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���ش��اك��رة ع��ل��ى ع��ط��اء ربها

�صابرة �صربا جميال يف املحن

كرمية ترعى علي ًا زوجها

ت�صون طفليها وحتمي بيتها

امي��ان��ه��ا ب��اهلل ي��ه��دي قلبها

فتنفع النا�س و تر�ضي ربها

مرت مرور العطر يف احلياة

ام��ي��رة ال��ن�����س��اء وال��ب��ن��ات

وغادرتها يف ال�صبا م�شتاقة

بيت لها يف اجمل اجلنات
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جمادى االخرة
1418

كرمية ام احل�سني واحل�سن

من مثلها يف روعة اليقني من؟

ت�شرين/1ت�شرين2
1997

� َأح � ّب��ه��ا النبي حبا غامرا

من طبعها اجلميل واحلياء

جمادى االخرة
1433

بنت الر�سول اك��رم الن�ساء

�سمت �سمو النجم يف ال�سماء

يوم البلوغ
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ني�سان/ايار
2012

فاطمة الزهراء ما اكرمها

���س��ي��دة ال��ن�����س��اء يف اجل��ن��ان

يوم الوالدة للفتى

يوم الوالدة للفتاة
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قلب م��ن ال�صفاء واالمي��ان

ن��ب��ع م��ن ال�����ض��ي��اء واحل��ن��ان

يبلغ الذكر (الفتى) باكمال ان��������تَ ب�����ال� ٌ
����غ وان������تِ
�ة يف ه���ذا ال�شهر ت���ب���ل���غ االن���ث���ى(ال���ف���ت���اة)
 15ع�����ش��ر ���س��ن��ة ه�لال��ي��ة ب��ال��غ� ٌ
باكمال ت�سعة �سنني هاللية
ما مل يحتلم �أو ينبت ال�شعر
اخل�شن على العانة قبل ذلك جمادى االخرة 1433هـ
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كلمة
امل�شرف العام

المشرف العام:
الشيخ احمد الصافي
رئيس التحرير:

ب�سم الله الرحمن الرحيم

عالء سعيد االسدي
مدير التحرير:
كرار كريم زيارة
هيئة التحرير:
الشيخ بدر العلي
الشيخ خلدون الخفاجي
عالء انذار العلي
احمد الخفاجي
للتواصل معنا:
مدرسة االمام الحسينA
ّ
المطهرة
في العتبة الحسينية
أو على االنترنت عبر الفيس بوك

اعزائي براعم اخلري هذا ال�شهر تطل علينا
منا�سبة عظيمة وهي والدة ال�صديقة الطاهرة
فاطمة الزهراء عليها ال�سالم فعلينا ان نتذكر
انها �سالم اهلل عليها كانت اما ر�ؤوف��ا رحيمة
ب��اوالده��ا وك��ان��ت مربية عظيمة فاحياءا
لذكرى والدتها علينا ان نعرف حق امنا علينا
ونكون اوفياء لها بالرب واالح�سان فحبذا ان
جنعل يوم والدة ال�صديقة  20جمادى االخرة
يوم فرح جندد الوفاء المنا ونهدي لها هدية
وندعو لها بالعافية واملغفرة واجلنة فاجلنة
حتت اقدام االمهات.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

(براعم الخير)
هاتف:
07801144304
07706325071
البريد االلكتروني:
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info@alhussain-sch.org
التصميم:
كرار كريم زيارة

فاطمة بنت ا�سد

مطبعة دار الضياء (النجف األشرف)
07801000603

كوكو وبطوط

16

20

اذكى االذكياء
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فريق
الرباعم

اللُّ َق َطة

�سيناريو  /هدى اخلفاجي ر�سم وتلوين  /حيدر الر�سام

انظر ما هذا على االر�ض انها حمفظة
نقود البد ان فيها ماال لنفتحها و
ن�أخذ املال ون�شرتي به كل ما ن�شاء

كال يا زيد ال يجب علينا
فتحها فهي لي�ست لنا

دعنا نذهب بها �إىل امام اجلامع
ون�س�أل عن حلها ال�شرعي
وماذا �سنفعل اذن؟

ال�سالم عليكم
يا �شيخنا اجلليل
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وعليكم ال�سالم
يا ابنائي

لقد وجدنا حمفظة
النقود هذه ملقاة على
االر�ض وال نعرف ماذا
نفعل بها وجئنا اليك
لتن�صحنا وتعلمنا.

مبا انكم ال تعرفون �صاحبها فهذا
ما ي�سمى مبجهول املالك لذا عليكم ان تبحثوا عن
�صاحبها فان مل جتدوه بعد عام كامل تت�صدقون به
على الفقراء ولكن يف املرة القادمة اذا وجدمت �شيئا
حاولوا ان ترتكوه مكانه الن �صاحبه يبحث عنه
و�سيعود ويجده
احد
ان مل ي�أخذه
ن�شكرك كثريا
يا �شيخ فلقد ار�شدتنا اىل حكم
�شرعي مل نكن نعرفه من قبل

يا زيد دعنا نبحث يف داخل املحفظة
لعلنا جند ما يدلنا على �صاحبها

الو ..ال�سالم عليكم اننا عرثنا على
حمفظة فارجو ان ت�أتي �إىل جامع
االمام احل�سني وتعطي موا�صفاتها
لت�أخذها.

