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أول اللقاء

اقرأ في هذا العدد:

    

سعر النسخة الواحدة )500 دينار عراقي( او ما يعادهلا من العمالت

صديقكم قنرب

 تصدر عن العتبة العلوية املقدسة  
قسم االعالم / شعبة الصحافة / وحدة 

الطفولة

اصدقائي االعزاء...
ارى اهلببي واقربائببي يذهبببون دائمببا لزيببارة القببرب 

الشببريف لالمببام علي)عليببه السببالم( .
و يف احببد املببرات اصطحبتببي امببي وخالببي اىل الزيارة، 
فسببألتها: ملبباذا نصببر مجيعببا على زيببارة قبببور االئمة 

والصاحلني؟
فاجابتببي امببي: انهببا توصيببة مببن النيب)صلببى اهلل 
عليببه وآله(، وكان هذا السبببب يكفي ألن اسببكت، 
فطاعببة النببيب واجببب علينببا، لكببن خالببي ابتسببمت 
وقالببت: يببا قنببرب ان زيببارة االوليبباء فيهببا الكثببر مببن 
الفوائد يف الدنيا واآلخرة،  فهؤالء االولياء هم السبببيل 
الواضببح هلل وقد ضحوا حبياتهم مببن اجل احلفاظ على 

اإلشراف العام
فائق عبد احلسني الشمري

رئيس التحرير
حممد العلوي
مدير التحرير

حيدر حممد الكعيب
حترير

 جليل خزعل
حممد كاظم
ذو الفقار احللو

رسوم
انطالق حممد علي

فراس صاحب
حسني رباعي 
 حسام الكناني

رسم الغالف
عامر لعييب

التصميم و اإلخراج الفي
ذو الفقار احللو

آية نزلت في القرآن

6حياة الفادي

لقاء في البرية 12

4

أماني االصدقاء

16 قصيدة وطني

14

الديببن   االسببالمي، ومن حسببن االخببالق ان نقدر 
هلببم ذلك ونعرب عن متسببكنا بهببم، فنهتم 

بقبورهم ونبجبببعلها مساجد نعبد اهلل 
فيهببا، ففببي ذلك تعبببر عن احملبة 

والعرفببان باجلميل.
وكذلببك فان قبببور الصاحلني 

هببي مصببدر نببور وهدايببة 
لالجيببال، تبببي  االنسببان 

اجملتمببع  وتنشببئ  املؤمببن 
الصبباحل، لذلببك تببرى ان اعببداء 

االسببالم حياولون تهديببم هذه القبببور النها 
مصببدر قببوة لالسببالم .

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته



رسوم :   حسني اسفند رسوم : رامز حاج حسني
إعداد :  اشراق البنداوي إعداد :  هشام كمون

الصحابي الثابت يف اهلل

خالد بن سعيد           )الرعد:7( 

الصحابببي  اجلليببل خالببد بببن سببعيد بببن 
العاص, خامس الداخلني يف اإلسببالم, َأسببلم 
بعده أخببواه أبان وعثمان، وهمببا من قدامى 
املسببلمني, كان وسببيمًا مجيبباًل، زجببره أبوه 
وضربه عندما علم بإسالمه، ومنعه الطعام 
والشببراب، فلببم يببزده ذلببك إال ثباتببًا علببى 

العقيدة. 
هاجببر إىل احلبشببة، وبقي فيها سببنني عدة, 
وقببد ولببد َأوالده فيهببا، عبباد إىل املدينببة يف 
السببنة السببابعة للهجرة، وشببهد مببببببببببع 
النببيب )صلببى اهلل عليببه وآلببه( فتببح مكببة 

ومعركببة حنببني والطائببف وتبوك. 
كان ممببن يكتبون الوحي, مشببى بالصلح 
بني النيب )صلى اهلل عليه وآله( ووفد ثقيف, 
وهو الببذي كتب الكتاب بينهم. اسببتعمله 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( على اليمن.
 ذاب يف حببب اهلل ورسببوله )صلببى اهلل عليببه 
وآلببه( وأهببل بيته)عليهم السببالم( ملا الح له 

نببور احلق ووضح له سبببيل النجاة.
 وكان  خالببد بببن سببعيد  ممببن بايببع أمببر 
املؤمنببني علببي بن أبببي طالب)عليه السببالم( 

يببوم الغدير.
كان شببجاعًا صلبببًا مل خيببْف مببن بطببش 
املشببركني عندما اعتنق اإلسالم ، ومل خيف 

مببن بطببش احلاكمني .
 استشببهد هببذا الصحابببي اجلليببل يف احببدى 
املعببارك الببي دارت بببني الببروم واملسببلمني يف  
أطراف الشببام  سنة 14 للهجرة وعمره أكثر 

من 50 سببنة.

