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يحبنا ونحبه حديث
نبوي

اإعداد: البندري املطريي

عن عائ�ضة زوج النبي ]، 

عن النبي ] قال: »اإن الرفق 

ل يكون يف �ضيء اإل زانه، 

ول ينزع من �ضيء اإل �ضانه«. 

)رواه البخاري(.



اأحباءنا براعم الإيمان..

اإن اأعظم هدية ربانية جاد بها الحق �ضبحانه على عباده هي هدايتهم لدين 

الحق.. وهذه النعمة الجليلة كانت بتنزيل كتابه الكريم، حتى يدل عباده 

الباطل  طريق  لهم  ويبين  فيتبعوه،  الم�ضتقيم  الحق  طريق  على  الموؤمنين 

فيجتنبوه.. ومن الهدايا التي اخت�ص بها الرحمن عباده الموؤمنين، فري�ضة 

ال�ضيام، التي اأنزل في �ضهرها القراآن الكريم، فمن اأراد اأن يح�ضن �ضكر ربه 

والقيام  ال�ضيام  جانب  اإلى  الكريم  ال�ضهر  هذا  فلي�ضتغل  النعمة  هذه  على 

اأحكامه، معتبرا  اآياته، ممتثال  بالإكثار من قراءة القراآن العظيم، متدبرا 

بعظاته، را�ضًفا من معين هديه الذي ل ين�ضب.

جعلنا اهلل واإياكم من ال�ضابقين بالخيرات.

اأ�ضرة التحرير

االفتتاحيةاأعظم الهدايا واأجل الهبات
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تصميم  وإخراج

فـي هذا العدد

كان الر�صول و�صحبه5
�ضعـر: اأمني حميد عبداجلبار

اإفطار �صائم6
ر�ضــوم: كرمي الع�ضري �ضيناريو: اأ�ضماء ال�ضكاف

ح�صارة الإ�صالم/من اخرتع بندول ال�صاعة؟٨
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى �ضيناريو: طارق مراد

�صلوم والعلوم/التمر١٢
ر�ضــوم: �ضروق بو�ضناق �ضيناريو: راما �ضموط

طلحة بن عبيد اهلل  [١٤
اإعداد: البندري املطريي

حدائق القراآن/ ال�صعري..١٧
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: م�ضاري املحمد

الفتتاحية/اأعظم الهدايا واأجل الهبات٣
اإعداد: التحرير

ر�ضــوم: نذير دبا�ص

لعبة الزوارة/ ملعقة و�صوكة واإبداع  ٣٢
ر�ضــوم: مروة ك�ضك اإعداد: اأ�ضماء امليمني

اأ�صياء خمتفية٣٤
ر�ضــوم: ع�ضل ال�ضعدي �ضيناريو: اأ�ضماء ال�ضكاف

العمل الطيب٣6
ر�ضــوم: نذير دبا�ص اإعداد: حممود ال�ضاي�ص

حليب ال�صوكولتة ال�صاخن٣٨
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: �ضلمى امليمني

اأنا وجدي/اأحباب رم�صان٤٢
�ضيناريو ور�ضوم :ح�ضام الدند�ضي

قهوة مثلجة٣٠
ر�ضــوم: جنالء عماداإعداد: راما �ضموط

جمهورية ال�صني ال�صعبية٢٠
اإعداد ور�ضوم: م�ضاعل الطرابل�ضي

الإطفائي ال�صغري٢٢
ر�ضــوم: جنالء عماد اإعداد: بزة املكيمي

اخلياط الكرمي٢6
ر�ضــوم: جنالء عماد اإعداد: همام حممد اجلرف

ويف الرحمة جناة٢٨
ر�ضــوم: ع�ضل ال�ضعدي اإعداد: غزوه املطريي

ا�صم اهلل الودود واملجيب٢٤
اإعداد: عائ�ضة ال�ضكاف

رم�صان اخلري١٨
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفىاإعداد: خالد خالوي

اآية وحديث/الفرح املحمود١6
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: جا�ضم اجلــا�ضم

ر�ضــوم: جنالء عماد

اآداب القيام١٠
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: اأمني حميد عبد اجلبار

اأحبك يا وطني5٠
اإعداد: فهد حممد اخلزي

5١
ر�ضــوم: نذير دبا�ص
اأنا و �صديقي الرجل الآيل )الق�صة ال�صامتة(

 تعلم ٤٩
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: حممود ال�ضاي�ص

اأم كلثوم بنت عقبة٤٤
ر�ضــوم: نذير دبا�ص اإعداد: اأ�ضماء ال�ضكاف

 تاأمل ولون/  لطُف اهلل بعباِده٤6
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: البندري املطريي

لغز ور�صمة٤٨
 ر�ضــوم:ب�ضمة م�ضطفىاإعداد : عبداهلل اأحمد عبداهلل

�صهر الرحمة والغفران٤٠
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: �ضليمان خالد الرومي
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كان الر�صول و�صحبه
�ضعـر: اأمني حميد عبداجلبار

ر�ضوم:نذير دبـــــا�ص

يا �ضحُب يا اأهُلوَن يا اأحباُب

اأطياُب لكاأنهم  رفقة  يا 

بيمينه اأتاكُم  الهالل  هذا 

اُب الأوَّ نعيَمه  يحوز  �ضهٌر 

فيه اجلنان تفتَّحت اأبواُبها

فت�ضابقوا تدعوكم الأبواُب

�ضهر يفوز املح�ضنون بف�ضله

واملقرتون ببخلهم قد خابوا

�ضهر املحبة والتوا�ضل والت�ضامح

َّواُب واملتــــــاب فربنـــا التــــ

�ضهر التكافل والتعاون والتاآزر

هكذا كان الر�ضول و�ضحبه الأجناُب

�ضهر املناجاة اللذيذة فاب�ضطوا

كف الدعا فبه الدعاء جماُب
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ر�ضــوم: كرمي الع�ضري �ضيناريو: اأ�ضماء ال�ضكاف

اإفطار �صائم
فكرة ال�ضخ�ضيات: م�ضاعل العتيبي

كل عام 
واأنتم بخري

واأنت بخري 
معلمتي

�ضع الأطباق 
يا بدر

�ضكرا جزيال يا 
اأم بدر على هذه 
املائدة الرائعة

اأمي، هل هذا 
يعني اأنك 

فطرِت �ضائما

اأجل هذا تفطري 
ال�ضائم؛ اأن اأعد له 

طعام الفطور

قالت لنا املعلمة اإن 
من يفطر �ضائما له 
اأجر كبري، ظننته 

اأمرا �ضعبا
واأنا اأي�ضا ظننته 

للكبار فقط، فنحن 
مل نطبخ كميات 
كبرية من قبل 

لأحد

لي�ص متعلقا 
بالكبار فقط، 

فكروا بطريقة 
و�ضاأ�ضاعدكم لو 

لزم الأمر

حا�ضر يا 
اأمي

معلمتي كلنا 
�ضائمات 

تقريبا
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بهذه الطريقة 
لن نحتاج 

م�ضاعدة من 
اأبي واأمي

وهل �ضتقود 
ال�ضيارة اأنت؟!