جيد لقد وجدت فيها دفرت تلفونات
ومكتوب عليه رقم تلفون الدار

ال�سالم عليكم �أنا هو �صاحب املحفظة
ال�سوداء وهي �ضائعة منذ ال�صباح يف
ال�شارع املقابل

ا�شكركم يا ابنائي على امانتكم
وا�سمحوا يل ان اقدم لكم بع�ض املال
كمكافئة لكم

بارك اهلل فيكم يا اوالدي
وحفظكم من كل �سوء وحفظ اهلل
والديكما الذين ربوكما على
العمل ال�صالح

تف�ضل يا عم يبدو انها لك ت�أكد مما
يف داخلها فنحن مل ن�أخذ منها �شيئا
ال يا عمي �شكرا نحن مل نفعل ذلك من
اجل املكافئة
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من انت ؟

اعداد  /جمتبى الع�صامي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
والتقينا بالبرعم االخر اال وهو محمد مجاهد مهدي القرعاوي
ال��ذي يبلغ من العمر ثمان سنوات ويسكن في منطقة باب
بغداد.
ما هي هواياتك يا محمد:
قراءة القران وحفظ القران وقراءة المجالت والرسم .
هل تنضم وقتك بين اللعب وال��دراس��ة ومعاونة االه��ل في
احتياجات المنزل:
انظم وقتي فاجعل وقتا لقراءة القران وزيارة االمام الحسين
كل يوم والدراسة واللعب واما باقي اوقاتي فاقضيها في
معاونة والدي في عمله ووالدتي في المنزل.
كيف تستفيد من العطلة الصيفية:
باشتراكي في الدورات التي تقيمها دار القران الكريم
لحفظ القران في الصحن الحسيني الشريف .
هل تحفظ شيئا من القران الكريم:
احفظ سورة يس والسور القصار.
ما هي تجربتك مع مدرسة االم��ام الحسين عليه
السالم الدينية:
كانت تجربتي م��ع م��درس��ة االم���ام الحسين هي
المشاركة في بعض فعاليات المدرسة وخصوصا اني
اكبر للصالة في بعض االيام.
ما هي امنيتك عندما تكبر ان شاء اهلل :
اتمنى ان اصبح طبيبا وحافظا للقران الكريم كام ً
ال
ما رأيك بمجلتنا براعم الخير :
مجلة ح��ل��وة ج��ي��دة ج��دا وان��ا
م��ن المتابعين ل��ه��ا وال��ق��راء
المستمرين.
هل ترغب بالمشاركة:
نعم ارغب ان اشارك في هذه
المجلة الجميلة.
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اعداد  /كرار كرمي زيارة

االمام االول

المعلم :يا أحبائي كيف حالكم اليوم ان شاء
اهلل بخير .هل أحضرتم المعلومات عن االمام
علي عليه السالم التي طلبتها منكم في الدرس
السابق؟
الطالب :نعم يا أستاذ قد حضرنا ما طلبت منا.
المعلم :بارك اهلل فيكم يا طالب  ,االن أريد منكم
معلومات عن االم��ام علي بن ابي طالب عليه
السالم.
حسن :هو االم��ام علي بن أب��ي طالب بن عبد
المطلب بن هاشم بن عبد مناف ،إبن عم الرسول
األعظم صلى اهلل عليه وآله ،وامه فاطمة بنت
أسد بنت هاشم بن عبد مناف.
جاسم :ومن القابه وكناه :الكرار  ,المرتضى ,
الفاروق  ,الصديق  ,أبا الحسنين  ,وأبا الريحانتين ,
أبا تراب  ,أميرالمؤمنين  ,ويعسوب الدين.
حسين :ولد عليه السالم بمكة في البيت الحرام
يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب بعد عام
الفيل بثالثين سنة ولم يولد في البيت الحرام

العقائد

سواه قبله وال بعده وهي فضيلة خصه اهلل بها
إجالال له.
صالح :نزل الوحي على الرسول االكرم وكان عمر
االمام علي عليه السالم  12سنة.
محمد علي :وبقى بمكة مع النبي ثالث عشر سنة
ثم هاجر فأقام معه بالمدينة عشر سنين.
أحمد :أستشهد عليه السالم حيث ضربه ابن
ملجم في المسجد وهو يصلي وبقى ثالثة ايام
مجروحا حتى انتقلت روح��ه ال��ى اهلل في ليلة
الجمعة  21من شهر رمضان المبارك سنة  40من
الهجرة.
حسام :قبره بالغري بمدينة النجف األشرف في
العراق.
المعلم :االم��ام علي عليه السالم هو افضل
البشر بعد النبي محمد صلى اهلل عليه وال��ه
وس��ل��م .احسنتم ي��ا طالبي االع���زاء على هذه
المعلومات القيمة ,وفي الدرس القادم سنذكر
أهم المعلومات لفاطمة الزهراء عليها السالم.
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االخالق