أصبحت املدينة بعد هجرة الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 
عاصمببة اإلسببالم ونور اهلدايببة ومنطلق الدعببوة إىل اهلل 
تعاىل، وعندما وصل الرسول إىل املدينة كان يسكنها 
املهاجببرون واألنصببار واليهود، بدأ)صلببى اهلل عليه وآله( 
بوضببع األسببس الي جتعببل من هببذه اجلماعببات جمتمًعا 
قوًيببا متحببًدا على أسببس إسببالمية ومبادئ دينيببة، فقام 
الرسببول)صلى اهلل عليببه وآله( ببناء مسببجد للمسببلمني 

ليكون مكانًا ملهام متعددة ومركزًا للسببلطة الي تدير 
شؤون األمة والتعاليم الدينية من خالل االجتماعات الي 
كانت تنعقد حبضور النيب األكرم)صلى اهلل عليه وآله( 

لرشببدهم  إىل طريق احلببق ويعلمهم القرآن.
 وملببا نزلببت اآليببة القرآنيببة: )إمنا أنببت منذر ولببكل قوم 
هبباٍد( وضع)صلببى اهلل عليببه وآله( يده على صببدره فقال : 
أنببا املنببذر ولببكل قببوم هبباِد، وأومببأ بيببده إىل االمببام 
علي)عليه السالم( فقال : أنت اهلادي يا علي، بك يهتدي 

املهتدون بعدي.

ا َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوٍم َهاٍد َ  ِإمنَّ
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جعلني الله ص�م األمان للبيئة, فأنا
أنظم أعداد القوارض عرب أكل الفرئان 

والجرذان  واألفاعي  والحرشات 
والعصاف�, فأنا آكل ٥٠٠٠ فأر يف 

السنة الواحدة وامنع من انتشارها.

فائد� للطبيعة:
يرتاوح لو¥ ب£ األسود والبني أو الرمادي, ويقدر

طويل بحوايل ٤٦ سم, ك� وإنني أمتلك أقداماً 

كب�ة وقوية وعيون ´كنني من الرؤية يف الظالم 

ألن نشاطي يبدأ يف الليل.

٤٦ سم

شكيل :

تضع زوجتي من ٣ إىل ٦ بيضات

 يف العش خالل موسم التزاوج

وأتعاون وإياها عىل إحتضانها

 يف مدة ترتاوح ب£١٠ إىل ١٢ أسبوع.

التكاثر:

كنا مع 

طائر البوم
يف لقاء جميل 

اىل لقاء آخر مع حيوان آخر

تجد¥ عىل أشجار كب�ة وعالية ويف

األماكن املهجورة التي ال يرتادها    

اإلنسان, حيث أصدر أصوات 

وموسيقى حزينة 

أين تجد¥؟

عىل الط�ان بسكون وبإنسيابية عجيبة كالطائرة ٢- لدي جناحان كثيفا الريش الناعم م� يساعد¥١- Ñكنني تدوير رأيس بقدر ٢٧٠ درجة
الرشاعية 

مميزات خاصة وغريبة:

الحيوانات األخرى, فأنا ال اصنع بيتي بنفيس.أنا طائر كسول وأعتمد جحور غ�ي ح£ تغادرها

طائر كسول:

إعداد ورسم: حسني رباعي
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مساهمة من الصديقة 
سجى امحد حيدر
العمر: 8 سنوات
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الله   اكبر

17 العدد اخلامس عشر السنة الثانية16



صديقاتي العـــزيزات، سأحدثكّن اليوم عن )االسراف(.
 االسراف ال يعين تبذيـــر املال فقط، بل االسراف ميكن أن يكون يف 

الطعام والشراب، وميكن أن يكون االسراف يف الضحك واملزاح، 
وميكن أن يكون يف عبوس الوجه وعدم تقبل الناس، واالسراف يف 
الغضب واالسراف يف انتقاد الناس، واالسراف باالبتعاد عن الناس.

 ان كل نوع من االسراف يضـّر بصحتنا وحياتنا االجتماعية .. لذلك 
امرنا اهلل سبحانه وتعـــاىل باالعتدال يف كل نواحي حياتنا اليـومية.
فلنبتعد يا صديقاتي عن كل انواع االسراف. 

        )أم البنني( سيدة جليلة زوجة االمام علي)عليه السالم( وأم ابي الفضل 
العباس)عليه السالم(، حتتل مكانة كبرية يف قــــلوب ماليني املسلمني يف شتى 
أحناء املعمورة، ألنها جاهدت وضّحت بالغالي والنفيــــس من اجل عزة اإلسالم.

امسها فاطمة بنت حزام، وأهلها من سادات العرب وأشرافهــم وزعمائهم 
وأبطاهلم املشهورين، ُكنيت بأم البنــــني ألن هلا أربعة أبناء كلهم استشهدوا 

يف كربالء مع االمام احلسني)عليه السالم(.
ينبغي أن نتخذ من أم البنني قدوة لنا مجيعا يا صديقاتي،

لذلك انصحكن بالبحث عن تفاصيل اكثر حول حياة
 هذه السيدة اجلليلة للسري على نهجها الكريم.