ل ل، اأق�ضد م�ضاعدة 
مادية وتخطيطا

�ضنعد الوجبات 
ون�ضع فاكهة و�ضطرية 
وع�ضريا وعلبة حلوى 

يف كل علبة

ومترا وماء ونوزعها على 
العمال يف املحطات وحرا�ص 
الأمن الذين ل يجدون وقتا 

قام بدر واإميان ليح�ضروا طعامهم
مب�ضروع اإفطار �ضائم 

على قدر اإمكاناتهم

واأنت عزيزي القارئ هل ت�ضتطيع اأن 
تفطر �ضائما هذا العام باأي طريقة 

تراها منا�ضبة لك؟
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الزیج الحاکمی 

ابن یونس المصري

      ابن يونس المصري

ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى �ضيناريو: طارق مراد

ح�صارة الإ�صالم من اخرتع بندول ال�صاعة؟
تاريخ يحرتمه التاريخ )٢(

اأهال يا �ضبا، اإلى اأي �ضيء 
كنت تنظرين باهتمام؟

نعم، و�ضتنده�ضني حني تعرفني 
خمرتعه!

اأعرف.. هو العامل الإيطايل 
جاليليو

اإلى بندول ال�ضاعة.. 
اإنه دقيق جدا

ال�ضائع  ذلك هو 
عند البع�ص، لكنها 
لي�ضت احلقيقة!

والبندول واحد من اإجنازات ابن 
يون�ص الكبرية والكثرية

ماذا قدم 
اأي�ضا؟

ابن يون�ص اأول من و�ضع قانونا يف ح�ضاب املثلثات الكروية؛ حل 
به كثريا من امل�ضائل ال�ضعبة.. ومهد لكت�ضاف اللوغاريتمات

ال�ضاعة  بندول  خمرتع 
هو العامل امل�ضلم علي بن 
�ضعيد املعروف بـ »ابن يون�ص 
امل�ضري« )ولد ٣٤٢هـ(، وكان 
ي�ضتخدم البندول يف ح�ضاب 
الزمن لدقته.. وذلك قبل 

جاليليو بـ )6٠٠عام(!

اإذن من 
اخرتعه؟
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الزیج الحاکمی 

ابن یونس المصري

      ابن يونس المصري

وكان ابن يون�ص فلكيا عبقريا.. ر�ضد ك�ضوف ال�ضم�ص مرتني، 
ور�ضد خ�ضوفا للقمر.. وذلك بدقة متناهية وبطريقة 

علمية فائقة

األف ابن يون�ص العديد من الكتب الرائعة، اأ�ضهرها 
كتاب »البندول« الذي عرف العامل منه اأنه خمرتعه

حتى عام ١٨٠٠م، كان العامل الفرن�ضي لبال�ص ي�ضتفيد من 
كتب ابن يون�ص ودرا�ضاته!

كما يعد امل�ضت�ضرق �ضارتون ابَن يون�ص من اأعظم علماء القرن 
العا�ضر واأعظم فلكي يف ع�ضره

وكتاب »الزيج احلاكمي« وهو كتاب فلك �ضخم يحدد حركة 
ون�ضخه  ال�ضالة...  واأوقات  والقبلة  والنجوم  الكواكب 

موجودة يف املكتبات العاملية يف برلني واإ�ضبانيا وفرن�ضا

اأطلق ا�ضم ابن يون�ص على اإحدى مناطق �ضطح القمر، 
تقديرا جلهود عامل عظيم كان يكرث من التفكري يف 

خلق ال�ضماوات والأر�ص.

ور�ضد ابن يون�ص ١٠٠٠٠ موقعا لل�ضم�ص يف عدة �ضنوات 
با�ضتخدام اأ�ضطرلب كبري!
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ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى

اآداب القيام
اإعداد: اأمني حميد عبد اجلبار

يف اجلل�ضة التي اعتادت عليها اأ�ضرة اأبي م�ضطفى بعد الِع�ضاء كل خمي�ص لقراءة القراآن وتدار�ضه.. 
الليل، لأنه �ضبق  اآداب قيام  لتدار�ص  اأبوم�ضطفى جل�ضة اخلمي�ص الأخري من �ضعبان  خ�ض�ص 
ل«، وبعد  مِّ ودر�ضوا اآداب ال�ضيام.. وقد اقرتحت الأم اأن تفتح اجلل�ضة بقراءة فاحتة �ضورة »املُزَّ
اأن تال عمر الآيات الأولى من ال�ضورة قال م�ضطفى: اأرجو اأن تلخ�ص لنا يا اأبي اأهم اآداب القيام 

حتى اأ�ضرحها لزمالئي يف حلقة امل�ضجد.
قال الوالد هي باخت�ضار:

- تتو�ضاأ قبل النوم، وتنوي القيام 
من الليل؛ قال معاذ [: »اأما اأنا 
فاأنام واأقوم، فاأحت�ضب نومتي كما 
اأحت�ضب قومتي« )رواه البخاري(.

- تذُكر اهلل عند القيام من النوم؛ فعن 
ُعبادة بن ال�ضامِت [ اأن النبيَّ ] قال: 
»من تعار من الليل  فقال: ل اإله اإل اهلل، 
وحده ل �ضريك له، له امللك وله احلمد وهو 
على كل �ضيء قدير، احلمد هلل، و�ضبحان 
اهلل، ول اإله اإل اهلل، واهلل اأكرب، ول حول 
ول قوة اإل باهلل، ثم قال: اللهم اغفر يل 
اأو دعا ، ا�ضتجيب له ، فاإن تو�ضاأ و�ضلَّى 

ُقبلت �ضالته« )رواه البخاري(.
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- تت�ضوَّك عند القيام من النوم؛ 
فقد ثبت اأن النبي  ] كان ي�ضو�ص 
واِك  )ينظف وينقي(  فمه بال�ضِّ
اإذا قام من الليل )متفق عليه(.

- جتَعُل قراءتك بني اجلهر وال�ضر، 

لقول اهلل �ضبحانه: }ڳ ڳ ڱ 

ڻ{  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
)الإ�ضراء:١١٠(.

- ت�ضتح�ضر نزول الرب اإلى ال�ضماء 
الدنيا - نزوًل يليق بجالله وعظمته 
- وقوله: »هل من م�ضتغِفٍر فاأغِفَر 
فاأتوَب عليه،  له، هل من تائب 

له«  فاأ�ضتجيَب  داٍع  هل من 
اإذا  خا�ضة  عليه(،  )متفق 

كنَت يف الثلث الأخري.

- التفكر والتدبر يف كل 
ما تقول وتقراأ؛ فاإنه لي�ص 
ما  اإل  �ضالِته  من  للمرء 

عَقل فيها.

- ُتفَتتح �ضالُة الليل بركعتني خفيفتني؛ 

كما ثَبت عن النبيِّ ] اأنه قال: »اإذا 

قام اأَحُدكم من الليل، فليفتتِح ال�ضالَة 

بركعتني خفيفتني« )رواه م�ضلم(.
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ر�ضــوم: �ضروق بو�ضناق�ضيناريو: راما �ضموط

التمر

لقد اأعّدت اأّمي 
ما لّذ وطاب من 

الأطعمة

اأ�ضعر اأّن ل اأطيق 
النتظار لآكلك يا عزيزتي 

ال�ضمبو�ضة

اأما اأنا ف�ضاأبداأ ب�ضوربة الدجاج التي 
ل اأقاومها

بارك اهلل بك 
يا اأم �ضّلوم، لقد 

اأتعبِت نف�ضك

هيا لياأخذ اجلميع 
مكانه، بقي دقيقتان 

على اأذان املغرب

اللهم اإن لك �ضمت وعلى رزقك 
اأفطرت وبك اآمنت..

