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يحبنا ونحبه حديث
نبوي

اإعداد: البندري املطريي

عن اأبي هريرة [ قال: قال 

ر�شول اهلل ]: »لأن اأقول: �شبحان 

اهلل واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل 

واهلل اأكرب، اأحب اإيّل مما طلعت 

عليه ال�شم�س« )رواه الرتمذي(.



اأحباءنا براعم الإيمان..

اإن ارتباط الم�شلم بالتاريخ الهجري، لي�س اأمرا �شكليا يمكن ال�شتغناء عنه، 

الم�شلم  بعبادة  عالقة  له  ارتباط  هو  اإنما  تاريخ..  باأي  عنه  وال�شتعا�شة 

واأدائه ل�شعائر دينه.. ذلك اأن كثيرا من العبادات التي يتقرب بها الم�شلم 

اإلى ربه موؤقتة بالتاريخ الهجري القمري.. واأبرزها ال�شيام والحج.. وابتداء 

الأ�شهر القمرية وانتهاوؤها.. وتحديد الأ�شهر الحرم..

واأي�شا معرفة دخول �شهر �شعبان الذي يعد بمثابة التهيئة لرم�شان، ومعرفة 

خروجه الذي يبداأ ب�شهر رم�شان..

في�شوم  خا�شة،  عناية  �شعبان  �شهر  يولي   [ محمد  حبيبنا  كان  ولقد 

ال�شيام  اأي�شا من  نكثر، نحن،  اأن  ] ينبغي  نبينا  ب�شنة  معظمه.. واقتداء 

واأعمال البر في هذا ال�شهر الكريم.
اأ�شرة التحرير

االفتتاحيةتاريخ ال�شعائر
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العام السابع واألربعون   العدد )٥٥٥( شعبان )١٤٤٣ هـ(  مارس )٢٠٢٢ م(

المراسالت باسم رئيس التحرير
صندوق بريد: 23667  الصفاة 13097 - الكويت

هاتف:223٤3999- داخلي:٤٥97
فاكس: 223٤2383

baraemaleiman@gmail.com

مكتب مصر: دار اإلعالم العربية
٤3 ش دجلة-متفرع من شارع جامعة الدول العربية 

المهندسين-الدور األول مكتب 10٤
تليفاكس 002023336٤0٤3

alwaei@arabmediahouse.net 

مجلة خاصة
باألطفال

تصدر عن 
»الوعي اإلسالمي«

رئيس التحرير

فهد محمد الخزي

المراقب المالي واإلداري

طالل عثمان العثمان

رئيس قسم البراعم

مشاعل العتيبي

رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية

العنود البطي

التدقيق الشرعي

تركي محمد النصر

التدقيق اللغوي

أمين حميد عبدالجبار
التحـــريــــر

أسماء السكاف
البندري المطيري
بــزة المكيمـي
سلمى الميمني

عمرو طه عبدالغني
غــزوه المطيري

رســـــــوم
بسمة مصطفى

حــازم صبــري

تصميم  وإخراج

فـي هذا العدد

بطاقــــة �شكر٥
�شعـر: فوزي ال�شنيور

�شخ�ص غريب٦
ر�شــوم: جنالء عماد �شيناريو: اأ�شماء ال�شكاف

ح�شارة الإ�شالم/الُبو�شَلة٨
ر�شــوم: اأ�شامة اأحمد جنيب �شيناريو: طارق مراد

�شلوم والعلوم/من عجائب املخلوقات١٢
ر�شــوم: �شروق بو�شناق �شيناريو: راما �شموط

علي بن اأبي طالب [١٤
اإعداد: البندري املطريي

حدائق القراآن/ الفاكهة..١٧
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى اإعداد: م�شاري املحمد

الفتتاحية/تاريخ ال�شعائر٣
اإعداد: التحرير

ر�شــوم: نذير دبا�س

لعبة الزوارة/ لعبة النقاط املمتعة  ٣٢
ر�شــوم: مروة ك�شك اإعداد: اأ�شماء امليمني

اأجمد وال�شعر املجعد٣٤
ر�شــوم: ع�شل ال�شعدي �شيناريو: اأ�شماء ال�شكاف

�شيارة اأخي٣٦
ر�شــوم: نذير دبا�س اإعداد: حممود ال�شاي�س

�شاندوي�ص البي�ص للفطور٣٨
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى اإعداد: �شلمى امليمني

اأنا وجدي/ع�شفوري ال�شغري٤٢
�شيناريو ور�شوم :ح�شام الدند�شي

رغد ت�شتعد لل�شفر٣٠
ر�شــوم: جنالء عماداإعداد: راما �شموط

اجلمهورية التون�شية٢٠
اإعداد ور�شوم: م�شاعل الطرابل�شي

املزارع ال�شغري٢٢
ر�شــوم: جنالء عماد اإعداد: بزة املكيمي

الر�شام الرائع٢٦
ر�شــوم: جنالء عماد اإعداد: همام حممد اجلرف

ل تتنمر.. كن �شديقا جيدا٢٨
ر�شــوم: ع�شل ال�شعدي اإعداد: غزوه املطريي

ا�شم اجلاللة اهلل والرزاق٢٤
اإعداد: عائ�شة ال�شكاف

من �شنع يدي١٨
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفىاإعداد: خالد خالوي

اآية وحديث/التعاون واجب اإ�شالمي١٦
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى اإعداد: جا�شم اجلــا�شم

ر�شــوم: جنالء عماد

اآداب املتعلم مع املعلم١٠
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى اإعداد: اأمني حميد عبد اجلبار

اأحبك يا وطني٥٠
اإعداد: فهد حممد اخلزي

٥١
ر�شــوم: نذير دبا�س
ل ت�شخر من اأخيك فينجيه اهلل و يبتليك )الق�شة ال�شامتة(

 تعلم ٤٩
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى اإعداد: حممود ال�شاي�س

اآمنة بنت الأرقم٤٤
ر�شــوم: نذير دبا�س اإعداد: اأ�شماء ال�شكاف

٤٦

٤٧

 تاأمل ولون/  اأ�شماء اهلل احل�شنى

الطفل ريــــــــان
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى

ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى

اإعداد: البندري املطريي

اإعداد: اأمني حميد عبد اجلبار

لغز ور�شمة٤٨
 ر�شــوم:ب�شمة م�شطفىاإعداد : عبداهلل اأحمد عبداهلل

زينة امل�شلم ح�شن اخللق٤٠
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى اإعداد: �شليمان خالد الرومي

www.baraemaleiman.com



ميالأ واحة عمرياأمي عبــق الزهر

باحلب وباخليـرب�شمتها تروينـــي

تتجــدد فـي كونـيواأبـي بهجــة عيـد

بالـدفء وبالأمنوحنان يغمرنــــي

ملـا اأحـاله  ينطق اأهال ابنيما 

لأنـام مـدى الليـل�شهرا الليــل طوياْل

اأجملـه مــن اأجلـيوهبا من عمرهما

بالرحمـة والف�شلل اأعرف مثلهـمـا

فهمـا فرحـة قلبـياأ�شكر اأمي واأبـي

لو مــرا مـن قـربـياأحني راأ�شي لهما

يـر�شى منــي ربـيفــاإذا ر�شيـا عنـي

�شكر بطاقــــة 
�شعـر: فوزي ال�شنيور
ر�شوم:نذير دبـــــا�س
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ر�شــوم: جنالء عماد �شيناريو: اأ�شماء ال�شكاف