ا إل يـثـا ر

ال�سالم عليكم
وعليكم ال�سالم ورحمة
اهلل وبركاته

�سيناريو � /أم حممد
ر�سم وتلوين  /حيدر الر�سام

انا رجل فقري وجائع وال املك ما
اكله وقد جئت اليك يار�سول اهلل
لت�ساعدين

انهن يقلن اليوجد عندنا
اال املاء
اذهب اىل بيتي وقل الزواجي هل
لديكن �شيء من الطعام؟
�سمعا وطاعة
يار�سول اهلل
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�سا�ساعدك
ان �شاء اهلل

انا يار�سول اهلل

من لهذا الرجل
الليلة ؟

يافاطمة جاء رجل ي�شكو جوعه
اىل الر�سول الكرمي فهل لدينا
طعام اذهب به اليه ؟

اذن اعطه يا علي ما
يحتاج

يا �أمري امل�ؤمنني ما عندنا
اال قوت ال�صبية ولكنا
ن�ؤثر به �ضيفنا

يار�سول اهلل هذا الطعام
للفقري

�شكرا لك ياعلي اللهم
ان ه�ؤالء اهل بيتي قد �آثروا الفقري
على اوالدهم فارزقهم خري الدنيا
واالخرة

اذن ن ّومي ال�صبية
واطفئي ال�سراج
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ال�سياحة

اعداد  /كرار كرمي زيارة

م�سجد الكوفة

احبائي براعم اخلري ننتقل بكم يف هذا العدد مل�سجد عظيم وهو
م�سجد الكوفة وهو من اهم امل�ساجد يف اال�سالم وله مكانته اخلا�صة
يف قلوب امل�ؤمنني وهناك روايات عن اهل البيت عليهم ال�سالم كثرية
يف ف�ضل هذا امل�سجد.
م�سجد الكوفة يف الوقت احلا�ضر يكون على �شكل مربع يبلغ ارتفاع
جدران �سوره حوايل ( )20مرت ًا.
�أم��ا �صحن امل�سجد فهو مك�شوف توجد فيه جمموعة من املحاريب
ويتو�سطه مو�ضع بيت النبي نوح عليه ال�سالم الذي كان فيه التنور
الذي فار منه املاء فغطى الكرة االر�ضية كلها حيث قال اهلل تعاىل
(وف��ار التنور) وهناك رواي��ة تقول �أن مياه الطوفان التي غمرت
العامل كله يف عهد النبي نوح (عليه ال�سالم) ،قد تدفقت من هذا
املكان بالذات .وتوجد يف امل�سجد عدة مقامات منها:
مقام النبي �إبراهيم (عليه ال�سالم) ،ومقام اخل�ضر (عليه ال�سالم)،
ودكة الق�ضاء (بيت الط�شت) حيث كان االمام امري امل�ؤمنني يق�ضي
بني النا�س يف هذا املكان ،ومقام النبي الأعظم حممد (�صلى اهلل عليه
و�آله) ،ومقام النبي �آدم (عليه ال�سالم) ،ومقام الإمام ال�صادق (عليه
ال�سالم) ،ومقام جربائيل (عليه ال�سالم) ،ومقام زين العابدين (عليه
ال�سالم).
ويف بع�ض الروايات �أن النبي حممد (�صلى اهلل عليه و�آله) عندما
�أ�سري به ليلة املعراج نزل يف مو�ضع م�سجد الكوفة و�صلى فيه.
ويوجد فيه حمراب ال�شهادة وهو مو�ضع ا�ست�شهاد االمام علي عليه
ال�سالم �سنة ( )40هجرية،
ويلت�صق بامل�سجد من ال�شمال بناء ي�ضم مرقدي ال�شهيدين (م�سلم
بن عقيل بن �أبي طالب) �سفري الإمام احل�سني (عليه ال�سالم) لأهل
العراق ،و(هاين بن عروة) ال�صحابي اجلليل الذي قتل ب�سبب والئه
ون�صرته للإمام احل�سني (عليه ال�سالم) وكذلك مرقد (املختار بن
�أبي عبيد الثقفي) ،الآخذ بث�أر احل�سني (عليه ال�سالم)
تخرج منها �آالف
لقد �شهد م�سجد الكوفة قيام مدر�سة عظيمة
ّ
العلماء يف الفقه واحلديث واللغة والنحو وال�صرف ويف الكيمياء
والفلك والفل�سفة.
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اعداد  /كرار كرمي زيارة

ال�سيدة فاطمة بنت �أ�سد (عليها ال�سالم)