واأنا �ضاأ�ضرب ٣ اأكواب من الع�ضري 
لأروي عط�ضي

اآه يا لها من 
رائحة ذكّية 

وم�ضهّية
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�ضيفطر اجلميع على التمر اأول، ثم 
ولكن يا اأبي ملاذا التمر؟! تاأكلون ما ت�ضتهون

اأريد �ضمبو�ضة

�ضنبداأ دائما بالتمر فهذه �ضنة 
نبينا ]

عليه ال�ضالة وال�ضالم، ل �ضك اأّن 
لذلك فائدة عظيمة للج�ضم اأي�ضا

بالتاأكيد، اإن 
اأج�ضامنا بعد 

�ضيام طويل تحتاج 
لم�ضدر طاقة �ضهل 
المت�ضا�ص و�ضريع 

المفعول

ول توجد فاكهة اأو 
طعام يقدم لنا هذه 
الفائدة مثل التمر

كما اأنه 
لذيذ جدا.
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طلحة بن عبيد اهلل [
اإعداد: البندري املطريي

الع�صرة املب�صرون باجلنة خام�ص الع�ضرة املب�ضرين باجلنة

الع�ضرة املب�ضرون باجلنة، جمعهم النبي ]  يف حديث واحد، قال:  »اأبو بكر يف اجلنة، 

وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، 

وعبد الرحمن بن عوف يف اجلنة، و�ضعد بن اأبي وقا�ص يف اجلنة، و�ضعيد بن زيد يف 

اجلنة، واأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة« )رواه الرتمذي(. 

الع�ضرة املب�ضرون 

باجلنة

طلحة بن 
عبيداهلل

اأبو بكر 
ال�ضديق

عمر بن 
اخلطاب

عثمان بن 
عفان

علي بن اأبي 
الزبري بن طالب

العوام

�ضعيد 
ابن زيد

�ضعد بن اأبي 
وقا�ص

عبدالرحمن 
ابن عوف

اأبو عبيدة 
ابن اجلراح
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هو طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب بن �ضعد بن متيم التيمي، القر�ضي املدن، اأبو 

حممد: �ضحابي �ضجاع من الأجواد... 

اإلى  ال�ضابقني  ال�ضورى، واأحد الثمانية  اأ�ضحاب  ال�ضتة  اأحد الع�ضرة املب�ضرين باجلنة، واأحد  وهو 

الإ�ضالم... 

قال ابن ع�ضاكر: كان من دهاة قري�ص ومن علمائهم، وكان يقال له ولأبي بكر »القرينان«، وذلك 

لأن نوفل بن حارث -وكان اأ�ضد قري�ص- راأى طلحة وقد اأ�ضلم خارجا مع اأبي بكر من عند النبي ] 

فاأم�ضكهما و�ضدهما يف حبل. 

ويقال عنه: »طلحة اجلود«، »طلحة اخلري«، »طلحة الفيا�ص«، وكل ذلك لقبه به ر�ضول اهلل ] يف 

منا�ضبات خمتلفة، ودعاه مرة: »ال�ضبيح املليح الف�ضيح«. 

�ضهد اأحدا وثبت مع ر�ضول اهلل وبايعه على املوت، فاأ�ضيب باأربعة وع�ضرين جرحا و�ضهما.

�ضهد اخلندق و�ضائر امل�ضاهد، وكانت له جتارة وافرة مع العراق، ومل يكن يدع اأحدا من بني تيم 

عائال اإل كفاه موؤونته وموؤونة عياله ووفى دينه. 

قتل [ يوم اجلمل وهو بجانب عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها، ودفن بالب�ضرة، وله )٣٨( حديثا. 

امل�ضدر: 

- الأعالم للزركلي.

- الإ�ضابة يف متييز ال�ضحابة.
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ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: جا�ضم اجلــا�ضم

الفرح املحمود
åjóMh ájBG

يفرح الإن�ضان ويبتهج بنيله نعمة اأو حتقيق اأمنية اأو اإجناز عمل يتقرب به من اهلل تعالى. وقد ح�ضنا 
الدين الإ�ضالمي على الفرح وال�ضرور يف الأمور املحمودة، وهي املتعلقة مبر�ضاة اهلل تعالى، وحذرنا من 
الفرح املنقلب اإلى فجور وف�ضاد وجتاوز. ويجب على امل�ضلم األَّ يتجاوز حدود اهلل عندما يفرح فيقع 
يف الكبائر واملحرمات، ويت�ضبب يف اإيذاء النا�ص والعتداء عليهم بالقول اأو الفعل، اإمنا عليه اأن يلتزم 
ب�ضبط م�ضاعره والفرح وال�ضرور مبا ل يتجاوز املباحات. والفرح املحمود الذي اأمرنا به اهلل �ضبحانه 
وتعالى، هو الفرح مبا يحمد من اأمور عظيمة متعلقة بالطاعات والقربات والتوفيق والنجاح، والأعمال 

التي تقرب الإن�ضان اإلى مر�ضاة ربه عزوجل، والفوز بالدنيا والآخرة. وقال تعالى: }ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ{ )اآل عمران: ١٧٠(.
وقدوتنا يف الفرح هو نبينا حممد ] الذي كان مثال الو�ضطية والعتدال يف كل ت�ضرفاته، وحتى يف 
فرحه. قال جرير بن عبد اهلل [: »ما حجبني ر�ضول اهلل ] منذ اأ�ضلمت، ول راآن اإل تب�ضم يف 
وجهي«. وعن اأبي هريرة [ اأن النبي ] قال: »لل�ضائم فرحتان: فرحة حني يفطر، وفرحة حني 

يلقى ربه« )رواه م�ضلم(.
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اإعداد: م�ضاري املحمد

FGóM≤ ال�صعري..
¿BGô≤dG

ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى

قيمة غذائية وحبوب ا�ضرتاتيجية

تكرر يف القراآن الكرمي ذكر »ال�ضنبلة« اأكرث من مرة. وال�ضنبلة واحدة ال�ضنبل، واجلمع �ضنابل، وهو 

جزء يف النبات يتكون فيه احلب، مثل القمح وال�ضعري. ويقال �ضنبل الزرع اإذا خرج �ضنبله من حبوب 

خمتلفة. وجاءت الآيات على ذكر ال�ضنبلة يف �ضيغ جمع خمتلفة مثل �ضنبالت و�ضنابل و�ضنبل.

قال تعالى: }ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ{ )يو�ضف: ٤٧(.

}چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  وقال تعالى: 

ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ{ )البقرة:٢6١(.
وتتكون ال�ضنبلة من جمموعة من الأزهار التي تتجمع بطريقة وبرتتيب معني، على حمور ي�ضمى 

الف�ضيلة  من  نباتا ع�ضبيا حوليا  ال�ضعري  ويعترب  بالنورة،  ي�ضمى  التجمع  ال�ضنبلة«، وهذا  »حمور 

النجيلية، وهو من اأقدم املواد التي ا�ضتعملها الإن�ضان يف غذائه. وميثل ال�ضعري اأحد اأنواع احلبوب 

ال�ضرتاتيجية التي تدخل �ضمن مواد الأمن الغذائي 

لالإن�ضان واحليوان.

