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صديقكم قنرب

  تصدر عن العتبة العلوية املقدسة 
قسم اإلعالم/شعبة الصحافة

 السالم عليكم ورمحة اهلل 
الرســـوم  أفـــالم  يف  نـــرى  مـــا  كثـــراً 

املتحّركـــة أبطـــااًل ال ُيهَزمـــون، ولكـــن يـــا 
أبطـــال ال وجـــود هلـــم يف  هـــؤالء  أحّبائـــي 

. حلقيقـــة ا
امـــا حنـــن لدينـــا  أبطـــال حقيقّيـــون يقاتلـــون 
األشـــرار مـــن أجـــل اخلـــر، وهـــؤالء هـــم ذّريـــة 
ـــه(،  فهـــذا  ـــه وآل ـــى اهلل علي ـــيّب حمّمد)صّل الن
ــًا قاتـــل  القاســـم بـــن احلســـن عمـــره 13 عامـ
األشـــرار يف كربـــالء، وهـــذا  مـــن  الكثـــر 
العّبـــاس بـــن علي)عليـــه الســـالم( واجـــه آالف 
االشرار يف كربالء لكي جيلب املاء ألطفال  

اإلمـــام احلســـن)عليه الســـالم(.
ــه  ــام علّيًا)عليـ ــا األّول اإلمـ  وال ننســـى بطلنـ
بنفســـه يف كل  الرســـول  فـــادي  الســـالم( 

ــروب. احلـ
يـــا  احلقيقيـــون  أبطالنـــا  هـــم  فهـــؤالء 
أصدقائـــي وعلينـــا أن نتعلم منهم الشـــجاعة 

والتضحيـــة والفـــداء مـــن أجـــل اخلـــر. 



رسوم : عامر لعييب

فتيان آل البيت

بن  االكرب  علي  طلب  القتال  اشتد  عندما   
وكان  بالقتال  له  يأذن  أن  السالم(  )عليهما  احلسني 
فتى يافعا وجهه يشع نورا كالقمر وبه شبه 
آله(  و  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  من  كبري 
يبكي  وهو  السالم  عليه  احلسني  له  فأذن 
ُهمَّ ُكْن أنَت الشهيد َعليهم ، َفقد َبَرز  قائال)   اللَّ
وَمنِطقًا  وُخلقًا  َخلقًا  اس  النَّ أشبُه  ُغالٌم  إليهم 
القتال كان يقاتل  برسولك( وعندما نزل اىل 
وقد  فرسه  على  راكبًا  الشرير  يزيد  جيش 
هرب من شجاعته االعداء فكان يقتل كل 
شرير يقاتله، واشتد به العطش وكان يرجع 
اىل احلسني )عليه السالم( ويقول :ياأبيت املاء فيقول 
له احلسني )عليه السالم( اصرب حتى يسقيك رسول 
يقاتل  ورجع   . بكأسه  آله(  و  عليه  اهلل  اهلل)صلى 
االشرار حتى استشهد فقال االمام احلسني )عليه 
السالم( : ) َقَتَل اهلُل قومًا قتلوك يا ُبَن ، ما أجرأُهم 

على الرمحن ، وعلى انتهاك حرمة الرسول(. 
يقاتل  شجاعا  االكرب  علي  كان  وكما 

السالم(  )عليهما  احلسن  بن  القاسم  كان  االشرار 
حينما  سنة   13 عمره  كان  فقد  جدا  شجاعا 
ليقاتل  السالم(  )عليه  احلسني  عمه  من  االذن  طلب 
االشرار ولكن احلسني )عليه السالم( رفض ان ياذن 
له فتوسل كثريا باالمام )عليه السالم( حتى اذن له 
اجليش  حنو  ماشيًا  املعركة  ميدان  اىل  فنزل 
منهم  الكثري  وقتل  فحاربهم  الشرير  االموي 
وهربوا منه وبينما هو يقاتل انقطع رباط  نعله 
االيسر فلم يهتم باالعداء واحننى يصلح نعله 
فعندها تقدم رجل شرير امسه عمرو بن سعد 
االزدي النه خياف من القاسم فضربه غدرا وهو 
ياعماه  القاسم  فصاح  النعل  باصالح  مشغول 

فجاء احلسني )عليه السالم( ومحله على صدره. 
وهم  احلقيقيني  البطالنا  حقيقية  صور  هذه 
عن  دافعوا  الذين  السالم(  )عليهم  البيت  آل  فتيان 
كما  السالم(  )عليه  احلسني  امامهم  وعن  الدين 
عند  املنتظر  احلجة  امامك  عن  انت  ستدافع 

ظهوره ان شاء اهلل.

من
 وحي عاشوراء

عندما خرج الحسني )عليه السالم( من اجل االصالح كان يعلم أن الشهادة من أجل ذلك هي انتصار على 
االشرار االمويني الذين افسدوا يف االرض. 