فرع من
�شجرةالنبوة

احبائي براعم اخلري تكملة حلديثنا يف العدد ال�سابق عن امهات
املع�صومني االربعة ع�شر وانهن من اف�ضل الن�ساء فحديثنا يف هذا
العدد عن ام االم��ام علي بن ابي طالب عليه ال�سالم وهي ال�س ّيدة
فاطمة بنت �أ�سد بن ها�شم بن عبد مناف.
فقد عا�شت ال�س ّيدة فاطمة بنت �أ�سد (عليها ال�سالم) �إىل جانب زوجها
�أبي طالب (عليه ال�سالم) ،ولـها من الأوالد بني ذكور و�إناث هم:
 :1ط��ال��ب :2 .ع��ق��ي��ل :3 .ج��ع��ف��ر :4 .ع��ل��ي (ع��ل��ي��ه ال�����س�لام).
 :5اُم هانىء :6 .جمانة.
ان فاطمة بنت �أ�سد (عليها ال�سالم) كانت م�ؤمنة باهلل عز وجل
وموحدة لـه تعاىل على دين �إبراهيم (عليه ال�سالم) ومل تعبد
الأ�صنام �أب��د ًا ال ك�سائر اجلاهليني وهي التي تكفلت برتبية النبي
�صلى اهلل عليه واله و�سلم مع زوجها ابو طالب عليه ال�سالم حتى
كرب النبي �صلى اهلل عليه واله و�سلم يف حجرها وكانت تف�ضله على
ولدها فكانت خري ام للنبي بعد وفاة امه امنة �سالم اهلل عليها  ،فلما
بعث ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) كانت من ال�سابقات �إىل
الإ�سالم وامل�ؤمنات بنبوته (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم).
عندما ا�صبحت حام ًال بامري امل�ؤمنني علي بن ابي طالب عليه ال�سالم
فهناك ح�صلت معجزة عظيمة ي�شهد لها التاريخ فقد دخلت اىل
داخ��ل الكعبة امل�شرفة وبقيت ثالثة اي��ام ويف اليوم الثالث ان�شق
جدار الكعبة امل�شرفة وخرجت اىل امللأ حتمل املولود اجلديد وهو
االمام علي بن ابي طالب عليه ال�سالم امام املتقني واول النا�س اميانا
بالنبي االكرم.
وعند وفاتها بكى عليها النبي حممد �صلى اهلل عليه وال��ه و�سلم
واالمام علي عليه ال�سالم.
وقربها ال�شريف يف البقيع الغرقد بقرب قبور �أئمة �أه��ل البيت
(عليهم ال�سالم) ،وقد هدم الوهابيون تلك القباب الطاهرة ،ويجب
على امل�سلمني ال�سعي لإعادة تلك القباب ال�شريفة.
ف�سالم عليها يوم ولدت ويوم ماتت ويوم تبعث حية.
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من ق�ص�ص
االنبياء

النبي هود
عليه ال�سالم
�سيناريو  /عدنان حممد خلف
ر�سم وتلوين  /حيدر الر�سام

ذكر القران الكرمي قوم عاد وانهم كانوا ينحتون اجلبال فيجعلونها بيوتا
ل�سكناهم ويعبدون اال�صنام ويكفرون باهلل فار�سل اهلل نبيه هود عليه
ال�سالم ودعاهم اىل عبادة اهلل وترك عبادة اال�صنام.
نحن من �صنع هذه
البيوت بقوتنا
و�أموالنا

ياقوم �أين �أذكركم مبا
حل بقوم نوح عليه
ال�سالم

12

�إن �آلهتنا قوية وال
ي�ستطيع ربك �أن يلحق �أي
�ضرر ب�آلهتنا

�أنا نبي اهلل اليكم بعثني
لهدايتكم �إىل �صراط م�ستقيم
و�أحذركم �سخطه وغ�ضبه

ال ف�ضل لأحد
علينا يف ذلك

لقد كانت �آلهة قوم نوح
�صغار و�ضعفاء عاجزين
عن فعل �أي �شيء

نحن ل�سنا بحاجة �إىل ربك
فقوتنا و�أمولنا تغنينا عنه

اللهم �أن ه�ؤالء قد غرتهم قوتهم
وثرواتهم فلم يلتفتوا �إىل احلق
اللهم �أنزل عليهم عذابك

ف�سلط اهلل عليهم عذابا حيث ار�سل عليهم النمل وقطع عنهم املطر
فا�صيبوا باجلفاف وانعدم الطعام.
ياقوم ان مل ت�ؤمنوا �سي�سلط
اهلل عليكم الرمال لتدفنكم
كما �سلط عليكم النمل
واجلفاف
�أهربوا �إىل اجلبال
حتى الينال النمل
منكم

من الذي يقدر على
زحزحة هذه الرمال
الكثرية من مكانها

لكن لي�س لدينا ما
يكفي من املاء والطعام

النجدة ...
�ساعدوين...
احلمد هلل
الذي �أجنانا
من قوم عاد
وعذابهم

احلمد هلل الذي هدانا
وار�سل لنا نبيه هود
عليه ال�سالم

�آه...
يا ويلي ما هذا ...

�أتت عا�صفة قوية ودمرت مدينة عاد حتى دفنت الرمال
املدينة ومن فيها واما الذين هربوا اىل اجلبال فقد ماتوا من
اجلوع والعط�ش.