وتنت�ضر زراعة ال�ضعري يف الكثري من دول العامل، ملا 

حتمل  على  قادرة  متنوعة،  اأ�ضناف  من  به  يتميز 

بيئات خمتلفة، يف مناطق جغرافية متعددة، متتد 

من القطب ال�ضمايل اإلى املناطق القريبة من خط 

ال�ضتواء.

وميتاز نبات ال�ضعري بقدرته على حتمل برودة ال�ضتاء 

وارتفاع درجات احلرارة واجلفاف على حد �ضواء.
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ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: خالد خالوي

رم�صان اخلري

اأول  اأ�ضرة حمد من تناول طعام الإفطار يف  بعد انتهاء 

يوم من اأيام �ضهر رم�ضان املبارك، توجه اأبونا�ضر لغرفته، 

ثم خرج منها وهو يحمل �ضندوقا يف يده وو�ضعه على 

املن�ضدة قائال: 

فيها من  ما  ونعد  رم�ضان  لنفتح ح�ضالة  اليوم موعدنا  ـ 

نقود.. ب�ضم اهلل.. 

وفرغ الأب حمتويات احل�ضالة على املن�ضدة وبداأ اأفراد 

مع  فئة  وكل  نقدية  فئات  اإلى  النقود  يق�ضمون  الأ�ضرة 

مثيالتها لي�ضهل عدها..

وخالل دقائق انتهت مرحلة عد النقود.. قال الأب وهو 

يجمعها يف يديه: 

�ضاأ�ضعه  العام،  هذا  كبري  مبلغ  على  ح�ضلنا  هلل  احلمد  ـ 

يف م�ضروع خريي با�ضم اأ�ضرتنا واأ�ضاأل اهلل اأن يتقبل منا 

وينفع بهذه ال�ضدقة املحتاجني.
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ال�ضدقة: 
ال�ضدقة هي كل ما يبذله امل�ضلم تقربا هلل عز وجل، وابتغاء الأجر واملثوبة منه، �ضواء كان البذل من 

املال اأو غريه من اأعمال التطوع لنفع النا�ص. 

}چ ڇ   واهلل �ضبحانه وتعالى ي�ضاعف الأجور للمت�ضدقني املنفقني يف �ضبيله، قال اهلل تعالى: 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 
گگ گ گ ڳ{ )البقرة:٢6١(. 

من اأنواع ال�ضدقات: 
ـ الت�ضدق باملال. 

ـ نفع الآخرين وم�ضاعدتهم. 
ـ الكلمة الطيبة. 

ـ التطوع يف عمل اخلري. 
ـ اإطعام الطعام للمحتاجني. 
ـ الإ�ضالح بني املتخا�ضمني. 

ـ البت�ضامة.

وقالت الأم: 

ـ اإلى جانب هذا امل�ضروع اخلريي اأقرتح اأن يكون لنا يف كل يوم من اأيام رم�ضان �ضدقة حتى ولو كان 

مبلغا ب�ضيطا ون�ضميها »ال�ضدقة اليومية«.. فاجلود والكرم والت�ضابق لفعل اخلري من �ضفات املوؤمنني 

اقتداء بالنبي ]، فقد كان اأجود النا�ص يف رم�ضان و�ضبه جوده بالريح املر�ضلة. 

اأغلق الأب ال�ضندوق قائال: 

ـ �ضدقت يا اأم حمد.. فكرة رائعة، لنبداأها من اليوم.. والآن 

نعيد احل�ضالة اإلى مكانها لن�ضع فيها ما تي�ضر لنا من النقود، 

ونفتحها رم�ضان العام القادم، اإن �ضاء اهلل.
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تقع في �ضرق قارة اآ�ضيا. ☑
عا�ضمتها بكين. ☑
اللغة الر�ضمية هي المندرينية. ☑
تعتبر ال�ضين الدولة الأكثر �ضكانا في العالم، حيث يبلغ عدد �ضكانها مليارا ون�ضف المليار، منهم ٢٤ مليون م�ضلم �ضيني. ☑
�ضنفت ال�ضين من اأكبر الدول ال�ضناعية في العالم.  ☑
�ضنفت الح�ضارة ال�ضينية القديمة من الح�ضارات الأقدم في العالم. ☑
مناخ ال�ضين متنوع جدا، حيث يحتوي على الغابات �ضبه ال�ضتوائية وال�ضهول وال�ضحارى والجبال ال�ضاهقة »جبل  ☑

اإفر�ضت« وبالتالي تمتلك ال�ضين تنوعا كبيرا من الكائنات الحية.
دخل الدين الإ�ضالمي اإلى ال�ضين من خالل التبادل التجاري قديما »طريق الحرير« حيث ا�ضتقر كثير من التجار  ☑

العرب والفر�ص في ال�ضين، وبذلك انت�ضر الدين الإ�ضالمي هناك.
ينتمي الم�ضلمون ال�ضينيون اإلى ١٠ قوميات اأكثرها عددا »الإيغور« ولالأ�ضف تمار�ص ال�ضلطات ال�ضينية ال�ضيوعية  ☑

ا�ضطهادا وقمعا �ضدهم ب�ضبب دينهم.
المطبخ ال�ضيني منوع جدا يعتمد على الكثير من الخ�ضراوات المطبوخة على البخار. ☑

جمهورية ال�صني ال�صعبية
اإعداد ور�ضوم: م�ضاعل الطرابل�ضي

المسلمونالمسلمون
حول العالمحول العالم

2020
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ر�ضــوم: جنالء عماداإعداد: بزة املكيمي 

الإطفائي ال�صغري

هل تودون يا �ضغار اأن نعمل مطفاأة حريق �ضغيرة؟ هل تودون يا �ضغار اأن نعمل مطفاأة حريق �ضغيرة؟ 
هياااا بنا هياااا بنا 

�ضمعة 

زجاجة 

بيكربونات ال�ضوديوم

عود 

خل

ما �ضنحتاجه هو:ما �ضنحتاجه هو:
باإ�ضراف الكبارباإ�ضراف الكبار
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اأول، �ضوف نثقب ثقبا �ضغيرا في غطاء الزجاجة ون�ضع العود فيه اأول، �ضوف نثقب ثقبا �ضغيرا في غطاء الزجاجة ون�ضع العود فيه 

ثم ن�ضع قليال من الخل وملعقة من بيكربونات ال�ضوديوم ثم ن�ضع قليال من الخل وملعقة من بيكربونات ال�ضوديوم 

�ضوف ينتج داخل الزجاجة الغاز الذي �ضيطفئ الحريق�ضوف ينتج داخل الزجاجة الغاز الذي �ضيطفئ الحريق

ثم �ضن�ضعل ال�ضمعة بم�ضاعدة الكبار لكي نرى كيف يتم اإطفاوؤها ثم �ضن�ضعل ال�ضمعة بم�ضاعدة الكبار لكي نرى كيف يتم اإطفاوؤها 

في مطفاأتنا ال�ضغيرة، وهذا بعد �ضغط الزجاجة.في مطفاأتنا ال�ضغيرة، وهذا بعد �ضغط الزجاجة.

هيا بنا نبداأ اأيها الإطفائي ال�ضغير:

مالحظة: اأ�ضعل ال�ضمعة بوجود اأحد الكبار بجانبك
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قال ر�ضول اهلل ] »ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
اإلى ال�ضماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: 
من يدعوني، فاأ�ضتجيب له؟ من ي�ضاألني فاأعطيه؟ من 

ي�ضتغفرني فاأغفر له؟« )رواه البخاري(.

