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هذه صورة تذكارية لتصاحل مجعان مع زميله اجلديد كوانج  ...ولكن بعد ظهور
نسخة جديدة للصورة اتضح أن فيها تسعة اختالفات عن األصل  ..حاول إجيادها

رجل من أهل اجلنة

2

1
عبد حبشي من أ َمة سوداء ،إلحدى
حكايتنا ّتدور حول ٍ
مكة يف اجلاهل ّية  ،يُدعى (بالل بن رباح) ،كان أسود
عائالت
ً
ً
ندي ّ
الصوت ،بدأ يسمع عن الرسول الذي جاء
حنيال
طويالّ ،
بدين جديد ،يدعو إىل عبادة اهلل وحده ،وحيث على
املساواة بني البشر،فذهب إىلرسول اهلل صلى اهلل عليه
يب ّ
صلى اللهّ عليه
وسلم فكان من أوائل املسلمني،وقال ال ّن ّ
ّ
وسلم عنهُّ :
(الس َّباق أربعة :أنا سابقُالعرب ،وسلمان
سابق الفرس ،وبالل سابق احلبشة ،وصهيب سابق الروم).
ووصل خرب إسالمه إىل أسيادهّ ،
أشد العذاب ،مثل
فعذبوه ّ
أن يضعوا صخرة كبريةعلى جسده ال ّنحيل فوق رمال
ّ
الصحراء احلارقة ،ويضربوه ّ
بالسوط ح ّتى يُدمى جسده،
ّ
ً
(أحد ،أحد) ،مما
ورغم ذلك بقي بالل راسخ اإلميان ،مناديا:
ٌ
يزيد غيظ ّ
معذبيه.
ومتكن الصحابي اجلليل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه من
شراء بالل من معذبيه ،ثم أطلقه ً
حرا لوجه اهلل تعاىل.
ّ
وألن اإلسالم دعا إىل املساواة بني الناس على اختالف
ّ
أجناسهم وألوانهم ،الفرق بينهم إال بالتقوى ،فقد قام النيب
صلى اهلل عليه وسلم بعد هجرته إىل املدينة بإسناد
ً
أمينا على األذان،
وظائف كثرية إىل بالل ،أعظمها أ ّنه جعله
ذلك النداء الذي يتكرر يف اليوم مخس مرات ،وجيمع الناس
ألداء أعظم العبادات يف اإلسالم.
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أثقل من جبل أحد!

وج � � � � ��اء
�وم ح � ��دث ف��ي��ه خ �ل ٌ
�اف
ي� � � ٌ
ب �ي��ن ال� �ص� �ح ��اب ��ي اجل� �ل� �ي ��ل أب � � ��ي ذر
ال �غ �ف��اري،وب�لال ب��ن رب ��اح احل�ب�ش��ي األص��ل،
ف�ق��ام أب ��وذر وع� رّّي� ب�ل ً
�اال ب��أم��ه ال �س��وداء احلبشية،
ً
يب الكريم
قائال :يابن السوداء! ..وصل اخلرب إىل ال ّن ّ
(أعيته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية).
ذر :رَّ
فخاطب أبا ٍّ
فلما مسع أبو ذر هذا الكالم تأثر به ،وألقى بنفسه على
خده
خده عليها ،وطلب من بالل أن يطأ َّ
األرض ،ووضع َّ
ً
ً
فعل،لكن بالال أمسك بيد
عما
َّ
اآلخر بقدمه ،معتذرا إليه َّ
ً
قائال :غفر اهلل لك يا أخي.
أبي ذر يرفعه،
و ب�ع��د ه �ج��رة امل�س�ل�م�ين إىل امل��دي �ن��ة امل� �ن� �وّرة  ،آخ��ى
ال��رس��ول صلى اهلل عليه وسلم بني ب�لال وب�ين أبي
عبيدة بن اجلراحّ ،
ليؤكد للمسلمني مبدأ املساواة
بني ال ّناس ،مهما اختلفت ألوانهم و أصوهلم..
ع��اش ب�ل ٌ
�ال م�لازم� ً�ا ل��رس��ول اللهّ  ،الّ��ذي
وص�ف��ه ب��أ ّن��ه (رج � ٌ
�ل م��ن أه��ل
اجل ّنة).