�شخ�ص غريب
فكرة ال�شخ�شيات: م�شاعل العتيبي

بدر اأريد علبة لنب وكي�س ملح 

حا�شر اأمي  

حا�شر ياعم 

تف�شل يا عم 
قبلي

الآن يا بدر
 اأحتاجهم لأكمل 

الطبخ

ناولني هذا الكي�س يا بني من ف�شلك
مممم مل اأ�شاأل اأمي 

هل تريده كامل الد�شم اأم قليل الد�شم
 �شاأختار بنف�شي
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هل ت�شتطيع م�شاعدتي 
يا بني

بالتاأكيد يا عم 
ماذا اأفعل

ل باأ�س ل باأ�س 
يا بني

اأن تاأخذ الأكيا�س
 معي للمنزل

ر�شي اهلل عنك 
يا بدر

منذ اأن عدت من املتجر 
وتبدو حزينا

اأنت ت�شرفت ب�شكل �شحيح يا بدر هل ح�شل معك �شيء؟
ل ي�شح اأبدا الذهاب ملنزل غريب 

مهما كانت الظروف 
واأي�شا ل ي�شح الذهاب لأي مكان

 دون اإخبار اأهلك بال�شبط 
ولكن باإمكانك امل�شاعدة.

اأ�شعر اأين قا�شي القلب واأين بال رحمة 
خطر ببايل اأن اأطلب منه النتظار 

واأرك�س للمنزل لأخربك واأبي 
لتاأتيا وت�شاعداه

�شكرا يا اأمي

اأنا اآ�شف جدا
 ولكن لن اأ�شتطيع �شتقلق اأمي كثريا
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ر�شــوم: اأ�شامة اأحمد جنيب �شيناريو: طارق مراد

ح�شارة الإ�شالم الُبو�شَلة
من الخرتاعات الذهبية للح�شارة الإ�شالمية

البو�شلة اأداة مالحية ي�شتخدمها �شاأحكي لِك اليوم عن البو�شلة
البّحارة لتحديد الجتاهات. 

وهي اخرتاع مهم قدمته ح�شارتنا 
الإ�شالمية للنا�س.. يف كل زمان 

ومكان

ولكن.. ما هي 
البو�شلة؟!

اأريد اأن اأعرف احلكاية.. 
من البداية اإلى النهاية

يف النهار كانوا يراقبون ال�شم�س والظل
ويف الليل يعتمدون على مراقبة النجوم

لون الإبحار قريبا من  لذلك، كان البحارة يف�شّ
ال�شاطئ.. خوفا من اأن ي�شلوا طريقهم يف البحر

قبل اخرتاع البو�شلة كان النا�س يف 
البحر والربـ يعرفون الجتاهات من 

خالل النظر اإلى ال�شماء

لكن يف كثري 
من الأحيان 

كانت الظروف 
اجلوية متنع 

الروؤية! 
خ�شو�شا يف 
البحار التي 
تكرث فيها 

ُحب ال�شُّ
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�شنع العلماء امل�شلمون اأول بو�شلة.. 
حّكوا اإبرة على مغناطي�س، 

وو�شعوها على اإناء فيه ماء. فكانت 
الإبرة ت�شري اإلى جهة ال�شمال

وكان اأحمد بن 
ماجد بّحارا 

خبريا برع يف 
املالحة والفلك 
واجلغرافيا.. 

و�شّماه 
الربتغاليون 
»املريانتي« 

ومعناها »اأمري 
البحر«

الغريب اأن 
الإيطايل فالفيو 

غيوبا اّدعى 
اخرتاع البو�شلة! 

والأغرب اأن 
البع�س �شّدقوه 
و�شّجلوا ذلك يف 
الكتب واملراجع!

لكن احلقيقة اأن فالفيو عرف 
البو�شلة من العلماء امل�شلمني.. 
بل مل يكن اأول اأوروبي عرفها.. 
فقد نقل »فون بطر�س ماريكور« 

معلومات عن البو�شلة وقّدم 
ر�شما لها مع اأحرف عربية قبل 
اّدعاء فالفيو اخرتاعها بـ ٥٠ 

عاما!.

ويف عام ١٤٧٥م اخرتع اأحمد بن ماجد بو�شلة 
رة.. و�شّجل اخرتاعه يف اأهم كتبه »الفوائد  متطوِّ

يف اأ�شول علم البحر والقواعد«

»ومن اخرتاعنا يف علم البحر تركيب 
املغناطي�س... ولنا يف ذلك حكمة كبرية مل تو�شع 

يف كتاب«

ومن بلدان العامل الإ�شالمي انتقلت البو�شلة اإلى 
اأوروبا والعامَل

لكن البو�شلة 
مّكنت 

الإن�شان 
من الإبحار 

بعيدا يف 
�شالم.. 

فكيف مّت 
اخرتاعها
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ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى

اآداب املتعلم مع املعلم
اإعداد: اأمني حميد عبد اجلبار

ب�شيء من احُلرقة اأخذ عمر ي�شكو لأخيه م�شطفى ت�شرفات بع�س 
زمالئه مع معلمهم يف حلقة امل�شجد التي يدر�س فيها القراآن الكرمي 

وعلومه.
بادره م�شطفى بالقول: رمبا هوؤلء الفتية ل يعرفون �شيئا عن اآداب 

املتعلم مع معلمه.
انتهز عمر هذه الفر�شة وطلب اإلى اأخيه اأن ي�شرح له اأهم هذه الآداب 

ليتاأدب بها هو ويطلب من زمالئه التاأدب بها مع معلمهم.

م�شطفى  اأوجز 

اأهم تلك الآداب 

يف التايل:
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ثانيا: احرتام العامل وتقديره واإكرامه، قال ]: 

»لي�س منا من مل يرحم �شغرينا، ويعرف �شرف كبرينا« 

)رواه اأبوداود(.

اأول: التوا�شع للمعلم مهما كان م�شتواك ومكانتك.. 

األ ترى كيف توا�شع �شيدنا مو�شى \ للخ�شر، 

كما ق�س علينا القراآن الكرمي يف �شورة الكهف! 

ثالثا: التاأدب يف جمل�س العامل بجل�شته وكالمه، ومعرفة حقه 

عليك، قال �شوقي:

قـــم للمعلــــم وفـــــه التبجيال  كاد املعلم اأن يكون ر�شول

اأعلمت اأ�شرف اأو اأجل من الذي       يبني وين�شئ اأنف�شا وعقول

رابعا: جتنب الن�شراف اإل باإذنه، وطاعته يف 

كل ما ياأمر به من اأمور الطاعات.

