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أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا.
أخذ صديقي (ياسر) يف امتحان الرياضيات درجة قليلة، 

ولكنه اخفى ذلك عن والديه، وعندما سأله أبوه عن درجته 
يف هذا الدرس كِذب وقال: «درجيت جيدة جدًا» ألنه خاف من 

أن يعاقبه والده.
وبعد أيام عقدت املدرسة اجتماعًا لآلباء حضره أبو (ياسر) وفيه 

التقى مبعلمة ابنه ليسأهلا عن مستواه الدراسي، فقالت له: «إن ياسر 
جيد يف الدروس كلها باستثناء الرياضيات، فقد أخذ فيه درجة 
قليلة يف الشهر املاضي».. تفاجأ والد (ياسر) ألن ابنه كذب عليه 
بهذا الشأن، ولكنه مل خيرب أحدًا بذلك، وعندما عاد اىل املنزل 

عاتب ابنه قائًال: «إن كذبك أقبح من تقصريك يف درس الرياضيات 
يا ولدي، أمل تسمع احلكمة اليت تقول: (إن حبل الكذب قصري)، 

فالذي يكذب ال بد وأن يفتضح كذبه، لذلك انصحك أن ال تعود اىل 
الكذب أبدًا ألنه سيجعلنا نفقد الثقة بك ونشك بكل ما تقول».

ندم (ياسر) على ما فعل، ووعد أباه أن يقول الصدق دائمًا، ويسعى 
لإلجتهاد يف دروسه، وباملقابل وعده أبوه بأنه 

إذا أخطأ واعرتف خبطئه فإنه 
سيساحمه جزاًء على صدقه .
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حيكى عن عاٍمل عاش يف جبل بعيد، وكان 
ذلك العامل معروفا بثوبه األخضر، يتنقل 
رآه  فإذا  واملعرفة،  العلم  ناشرا  الناس  بني 

الناس قالوا «جاء صاحب الثوب األخضر».
الناس،  بني  حمبوبا  العامل  ذلك  صار 
شؤونهم  يف  ليستشريوه  عليه  يتوافدون 

وينهلون من حبر علمه.
بالغرية،  الوزير  شعر  األيام  من  يوم  ويف 
صاحب  الناس  حيب  «كيف  نفسه:  فحّدث 

الثوب األخضر أكثر مين؟».
فّكر الوزير وفّكر، ثم أمر أعوانه بأن جيلبوا 

له الثوب األخضر الذي يرتديه العامل.

رسوم: حممد السيد توفيقاعداد: مهند العاقوص

وراح يتنقل به  الثوب األخضر،  الوزير  ارتدى 
بني الناس، لكنه مل يتمكن من كسب قلوبهم!

«لقد  له  وقال  العامل  طلب  يف  الوزير  أرسل 
ارتديت ثوبك املشهور ومشيت به بني الناس، 

ولكنهم مل حيبوني كما أحبوك».
يا  يبلى  القماش  «ثوب  وقال:  العامل  ابتسم 
الوصي  حكمة  تسمع  أمل  أضاف:  ثم  سيدي». 
االمام علي(عليه السالم) إذ قال: «ثوب العلم 

.«*
 
خيلدك وال َيبلى

فهم الوزير قيمة األثواب، ومنذ ذلك اليوم مل 
يهتم باألثواب البالية، بل بأثواب العلم اليت 

ال تبلى.
  * َيبلى: يصبح قدميًا أو ممزقًا

  

الثوب االخضر
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العبسي، كان من  اليمان بن جابر  هو حذيفة بن 
أصحاب  كبار  من  وكان  املعروفني،  املسلمني  وجهاء 
رسول  اهللا  وصاحب سّره، وعاملًا بامساء املنافقني 
الذين يعلنون اميانهم وهم يسرون الكفر ويريدون 

باالسالم شرًا . 
شارك يف معركة ُاحد وما بعدها من املعارك، وبعد 
وفاة رسول اهللا  وقف إىل جانب االمام علي بن 
ابي طالب وشهد حبقه  وفّضله على كل الناس، 
وكان حذيفة أحد االشخاص القليلني الذين شاركوا 
على  الزهراءوصّلى  فاطمة  السّيدة  دفن  يف 