ويف واقعة الطف ظهرت مواقف خالدة البطال حقيقيني  سجلت بحروف من نور لتبقى خالدة تحكي 
لالجيال ماجرى يف ساحتها بني الحق والباطل ...وسأروي لكم شجاعة فتيان آل البيت )عليهم السالم( الذين 

ساروا على هدى الرسول وآل بيته االطهار ..بثبات العقيدة .
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إعداد : حممد كاظم

5 العدد السادس السنة األوىل







الفراء  ذات  ا¢يوانات  من  القندس 
على  بيته  يبين  §موعات،   ∫  éويعي
مدخل  بc≈را–  ويقوم  ا¯نهار  îفاف 
من  سد  ببناء  وذل”  املاء  بوساöة  بيته 
ليغ�ي  املياه   gمنسو يرفع   gا¯خشا

املدخل.

NN ëال‘‰د
µéد‰Ëæا ãËflc

≥تل” الáرافة ∫ رقبتها نفس العدد املوجود عند العصفور من 
الفقرات وهي تنام ∫ اليوم NL دقيقة وتعيé من NL إ∞ NT سنة

1: يق�عون الربدي بال�وÿ و™علونه على شكل أشرöة
 N:يفتحون أشرöة الربدي بوساöة املاء ا¢ار 

öولي  بشكل  منها  öبقة  ويïعونها  ا¯شرöة  يأخذون   :3
وöبقة منها بشكل عرîي وتتشكل بذل” ورقة كاملة.

4: يست{دمون عجينة من الدقيق ∫ êقل الورقة.
الشمس   ∫ و™ففونها    Üاˆر شجر  Üيت  عليها  يïعون   :5

فتصبw جاهáة لالست{دام.

≥امًا مmل بصمات ا¯êابع، 
 áيπ لسان  إنسان  لكل 
عن  ¨تلف  به   ìخا فريد 
±ا  اللسان  ا˙خرين،  ألسنة 
هندسي  شكل  من  ¥ي�áه 
±نáلة   rوتعاري وعïالت 
ال9 يصعf تáويرها  البصمة 
التحقق  خال6ا  من  و¥كن 

من هوية êاحبه .

افريقيا   gجنو  ∫ البو5ن   fشع يسكن 
وµع  الصيد  على  يعيشون  بدائيون  قوم  وهم 
 fالشع هذا  افراد   Üو¥تا ال�بيعية  النباتات 
متوسط  يبل»   nيú الشديد  القامة  بقصر 

öو6م 1NL سنتم2 فقط.

Úìدهfl ’ˆb‘y
÷äÏال ÊÏÌãóæا  …‰óÌ Êb◊ —Ó◊

Êbè‹ال Ú‡ói

الí Â9Ïjعk ا¸”çا‚

رسوم : حسني جاسم



الفراء  ذات  ا¢يوانات  من  القندس 
على  بيته  يبين  §موعات،   ∫  éويعي
مدخل  بc≈را–  ويقوم  ا¯نهار  îفاف 
من  سد  ببناء  وذل”  املاء  بوساöة  بيته 
ليغ�ي  املياه   gمنسو يرفع   gا¯خشا

املدخل.

NN ëال‘‰د
µéد‰Ëæا ãËflc

≥تل” الáرافة ∫ رقبتها نفس العدد املوجود عند العصفور من 
الفقرات وهي تنام ∫ اليوم NL دقيقة وتعيé من NL إ∞ NT سنة

1: يق�عون الربدي بال�وÿ و™علونه على شكل أشرöة
 N:يفتحون أشرöة الربدي بوساöة املاء ا¢ار 

öولي  بشكل  منها  öبقة  ويïعونها  ا¯شرöة  يأخذون   :3
وöبقة منها بشكل عرîي وتتشكل بذل” ورقة كاملة.

4: يست{دمون عجينة من الدقيق ∫ êقل الورقة.
الشمس   ∫ و™ففونها    Üاˆر شجر  Üيت  عليها  يïعون   :5

فتصبw جاهáة لالست{دام.

≥امًا مmل بصمات ا¯êابع، 
 áيπ لسان  إنسان  لكل 
عن  ¨تلف  به   ìخا فريد 
±ا  اللسان  ا˙خرين،  ألسنة 
هندسي  شكل  من  ¥ي�áه 
±نáلة   rوتعاري وعïالت 
ال9 يصعf تáويرها  البصمة 
التحقق  خال6ا  من  و¥كن 

من هوية êاحبه .

افريقيا   gجنو  ∫ البو5ن   fشع يسكن 
وµع  الصيد  على  يعيشون  بدائيون  قوم  وهم 
 fالشع هذا  افراد   Üو¥تا ال�بيعية  النباتات 
متوسط  يبل»   nيú الشديد  القامة  بقصر 

öو6م 1NL سنتم2 فقط.

