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ج��������������ئ��������������ت ب���������������������������درًا
ي����������ا اأب����������������ا ال����������زه����������راء
زل����������زل����������َت اأن������������������������َت   
اأن����������������������������َت وح������������������������ّدَت
ي���������������������ا رب������������ي������������ع������������اً
اأن��������������������������������������َت ن�������������������وٌر
ك�������ن�������َت ن��������را���������س��������اً ل���ن���ا
ي�������������ااأب�������������ا ال�����������زه�����������راء
اأي�������������ه�������������ا ال�����������ه�����������ادي
ح���������������ن اأو�������������س������������ي������������َت
ن����������������������������وَر ق����������������������������راآٍن

ب�����������������������������َك اآم���������������ن���������������ا
وع��������������ل��������������ى ن��������ه��������ج��������َك
اإخ���������������������������وة ي�����ج�����م�����ع�����ن�����ا

ف�������اأ��������س�������اأَت امل���������رق����ن
ي�����������ا ط���������������َه الأم���������������ن
ع����������رو�����������ش ال������ظ������امل������ن
ق����������ل����������وَب امل�������وؤم�������ن�������ن
ع�����������مَّ ك�����������لَّ ال�����ع�����امل�����ن
امل�������س���ل���م���ن دي���������ار  يف  
دن���������������ي���������������ا ودي�����������������ن
ي������������ا ط������������ه الأم����������������ن
امُل�����ب�����ن احل�������������قِّ  اإىل 
ت�����������رك�����������َت ال�����ث�����ق�����ل�����ن
واأه�����������������������ًا ط������اه������ري������ن

وك������������ن������������ا خم�����ل�����������س�����ن
ن�������ب�������ق�������ى �������س������ائ������ري������ن
اأك�������������������م�������������������ُل دي�����������ن
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وال�رسور  الفرح  تدخل  �سعيدة  منا�سبات  وتتخلله  االول  ربيع  �سهر  علينا  يحل 
مبيت  كان  االأول من  اليوم  ففي   b البيت  اأهل  امل�سلمني وحمبي  قلوب  على 
ليفديه بنف�سه من كفار قري�ش ,  يف فرا�ش النبي حممد   g االإمام علي 
ويف ال�سابع ع�رس من هذا ال�سهر الكرمي ولد ر�سولنا الكرمي حممد  والذي 
توجه  وهي  والدته  عند  كبرية  حادثة  الكرمية وح�سلت  بوالدته  االر�ش  اأ�ساء 
جي�ش كبري  من احلب�سة اإىل مكة املكرمة بقيادة ابرهة احلب�سي والذي جاء بجي�ش 
يركب اإ�ستخدم الفيلة لتهدمي الكعبة امل�رسفة فاأر�سل اهلل �سبحانه وتعاىل طري من 
الفيل  العام بعام  ال�سماء رمتهم بحجارة من نار فاأحرقتهم جميعا ف�سمي هذا 
فتباركت بنوا ها�سم بوالدته الطاهرة اإذ دفع اهلل �سبحانه وتعاىل البالء عن بيته 
احلرام, وكذلك يف هذا اليوم نف�سه كانت والدة اإمامنا جعفر ال�سادق g الذي 
اإذ كانت اإعداد طلبة العلم بازدياد  اأ�س�ش مدار�ش الفقه واللغة والعلوم يف وقته 
وقد تطورت الكثري من العلوم وبرز علماء من طلبة ال�سادق g اأبرزهم جابر 
ابن حيان عامل الكيمياء املعروف وغريهم من علماء اللغة والفقه والريا�سيات, 
نبارك لكم هذه الوالدات الطاهرة لقادتنا االأطهار الذين ر�سموا لنا طريق احلق 
والهداية وال�سواب لن�سري على خطاهم املباركة جعلنا اهلل واإياكم من اتباعهم يف 

الدنيا واالآخرة  ...  اأنه �سميع جميب 

اأعزائي
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40



ال اأعرف .

مابال القا�سي حمدان منزعج ؟

 ا�ستغفر اهلل 
اأيجوز هذا 
يا �سكان 
اململكة ؟

دعني اأ�رسح لك .

لقد جئت من مملكة 
اللوؤلوؤة الزرقاء .

الأنكم جعلتموهم يعادوننا 
فاأعلنوا احلرب .

نحن مل نفعل 
�سيئًا لهم .

لقد �رسقوا قافلة الب�سائع 
القادمة لنا من البحر العايل .

وانتم عرثمت على الب�ساعة يف مزارعهم فهجمتم عليهم 
واأعدمتوها دون اأن ت�ست�سريوا القا�سي حمدان .

مرحبًا اأيها 
ال�سيف .

ال نعرف �سبب ذهاب حمدان 
اإىل مملكة الزعانف الذهبية .

ويف مملكة اأخرى .

الزعانف الذهبية 

�شيناريو : و�شام القريني         ر�شوم: عامر لعيبي

روي عن النبي s اأنه قال )ال يدخل اجلنة اأحد اإال بح�سن اخُللق(4



ها قد عرفت احلقيقة 
اأيها القا�سي , اأنا اأقبل 
اعتذارك لكن ما الذي 

�ستفعله ؟

ملاذا مل تخربوين 
مبا جرى ؟

اأعتقدنا اإنك تريد منا 
اأن نت�رسف باالإعتماد 

على اأنف�سنا .

لقد اأخطاأمت بحق �سكان 
مملكة الزعانف .

وماذا �سنفعل معهم , اإذا اأرادوا 
القتال ؟ علينا اأن ن�ستعد .

ماذا ؟ القرو�ش !!, هيا لنذهب 
ونلقنهم در�سًا قا�سيًا.

�ساأعرفهم معنى االأمل 
احلقيقي على يد �سكان 

اللوؤلوؤة الزرقاء .

ال فائدة منكم 
, قبل قليل 
حتدثنا , ال 

تتعجلوا اأبدًا يف 
اإتخاذ القرارات 
وتبينوا احلقيقة 
وفكروا بحكمة 

حتى جتدوا 
حاًل مل�ساكلكم 

ولن اأعيد كالمي 
مرة ثانية ففي 
العجلة الندامة .

كفى , لقد اعتذرت من ملك الزعانف الذهبية وحتققنا 
معًا وعرفنا من هو الذي �رسق القافلة وو�سع 

الب�سائع يف اأر�ش الزعانف اإنهم القرو�ش امل�ساك�سة .

بعد اأن حتققت وتاأكدت 
باأنكم مظلومون �ساأحاول 
معرفة اجلاين الذي اأوقد 

نار الفتنة بيننا  .

�شيناريو : و�شام القريني         ر�شوم: عامر لعيبي

5 روي عن النبي s اأنه قال )ال�سمت عبادة ملن ذكر اهلل(روي عن النبي s اأنه قال )ال يدخل اجلنة اأحد اإال بح�سن اخُللق(



احللقة ال�ساد�سة 

�شيناريو:�شياء العيداين     ر�شوم: عبا�س را�شي 

يابني اإ�رسائيل اأنا ر�سول اهلل اإليكم, عليكم 
بعبادة اهلل تعاىل واإياكم وال�رسك به.

كربرُ عي�سى.. 
ونزل عليه 

الوحي, واأعطاه 
اهلل االإجنيل. وكان 
عمره اآنذاك - كما 

يرى الكثري
 من العلماء - 

ثالثني �سنة.

دليلي هو كتاب 
االإجنيل املنزل 
علي ومعجزات 

من اهلل تعاىل فاأنا 
اأحيي املوتى واأعيد 

الب�رس لالأعمى 
واأ�سفي املري�ش 
باإذن اهلل تعاىل.

قم باإذن اهلل تعاىل

ال ت�سدقوا به اإنه �ساحر.يا لها من معجزة حقًا.

ما هذا؟ لقد عادت اإيل احلياة!!!

لدينا �سخ�ش قد مات 
للتو فلنذهب اإليه 

لتحييه. هاهاها
وما هو دليلك يا عي�سى؟

روي عن النبي s اأنه قال )اجلنة حرام على كل فاح�س اأن يدخلها(روي عن النبي s اأنه قال )راحة النف�س تركها ما ال يعنيها(6



اأخربنا يا عي�سى كيف ترجع الب�رس ف�ساآتيك 
اللهم اأرجع ب�رس ب�سخ�ش اأعمى واأرنا كيف ترجع ب�رسه.

هذا ال�ساب

�سكرًا لك يا عي�سى 
لقد اب�رست

انظر اإىل عي�سى كيف ي�سنع من الطني طريًا 
ثم ينفخ فيه لي�سبح طائرا حقيقيًا.

من اأن�ساري اإىل اهلل, ومن يوؤمن بي 
منكم ومبا جاءين من الرباهني.

لقد اآمنا بك يا عي�سى وبكتابك االإجنيل 
ونلبي نداءك ونقف معك ونعينك يف ن�رس 

ال�رسيعة املقد�سة.

اأيها احلواريون 
اأنتم اأن�ساري حقًا.

7 روي عن النبي s اأنه قال )اجلنة حرام على كل فاح�س اأن يدخلها(



ال�سالم عليكم اأحبتي .. ُتعّد حدائق احليونات عاملًا من 
الغرائب والعجائب والطرائف على حد �سواء، كما ُتعّد 
متنف�سًا للجمهور، وبخا�سة الأطفال؛ لذلك �سناأخذكم 

اأحبتي ال�سغار يف رحلة اإىل حدائق احليوانات، و�ستحدثكم 
�سديقتي املركبة عن بع�ض املعلومات عنها قبل الرحلة.

رحلة إلى حديقة الحيوانات

والآن فلن�ستعد للرحيل اإىل اأقدم حديقة 
حيوانات يف العامل

عا�سمة  )فيينا(  يف  الواقعة  )�سونربون(  احليوانات  حديقة  يف  الآن  نحن 
)النم�سا( وهي اأقدم احلدائق على الإطالق تطورت عرب الزمن و اأ�سبحت 
وتن�سيق  ترتيب  ناحية  من  احلدائق  اأروع  من  وتعّد   . احلدائق  اف�سل  من 
الزهور واحليوانات، كما ل يوجد بها الكثري من احليوانات املفرت�سة، واإمنا 
يكرث فيها الطيور والزواحف واحليوانات الثدّية، ويزروها �سنويًا ما يقارب 
اأندر  يوجد  اإذ  القطبي«،  »الدب  بيت  مييزها  ما  واأكرث  �سائح،  مليون   )12(

اأنواع الدببة القطبية فيها .
كما حتتوي على اثنني من حيوانات وحيد القرن، زوج من دببة الباندا، بيت 
الكوال، عرين ال�سود، حو�ض املياه والكائنات املائية والأ�سماك والطحالب 

وال�سعب املرجانية، بيت الزواحف، بيت البطريق و بيت القردة.

بالتاأكيد ياعارف فاأنا اأحب حدائق احليوانات، 
لأنني اأرى فيها خمتلف احليوانات الأليفة منها 
واملفرت�سة التي تو�سع عادة يف قف�ض حديدي 
يتم  احليوانات  وهذه  الزائرين  توؤذي  ل  لكي 
يتم  كما  العامل  مناطق  خمتلف  من  اإ�سطيادها 

اإطعامها وتربيتها هناك.