جسدها الطاهر. 
اخلطاب  بن  عمر  عهد  يف  املدائن  امارة  توىل 
االمام  اىل  اخلالفة  عادت  وملا  عفان،  بن  وعثمان 
علي  كان حذيفة مريضًا، ولكن ذلك مل مينعه 
يصعد  فكان  للناس،    اإلمام  فضائل  بيان  عن 
املنرب وهو مريض فيثنى على اإلمام ويعدد مناقبه، 
وكان يقول: (إّنه خلري من مضى بعد نبّيكم) وأخذ 
لإلمام البيعة من الناس وأوصى أوالده أن ال يقّصروا 
يف اتباع اإلمام ، وقد تويف يف سنة ٣٦ هـ ودفن 

.يف املدائن بالعراق

٧٧



;>‡Ü\Ê·?;◊mŸ;Ø—Öç∏\;◊]eÕ;ó¬d;j ’]ü;GÎÖq‚÷’;S;‹]¡;Ï“Ÿ;wi…;Å¬d
>ÃÊ¡;fld;”’]Ÿ?;„4\;◊pÑ;ÎÄ]ËŒd;Ø⁄÷â∏\;ÿ]iŒ’;>€çp?Â;>ÀËŒl?Â

;fà]fiŸ;Ê·;◊·;G‡]“∏\;\É·;ÓÖh;ÀË—
ZØ⁄÷â∏\;ÿ]iŒ’;ÃÊç“Ÿ;‡]“Ÿ;„›\;Gˆ

;„Ë…;ÄÊ⁄ë’\;Ì÷¡;ÓÊŒh;fl’Â
Ø⁄÷â∏\;Ï‚p\Ê∏

;ˆ;„pÊ’; �]‚pÂ;Ø⁄÷â∏\;ÿ]iÕ;‡\
;Ï�ù;Ö“ ›;‡^;]fiË÷¡;G√ fiÁ

”’]Ÿ;]Á;ÓÖ|^

Z‡Ç\;{2Œh;\Ç]ŸÂ

;„Ë…;;Ñ]qå¯\;Ød;È i©Â;>Øfit?;ÍÄ\Â;∞\;f·É›;]fi¡Ä
;€‚÷iŒ›Â;Î_q…;€‚Ë÷¡;Ö‚æ›;ÍÄ\Ê’\;∞\;‡Ê⁄÷â∏\;◊ëÁ;]ŸÅfi¡Â

;éËp;€‚Ë÷¡;Ö‚Ω;GØfit;ÍÄ\Â;∞\;‡Ê⁄÷â∏\;◊êÂ;]ŸÅfi¡Â
ÀËfi¡;‹Êq‚d;€·_p]…Â;ÍÄ\Ê’\;f›\Êp;flŸ;Ø—Öç∏\;;ÿÊàÖ’\;\Ê—ÖhÂ;Ø⁄÷â∏\;flŸ;3e—;ÄÅ¡;gÖ·

„¬Ÿ;‡Ê÷h]ŒÁ;\ÊŒd;flÁÉ’\;Øë÷}∏\;ÿ]pÖ’\;flŸ;◊Ë÷Õ;√Ÿ

;À’\;LM;«÷d; �]çËp;á‚q…;G€‚Ë÷¡;ÈïŒË’;Ø—Öç∏\;Ê®;ÿÊàÖ’\;Ñ̨]à
€·ÄÅ¡;ÎÖm“’;Ø⁄÷â∏\;gÊ÷Õ;∞\;gÖâh;ÅÕ;ÑÂÖ∆’\;fl“’Â;G◊h]ŒŸ

