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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
اصدقائي االعزاء..

الصـــوم نعمـــة وهبهـــا اهلل لنـــا، ففيـــه صحـــة 
ــا مـــن االمـــراض، وقـــد  ــا وتطهـــر هلـ البداننـ
اخربنـــا بذلـــك الرســـول االكـــرم )صلـــى اهلل 
عليـــه وآلـــه وســـلم( إذ قـــال: )صومـــوا تصّحـــوا (
 ولكـــن هـــل تعلمـــون مـــا هـــي النعمـــة األهم من 
نعمـــة الصحـــة والعافيـــة؟ انهـــا  نعمـــة طاعـــة 
اوامر اهلل فهي نعمة كبرة جداً وهي افضل 

النعم,
ـــاه كان  ـــإن اطعن ـــه، ف ـــا بعبادت ـــا امرن  فخالقن
ذلـــك نـــور ورمحة، فيحبنـــا اهلل وجيعل الناس 
حتبنا، وان مل نطعه اصبحنا  مكروهني مثل 
اعداء الرســـول وأهل البيت)عليهم الســـالم( .

باملناســـبة، فـــان اخـــي الصغـــر حـــاول ان يصوم 
يف شهر رمضان بعد أن حدثته بهذا احلديث، 
ولكنـــه مل يكـــن يتحمـــل العطـــش واجلوع ألنه 
صغـــر جـــدا، لـــذا كنـــت انصحـــه ان يذهـــب 
خلـــف الســـتارة ويشـــرب املاء او يـــأكل الطعام 
احرتامـــا للصيـــام يف شـــهر رمضـــان، فكنت اراه  
ــتارة  ــف السـ ــع خلـ ــخ ويرجـ ــب اىل املطبـ يذهـ
طـــوال اليـــوم حتـــى كشـــفت امـــي الســـتار 
فوجدتـــه قـــد نقل نصـــف مائدة االفطار خلف 

الســـتارة.

اإلشراف العام
فائق الشمري
رئيس التحرير
حممد العلوي
مدير التحرير

حيدر حممد الكعيب
حترير

 جليل خزعل
حممد كاظم
ذو الفقار احللو

رسوم
انطالق حممد علي

فراس صاحب
حسني رباعي 
 حسام الكناني

رسم الغالف
عبد الرزاق الصاحلاني

التصميم و اإلخراج الفين
ذو الفقار احللو

حممد علي العسكري



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

الصحابي املحب

عثمان بن مضعون
��َك ِفي��ِه ِم��ن َبْع��ِد َما َج��اءَك ِم��َن اْلِعْل��ِم َفُقْل  َفَم��ْن َحآجَّ
َتَعاَل��ْوْا َن��ْدُع َأْبَناءَن��ا َوَأْبَناءُك��ْم َوِنَس��اءَنا َوِنَس��اءُكْم 
َوَأنُفَس��َنا وَأنُفَس��ُكْم ُثمَّ َنْبَتِه��ْل َفَنْجَعل لَّْعَن��َة اللِّ َعَلى 

اْلَكاِذِب��َن )آل عم��ران/61(

الصحاب��ي اجلليل عثمان بن مضعون بن 
وهب بن حذاف��ة، من املؤمنن اجملتهدين 
يف العبادة، ش��هد معركة بدر مع رسول 
الل )صل��ى الل علي��ه وآل��ه(، وكان من 

الصحابة. فضالء 
كان عثم��ان بن مضعون رجاًل نبياًل وذو 
ُخُلٍق رفيع، وش��ديد احلب للرسول وألهل 
بيت��ه االطه��ار، وعش��رته كان��ت م��ن 
َأوائ��ل  الداخل��ن يف اإلس��الم واملهاجرين 
إىل احلبش��ة ث��م املهاجري��ن إىل املدينة.

ممي��زات  اجللي��ل  الصحاب��ي  هل��ذا 
وفضائ��ل مل يش��اركه فيه��ا غ��ره م��ن 
املس��لمن، كرام��ًة من الل ع��زَّ وجلَّ له 
مل��ا ل��ه م��ن االلت��زام الش��ديد باوم��ر الل 

وطاعت��ه. 
كان االم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طالب)عليه 
الس��الم( حيب��ه كث��را ويعتربه أخ��ًا له، 
��ى َأح��َد َأبنائ��ه بامس��ه،   وهذه  وق��د مَسّ
شهادة عظيمة على فضله ومسو مقامه.  
    م��ات عثم��ان بن مضعون بعد معركة 
بدٍر بأشهٍر، فتوىل دفنه رسول الل )صلى 
الل عليه وآله( بنفسه وكان يزور قربه. 
وق��د رث��اه اإلم��ام علي)علي��ه الس��الم(  