وبعد ذلك رحل النبي هود عليه ال�سالم ومن �آمن معه اىل مكة املكرمة وعا�ش بها
ب�أمان وجنى ومن معه من العذاب
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بـــــــــــغـــــــــداد

ديــــ

الدورات
بـــــــــــغـــــــــداد

النا�صــــــــرية

14

النا�صــــــــ

ــــالـــــــى

النجف اال�شرف

ت ال�صيفية
النجف اال�شرف

صــــــــرية

النجف اال�شرف
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كوكو وبطوط

�أذية ا لآخرين
انظر ياكوكو اىل اعلى ال�شجرة
هناك ع�ش ع�صافري

انظر ياكوكو لقد
ا�صبت الطيور
كال يابطوط ال ت�ؤذي هذه
احليوانات امل�سكينة .واعلم ان
اذى االخرين ظلم وهو حرام.
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نعم يا �صديقي انها ع�صافري
�صغرية وجميلة.

�سيناريو � /آ�سيا عدنان
ر�سم وتلوين  /حيدر الر�سام

انظر يا �صديقي هناك قطة
�صغرية �س�أذهب الخراجها
بالع�صى.
كال انتظر يا �صديقي
احذر قد ت�ؤذي نف�سك.

النجدة...
�ساعدوين هناك
قطة كبرية.

لقد �آذيت الطيور امل�سكينة وهي
مل تفعل لك �شيئا و�آذيت قطة
بريئة .وهذا جزاء ما فعلت
فعليك بالتوبة وبراءة الذمة
ممن �آذيتهم

انا ا�سف يا �صديقي لن افعل ذلك
مرة اخرى و�سافعل ما تقول.
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عاملاحليوان

�
س
م
كة

اعداد

 /كرار
كرمي زيار

ة

ابو �رشاع

�سمكة �أبو �شراع هي من جن�س (ا�ستيوفور�س) و تنق�سم
�إىل نوعني من الأ�سماك هما :
�أبو �شراع املحيط الأطل�سي و �أبو �شراع املحيط الهادي و
الهندي
ولذلك فقد جند النوع الثانى يف اخلليج العربي وكذلك
البحر الأحمر
وتعي�ش عادة فى املياه العميقة فى املناطق الأكرث دفئ ًا يف
جميع حميطات العامل
عد من الأ�سماك املحببة لل�صيد بطريقة اجلر .
وهي ُت ّ
وهي زرقاء �إىل رمادية اللون و متتاز بلون غامق من جهة
الظهر و �أزرق يف الو�سط و ف�ضي جهة البطن .
فكها العلوي �أط��ول من ال�سفلي و ي�شبه ال�سيف �إىل حد
كبري .
ج�سمها مغطى بالق�شر و لها زعنفة ظهرية تنموا �أكرب من
باقى زعانف ج�سمها
وت�شكل ما ي�شبة ال�شراع و هو �سبب ت�سميتها ب�سمكة �أبو
�شراع .
وال�شراع عادة ما يبقى مطوي �إىل الأ�سفل و�إىل اجلانب
عند ال�سباحة ،
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ولكنها تقوم بفرده عندما حت�س باخلطر �أو عندما ت�شعر
ب�أنها مهددة ,وذلك جلعل ال�سمكة تبدو �أكرب بكثري مما هي
عليه بالفعل لكي تخيف الأع��داء وهي �سريعة النمو يف
عمر عام واحد فقط ي�صل طولها � 3أمتار وي�صل وزنها اىل
 90كلغ
وهي �سريعة جد ًا فهي ميكنها ال�سباحة ب�سرعة  100كيلو
فى ال�ساعة
تتغذى على الأ�سماك و احلبار املوجود على �سطح املاء
�أو التي تكون موجودة حتت �سطح املاء.
وتتميز �سمكة �أبو �شراع بامور اخرى منها:
 -1ميكنها �إخراج املعدة من فمها ثم ا�سرتجاعها ب�سهولة
و ي�سر.
و�إىل الآن غري معروف �إذا كانت تفعل هذا عن ق�صد � ,أو �أن
هذه العملية حتدث رغم ًا عنها .
 -2ميكنها ال�سباحة على �سطح املاء ب�سرعة فائقة بدون
حتريك �أي جزء من ج�سمها �إال ذيلها فقط .

