سم علم مذكر عربي ، وهو �سفة لل�سيف �لرقيق �حلد.

4- �حد �لألقاب �مل�سهورة لالإمام علي عليه �ل�سالم.
5- من �كرب جمهوريات �لحتاد �ل�سوفيتي �ل�سابق وتقع يف �سرق �أوربا.

6- لقب يطلق على ملوك �إير�ن قدميًا .
7- من كبار وجوه �ل�سيعة يف �لكوفة وقد قتله عبيد �هلل 

�بن زياد مع م�سلم بن عقيل عليهما �ل�سالم .
8- عمل كان قد خ�سه �هلل بالنبي د�ود عليه �ل�سالم .

9- لقب �لإمام �لذي �سيظهر يف �آخر �لزمان .
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�أحبتي �ل�سغار عليكم �لإجابة على �لأ�سماء �ملطلوبة �أدناه بالطريقة �ل�سحيحة وو�سع �لإجابات د�خل 
�لأعمدة من �لأعلى �إىل �لأ�سفل وعند �لنتهاء �ستح�سلون د�خل �ملربعات �ملميزة على �ل�سم �ملطلوب وهو 

و�حد من �برز رجال �ل�سيعة و�أ�ستاذ ع�سره يف �للغة �لعربية و هو و��سع علم �لعرو�س يف �للغة �لعربية :

العــدد 3444
قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  قال �لإمام �لع�صكري  عليه �ل�صالم 

)�إن لل�صجاعة مقد�ر� فاإن ز�د عليه فهو تهور(



فاطمة حممد
كوثر و�سام 5 �سنو�ت

 7 �سنو�ت
 لبنان

�آيان زيد
 11 �سنة

ح�سني ب�سام
 7 �سنو�ت 

لبنان
علي ب�سام
 9 �سنو�ت 

لبنان
حممد مهدي ب�سام 

12 �سنة 
لبنان

زيد زيارة 
10 �سنو�ت 

��سرت�ليا
فرح زيارة 

11�سنة 
��سرت�ليا

2ـ مرة و�حدة لأنه بعدها ي�سبح 45 1ـ يكون �أبوها
ولي�س 50

2ـ كلمة يبطل معناها �إذ� نطقنا بها فما هي  1ـ من هو �ل�سخ�س �لوحيد �لذي ل ظل له

اعداد: لبيب السعدي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  قال �لإمام �لع�صكري  عليه �ل�صالم 
)�لكّي�ض من د�ن نف�صه وعمل ملا بعد(



 ففكر وفكر كيف يت�صنى له ت�صلق �ل�صجرة 
�لطريق  وجد  و�خريً�  نف�صها،  مبو�فقتها 
�ىل ذلك فاأخذ يتقرب �ىل � ل�صجرة ويظهر 
يجلب  فكان  �لكاذبني  و�لود   �ملحبة  لها 
ما  وينظف  �ل�صجرة،  حول  وير�صه  �ملاء 
حولها من �لور�ق �ملت�صاقطة وما �إىل ذلك 
من  متكن  مدة  وبعد   . تزلفية  �فعال  من 
�لطيبة ومودتها، وملا  �ل�صجرة  ثقة  ك�صب 
تاأكد �ن �ل�صجرة بد�أت توده وتثق به بد�أ 

بتنفيذ خطته �ل�صيطانية. 