اإعداد : �شياء العيداين
ر�شوم: زاهد املر�شدي

روي عن النبي s اأنه قال )كرثة املزاح تذهب مباء ال�جه وكرثة ال�سحك متح� االإميان(روي عن النبي s اأنه قال)لي�س امل�ؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاح�س وال البذيء(8



وهذا يرجع اإىل اأن اإدارة احلديقة تقوم با�ستئنا�ض احليوان 
كما  الزائرين،  على  العر�ض  قبل  تدريبية  دورة  يف 
تكون  ل  لكي  الليل  طوال  احليوانات  باإطعام  يقومون 
الزائرين.  اأحد  بافرتا�ض  وتقوم  النهار  خالل  جائعة 
وحتتوي على ما يقارب )2000(  نوع من احليوانات، 

ويزورها ما يقارب ثمانية ماليني �سائح �سنويًا.

اإىل هنا تنتهي رحلتنا 
اأحبتي  اليوم  لهذا 
انتظروين  الأع��زاء 
ال��ق��ادم  ال��ع��دد  يف 
من  جديدة  ورحلة 

)رحالت عارف(.

يف حدائق احليوانات عادة ما نرى احليوانات املفرت�سة من 
مثرية  حيوانات  بحديقة  راأيكم  ما  ولكن  اأقفا�سها،  وراء 
ُي�سمح لزائريها بالدخول اإىل اأقفا�ض احليوانات املفرت�سة، 
احليوانات  حديقة  اإىل  زيارتنا  بعد  �سن�ساهده  ما  وهذا 

امل�سماة »لوجان« يف الأرجنتني.

اآيري�ض(  )بوين�ض  يف  الواقعة  »لوجان«  حديقة  يف  الآن  نحن 
عن  كيلومرتًا   )  80( احلديقة  وتبعد  الأرجنتني  عا�سمة 
احلديقة  لأنها  املرعبة(  ب�)احلديقة  اأي�سًا  وت�سمى  العا�سمة، 
احليوانات  من  بالقرتاب  فيها  لل�سياح  ُي�سمح  التي  الوحيدة 
من  فيها،  احليوانات  مع  واللعب  اأقفا�سها،  املفرت�سة، ودخول 
الأ�سود والنمور والفهود، ومالم�سة احليوانات والتقاط ال�سور 

معها.

9 روي عن النبي s اأنه قال )كرثة املزاح تذهب مباء ال�جه وكرثة ال�سحك متح� االإميان(



رجل ال�صحراء الغريب 

لقد وجدوا رجاًل يف ال�سحراء 
واح�رسوه اإىل هنا ..

هيا يا �سن�سن .

ال اأعرف .

هجم علينا الل�سو�ش يف الليل و�رسقوا 
كل �سيء , ال اعرف اأين رفاقي فقد كانوا 
ي�سّلون الفجر , اأنا اأغمي عليَّ ب�سبب 

�رسبة يف راأ�سي يف بداية الهجوم .

 حتدث اإىل الرجل يا �سنان فهناك �سائعة تقول 
باأنه يتحدث عن هجوم كبري �سد اململكة .

ماذا ؟!! �ساأذهب 
اإليه فورًا .

ها مباذا تفكر ؟ اأنت عندما جتلرُ�ش 
على �سفة النهر اأعرف اإنك منزعج .

ملاذا مل 
تخربنا 

باالأمر يوم 
عرثنا عليك ؟

 مل اأتذكر يف وقتها لكنني متاأكد باأنني 
�سمعت زعيمهم يقول باأن الوقت غري 
منا�سب للهجوم على اململكة واأمرهم 

بالعودة اإىل الكهوف .

�سن�سن اأريدك 
اأن تراقب 

الرجل , واأريد 
اأن جنمع 

اأكرب عددٍ  من 
رجال ال�رسطة 

واحلر�ش .

يبدو اأن 
لديك 
خطة 

حمكمة .

بالتاأكيد 
لديه .

�شيناريو : و�شام القريني        ر�شوم: م�شطفى الرب�شومي / م�شر

روي عن النبي s اأنه قال )الكذب باب من اأب�اب النفاق(روي عن النبي s اأنه قال )ترك الغيبة اأحب اإىل اهلل عز وجل من ع�سرة اآالف ركعة تط�عا(10



اأنقذناها 
معًا .

هذا الرجل اأتعبني كثريًا ومل 
يتعب ترى ملاذا مي�سي يف 

كل �سوارع اململكة ؟ ليتني 
األتقي ب�سنان الأخربه

كل �سيء قد رتب 
كما اأمرت .

اأح�سنت تاأهبوا اإذن , اأنا 
ن�رست اإ�ساعة مفادها اأن جميع 

ال�رسطة واحلر�ش خرجوا 
للقب�ش على الل�سو�ش .

ويف منت�سف الليل هجم الل�سو�ش على املدينة لكنهم تفاجوؤوا بوجود احلر�ش وال�رسطة 
بانتظارهم واألقي القب�ش على اجلميع ومن بينهم الرجل الذي عرث عليه يف ال�سحراء .

كيف َعرفَت ؟

هناك اختالف يف كالمه 
اواًل قال هجم الل�سو�ش 

يف الليل وقال باأن اأ�سحابه 
كانوا ي�سّلون الفجر .

بل اأنقذها اهلل بف�سله 
وبف�سل تعاوننا .

جميل ا�ستنتاج 
قال باأنه �سمع الزعيم يتحدث رائع وماذا بعد؟

مع رفاقه بينما اأخربنا باأنه 
اأغمي عليه يف بداية الهجوم .. 

وكان يحاول اإخراج احلر�ش من 
اململكة حتى يهجم الل�سو�ش .

لقد اأنقذت اململكة .

11 روي عن النبي s اأنه قال )الكذب باب من اأب�اب النفاق(روي عن النبي s اأنه قال )ترك الغيبة اأحب اإىل اهلل عز وجل من ع�سرة اآالف ركعة تط�عا(



4. Can I help you ?
Yes , please . I need many red 
pens .
pens      
How many  red pens do you 
want  ? 
I want (20) pens.
How many
       

ال�سالم عليكم اأحبتي ال�سغار اأهاًل بكم  يف لقاء جديد من فقرتكم املميزة 
           I learn new  things             اأنا اأتعلم اأ�سياء جديدة

          
وت�ستعمل مع االدوات املعدودة وغري املعدودة 

I need few bottles of milk .
bottles        (بوتلز) وتعني (قنينة)       وتلفظ  

    وتعني (اأقالم)       وتلفظ (پـينز) 

2. Do you want some coffee ?
No , thanks .
I don't like coffee very much .

3. They spent a lot of  
       money on travel , I think .
Yes , they need a lot of dresses . 
spend       

1. Do you need much sugar ?
                 No, I have a lot of  sugar .
a lot of  (األوت اأوڤ) وتعني(الكثري من)      وتلفظ 

وتعني (كم العدد)   وتلفظ (هاو مَني) 
 وت�ستعمل مع االأ�سماء املعدودة ب�سيغة اجلمع

 وتعني (�رسف)    وتلفظ (�سَبيند)

تعلمنا يف العدد ال�سابق بع�ش االأدوات التي ت�ستعمل  مع 
االأ�سماء املعدودة وغري املعدودة واليوم �سناأخذ  مزيدًا من 

االأمثلة عن هذه االأدوات :- 

اإعداد : جميلة املالكي

روي عن النبي s اأنه قال )كاد احلكيم اأن يك�ن نبيا(روي عن النبي s اأنه قال )احلياء ه� الدين كله(12



مالحظة : ن�سيف حرف (s) للفعل الذي 
ياأتي بعد ال�سمري (He , She) اإذا 

كان يف زمن امل�سارع  .

1. She said ....................... words to me .
words       
2.  .................... cups of milk do you need ?
3. I don't have ................... apples  .
4. .................... sugar  do you like ?

    وتعني (اأقالم)       وتلفظ (پـينز) 

(much , many , few , little , How 
many , How much , any )

5. He always eats ................... rice  . 

5.How much  rice does she need ?

     She  needs little 

 How much        (هاو َمـج) وتعني (كم العدد)     وتلفظ  
وت�ستعمل مع االأ�سماء غري املعدودة  

 وتعني (كلمات)       وتلفظ (ووردز)

اإمالأ الفراغات بكلمة منا�سبة :
Exercise       مترين

13 روي عن النبي s اأنه قال )كاد احلكيم اأن يك�ن نبيا(



ويف هذا اللقاء املمتع معكم نتعّرف على نعمة 
جديدة من ِنَعم رّبنا علينا ياأمرنا العقل باحلفاظ 
عليها الأنها اإذا �َسلِمت من االأذى �ستنفعنا كثريًا 

يوم القيامة وال ينفعنا غريها
واظنكم عرفتموها ؟

قال تعاىل ( َيْوَم اَل َيْنَفعرُ َماٌل َواَل َبنرُوَن (88) اإِالَّ َمْن 
َ ِبَقلٍْب �َسِليٍم (89) ) �سورة ال�سعراء  اأََتى اهللَّ

اأح�سنتم اأحبتي ... هي نعمة القلب 
القلب الذي اإذا ت�سِلم من املر�ش ال ينفعنا �سواه 
واذا مِر�ش و�سار قا�سيا                   ما جاء يف 
ا  رُ َمَر�سً مرُ اهللَّ لرُوِبِهْم َمَر�ٌش َفَزاَدهرُ قوله تعاىل (يِف قرُ

ْم َعَذاٌب اأَِليٌم) البقرة / اآية 10 . َوَلهرُ
واإذا اطماأن                     ما جاء يف قوله تعاىل  
ِ اأَاَل ِبِذْكِر  ْم ِبِذْكِر اهللَّ هرُ لرُوبرُ (الَِّذيَن اآََمنرُوا َوَتْطَمِئنُّ قرُ

) الرعد / اآية 28 . لرُوبرُ ِ َتْطَمِئنُّ اْلقرُ اهللَّ

ويف روايات 
روي عن النبي حممد s اأنه قال : (اإذا طاب قلب 

املرء طاب ج�سده واإذا خبث خبث اجل�سد) .
وغريها الكثري

القلب الذي يقول فيه ال�ساعر 

                           فلم يبق ااّل �سورة اللحم والّدم 
وقال حكيم : (لي�ش الراأ�ش الذي يجب رفعه اإىل 

العالء بل القلب) 
فما هو هذا القلب اّلذي مطلوب منّا �سالمته 

و�سكينته واطمئنانه وخ�سوعه وبالتايل �سالمة 
الدنيا وثرُقل امليزان يف االآخرة ؟

 وباملقابل التحذير من مر�سه و�سكه 
وو�سو�سته وق�ساوته وغفلته 

�سنعرف ذلك يف العدد القادم باإذنه 
تعاىل و اإىل ذلك احلني اأترككم بحفظه 

ورعايته.

اخوتي األعّزاء  
سالم عليكم من ربِّ السماء ... واسع العطاء 

متواصل النعماء حاضر معنا رقيب علينا في الشّدة والرخاء 
   •العقل ينبوع الخير وأشرف مزيّة . 

حسن استخدام العقل والحفاظ عليه من األذى يدل على حسن   •  
الخلق وسالمة السلوك مع رب العالمين المنعم به علينا .
• عدة امور تسّبب ضعف العقل وتجلب األذى له منها :

1.االستهزاء باآلخرين  .
2.الالمباالة بأمور أساسية مثل التعليم والدراسة وحسن السلوك واإلهتمام الزائد بأمور        

يؤدي إلى

يؤدي إلى

ل�سان الفتى ن�سف ون�سف فوؤاده

اإعداد : كمال �شرب   
ر�شوم : زاهد املر�شدي

ثانوية مثل وسائل اإلعالم وغيرها ذكرت بالعدد السابق .