كب

كو

ا
مل
ر
يخ

اعزائي براعم اخلري يف هذا العدد �سنتكلم عن كوكب
ي�شبه كوكب االر�ض اال وهو كوكب املريخ وهو رابع �أبعد
الكواكب عن ال�شم�س ،وجار الأر�ض امل�شهور بكونه الكوكب
احل��ي الآخ���رَ .يظهر امل��ري��خ يف �سماء الأر����ض كقر�ص
برتقايل-محُ َمر المع .توجد دالئل قوية على �أن املاء
كان يتدفق يف يوم ما على �سطح املريخ ،مبا يف ذلك �آثار
اخلنادق والقنوات والأودية التي ُيعتقد �أنه قد حفرتها
املياه .كما �أنه قد عرث على دليل يف �أحد النيازك التي
و�صلت �إىل الأر�ض من املريخ على وجود حياة عليه ،لكن ما
زال اجلدل قائم ًا ب�ش�أن مدى �صحة هذا الدليل.
و�أي�ض ًا هناك العديد من الآث��ار لن�شاطات بركانية يف
املا�ضي على �سطح الكوكب� ،إ�ضافة �إىل العديد من الفوهات

علوم
وتكنلوجيا
اعداد/
كرار كرمي زيارة

اال�صطدامية ال�ضخمة.
وم��ع �أن غالفه اجل��وي قليل الكثافة مقارنة بالأر�ض،
�إىل �أنه كاف لل�سماح بتكون ال�سحب والرياح �إ�ضافة �إىل
العوا�صف الرملية على ال�سطح.
يمَ لك املريخ �أي�ض ًا قطبني متجمدين متام ًا كقطبي الأر�ض،
وتتغري م�ساحتهما مع م��رور الف�صول (امل��وج��ودة �أي�ض ًا
على ذلك الكوكب) .هذا ال�شبه كله بالأر�ض هو ما َيدعو
العديدين لالعتقاد بوجود حياة على هذا الكوكب ب�شكل
خا�ص ،وللرتويج �إليه كثري ًا على �أن��ه كوكب املخلوقات
الف�ضائية .يمَ لك املريخ قمرين (فوبو�س ودميو�س) ،مع
�أنهما ال ُي�شبهان قمر الأر�ض �أبد ًا ،فهما �أ�صغر بكثري منه
و�أ�شكالهما غري منتظمة.

ت
ا الثعبان

نب

احبائي براعم اخلري �سنتعرف يف هذا العدد على نبات
ي�أكل اللحم فال تخافوا من هذه النبة.
فهذا النبات ي�شبه الثعبان (الكوبرا)
فهو ينمو يف امل�ستنقعات ويت�سرب مع املياه اجلارية.
وهو غري م�ألوف نظرا اىل ندرته.
ا�سم ك��وب��را الزنبق ي��أت��ي م��ن ت�شابه ان��ب��وب ب��ارز فيها
ي�شبه را���س الكوبرا مع ت�شعب الورقة التي ت�تراوح بني
اال�صفر اىل االرجواين � -أخ�ضر  -ت�شبه "انياب" الثعبان
و"الل�سان".
اكت�شف يف عام  1841ميالدي.
منو الزنابق كوبرا من البذور بطيئ ًا للغاية والكوبرا �شتلة
من ال�صعب احلفاظ عليها
تنمو يف �أواخ���ر ال�شتاء والربيع .مثل كثري غريها من
النباتات �آكلة اللحم ،

الكوبرا الزنابق يف ال�شتاء البارد ت�صاب باخلمول يف �سبيل
العي�ش يف االجل الطويل.
فالنباتات متوت ا�سفل الريزومات من برودة ال�شتاء
وحتافظ ال�ب�رودة على االوراق يف ال�شتاء خ�لال فرتة
اخلمول.
وت�ستغرق هذه الفرتة من  3اىل  5ا�شهر خالل ال�سنة ،
ويتوقف منوها كله .ويف الربيع تر�سل النباتات النا�ضجة
امياءات للزهور ،
وبعد ب�ضعة ا�سابيع يبد�أ النبات يف احلياة مرة �أخرى.
كثري من املتحم�سني لهذا النبات اكل اللحم جنحوا فى
زراعة هذه النباتات ،
واكت�شفت ثالثة �أل��وان :خ�ضراء  ،وحمراء  ،واحمر -
اخ�ضر.
و الربي منها كله �أخ�ضر اللون.

19

�سيناريو  /د .دعاء �صابر
ر�سم وتلوين  /حيدر الر�سام

ال�سالم عليك يا عم هل انت
ذاهب اىل الكوفة.

نعم يا ولدي فانها
موطني هيا رافقني
ب�سفري

�إنا هلل و�إنا
�إليه راجعون.
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�أذكى ا لأذكياء

هل هذا الرجل
الذي يف النع�ش حي
�أم ميت؟.

الطريق ما زال طويال..
هل حتملني �أم �أحملك
يا عماه؟

لقد و�صلنا
واحلمد هلل.

ما هذا املجنون ..كيف يطلب
من �شيخ ُم�سن �أن يحمله طيلة
الطريق ونحن راكبان على
ح�صانني.

علي ان اجد بيتا انزل به

�ستكون �ضيفي
�أيها الغريب.

�شكرا على كرمك ..ولكني
�س�أنزل �ضيفا يف بيت
اجلميع.

كيف �إذا يطلب من �شيخ
مثلي �أن يحمله يف الطريق وكيف ي�س�ألني
عن الرجل الذي يف النع�ش حي �أم ميت..
يف
�أال يعلم �أنه ميت و�أين يكون دار اجلميع
لقد ر�أى �أن الطريق طويال
الكوفة يا ابنتي؟
فعر�ض عليك �أن تق�ضيا على ملل
الطريق باحلديث.