يف �إحدى �لغابات كانت هناك �صجرة توت 
�ل�صالل  و�رفة  �لأغ�صان  كثيفة  كبرية، 
لها  ماأوى  �ل�صعيفة  �حليو�نات  �تخذتها 
فع�صع�صت �لطيور على �أغ�صانها �لكبرية 
لل�صناجب  بيتًا  جذعها  وكان  �ملتدلية 

�جلميلة.
وكانت تلك �ل�صجرة طيبة جدً� حُتب تلك 
�حليو�نات �ملُحتمية بها، وت�صعر جتاهها 
باإيذ�ء  لأحد  ت�صمح  ول  بامل�صوؤولية 
�ُصكانها وكان باقي �صكان �لغابة يعلمون 

بذلك،
ق �صوقًا للظفر ببع�ض تلك �حليو�نات �ملحمية من قبل �ل�صجرة.   ومن بني �ولئك كان هناك ثعلٌب يتحرَّ

قصة : ام امنة
رسوم : زاهد املرشدي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)�أحب �لعفاف �إىل �هلل تعاىل عفة �لبطن و�لفرج(



بد�أ �لثعلب هجومه على تلك �لطيور وملا تبني 
�أظهره من حب  ما  �لثعلب يف  لل�صجرة كذب 
بقوة  �غ�صانها  تهز  �خذت  وطيب  و�صد�قة 
�لطيور  وتخّل�ض  �لكذ�ب  �لثعلب  لت�صقط 
تقول  وهي  �أر�صًا  ��صقطته  وفعاًل  �رسه  من 
�أمري �لن�ض و�جلان �صيدي علي بن  )�صدق 
�أبي طالب �ذ قال )و�إياك وم�صادقة �لكذ�ب 
فاإنه كال�رس�ب يقرب عليك �لبعيد ويبعد عليك 

�لقريب(.

�ض1: عرف �لكذب وهل هو يف �لقول فقط �أم حتى يف �لفعل ومن �أي نوع 
كان كذب �لثعلب.

�ض2: �ذكر �آية عن �لكذب، وحديث عن �لكذب
�ض3: 1- من هو �ول من كذب من غري �لب�رس.

2- من هو �ول من كذب من �لب�رس.
�ض4: �كتب بع�ض �ل�صطر عن �ل�صديق �لكذ�ب.

�لأ�صئلة

 وجاء ذ�ت يوم وهو يتظاهر باخلوف ويبدو عليه 
�حد  وكاأن  لل�صجرة  و�أظهر  �جلري  من  �لتعب 

يطارده ف�صاألته �ل�صجرة �لطيبة عن حاله فاأجاب 
يا�صديقتي،  لياأكلني  خلفي  يعدو  �لأ�صد  �إن   (
�لفور )مت�صك بغ�صني هذ�  �ل�صجرة على  فاأجابت 

�لذي �نزلته لك لأرفعك �ىل �لأعلى يا�صديقي( 
من  بالقرب  وو�صعته  �لأعلى  �ىل  رفعته  وفعاًل 

�أع�صا�ض �لطيور �مل�صكينة وعلى �لفور 

مالحظة 
يتم �لجابة على �ل�سئلة يف ورقة وتو�سع يف

 ظرف مع كتابة �ل�سم �لثالثي و�لعمر و�ملحافظة 
ورقم �ملوبايل وت�سلم �ىل مركز �حل�سيني �ل�سغري 

�لكائن يف �سارع �جلمهورية مقابل �ملخيم 
�حل�سيني و�ستكون هناك جو�ئز للع�سرة �لو�ئل 

و�لذي يتم �ختيارهم عن طريق �لقرعة 

قصة : ام امنة
رسوم : زاهد املرشدي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 

)�إياكم وف�صول �لنظر فاإنه يبذر �لهوى ويولد �لغفلة(



لقاءً �صحفياً

عزيزي �ل�سحفي �ل�سغري  �ليوم نكمل مو�سوع 
��للقاء �ل�سحفي و�سنتعلم معك كيف نقوم  بكتابة 

�ل�سئلة وما هي �لدو�ت �مل�ستخدمة فيها 

ــ ماذ� ياترى قد مت حتقيقه طو�ل تلك 
�ل�سنو�ت من �خلربة و�لعمل على ��سعدة �ستى من 