روي عن النبي s اأنه قال  )اأ�سراف اأمتي حملة القراآن واأ�سحاب الليل(روي عن النبي s اأنه قال )العلم راأ�س اخلري كله واجلهل راأ�س ال�سر كله(14



 مرحبا بكم اأيها ال�سغار كيف حالكم ؟ اأرجو اأن تكونوا باأف�سل حال  تكلمنا معكم يف االأعداد ال�سابقة عن اأنواع خمتلفة من 
االألعاب الريا�سية, اليوم �سنتعرف على ريا�سة جديدة وهي لعبة (كرة ال�سلَّة) والتي يحبها الكثري منكم وميار�سها يف حياته 
, فكرة ال�سلة هي ريا�سة جماعية يتناف�ش فيها فريقان يتاألف كل منهما من خم�سة العبني  يحاول كالهما اإحراز نقاط اإذ يفوز 
الفريق الذي يتمكن من اإحراز عدد من النقاط اأكرث وهكذا فمن ال�سعب وقوع نتيجة التعادل بني الفريقني وعند ارتكاب الالعب 

خم�ش خمالفات يطرد مبا�رسة من املباراة ويعو�ش عنه بالعب اآخر .  
نبذة تاريخية مع اأهم بطوالت هذه اللعبة.

ابتكرت ريا�سة كرة ال�سلة �سنة 1891م يف الواليات املتحدة 
هو  اللعبة  هذه  ابتكار  يف  االأ�سا�سي  الهدف  وكان  االأمريكية 
مو�سم  يف  القدم   كرة  لالعبي  البدنية  اللياقة  على  املحافظة 

ال�ستاء ,هكذا بداأ ميالد فكرة كرة ال�سلة .
يف  ا�ستعمل  هدف  اأول  اإىل  ن�سبة  اال�سم  هذا  اللعبة  اأخذت 
الت�سويب  كان يف �سلة فارغة  فاأطلق عليها ا�سم كرة ال�سلة 
ويف �سنة 1898م حدد الفريق بخم�سة اأفراد ومت حتديد وزن 
الكرة وحميطها ويف �سنة (1905)م ن�رس اأول قانون موحد 
للعبة كرة ال�سلة ومل ينفذ على الفرق , حيث كان للجامعات 
وكذلك  اأخرى  قوانني  واالأندية  واملدار�ش 
1906م  �سنة  ويف   , للمحرتفني 
قانون  لدرا�سة  جلنة  تكونت 

اللعبة وعدلته اإىل ( 22) قاعدة بدال من  (13) قاعدة ويف عام 
1936م اأقيمت الدورة االوملبية يف برلني واأدخلت فيها ريا�سة 
فيها وا�سرتك  االوملبية  االألعاب  برنامج  �سمن  ال�سلة   كرة 

( 13) دولة .
خا�صة  مقا�صات  ال�صلة   كرة  مللعب  ال�صغار  اأحبتي   

لنذهب معا ملعرفتها.
واملوا�سفات  لّلوائح  املطابق  ال�سلة    كرة  ملعب  م�ساحة  اإن 
يف املباريات الدولية هو( 28 × 15) مرتًا  يف دوري الرابطة 
اأر�سية  معظم  وتكون   (NBA) ال�سلة  لكرة  الوطنية 
مالعب كرة ال�سلة م�سنوعة من اخل�سب كما تكون هناك �سلة 
م�سنوعة من ال�سلب تتدىل منها �سبكة وهذه ال�سلة مثبتة يف 
عن  ال�سلة  وترتفع  امللعب  جانبي  عند  ومعلقة  الهدف  لوحة 

االأر�ش مبقدار (3) اأمتار .  

اإعداد  : كرار عبد عودة        ر�شوم: زاهد املر�شدي

15 روي عن النبي s اأنه قال  )اأ�سراف اأمتي حملة القراآن واأ�سحاب الليل(



العمة هدى : مبنا�سبة حلول ذكرى والدة نبينا امل�سطفى حممد 
 �سنتربك بذكر عدد من معجزاته .

البنات جميعًا: ما اأروعه من مو�سوع , جزاِك اهلل خريًا يا عمة .
�سنة  االأول  �سهر ربيع  ال�سابع ع�رس من  اليوم  العمة هدى: يف 

اأخرى  روايــة  وعلى    حممد  نبينا  ولد  الهجرة  قبل   (53)
املذكورة  وال�سنة  ال�سهر  من  ع�رس  الثاين  اليوم  يف  والدته  كانت 
, وهنالك دالالت على نبوته ظهرت يف ليلة مولده ال�رسيف منها 
اأربعة ع�رسة �رسافة من �رسافاته  اإيوان ك�رسى وهدم  اإن�سقاق 
وخمود نريان فار�ش التي مل ترُطَفاأ قبل ذلك باألف عام , وتهافت 

النجوم على ال�سياطني بالرجم , وظهور االأنوار يوم ميالده .
البنات جميعًا والعمة هدى: اللهم �سِلّ على حممد واآل حممد .

حوراء: حدثنا والدي يومًا وقال اإن للنبي حممد  معجزات 
كثرية اذكري لنا بع�ش هذه املعجزات يا عمة .

العمة هدى: مما يدل على نبوته  املعجزات املقرونة بدعوى 
ت�سبيح  و�سماع  اأنامله  من  املــاء  نبع  منها   , والتحدي  النبوة 
اجلمادات  ونطق  ح�سيات  ت�سع  عددها  وكــان  بيده  احل�سى 
واحليوانات الأجله ودر احلليب من �رسع �ساة اأم معبد , وبريق 
ق�سور  ا�ساءت  حتى  برقتني  اخلندق  معركة  يــوم  ال�سخرة 
واكل  �سار  اينما  ت�سري  له  ال�سحابة  وتظليل   , وال�سني  ال�سام 
بالغيب  واخــبــاره  وع�سمته  القليل  الطعام  من  الكثري  اجلمع 
امل�سوي  الطائر  وحديث  القمر  وان�سقاق  النخلة  جذع  وحنني 

إنشقاق القمر

ق�شة : �شعد الدين البناء         ر�شوم: عبا�س را�شي

روي عن النبي s اأنه قال )ارفع�ا اأ�س�اَتكم بال�سالة علّي فاإنها تذهب بالنفاق(روي عن النبي s اأنه قال )اأال من ا�ستاق اإىل اهلل فلي�ستمع كالم اهلل(16



ومعجزة  بالفاكهة  االأغ�سان  القليلة  ال�سجرة  وحمل 
القراآن الكرمي وغريها من املعجزات.

رقية: ما �ساء اهلل هذه معاجز كثرية حتتاج ملت�سع من 
الوقت لتو�سيحها لنا يا عمة .

زهراء: حدثينا يا عمة عن معجزة حنني جذع النخلة 
ومعجزة اإن�سقاق القمر .

العمة هدى: نعم �ساأحدثكن بذلك يا عزيزاتي .
العمة هدى : كان النبي حممد  عندما يخطب يف 
النا�ش  اإىل جذع نخلة, فلما كرث  املنورة يتكئ  املدينة 
اأتخذوا له منربًا فلما حتول من جذع النخلة اإىل املنرب 
  النبي  اليه  الناقة فجاء  َحــّن اجلــذع كما حّتــنرُ 
واإحت�سنه وكان اجلذع يِئن اأننَي ال�سبي الذي ي�سكت 
بعد البكاء ,وورد يف الرواية اأن ر�سول اهلل  قال: 

لو مل اأحت�سنه حّلّن اإىل يوم القيامة .
البنات جميعًا والعمة هدى: اللهم �سِلِّ على حممٍد واآِل 

حممٍد .
نرج�ش: وما هي معجزة اإن�سقاق القمر يا عمة ؟

الرابعة  ليلة  رجــاًل  ع�رس  اأربعة  اجتمع  هــدى:  العمة 

ع�رسة من �سهر ذي احلجة فقالوا للنبي  : ما من نبي اإاّل 
  وله اآية (اأي معجزة) فما اآيتك يف ليلتك هذه ؟ فقال النبي
ما الذي تريدون فقالوا اأن يكن لك عند ربك قدر ومكانة فقم 
باأمر القمر اأن ينقطع قطعتني , فهبط االأمني جربائيل وقال: يا 
حممد اإن اهلل يقرئك ال�سالم ويقول لك اإين قد اأمرترُ كل �سيء 
بطاعتك , فرفع راأ�سه فاأمر القمر ان ينقطع قطعتني فاأنقطع 

قطعتني .
البنات جميعًا والعمة هدى: اللهم �سِلِّ على حممٍد واآِل حممٍد .

العمة هدى: ف�سجد النبي  �سكرًا هلل و�سجد املوالون ثم 
يعود  اأ  فقالوا   , روؤو�سهم  ورفعوا  راأ�سه    النبي  رفــع 
ال�سام  من  اأ�سحابنا  يقدم  حني  حممد  يا  قالوا  ثم  ؟  كان  كما 
واليمن فن�ساألهم ما راأوا يف هذه الليلة , فاإن يكونوا راأوا مثل 
ما راأينا علمنا اأنه من ربك واإن مل يروا مثل ما راأينا علمنا اإنه 
اَعةرُ َواْن�َسقَّ  َبِت ال�سَّ �سحر �سحرتنا به . فاأنزل اهلل تعاىل (اْقرَتَ
�ْسَتِمرٌّ (2))   وا َوَيقرُولرُوا �ِسْحٌر مرُ اْلَقَمررُ (1) َواإِْن َيَرْوا اآََيًة يرُْعِر�سرُ

�سورة القمر .
البنات جميعًا والعمة هدى: اللهم �سِلِّ على حممٍد واآِل حممٍد .

ق�شة : �شعد الدين البناء         ر�شوم: عبا�س را�شي

17 روي عن النبي s اأنه قال )ارفع�ا اأ�س�اَتكم بال�سالة علّي فاإنها تذهب بالنفاق(



الجوار
 الَجواِر – بفتح الجيم – يُراد بها السفن الجارية في البحار، قال تعالى: 

)َوَلهُ اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم( الرحمن/ 24.
وقوله تعالى: )َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم( الشورى / 32 

كما تدل على النجوم السيارة والجارية مثل قوله تعالى: )َفال أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس * 
اْلَجَواِر اْلُكنَِّس( سورة التكوير/ آية )15 - 16(

كما تأتي الَجوار جمعاً للجارية وهي المرأة الشابة.
وأما الِجوار – بكسر الجيم – فهي من الجيران. 

روي عن اإلمام الصادق j : )حسن الِجوار يزيد في الرزق( .
وأّما اْلُجوار – بضم الجيم – فهو الصوت العالي في الحرب وغيرها.

الميِّت والمْيت
 المّيت بالتشديد على حرف الياء تحتها كسر تعني الشخص الذي فيه روح 

ولكنه سيموت قال تعالى في ُمْحَكم كتابه: )إِنََّك َميٌِّت َوإِننَُّهْم َميُِّتوَن( الزمر/30.
أما المْيت بالسكون هو الذي خرجت روحه و مات فعالً بعد إن فارقت روحه 

الحياة .
قال تعالى: )ُقْل اَل َأِجُد ِفي َما أُوِحَي إَِليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه

 

 ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا( األنعام/145.

مرحباً بكم أحبائي في سلسلة المعلومات اللغوية في صفحتكم )لغتي الجميلة( 
سنتناول في هذا العدد كلمة )الجوار( والتي ترد بثالث حاالت مفتوحة الجيم 
ومكسورة الجيم ومضمومة الجيم، ونتعرف عن معنى كل واحدة منها، كما 
ونتعرف على الفرق بين )الميِّت( بالتشديد على حرف الياء وكسره 

ومعنى )المْيت( بسكون الياء.