;3e—;]›ÄÅ¡;‡\
;Ì÷¡;Åt\;ÓÊŒÁ;fl’Â

]fii¥á·

<Ö—]Ÿ;flŸ;”’;]Á



;f÷�∏\;Åe¡;fld;ã]e¬’\;„⁄¡Â;;È÷¡;‹]Ÿˆ\;‡]—;Øid]m’\;ÏŸÅŒŸ;∫;‡]—Â

;GgÉ—;ˆ;8fi’\;]›\
f÷�∏\;Åe¡;fld;]›^

�{\Öd;ˆ;ÿÂÖp;Êd^;]›^

�{]e›̌;Â^;‹ÊŒ’\;wËe›;Ìit

�{]eë’\;ÓÅ’;‹ÊŒ’\;€÷¡;ÅÕ
{]��›ÂÇ;Ô]qË6\;∫;È›^

;Ø⁄÷â∏\;flŸ;gÖ·;flŸ;Ä]¡ ;È÷¡;‹]Ÿˆ\;ÅÁ;Ì÷¡;Ø—Öç∏\;ÏÁ\Ñ;◊Ÿ]t;◊iÕ;Å¬d
€·ÊŸá·Â;Î �ÊŒd;Ø—Öç∏\;Ì÷¡;\Ê⁄q·;€l;GØŸÄ]›;ÿ]iŒ’\;Ït]à;∞\

;k]el;◊ï d;Ø⁄÷â⁄÷’;Öëfi’\;#;”’ÉdÂ
Øë÷}∏\;g]uê¯\Â;;‹]Ÿˆ\Â;;ÿÊàÖ’\

◊eŒ∏\;ÄÅ¬’\;∫;√eiÁ

;€·Ô]ÁÊÕ\;Åt\Â;Ø—Öç∏\;ÏÁ\Ñ;◊Ÿ]t;‹ÅŒh
;;ÿÊàÖ’\;◊iŒ’;>ÿÂÖp;Êd\?;„4\Â

Ä]êÖ∏]d;„’;‡]— ;È÷¡;‹]Ÿˆ\;fl“’



يف قديم الزمان عاش رجل غين يف 
وكان  الثالث،  بناته  مع  كبري  قصر 

حيبهن حبًا عظيمًا.
من  عائدًا  كان  األيام  من  يوم  ويف 
سفٍر بعيد، فاستقبلنه بفرح، وبعد 
الثمينة سأل  اهلدايا  وزع عليهّن  أن 
يا  والدك  حتبني  كم  الكربى:  ابنته 
أكثر  أحبك  فأجابت:  صغريتي؟ 
بالسعادة  الوالد  فشعر  نفسي،  من 

وضحك.
حتبني  كم  وأنِت  الوسطى:  سأل  ثّم 
والدك؟ فأجابت: أكثر من أّي شخص 
االبنة  وسأل  بفرٍح،  فابتسم  آخر، 

الصغرى: وأنِت ماذا تقولني؟ 
أجابت وقد كانت حتب طهي الطعام 
كثريًا: أحبك بقدر ما حيتاج الطعام 

من امللح.

flât;Åfi‚Ÿ;U‹ÊàÑ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Å⁄•;È÷¡;Ï’Ê|;UÄ\Å¡b

الفتاة والملح
ÍáË÷qz›ˆ\;o\2’\;flŸ;ÏëÕ
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عندما مسع األب كالمها غضب وطردها من 
قصره ألنه اعتقد بأنها ال حتبه كثريًا وال 

تفكر إال بطهي الطعام .
حزينة  القصر  من  املسكينة  الفتاة  خرجت 
تعرف  وال  الطرقات  يف  تسري  وصارت  جدًا 

أين تذهب .
وطلبت  فدخلته  أمامها  وجدت قصرًا  أخريًا 
أن  أستطيع  القصر:  لسيد  وقالت  فيه  املبيت 
أنظف القصر وأطبخ  طعامًا شهّيًا إذا تركتين 

أعيش يف قصرك.
يف  الطعام  طهت  وحني  القصر،  سّيد  وافق 
إقامة  وقرر  براعتها  من  ُدهش  التايل  اليوم 
البالد  وأسياد  التجار  كبار  إليه  يدعو  عشاء 

ليتذوقوا من طعامها الشهي.
فعرفت  الفتاة،  والد  املدعوين  بني  من  وكان 
ابنته بذلك، فطهت الطعام كله من دون ملح.

مل  للحضور  الطعام  اخلدم  قّدم  وحني 
ملح،  بال  يتناوله ألنه  أن  أحدهم  يستطع 
ويف تلك اللحظة بكى والدها كثريًا فالتفت 

اجلميع إليه وسألوه ملاذا تبكي؟ 
فقال: لقد كان لدّي ابنة حتب طهي الطعام 
وسألتها كم حتبينين فقالت: بقدر ما حيتاج 
الطعام من امللح، فغضبت وطردتها ومل أعلم 
كم كان مقدار حبها يل، فعًال ان حبها كان 

يل كبريًا وكم أنا نادم على فعليت .
والدها  أمام  ووقفت  الفتاة  خرجت  عندئذ 
الذي شعر بفرح غامر لرؤيتها، فاحتضنها 

واعتذر منها وأعادها معه اىل قصره .