�ملمار�سة ؟ 
 هنا هذ� �ل�سوؤ�ل فيه ��ستخفاف لل�سخ�سية وهو �مر ليجوز وفيه �ي�سا 

�طالة غري مربرة وهو غري و��سح و�ل�سوؤ�ل �ل�سحيح هنا هو ما مت ذكرة 
�سابقا  وهو 

ــ ماذ� حققت يف م�سريتك . ؟ 
�ل�سوؤ�ل و��سح مهذب ق�سري 

وهنا بعد �ن �نهينا مو�سوعنا لهذ� �ليوم عن �للقاء �ل�سحفي �رجو �ن تكون قد 
��ستفدت عزيزي  و�رجو منك �ن  تقوم بالتمارين �لتالية 

1ـ خذ جريدة �و تابع برنامج تلفزيوين فية لقاء �سحفي وخذ ورقة وقلم 
و�سجل �ل�سئلة  و�عد كتابتها �نت باأ�سلوبك وفق ماتعلمت 

2ـ حاول �ن جتري حديث �سحفي مع �حد ��سدقائك �و مع و�لدك 
�و و�لدتك على �ن يكون مثري وفيه معلومات جديدة �نت مل 

تعرفها �سابقا  ور�عي فية ماتعلمته 
3ـ �نتبه على برنامج تلفزيوين فيه لقاء �سحفي ) فني 

�سيا�سي �جتماعي ( و�نتبه ب�سدة على ��سلوب �ملقدم وكيف 
يحاور �ل�سيف و�كتب مالحظاتك . 
4ـ حتى لو �خطاأت فتذكر �نه لي�س 

هنالك من جنح من �ملحاولة 
�لأوىل  وبد�ية �ي جناح هو 

�لف�سل ول تقل 
عزميتك 

و��سر�رك 
. و�ن جميع 

�لكبار يف 
جمالتهم كانو� 

�سغار� فال ت�ستهن بنف�سك .  
ويف �خلتام عزيزي  ناأمل باأننا قد 
وفقنا يف �ي�سال �ملعلومات �ليك .. 

�لتقيك يف �لعدد �لقادم ومعلومة �خرى
 �يها �ل�سحفي �ل�سغري .

لي�ست  هي  �ل�سئلة  كتابة  عملية  �ن 
�ي�سا  ولي�ست  تظن  كما  ب�سيطة  عملية 

�ن  عليك  يجب  �لمر  يف  ما  كل  معقدة  عملية 
تفهم ماهو �لهدف من توجيه �ل�سوؤ�ل �ىل �ل�سخ�سية 

و�ين ت�سع هذ� �ل�سوؤ�ل �سمن ت�سل�سل �ل�سئلة لن �لرتتيب 
هنا مهم فال يجوز �ن ت�ساأل �ل�سخ�سية عن طموحاته �مل�ستقبلية 

لتطوير عملة ثم تعود لت�ساألة كيف بد�أ �لعمل  حيث يجب �ن يكون 
هنالك ت�سل�سل زمني ل�سئلتك . ولن تعال معي لنتعرف على كيفية 

�سياغة �ل�سوؤ�ل 
1ـ عليك �ن حتفظ �دو�ت �ل�ستفهام �لتالية وهي ) متى . �ين . كيف . 

ملاذ� . ماذ� . من . ماهي �و ماهو ( نعم هنالك �دو�ت ��ستفهام �خرى 
ولكن يكفي �ن تتعرف على هذه �لدو�ت �لب�سيطة 

هنا  ت�ساأل  �نت  و    . ق�سرية  وبجملة  بب�ساطة  �ل�سوؤ�ل  تكتب  �ن  حاول  2ـ 
�سخ�سية علمية مثال بدل �ن تقول 

ــ  كيف ��ستطعتم �ن تقطعو� هذ� �ل�سوط يف م�سريتكم �لعلمية مع وجود كل 
هذه �ل�سعاب ؟ 