هذا ما حدث يا ابنتي و�أدعوه �إىل دارى
فيقول �أنه ذاهب �إىل دار اجلميع� ..أين
تكون دار اجلميع ..يا له من جمنون� ..أال
توافقينني �أنه جمنون.

على العك�س يا �أبى..
انه ذكي للغاية.

و�إذا كان للميت ولد فهو حي لأن ا�سمه
�سيظل باقيا ..وان مل يكن له ولد
ف�سينقطع ذكره .وامل�سجد يا �أبي ..هو
دار اجلميع.

فتعجب االب من ذكائها وذكائه ودعى لهما
باخلري ومتنى ان تكون زوجة له وفعال جاء
ال�شاب وخطبها وعا�شوا �سعداء
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على ب�ساط
الريح

اعداد  /ال�شيخ خلدون

اىل

جنوب �شرق الهند

وحلق بنا ب�ساط الريح يف رحلة جديدة من رحالت البحث عن حمبي ال حممد (�صلى اهلل عليه واله) ويف هذه
املرة كانت رحلتنا اىل ال�شرق  .ولكن متجهة اىل اجلنوب ال�شرقي (جنوب �شرق الهند) حيث كلما كان االجتاه
اىل اجل�ن��وب ك��ان��ت ع�ب��ادة االوث ��ان منت�شرة ب�شكل كبري حيث ت�ف��وح روائ��ح كريهة تف�صح ع��ن ع�ب��ادة ال�شيطان
والبعد عن الرحمان  .ولكن بني تلك البقع ال�سوداء كانت هنالك بقع ت�شع بنور املحبة والوالء املحمدي اال�صيل
حيث هبط بنا الب�ساط يف احدى قرى والية مدرا�س الهندية حيث الهواء احلار الرطب فالتقينا بربعم حممدي
وهو عبا�س ياور فتعرفنا عليه و�س�ألناه عن معتقده وتاريخ و�صول النور املحمدي اىل هذه البالد النائية املطلة
على خليح البنغال ف�أجاب ان��ا م�سلم م��والٍ ملحمد وال حممد وم��ن ا�صل عريق بهذه البالد  .وج��اء الإ��س�لام اىل
بالدنا على �أيدي الفاحتني امل�سلمني املغول الذين عم ال�سالم واال�ستقرار يف بالدنا بقدومهم ؟ فقلت له متعجبا؟!
ِم� َ�ن امل�غ��ول؟ ف��أج��اب نعم امل�غ��ول فعلى ال��رغ��م م��ن تاريخهم ال�ق��دمي امل�شني �إال ان اح��د اح�ف��اد ه��والك��و �صار م�سلما
على يد كبار علماء ال�شيعة ثم �صار �شيعيا على يد العالمة احللي و�صار جميع حكام املغول م�سلمون فرفعوا
راي��ة الإ��س�لام يف امل�شرق ون�شروا الإ��س�لام واحل�ضارة وام�ت��دت دولهم اىل الع�صر احلديث حتى دخ��ل االنكليز
اىل بالد الهند .وقد �أحب النا�س املغول لعدلهم وعدم الزام احد بالإ�سالم وامنا دخلنا الإ�سالم طوع ًا و�أ�صبحت
كلمة املع�سكر اال�سالمي تطلق على مع�سكر املغول ولغة امل�سلمني هي لغة املع�سكر(لغة االردو) فهي لغة
التالقح بني �شعوب ال�شرق الإ�سالمي حيث كان مع�سكر املغول ي�ضم املغول والعرب والفر�س والرتك فتكونت
لغة جديدة بنكهة هندية تعلوها االميان والت�سامح وحب احلكمة والعلم واليوم تعترب لغة االردو من �أكرب لغات
امل�سلمني من حيث العدد ؟ ف�س�ألناه كيف؟ ف�أجاب �أن الناطقني بها تقريب ًا ن�صف مليار م�سلم 150( .مليون يف
البنغال  180 ,يف باك�ستان  120,يف الهند) والباقي متفرقني يف جزر املحيط الهندي.
ومن اجلدير بالذكر �أن �شبه القارة الهندية كانت م�لاذ ًا �آمن ًا لكثري من العلويني الهاربني من بط�ش العبا�سني
وامثالهم فبذلك تزينت ار�ضنا بكثري من ال�سادات من ال حممد االطهار �صلوات اهلل عليهم اجمعني.
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التغذية اجليدة