€6ÊÕ;∫;œ¢\;‡]—;]±Ö…;flÁÖ|˙\;ÿÊÕ;Ì÷¡;€“¢\;∫;◊q¬iâh;ˆ

١١١١



أمتلك جس�ً طويالً ك� لدي عينان كب�تان.

صفا�:

خلق الله تعاىل يل فكاً  انفاً طويالً عىل شكل سيف

 يساعد�  عىل السباحة  بسهولة وشق املياه ولذلك 

يطلق الناس عّيل اسم  (أ� سيف)  وال أنىس إخباركم أنني

 مثل الغواصة أغوص بكل سهولة تحت املاء.

مميزا�:
 ويصل طويل إىل مرتين و وز� يصل اىل

 ١١٥ كيلوغرام.

أتغذى عىل الحبّار وعىل أنواع أخرى من

 األس�ك كالرسدين. واعلموا  أنني أتربص

  يف أع�ق  البحار  يف النهار وأتسلل ليال إىل

سطح املياه للصيد.

الغذاء:

يف املحيطات,وتحديداً يف مياه
البحر الدافئة.

أعيش:

Ãأنني أرسع منكم يا أصدقا
فرسعتي تصل اىل ١٠٠ كم

يف الساعة.

عالقتي مع اإلنسان:

استخدم سيفي كسالح للدفاع عن نفيس.

طريقتي يف الدفاع:

استخدم سيفي كسالح للدفاع عن نفيس.

Í¬^eÖ<∞äu<<V›ÁâÖÊ<Å]Ç¬c

بداية اللقاء: اهأل اصدقائي، أنا امسي مسكة 
أبي سيف وسأحدثكم يف هذا اللقاء عن نفسي:

لقاؤنا يف هذا العدد مع مسكة أبي سيف
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أمتلك جس�ً طويالً ك� لدي عينان كب�تان.

صفا�:

ًأمتلك جس�ًأمتلك جس�ً طويالً ك� لدي عينان كب�تان.

صفا�:

خلق الله تعاىل يل فكاً  انفاً طويالً عىل شكل سيف

 يساعد�  عىل السباحة  بسهولة وشق املياه ولذلك 

يطلق الناس عّيل اسم  (أ� سيف)  وال أنىس إخباركم أنني

 مثل الغواصة أغوص بكل سهولة تحت املاء.

مميزا�:
 ويصل طويل إىل مرتين و وز� يصل اىل

 ١١٥ كيلوغرام.

أتغذى عىل الحبّار وعىل أنواع أخرى من

 األس�ك كالرسدين. واعلموا  أنني أتربص

  يف أع�ق  البحار  يف النهار وأتسلل ليال إىل

سطح املياه للصيد.

الغذاء:

يف املحيطات,وتحديداً يف مياه
البحر الدافئة.

أعيش:

Ãأنني أرسع منكم يا أصدقا
فرسعتي تصل اىل ١٠٠ كم

يف الساعة.

عالقتي مع اإلنسان:

استخدم سيفي كسالح للدفاع عن نفيس.

طريقتي يف الدفاع:
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إنك تشرتي 
العسل بثمٍن 
غاٍل يا فهيم؟!

طبعا يا بسيط ألن 
العسل لذيذ ومفيد 
جدًا لصحة االنسان

وكيف ُيصنع 
العسل وما 

فائدته؟

وهل يصنع 
النحل العسل من 
أجلنا يا فهيم؟

كال يا صديقي ال 
يصنع النحل العسل 

من أجلنا

ينتج النحل أنواعًا عديدة 
من العسل، وفيه  مواد كثرية 

مفيدة جلسم االنسان

العسل غذاء طبيعي 
تصنعه النحلة من 

رحيق األزهار
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لذلك ترتدي بدلة احلماية 
عندما خترج خاليا العسل؟ 