قل 
ــ كيف قطعت م�سريتك �لعلمية ؟ 

وبدل �ن تقول 
ــ ماذ� �جنزمت طو�ل م�سريتكم �لعلمية �لتي �متدت على مدى �كرث من 

ثالثني عام . 
قل 

ــ ماذ� حققت يف م�سريتك . ؟ 
�و  �ل�سوؤ�ل  توؤثر على  �ن  �لكلمات دون  �مل�ستطاع  �ي قلل قدر 

�لن�س 
3ـ �جعل �سوؤ�لك و��سحا ومبا�سر� ومهذبا لن هنالك 

جمهورً� �و قر�ء يتابعونك .

كيف جتري
اعداد: عالء الباشق
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)تعر�صو� لرحمة �هلل مبا �أمركم به من طاعته(



�دعو  �ن�رس مولي �صاحب �لع�رس و�لزمان ب�صالتي و�صومي ح�صن �صاكر مو�صى/ �لعمر 8 �صنو�ت �ل�رسع و�لبتعاد عما نهانا عنه وكذلك  �أو�مر  ويفرحنا و�تّباع  �ملنتظر  مولنا  عن  يفرج  �ن  �إليه  و�تو�صل  �هلل 
بظهوره �مل�رسف.

�أحمد ها�صم حممد �لعي�صاوي/ �لعمر: 8 �صنو�ت

فرجه  تعاىل  �هلل  عجل  �ملهدي  �لإمام  �أن�رس 

�لعدل  ون�رس  و�لعباد�ت  بالدعاء  �ل�رسيف 
وم�صاعدة �لآخرين

جمتبى فار�ض �صعدون/ �لعمر : 7 �صنو�ت

�ن�رس �إمامي �ملهدي عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�رسيف 

بدعائي له بالفرج �لقريب �لعاجل وم�صاعدة �خو�ين 

�لفقر�ء و�ملحتاجني وموؤ�زرتهم يف �ل�صد�ئد و�لتز�مي 

بالعباد�ت �لو�جبة و�ن ��صلك �صلوك �ملوؤمن �ملتقي.

وكذلك �ن�رس �مامي �ملهدي عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�رسيف زينب قا�صم �صلمان/ �لعمر: 12 �صنة و�مل�صتحبة  �لو�جبة  ب�صالتي  �لتز�مي  خالل  وم�صاء من  �صباح  كل  يف  �لقريب  بالفرج  ملولي  دعائي  �لدرع �حل�صني �صد من خالل  ليكون يل  �لإ�صالمي  عيون �ملارين ومب�صاعدتي لالآخرين بكل ما ��صتطيع.و�لتز�مي بحجابي 

و�لعفة فاطمة �لزهر�ء علي / �لعمر: 9 �صنو�ت باحلجاب  و�لتز�مي  �حت�صامي  خالل  �لدينية و�لأمر باملعروف و�لنهي من  عن �ملنكر وفقنا �هلل و�ياكم لكل خري.وتطبيق و�جباتي 

حور�ء ها�صم حممد علي/ �لعمر 10 �صنو�ت

�ن�رس �مامي من خالل �لتز�مي بالعقيدة �ل�صالمية 

و�لثبات على مذهب �حلق و�لدعاء له بالفرج و�ل�صرب 

على �لنتظار و�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر.

حيدر علي �ملو�صوي/ �لعمر: 7 �صنو�ت
من خالل تاأدية و�جباتي �لدينية و�لبيتية و�ملدر�صية 
و�أ�رستي  لديني  مفيدً�  �صابًا  �مل�صتقبل  يف  لأكون 

ووطني.