Úìدهfl ’ˆb‘y
÷äÏال ÊÏÌãóæا  …‰óÌ Êb◊ —Ó◊

Êbè‹ال Ú‡ói

الí Â9Ïjعk ا¸”çا‚
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اعداد: هدى األمري

11 العدد السادس السنة األوىل



 1- عائلة مؤلفة من ست بنات واخ لكل منهن كم عدد افراد العائلة
 2 -  ما هو الشيء الذي يستحيل كسره ؟ 

  3 -  ماذا يقع وسط النجف ؟ 
4 -  ما هو الشيء الذي امسه على لونه ؟ 

4- الهاتف النقال

الهواء
2- اجلزرة
1- املرآة

أجوبة العدد السابق اختبر ذكاءك

ساعد هذا الدب
 الطيب في الوصول

 إلى عسله 

إعداد : ضياء حرز الدين
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تصوير  : ضرغام الشمري  -  شعبة األخبار

13 العدد السادس السنة األوىل



أحبتي ، سأحكي لكم اليوَم حكايًة  ُتراثيًة فيها عربٌة، ودرٌس مفيٌد جدًا،  َأرجو َأْن تستفيدوا منها، 
وتستمتعوا بَأحداِثها املشوِّقة بعنوان اإلخوان ..

ُيكـــى َأنَّـــُه كاَن ُهناك َأخـــواِن يعيشـــاِن يف َمزرعٍة، 
كبـــرٌة،  عائلـــٌة  ولديـــِه  ُمتزوجـــًا،  أحُدهمـــا  كاَن 
َأّمـــا الثَّانـــى فـــكاَن َعَزبـــًا. وكاَن األخـــوان يتقامساِن 
ْبَح بالتَّســـاوي. وفى َيـــوٍم من األّياِم قاَل  احلاِصَل والرِّ
األُخ الَعَزُب يف نفســـِه: ليَس من الَعْدِل َأْن أتقاسَم  مع 
أخي  احلاصـــَل واألرباح، فَأنا مبفـــردي، واحتياجاتي 
بسيطٌة، وهو لديه عائلٌة كبرة .  فــــكاَن يأخُذ ُكلَّ 
ليلٍة مـــن َمزنِه كيســـًا من احلبـــوب، ويزحُف به 
عـــرب احلقِل، ويفرُغ الكيَس يف مـــزِن أخيِه املتزوج.

ويف  الوقـــِت نفســـِه قـــاَل األُخ املتـــزوُج يف نفســـه: 
ليـــس من العدِل أْن أتقاَســـَم  احلاصَل واألرباَح 

ٌج، ولي َزوجـــٌة وأطفاٌل  مع َأخـــي، فَأنا ُمتـــَزوِّ
ا أخي فهو وحيٌد، ال  يرعونين يف املســـتقبل، أمَّ

أحَد يهتمُّ مبســـتقبِلِه ؛
َر أْن يأخَذ كيســـًا مـــن احلبوِب ُكلَّ  ولـــذا قرَّ

ليلـــٍة، وُيفرَغُه يف َمزِن أخيـــه. و ظلَّ األخواِن 
لســـنن  احلـــال  هـــذه  علـــى 

كانـــا  وقـــد  طويلـــٍة. 
مـــا  أَلنَّ  مســـتغربن؛ 
حبوٍب  مـــن  عندهمـــا 
أو  ينفـــُد،  يكـــن  مل 

أبـــداً. يتناقـــُص 
ويف ليلـــٍة ُمظلمـــٍة، قاَم 

ِد  ِبــــَتَفقُّ ُكلُّ واحـــٍد منهما 

َمزِنـــِه، وفجـــأًة عرفـــا مـــا كاَن َيـــدُث ُكلَّ ليلٍة  
فأســـقطا كيســـيهما، وعانـــَق ُكلٌّ منهمـــا اآلخر.

ُة، فاألُخ احلقيقي ُيؤثُر  ُة احَلقَّ َأحبَّيت هذه هي اأُلخـــوَّ
أخـــاه على نفِســـِه. وهـــذا ما رَأينـــاه يف ســـلوِك أئمتنا 

السالم.  عليهم 
موقـــف  يتذكـــر  وكلكـــم 
اإلمام َأبي الفضل العّباس 
ابن علـــي بن َأبي طالب 
عليهم السالم عندما 
امتنـــَع عـــن شـــرِب 
املـــاِء وهو يف أشـــدِّ 
حـــاالِت الَعطِش، 
ـــَر  تذكَّ ألّنـــه 
َأخيـــه  َعطـــَش 
اهلل  عبـــِد  أبـــي 

احُلسِن)عليِه 
ـــالم(. السَّ

رسوم : انطالق حممد علي
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