اإعداد : �شياء العيداين
ر�شوم: زاهد املر�شدي

روي عن النبي s اأنه قال ) )حديثكم بينكم اأمانة( (روي عن النبي s اأنه قال )من زهد يف الدنيا هانت عليه امل�سيبات(18



كان نعمان ي�ساهد التلفاز

م�سابقات القراآن

م�سابقات القراآن 
مفيدة جدًا جدًا

نعم يا اأبي اإ�ساأل اإذا اأردت 
واأجيبك فاأنا اأعرف كل �سيء .

ح�سنا �ساأكتب لك على ورقة اآية مباركة واأريدك اأن ت�رسحها يل .

االآية �سعبة كيف �ساأ�رسحها الأبي , اإذن ال بد يل من االإ�ستعانة 
باملجلة العجيبة . �ساعديني يا جملتي العجيبة .

وهل ا�ستفدت منها يا بني ؟

اإعداد : �شياء العيداين
ر�شوم: زاهد املر�شدي

�شيناريو : و�شام القريني
ر�شوم : عمر طالل

19 روي عن النبي s اأنه قال ) )حديثكم بينكم اأمانة( (



ماذا ؟. املجلة ال 
ت�ساعدين , كيف ذلك ؟ 

�ساأ�ساأل الر�سام .

هذا ما حدث يا عم 

وماهو ؟ اأخربين .

املجلة تريد منك اأن تبحث وتفكر لتعرف ال اأن تاأخذ حلول االأمور 
ب�سهولة . عليك اأن ت�سغل عقلك وال تعتمد على االآخرين يف كل �سيء .

لقد عرفت ال�سبب .

 اأخربين اأوال ملاذا طلبت امل�ساعدة 
من املجلة العجيبة ؟ 

روي عن النبي s اأنه قال )من املروءة اأن ين�ست االأخ الأخيه اإذا حدثه(روي عن النبي s اأنه قال )ما ت�ا�سع اأحد هلل اإال رفعه اهلل تعاىل(20



�ساأبحث واأقراأ كثريًا يف اأعداد هذِه املجلة .

اأما االآية ال�ساد�سة من �ساأح�رس دورات القراآن الكرمي التي تقيمها العتبة احل�سينية املقد�سة .
ْم  �سورة املاعون (الَِّذيَن هرُ

يرَُراوؤوَن)  فمعناها هم 
االأ�سخا�ش الذين يفعلون 
اخلري لغري وجه اهلل واإمنا 
من اأجل الفخر والتباهي 
اأمام النا�ش وهذا ي�سمى  
مراء وفاعله ي�سمى مراٍء, 

ومن اأو�سح العالمات 
الدالة عليه اأنه يك�سل اإذا 
كان وحده, وين�سط اإذا 

كان اأحد عنده

وبعد �سهر 

ملاذا مل ت�ساألني عن �رسح 
االآية التي طلبَت مني 

�رسحها ؟

الأنني اأعرف اأنك ال 
تعلم واأردت منك اأن 
تبحث عن االإجابة يف 

كل مكان 

لقد فعلت بال�سبط ما 
قلته وهذه هي االإجابة 

بارك اهلل بك يا بني .

21 روي عن النبي s اأنه قال )من املروءة اأن ين�ست االأخ الأخيه اإذا حدثه(روي عن النبي s اأنه قال )ما ت�ا�سع اأحد هلل اإال رفعه اهلل تعاىل(



املدر�سة  معاون  خــرج  واجلميلة  امل�رسقة  االأيـــام  اأحــد  يف 
تالميذ  الفنية وجمموعة من  الريا�سة ومعلم  معلم  برفقة 
اإحــدى  اإىل  ك�سفية  رحلة  يف  االإبــتــدائــي  ال�ساد�ش  ال�سف 
متنزهات املحافظة وكان التالميذ قد اعتادوا يف كل رحلة 
والفكرية  العلمية  االمــور  عن  اال�سياء  بع�ش  يتعلموا  اأن 
 , االأمـــور االأخـــرى  الريا�سة وغــريهــا مــن  او ميــار�ــســون 
جنب  الــواحــد  التالميذ  ا�سطف  املتنزه  و�سلوا  وعندما 
نعمل  كيف  �سنتعلم  اليوم  الريا�سة   معلم  فقال   , االآخــر 
عــمــل طوعي  هــو  ــيــوم  ال الــواحــد فعملنا  الــفــريــق  ـــروح  ب
الــريــا�ــســيــة والــفــعــالــيــات الفكرية  الــتــمــاريــن  وخــــاٍل مــن 
اجلميل  املتنزه  هــذا  تنظيف  هو  اليوم  وعملنا  والعلمية 

فــاأجــابــه جــالل ولكن الــ�ــســارة  واالأ�ــســجــار  النفايات   مــن 
يا معلمي املتنزه مزدحم بالنا�ش فكيف نعمل ؟ فاأجابه علي 
بهذا  نقوم  النا�ش ونحن  بنا  ي�ستهزئ  فقد  معلمي  يا  نعم 
املكان  ننظف  ونحن  ويلعبون  ميرحون  هم  بينما  العمل 
نتعلم  االآن  الريا�سة ال عليكم نحن  به فقال معلم  ونعتني 
كيف نكون متحدين يف عملنا وغايتنا اإظهار املتنزه ب�سورة 
اأدوات الر�سم وعلب  جميلة فلقد اأح�رس معلم الفنية معه 
ممتعًا  �سيكون  فعملنا  الكالم  هــذا  من  فدعوكم  التلوين 
بعملهم  التالميذ  بداأ  وبالفعل  للجميع  فائدة  وبه  ومرحًا 
وانق�سموا اإىل عدة جمموعات جمموعة لر�سم املناظر على 
تقوم  االر�ش وجمموعة  تنظف  املتنزه وجمموعة  جدران 

ق�شة: كرار اخلفاجي        رحلة كشفية
 ر�شوم : زاهد املر�شدي 

روي عن اأمري امل�ؤمنني j اأنه قال )راأ�س الف�سائل العلم(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )غاية الدين االأمر باملعروف والنهي عن املنكر(22



الرتفيهية  االمــاكــن  على  احلــفــاظ  على  االطــفــال  بتوعية 
واحلفاظ على نظافتها فقال علي الأ�ستاذ الريا�سة انظر 
يا معلمي هنالك اأطفال اآخرون قد تطوعوا مل�ساركتنا يف 
حملة التنظيف والر�سم واأي�سًا هنالك اأنا�ش اأكرب منا �سّنا 
قد ا�سرتكوا معنا , ويف هذه االأثناء راأى معلم الفنية بع�ش 
ت�ساعدون  ال  ملــاذا  لهم  فقال  عملهم  تركوا  قد  التالميذ 
من  تعبنا  لقد  اأحــدهــم  فاأجابه  ؟  التالميذ  من  اخوانكم 
م�ستمتعون  االأطفال  وباقي  ونتعب  ننظف  واأننا  العمل 
باللعب ملاذا ال ن�ساركهم؟ فهذا حقنا ويف هذه االأثناء جاء 
معلمكم؟  على  تكذبان  ملــاذا  لهم:  وقــال  املدر�سة  معاون 
وت�سحكون  جال�سون  واأنــتــم  مــدة  منذ  اأ�ساهدكم  فــاأنــا 
ومل ت�سرتكوا مع اخوانكم التالميذ فلماذا الكذب ؟ وقد 
اإجباري  ال  طوعي  العمل  هــذا  بــاأن  البدء  منذ  اأبلغناكم 
 فكان االأجدر بكم اأن ال ت�سرتكوا معنا فقال مهدي : نعم 
اإىل  انــظــروا  �سيئًا  يفعلوا  فلم  يكذبون  اإنهم  معلمي  يا 
بحمل  ويقوم  ال�سن  يف  كبري  رجل  فهو  املدر�سة  معاون 
النفايات وتنظيف االأر�ش معنا وهو �سعيد بعمله واأي�سا 
بع�ش االطفال قد قاموا مب�ساعدتنا الأنهم �ساهدونا نعمل 
كالفريق الواحد وي�ساعد بع�سنا االآخر فاأجاب التلميذان 

نحن اآ�سفان ولكننا كنا ن�سعر بالغرية من باقي االأطفال 
فهم يلعبون وميرحون ونحن نعمل , ويف هذا الوقت جاء 
راأيتم؟  اأ  العمل  اأح�سنتم  للتالميذ  وقــال  الريا�سة  معلم 
هذه روح الفريق الواحد واالآن اإذهب يا جالل واح�رس 
�ساأكون  واأنا  ونلعب  التالميذ  لن�سكل فريقني بني  الكرة 
حكم املباراة هيا بنا , ووقف التلميذان وهما ي�ساهدان 
التالميذ يلعبون وميرحون بعد ان اأكملوا عملهم ف�سعر 
معاون  منهما  فاقرتب  لكذبهما  �سديد  بخجل  التلميذان 
اأ�سدقائكم  مــن  ــغــاروا  ت اأال  عليهما  و�ـــرسخ  املــدر�ــســة 
بوجههما  ف�سحك  ؟  القدم  كــرة  يلعبون  وهــم  التالميذ 
وقال لهما هيا اإذهبا والعبا معهم واإياكم والكذب فعاقبة 

الكاذب هي النار .
 s االأكــرم حممد  ر�سولنا  االأعــزاء  اأ�سدقائي  قد حثنا 
الكذب ولو كانت الأب�سط  b على عدم  االأطهار  واالأئمة 
االأمور , فروي عن االإمام علي j اأنه قال :(ثمرة الكذب 
املهانة يف الدنيا والعذاب يف االآخرة) فال يوجد اأجمل من 

ال�رساحة وال�سدق .

23 روي عن اأمري امل�ؤمنني j اأنه قال )راأ�س الف�سائل العلم(



االعرابي والبرج
سئل اعرابي يوماً فقيل له : 

مابرجك ؟ فقال برجي التيس 
فقالوا له : ولكن

اليوجد بين األبراج برج يسمى 
بهذا اإلسم !! فقال لهم : نعم صدقتم

ولكني عندما كنت صغيراً قالوا لي : إن 
برجك الجدي ولكن لما

كبر هذا الجدي أصبح تيساً.

الغبي واألرض
سأل غبي صديقه إذا أصبح الصبح خرج 
الناس من بيوتهم إلى جهات شتى، فلم ال 

يذهبون 
إلى جهة واحدة؟

فقال له: إنما يذهب الناس إلى كل جهة حتى 
تحفظ األرض توازنها أما لو ذهبوا في جهة

واحدة فسيختل توازن األرض، 
وتميل وتسقط

حمار جحا
ضاع حمار جحا فأخذ يصيح وهو 
يسأل الناس عنه: ضاع الحمار . 

والحمد هلل.
قيل له: فهل تحمد اهلل على ضياعه؟!
قال: نعم، لو أنني كنت أركبه لضعت 

معه، ولم أجد نفسي..!

ر�شوم   :    زاهد املر�شدي 

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )من �ساء كالمه كرث مالمه(24



)250( غرام معكرونة.
)ن�صف كيلو( غرام طماطم.
)ربع كوب( جنب مربو�ش .

)2( ملعقة اأكل زبد اأو دهن .
)1( ملعقة اأكل فتات خبز.