و�إلتز�مي من خالل �لذهاب �ىل �لدرو�ض �لدينية ومعرفة مالك ثابت حم�صن حميد/ �لعمر 7�صنو�ت �حلر�م  من  �حلالل  ومعرفة  لكي ديني  و�لدتي  مع  �لقر�آن  وحفظ  وتعلم  �كون موؤمنة �صاحلة و�أعلم �لفتيات �لأخريات بعون باحلجاب 
�هلل تعاىل.
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)�إن �هلل يحب من عباده �لغيور(



قصص 
اصدقاء املنتدى 

ق�صة : �لبنت �ملهذبة

ق�صة : �لولد �ملري�ض 

رباب ح�صني عطو�ن/ �لعمر: 8 �صنو�ت

زينب �صعد �أحمد/ �لعمر: 10 �صنو�ت
حممد تلميذ مواظب يف ال�صف الأول ويف احد الأيام 

ا�صيب مبر�ض يف معدته، وكان ال�صبب انه مل يقلم 
اظافره، انتبه الطبيب على ذلك بعد معاجلته وكلمه 

باأن النظافة من الإميان، وهي ظاهرة تدل على 
اهتمام الإ�صالم بالنظافة والعناية باجل�صم واملالب�ض 

وقال له: انظر اىل الو�صاخ املوجودة حتت الأظافر 
هي التي كانت ال�صبب، عندها علم حممد باأن تقليم 

الأظافر يكمل نظافة الفرد فقرر عندها ان يقلم 
اظافره كلما طالت.

رباب  وكانت  رقية  والثانية  رباب  الأوىل  اأختان  هناك  كان 
مطيعة ومهذبة اما رقية فكانت ك�صولة ومهملة.

الأم  وكانت  املدر�صة  من  ورباب  رقية  عادتا  الأيام  احد  ويف 
واأخذت  الطعام  ت�صتطع ان تعد  �صديداً بحيث مل  مري�صة مر�صاً 
وتقول  ت�رصخ  وكانت  ال�صيء  والكالم  والتذمر  بال�رصاخ  رقية 
ت مالب�صها اىل املطبخ  اأريد طعاماً، بينما ذهبت رباب بعد ان غيرّ
واخذت حت�رص الطعام مع والدتها وعندما اكملت اإعداد الطعام 
نادت رقية فاأكلتا مع الوالدة وبعد النتهاء من الأكل ن�صحت 
رقية باأن ل ت�رصخ بوجه والدتها لأن دين الإ�صالم حث على 

احرتام وطاعة الوالدين حيث قال : "وبالوالدين اح�صاناً".
الأم  نادت  ثم  منها  فقبلت  منها  تعتذر  امها  اىل  رقية  فذهبت 

رباب و�صكرتها على ذلك.
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قال �لمام �ل�صادق عليه �ل�صالم  قال �لمام �لع�صكري  عليه �ل�صالم 
)ما �أقبح باملوؤمن تكون له رغبة تذله(



يا�رس جبار عبد �ل�صتار
 �لعمر: 5�صنو�ت

�حب �ن �أكون من �مل�صاهري و�ن �كون 
مدينتي  �عّمر بالدي وخا�صة  مهند�صًا 

كربالء �ملقد�صة.

علي قي�رس �أحمد عبد
 �لعمر: 9 �صنو�ت

�صوتًا  �هلل  يرزقني  �ن  �متنى 
للقر�آن  قارئًا  �كون  لكي  جمياًل 
�لكرمي و�ن �كون ر�دودً� ح�صينيًا

�صيف علي 
 �لعمر: 7�صنو�ت

للقر�آن  جيدً�  قارئًا  �أكون  �ن  �حب 
�لكرمي وخطيبًا ناجحًا يف �مل�صجد.

�صهد د�خل عبد � حل�صن
 �لعمر: 9 �صنو�ت

وتعاىل  �صبحانه  �هلل  من  �لتوفيق  بعد 
�حب �ن �طالع و�أقر�أ �لق�ص�ض �لقر�آنية 
�صا�صة  على  مذيعة  �كون  �ن  و�متنى 
�لق�ص�ض  و�أقر�أ  �ملقد�صة  كربالء  قناة 

لالأطفال.