وجه،  اأكمل  على  املعلم  بحقوق  القيام  خام�شا: 

وهي بعموم حقوق امل�شلم على امل�شلم، زائدا عليها 

حق املعلم واملربي الذي ي�شاهي يف مكانته مكانة 

الوالد، بل قد يفوقه، لأن املعلم يدل املتعلم على 

اأعظم �شبل النجاة يف الدنيا والآخرة.. وهم بهذا 

يقتفون اأثر الأنبياء يف تعليم اآيات اهلل وتزكية 

النفو�س وتعليم احلكمة.
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ر�شــوم: �شروق بو�شناق�شيناريو: راما �شموط

من عجائب املخلوقات

م�شاء اخلري اأبي، 
م�شاء اخلري اأمي

اآه لو تعلمون ماذا 
اكت�شفت

يبدو �شيئا م�شوقا، 
هيا اجل�س وحدثنا

عن احليوانات، دائما 
ما جتذبني اأ�شرار 

عاملهم

فعال، اإن عامَل احليوان مليء 
بالعجائب

يف اأي جمال تقراأ يا �شلوم؟

قراأت للتو معلومة عجيبة 
واأحببت اأن اأ�شارككم بها

م�شاء النور
ملاذا ل�شت جال�شا 

معنا يا �شلوم؟
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�شحيح يا اأمي، ويوما عن يوم، 
يكت�شف الباحثون اأ�شرارا 

اأكرث واأكرث

ح�شنا، �شمعت اأن كائنا بحريا 
ُيدعى فر�س البحر، تكون 

الذكور فيه م�شوؤولة عن حمل 
البي�س وو�شع ال�شغار

وهذا بالطبع، خمالف لكل 
اأ�شناف احليوانات الأخرى، 

حيث يكون حمل البي�س 
وو�شعه وظيفة تخت�س بها 

الإناث فقط

�شبحان الذي خلق 
املخلوقات وهداها 
لوظائفها، اأ�شكرك 

يا �شلوم لقد اأمتعتنا 
حقا بهذه املعلومات.

�شبحان اهلل!

واكت�شفت اأي�شا، اأن هذا 
اأمر مميز للف�شيلة التي 

ينتمي اإليها فر�س البحر، 
ولي�س له فقط

فهو ينتمي اإلى ف�شيلة 
ا�شمها زمارات البحر، 

وهذه ف�شيلة يتولى فيها 
الذكور حمل البي�س 

ولي�س الإناث، مثل �شمك 
تنني البحر مثال

وقد �شمعُت من �شديقي معلومة 
غريبة، واأحببت اأن اأتاأكد منها ولقد 

تفاجاأت اأنها �شحيحة بالفعل

هيا قل ما 
لديك يا �شلوم، 
ول ُتِطل فنحن 

ننتظرك

هذا م�شوق
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علي بن اأبي طالب [
اإعداد: البندري املطريي

الع�شرة املب�شرون باجلنة رابع الع�شرة املب�شرين باجلنة

الع�شرة املب�شرون 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�شعد بن اأبي وقا�س يف اجلنة، و�شعيد بن زيد يف 

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

الع�شرة املب�شرون 

باجلنة

طلحة بن 
عبيداهلل

اأبو بكر 
ال�شديق

عمر بن 
اخلطاب

عثمان بن 
عفان

علي بن اأبي 
الزبري بن طالب

العوام

�شعيد 
ابن زيد

�شعد بن اأبي 
وقا�س

عبدالرحمن 
ابن عوف

اأبو عبيدة 
ابن اجلراح
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اأمري املوؤمنني، ورابع اخللفاء  اأبو احل�شن  اأبي طالب بن عبد املطلب الها�شمي القر�شي،  هو علي بن 

الرا�شدين، حيث تولى اخلالفة بعد مقتل عثمان بن عفان [ �شنة: )٣٥هـ(.

اأكابر  ومن  الأبطال،  ال�شجعان  واأحد  و�شهره،   ،[ النبي  عم  وابن  باجلنة،  املب�شرين  اأحد  وهو 

اخلطباء والعلمـــاء بالق�شاء، قال عنه ر�شول اهلل ]: »اأق�شاهم يف دين اهلل علي بن اأبي طالب«. 

)اأخرجه ابن ماجه(. 

فهو خري قا�س يف الإ�شالم، واأول النا�س اإ�شالما بعد خديجة، ولد يف مكة وربي يف حجر النبي ]، 

ومل يفارقه، وكان بجانبه يف جميع الغزوات.

تزوج من فاطمة بنت ر�شول اهلل ]، وقد عرف علي بن اأبي طالب ب�شفاء النف�س واحلياء، وكان 

اأ�شهرهم،  ومن  اأنثى،  و)١٧(  ذكرًا،   )١٤( ولديه  منكبيه،  بني  ما  ملء  حليته  وكانت  اللون،  اأ�شمر 

احل�شن، واحل�شني، وزينب الكربى، وعمر، وُرقية.

اأن قتلــه عبد الرحمن بن ملجم غيلة يف موؤامــــرة يف  اإلى  واأقــــام علي بالكوفـــة )دار خالفته( 

رم�شان �شنة: )٤٠ هـ(.

امل�شدر: الأعالم للزركلي.
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ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى اإعداد: جا�شم اجلــا�شم

التعاون واجب اإ�شالمي
åjóMh ájBG

الإن�شان قويا وميلك  لهم. فمهما كان  العون  يد  الآخرين ومد  التعاون وم�شاعدة  الإ�شالمي على  الدين  ح�س 
كل مقومات احلياة و�شبل العي�س الكرمي، فاإنه لميكن له احلياة وحيدا ومنفردا اإمنا يظل بحاجة اإلى النا�س 
اأمور احلياة، ويعد من اأهم  اأمور حياته. فالتعاون بني الأفراد حاجة �شرورية لت�شتقيم  مل�شاعدته يف اإجناز 
و�شائل حتقيق الإجنازات والنه�شة والتقدم لالأمم، فكل الأعمال الناجحة قائمة على التعاون، فعن طريقه 
ينجز العمل بجهد اأقل ووقت اأق�شر، ف�شال عن ال�شرعة والدقة والإتقان يف اأداء املطلوب. وعندما نلجاأ اإلى 
التعاون مع الآخرين فاإننا نلتزم باأوامر اهلل �شبحانه وتعالى الذي اأمرنا بالتعاون ب�شرط اأن يكون على الرب 

واخلري ومبا اأحله واأباحه. قال تعالى:} ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ 

ىئ ی ی ی{ )املائدة: ٢(.
اأما الأحاديث النبوية الداعية اإلى التعاون فهي كثرية، فعن اأبي �شعيد اخلدري، قال: بينما نحن يف �شفر مع 
النبي ] اإذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل ي�شرف ب�شره ميينا و�شمال، فقال ر�شول اهلل ]: »من كان 
معه ف�شل ظهر فليعد به على من ل ظهر له، ومن كان له ف�شل من زاد فليعد به على من ل زاد له«، قال: فذكر 

من اأ�شناف املال ما ذكر حتى راأينا اأنه ل حق لأحد منا يف ف�شل )رواه م�شلم(.

وعن النعمان بن ب�شري -ر�شي اهلل عنهما- قال: قال 
ر�شول اهلل ]: »مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل اجل�شد اإذا ا�شتكى منه ع�شو تداعى 

له �شائر اجل�شد بال�شهر واحلمى« )رواه م�شلم(. 
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اإعداد: م�شاري املحمد

FGóM≤ الفاكهة.. 
¿BGô≤dG

ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى

نعمة عظيمة

وردت كلمة فاكهة 
وفواكه يف القراآن الكرمي مرات عديدة.

كما اأن هناك العديد من اأنواع الفواكه التي جاء ذكرها بال�شم يف كتاب اهلل 
الكرمي.

قال اهلل تعالى: }ٱ ٻ ٻ ٻ{ )الرحمن: ٦٨(.