وال�سخرية منهم� ،سواء كان بالقول �أو بالفعل،
من �أه ّم �أ�سباب عدم تق ّبل الآخرين :ال ّتكرب عليهمّ ،
وقد نهى الإ�سالم عن ذلك ،فقال تعاىل( :يا �أ ّيها ا ّلذين �آمنوا ال ي�سخ ْر قو ٌم من قو ٍم ع�سى �أن يكونوا
خرياً منهم ،و ال ن�سا ٌء من ن�سا ٍء ع�سى �أن يكنّ خرياً منهنّ ).
حابي اجلليل عبد هّ
ال�صحابة،
الل بن م�سعودٍ� ،صعد �شجر ًة ،فر�آه بع�ض ّ
وقد ذكر ال ّتاريخ �أنّ ّ
ال�ص ّ
هّ
ف�ضحكوا من نحافة �ساقيه ،فقال لهم ال ّر�سول �ص ّلى الل عليه و �س ّلم( :مَا َت�ضح ُك ْو َن؟ َلر ِْج ُل َع ْبدِ اهلل
ِ�-أي �ساق عبداهلل بن م�سعود� -أَ ْث َق ُل يِف املِ ْي َزانِ َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة مِ نْ �أُ ُحدٍ �-أي جبل �أحد.)-
ويف موقف �آخر� ،أثبت الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لل�صحابة مبد�أ ال ّتفا�ضل بال ّتقوى ،حني قال:
(من �سره �أن يقر�أ القر�آن ًّ
غ�ضا كما �أنزل ،فليقر�أه على قراءة ابن �أم عبد) يق�صد عبداهلل بن م�سعود،
الل �ص ّلى هّ
مما جعل ر�سول هّ
الل عليه و�س ّلم
ٍ،
ر
ب
وتد
ع
بخ�شو
يتلوه
آن،
�
القر
حيث كان �صوته ند ّياً بقراءة
ٍ ّ ّ
ً
َ
ّ
ً
َّ
ّ
يحب �سماعه منه ،فزادَه حر�صا و م�س�ؤول ّية يف تعلم هذا الدّين وتعليمه،حتى َقال (ال�ش ْعب ُِّي) �أحد
ّ
ال�ص َحا َب ِة �أَ ْن َف َع عِ ْلماًَ ،و َال �أَ ْف َق َه َ�صاحِ باً مِ نْ َع ْبدِ اهللِ.
فقهاء ال ّتابعني عنه :مَا د ََخ َل ال ُك ْو َف َة �أَ َح ٌد مِ نَ َّ

من
مبادئي
ُ
اختالف
أر�ض َو
ال�س َمواتِ َوال ِ
قال تعاىلَ ( :وم ِْن �آياتِهِ َخلْقُ ّ
آيات للعاملني) ،وهذا دليلُ
ِكم �إنَّ يف ذلك ل ٍ
�أ ْل�سِ َن ِتك ُْم و�ألوان ْ
ت�أكيد الإ�سالم على وجود االختالف بني النّا�س ،كما
ّا�س �إنّا
�أمر بتق ّبلِ ذلك يف قو ُله تعاىل(:يا �أ ّيها الن ُ
من ذ َك ٍر و �أنثى و جعلناكم �شعوباً
خلقناكم ْ
َ
الل
كم عندَ هّ ِ
وقبائل لتعارفوا �إنّ �أكر َم ْ
�أتقاكم).
وقال �صلّى هّ
الل عليه و �سلّم( :ال َ
ف�ضل
َ
أعجمي َوال لأبي�ض على
لعربي على �
ٍّ
ٍّ
يعلمه �إ ّال
�أ�سو َد �إ ّال بالتقوى) ،وهذا ال ُ
هّ ُ
الل تعاىل.
وعلينا �أن نعلم �أن الت�سامح ال يعني
َ
التنازل �أو الت�ساهل �أو احلياد
اتاه الآخر ،بل هو االعرتافُ
جّ
بالآخر وحقّه الإن�سا ّ
ين
بالعي�ش واالحرتام ،كما �أن
ُ
احرتام
قبول ال�شخ�ص الآخر..
ٌ
ً
لنف�سك �أوال واحرتام لل�شخ�ص
الآخر!