احلمد هللا اني ال احتاج 
اليها ألنين مصنوع من 

احلديد

ان النحل يصنع 
العسل وخيزنه يف 
خاليا من الشمع 
لكي يتغذى عليه 

لذا فان النحل يقوم هو وصغاره..
بلسع االنسان عندما 
حياول أخذ العسل من 

خالياه

لذلك ترتدي بدلة احلماية 
عندما خترج خاليا العسل؟ عندما خترج خاليا العسل؟ 

احلمد هللا اني ال احتاج 
اليها ألنين مصنوع من 

واآلن دعين أتناول 
العسل، فهو شفاء 

للعديد من األمراض 
وصدق القرآن الكريم 
حني قال عن النحل: 
ُرُج ِمن ُبُطوِنَها  «َخيْ
َتِلٌف َأْلَواُنُه  ْ َشَراٌب خمُّ

اِس» ِفيِه ِشَفاء ِللنَّ

ممم، ليتين استطيع ان اتناول 
الطعام مثلك يا فهيم لكي 

استمتع بفوائد العسل الكثرية

١٥١٥
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<Ì ^øfiÊ<Ì⁄¯{{{â<Ó◊¬<¿{{{ ^©<·_<^{{{flÈ◊¬
<ª<l¯€„π]<Í⁄Üfi<¯ <^fl÷Áu<‡⁄<ÌÚÈf÷]
<ÿÈ◊œj÷]<ŸÊ^©Ê<–Ò]Ç£]Ê<l^ŒÜ�÷]
<]Á7^e<Üñi<:÷]<Å]Áπ]<›]Ç~j{{{â]<‡⁄

<Ì⁄¯{{{â<Ó◊¬<^flø ^u<ÇŒ<·Á”fi<]Ñ„eÊ
<Ó◊¬<^flø ^uÊ<HöÜπ]<‡⁄<^fiÅ^äq_<<<<<<<<<<<<<<<<<

<VŸ^Œ<oÈu<‰e<!]<Ü⁄_<^⁄<^fiÑÀfiÊ<^flf“Á“<<<<<<<
JD^„̌ �uˇ̄ �ë�c<Ç̌ �√ě< �ö �Öˇ̆ ]< �ª<�]Ê �Ç �ä �À�i<ˇ̃ Ê̌E

Í◊¬<Ì÷Á}<VÅ]Ç¬c
ÓäÈ¬<∞÷Å^⁄<V›ÁâÖ

١٦·Ám¯mÊ<·^flm]<ÅÇ√÷]<



<ÏÜ¬^{{{çÊ<Ì◊È◊q<Ì{{{Èe^vë<Í{{{‚Ê<<!]<ŸÁ{{{âÖ<Ì€¬<Í{{{‚
<‹r‚<^⁄Çfl¬<Hl]Üq^„π]<ÿÒ]Ê_<‡⁄<kfi^“Ê<ÏÜr7]<ÿfŒ<k€◊â_
<Çflq<ƒ⁄<kqÜ}<HÇu_<Ì“Ü√⁄<ª<∞€◊{{{äπ]<Ó◊¬<·Á“Ü{{{éπ]
<∞€◊{{{äπ]<ò√e<›à„fi]<^�πÊ<›^„{{{ä÷]<Î2iÊ<^π]<ÿœfli<∞€◊{{{äπ]
<‡⁄<ÿÈ◊Œ<ÅÇ{{{¬<gfi^q<±]<^{{{„¶Üe <ŸÁ{{{âÜ÷]<ƒ⁄<k{{{◊i^Œ

J‰√⁄<∞je^n÷]<h^{{{vë˜]
<Å^„éjâ]<Ó◊¬<l2ë<ÇŒÊ<—Çfl§]<ÏÊà∆<ª<�̂ñË_<k“Ö^ç
<Çfl¬<�]ÇÈ„ç<‰jfäju]Ê g◊�π]<Çf¬<‡e<Ïà∑<^„È}_
<<Ì¬^rç<ÏÖÁfë<Ìfl⁄ˆ⁄<Ï_Ü⁄]<kfi^“<Çœ÷Ê<H±^√i<!]