وقال تعالى: }ڱ ڱ ڱ ڱ ں{ )الطور: ٢٢(.

وقال تعالى: }ې ې ې{)املر�شالت: ٤٢(. 

وقال تعالى يف �شورة املوؤمنون: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ{. 
وتتميز الفواكه بخ�شائ�س غذائية وعالجية كثرية، فهي ت�شاهم يف ت�شهيل عمل الأمعاء وزيادة القدرة على اله�شم 

لحتوائها على الألياف، ومعادلة ال�شموم واإبطال عملها ال�شار يف اجل�شم، وامل�شاعدة يف التخل�س من الوزن الزائد، وجتديد 
اخلاليا التالفة يف اجل�شد، بالإ�شافة اإلى 

فوائد عديدة للب�شرة وال�شعر. وكذلك 
ت�شاعد الفاكهة يف الوقاية من بع�س اأنواع 

الأمرا�س مثل م�شاكل الربد والإنفلونزا 
وفقر الدم ونق�س خمزون احلديد يف 
اجل�شم، والتقليل من م�شتوى الدهون 

والكولي�شرتول يف اجل�شم، وخطر تكون 
احل�شوات داخل الكلى.

ول تقت�شر فوائد الفواكه على الأنواع 
الطازجة منها، اإمنا اأي�شا الفاكهة 

املجففة منافعها كثرية ومتنوعة، 
فهي تعزز �شحة العظام واجلهاز 

اله�شمي، وغريها الكثري من 
الفوائد التي ترغمنا على 

ال�شتمرار واملواظبة على 
تناول الفواكه.
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ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى اإعداد: خالد خالوي

من �شنع يدي

ذات يوم دخلت �شارة املطبخ واأغلقت الباب خلفها، وقد علقت عليه من اخلارج لفتة كتبت عليها: 

اأثارت  اأخواها حمد ونا�شر مي�شيان قريبا من املطبخ  اأو القرتاب ممنوع«، وبينما كان  »الدخول 

الالفتة ا�شتغرابهما وف�شولهما فاقرتبا من باب املطبخ، و�شاأل حمد: 

ـ من بالداخل؟ 

لي�شمع �شوت �شارة تقول:

ـ من ف�شلك ل تدخل يا حمد.

نا�شر: �شاأحاول اكت�شاف ما تفعل بالنظر من النافذة.. ل اأ�شتطيع النتظار. 

حمد: تذكر يا نا�شر اأن الإ�شالم نهانا عن التج�ش�س وحماولة ك�شف اأ�شرار الآخرين والطالع على 

خ�شو�شياتهم بدون اإذنهم لقول اهلل تعالى »ول جت�ش�شوا« وقول الر�شول ]: » من ُح�شن اإ�شالم 

املرء تركه ما ل يعنيه« )رواه الرتمذي(.

اأنت حمق يا اأخي.. هيا نبتعد من هنا.

»الدخول اأو القرتاب ممنوع«
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وبعد قليل، كانت الأ�شرة على مائدة الطعام و�شارة تقف قبالتهم وخلفها �شينية مغطاة، قالت 
�شارة:

ــ اأغم�شوا عيونكم لدقيقة..
و�شريعا و�شعت عددا من الأطباق والع�شائر اأمامهم على الطاولة قائلة:

ـ الآن افتحوا عيونكم.. 
وتفاجاأ اجلميع بعدد من الأطباق ال�شهية والع�شائر اأمامهم، وقالت 

الأم يف �شعادة: 
ـ رائع يا �شارة كيف فكرت يف �شنعها وحدك؟ 

فقالت �شارة: 
ـ اأهدانا عمي كمية كبرية من »املوز« و�شمعتك تقولني 
ماذا �شنفعل بكل هذه الكمية وقد يتعر�س جزء منها 
للتلف، فطراأت يل فكرة اأن اأ�شتفيد منها يف �شنع هذه 
الأطباق ال�شهية والع�شائر التي اأخذت و�شفاتها 

من كتاب الطبخ املوجود باملطبخ. 
وقال الأب وهو ينظر اإلى الطاولة باإعجاب: 

ـ اأح�شنت �شنعا يابنتي.. اأطباق �شهية وميكن اأن 
نهدي منها جلرياننا..

املوز: 
اأحد اأ�شهر اأنواع الفواكه التي تزرع يف مناطق عديدة من العامل، ويعرف بحالوة طعمه، ونكهته املميزة.

املوز مفيد للج�شم فهو غني بالألياف والفيتامينات والأمالح املعدنية مثل احلديد والكال�شيوم والبوتا�شيوم، 
حيث ميد اجل�شم بالطاقة ويقاوم بع�س اأنواع الأمرا�س. 

مزج املوز مع احلليب وتناوله على هيئة ع�شري اأو تناوله مع اخلبز يعترب وجبة مفيدة لالأطفال والكبار
ين�شح بتناول موزة اإلى موزتني فقط يوميا، وهذا هو املعدل املعتدل الذي ين�شح به الأطباء وخرباء 

التغذية.
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تقع في �شمال اإفريقيا ومطلة على البحر الأبي�س المتو�شط. ☑

مدينة تون�س هي عا�شمة دولة تون�س، ودين الدولة الإ�شالم واللغة العربية هي اللغة  ☑

الر�شمية في البالد.

ت�شمى تون�س بتون�س الخ�شراء لكثرة الجبال الخ�شراء فيها. ☑

تتنوع المناطق الجغرافية في تون�س ما بين جبال خ�شراء، �شهول، تالل، مناطق �شاحلية  ☑

جميلة جدا، و�شحارى �شا�شعة، مناخها معتدل ودافئ.

مرت عليها الكثير من الح�شارات القديمة كالفينيقية والإغريقية والرومانية. ☑

ت�شتهر بمدينة قرطاج التاريخية. ☑

لها تاريخ اإ�شالمي عريق ففيها »جامعة القيروان«، و»جامع الزيتونة«. ☑

ت�شدر تون�س المن�شوجات - المنتجات الجلدية  ☑

- الآلت الكهربائية - والنفط الخام المكرر.

الزيتون  ☑ وزيت  والزيتون  بالتمور  ت�شتهر 

والطماطم والقمح.

اجلمهورية التون�شية
اإعداد ور�شوم: م�شاعل الطرابل�شي

المسلمونالمسلمون
حول العالمحول العالم )بلد من العالم العربي(

2020



لون الزي ☑

2121



ر�شــوم: جنالء عماداإعداد: بزة املكيمي 

املزارع ال�شغري

�شوف نعمل تجربة ممتعة وب�شيطة في مختبر العلوم �شوف نعمل تجربة ممتعة وب�شيطة في مختبر العلوم 
ما راأيكم يا �شغار اأن نزرع البذرة؟ما راأيكم يا �شغار اأن نزرع البذرة؟

حبوب العد�س 

قطن 

طبق 

ماء 

ما �شنحتاجه هو:ما �شنحتاجه هو:
باإ�شراف الكبارباإ�شراف الكبار

2222



�شوف ن�شع القطن في الطبق. �شوف ن�شع القطن في الطبق. 

ثم ن�شع فوقه حبوب العد�س. ثم ن�شع فوقه حبوب العد�س. 

ون�شكب قليال من الماء فوق الحبوب والقطن. ون�شكب قليال من الماء فوق الحبوب والقطن. 

