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قسم اإلعالم/شعبة الصحافة

 السالم عليكم ورمحة اهلل 
اصدقائي االعزاء..

هـــا قـــد جـــاءت العطلـــة الربيعيـــة، وهـــي 
اســـراحة بعـــد مضـــي نصـــف عـــام دراســـي، 
ولكنهـــا اســـرحة قصـــرة جيـــب ان نســـتغلها 
ــارب  ــارة االقـ ــوم بزيـ ــتغالل، فنقـ ــن اسـ احسـ
ونصـــل ارحامنـــا، وقـــراءة اجملـــالت والكتـــب  
اعمارنـــا، وحاولـــوا  تناســـب  الـــي  النافعـــة 
اصدقائـــي االبتعـــاد عـــن كثـــرة مشـــاهدة 
اســـتخدام  وكثـــرة  التلفزيـــون  برامـــج 
احلاســـوب،  الن االكثـــار مـــن ذلـــك ُيعـــّد 
ظاهـــرة غـــر ســـليمة وتســـبب مشـــاكل يف 

الصحـــة .
ــاهدة  ــن مشـ ــاد عـ ــا االبتعـ ــم مجيعـ وانصحكـ
الرســـوم املتحركة العنيفة الي تعرض يف 
التلفزيـــون، ألنهـــا تعلمكـــم العنف مع االخوة 

واالصدقاء.
عـــن  االبتعـــاد  لكـــم  االخـــرة  ونصيحـــي   
اشـــياء  تشـــروا  ال  ان  ينبغـــي  اذ  التبذيـــر، 
لســـتم حباجتهـــا اليهـــا، الن املبذريـــن اخـــوان 

الشـــياطني.



رسوم : حسام الكناني
اعداد : حيدر الكعيب

كان األغنيـاء مـن املسـلمني يطيلـون اجللـوس عنـد النيب)صلـى اهلل 
عليـه وآلـه( ويكثـرون التحـدث إليـه ومناجاتـه، حتى زامحـوا الفقراء 

علـى اجللـوس عنده.
 فأمـر اهلل سـبحانه أن يدفـع كل مسـلم صدقـة قبـل أن جيلـس عند 
الرسـول)صلى اهلل عليه وآله( ملناجاته، ونزلت بذلك اآلية الكرمية: 
َواُكْم  ُموا َبنْيَ َيـَدْي َنْ ُسـوَل َفَقدِّ )َيـا َأيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا ِإَذا َناَجْيُتـُم الرَّ
ُدوا َفِإنَّ اهللََّ َغُفـوٌر رَِّحيٌم(.  ْ َتِ ٌ لَُّكـْم َوَأْطَهـُر َفـِإن لَّ َصَدَقـًة َذِلـَك َخـرْ

فبخـل االغنيـاء بأمواهلـم، ول جيـد الفقـراء مـا يتصدقـون بـه، ول 
يذهـب احـد منهـم ملناجـاة الرسـول)صلى اهلل عليـه وآلـه( إال اإلمـام 

السـالم(. علي)عليـه 
 إذ كان)عليـه السـالم( ميتلـك دينـارا، فقسـمه اىل عشـرة دراهم، ثم 

اخذ يتصدق بدرهم بعد درهم، ويذهب إىل الرسول)صلى اهلل عليه 
وآلـه( ليناجيـه حتى تصدق بالدراهم كلها.

اإلمـام علي)عليـه  فيهـا سـوى  اهلل  أمـر  ومـا  اآليـة  بهـذه  يعمـل  ول 
دفـع  مـن  بـه  أمـر  مـا  املسـلمني  عـن  تعـاىل  اهلل  رفـع  حتـى  السـالم( 
الرسـول)صلى اهلل  املسـلمني علـى تركهـم مناجـاة  الصدقـة، والم 
عليه وآله( بسـبب حبهم للمال، فقال سـبحانه وتعاىل: )َأَأْشـَفْقُتْم َأن 
َواُكـْم َصَدَقـاٍت َفـِإْذ َلْ َتْفَعُلـوا َوَتـاَب اهللَُّ َعَلْيُكـْم  َ َيـَدْي َنْ ُمـوا َبـنيْ ُتَقدِّ
ـا  َكاَة َوَأِطيُعـوا اهللََّ َوَرُسـوَلُه َواهللَُّ َخِبـٌر ِبَ ـالَة َوآُتـوا الـزَّ َفَأِقيُمـوا الصَّ

َتْعَمُلـوَن(.
وبذلـك ل ينـل شـرف العمـل باآليـة الشـريفة اال االمـام علي)عليـه 

السالم(.

اجملادلة/12
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رسوم : حسني جاسم
إعداد : علي سعد النجفي

الصحابي الصادق

أبو ذر  الغفاري 
هو أبو ذر جندب بن جنادة من 

قبيلة غفار العربية
من كب��ار صحابة الرس��ول االكرم)صل��ى اهلل علي��ه و آله( 

يضرب به املثل يف الصدق والش��جاعة.
 كان م��ن املس��لمني االوائ��ل.. فه��و راب��ع رج��ل يعتن��ق 
االس��الم يف مكة، وهو أول من حّيى رس��ول اهلل )صلى اهلل عليه و 

آل��ه( بتحية االس��الم.