هل يمكنك اأن تذكر لي ا�ضما 
من اأ�ضماء اهلل عز وجل 

ينا�ضب الحديث ال�ضريف 
الذي ذكره ال�ضيخ في در�ضه؟

امممم..
هل يمكنك م�ضاعدتي

ههههه اأجل بالتاأكيد،
هذا الحديث ذكرني با�ضم اهلل 
الودود، فهو الذي يتودد لعباده 

ويتقرب اإليهم بف�ضله

لم اأفهم كثيرا ماذا تق�ضد،
كيف يتقرب اهلل اإلى العبد؟

ر�ضــوم: جنالء عماداإعداد: عائ�ضة ال�ضكاف
رحلة مع خالد

ا�صم اهلل الودود واملجيب
٩٩ �ضل�ضلة ق�ض�ضية يخو�ضها الطفل خالد وهو يتعلم معاني اأ�ضماء اهلل الح�ضنى
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نعم اأح�ضنت.

ينادي عباده حتى 
ي�ضتغفروه فيغفر لهم، 
ويدعوه في�ضتجيب لهم

اإن اهلل تعالى حيي، ي�ضتحيي اأن يرد 
عبده اإذا دعاه، ومن رحمته وتودده 

�ضبحانه فاإنه ي�ضتجيب الدعاء 
باإحدى ثالثة اأمور

لكني يا اأبي دعوت 
اهلل اأكثر من مرة ولم 

ي�ضتجب لي..

هل تعني اأن اهلل قد ا�ضتجاب دعائي 
مع اأن الأمر الذي طلبته لم يح�ضل؟

يعني ذلك اأنني قد اآتي يوم القيامة واأجد 
الدعوة التي ظننت اأنها لم ت�ضتجب وقد 

تحولت لح�ضنات؟

نعم تماما..
قد يدفع اهلل بهذه الدعوة �ضرا 

كاد اأن ي�ضيب العبد اأو يوؤخر اهلل 
الدعوة للعبد اإلى يوم القيامة، اأو 
تعجل له دعوته التي دعا اهلل بها

2525



في اآخر يوم من اأيام �ضهر رم�ضان الكريم، بقينا في الور�ضة نعمل اإلى وقت متاأخر من الليل، 

فعلينا الإيفاء بوعودنا تجاه الزبائن، فاهلل تعالى قال في كتابه العزيز: }ۆ ۈۈ{ 

)الإ�ضراء: ٣٤(، وبعدما �ضارفنا على النتهاء من جميع الطلبات، قام العمال بترتيب المكان 

وتنظيفه من الفو�ضى، فاأعيدت بكرات الخيوط، والإبر، والدبابي�ص، والمق�ضات، والمقايي�ص 

اإلى مكانها. 

ر�ضــوم: جنالء عماداإعداد: همام حممد اجلرف 

اخلياط الكرمي
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وبعدها قمت بمحا�ضبة العمال، واأعطيت كل واحد منهم مكافاأة على جهده وعمله، وبقيت 

وهو  الور�ضة  باب  اأمام  ووالده  يقف  �ضغير  بطفل  واإذا  الح�ضابات،  بع�ص  اأتم  الور�ضة  في 

يبكي، فقمت وتوجهت نحوهما، وقلت له: تف�ضل يا اأخي، ما به ولدك؟! فقال: غدا العيد 

كما تعلم وتاأخرت في عملي ولم اأ�ضتطع الخروج باكرا، فلم األحق المحالت لأ�ضتري لبني 

ثياب العيد، والمتاجر اأغلقت، وعندما و�ضلنا اإليك ظن  اأنك اأغلقت محلك اأي�ضا ف�ضار يبكي.

يقول:  فاأخذ  الطفل،  مقا�ضات  باأخذ  وبا�ضرت  الوقت،  بع�ص  اجل�ضوا  له: ل عليكم،  فقلت 

اأنت  الرجل:  فقال  الثياب،  حياكة  اأنهيت  �ضاعة  من  اأقل  وخالل  �ضيدي؟!  يا  �ضتفعل  ماذا 

خياط كريم و�ضهم، فقلت له: عيد مبارك اإن �ضاء اهلل.

الثياب في كي�ص،  اأن يعلم كعيدية، وو�ضعت له  العيد دون  لبا�ص  النقود في  د�ض�ضت بع�ص 

وكان الطفل في غاية ال�ضعادة، وبعد اأن اأنهيت عملي، عدت مرتاح البال اإلى منزلي وغ�ضت 

في نوم عميق.
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ويف الرحمة جناة
ر�ضــوم: ع�ضل ال�ضعدياإعداد: غزوه املطريي

في يوم الخمي�ص وبينما منى تخرج من المدر�ضة وهي متحم�ضة جدا لالإجازة الأ�ضبوعية 

ومتلهفة للعودة للمنزل واللعب مع بنات خالتها، راأت وهي م�ضرعة في الطريق قطة منهكة 

يبدو عليها العط�ص والجوع فلم يكن باإمكان منى اإل اأن تنتظر اإ�ضارة المرور لت�ضبح حمراء 

حتى تقطع الطريق اأو الإ�ضراع للمنزل لتلتقي ببنات خالتها وفي هذه الأثناء بدت عليها 

الحيرة فاختارت الذهاب للقطة وانتظرت الإ�ضارة الحمراء ثم ذهبت وقدمت للقطة الماء 
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و�ضربت منه حتى عاد للقطة ن�ضاطها، وفي تلك الأثناء �ضهدت امراأة على مافعلته منى فقالت 

ياأكل  كلبا  راأى  »اأن رجال   :[ الر�ضول  لها حديث  يابنتي وروت  العظيم  الأجر  لها: هنيئا لك 

فاأدخله  له  اهلل  ف�ضكر  اأرواه،  حتى  به  له  يغرف  فجعل  خفه  الرجل  فاأخذ  العط�ص  من  الثرى 

الجنة«)رواه البخاري(. 

ففرحت منى بما قدمته للقطة واأنها ف�ضلت م�ضاعدتها على الذهاب واللعب وقالت منى �ضكرا يا 

اهلل على اختيارك لي ل�ضقي القطة.
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قهوة مثلجة
ر�ضــوم: جنالء عماداإعداد: راما �ضموط

يوميات 
ومغامرات

اجلميع ي�ضنع هذه القهوة العجيبة

ح�ضة، وعبري، بل وحتى اأبرار 
التي ت�ضغرن بعامني ت�ضنع القهوة 
املثلجة برباعة وتقوم بت�ضويرها!!

يبدو اأنني الوحيدة التي مل 
ت�ضنع قهوة مثلجة حتى الآن!

ح�ضنا، حليب، 
ماء مغلي، قهوة 

�ضريعة الذوبان، 
ثلج، كوب، واأداة 

�ضنع الرغوة، هذا 
كل ما اأحتاجه

قهوة مثلجة!
قهوة مثلجة!
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�ضاأمالأ الكوب بالثلج، ثم القهوة، ثم احلليب هكذا، 
والقليل من  املاء املغلي

 والآن، دور الآلة العجيبة
اأوه، لي�ضت  مو�ضله بالكهرباء �ضاأقوم بو�ضلها الآن

يا اإلهي لقد ذاب الثلج وفا�ص 
 الإناء

هذا الكوب ل ي�ضلح للت�ضوير 
حتما، �ضاأعد غريه

هذه املرة، �ضاأ�ضع الثلج يف النهاية
اأووه اأوه حار، لقد ان�ضكب الكثري من  املاء! 