بعد ذلك ن�شع الطبق في مكان ت�شل اإليه اأ�شعه ال�شم�س وننتظر بعد ذلك ن�شع الطبق في مكان ت�شل اإليه اأ�شعه ال�شم�س وننتظر 

اأياما قليلة ونراقب ماذا يحدث.اأياما قليلة ونراقب ماذا يحدث.

هيا بنا نبداأ:

�شوف نرى اأنه كل يوم تنمو الحبوب حتى ت�شبح بعد �شوف نرى اأنه كل يوم تنمو الحبوب حتى ت�شبح بعد 
اأيام نبتة جميلة.اأيام نبتة جميلة.
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انظر يا اأبي اإلى هذا 
الهدهد كيف يطعم 

�شغيره!

نحن عادة نقول 
�شبحان اهلل بدل من 

�شبحان الرزاق

حقا!
هل هذا يعني اأنني �شاأدخل 

الجنة اإذا حفظتها؟

نعم، نتعلم معناها 
ون�شدقها وندعوه بها

يمكننا اأن نقول �شبحان 
الرزاق

لأن الرزاق ا�شم من 
اأ�شماء اهلل اأي�شا

وهل هلل تعالى 
اأكثر من ا�شم؟

نعم اإن هلل �شبحانه وتعالى ٩٩ 
ا�شما، من اأح�شى هذه الأ�شماء دخل 

الجنة، كما قال لنا الحبيب]

�شبحان الرزاق، كيف رزق هذا 
الهدهد من غير حول منه ول 

قوة!

ر�شــوم: جنالء عماداإعداد: عائ�شة ال�شكاف
رحلة مع خالد

ا�شم اجلاللة اهلل والرزاق
٩٩ �شل�شلة ق�ش�شية يخو�شها الطفل خالد وهو يتعلم معاني اأ�شماء اهلل الح�شنى
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�شوؤال اأخير يا اأبي
كيف اأتعبد اهلل با�شمه الرزاق؟

حين تدعوه با�شمه الرزاق عند رغبتك بالح�شول على �شيء ما اأو عندما 
تت�شدق بمالك الذي رزقك اإياه الرزاق �شبحانه وتعالى
حينها تكون قد تعبدت با�شمه الرزاق بطريقة عملية

يمكنك ذلك طبعا..
لكن ا�شم الجاللة »اهلل« اخت�س به اهلل عزوجل وحده وهو ا�شم 

جامع ل�شفات الكمال، ول يمكن لأحد اأن يت�شمى به،
ومن عظمته �شبحانه فاإن له اأكثر من ا�شم ندعوه به، فيمكننا 

القول يا اهلل اأو يا رزاق

اأنا �شعيد جدا بهذه المعلومة
اللهم يا رزاق ارزقني ما اأحب.

ولماذا ل اأدعوه با�شمه 
تعالى »اهلل«؟
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ر�شــوم: جنالء عماداإعداد: همام حممد اجلرف 

الر�شام الرائع

في يوم من الأيام خرجت اإلى الحديقة، واأخذت معي ما يلزمني لعملي، وجل�شت اأتاأمل تلك الطبيعة الخالبة 

التي مّن اهلل بها علينا، ع�شافير تغرد ب�شوتها العذب، واأزهار بديعة الألوان، فيا �شبحان اهلل! فرا�شات تنتقل 

من زهرة اإلى زهرة باألوانها الجذابة، واأ�شجار اكت�شت باللون الأخ�شر المبهج، واأخرى اكت�شت بالأزهار قبل اأن 

تورق، وتذكرت قوله تعالى: }ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے{ )ال�شجدة:٧(.

الجمال يحيط بي من كل جانب؛ فجل�شت اأر�شم، واإذا بطفل يلعب جواري، اقترب مني �شيئا ف�شيئا، ناداه والده 

اأزعجك، فابت�شمت  اإن كان ولدي ال�شغير قد  اأ�شتاذ  اإليهم، ولكنه لم يجب؛ فلحق به، وقال: عذرا يا  للعودة 

وقلت: ل، اإطالقا، بل على الرحب وال�شعة.

واألون  اأر�شم  الألوان، وكيف  بها  اأمزج  الفر�شاة، وكيف  اأ�شتخدم  باهتمام، كيف  الطفل يراقبني  بداأ  وبالفعل 

اللوحة.

ثم قال لي: ما عملك يا عم؟ ابت�شمت وقلت: اأعمل ر�شاما، واأدر�س الأطفال مادة الر�شم، واأ�شمم على الحا�شب 

الآلي �شخ�شيات كرتونية ت�شتخدم لحقا في �شناعة الر�شوم المتحركة، األ تحب الر�شوم المتحركة يا بني؟! 

فقال: بلى، كثيرا. 
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ا�شتمر في مراقبتي باهتمام وقال: لون جذع ال�شجرة بالبني، فابت�شمت، وقلت له: اأتحب الر�شم والألوان، فقال: كثيرا.

ف�شاألته: هل راأيت يوما قو�س المطر؟ فقال: نعم، عندما ت�شطع ال�شم�س بعد هطول المطر يظهر باألوانه الرائعة بين 

الغيوم، وكم اأ�شعد بروؤيته.

فقلت له: اأتحفظ األوانه، فاأجاب بثقة وبداأ يعدها: الأحمر، البرتقالي، الأ�شفر، الأخ�شر، الأزرق، النيلي، البنف�شجي.

فقلت: اأح�شنت يا �شغيري هذا رائع.

�شاأفعل  اللون، فقلت: ماذا  األون الأزهار، وكان هناك زهرة بنف�شج جميلة، ونفد مني ذلك  تابعت عملي واأخذت 

يا ترى؟ التفت اإليه و�شاألته: اأتحب اأن األونها بلون اآخر؟ فقال: بل امزج اللون الأزرق بالأحمر؛ ف�شينتج اللون 

البنف�شجي، فقلت له: اأح�شنت! هذا �شحيح، فهناك األوان عند مزجها ينتج لون اآخر، فعند مزج اللونين الأ�شفر 

والأزرق، �شوف ينتج اللون الأخ�شر. وعند مزج اللونين الأحمر والأ�شفر، �شوف ينتج اللون البرتقالي. 

وبعد اأن اكتملت اللوحة، األقى علي الوالد التحية، وهما بالن�شراف، فقلت له: لحظة لو �شمحت فهذه اللوحة 

هدية مني لولدك، فخجل الأب وقال: اأ�شكرك يا اأ�شتاذ، وهذا من طيب اأخالقك، ففرح ال�شبي و�شكرني، وقال 

لي: حقا اأنت ر�شام رائع.
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ل تتنمر.. كن �شديقا جيدا
ر�شــوم: ع�شل ال�شعدياإعداد: غزوه املطريي

في يوم من الأيام وعندما كانت مريم في الف�شل تنتظر مع زميالتها دخول المعلمة التفتت 

اإلى �شديقتها نور وغمزت لها لتنظر اإلى ت�شريحة �شعر زميلتهما حتى ت�شحكا، ولكن »نور« لم 

تاأبه لها ولم ت�شحك فا�شتغربت ذلك مريم وذهبت اإليها عندما رن جر�س الف�شحة وقالت: 

يا نور، لم تجاهلتني في الف�شل؟! فبدت تعابير ال�شيق تظهر على وجه نور وقالت: لم اأجد 

ما قلته م�شحكا، فردت مريم: ولماذا؟ فقالت نور: لأن ال�شحك على الآخرين ت�شرف جارح 
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و�شيئ، و�شيجازيِك اهلُل بما تفعلينه للنا�س، �شواء اأكان خيرا اأو �شرا.. يجب عليك الآن اأن تدركي 

خطر التنمر وال�شخرية على النا�س، وخا�شة على زميالتك في الف�شل، فلي�س من حق اأحد اأن 

ي�شتهزئ وي�شحك على ت�شرفات الآخرين ومظهرهم، قال تعالى }ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت َجث{ )الحجرات: ١١(.
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رغد ت�شتعد لل�شفر
ر�شــوم: جنالء عماداإعداد: راما �شموط

يوميات 
ومغامرات

يا لك من حقيبة 
عنيدة!