بأبي��ات ش��عرية رائع��ة فقال:
نوِن     يا َعُن ُجودي بدمٍع غِر مَمْ

                    على َرزيَّة عثمان بَن َمْظعوِن

دع��ا رس��ول الل )صل��ى الل علي��ه وآل��ه( مجاعة من 
املس��يحين إىل الدخول يف الدين اإلسالمي، فرفضوا 
مّدعن أن النيب عيس��ى)عليه الس��الم( هو رس��ول الل 

وال نيب أحق بالرس��الة من بعده. 
 فدعاه��م الن��يب إىل املباهل��ة، وه��ي ان يطلب اجلميع 
من الل تعاىل ان ينزل عذابه السريع علىالكاذبن.
عنده��ا طلب املس��يحيون م��ن الن��يب ان ينتظرهم اىل 
صب��اح اليوم التالي، فلما رجعوا إىل مس��اكنهم قال 
هلم كبرهم: )انظروا حممدا يف غد، فان غدا بولده 
وأهله فاح��ذروا مباهلته، وان غدا بأصحابه فباهلوه 

فإنه ليس على شيء(.
 فلم��ا كان الي��وم التال��ي جاء النيب)صل��ى الل عليه 
وآل��ه( ومع��ه االم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب واحلس��ن 
واحلس��ن وفاطم��ة متش��ي خلف��ه، ومل��ا رآه��م كبر 
املس��يحين س��أل عنهم فقيل له: هذا ابن عمه وزوج 
ابنت��ه وأح��ب اخللق إلي��ه، وهذان ابنا بنت��ه من علي 
وهم��ا من أح��ب اخللق إليه، وه��ذه ابنته فاطمة أعز 

الن��اس علي��ه وأقربه��م إىل قلب��ه. 
فخ��اف كب��ر املس��يحين وعل��م أن الن��يب ص��ادق يف 
دعوت��ه، ألنه مل يكن ليعّرض اع��ز الناس عليه اىل 

خط��ر الع��ذاب ان كان كاذب��ا يف دعوته.
ومل��ا ش��اهدوا الن��ور يف وج��ه الن��يب ووج��وه اه��ل بيته 
انبه��ر املس��يحيون مبا حباه��م الل تعاىل م��ن جالله 
وعظمت��ه، فرفض��وا املباهل��ة واتفق��وا م��ع رس��ول 
الل)صلَّ��ى الل علي��ه و آل��ه(  عل��ى دف��ع  اجلزي��ة.
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يف حديقـــة روديك الواقعة بني نهر آدامز وحبرة شوســـوب يف 
كندا، حيتشد عدد كبر من السياح سنويا للتمتع مبشاهدة 
واحـــدة من أغرب الظواهر الطبيعية، حيث األعداد اهلائلة من 
أمساك السلمون األمحر, اليت تظهر من خالل منصات عرض 

خصصتها احلديقة للمتفرجني.

هجرة أمساك السلمون
يف منتصف شـــهر اكتوبر يشـــهد نهر آدامز - وهو أحد روافد 
نهـــر فريـــزر يف كنـــدا- هجـــرة حوالـــي 15 مليـــون مسكة من 
أمساك الســـلمون األمحر، إذ تقوم بالسباحة عكس التيار لكي 
تضع بيوضها يف أعلى النهر، ولكن ال يصل منها سوى مليونني 
بســـبب التدفق الشـــديد ملياه النهر وبســـبب شـــباك الصيادين 

واحليوانات اليت  تفرتســـها كالدببة.
تعلـــم االنســـان مـــن هـــذه األمساك 
االصرار والتحدي 

للوصول اىل اهلدف مهما تصادفه من معوقات، وهلذا ســـنتابع 
رحلـــة امساك الســـلمون من البداية وحتـــى النهاية.

بيوض السلمون
حتفـــر انثى الســـلمون حفـــرة يف قاع النهـــر بعمق 10 - 40 ســـم, 
كعـــش تضع فيـــه حوالـــي 3500 بيضـــة، بينما حيـــوم الذكر 
حوهلا حلمايتها من الفرائس، بعد ذلك تقوم االنثى بتغطيتها 
حبصـــى خفيف الوزن ألجل محايتهـــا, ورغم ذلك تتلف أعداد 

هائلـــة من هذه البيوض بســـبب عوامـــل بيئية متعددة.