كان يجب اأن اأ�ضع ملعقتني منه فقط!

هذه املرة لن اأخطئ
القليل جدا من املاء، 

والثلج يف النهاية
واآلة �ضنع الرغوة تعمل 

بامتياز

لقد انتهيت، يبدو 
رائعا، واأخريا �ضوف 
اأذوق القهوة املثلجة

اأوه، طعمها غري جيد 
اأبدا

ح�ضنا، لكل منا ذائقته، ل 
يلزمني اأن اأحب ما يحبه 

الآخرون، ول اأن اأفعل كل ما 
يفعلون.
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ملعقة و�صوكة واإبداع
ر�ضــوم: مروة ك�ضكاإعداد: اأ�ضماء امليمني

�ضفحة تقدم اأفكارا لألعاب متنوعة تهدف اإلى ق�ضاء 
َواَرة الأ�ضبوعية بمتعة اأكبر وتوا�ضل اأكثر  الأطفال وقت الزُّ

بعيدا عن الألعاب الإلكترونية.      

فكرة فكرة ١١

ماذا نحتاج؟ماذا نحتاج؟ 
- مالعق خ�ضبية- مالعق خ�ضبية

- اأ�ضواكا خ�ضبية - اأ�ضواكا خ�ضبية 

- األوانا �ضينية- األوانا �ضينية

على كل لعب كتابة اأكبر عدد من الكلمات التي 
تبداأ بحرف الميم على الملعقة، وكتابة كلمات تبداأ 

بحرف ال�ضين على ال�ضوكة.
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هم�ضة تربوية:هم�ضة تربوية:

فكرة فكرة ٢٢

فكرة فكرة ٣٣

كما نحتاج لأدوات متنوعة تي�ضر علينا حياتنا، هكذا نحتاج و�ضائل 
تجمل اأوقاتنا وتوا�ضلنا مع من نحب.

على كل لعب ر�ضم �ضخ�ضيات مختلفة على المالعق 
وتاأليف ق�ضة واأحداث با�ضتخدام

 هذه ال�ضخ�ضيات.

من  لكل  مختلفة  ا�ضتخدامات  بثالثة  يفكر  لعب  كل  من  المطلوب 
ال�ضوكة والملعقة غير ا�ضتخداماتها الأ�ضا�ضية.

..
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اأ�صياء خمتفية
ر�ضــوم: ع�ضل ال�ضعدي�ضيناريو: اأ�ضماء ال�ضكاف

�صل�صلة
الأمر الب�صيط

بعد الطعام �ضعد الطالب لل�ضف و�ضبقهم �ضهاب ودخل قبلهم..

عندما جل�ص الطالب �ضاح حممد: قلمي اجلديد مفقود، و�ضاح يو�ضف: ودفرتي الر�ضم الكبري اأي�ضًا..

بداأ اجلميع بالبحث اأ�ضفل الطاولت ويف الأدراج، اإل »�ضهاب« كان يجل�ص مكانه وي�ضحك فالأمر ب�ضيط جمرد اأ�ضياء ب�ضيطة مفقودة..

بعد قليل دخلت املعلمة لل�ضف ونادت »�ضهاب« لتحدثه يف اخلارج لوحده..

بعد طابور ال�ضباح ا�ضطف الطالب بع�ضهم خلف بع�ص و�ضعدوا ل�ضفوفهم.

يف طابور ال�ضف الرابع كان يقف �ضهاب يف اآخر الطابور وعندما طلبت املعلمة من التالميذ و�ضع حقائبهم ومعاطفهم الثقيلة يف 

اخلزانة خارج ال�ضف تاأخر �ضهاب بالدخول ودخل لل�ضف متاأخرا.

عندما حان موعد الطعام خرج الطالب من ال�ضف لياأخذوا اأغرا�ضهم وينزلوا، ولكن »طالل« �ضاح: معلمتي، اأنا ل اأجد معطفي..

جاءت املعلمة وبحثت عنه و�ضاعدها اجلميع ومل يجدوه، اإل »�ضهاب« فقد كان ي�ضحك من بعيد، فالأمر ب�ضيط جمرد معطف مفقود..

و�ضعت املعلمة �ضال على كتف طالل كي ل ي�ضعر بالربد يف �ضالة الطعام، مر �ضهاب بقربه وقال له: تبدو �ضيدة عجوزا بهذا 

ال�ضال، و�ضحك، انزعج طالل وقال: �ضاأخرب املعلمة..
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�ضاركونا اإجاباتكم على الربيد الإلكرتون للمجلة.

لو كنت مكان املعلمة هل �ضت�ضامح »�ضهاب«؟

هل حدث يف مدر�ضتكم موقف م�ضابه ملا حدث 

واختفت الأ�ضياء؟

هل كنت تعرف اأن اأخذ �ضيء واإعادته دون اإخبار 

اأحد ي�ضمى �ضرقة؟

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

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

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

فتحت املعلمة خزانة �ضهاب املوجودة يف املمر خارج ال�ضف واأ�ضارت لالأ�ضياء املفقودة فيها وقالت: ما هذا يا �ضهاب؟

قال �ضهاب: اأق�ضم لك يا معلمتي اأن كنت �ضاأعيدها يف اآخر الدوام لن اآخذها، اأنا اأحب الدعابات واأحب اأن اأرى 

ال�ضف كله يبحث ويتحرك كالنحل بدل اأن ندر�ص كل احل�ضة.

اأم�ضكت املعلمة بالأ�ضياء وقالت: ما فعلته يا �ضهاب ي�ضمى �ضرقة، حتى لو كنت تنوي اإعادتها، لو عرف اأ�ضدقاوؤك 

باأنك الفاعل �ضيخفون اأ�ضياءهم عنك دائما حتى ل ُت�ضرق.

اأخف�ص �ضهاب راأ�ضه وقال: اأرجوك ل تخربيهم باأن الفاعل 

قالت املعلمة: ولكن ب�ضرط اأن تعدن باأل متد يدك على اأي �ضيء ل يخ�ضك مهما كان فالأمر لي�ص ب�ضيطا اإنه 

�ضرقة.

بع�ص الأ�ضئلة عن الق�ضة
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ر�ضــوم: نذير دبا�صاإعداد: حممود ال�ضاي�ص

العمل الطيب
ما �أجمل ما ما �أجمل ما 
ن�صنعه باأيدينان�صنعه باأيدينا

حمد، اأيام قليلة ويهل علينا �ضهر البركة.. �ضهر رم�ضان المبارك.

والمحـــالت  ال�ضـــوارع  وفـــي  وبيوتهـــم،  الم�ضـــلمين  قلـــوب  الفرحـــة  وتعـــم  حمـــد،  يـــا  نعـــم  الأم: 

وكل مـــكان تظهر الفرحة وال�ضـــرور، 

ل�ضـــهر رم�ضان  الم�ضـــلمين  فا�ضـــتعداد 

اأيـــام  باقـــي  عـــن  تمامـــا  مختلـــف 

ال�ضـــنة، فهـــو �ضـــهر النـــور والرحمة 

والمغفـــرة. والبركـــة 

بقـــاع  فـــي  الم�ضـــلمون  يتجـــه  ففيـــه 

واإتقـــان  اهلل  اإلـــى  للتقـــرب  الأر�ـــص 

العبادة؛ رغبة فـــي اغتنام كل لحظة 

اهلل،  طاعـــة  فـــي  ال�ضـــهر  هـــذا  مـــن 

لنيـــل ر�ضـــاه والفـــوز بالجنـــة.