كيف �شاأغلقها 
الآن؟!

ما هذا!! ماذا 
و�شعت بها!

ل �شيء، بع�س 
املالب�س والأحذية 
واحلقائب والألعاب 

والكتب، ماأكولت 
خفيفة، وبع�س اللوازم 
والأغرا�س ال�شخ�شية

رغد، هل حتتاجني 
اإلى م�شاعدة؟

اأمي، ل اأ�شتطيع اإغالق 
هذه احلقيبة
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ل حاجة لكل هذا يا رغد! 
اإننا �شن�شافر ثالثة اأيام 

فقط لأداء العمرة!

اأعلم يا اأمي، ولكن رمبا 
اأحتاج �شيئا منها، اأريد اأن 

اآخذ جميع اأغرا�شي

هذا غري ممكن..
دعيني اأرى

لن يكون هناك وقت 
للعب، فال حاجة 

لالألعاب ول لتقرئي كل 
هذا! كتاب واحد يكفي

ثم اإن املاأكولت ل تو�شع 
هنا! ن�شتطيع اأن ن�شرتي 

مثلها هناك!

يجب اأن ناأخذ ما نحتاج فقط.. ل ما ن�شتهي! 
واإل �شوف تتعبنا كرثة الأغرا�س بال فائدة

ح�شنا.. يبدو اأين 
حتم�شت قليال!
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لعبة النقاط املمتعة
ر�شــوم: مروة ك�شكاإعداد: اأ�شماء امليمني

�شفحة تقدم اأفكارا لألعاب متنوعة تهدف اإلى ق�شاء 
َواَرة الأ�شبوعية بمتعة اأكبر وتوا�شل اأكثر  الأطفال وقت الزُّ

بعيدا عن الألعاب الإلكترونية.      

فكرة فكرة ١١

ماذا نحتاج؟ماذا نحتاج؟ 
- اأوراقا.- اأوراقا.

- اأقالما.- اأقالما.

الالعبين  من  ويطلب  المعجمة،  حروفها  تنقيط  بدون  كلمة  القائد  يكتب 
محاولة قراءتها، ثم كلمتين، ثم جملة وفي كل مرة يحاول الالعبون قراءة 

الجملة بدون النقاط.
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هم�شة تربوية:هم�شة تربوية:

فكرة فكرة ٢٢

فكرة فكرة ٣٣

تكمن اأهمية النقاط في التفريق بين الحروف المت�شابهة في اللغة العربية، 
وهي ت�شبه الب�شمة الفردية التي يجب اأن يتميز بها كل منا، حتى ي�شبح جزءا 

نافعا في الأ�شرة الم�شلمة.

على جميع الالعبين كتابة اأكبر عدد من الكلمات التي ل تحتوي على نقاط مثل 
)�شطح، هواء، محل- الخ(.

ا�شتبدل النقطة وغير مكانها وحاول قراءة الكلمة )البحر ت�شبح 
النحر(.. )قلم ت�شبح فلم(.. وهكذا يختارون ويكت�شفون كلمات منوعة.

..
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اأجمد وال�شعر املجعد
ر�شــوم: ع�شل ال�شعدي�شيناريو: اأ�شماء ال�شكاف

�شل�شلة
الأمر الب�شيط

�شخ�س  عن  يتحدثون  واجلميع  وعمه  والده  يوم  ذات  اأجمد  �شمع  الرابع،  ال�شف  يف  اأجمد،  ولد ا�شمه  والأوان  الع�شر  و�شاهد  الزمان  حا�شر  يف 

حمبوب يحبه اجلميع. 

قال العم: دمه خفيف، �شاأل اأجمد: اأبي، ماذا يعني اأن دمه خفيف؟ 

قال الأب: يعني اأنه ميزح ويحب اإلقاء الدعابات امل�شلية، ابت�شم اأجمد وملعت يف راأ�شه فكرة.

يف اليوم التايل يف املدر�شة قرر اأجمد اأن يبقى �شاحكا وميزح اأكرث لي�شري حمبوبا اأكرث.. 

يف �شالة الطعام كان اأجمد يجل�س مع زمالئه ياأكلون، اأم�شك اأجمد بال�شوكة ورفعها مع املعكرونة وقال: انظروا األي�شت مثل �شعر طالل، نظر اجلميع 

ل�شعر طالل وللمعكرونة، و�شحك البع�س واأكملوا طعامهم ونظر طالل بغ�شب لأجمد، قال اأجمد لنف�شه: مل غ�شب؟! جمرد مزحة ب�شيطة.

قال طالل يف نف�شه: �شحك الزمالء على املعكرونة يبدو الأمر م�شليا، وعندما دخلوا لل�شف وجدوا ر�شمة ولد ب�شعر متطاير جدا ومنكو�س و�شاح 

اأجمد: من يحزر هذا الوجه ي�شبه من؟ مل يجب اأحد. فقال اأجمد: األ ي�شبه »طالل« انظروا نف�س ال�شعر بال�شبط. 

نظر الزمالء لطالل ومل ينطق اأحد وخرج طالل غا�شبا من ال�شف، هز اأجمد كتفيه بال مبالة وقال: الأمر ب�شيط.

يف اآخر اليوم الدرا�شي اأر�شلت املديرة لطلب اأجمد، ف�شعر بتوتر فهو يهاب الدخول لغرفة املديرة، ول يحب العقاب.

قالت املديرة: اأجمد اأتعرف اأنك �شببت احلزن والأمل لطالل اليوم؟ 

نظر اأجمد با�شتغراب ورفع راأ�شه فورا وقال: مل اأمل�شه يا ح�شرة املديرة، واهلل مل اأ�شربه، مزحت معه مزحة ب�شيطة لي�شحك الزمالء.

قالت املديرة: ولكن الأمل لي�س من ال�شرب فقط، بل من ال�شخرية اأي�شا.. اإنها توؤمل القلب، وما فعلته اأنت ي�شمى �شخرية. 

طاأطاأ اأجمد راأ�شه يف الأر�س خجال، ثم اجته فورا لل�شف ناحية طالل وقال: اأنا اآ�شف مل اأق�شد اأن اأ�شبب احلزن لقلبك، كنت اأمزح فقط.

قالت املعلمة: �شننتبه جميعنا للفرق بني املزح وبني ال�شخرية من اأ�شكال وت�شرفات بع�شنا حتى ل ن�شبب الأمل والأذى لأحد منا.
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بع�س الأ�شئلة
عن الق�شة

�شاركونا اإجاباتكم على الربيد الإلكرتوين للمجلة.