تتبع احلروف لتعرف ماذا تقول النملة

ظهر يف التحقيقات أن اللص له املواصفات التالية :حنيف الوجه،
ذو شارب طويل ،ذو عينني واسعتني ،ذو رقبة طويلة.
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هناك م�سابقة هامة عن كيفية تدريب
احليوانات للن�شاطات والقدرة على
اال�ستفادة منها  ..من منكم يربي حــيوانات
�أليفة يقدر على تعليمها �شيئاً

جميعنا يا �أ�ستاذ

هل ميكنك
معرفة اللص من
بني هؤالء اخلمسة
املشتبه بهم؟

�أنا �أملك بغبغاء �س�أدربه على قول
الأنا�شيد والق�صائد
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رائع

أكمل توزيع األرقام من  1إىل
 4على مربعات هذه اللوحة،
بشرط أال يتكرر أي رقم
ً
ً
أفقيا
رأسيا أو

�أملك قرداً �صغرياً
�س�أدربه على نط احلبل
ولعب كرة القدم

جميل

و�أنت يا �سامل �ألن
ت�شرتك ؟؟
ممممم �إذاً  ..طبعا
�س�أ�شرتك

عندي �سمك ُة زِينة ...

�..س�أدربها على ال�سباحة!

 -متت -

11
ماهذا ؟ منتم �أيها الك�ساىل � ...أنتم
بالفعل م�صدر �إف�شال لأي نزهة
جميلة
يا �شباب  ..من منكم
م�ستيقظ ؟

ماذا تريد يا �سامل ..
�أمامنا يوم �صيد طويل
غدا ونريد النوم

ت�صور �أن اليوم رائع جداً
�إىل الآن وال�صيد وفري

�أووه �سامل مُ�ص ّر!

3

2 3
2

 - 9السلم ،التلفاز ،اخلزانة.
- 10

احللول

موجودة لديك يف كل
وجبة من وجبات الطعام
ولكنك ال تأكلها فما هي ؟

امأل بياناتك هنا:
االسم:

هذا الكلب استطاع أن يقوم جبمع عدد من العظام ولكنه ال يسطتيع
العد  ..هل تقدر على مساعدته يف معرفة عدد العظام

 - 1اجلزء رقم 3
-2
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هذه صورة عادل يف الفصل ،والصورة بها ستة تفاصيل غري منطقية حاول اكتشافها

1

مت اخرتاع أول حمرك يف العامل على يد
العامل اإلجنليزي جيمس واط عام 1768م

 - 3اهلديل صوت احلمامة ،الزئري صوت األسد ،املواء صوت القطة.
 - 4الطريق رقم 3
 - 5االختالفات السبعة هي :عيين مجعان مغلقة يف الصورة
الثانية  -عادل يكتفي باالبتسامة يف الصورة الثانية  -ماجد
يتلفت حنو عادل وليس كوانج يف الصورة الثانية  -نظارة سامل
أصبحت محراء اللون  -ذراع صديق مجعان كانت مرفوعةيف
اللوحة األوىل  -الدائرة النصفية املوجودة علي االرض انعكس
ً
برتقاليا -صديق
فيها وضع االبيض واالسود  -حزام كواجنأصبح
مجعان الثاني اختفى وحل مكانه املدرب  -عدد الشبابيك يف
اخللفية أصبح أربعة ً
بدال من مخسة.