جـــدا  وم�ضـــرور  �ضـــعيد  حمـــد: 

طعـــام  باإعـــداد  يقـــوم  اأن  وذكيـــة،  ح�ضـــنة  فكـــرة  عليـــه  طـــراأت  اإذ  الخيـــر،  لعمـــل  ومتحم�ـــص 

بنف�ضـــه  هـــو  يقـــوم  اأن  علـــى  الطرقـــات،  فـــي  للعمـــال  طعـــام  وتخ�ضي�ـــص  اأمـــه،  مـــع  الإفطـــار 

والـــده. برفقـــة  عليهـــم  بتوزيعـــه 

حمد: يا اأمي توافقيني الفكرة؟ وق�ص عليها.

الأم: نعم يا حمد، اإنه عمل كريم في �ضهر كريم.. اأنت رائع يا حمد.

قامـــت  وقـــد  المطبـــخ،  نحـــو  اأمـــه  مـــع  حمـــد  اتجـــه  رم�ضـــان،  �ضـــهر  فـــي  يـــوم  اأول  بدايـــة  ومـــع 

الأم بتح�ضيـــر الوجبـــات وتغليفهـــا، بينمـــا حمـــد يقـــوم بحملهـــا وو�ضعهـــا فـــي ال�ضـــيارة لالنتقـــال 

. بهـــا

للبيـــت  وعـــاد  وع�ضائـــر،  مياهـــا  وا�ضـــترى  التعاونيـــة  الجمعيـــة  اإلـــى  اتجـــه  يذهـــب  اأن  وقبـــل 

اأخـــي. يـــا  العمـــل  بهـــذا  عليـــك  الأكبـــر:  لأخيـــه  وقـــال 

ح�ضنا يا حمد، ووقف على الطريق اأمام المنزل لتوزيعها على المارة وقت الأذان.

الإفطـــار  لتنـــاول  والـــده  مـــع  للبيـــت  عـــاد  انتهـــى  الإفطـــار وعندمـــا  بتوزيـــع وجبـــات  قـــام حمـــد 

و�ضـــرور. فـــرح  فـــي  وهـــم  الأ�ضـــرة،  باقـــي  مـــع 
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حليب ال�صوكولتة ال�صاخن
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفىاإعداد: �ضلمى امليمني

- مب�ضاعدة واإ�ضراف اأحد الكبار ندخل املطبخ.

- نربط ال�ضعر.

- ل نقرب من املواد احلادة اأو الفرن امل�ضتعل.

- نغ�ضل اأيدينا جيدا.

١- ٤ اأكواب حليب �ضائل طازج. 

٣- ٣ مالعق كبرية �ضكر.

5- ن�ص كوب مار�ضميلو )حلوى اخلطمية(.

٤- ر�ضة قرفة.

6- ن�ص كوب لوح �ضوكول باحلليب مب�ضور.

٢- ٣ مالعق م�ضحوق كاكاو غري حملى.

الإر�ضادات:

املكونات:
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١- مب�ضاعدة اأحد الكبار ن�ضخن احلليب ون�ضيف له ال�ضكر 

وم�ضحوق الكاكاو.

٢- ن�ضخنه لدرجة ما قبل الو�ضول للغليان.

٣- نوزعه يف اكواب التقدمي.

٤- نر�ص القرفة.

5- ن�ضع حلوى املار�ضميلو.

6- نر�ص مبب�ضور ال�ضوكولته.

ويقدم بالعافية.

فوائد  له  الداكن  الكاكاو 

كذلك  القلب،  �ضحة  على 

طعمه اللذيذ، وميكن اإ�ضافة 

املك�ضرات ح�ضب الذوق.

اخلطوات:

مالحظة:
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�صهر الرحمة والغفران
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفىاإعداد: �ضليمان خالد الرومي

١- النية ل�ضيام اأيام �ضهر رم�ضان 
كاملة طاعة هلل تعالى.

٢- تقدمي التهنئة بقدوم �ضهر 
رم�ضان لكل النا�ص.

٣- تفقد املحتاجني من الأهل 
واجلريان مل�ضاعدتهم.

اأحبائي براعم الإميان
قال اهلل تعالى يف �ضورة البقرة:

}ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ{ )البقرة:١٨٣(.

اأقبل �ضهر اخلري والرحمة واملغفرة والعتق من 
النار، �ضهر نرتقبه كل عام ملا فيه من اخلريات 

واحل�ضنات، لذا علينا ا�ضتغالله اأف�ضل ا�ضتغالل، 
بالأقوال والأعمال احل�ضنة ومنها:
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٤- احلر�ص والإكثار 
واملداومة على تالوة 

القراآن.

5- اإخراج ال�ضدقة كل يوم، 
ولو بقليل من مال اأو طعام 

اقتداء بالر�ضول ].

6- احلر�ص على الأذكار 
طوال اليوم والليلة وبعد 

ال�ضلوات ويف امل�ضاء وال�ضباح.
٧- الهتمام بالدعاء 
خا�ضة قبل الإفطار.

٨- زيارة الأهل 
والأرحام.

٩- ح�ضور الدرو�ص 
واخلواطر يف امل�ضجد.

١٠- العتكاف يف 
امل�ضجد يف اآخر ع�ضر 

اأيام من رم�ضان.

١١- الجتهاد يف ال�ضالة 
باأداء الرتاويح يف الع�ضرين 

ليلة الأولى والتهجد يف 
الع�ضر الأخرية.

١٢- اأداء العمرة ملن 
ي�ضتطيع لأن لها اأجر 
حجة مع الر�ضول ].
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اأحباب رم�صان
�ضيناريو ور�ضوم : ح�ضام الدند�ضي

حا�ضر يا اأ�ضتاذ

�ضننفذ املهمة على اأكمل 
وجه يا اأ�ضتاذ

اأهال و�ضهال اأحمد هل 
طبعا كل �ضيء جاهزاأح�ضرت املطلوب؟

مرحبا جدتي.. حممد 
يف املنزل؟

اأهال يا �ضامل.. نعم.. 
تف�ضل يا بني

الجتماع اليومي يف بيت 
حممد طيلة �ضهر رم�ضان
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مرحبا جدي.. هل 
حممد يف املنزل؟

تف�ضل يا را�ضد.. 
تف�ضل يا بني

ما ق�ضة اجتماع حممد مع 
اأ�ضدقائه كل يوم منذ بداية 

�ضهر رم�ضان؟!

هذا ما كنا نفعله خالل 
اجتماعنا.. جملة حائط 

اأ�ضبوعية خا�ضة ب�ضهر 
رم�ضان املبارك اأ�ضميناها 

»اأحباب رم�ضان«

كم هذا رائع يا بني، تبدو املجلة 
جميلة جدا، ما هو حمتوى هذا 

العدد؟

لقد تكلمنا عن اأ�ضياء كثرية منها 
اأهمية ال�ضيام والقيام، قراءة 

القراآن، ال�ضدقات والدعاء، كما 
توجد ق�ض�ص جميلة واأ�ضياء 

كثرية..

كم هذا رائع، ولكني اأقرتح اإ�ضافة فقرة خا�ضة 
مبطبخ رم�ضان، واأقوم اأنا بتحريرها!