ملح.
فلفل اأ�صود.

1. ت�صلق املعكرونة وت�صفى من املاء .
2. تق�صر الطماطم وتقطع حلقات وتتبل 

     بامللح والفلفل .
3. تو�صع املعكرونة يف �صينية اأو قالب مع 

     الطماطم واجلنب وتوزع على �صكل طبقات 
     متبادلة 

4. ير�ش ال�صطح باجلنب ثم بفتات اخلبز 
     وقطع الزبد اأو الدهن .

5. تو�صع يف فرن حار حتى حتمر وتن�صج .
6. تزين املعكرونة باملقدون�ش .

مالحظة // ميكن ا�صتعمال فتات ال�صمون 
الفرن�صي بداًل من فتات اخلبز .

مرحبا بكم 
اأ�سدقائي, يف 

هذا العدد نتعلم 
كيفية عمل 

اإعداد  : 

هدير في�شل

25 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )ثمرة الكذب املهانة يف الدنيا والعذاب يف االآخرة(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )من �ساء كالمه كرث مالمه(
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الأ�شتاذ عدنان يف اإجازة 
مر�شية منذ اأ�شبوع .

وملاذا مل يخربنا اأحد بذلك ؟

ومن يعلم ؟ هنالك الكثري من 
الأمور التي حتدث ول علم لنا 
بها , من يتق�ّس لنا احلقائق ؟

لقد اأتتني فكرة رائعة .

لقد تاأخر 
الوقت يا بني .

حا�شر يا اأبي 
دقائق واأذهب 

للنوم . 

 ما هذا ؟
 انظروا .. 
�شحيفة 
املدر�شة 

اجلدارية ؟

�شورة اأخرى ويكتمل اخلرب اجلديد , 
�شيكون �شبقًا �شحفيًا رائعًا .

لقد اأر�شلت مديرية الرتبية م�شرفًا تربويًا ليحقق 
بالق�شايا التي ن�شرتها يف ال�شحيفة اجلدارية .

اإقروؤوا 
موا�شيعها .

ال�شحفي 
ا�شمه نعمان 
النعمان اإنه 

نعمان زميلنا .

كوكو ال�شحفي 

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )ليكن كل كالمكم ذكر اهلل وقراءة القراآن(26



لقد حققت يف الق�شايا وات�شح يل باأنك على خطاأ .اخربنا من اأين اح�شرت تلك املوا�شيع غري ال�شحيحة .

اخبارك ال�شحفية اتهمت فيها 
الإدارة باإهمال املدر�شة .

ولكن .. مل اأكن اأق�شد 
ذلك كنت اأريد ن�شر 

اأخباٍر يعجب بها 
اجلميع ويتابعونها .

لي�س بهذه ال�شورة , ميكنك 
اأن جتعل النا�س معجبة 

باأخبارك ولكن اإجعل 
الأخبار �شحيحة ولي�س 

م�شيئة لالآخرين .

اأرجوكم �شاحموين 
, اأنا اأخطاأت 

واأعرتف بذنبي .

النجاة يف ال�شدق , 
و�شوف ن�شاعدك يف 
تطوير ال�شحيفة 

املدر�شية .

تذكر يا بني اإن ال�شحفي الناجح هو 
الذي يقول احلقيقة ويحاول اأن يجد 

احلل للم�شكلة ول يوؤذي الآخرين , 
وفقك اهلل اأيها ال�شحفي .

اأنا كتبتها يا اأ�شتاذ .

27 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )اأعظم ال�زر منع قب�ل العذر(



اأحبتي ال�سغار تعالوا معي  اأمونة :- ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته, اهاًل بكم 
اإذ وردت  القراآن الكرمي وهي �سجرة العنب  لنتعرف معًا على فاكهة جديدة ذكرت يف 
 يف اإحدى ع�رسة اآية يف ع�رس �سور قراآنية منها قوله تعاىل يف االآية (34 ) من �سورة يــ�ش 
يرُوِن}  فالعنب هو من فواكه  اْلعرُ ِمْن  ِفيَها  ْرَنا  َواأَْعَناٍب َوَفجَّ ِخيٍل  نَّ ِفيَها َجنَّاٍت ِمن  { َوَجَعلَْنا 

اجلنة و�ستحدثنا �سديقتنا �سجرة العنب اأكرث عن خ�سائ�سها وفوائد ثمارها.
�صجرة العنب :- اأهاًل بِك يا �سغريتي العزيزة اأمونة وبجميع قرائنا االأعزاء �ساأحدثكم اأوال 
عن البيئة التي نعي�ش فيها فاإننا نحتاج لبيئة متتاز باحلرارة واجلفاف لتنمو ثمارنا بحالة جيدة, 
فاإن املناطق ذات ال�سيف احلار اجلاف تعمل على تقليل ن�سبة احلمو�سة يف الثمرة وتزيد حمتواها 

ال�سكري لدرجة ت�سمح بتجفيف الثمار الإنتاج مادة ذات طعم لذيذ ت�سمى ( الزبيب ).
ونف�سل البيئة اجلافة الأن للرطوبة تاأثريًا �سلبيًا يف ثمارنا فارتفاع الرطوبة وقت االأزهار يوؤدي اإىل 

�سقوط الكثري من االأزهار وتكوين ثمار �سغرية ت�سمى ( احل�رسم) .
اأما بالن�سبة للرتبة فاإننا نتحمل ملوحة الرتبة والري بدرجة متو�سطة وعند زراعتنا يف املزارع يتم 
املبيدات وجني  الري ور�ش  عملية  لت�سهيل  منتظمة  اأبعاد  ذات  �سكل �سفوف  على  الرتبة  تخطيط 
متر  لكي  الرياح  الجتاه  واملوازاة  ال�سم�ش  الأ�سعة  التعر�ش  على  اخلطوط  اجتاه  ويعتمد   , ثمارنا 
زاحفة  منت�سبة  �سيقان  ذات  معمرة  مت�سلقة  نبتة  هي  �سجرتنا  واإن  ال�سفوف,  كافة  بني  الرياح 
وثمارها لها األوان متفاوتة بني االأخ�رس و االأ�سفر والبنف�سجي واالأ�سود, كما لنا اأ�سكال متعددة 

منها احلبات الطويلة وال�سغرية واحلبات الكبرية املدورة.
اأمونة :- يا لها من معلومات جميلة واالآن هل لِك اأن تخربينا عن فوائد ثماركم ؟ 

�صجرة العنب: بالتاأكيد يا اأمونة, فالعنب من الفواكه ذات القيمة الغذائية والعالجية اجليدة, فهو 
يحتوي على �سكريات �سهلة اله�سم و�رسيعة االإمت�سا�ش ويفيد العنب امل�سابني بفقر الدم وكذلك 

�صجرة العنب

ق�شة : �شارة العبادي
 ر�شوم: اأحمد اخلزعلي

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )احلليم من احتمل اإخ�انه(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )قلة الكالم ي�سرت العي�ب ويقلل الذن�ب(28



ن�سبة جيدة من  اإذ يحتوي على  الكلى  اأو �سعف  يعانون من ا�سطرابات  الذين  يفيد 
املاء وكمية منا�سبة من االأمالح, كما اأنه ي�ساهم ب�سكل جيد بتنقية الدم وت�سفيته من 

ال�سموم, وي�ساهم بتقوية العظام واحلد من ه�سا�ستها.
اأمونة :- اأيهما اف�سل تناول العنب مع بذوره اأم بدونها ؟

متعددة  فوائد  هناك  الأن  وبذوره  بق�رسه  العنب  يوؤكل  اأن  يف�سل   -: العنب  �صجرة 
اأف�سل, وكذلك فاإن بذور  اإنها تقوم بتن�سيط املعدة الأداء مهامها ب�سكل  للبذور منها 
العنب تعّد عالجًا قويًا الأمرا�ش ال�سيخوخة وتوؤخر ظهورها الحتوائها على م�سادات 

لالأك�سدة التي تقوم بالق�ساء على ال�سوارد احلرة باجل�سم.
اأمونة : وما املق�سود بال�سوارد احلرة ؟

كما  للج�سم  الغذائي  التمثيل  تنتج من خملفات  مواد م�رسة  :- هي  العنب  �صجرة 
التعر�ش لالإ�سعاع واملبيدات احل�رسية وت�سبب هذه ال�سوارد تدمري خاليا  تنتج عند 

اجل�سم واالإ�رساع بظهور عالمات ال�سيخوخة.
وقبل اأن اأختم حديثي يا �سديقتي اأمونة �ساأقدم لكم هاتني الن�سيحتني, االأوىل ين�سح 
االأ�سخا�ش الذين يعانون من ال�سمنة وقرحة املعدة ومر�ش ال�سكري التقليل من تناول 
العنب الحتوائه على كمية كبرية من ال�سكريات, والثانية يجب غ�سل العنب جيدًا قبل 

تناوله ويف�سل غ�سله مباٍء ي�ساف اإليه كمية من اخلل الأنه من اأكرث الفواكه التي تتعلق بها االأتربة واملبيدات احل�رسية.
اأمونة: �سكرًا لِك يا �سديقتي �سجرة العنب وقبل ان اأودعكم اأعزائي ال�سغار اأود اأن اأذكر لكم حديثًا يف ف�سل تناول العنب 
فقد روي عن الر�سول االأكرم  s  اأنه قال (كلوا العنب حبة حبة, فاإنه اأهناأ واأمراأ ), كما روي عن اأمري املوؤمنني j قواًل 
يف فائدة الزبيب (العنب املجفف) اإذ قال ( من اأكل اأحدى وع�رسين زبيبة حمراء على 

الريق مل يجد يف ج�سده �سيئًا يكرهه)  
واالآن حان الوقت الأودعكم فاإىل اللقاء يف العدد القادم .

29 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )احلليم من احتمل اإخ�انه(



ق�شة : نادية غازي       ر�شوم: �شرى غزوان   
                        الإمارات العربية

�سكرا لِك يا عبري 
لقد اأنقذتني

اأهال يا عبري , احلمد هلل اإنك اأخذتي املظلة 
معِك , هيا اإذهبي لتبديل مالب�سك ب�رسعة

هنيئا لِك يا عبري هههههههه
حا�رس يا ماما

ما األطف هذا اجلو ! مدفاأة 
وح�ساء �ساخن مع �سوت املطر

اإىل اللقاء 
يا عبري , 

�ساأرك�ش اإىل 
البيت

انتظري , �ساأرافقِك اإىل 
بيتكم ثم اأعود , هيا ن�رسع

اأنِت على الرحب 
يا �سديقتي.

ولكن ما هذا ال�سيء ؟ اإنه ع�سفور تعال اإيَل 
اأيها امل�سكني , لقد بلل جناحك املطر

يا له من منظر جميل ! املطر 
نعمة وبركة 

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )العدل زينة االإميان(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال)العلم يف ال�سغر كالنق�س يف احلجر(30



لكي اأ�سع الع�سفور فيه , اأريد 
اأن اأربيه لقد اأحببته.

اإنه روح , كائن حي جاء لتنقذيه واأنِت 
حتاولنَي اأن حتب�سيه , هذا اأ�سلوبك !

ولكن يا ماما هل 
الع�سفور يفهم ؟

يا الهي اأنه يفهم 
وقد اأ�ستجار 

بي ..ح�سنا اأذن 
�ساأطلقه بعد اأن 

يتح�سن .

هيا اأيها الع�سفور 
ال�سغري انطلق , 

احلرية �سيء ثمني 
, ادعو يل

هذه هي 
ابنتي 

العطوفة 
عبري.