صغار السلمون
بعـــد خـــروج االمســـاك الصغـــرة مـــن البيـــوض تبقـــى داخل 
احلفرة لتتغذى على الســـائل املوجود يف البيضة نفسها، وبعد 
أســـابيع ترتك احلفرة بعد ان تنمو وتصبـــح قادرة على تأمني 
طعامها بنفســـها، ويســـتمر عيشـــها هكذا طوال الســـنة، فتنمو 

وترتعرع يف امليـــاه اجلارية

الرحلة األوىل
يف أحد الصباحات الربيعية تبدأ اآلالف من امساك الســـلمون 
باهلجرة على طول النهر، وبعد عدة أســـابيع تصل اىل احمليط 

اهلادي حيث املكان الواسع والغذاء الوفر
تتمتع امساك الســـلمون ببنيـــة قوية قـــادرة على التكيف 
يف امليـــاه العذبة واملاحلـــة، فبمجرد وصوهلـــا اىل احمليط 

حتدث تغـــرات بنيوية يف نظامهـــا الوراثي لتتكيف 
مـــع امليـــاه املاحلـــة ولتمكنهـــا بعـــد ذلـــك مـــن قطع 
مسافات شاسعة يف احمليط متتد اربع سنوات تقريبا.
خترج أمساك الســـلمون من شـــواطئ أمـــركا ومتر 
موازيـــة ألالســـكا وترجـــع  باجتـــاه ســـواحل اليابـــان) اي 
بطريـــق دائري( ويف نهاية هـــذه الرحلة تكون قد كربت 

وأصبحـــت جاهزة لرحلـــة العودة .

احلنني ورحلة العودة
بعد ان تصبح مسكة الســـلمون قادرة على القيام بأصعب 
وآخر رحالتها -وهي رحلة العودة جملرى املاء الذي جاءت 
منـــه- تســـبح عكس تيار املـــاء بإصرار مـــن دون أن يوقفها 
أي عائـــق، حتـــى اذا صادفهـــا شـــالل تقفـــز اىل اعـــاله يف 
اهلواء ملســـافة تصل اىل 3 أمتار، وتســـتمر يف رحلتها دون 
أن تأكل شـــيئا طـــوال الرحلة اليت تبلـــغ 3200 كيلومرت 
تقريبـــا، إذ تســـتمد طاقتهـــا ممـــا خزنته من طعـــام اثناء 
وجودها يف البحر، وأثناء ذلك تكتســـب أمساك الســـلمون 
لونا أمحـــر, وتظهر للذكر زعنفة كبـــرة ويصبح فمه 

كبر على شـــكل  خطـــاف ويتحدب ظهره.

نهاية الرحلة
اىل  الســـلمون  تصـــل 
الـــذي  النهـــر  جمـــرى 
ولـــدت فيـــه بعـــد نهاية 
رحلتهـــا الصعبة لتعيد 
ثانيـــة،  حياتهـــا  دورة 
بيوضها  اإلنـــاث  فتضع 
باحلصـــى  وتغطيهـــا 
بعـــد ختصيبهـــا، وبعـــد 
عشـــرة أيام يتحول لون 

األنثى والذكـــر من األمحر 
اىل الرمـــادي وتظهـــر عليهـــم آثار 
اإلرهـــاق والتعـــب بســـبب الرحلـــة 
يفارقـــوا احليـــاة  ان  الغريبـــة، اىل 
خملفـــني ورائهـــم أجيـــاال حتـــت 

احلصـــى إلعـــادة دورة احليـــاة 
هذه. الشـــاقة 

اعداد: آمال البكري 
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إعداد ورسوم: حسني رباعي
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مساهمة من الصديقة 
سجى امحد حيدر
العمر: 8 سنوات

مساهمة من الصديق 
حممد امن فارس
العمر:6 سنوات

مساهمة من الصديقة 
زهراء عقيل رمضان

العمر: 3 سنوات
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صديقيت العزيزة ..
جديدة،  مالبس  لنشرتي  السوق  اىل  )دالل(  واخيت  أمي  مع  ذهبت  اليوم  هذا 
فبعد أيام سيحل علينا عيد الفطر املبارك، كانت أغلب املالبس املعروضة ضيقة 
وغريبة التصاميم وذات الوان براقة.. ولكن أمي أشرتت لنا مالبس انيقة وفضفاضة 

وذات الوان هادئة لكي نبدو فيها كمالئكة صغرة.
أن نلبس  أن تعرب عن شخصية االنسان نفسه، لذا علينا  املالبس جيب  ان   صديقيت، 

مالبس تناسب جمتمعنا وديننا، ونصر على ارتداء الثوب احملتشم ذي اللون اهلاديء.
االخريات  الفتيات  فان  الراقي  اجلميل  ذوقك  لك  يكون  عندما  أكيد   
إللتزامك  أجر  اجرين:  على  ستحصلني  وعندها  سيقلدنك، 

بالثوب احملتشم، وأجر القتداء البنات بك.
 اذن ثقي بنفسك وكوني سعيدة باختيارك 

الثوب املالئم لشخصيتِك.