لو كنت مكان طالل على طاولة 

الطعام و�شحك البع�س عليك 

لأول مرة كيف �شتت�شرف؟

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

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

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

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

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

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

لو غ�شب طالل وقام بتوبيخ 

اأجمد هل يكون، بنظرك، 

ت�شرفه مقبول لأنه يدافع 

عن نف�شه؟
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ر�شــوم: نذير دبا�ساإعداد: حممود ال�شاي�س

�شيارة اأخي
ما �أجمل ما ما �أجمل ما 
ن�صنعه باأيدينان�صنعه باأيدينا
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ال�شغيـــر  اأخـــي  اإنـــه  معـــه،  باللعـــب  واأ�شـــعد  جـــدا  اأحبـــه  وجميـــل  لطيـــف  كائـــن  المنـــزل  فـــي  يوجـــد  حمـــد: 

»عبدالرحمـــن«.

فـــي  فالجـــو  ال�شغيـــر،  لأخـــي  كرتـــون  مـــن  �شـــيارة  ب�شناعـــة  اأقـــوم  اأن  وهـــي  األ  جميلـــة،  فكـــرة  لـــي  طـــراأت 

اللعـــب  وخا�شـــة  للت�شـــلية،  الأ�شـــياء  بع�ـــس  ونحتـــاج  بالبيـــت،  ملتزمـــون  ونحـــن  البـــرودة،  �شـــديد  الأيـــام  هـــذه 

ال�شغـــار.  مـــع 

نعها. الأم: فكرة جميلة يا حمد، هيا �شاأقوم بم�شاركتك في �شُ

وبع�ـــس  ومق�ـــس،  والال�شـــق،  )كرتـــون(،  ى  المقـــوَّ الـــورق  واأُح�شـــر  �شـــاأذهب  والآن  اأمـــي،  يـــا  ح�شـــنا  حمـــد: 

والزينـــة. الألـــوان 

الأم: واأنا �شاأح�شر البطانية الناعمة وُلعبة �شغيرة.

حمد: ح�شنا يا اأمي.

ق�ـــس  عمليـــة  ينفـــذ  ومكـــَث  والأغرا�ـــس  الأدوات  وجمـــَع  حمـــد،  اأ�شـــرع 

المقا�شـــات  ح�شـــب  الكرتـــون، 

المنا�شـــبة، بينما اأمه ت�شـــاعده 

اأي�شـــا، وانتهـــى اإلى جمـــع اأ�شلع 

بمقا�شـــات )متر واحـــد لأربعة 

جيـــدا  ل�شقهـــا  وتـــم  اأ�شلـــع( 

اأر�شيـــة  بتقويـــة  قـــام  ثـــم 

اإعطاوؤهـــا  وتـــم  الكرتـــون، 

األوانـــا جميلـــة لـــكل جـــــــانب.

مـــن �شنـــع  انتهـــى حمـــــــــــــــــد 

ال�شـــيارة الورقيـــة.

الأم: يا لها من �شيارة رائعة! 

ـــا ن�شـــع البطانيـــة  حمـــد: ح�شـــنا يـــا اأمـــي �شت�شـــعد اأخـــي حقـــا، والآن، هيَّ

وبع�ـــس الألعـــاب ال�شغيـــرة بهـــا لق�شـــاء وقـــت ممتـــع داخـــل المنزل.
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�شاندوي�ص البي�ص للفطور
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفىاإعداد: �شلمى امليمني

- مب�شاعدة واإ�شراف اأحد الكبار ندخل املطبخ.

- نربط ال�شعر.

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

- نغ�شل اأيدينا جيدا.

١- بي�شتان م�شلوقتان. 

٥- ملعقة كبرية مايونيز.

٤- ملعقتان كبار 
بقدون�س مفروم.

٨- ملعقة �شغرية �شل�شة اخلردل.

٦- اأوراق اجلرجري.

٢- ملح وفلفل اأ�شود.

٩- ملعقة كبرية زيت زيتون.

٧- ن�شف كوب 
�شرائح الطماطم.

٣- ٤ �شرايح خبز التو�شت.

الإر�شادات:

املكونات:
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١- يف وعاء نهر�س البي�س امل�شلوق، ونخلط معه جميع 

املكونات.

٢- يف خبز التو�شت ندهن خليط البي�س.

٣- اإ�شافة اأوراق اجلرجري و�شرائح الطماطم الرفيعة.

٤- جنهز ال�شاندوي�س وباإ�شراف الكبار نقطعه اإلى مثلثات.

٥- نقدمهم مع بع�س اخل�شار وبالعافية.

�شاندوي�س مغذ ولذيذ منا�شب 

لفطور املدر�شة اأو وجبة ع�شاء 

�شهية، كذلك ميكنكم اإ�شافة ما 

تف�شلونه من الورقيات واخل�شار.

اخلطوات:

مالحظة:
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زينة امل�شلم ح�شن اخللق
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفىاإعداد: �شليمان خالد الرومي

اأحبائي براعم الإميان
قال ر�شول اهلل ]:

»اإن من اأحبكم اإيلَّ واأقربكم مني جمل�شا يوم القيامة اأحا�شنكم 
اأخالقا« )رواه الرتمذي(.

ح�شن اخللق زينة امل�شلم بعد اللتزام بالدين واأحكامه، ومن مظاهر 
ح�شن اخللق:

١- مبادرة جميع النا�س بال�شالم 
والبت�شامة.

ا نراه من  ٢- التجاوز عمَّ
اأخطاء النا�س و�شرتها.
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٣- اختيار اأف�شل الكلمات عند 
التحدث مع الغري.

٥- مقابلة ال�شيئة 
باحل�شنة.

٦- الإ�شراع يف م�شاعدة 
٧- الزيارة لالأهل النا�س.

والأحباب واجلريان.

٨- اإخفاء الن�شيحة 
عند تقدميها وعدم ف�شح 

املخطئ.

٤- �شبط النف�س عند الغ�شب 
وروؤية ما َل نحب.
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ع�شفوري ال�شغري
�شيناريو ور�شوم : ح�شام الدند�شي

هل ت�شمع يا جدي تغريد 
الع�شافري اجلميل؟

لقد اأح�شرهم ابن العم اأبوعمر 
من اخلارج اإنهم من النوع النادر

لقد تعودنا على تغريدهم 
اجلميل كل �شباح

اأبو عمر، اأهال بجاري العزيز.. 
متى �شت�شافر؟

ل م�شكلة ت�شتطيع اأن 
ت�شعهم عندي..

ماذا يريد العم اأبو عمر؟

يريد اأن ي�شافر.. وي�شع 
الع�شافري عندنا ريثما يعود

يا لفرحتي الع�شافري يف 
بيتنا!

ليت عندي ع�شفورا 
مثلهم يا جدي!
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انظر يا جدي، ما اأروع ع�شفوري ال�شغري.. 
لقد اأ�شبح يطري ويحط على يدي!

خذ يا جدي اأعط جارنا 
ع�شافريه، فنحن ل نخون الأمانة!

 ل حتزن يا بني، ما زلنا ن�شتطيع �شماع 
تغريد الع�شافري من �شرفة جارنا العزيز.