رقية فا�صل 
 �لعمر 5 �صنو�ت

 �متنى �ن ��صبح معلمة ناجحة لأخدم 
وطني و��صبح قارئة للقر�آن �لكرمي.

هديل م�صلم عقيل
 �لعمر: 12 �صنة

�متنى �ن �كون خياطة ماهرة كما 
�ن لدي هو�ية يف �لر�صم فامتنى �ن 

�كون ر�صامة جيدة.

�لتي �أمار�صها و�أحب �ن �كون  مبدعًا فيها
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قال �لمام �ل�صادق عليه �ل�صالم  قال �لمام �لع�صكري  عليه �ل�صالم 
)من �أحب �حلياة ذل(



حاج مي�صي �صتة �لف كم لأد�ء �حلج 
فري�صة �حلج  باأد�ء  عاما  �لعمر 47  من  يبلغ  و�لذي  �أحد �حلجاج  قام   
من  بد�أها  �لتي  و  مرت،  كيلو   5700 مب�صافة  �لأقد�م  على  �صريً�  برحلة 

م�صقط ر�أ�صه �لبو�صنة �إىل مكة �ملكرمة حيث بيت �هلل.
ليمر بـ�رسبيا وبلغاريا وتركيا و�صوريا و�لأردن لي�صل بعد 314 يوما 
�إىل �ململكة �لعربية �ل�صعودية. على �لرغم من �صوء �لأحو�ل �جلوية �لتي 
عانها من درجات �حلر�رة �لعالية �إل �أنه و�صل بحمد �هلل ب�صالمة و 

�إميان  ليوؤدي فري�صة �حلج.

اخبار املنتدى 

قرية بال �صو�رع 

يوجد يف هولند� قرية ي�صودها �لهدوء تدعى با�صم وني�ض 
�لأقد�م  على  �صري�  �أو  بالقو�رب  �صكانها  يتنقل  هولند� 
عرب �جل�صور �خل�صبية ، يطلق على �لقرية �أي�صا )بندقية 
�ل�صمال( ويوجد بها �صارع و�حد فقط خم�ص�ض لركوب 

�لدر�جات فقط.

�صاب يغو�ض لعمق 125 مرت بنف�ض و�حد بدون زعانف 
�ي  دون  و�حد  بنف�ض  مرتً�   125 عمق  �ىل  �لغو�ض  �صاب  ��صتطاع   
و�صائل م�صاعدة �صو�ء كانت زعانف �و حبال �و �ي �صكل من ��صكال 
�مل�صاعدة على �لغو�ض لهذ� �لعمق �لرهيب مما جعله ينال لقب �أعظم 

غو��ض فى �لعامل.
 �ل�صاب �لذي يعي�ض يف "نيوزيلند�" و يبلغ من �لعمر 32 عامًا تعلم 
حيث  �صنو�ت   8 وعمره  حرً�  غطا�صًا  وكان  �صغره  منذ  �ل�صباحة 
��صتطاع �لغو�ض لعمق 15 مرت، ثم ��صتمر على ذلك �ىل �أن ��صتطاع 

�ن يغو�ض �ىل 125 مرتً�. 
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قال �لمام علي عليه �ل�صالم قال �لمام علي عليه �ل�صالم 
)�رحم من �أهلك �ل�صغري ووّقر منهم �لكبري(



في�صل غازي في�صل / �ألعمر 10 �صنو�ت
لقد كان يومًا �صعبًا علي ومل �حتمل �لعط�ض ولكن 
و�لد�ي �صاعد�ين و�صجعاين يف �ل�صرب على �لعط�ض 
علي  �جلميع  فتعجب  �ملغرب  �ذ�ن  �ىل  وحتملت 
تفطر  �لآن ومل  �ىل  كيف حتملت  �جلميع  و�صاألني 

فاأجبتهم �ن ذلك بف�صل �هلل.