)اجلميع ي�ضحك(

قال اإنه �ضيخربن غدا عندما ينتهي 
اجتماعهم الأخري لهذا الأ�ضبوع

اليوم الرابع ..
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أقـرأ
وتعلم

ر�ضــوم: نذير دبا�صاإعداد: اأ�ضماء ال�ضكاف  

اأم كلثوم بنت عقبة
اأم النجباء وقوية الأقوياء

في مكة تلك المدينة التي كانت هادئة رغم كل الظلم فيها للن�ضاء ولل�ضعفاء، كانت تعي�ص فتاة 

�ضابة ا�ضمها اأم كلثوم، �ضمعت مع اأهل قري�ص و�ضكان مكة عن الدعوة الجديدة والدين الجديد 

الذي يدعو له الرجل ال�ضادق محمد، ف�ضمعت بعقل واع وقلب حا�ضر، ودخل كالمه ] قلبها 

فاأ�ضلمت واآمنت اإيمانا قويا لم يتزحزح، رغم روؤيتها بعينها لما يتعر�ص له الم�ضلمون الجدد 

من تعذيب وتنكيل وقتل وم�ضادرة ممتلكات وح�ضار. 

ففي تلك الفترة من الزمن عانى الر�ضول والم�ضلمون معه اأ�ضد المعاناة ليثبتوا وين�ضروا دين 

ال�ضالم والرحمة لكل العالم، لم تفكر اأم كلثوم يوما اأن تتراجع عن دينها ولم تخف، وبايعت 

الر�ضول ] على ال�ضمع والطاعة.

وعندما اأمر الر�ضول �ضحبه من الم�ضلمين بالهجرة للمدينة لم تكن اأم كلثوم متزوجة، ولم يكن 

اأهلها م�ضلمين، فلم ت�ضتطع الهجرة مع اأهل دينها من الم�ضلمين، ولكنها ب�ضجاعة وذكاء وح�ضن 

ب�ضببها...  اآية قراآنية  اأنزل  اأن اهلل  ل�ضجاعة كبيرة حتى  باأمر ذكي ويحتاج  ت�ضرف قامت 

فماذا فعلت؟!

بعد هجرة الم�ضلمين للمدينة، وقبل اأن ي�ضبحوا قوة عظمى، كانوا قلة، وقاموا ب�ضلح مع قري�ص 

ي�ضمى »�ضلح الحديبية«، ومن �ضروطه اأن يعيد الم�ضلمون اأي م�ضلم جديد قادم اإليهم من قري�ص، 

وفي تلك الفترة ا�ضتطاعت اأم كلثوم بطريقة ما الهرب بدينها والحفاظ على نف�ضها والهجرة 

من مكة للمدينة، وو�ضلت لبيت زوج النبي اأم �ضلمة، وكان لأم كلثوم اأخوان م�ضركان لحقا بها 

] فقالت له: اأتردني يا  وجاءا لمحمد وطلبا منه اإعادة اأم كلثوم ليوؤدبوها، فكلمها النبي 
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الم�ضــدر:

- �ضير اأعالم النبالء.

- اأ�ضد الغابة.

ر�ضول اهلل اإلى الكفار يفتنوني عن ديني ول �ضبر لي؟ وحال الن�ضاء من ال�ضعف ما علمت!

فاأنزل اهلل اآية كريمة في هذا الموقف لينقذها }ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 

ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ{ )الممتحنة:١٠(.
فلم يعدها الر�ضول للم�ضركين و�ضارت قدوة للموؤمنات بالثبات على دينهن واليقين بن�ضرة اهلل للحق، فكانت 

هي الممتحنة الأولى والثابتة على الحق.

تزوجت اأم كلثوم في المدينة من ال�ضحابي عبد الرحمن بن عوف، واأنجبت حميد بن عبد الرحمن بن عوف 

التابعي الم�ضهور، وكان فقيها عالما كاأبيه عبدالرحمن.

ر�ضي اهلل عنها واأر�ضاها ورزقنا ثباتها ويقينها.
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لطُف اهلل بعباِده
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: البندري املطريي
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عــن اأبي هريـــرة [، عـن 

النبي ] قـــــال: »اإن اهلل 

حدثت  ما  اأمتي  عن  جتاوز 

اأو  تعمل  مل  ما  اأنف�ضها  به 

تتكلم« )رواه البخاري(.

4747



لغز ور�صمة
ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفى اإعداد: عبداهلل اأحمد عبداهلل

اأ�ضدقائي الأعزاء، اقراأوا الألغاز وار�ضموا احلل بطريقتكم املبدعة .. 

بيتها املاء واأكلها غذاء بيتها املاء واأكلها غذاء 
ما هي؟ما هي؟

ما ال�ضيء الذي حيطانه ما ال�ضيء الذي حيطانه 
من ذهب وماوؤه من ع�ضل؟من ذهب وماوؤه من ع�ضل؟

الإجابة:
١- ال�ضمكة      ٢- الربتقال
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ر�ضــوم: ب�ضمة م�ضطفىاإعداد: حممود ال�ضاي�ص

تعلم

اأحبائي براعم الإميان هيا بنا نطوف حول �ضهر الرحمات و�ضهر 
الربكة ن�ضتفيد الربكة ون�ضتفيد معلومة دينية جديد 

هل يوؤجر الطفل على �ضيام رم�ضان؟
....................

ماهي اأركان الإ�ضالم؟
....................

من اأول من �ضام من الأنبياء؟
....................

يف اأي �ضورة مت ذكر �ضهر رم�ضان يف القراآن الكرمي؟         
....................

كم عدد ركعات �ضالة الرتاويح؟
......................

من اأول من فر�ص عليهم ال�ضيام يف �ضهر رم�ضان واأين؟        
.....................
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اأحبك يا وطني
اإعداد: فهد حممد اخلزي

ال�ضيام �ضعيرة جامعة

اأحبائي براعم الإيمان..

يتميز الإ�ضالم عن غيره من الأديان باأنه دين �ضامل كامل.. يتناول بالتنظيم والتهذيب 

كل جوانب الحياة، خالفا لمعظم الديانات التي تزعم اأنها تقت�ضر على تنظيم عالقة 

العبد بربه فقط، فتاأملوا هذا الأمر الإلهي لر�ضول اهلل ] ولأمته من بعده: }ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ { )الأنعام:١6٢(.
اإذا عرفنا ذلك فعلينا اأن ندرك اأن في �ضعيرة ال�ضيام غايات اجتماعية، منها �ضعور 

الم�ضلم المي�ضور باأحوال اإخوانه الم�ضلمين المع�ضرين، ولنا في ذلك اأ�ضوة، فقد »كاَن 

ا�ِص، وكاَن اأْجَود ما َيكوُن في َرَم�ضاَن ِحيَن َيْلقاُه ِجْبِريُل، وكاَن  ِ ] اأْجَوَد النَّ َر�ضوُل اهللَّ

ِ ] اأْجَوُد بالَخْيِر ِمَن  َيْلقاُه في ُكلِّ َلْيَلٍة ِمن َرَم�ضاَن فُيداِر�ُضُه الُقْراآَن، َفَلَر�ضوُل اهللَّ

يِح الُمْر�َضَلِة« )�ضحيح البخاري(. الرِّ
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اأنا و �صديقي الرجل الآيلاأنا و �صديقي الرجل الآيل
ر�ضــوم: نذير دبا�ص



اإعداد ور�ضوم:مرمي امل�ضباح