لقد عاد العم اأبوعمر من ال�شفر 
وعلينا اأن نعيد له الع�شافري

نعيد له ع�شفورين.. هو اأعطانا 
ع�شفورين فقط!

وكيف هذا يا 
بني! الع�شفور 
ال�شغري ملكه يا 
بني، حتى واإن 
كان ل يعلم به 
لقد نهانا اهلل 
ور�شوله عن 

خيانة الأمانة 
قال تعالى: }ۆ 

ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ{ 
)الن�شاء:٥٨(

يا لفرحتي بي�شة يف القف�س اإنه يقوم بال�شفري..
ع�شفوري ال�شغري!
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أقـرأ
وتعلم

ر�شــوم: نذير دبا�ساإعداد: اأ�شماء ال�شكاف  

اآمنة بنت الأرقم
�شاحبة البيت ال�شري

عندما نزل جبريل على محمد ] واأبلغه باأمر اهلل بتبليغ النا�س الدعوَة الجديدة، كان الموؤمنون 

مع محمد ] قلة فكانوا يلتقون بال�شر اتقاًء لأذى م�شركي قري�س.. وبعد اأن بحث الر�شول ] 

عن مكان منا�شب يثق به لم يجد مكانا اآمن ول اأ�شمن من بيت رجل ا�شمه »الأرقم ابن اأبي الأرقم« 

الذي كان �شجاعا وفتح بيته للقاءات اإيمانية �شرية للدعوة الجديدة، وفي هذا البيت المبارك 

كانت تعي�س ابنة لهذا الرجل وا�شمها »اآمنة«، وكانت ترى الجماعة القليلة من الموؤمنين وهم ياأتون 

لبيت اأبيها ويلتقون بالنبي محمد ] ويتعلمون منه، وي�شمعون ما يخبرهم من اآيات واأحكام، فكانت 

تنهل وت�شمع وتتعلم بدقة.

كانت اآمنة من اأوائل من اآمن واأ�شلم من الن�شاء، ومن اأوائل من �شمع كالم ر�شول اهلل ] عندما اأمر 

بالهجرة، فهاجرت باإيمانها الرا�شخ وبما تعلمته و�شمعته في فجر الدعوة، وانتقلت وا�شتقرت في 

المدينة المنورة مع المهاجرين، ولم تبخل يوما على اأحد بما �شمعت ووعت وحفظت من اأحكام، 

ال�شرية في الدعوة ثم  حيث ر�شخ كل �شيء في عقلها المحب للحقيقة، لأنها عاي�شت وعا�شرت 

الجهر، واإكراما وتقديرا لها وهبها ر�شول اهلل ] بئرا في المدينة ودعا لها فيها بالبركة و�شارت 

ت�شمى »بئر اآمنة«.

ر�شي اهلل عن المهاجرة ال�شابقة الأولى واأر�شاها ورزقنا اإيمانا كاإيمانها ويقينا كيقينها.
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الم�شــدر:

- �شير اأعالم النبالء.
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اأ�شماء اهلل احل�شنى
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى اإعداد: البندري املطريي

عن اأبي هريرة [، اأن ر�شول اهلل ] قال: »اإن هلل ت�شعة وت�شعني 

ا�شما، مئة اإل واحدا، من اأح�شاها دخل اجلنة« )رواه البخاري(.
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ماأ�شـــــاة الطفل ريان.. احلدث الذي جمع الفرقاء وامل�شيبة التي األفت القلوب

خالل ما يقارب من خم�شة اأيام متتالية ظلت اأنظار العامل العربي م�شدودة نحو 

بلدة مل يكن يعرفها الكثري.. اإنها بلدة »�شف�شاون« باململكة املغربية، حيث �شقط 

الطفل ريان يف قعر جب عميق و�شيق اجلوانب، ما �شعَّب على اأهله وال�شلطات من 

الرحيم..  ربه  اإلى جوار  الطفل  بانتقال  املاأ�شاة  وانتهت  اإنقاذه..  خلفهم عملية 

ن�شاأل اهلل اأن يع�شم على قلوب والديه واأهله بال�شرب، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

واإن كان من در�س يوؤخذ من هذه احلادثة الأليمة فهو: اأن الإعالم حني ي�شدق يف 

نقل الوقائع بعر�شها على الأمة دون تزييف فاإن الأمة تتفاعل اإيجابيا وتتوحد 

روؤاها ومواقفها حولها..

واإنها لدعوة لأن تظل اأعني الإعالم مفتوحة على ماآ�شي الأطفال يف �شتى اأ�شقاع 

مناطق  يف  ماآ�شيهم  العامل  ن�شي  الذين  الأطفال  اخل�شو�س  وجه  وعلى  الأر�س، 

احلروب والنزاعات.

ر�شــوم: ب�شمة م�شطفىاإعداد: اأمني حميد عبد اجلبار

رثاءالطفل ريــــــــان 
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لغز ور�شمة
ر�شــوم: ب�شمة م�شطفى اإعداد: عبداهلل اأحمد عبداهلل

اأ�شدقائي الأعزاء، اقراأوا الألغاز وار�شموا احلل بطريقتكم املبدعة .. 

ما ال�شجرة التي لي�س لها ظل ول ثمار؟ ما ال�شجرة التي لي�س لها ظل ول ثمار؟ 

�شئ يطري بال جناح ي�شكب دموعه يف كل مكان فما هو؟�شئ يطري بال جناح ي�شكب دموعه يف كل مكان فما هو؟

الإجابة:
١- �شجرة العائلة      ٢- الغيمة
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ر�شــوم: ب�شمة م�شطفىاإعداد: حممود ال�شاي�س

تعلم

ما هي مهنة �شيدنا 
حممد ] قبل البعثة؟

اذكر اأول اآية نزلت 
على الر�شول ]؟   

من هو اأول من 
اأ�شلم من ال�شبيان؟

ماذا كان يلقب 
ر�شول اهلل ] قبل 

البعثة النبوية؟

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

.................................... ....................................
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اأحبك يا وطني
اإعداد: فهد حممد اخلزي

�شكر المنعم

اأحبائي براعم الإيمان..

تقراأون في كتاب اهلل �شورة با�شم »قري�س«.. وفي هذه ال�شورة المباركة يطلب اهلل عزوجل من 

قري�س اأن تعبده لأنه هو �شبحانه الذي منَّ عليها باأن اأطعمها من جوع واآمنها من خوف..

ول�شك اأن كل نعمة يتمتع بها العبد ما هي اإل ِمنحة ربانية وهبة اإلهية، تف�شل بها على عباده.. ولو 

�شاء لمنعها عنهم.. والقراآن الكريم يخبرنا اأننا اإذا عبدنا اهلل حق العبادة واتقيناه حق التقوى، 

فاإن اهلل الكريم �شبحانه يعم اأوطاننا بالخير العميم، وي�شملنا بعطاياه الوافرة، ويحفظ بلداننا من 

طوارق الليل والنهار، قال �شبحانه: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ{ )الأعراف:٩٦(.
فْلُنِدْم ولنداوم على �شكر اهلل بالقول والعمل، حتى نكون اأهال لتنزل هذه البركات علينا وعلى اأوطاننا.
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ل ت�شخر من اأخيك فينجيه اهلل و يبتليكل ت�شخر من اأخيك فينجيه اهلل و يبتليك
ر�شــوم: نذير دبا�س



اإعداد ور�شوم:مرمي امل�شباح