أول من حاول صنع سيارة
هما األخوان رايت

 - 11املهنة هي (النجار) ،واألداة اليت ال ختصه هي
(مساعة الطبيب)
 - 12بقول عادل( :ما أمجل بالدنا).
 - 13كل رقم يزيد عن الذي قبله بفارق  ،4وبالتالي
يكون الرقم األخري .36
 - 14األدوات هي (حمراث ،منجل ،فأس) ،واملهنة هي
(مزارع).
 - 15املعلومة اخلاطئة هي رقم .2
 - 16عدد العظام هو

19

قطار كهربائي يسري من اجلنوب إىل الشمال
واهلواء يأتي من الشرق إىل الغرب كيف
يكون اجتاه دخانه؟؟؟

 - 6النملة تقول (حنن النمل حنب النظام)
 - 7اللص هو رقم 1
-8

مت اخرتاع أول سيارة
يف أملانيا عام 1886

4

ً
جيدا ،قطعة واحدة
ركز
من األربع تنطبق متاما
على الشكل فهل تستطيع
حتديدها؟

1

17

12

13

2

رحماث–جنلم–أسف
لتعرف مهنتى جيب أن تتعرف
على أدواتي أوال
أعد ترتيب احلروف لتعرفها
و .......هل عرفتم اآلن مهنيت؟

معلومة واحدة فقط ليست صحيحة
يف تلك املعلومات عن السيارات
هل تستطيع اكتشافها؟

10

ً
ً
ورأسيا 10
أفقيا
أكمل األرقام الناقصة حبيث يكون جمموع الصفوف

لتعرف ماذا يقول عادل ،قم باستبدال حرف (ل)
من كالمه باحلرف الذي يسبقه مباشرة يف الرتتيب
األجبدي ،هل توصلت إىل احلل؟

مل أستطع حل هذه املتتالية
فهل تستطيع مساعدتي؟

3

15

خخخخخخخخخخخخخخخخخ

 -متت -

3

�أما �أنواع الأ�سماك التي ت�صلح لل�صيد فهي كثرية

خخخخخخخ
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ولكن �سامل مل ينفذ برناجمه
ويعو�ض مافاته من نوم

املهم �أن نعو�ض �سامل ببع�ض ال�سمك
الذي ا�صطدناه هههه

1

ال�صرب هو �أهم �أ�سباب جناح
عملية �صيد الأ�سماك

�أال ميكن ت�أجيل هذه
املعلومات القيمة للغد

9

لقد أخرجت كل ما يف غرفيت ،ولكن بقي
ثالثة أشياء ،هل تستطيعون مساعدتي
يف معرفتها؟

 - 17القطعة رقم .2
 - 18الشهية.
 - 19القطار الكهربائي ليس له دخان!
ً
ونعال ،عادل ميسك الكتاب
 - 20املعلم يرتدي حذاء
باملقلوب ،السبورة شاشة تلفاز ،أحد اللوحات املعلقة
للزرافة ومكتوب عليها فيل ،وحدة االضاءة ليس بها
مصباح بل أيس كريم ،السمكة املوجودة على األرض

دع الغد للغد ودعنا نحن للنوم

�سنجمع الديدان
الكبرية ..لأنها �أكرث
جاذبية لل�سمك
�أثناء ال�صيد

رغم عدم معرفتنا بربنامج
�سامل �إال �أن الأمور ت�سري
على مايرام

3

ال�سنارة وال�شبكة وبرميل ماء
لو�ضع ال�سمك
ماهذا الك�سل ..لكي جنعل
يوم ال�صيد غداً يجب �أن ن�ضع
اخلطط والأفكار الرائعة

ح�سناً �..أنا �س�أ�ضع اخلطة والربنامج
لأ�ضمن يومي  ..يقول الكتاب �أعد
�أدوات ال�صيد وهي ..

هذه األدوات ملهنة هامة لنا مجيعا وبني هذه األدوات أداة الختص
هذه املهنة هل تستطيع حتديد املهنة واألداة املختلفة

الصف:

املدرسة:

املدينة:

العنوان الربيدي:

رقم اهلاتف  /اجلوال:

ضع
صورتك
هنا
�إن �أردتها �أن تظهر
يف �أعداد قادمة
من مغامرات عادل
و�أ�صدقائه

الربيد اإللكرتوني (إن وجد):
ترسل القسائم إىل العنوان التالي :جدة  – 21589ص.ب  ، 80371كما ميكن إرسال اإلجابات عن طريق اإلمييل إىلkhalidchair@kau.edu.sa :
وال تنسى أن تذكر اإلجابة الصحيحة وتذكر مجيع بياناتك الشخصية املطلوبة على الوجه الثاني من القسيمة.