ياله من م�سكني �ساأطعمه .. 
ماما هل ميكن اأن ت�سرتوا يل 

قف�سا كبريا جمياًل ؟

ملاذا ؟

31 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )العدل زينة االإميان(



 َ اللهَّ )اإِنهَّ  املجيد  كتابه  يف  تعاىل  الل  قال   : واأحباوؤنا  اأعزاوؤنا 
لُّوا َعَلْيِه  ِبيِّ َيا اأَيَُّها الهَِّذيَن اآََمُنوا �سَ لُّوَن َعَلى النهَّ َوَماَلِئَكَتُه ُي�سَ

َو�َسلُِّموا َت�ْسِليًما(  الأحزاب )اآية  ٥٦ (.
وقد اأخرجُه البخاري وم�سلم وجمع من املحدثني ، اأنه �ساأل 
جماعة من النا�ض الر�سول  عن نزول هذه الآية الكرمية 
فكيف  عرفناه  فقد  عليك  ال�سالم  اأما  الل  يار�سول   : وقالوا 
واآل  اللهم �سلِّ على حممد  قولوا   : قال  ال�سالة عليك ؟  
حممد فعلم بذلك اأن ال�سالة عليهم هي جزء من ال�سالة 
اليومية الواجبة يف مو�سع الت�سهد وذكر اأن اأهل بيت حممد 
جلميع  وعليهم  عليه  بال�سالة  املو�سوع  هذا  يف  ي�ساوونه 
املاأمورين يف هذه الآية واملالحظ يف الآية الكرمية اأنه وردت 

ثالثة موا�سع لل�سالة :
املو�سع الأول والثاين : ال�سالة من الل ومن املالئكة )ان الل 

ومالئكته ي�سلون على النبي ( 
اآمنوا  الذين  اأيها  )يا  املوؤمنني  من  ال�سالة   : الثالث  املو�سع 
�سلوا عليه و�سلموا ت�سليما ( وقد روي عن الإمام ال�سادق 

j يف معنى الآية :
اإن ال�سالة من الل هي الرحمة 

وال�سالة من املالئكة هي التزكية 
وال�سالة من املوؤمنني هي الدعاء 

      )) اللهم �سلِّ على حممد واآل حممد(( 
وقال ال�سافعي يف هذا الأمر :

عليهَّ  ت�سلوا  ل   (( قال  اأنه    الل  ر�سول  عن  وروي 
ال�سالة البرتاء (( فقالوا وكيف ن�سلي عليك يا ر�سول 

الل ؟ قال قولوا )اللهم �سلِّ على حممد و اآل حممد( 
وبهذه املنا�سبة العطرة نتربك بذكر ما تي�سر عن ف�سل 

ال�سالة على حممد واآل حممد 
عند  :))اأن��ا  قال  اأنه    الل  ر�سول  عن  روي  انه 
ح�سناته  على  �سيئاته  ثقلت  فمن  القيامة  يوم  امليزان 

جئُت بال�سالة علّى حتى اأُثقل بها ح�سناِته (( .
وروي عنه  اأنه قال )) من �سلى علّي كل يوم 

ثالث مرات ويف كل ليلة ثالث مرات حّبًا بي 
له  يغفر  اأن  الل عز وجل  اإيّل كان حقًا على  و�سوقًا 

ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم (( 
وروي عن الإمام الر�سا j اأنه قال :

)) من مل يقدر على ما يكّفر به ذنوبه فليكرث 
تهدم  فاأنها  واآل��ه  حممد  على  ال�سالة  من 

الذنوب هدمًا (( 
بذكر  ال�سعراء  الأخوة  من  عدد  وي�ساركنا 

ف�سل ال�سالة على   حممد واآل حممد اذ 
قال احدهم :

يا اآل بيت ر�سول الل حبكُم 
كفاكُم من عظيم ال�ساأن اأنكُمُ                              

                                    

فر�ض من الل يف القراآن اأنزله 
من مل ي�سلِّ عليكم ل �سالة له

نهنئكم جميعًا بحلول ذكرى ولدة نبي الرحمة والإن�سانية ومنقذ الب�سرية من 
اجلهل وال�سالل حممد واألف مربوك عليكم وعلينا هذه الولدة امليمونة .

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )البكاء من خ�سية اهلل مفتاح الرحمة(32



جعلكم الل واإيانا من امل�سلني 
على حممد واآل حممد والفائزين 

بنيل الأجر والثواب بحبهم 
وموالتهم ورزقكم واإيانا 

�سفاعتهم يوم الورود .
اإنه �سميع جميب .

اأِدْم ال�سالَة على الر�سول الأجمد 

اأعمالنا بني القبِول ورّدها 
     

وقال �ساعر اآخر: 
�سلوا على اأ�سرف خلق الإله  

             
يف ليلة املعراج ملا دعاه  

                   

    

 فقبولها حتمًا بدون تردد
 

اإل ال�سالة على النبي حممد
 

حممد باحلق ربي اإ�سطفاه 

من فاز بالو�سل نبي �سواه
 

وقال �ساعر من �سعراء ال�سعر ال�سعبي :

وم�ساركة من �ساعر اآخر: 

نور النبي يتّجله 
                

كل اَلب�سْر والأمالك 
            

من الباري �سّره اتاأيد 

اإ�سم�����ع احل�����ب الط����اهر الّغ���رد 
         

بن����ور الولي����ة اأزه�������ر او َوّرْد
             

اأجر ال�س�الة م����ا ينح�س����ي او ل ينع����د
       

با�سم الر�سول امل�سطفى الأجمد 

بلحن الوداد اأن�سد اأو ردد 

�سلوا على املحمود واآل النبي حَمّمد

واإعليه ربي �سّله

�سّلت عليه الأفالك 

�سلوا على حممد

ت�سّرَف الرُباُق يوَم اإعتاله

33 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )العلم زين االأغنياء وغنى الفقراء(



خذ منفاخ دراجة هوائية , واغلق جتربة
فتحته بوا�سطة اأ�سبعك , ثم اإدفع 
املكب�ش اإىل داخل االإ�سطوانة كما يف 

ال�سكل , ماذا تالحظ ؟ وملاذا ؟

جواب العدد ال�سابق
نالحظ �سعود ن�سارة اخل�سب فوق منطقة اللهب 

ونزولها من اجلهة البعيدة حتى ت�سل اإىل منطقة اللهب 
, الأن املاء يوزع احلرارة ب�سبب تيارات احلمل .

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي 
تكون املعادلة �سحيحة

جد الكلمة املنا�سبة التي جتمع 
بني ال�سور االأربعة

جواب العدد ال�سابق

جواب العدد ال�سابق : اأوراق

جواب 
العدد 
ال�سابق

غريِّ موقع رقمني اأحدهما مكان االآخر 
يف اجلدول التايل ليكون املجموع 

عموديًا اأو اأفقيًا ي�ساوي (33)

دي
�شع

ب ال
لبي

 : 
اد 

عد
اإ

روي عن االإمام ال�سجاد j اأنه قال )اإر�ساد امل�ست�سري ق�ساء حلق النعمة(34



 7 �سنواتفاطمة حايك 

4�سنواتعلي احمد عبا�ش 

4�سنواتزين العابدين زاهد 

5 �سنوات�سما اأحمد  9 اأ�سهر�سيف اأحمد 

1 �سنةزين العابدين عامر   8 �سنوات  مقتدة ماجد

4 �سنواتزهراء ماجد  10 �سنواتزهراء ابراهيم 

5 �سنوات رقية نور فوزي 9 �سنوات يو�سف حممد

11 �سنة مرمي خطاب 

10 �سنواتزينب حممد  6 �سنواتورود حممد 

4 �سنواتكرمي لوؤي

9 �سنوات علي ماجد 

7 �سنوات ليث عبا�ش 

9 �سنواتعلي نور فوزي

7 �سنوات رقية مكي 

10 �سنوات ليث ميثم 

7 اأ�سهر طه ابراهيم  1 �سنة�سجاد احمد  5 �سنواتزهراء عامر  2 �سنةفاطمة ابراهيم 
5 �سنوات�سارة اأ�سعد 

7 �سنوات ح�سن �سالم 

6 �سنواتعلي موؤيد  9 اأ�سهريو�سف اأحمد 

 8 اأ�سهرزينب دريد

 5 �سنوات�سنا مكي 

3 �سنواترفا مكي 

 6 اأ�سهرخليل طراد

 2 �سنةحوراء م�رسي

2 �سنةعلي ر�سا طراد  5 اأ�سهرعمران حمدان 

العراق العراق
العراق

العراق العراق
العراق العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

لبنان
لبنان

لبنان
لبنان لبنان لبنان

لبنان

روي عن االإمام الر�سا  j اأنه قال )من عالمات الفقه ، احللم والعلم وال�سمت(35



صديقنا الصغير بحاجة 
إلى بالوناته ليلعب بها، من  

منكم أصدقائي يستطيع 
أن يساعده للوصول إليها 

بأسرع وقت ؟

جد الفروقات الستة الموجودة بين الصورتين

لقد اصطاد صديقنا عزوز   
كلمات ولكن تنقصها بعض 
الحروف ... هل يمكنكم 
أصدقائي اصطياد الحروف 

الموجودة في بركة المياه لتكتمل 
الكلمات الموجودة في الدلو ..

روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال )ح�سن اجل�ار يزيد يف الرزق(36



أشطب حروف الكلمات التالية لتحصل 
على كلمة الّسر المؤلفة من ثمانية حروف 
وهي صفة للّنبّي محّمد صلى اهلل عليه وآله 

وردت في القرآن الكريم.
َمن فيه ليل األسننى عّنا قند احتجبا أهاًل بخينر نبننيًّ شّرف العنننربا 
ُمذ كنّون الّدين واألخنالق واألدبننا سنناد األنننام جميًعا فنني شريعته 
شمُس الّنهار وما بدر الّدجى غربا صّلى عليك إله العرش ما طلعت 

عزيزي الحسيني الصغير

اإعداد : جواب العدد السابق : لقمان الحكيم
حنان �ساهني/لبنان

37 روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال )اإياك والدخ�ل فيما ال يعنيك فتذل(



ال�سوؤال  هــذا  على  ن�سكرها  ونحن  ج: 
القّيم ونقول لها:

الـــرزق كثرية وقد  زيـــادة  اأ�ــســبــاب  اإن 
ويف  ــكــرمي  ال الـــقـــراآن  ــــات  اآي يف  وردت 
اأحاديث اأهل البيت b  يف عدة موا�سع 

�سنذكر لِك بع�سًا منها:
االإ�سغفار : 

ــهرُ  اإِنَّ ــْم  ــكرُ َربَّ وا  (ا�ْسَتْغِفررُ تعاىل  اهلل  قــال 
ْم  َعَلْيكرُ َماَء  ال�سَّ ــْر�ــِســِل  يرُ  

*
ــاًرا  َغــفَّ َكــاَن 

ــاأَْمــَواٍل َوَبِننَي )  ِب ــْم  ــِدْدكرُ ْ  َوميرُ
*

 ِمـــْدَراًرا 
نوح: اآية (12,11,10) 

اأنــه قال:    j اأمــري املوؤمنني  روي عن 
(اال�ستغفار يزيد يف الرزق ).