كوثر عالء كرمي حممد/ �لعمر: 13 �صنة
�ول يوم �صمته عندما بلغت �لتا�صعة من عمري 
وكان يومًا �صاقًا ومتعبًا و�صديد �حلر ولكني كنت 
فرحة جدً� وخا�صة بعدما جل�صت �لعائلة جميعًا 

وبد�أت بالفطار . 

زينب كرمي حممد ح�صني / �ألعمر 12 �صنة
و�صاقًا  و�صعبًا  متعبًا  كان  �صمته  يوم  �ول  �ن 
ولكن رغم ذلك فقد �صعرت بالفرح لأين ��صبحت 

كبرية ومكلفة من قبل �هلل تعاىل.

مها علي حبيب/ �لعمر: 10 �صنو�ت
كان �ول يوم �صمته �صديد �حلر وعط�صت كثريً�،

�لبارد  �ملاء  و�رسبت  �لفطور  جاء  عندما  فرحت  و�نا   
على  �صجعوين  �لذين  ��رستي  �فر�د  مع  و�لتمر  و�للنب 

ذلك.

زينب حممد عبد �لباقي/ �لعمر 13 �صنة
�صعرت  وقد  حارً�  كان  �صمته  يوم  �ول  �تذكر 
�صوم  �إمتام  من  متكنت  ولكني  �ل�صديد  بالعط�ض 
ذلك �ليوم ففزت بطاعة �هلل تعاىل  ثم تعودت على 

�ل�صيام يف باقي �يام �ل�صهر.

علي ح�صن �زهر/ �لعمر 10 �صنو�ت
لقد �صعرت بالتعب و�لإرهاق ولقد �نتظرت �صوت �لأذ�ن 
ثم  و�صليت  �للنب  ف�رسبت  �ملوؤذن  �أذن  حتى  ثانية،  ثانية 
�لتكليف  فطرت وبعدها �صعرت ب�صعادة لأين �متمت هذ� 

�ل�رسعي.

كاظم ها�صم / �لعمر 14 �صنة
�لعبادة  يف  ق�صيته  حياتي  يف  �صمته  يوم  �ول 
�هلي  �ىل  و�لدعاء  �لقر�آن  وقر�ءة  هلل  و�لت�صبيح 
وقد  و�أقربائي،  جري�ين  �ىل  و�لدعاء  �لعمر  بطول 
�صعرت بالفرح لأين ��صبحت مكلفًا بطاعة �هلل تعاىل.

 �أمري م�صلم عقيل/ �ألعمر 10 �صنو�ت
رم�صان  �صهر  يف  حياتي  يف  ��صومه  يوم  �ول  وهو 

فيه  و�خوتي  و�مي  �نا  ذهبت  وقد  و�لفوز،  �لطاعة  �صهر 
�ل�صالم وفطرنا بني �حلرمني  عليه  �لإمام �حل�صني  لزيارة 
�صمت  لأين  �صعادة  كلي  و�نا  بيتنا  �ىل  ورجعنا  �ل�رسيفني 
�ليوم و��صعر بان �هلل تعاىل ر��ٍض عني مع  وزرت يف نف�ض 

و�لد�ي.

حبيب علي �صالح مهدي/ �لعمر: 8 �صنو�ت
كان يومًا ل ين�صى لأنه �ول يوم ��صوم فيه وكنت ��صعر 
على  �ل�صيام  و�متمت  حتملت  لكني  �ل�صديد  بالعط�ض 
�لرغم من �لتعب �لذي �صعرت به �لذي ز�ل بعد �لإفطار 

ب�صبب �ح�صا�صي �جلميل ب�صبب �متام �صيامي.

يف حياتي

ذكرياتي عن اأول يوم �صمته
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قال �لمام علي عليه �ل�صالم قال �لمام علي عليه �ل�صالم 
)بئ�ض �لرفيق �حل�صود(
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