J‰÷ÁâÖ<^ïÖÊ<!]<^ïÖ<k÷^fi

١٧١٧



<H �‘iÅÁ√e<¯‚_
< �‘⁄ÁË<·^“<ÃÈ“
[ÌâÖÇπ]<ª<ŸÊ˘]

<ÂÑ‚<ÿ“<HÎÜøfi]
<Á©<‰r�ji<<ÅÊÖÁ÷]

JJã€é÷]<Áï

<‡”j◊È⁄á<^fi_<H�̂fuÜ⁄
<·_<ª<g∆Ö_Ê<ÏÇËÇ¢]

^ŒÇë_<·Á”fi

< �kfi_<H�̄ „âÊ<�̄ ‚_
<^fi �Üäi<ÌÀÈ�÷<Ï^j 

‘jŒ]Çë<HÿÈ∂<Íç<Ï�ÅÁπ]<�̄ √ 
<gä”fl÷<ºœ <^‚Ü„øfi<·_<^flÈ◊¬

‡ËÜ}˚]<ÌŒ]Çë

<ã€é÷^“<Ï�ÅÁπ]
<hÑü<:÷]<Ì√õ^ä÷]

^‚Á©<ÅÊÖÁ÷]

‘i�ÅÁ⁄<ÎÜ„æ_
< �’Á©<l^œËÇí÷]<‰r�jjâÊ<

<hÑrfli<:÷]<ÅÊÖÁ÷]<ÿn⁄
ã€é◊÷

<‘◊⁄_<˜<Ífi˘
<:âÖÇ⁄<ª<l^œËÇë

ÏÇËÇ¢]

<Ÿ˜Å<ÍiàËà¬
Í√⁄<Í÷^√i <∞÷Áœi<%̌

[‘÷É

JJ<Íâ

Ó{ä{{È{{¬<∞{{÷Å^{{⁄<V›Á{âÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ç€¶<Í◊¬<Ì÷Á}<VÁËÖ^flÈâ

·^flÀ÷]< �Ö^€̌ �√π]

Í÷^j÷]<›ÁÈ÷]<ªÊ

ت
مت

١٨·Ám¯mÊ<·^flm]<ÅÇ√÷]<



ÿ¬à}<ÿÈ◊q<VÜ√ç
g÷^õ<ÓÀ�í⁄<V‹âÖ

َأْبِين َأْبَراًجا وجُسْورًا

َأْبِين ُمُدًنا، َأْبِين ُدْورًا

َأْبِين سوًقا، َأْبِين ُسْورًا

َوَأماِمي ُيْعُلو الُبْنياْن

، إتقاْن َهْنَدَسٌة، َفنٌّ

ِقَطِعْي َأْشكاٌل َأْلواْن

َأنا ِمْعَماٌر ..  َأنا َفّناْن

·^flÀ÷]< �Ö^€̌ �√π]

١٩١٩



السمكة  تعيش   ،Ocean احمليط  قاع  يف 
والكثري  والديها  مع   Small fish الصغرية 
البحر  سرطان  ،مثل  البحرية  املخلوقات  من 

.Octopus واألخطبوط crab
إنها  وفية،  صديقة  الصغرية  للسمكة 
السلحفاة the turtle ويف كل صباح تلعبان 

معا.
مع  الصغرية  السمكة  خرجت  يوم،  ذات 

٢٠·Ám¯mÊ<·^flm]<ÅÇ√÷]<

  السمكة الصغرية

 أنا إمسي مدرسة 
   SCHOOL

 إمسي كعكة صغرية  
 TORTILLA



طريقهما  ويف  للنزهة،  السلحفاة 
البيوض  من  كثري  فيه  عشًا  شاهدت 
تنكسر  ال  عنه حتى  فابتعدتا   ،eggs

البيوض اليت فيه. 
بعد قليل شاهدت القرش Shark الذي 
لإلختباء  فهربتا  اجلميع،  منه  خياف 
وراء صدفة كبرية..وانتظرتا حتى توارى 

عن ناظريهما.