التقوى:
َلهرُ  َيْجَعْل   َ ِق اهللَّ َيتَّ قال عز وجل: (َوَمْن 
ْقهرُ ِمْن َحْيثرُ اَل َيْحَت�ِسبرُ   َوَيْرزرُ

*
َرًجا  خَمْ

 ( َح�ْسبرُهرُ  ــَو  َفــهرُ  ِ اهللَّ َعَلى  ــْل  َيــَتــَوكَّ َوَمـــْن 
�سورة الطالق: اآية (3,2).

ال�سكر هلل تعاىل: 
ـــْم) ـــكرُ اَلأَِزيـــَدنَّ  ْ ــْرمترُ ــَك ــَس اإذ قـــال: (َلــِئــْن �

اأمــري  عــن  وروي   .(7 ــة  ــم:اآي (ابــراهــي
املنعم  (�سكر  قـــال:  اأنـــه   j املــوؤمــنــني 

يزيد يف الرزق ) .

الدعاء :
 : قــال  اأنه  اهلل  ر�ــســول  عــن   روي 
اإال  الــقــدر  يــرد  الـــرزق وال  ال يــزيــد يف 

الدعاء وال يزيد يف العمر اإال الرب.

قراءة القراآن :
اأنــه قال :   j اأمــري املوؤمنني  روي عن 
ويذكر  القراآن  فيه  يقراأ  الذي  (البيت 
ويكرث  بركته  تكرث  فيه  وجــل  عــز  اهلل 

رزقه. 
(الواقعة)  �سورة  قــراءة  وخ�سو�سًا 
و�سورة  (ي�ش,  و�سورة  الع�ساء  وقت 
 ( امللك  �ــســورة  اأي�سًا  وت�سمى  تــبــارك 

وقت ال�سباح. 

القول احل�سن :
روي عن االإمــام علي ال�سجاد j  اأنه 
املال وينمي  القول احل�سن يرثي  قال: 
اىل  ويحبب  االأجـــل  يف  وين�سي  الـــرزق 

االهل ويرُدِخلرُ اجلنة.

ال�سالم:  عليه  احل�سني  االإمـــام  زيـــارة 
قال:  اأنــه   j الباقر  االإمـــام  عن  روي 
 j مروا �سيعتنا بزيارة قرب احل�سني 
فاإن اإتيانه يزيد يف الرزق وميد يف العمر 

ويدفع مدافع ال�سوء.

بر الوالدين واالأهل:
 j االإمــام ال�سادق  االإمــام   روي عن 
اأنه قال: من ح�سن بره باأهل بيته زيد 

يف رزقه.

وردنا �سوؤال من �سديقة جملة احل�سيني ال�سغري (رقية �سادق عبد احل�سني) من حمافظة بغداد والتي 
تبلغ من العمر (12) عامًا ت�ساأل فيه عن االأعمال التي تزيد يف الرزق.

ر�شوم: زاهد املر�شدي

روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال  )ال�سالم قبل الكالم(38



امل�رسحي وكيفية  املجال  وعن موهبته يف 
اكت�سافها وتنميتها حّدثنا حممد القا�سم 
عن اأول م�ساركاته والتي كانت يف البداية 
يف مدر�سته عندما كان يف مرحلة االإبتدائية 
مل�رسحيات  املــدر�ــســة  يف  التمثيل  فــبــداأ 
ب�سيطة كانت عبارة عن ق�س�ش من مادة 
الفن فاندفع  باله هذا  القراءة وقد �سغل 
اإليه بالفطرة واأخذ يخرج بع�سها ويقوم 

مدر�سته؛  يف  ليوؤديها  بنف�سه  بتنفيذها 
طرح  والـــذي  معلميه  اأحـــد  اإنــتــبــاه  فلفت 
حممد  تكلم  اأن  وبعد  التمثيل  فكرة  عليه 
اأبــوه,  ذلــك  على  �سجعه  بــاالأمــر  القا�سم 
بعد  هــذه  موهبته  ينّمي  اأن  قــرر  والـــذي 
اأن اإكت�سف له اإيقاع م�رسحي يف التمثيل 
معتد به ولكنه يحتاج اإىل �سقله وتهذيبه, 
فقرر اأن يلحقه بفرقة احل�سيني ال�سغري 
مع رفقائه الذين رحبوا به اأ�سد ترحيب, 
وا�ــســتــمــر االأمــــر عــلــى ذلـــك وخــ�ــســع اإىل 
تقيمها  كانت  والتي  امل�رسحية  الــدورات 
حممد  اتقن  وهكذا  الطفولة  رعاية  �سعبة 
والــ�ــســوتــي  احلـــركـــي  االأداء  الــقــا�ــســم 
وحفظه الأداء دوره يف امل�رسح بكل حر�ش 
حتى �سطع نوره يف اأوىل م�رسحية له مع  
م�رسحية  يف  ال�سغري  احل�سيني   فرقة 

(منجل جدي).
وتعلقًا  القا�سم  حممد  �سغف  ازداد 
ــتــجــربــة الــتــي  بــاملــ�ــرسح بــعــد هــــذه ال
خــا�ــســهــا بــنــجــاح بـــاهـــر, فـــاأخـــذ على 
باأيام العطل  اأن يلتحق بالفرقة  عاتقه 
املدر�سية والدخول يف اأعمال م�رسحية 
جديدة اأخرى وهذا ما ات�سح لنا بعد 
م�ساركته يف م�رسحية  لنا عن  حديثه 
فيها  دوره  كان  والتي  (النقطة 74) 
كانت  فقد  االأول,  الــدور  عن  يختلف 
امل�رسحية تدور اأحداثها عن الهجمة 
االأخـــــرية جلــــرذان داعــ�ــش لــلــعــراق 
ال�سعب  اأفراد  التحاق  تبعه من  وما 
العليا  الدينية  املرجعية  لنداء  تلبية 
الــر�ــســيــدة وكــــان الـــــدور اخلــا�ــش 
مبحمد القا�سم هو اأن ميثل االإعالم 
االأحــداث  ينقل  كــان  الــذي  املغر�ش 

الــتــاأثــري  وحمـــاولـــة  حقيقتها  غـــري  عــلــى 
طريقة  ويف  دوره  يف  فاأبدع  العام  بالراأي 
م�ساهدي  من  عــدد  عنه  قــال  حتى  اإلقائه 
االإخت�سا�ش:  ذوي  مــن  وهــم  امل�رسحية 
يف  املعادية  القناة  فيه  اأالحــظ  كنت  (اإين 
ال�سحيح  بال�سكل  املكتوبة  للمادة  حفظه 
اإلقائه بطريقة  واالأكرث من ذلك يف طريقة 
طــرح  يف  املــعــاديــة  الــقــنــوات  ت�ستخدمها 
االأحــداث من حيث االإميــاءات واحلركات 
تلك  الأن  ينطقها,  التي  للكلمات  املرافقة 
تومئ  لالأخبار  النا�رسة  املعادية  القنوات 
وبنربات  بكلمات  يعربوا  بــاأن  للمذيعني 
�سوتية بغي�سة اإ�سافة اإىل حركة براأ�سهم 
اأو اأيديهم تدل على تقدم داع�ش واندحار 
اجلي�ش العراقي - وهيهات لهم ذلك –).
وي�سيف قائاًل: (وقد ذّكرين املمثل حممد 
بها  تعاملت  التي  الرمزية  بهذه  القا�سم 
دوره  اأّدى  حيث  املــاأجــورة  القنوات  تلك 
يقول  ما  ملعنى  داركــًا  للن�ش  وهو حافظًا 
بال�سكل  وحــركــاتــه  ـــه  اإميـــاءات �ــســابــطــًا 
امل�سبوط ليوؤدي ما اأراد اإي�ساله االأعداء) 
يعتمدوا  ال  باأن  للمجتمع  ر�سالة  ليو�سل 

هذه القنوات املاأجورة وامل�ستعبدة.
عن  القا�سم  حممد  املــبــدع  عــرّب  واأخــــريًا 
�سكره وامتنانه للعتبة احل�سينية املقد�سة 
�ساهم  من  ولكل  الطفولة  رعاية  ول�سعبة 
اإبتداء  امل�ستوى  هذا  اإىل  واإي�ساله  برفده 
الذين  اأ�سدقائه  واإىل  اأبيه  اإىل  معلمه  من 
ال�سغري,  احل�سيني  فرقة  يف  اإحت�سنوه 
خدمة  املــوهــبــة  هـــذه  يــكــر�ــش  اأن  متمنيًا 
للدين واملذهب يف طرح الق�سايا االأخالقية 
ليكون  للمجتمع  والــرتبــويــة  والــديــنــيــة 

عن�رسًا مفيدًا فيه.

اأهاًل بكم اأحبتي ال�سغار وفقرة مواهب, يف هذا العدد �سوف ن�سطحبكم ملعرفة 
 موهبة جديدة من املواهب التي اعتدنا على تعريفكم بها اأال وهو املتاألق 

(حممد قا�سم جبار) من حمافظة الديوانية والذي يبلغ من العمر (13) عامًا.

جنم يولد يف الديوانية لي�سطع يف كربالء

39 روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال )الغناء ع�س النفاق(



اأ�ــســدقــاء  ــعــة  اأرب تـــدور حــول  ق�ستي 
ي�سكنون يف مدينة كبرية كانت جتمعهم 
املحبة والوفاء وال�سدق والعمل كانوا 
فقراء يعملون يف تنظيف اأحد امل�سانع 
وكانوا يحبون الدرا�سة لكن مل ميلكوا 
فيها  التعلم  اأو  املدر�سة  لدخول  املــال 
وكان كل �سديق لديه حلم يريد حتقيقه 
لكن الياأ�ش كان يدب يف قلوبهم ب�سبب 
التعلم  فكان  املقدرة على  الفقر وعدم 
املال الذي يح�سلون عليه من العمل ال 

يكفي لدخول املدر�سة
ويف اأحد االأيام خرج االأ�سدقاء االأربعة 
رجاًل  راأوا  اإنهم  و�ــســادف  العمل  اإىل 
يتعر�ش اإىل ال�رسقة وكان الرجل غنيًا 
من اأهل املدينة وقرر االأ�سدقاء م�ساعدة 
الرجل بدافع االإن�سانية الأنه رجل كبري 

الــ�ــســارق  عــلــى اجلــــري وراء  اليــقــدر 
الــ�ــســارق  وراء  ــدقــاء  االأ�ــس وجـــرى   ,
وفعال  االأمــوال  ويعيدوا  به  ليم�سكوا 
االأمـــوال  ــــادوا  واأع الــ�ــســارق  اأم�سكوا 
الغني  الرجل  ف�سكرهم  �ساحبها  اإىل 
و�ساألهم عن اأ�سمائهم وعملهم فاأجابوه 
وتعجب الرجل الأنهم مل يدر�سوا كبقية 
االأوالد وهم يف �سن يجب عليهم التعلم 
عن  مينعهم  الذي  ال�سبب  عن  و�ساألهم 
الدخول اإىل املدر�سة فقالوا له  ب�سبب 
الفقر وعدم املقدرة على جمع املال الأن 
كل ما يك�سبوه ال يغطي نفقات معي�سة 
م�ساعدتهم  الغني  الرجل  وقرر  اأهلهم 
ويـــرد اجلــمــيــل الأنــهــم �ــســاعــدوه فقام 
تكاليف  ودفــع  املدر�سة  اإىل  بادخالهم 
الكايف وفعال  املال  الأنه ميلك  درا�ستهم 
اأدخلهم املدر�سة وفرَح االأ�سدقاءرُ بهذا 
هذا   : العجوز  الرجل  لهم  االأمر وقال 

ت�ستحقون  فــاأنــتــم  حــقــكــم 
القدر  , وكان  ذلك  اأكرث من 

ال�سنون  ت  ـــرَّ وَم لهم  يبت�سم 
وتخرج االأ�سدقاء من املدر�سة وظلوا 

وقـــرروا  لبع�سهم  اأوفــيــاء  اأ�ــســدقــاء 
اأحــالمــهــم ودر�ــــش كــل واحــد  حتقيق 
�ــســغــره كل  يــتــمــنــاه يف  كـــان  مــا  منهم 
تعاىل  اهلل  ومب�ساعدة  اخلري  بفعل  هذا 
�ساعدهم  الذي  الرجل  ين�سوا  لهم ومل 
و�سكروا اهلل الذي َمَن عليهم وبعث لهم 
الرجل مل�ساعدتهم وتعلموا عدم الياأ�ش 

من رحمة اهلل .
وعلينا اي�سا يا اأ�سدقائي االأعزاء 
الياأ�ش من رحمة اهلل تعاىل  عدم 
اليوجد  اأنه  الق�سة  من  ونتعلم 
اأمام حتقيق اأحالمنا فاإن  عائق 
رحمة اهلل عز وجل ال حدود لها 

وتاأتينا من حيث ال نعلم .