صديقتي العزيزة، اليوم لدينا طبق سهل 
قطعي الفواكه الى مكعبات ورشي عليهاالتحضير ولذيذ جداً:

 قليال من السكر، وضعيها في  اناء عميق
 وشفاف او في الكؤوس اخلاصة باملثلجات.
حضري اجللي كما هو موضح على علبته، 

ثم اسكبيه وهو ساخن فوق الفواكه واتركيه ليبرد
 قليال ثم ضعيه في الثالجة، وقدمي الطبق لعائلتك.

من  السالم(  املؤمنني)عليه  امر  بنت  الكربى  زينب  السيدة 
تارخينا االسالمي.. لقد قرأت عنها واحب  الرائعة يف  الشخصيات 

ان احتدث اليكم حوهلا اليوم..
جدها  أمساها  للهجرة،   6 سنة  شعبان  شهر  يف  السالم(  ولدت)عليها 

لقبها  وكان  »زينب«  باسم  وآله(  عليه  اهلل  الكريم)صلى  الرسول 
»الصديقة الصغرى« و«العقيلة«.

رداء  نشأة قدسية، مرتدية  فنشأت  النبوة،  بيت  السيدة اجلليلة يف  تربت هذه   
العفاف واحلشمة، كانت تعلم النساء القرآن، فقال عنها اخوها احلسني)عليه السالم( 

انها )عاملة غر معلمة(. 
احلسني)عليه  اخيها  جانب  اىل  وقفت  فقد  معروفة،  الطف  مصيبة  يف  قصتها 
السالم(، وبعد استشهاده هزت عرش الظاملني خبطاباتها البليغة اليت دافعت فيها 

عن احلق واهله.
لنتخذ من هذه االنسانة العظيمة قدوتنا وجنعلها جنمتنا يف مساء قلوبنا. 

طريقة العمل:سلطة الفواكه باجللي

املقادير:
1: الفواكه املتوفرة في املوسم: )موز ، برتقال، خوخ،  تفاح( او 

اي فواكه أخرى حتبينها .
2: علبة جلي سريعة التحضير.

3: قليل من السكر .
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جلـــس حطـــاب فوق العشـــب النـــدي لرتاح مـــن عناء 
عمله الشـــاق، وقبل أن يقوم من مكانه ليحمل حزمة 
احلطـــب إىل ســـوق املدينـــة ســـقطت أمامـــه بطة من 
السماء، ويبدو أن أحدهم أطلق عليها سهمًا من قوسه 

فوقعـــت أمام احلطاب.
 راح احلطاب ينظر ميينًا ويســـاراً ولكنه مل جيد أحداً، 
فنظر إىل الســـماء بعد أن محل البطة بيده وهو يقول 

شاكراً :
-  شكراً يا رب على عطائك ونعمك .

ثـــم مضى احلطاب فرحـــًا إىل الســـوق ليبيع احلطب 
وعـــاد إىل كوخـــه واعطـــى البطـــة لزوجتـــه لتقـــوم 

. بطهيها
نـــام احلطـــاب ســـعيداً تلـــك الليلـــة، ويف صبـــاح اليوم 
التالي، انطلق احلطاب إىل املكان نفســـه الذي سقطت 

فيـــه البطة أمامه.
جلس مرتقبًا ســـقوط البط من السماء ، وبقي جالسًا 
حتى املســـاء ينتظر ســـقوط بطة أمامـــه، ولكن البط 

كان يطر فوقه عاليا.
فقال احلطاب هلا :

-  أرجوك أيتها البطات أريد واحدة منكن فقط .
لكن البط أكمل طرانه دون أن ينظر حنوه.

 وعند املســـاء عاد احلطاب إىل بيته من دون ان جيلب 
طعاما، فحزنت زوجته لذلك.

نـــام احلطاب وزوجته جائعني تلـــك الليلة، ويف صباح 
اليوم التالي قالت الزوجة لزوجها:

-   إّيـــاك أن تعود ألحالمك يا زوجي العزيز فالســـماء 
ال متطـــر بّطًا، اذهب واعمل جبد لكي نعيش بهناء .

أحبتي، حكايتنا لهذا اليوم حكاية 
جميلة، أرجو ان تستمتعوا بها وأن 

تستفيدوا منها..

ً السماء ال متطر بّطا

تأليف : جكري خورشيدرسوم : انطالق حممد علي
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