 ،Dolphin الدولفني  صادفتا بعد ذلك 
وكان حيمل كرة ball بني يديه ..فلعبوا 

معًا حتى تعبوا.
مجيعًا  عادوا   evening املساء  ويف 

. Sleeping لبيوتهم من أجل النوم

٢١٢١

 أنا إمسي مستنقع 
 QUAGMIRE

 أنا إمسي قطرة مطر 
  RAINDROP



Í◊ñÀ÷]<ÍÀëÊ<V›ÁâÖÊ<ÁËÖ^flÈâالببغاء المشاكس

<ºœ÷]<gŒ]ÜË<ÏÜré÷]<Ó◊¬<^«ff÷]<ã◊q
‘€ä÷]<Å^�íË<ÎÑ÷]

l^q<ÏÇ⁄<Ç√eÊ
Ì�f÷]<

^7<^Ë<JJÁÈ⁄<JJÁÈ⁄
ÏÑËÑ÷<Ì”5<‡⁄<

JJÁÈ⁄<ÁÈ⁄

JJ—^e<—^e

^‚^‚^‚^‚

^‚^‚^‚^‚

<g◊�Ë<‹‚Çu_
g‚É˙ <JJÏÇ¬^äπ]

<‡¬<Ã”i<˜_<
<l]Áë_<ÇÈ◊œi

[‡ËÜ}˚]

<±]<k◊ëÊ<JJ—^e<—^e
<�]4}_<Ï4vf÷]

<�̄ €¬<‘÷<Çü<˜<%̌<
‡ËÜ}˚]<l]Áë_<ÇÈ◊œi<ŸÇe

ã“^éπ]<^„Ë_

JJÿÈ◊Œ<Ç√eÊ

٢٢·Ám¯mÊ<·^flm]<ÅÇ√÷]<



<·_<ÇËÜË<gÒÑ÷]<HÍ7c<^Ë
<lÁë<Ç◊Œ_<·_< �Í◊¬<HgfiÖ˘]<ÿ“`Ë

hÜ„Ë<‰◊√q_Ê<‰ÀÈ}˘<g◊”÷]

<gÒÑ÷]<‡⁄<gfiÖ˘]<^«ff÷]<Ñœfi]<‘÷ÑeÊ

<^«ff÷]<‰◊√ <^≤<l^fi]ÁÈ£]<ƒÈ∂<gfiÖ˘]<2}_
^fi`�}_<^flfi_<ÊÇfË<JJÁÈ⁄<JJÁÈ⁄

l]Áë˘]<ÇÈ◊œi<ª<‘jf‚Á⁄<ÜËÇœje<
ÍœËÇë<^Ë<

·˚]<‡⁄<‘◊√®<ÕÁâ
<^„Ë_<∞⁄˘]<Ìe^«÷]<åÖ^u<�]Ç¬^í <

gÈ�÷]<^«ff÷]

متت

٢٣٢٣



٢٤·Ám¯mÊ<·^flm]<ÅÇ√÷]<
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<Ì◊À�÷]<k÷^Œ<<<<<<
<Ãœi<]É^π<V^„jœËÇí÷

<’¯â_<Ó◊¬<4 ^í√÷]
<ke^q` <[<^eÜ„”÷]

<‡véi<Í”÷<V^„jœËÇë
<±]<ÅÁ√i<·_<ÿfŒ<^„äÀfi

·]4�÷]

<^„⁄]<D‹ËÜ⁄E<k√5<<<<<<<
<]É]<VŸÁœi<Í‚Ê<ÿ⁄^£]

<^„È5`â<Ì◊Àõ<!]<;ŒáÖ
<kf‚É<^⁄Çfl¬Ê<HD^ÈâaE

<^„j÷`â<ÌâÖÇπ]<±]<D‹ËÜ⁄E
<ÏÖ^Œ<ƒœi<‡Ë_<V^„j€◊√⁄

<ª<Vk÷^œ <[‹ËÜ⁄<^Ë<D^ÈâaE
JÏÉ^jâ]^Ë<Í⁄]<‡�e

<›ÁÈ÷]<V‰Èe˘Ç÷Á÷]<Ÿ^Œ<<<<<
<^fi_<�̃ ]ˆâ<‹◊√π]<^fl÷`â

<J‰È◊¬<kfq_<ÎÑ÷]<ÇÈuÁ÷]
<^⁄Ê<Hkfläu_<Vh˘]<Ÿ^œ 

[Ÿ]ˆä÷]<Á‚
<V^fl÷<‹◊√π]<Ÿ^Œ<VÇ÷Á÷]<Ÿ^œ <
<gq]Á÷]<�ÅˆË<%<ÎÑ÷]<‡⁄

[:Èf÷]