كان رسول اهلل حيبه كثريًا، إذ قال)صلى اهلل عليه و آله(: 
» أم��رت حب��ب أربع��ة، وأخربن��ي اهلل تع��اىل أن��ه حيبهم :  

عل��ّي  وأبو ذر  وس��لمان  واملقداد بن األس��ود«. 
 كان أب��و ذر  كرمي��ا ال خي��زن م��ن امل��ال قلي��ل وال 
كثري،حيب الفقراء واملس��اكني ويدافع عنهم، حتى ُسي 

مبحام��ي الفقراء.
  اج��ربه عثم��ان ب��ن عف��ان عل��ى االنتق��ال م��ن املدين��ة 
والس��كن يف بالد الش��ام، فعاش يف دمشق وجعل حيّرض 
األغني��اء عل��ى مش��اركة الفق��راء يف أمواهل��م ويأمره��م 
باملع��روف وينهى ع��ن املنكر، فلم يعج��ب معاوية بن ابي 
س��فيان)وكان والي��ا عل��ى الش��ام( بذل��ك وتضاي��ق منه، 

فش��كاه إىل عثم��ان.
أع��اده عثم��ان إىل املدين��ة، ولك��ن أب��و ذر مل ي��رك قول 
احل��ق واالم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر والدفاع عن 

الفقراء.
 فنف��اه عثم��ان اىل منطق��ة صحراوية قريبة م��ن املدينة 
تس��مى )الربذة( وأمر ان اليوّدعه أحد من املسلمني، فبلغ 
ذل��ك االمام علي ابن أب��ي طالب)عليه الس��الم( فبكى  ثم قال: 
)أهكذا يصنع بصاحب رسول اهلل)صلى اهلل عليه و آله(  إنا هلل وإنا 
إليه راجعون( ثم نهض ومعه ولداه احلس��ن واحلسني )عليهما 

الس��الم( وأخوه عقيل فوّدعوه.

س��كن أب��و ذر يف الرب��ذة وحي��دا م��ع عيال��ه، إىل أن مات 
فيهاسنة32ه�.
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كن قرب شواطÚ البحار والبحريات 
نوع من انواع الطيور ال9 تس
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اعداد: هدى األمري
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أوصل السيارة الى المرآب الفارغ

الجواب هو :

أجوبة العدد السابق

1- اخلضرة

2-أمك

3-شباط

4-28 حرف
ن

12



كان جحـا يومـا يف سـفينة، فقـال لـه القبطان: هل 
تعلـم ان هـذا البحـر يسـمى البحـر االسـود، وحظنـا 

اليـوم اسـود ألنـي ارى عاصفـة قادمـة الينا؟
خـاف  يتالطـم،  املـوج  وبـدأ  العاصفـة  هّبـت  وملـا 

أبيـض. أبيـض  يصيـح:  جحـا  واخـذ  اجلميـع 
فقالـو لـه: مـاذا تقـول يـا جحـا؟ فقـال: انـادي علـى 
البحـر باسـم »ابيـض« لعـل حظنـا يصبـح كأمسـه 

اجلديـد.

تصوير: مازن الشبلي-شعبة االعالم المرئي

رسوم : زيد شكر
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َر َأْن َيرَك  ـــاراً ماهراً أصبح عجوزاً، فقـــرَّ  حيكـــى  َأنَّ َنّ
العمـــَل ليعيـــَش ما تبقـــى من عمـــِرِه يف راحـــة، وطلب من 

صاحب العمـــل أن يعفيه مـــن مواصلة املهنة.
 إاّل َأنَّ صاحـــَب العمـــِل َرَفـــَض َطَلَبه، وَعـــَرَض عليه زيادًة 
يف األجر ُمقابـــَل َأْن َيظَل يف العمل، ولكنَّ النَّجاَر َأصرَّ على 

قراره.
فقـــال له صاحـــُب العمل: ســـأوافُق، ولكْن لـــي عندك طلب 
َأخـــر، وهـــو َأْن تبين منزاَل أخـــراً، ولن أكلفـــَك بأيِّ عمٍل 

ـــاُر مكرهًا. النَّجَّ بعدها، فوافَق 
وبدَأ النّجاُر العمَل، وِلعلِمِه َأنَّ هذا البيَت األخَر، ل حُيسْن 
الَصْنَعَة، واستخدَم اخشـــاب رديئٍة، وأسرَع يف اإلناِز دوَن 
اجلـــودِة املطلوبة، وكانِت الطريقـــُة الي َأدَّى بها العمَل ال 

تتناســـُب مع اخلربِة الطويلِة وجودِة عملِه املعهودِة.
 وعندما انتهى النَّّجاُر العجوُز من البناِء، وَطلَب من صاحب 
العمل الســـماَح له بالرحيل، ولكنَّ صاحَب العمِل استوقَفُه، 
وقـــاَل َله: إنَّ هـــذا املنزَل هديٌة ميّن إليك، جزاء على ســـننَي 

َعَمِلَك َمعنا.
فُصِعـــَق النَّّجاُر مـــن امُلفاجأة، أَلنَُّه لـــو َعِلَم َأنَُّه َيْبـــين َمْنِزاًل 

خاصًا به ألتقـــن الَعَمل فيه.
ـــا َمـــرَّ النَّاُس علـــى النَّجـــاِر يف بيتِه الـــَرِديء كانوا  و كلمَّ
لـــوٌع«، وصار هـــذا القـــوُل َمَثاًل   يقولـــون: »بـــاُب النَّّجـــار َمْ
يضـــرب على كل صاحـــِب ِمْهَنٍة ال يقـــُن الَعمَل يف اأُلموِر 

ُه.    صُّ الـــي َتُ

أحبتي ، سأحكي لكم اليومَ حكايًة  من التراث العربي فيها عبرٌة 
ودرسٌ مفيدٌ جدًا،  َأرجو َأْن تستفيدوا منها وتستمتعوا بَأحداثها 

المشوِّقة، وهي بعنوان  

رسوم : انطالق حممد علي

اِر َمْخُلْوٌع باُب النَّجَّ
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