زهراء جا�شم مهدي اخلر�شان / بابل 
حلم الأ�صدقاء 

ر�شوم: زاهد املر�شدي

روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال )اأف�سل العبادة اإدمان التفّكر يف اهلل ويف قدرته(روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال )من الذن�ب التي تغرّي النعم البغي(40



ح�سني عبد الروؤوف / العمر 12 �سنة 
الدواء  لهم  واأقــدم  النا�ش  اأخدم  �سيدالين  اأ�سبح  اأن  اأريد 
والعالج واأتعامل معهم بلطف وحنان و�ساأخدم وطني من 
واأ�ساعد  للنا�ش  الــدواء  باإعطاء  ال�سحيحه  معاملتي  خالل 
الفقراء واملحتاجني الذين ال ي�ستطيعوا دفع اجور الدواء .

حيدر حممد جا�سم / العمر 11 �سنة
اأ�سبح طبيب لكي ا�ساعد على عالج زوار  اأن  طموحي هو 
االإمام احل�سني j واخدم اإمامي بهذا الفعل واأي�سًا اأخدم 
بلدي من خالل معاجلة النا�ش الفقراء واملحتاجني واالأيتام.

عمار حممد خليل / العمر 12 �سنة 
اأمتنى ان اكون يف امل�ستقبل معلم اإ�سالمية لكي اأعّلم التالميذ 
امور الدين ال�سحيحة ومبادئ اأهل البيت  b وبذلك �ساأخدم 
ومبادئ  باأخالق  ملتزمني  طالب  تخريج  خالل  من  وطني 

 . b  اأِئمِتنا االطهار

كوثر عبد االأمري �سالح / العمر 10 �سنوات 
م�ساهدة  اأحــب  الأين  اأطــفــال  طبيبة  اأكــون  اأن  هو  طموحي 
يف  جهدي  كل  و�ساأبذل  وميــرحــون  يلعبون  وهــم  االأطــفــال 
لهم  اهلل  واأدعــــو  االمــرا�ــش  مــن  ال�سفاء  على  م�ساعدتهم 

بال�سفاء وبذلك قد �ساهمت يف خدمة  بلدي . 

فاطمة حيدر زيدان / العمر 12 �سنة 
واأي�سًا  الدينية  اأدر�ش يف احلوزة  اأن  امل�ستقبل  طموحي يف 
اأمتنى اأن اأكون مهند�سة معمارية و�ساأخدم وطني من خالل 

ر�سم خرائط هند�سية جميلة لعمارات ومباين .

حلم الأ�صدقاء 

41 روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال )اأف�سل العبادة اإدمان التفّكر يف اهلل ويف قدرته(



جملة  باختيار  مي�سان  وريــا�ــســة  �سباب  مــديــريــة  تقدمت 
الطفولة  رعــايــة  �سعبة  عــن  الــ�ــســادرة  ال�سغري  احل�سيني 
العراق  يف  جملة  كاأف�سل  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  التابعة 

لعام 2014م.
وقد مت التكرمي بعد توجيه دعوة من مديرية �سباب وريا�سة 
م ال�سيد حيدر  مي�سان الإدارة املجلة يف حمافظة مي�سان, وتقدَّ
�سهادة  بتقدمي  مي�سان  وريا�سة  �سباب  مدير  املــوىل  �ستار 
االأ�ستاذ  ال�سغري  احل�سيني  جملة  حترير  لرئي�ش  تقديرية 

حممد احل�سناوي الذي لبَّى الدعوة مع الوفد املرافق له.
اختيار  مت  لقد  له:  كلمة  يف  املــوىل  �ستار  ال�سيد  اأو�سح  وقد 
لعام  امل�سلم  للطفل  جملة  كاأف�سل  ال�سغري  احل�سيني  جملة 
2014م, مقارنة مع باقي االإ�سدارات اخلا�سة بالطفولة يف 
العراق, فاملجلة تتعامل مع اأكرث من فئة عمرية فهي تخاطب 

االأعمار من �سن ال�ساد�سة اإىل الثانية ع�رس.
االأعمار  هذه  مع  التعامل  اإن  الحظنا  وقد  املــوىل:  واأ�ساف 
اأم  املواد  اأكان على م�ستوى طرح  �سواء  باملجلة مبهارة  مت 
الر�سومات اأو الت�سميم والذي اأظهرته املجلة ب�سكل ملفت 
لالإنتباه والذي مل جنده حقيقة بهذا ال�سكل املتكامل كما هو 

يف باقي االإ�سدارات اخلا�سة بالطفل يف العراق.
احل�سينية  والعتبة  احل�سناوي  املوىل  ال�سيد  �سكر  وقد  هذا 
الظروف  يف  وخا�سة  االأطفال  ب�رسيحة  الهتمامهم  املقد�سة 
الأجيالنا  م�سادة  اإعالمية  هجمة  بها  نواجه  التي  الراهنة 
يف  العنف  وجت�سيد  الإف�سادهم  خاللها  مــن  ت�سعى  والــتــي 

�سلوكياتهم.
مي�سان  (حمــــرتف  رابــطــة  كــرمــت  مت�سل  �سعيد  وعــلــى 
ال�سغري  احل�سيني  جملة  مي�سان  حمافظة  يف  امل�رسحي) 
والكاتب  االإعــالمــي  يتقدمهم  املنا�سبة,  بهذه  التميز  بــدرع 
م بال�سكر اجلزيل للعتبة احل�سينية  عدي املختار والذي تقدَّ
املجتمع  م�ستويات  كافة  اإىل  و�سل  الــذي  لعطائها  املقد�سة 
ابتداء من االأطفال اإىل الرجال والن�ساء واهتمامهم ب�رسيحة 

املثقفني واملهنيني.
ا�ستعدادي  عــن  اأعــلــن  املنا�سبة  وبــهــذه  املــخــتــار:  واأ�ــســاف 
كاإعالمي وم�رسحي الكامل يف رفد ودعم (امل�رسح احل�سيني 
يعّد  والــذي  الطفولة  رعاية  �سعبة  حتت  املن�سوي  للطفل) 

امل�رسح  كون  االإ�سالمي  امل�رسح  تطوير  �سبل  اأحــد  وجــوده 
عرب  احل�سينية  الق�سية  طرح  يف  اأ�سا�ش  ركن  هو  احل�سيني 
و�سائل الفن الإي�سال ر�سالة مفادها اإن احل�سني عليه ال�سالم 
ا�ست�سهاده  االأديان ولكي يبقى ينب�ش بربكة ق�سة  هو لكل 

كل �سمري حي.

روي عن االإمام الباقر  j اأنه قال )اإن الكذب خراب االإميان(42



ال�سغري عن �سكره  وقد عرب رئي�ش حترير جملة احل�سيني 
احل�سيني  ملجلة  لتقييمهم  مي�سان   وريا�سة  �سباب  ملديرية 

ال�سغري كاأف�سل جملة كما وتقدم لرابطة 
(حمرتف مي�سان امل�رسحـــــــي) لتقدميهــــم درع التمــيز.

اف�سل  لــقــب  " اإن  لــه  كلمة  يف  اأ�ــســاف  وقـــد 
التميز هما حمطتان  جملة لعام 2014 ودرع 
يف  الطفولة  رعاية  �سعبة  م�سوار  يف  مهمتان 
حتٍد  امــام  جتعلنا  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
كبري كي ن�سعى جاهدين لنكون االأف�سل دائما 
لوال  تتحقق  ان  لها  ماكان  االإجنـــازات  وهــذه 
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  االمانة  دعم 

الطفولة  رعاية  �سعبة  بكادر  ومـــرورًا  العام  بــاالأمــني  ــدءًا  ب
و�سنعمل جاهدين لرقي املجلة كي نكون يف املقدمة دومًا ".

واو�سح احل�سناوي" ان جملة ( احل�سيني ال�سغري) تطبع 
يف العراق وخارجه وبلغات خمتلفة , حيث تطبع يف العراق 

بثالثون الف ن�سخة, ويف ايران بخم�سة االف ن�سخة باللغة 
العربية والفار�سية, ويف لبنان تطبع بواقع ثمانية ع�رس الف 
الفي  بواقع  تطبع  االنكليزية  باللغة  بريطانيا  ويف   , ن�سخة 
وخم�سائة ن�سخة وال�سعي قائم لطباعتها وتوزيعها يف دول 

اأخرى  ".
يذكر اإن املجلة �ساركت يف العديد من املعار�ش داخل وخارج 
يف  �ساركت  اإذ  الــقــراء  ور�ــســى  ا�ستح�سان  ونــالــت  الــعــراق 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  اأقامتها  التي  الثقافية  اال�سابيع 
الكناو)   ) منطقة  يف  الهند  ويف  وباك�ستان  ــران  اي لبنان  يف 

وا�سطنبول ".
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احللقة ال�صابعة

اإنها املرة الثانية التي ت�صيبني فيها 
الكرة ب�صبب هوؤالء املزعجني 

�صوف لن يلعبوا بالقرب من بيتنا بعد 
اأن ي�صقطوا يف هذه احلفرة العميقة .

ها ها ها .. لقنتهم 
در�صاً لن ين�صوه .

ال لن اأفعلها اآ�صف , لقد وقعت يف �صر اأعمايل .

ويلي . ما 
الذي فعلته ؟

�صوف اأنتقم منكم , �صوف تعرفون 
من هو �صنجوب القوي .

اإهداأ يا اأخي اإنهم 
اأطفال وميزحون .

ما الذي تفعله 
يا �صنجوب ؟

لقد وقع اأحدهم 
يف احلفرة .

�صوف لن يكررها 
اأبدًا , هذا وعد مني .

ما الذي فعلته اأال 
تخ�صى �صنجوب الذي 

�صيغ�صب منا ؟

ل يل الكرة وال   هيا حوِّ
ترمها بعيدًا .

اإحذروا االإقرتاب من 
بيت �صنجوب فنحن 

ال نريد اإيذاءه  .

�صتكون عاقبتك وخيمة يا �صنجوب 
, كيف تفعل مثل هذا االأفعال ؟

لو كان كبريًا لعاقبه القانون الأن 
فعلتُه هذِه فيها خطر كبري 

اأوه اأنا اآ�صف مل 
اأكن اأق�صد ذلك 