املقادير:
عدد من حبات التفاح، شوكوالته سميـــكة، 

مكسرات )لوز ، جــــوز ، فستق حلبي( ويجب أن تكون
مطحونة، حلويات اطفـال )سكاكر ملونة(، عيــدان 

موطا او عيدان شواء خشبية .

طريقة العمل : 
نغسل التفاح جيدًا ونغرس العيدان الخشبية يف منتصف التفاحة 

 ثـم نغمس كل تفاحة يف الشوكوالته بعد ان نذوبها 
بالحرارة، ونقوم برش املكسرات املطحونة والسكاكر 

امللونة حول التفاحة، ويـــمكنك جعلها عـلى شكل وجـوه مضحكة.
ثم نضعها يف الثالجة ونقدمها بعد ذلك باردة ولذيذة.             

انه جميل هل تسمحني يل بالعناية به

سيناريو: ليىل الرايث ، رسوم: مادلني عيىس

لقد اعطيتك الطعام والرشاب مذا تريد بعدنعم لكن ال تؤذيه

يا الهي عندنا بلبل يف البيت

صديقتك فضة

إعداد: نادية غازي

رسوم: مادلني عيىس

لقد احرض ايب البلبل هذا الصباح

اسكت لقد اوجعت رأيس
مل اكن اعرف.. غرد وسبح ايها البلبلال ترصخي به، انه يسبح لله تعاىل

سمعت دالل صوت بلبل عند

استيقاظها من النوم
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جـــاء فصـــل الشـــتاء ، ومـــع قدومـــه هطلـــت األمطار ، 
وراح الفالحـــون يبـــذرون حقوهلم بكل أنـــواع احلبوب، 
ومن بـــني الفالحني كان هنالك فـــالٌح عجول بذر يف 
حقلـــه الفول، وبعد مرور أســـابيع علـــى مرحلة البذر 
يف احلقل بدأت البذور تنبت على شـــكل نباتات خضراء 
طريـــة ندية ، فعاد الفـــالح العجول إىل بيته ونام نومًا 
عميقـــًا فحلـــم بأنه حيصـــد حمصوله الوفـــري ويبيعه 
مببالـــغ كبرية ويشـــري بيتـــًا كبرياً  وجـــراراً حديثًا  
وأبقاراً وأغناما، ورأى نفســـه جالســـًا أمـــام بيته وكل 
أهـــل القرية حيّيونه بينما العمـــال يعملون يف حقوله، 
استيقظ الفالح العجول وقال لزوجته: هل حان موعد 

احلصـــاد يا زوجيت؟

فرّدت زوجته ضاحكة : ما زلنا يف الشـــتاء يا زوجي وال 
يزال موعد جميء الصيف بعيد.

قـــام الفالح وخـــرج إىل حقله فوجد شـــتالت الفول ما 
تزال صغرية جداً ، فراح يشّدها لألعلى لكي تكرب قلياًل، 
وبعد عمل شـــاق ومضٍن شـــّد الشـــتالت كلها لألعلى 
لتصبـــح طويلة قليال، شـــعر الفالح بالفرح والســـعادة 
فهـــو لن ينتظر طويـــاًل حتى حيصد احملصـــول، وقرر 
أن يقوم بشـــد الشـــتالت لألعلى يف كل يوم ليسرع يف 

منوها.
 ويف صبـــاح اليـــوم التالـــي، ذهـــب الفـــالح إىل حقلـــه 
مبتســـمًا ، ولكنه تفاجأ بأّن كّل الشـــتالت يف حقله قد 

ذبلـــت وماتت..
 أكيد عرفتم السبب أّيها األصدقاء، أليس كذلك؟

أحبتي، حكايتنا في هذا العدد حكاية جميلة، وهي عن فالح 
مستعجل جداًً ، أرجو ان تستمتعوا بها وتستفيدوا منها.

الفالُح العجول

تأليف : جكري خورشيدرسوم : انطالق حممد علي

قال االمام الصادق )عليه السالم( عن االمام املهدي )عليه السالم(:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
            فرس أدهم أبلق: فرس لونه اسود وفيه نقط

            مشراخ: نوع من الزينة يوضع على جبني الفرس

َمْهِدُينا امُلْنَتَظُر

يف َعْصِرِه سَيْظَهُر

ْمِس ِحنْيَ َتْشُرْق  كالشَّ

على ِحصاٍن َأْبَلْق

َل اإلْشراْق ما َأمْجَ

َيِشعُّ يف اآلفاْق

ِمْن ُكْوَفِة الِعراْق
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