<^„⁄]<D‹ËÜ⁄E<k√5<<<<<<<

<›ÁÈ÷]<V‰Èe˘Ç÷Á÷]<Ÿ^Œ<<<<<
<^fi_<�̃ ]ˆâ<‹◊√π]<^fl÷`â

<›ÁÈ÷]<V‰Èe˘Ç÷Á÷]<Ÿ^Œ<<<<<
<^fi_<�̃ ]ˆâ<‹◊√π]<^fl÷`â

<›ÁÈ÷]<V‰Èe˘Ç÷Á÷]<Ÿ^Œ<<<<<

٢٧٢٧

نصيحة قنبر..
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<Çfl¬<kç^¬<Ï^Àv◊â<·_<Ó” �̈
<kfi^“Ê<∞{{{j ��e<ƒ⁄<^{{{⁄<ÜËÇ∆

<›Á{{{Ë <ªÊ <H^{{{€„√€ü<Ì{{{Œ]Çí÷]
<‡⁄<ÿÈuÜ÷]<·^{{{j�f÷]<lÖÜ{{{Œ<^⁄
<‰È <xfë_<Ç{{{Œ<^{{{π]<·˘<Ü{{{ËÇ«÷]
<VÏ^Àv◊{{{ä÷] <^€7<k÷^œ <HJ �̄ {{{È◊Œ
<^fi` <^€”√⁄<Í{{{fi¯∑]<^€“ÁqÖ_
<^π]<·ÊÅ<‡⁄<èÈ√÷]<Ó◊¬<ÖÇŒ_<˜

J�̂ñË_
<Ì{{{œËÜõ <ª <·^{{{j�f÷] <lÜ{{{ �”  <
<^{{{€„jœËÇë <^{{{„e <·¯{{{€†
<^{{{€‚]Çu] <k{{{÷^œ  <HÏ^Àv◊{{{ä÷]
<∞”ä≥<Á÷<‘Ë_Ö<^⁄<VÏ^Àv◊{{{ä◊÷

<‡⁄<]Ñ{{{‚<g{{{é§]<ÅÁ¬<‘{{{€Àe
<‡⁄<‰{{{◊€©<‡{{{©Ê<H‰�{{{âÊ

<‡”÷Ê<H‘e<4�fl÷<∞ Ü�÷]
<Î <̆‘€ <ÍvjÀi<·]<’^Ëc

<kœ ]Ê<J·^⁄`e<ºf„fi<Óju<gfâ
<HÌ{{{�§] <lÑ{{{ÀfiÊ <HÏ^Àv◊{{{ä÷]
<ª<·^{{{j�f÷] <k{{{vfë_ <^{{{⁄Çfl¬Ê
<å^fl÷]<Ï^Àv◊{{{ä÷]<k√5<HÁ{{{¢]
<gr¬_<^{{{⁄<V∞{{{é‚Çfl⁄<·Á{{{÷ÁœË

=4�i<^{{{„fi]<HÏ^Àv◊{{{ä÷]<ÂÑ{{{‚
<›¯“<‡⁄<Ï^Àv◊{{{ä÷]<k{{{r¬àfi]
<VŸÁœi<Í‚Ê<^„€ <kvj Ê<å^fl÷]
<Ãâ˙÷<^„fl”÷Ê<[‹jfi_<‹”fi`ç<^⁄Ê
<kvj <∞u<öÖ˘]<Ó◊¬<k�œâ

Jgé§]<ÅÁ¬<k“ÜiÊ<^„€ 
<|ÊÜ{{{ú <Ï^Àv◊{{{ä÷] <k{{{fÈë_ <
<˜<·_<k{{{€◊√i<^{{{„fl”÷<HÏ4{{{n“
<‰{{{÷ÁœË <^{{{⁄ <ÿ“ <Ó{{{◊¬ <ÅÜ{{{i
<≈ÁŒÁ÷]<^„ffl´<‘÷Ñ <å^fl÷]

JÏ4{{{n“<ÿ“^{{{é⁄ <ª

السلحفاة التي طارت

أحبتي  سأروي لكم اليوم قصة جميلة فيها 
عبرة مهمة وعنوانها:
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