ن�صائح عمو
عالء
اعداد  /عالء انذار

وع � � � � ��دم ال � �ع � �م � ��ل ب � ��ال� � �ع � ��ادات
ال�سيئة جتعلك برعما مثالي ًا
احبائي واعزائي براعم اخلري نتطرق يف هذه احللقة حول
بع�ض اال�ساليب اخلطرة على حياتكم لذا عليكم االنتباه
لهذا االمر
ان اجلهاز املناعي يعتمد على مدى االهتمام بانف�سنا
ونظافتنا وتوجد بع�ض العادات ال�سيئة غري ال�صحية والتى
ميكنها �أن ت�ضعف املناعة بحيث تكون اج�سامنا معر�ضة
لالمرا�ض املختلفة وهناك بع�ض الن�صائح التى �ستحافظ
على قوة جهازك املناعى يابرعم اخلري و�أي�ضا مناعة بابا
وماما وكذلك اطفالنا الر�ضع
ان التدخني املبا�شر �أو التدخني ال�سلبى �سبب رئي�سى
لأمرا�ض اجلهاز التنف�سى و�أمرا�ض و�إلتهابات الرئة ...فقد
اثبتت الدرا�سات على �أن التدخني ي�ؤثر على كيفية مواجهة
كرات الدم البي�ضاء لفريو�سات و�أمرا�ض مثل الأنفلونزا
والإلتهاب الرئوى.
وبينت الدرا�سات على �أن ال�ضغوطات امل�ستمرة ميكنها
�أن ت�ؤثر على عدد كرات الدم البي�ضاء وهو الأمر الذى �سيجعل
اجل�سم �أكرث عر�ضة للأ�صابة بالأمرا�ض ونزالت الربد وجتعل
من ال�صعب على الطفل �أو الأم مقاومة املر�ض.
عليكم يا براعم اخلري ممار�سة الريا�ضة والتمارين الريا�ضية
فانه امر مهم ويف غاية الأهمية لعمل جهاز املناعة بقوة
وعليكم االدراك يا براعم اخلري �أن جمرد امل�شى ملدة 30

دقيقة فى اليوم �سيزيد من قدرة كرات الدم البي�ضاء على
مقاومة الأمرا�ض وكذلك عدم احل�صول على ق�سط وافر من
النوم ميكنه �أن ي�ضعف جهاز املناعة.
و قلة النوم ترتبط �أي�ضا ببع�ض امل�شاكل ال�صحية والأمرا�ض
مثل �أمرا�ض ال�سكر والقلب وال�سمنة.
�أظهرت العديد من الدرا�سات �أن الثوم ميتلك خ�صائ�ص
ومقومات �ضد البكترييا والفريو�سات ،فقد ثبت �أن الثوم
يزيد من �إنتاج كرات الدم البي�ضاء ويعمل كم�ضاد للأك�سدة
داخل اجل�سم...
واعلم ان املك�سرات مهمة وحتتوى على الفيتامينات
واملعادن وم�ضادات الأك�سدة وقد �أظهرت الأبحاث
والدرا�سات وجود عالقة مبا�شرة بني تناول املك�سرات وعدد
من الفوائد ال�صحية مثل تقليل ن�سبة الإ�صابة بالأمرا�ض
املزمنة
وان الكاكاو له دور م�ؤثر يف رفع �أداء جهاز املناعة ويف�ضل
اخذه بدون ا�ضافات مثل ال�شاي
كما �أظهرت الأبحاث �أن ا�ستهالك الكاكاو بطريقة منظمة
ودائمة ميكنه �أن يقلل من ن�سبة اال�صابة ب�أمرا�ض القلب
ومبقدورك عمل كوبا من الكاكاو ال�ساخن مع لنب قليل
الد�سم...
ون�����س���أل اهلل ل��ك��م دوام ال�����ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة.
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جواب العدد
السابق 10

=7

=9

في هذه الصور االربعة صورتان

=5

متشابهتان اكتشف ذلك بعشرين ثانية

العاب
وح�ساب

•ان عدد ايات القرآن الكريم  9236آية.

هل
تعلم

•ان عدد االنبياء المذكورين في القرآن الكريم هم  25نبي.
•ان عدد نبضات قلب اإلنسان في الدقيقة بمعدل وسطي  70نبضة.
•ان عدد صمامات القلب في جسم اإلنسان أربعة.
•ان أكثر الفواكه نفعا لجسم اإلنسان هي العنب.

المتاهة
ساعد مرتضى
ليتمكن من
قراءة القرآن
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الإعداد :الأ�ستاذ لبيب ال�سعدي

20

أشكال وأعداد

عين األعداد التي يدل عليها كل شكل
من األشكال الهندسية الموجودة في
المربعات مستعينا بالمجموع الموجود
في األسفل واليمين.

6

28
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الجواب في العدد القادم
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إ بت

سا
ما ت

طالب يرمي اوراق الرياضيات في طفل ذهب يشتري نظارات.

سأل االستاذ الطالب  :اذكر اربعة

الهواءسأله االستاذ لماذا ترميها؟ ق��ال صاحب المحل له هل تريد حيوانات اليفة؟
قال :اريد ان افهمها وهي طائرة!!! نظارات للشمس ام للقراءة؟

الطالب :بطة وثالثة قطط!!

قال :ال للشمس وال للقراءة اريدها
الخي!!.

ضع رقمًا
داخل المربع
الفارغ كي
يكون الناتج
صحيحًا

�إعداد :كرار كرمي زيارة

25

افعال ال�صالة

2 1

4 3

6 5
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كيف تر�سم ف�أراً

1

2

هيانر�سم
3

4

5
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