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�شعر :حممد جبار ح�سن

ُح ُّب ُك ُم من ُح ِّب اهللْ
حب َي ْك رُبُ ما �أَحال ْه
ٌ
ورين
ْ
َن َت َذ َّك ْر ُه َم رْ�سُ
ي ِكنُ َنا �أَ ْن َن ْن َ�سا ْه
ال مُ ْ

يا�ساد َتنا
ياق ْد َو َتنا ...
ُ
َ
ِذ ْكرُ ُك ُم ِع ْطرُ الأَفْ َوا ْه
ِ
يار ِت ُك ْم َن ْ�س َعى
حقاً ل ِز َ
وال�ساعي ُبو ِر َك َم ْ�س َعا ْه
َّ
َ
َ
داي ِ
تنا
ار ِه َ
�أ ْن ُت ْم �أ ْن َو ُ

ظيم َم ْع َنا ْه
ور َع ٌ
وال ُّن ُ
ِمن ُك ْم َم ْع َنى ال ُّز ْهد َع ِرفْ َنا
و�أَ َخ ْذنا ُك َّل َ�س َجايا ْه
أكوان
يا � َآل َن ِب ِّي ال
ْ
فل ُك ْم َق ْد ٌر ما �أعاله
لن َن ْبلُ َغ َب ْع�ضاً م ْنهُ
ال ْ
�أَ َبد ًا �أَ َبد ًا ال واهللْ

) )1260

�أعزائي
ا�ستثمار �أوقات الفراغ من الأمور املهمة وال�رضورية يف حياتنا ولكي
ننمي قدراتنا ومواهبنا التي وهبنا اهلل �إياها علينا �أن ن�ستثمر كل دقيقة
بكل ما ينفع �أنف�سنا واملجتمع ونحن مقبلون يف هذه الأيام على العطلة
الربيعية وينبغي علنيا �أن ن�ستعد لها ونق�سم الأوقات وجنعل جزء ًا
منها ملراجعة درو�سنا وجزء ًا لتنمية هواياتنا ومواهبنا من ر�سم وخط
وريا�ضة وغريها من املواهب والهوايات التي تتمتعون بها �إ�ضافة �إىل
الت�سجيل يف الدورات التعليمية املفيدة التي تقيمها بع�ض امل�ؤ�س�سات
مثل العتبة احل�سينية املقد�سة وغريها من امل�ؤ�س�سات ذات الثقة فهذه
الأمور مهمة جدا لتنمية قدراتنا الذهنية والعقلية واجل�سدية اي�ضا
فبناء النف�س باملعرفة والعلم حث عليه ديننا احلنيف دائما فقد روي
عن الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (العلم ر�أ�س اخلري كله
واجلهل ر�أ�س ال�رش كله) ،جعلنا اهلل و�إياكم �أحبتي من طالبي العلم
واملعرفة دائما ومن فاعلي اخلري يف هذه الدنيا لكي ن�سمو ببلدنا وبديننا
�إىل الأمام دائما ونتجاوز كل الأ�شياء التي تعرقل م�سريتنا وتقدمنا
�إنه �سميع جميب..
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ال�ضيف ال�صيني

�سيناريو  :و�سام القريني
ر�سوم :م�صطفى بر�شومي  /م�صر

�أنا املحقق (هوان) من
�إمرباطورية ال�صني .

تف�ضل مرحبا بك
�أيها املحقق

لديك �ضيف من بالد بعيدة .
بالد بعيدة !
فليتف�ضل .

عفوا
لدينا
ق�ضية .

هل ذهبت �إىل
ال�سماك ؟
دكان ّ

هذا الرجل �رسق
�سمكتني مني .

�أنا قادم ،
تف�ضل معي .

كال مل �أ�صل �إليه .

ما تقول �أيها
املحقق (هوان) ؟
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�إنه كاذب  ،ف�أنا مل �أذق
طعم ال�سمك منذ �أ�شهر
 ،هل يل ب�رشب املاء ؟

ال �أعرف ولكن �أعتقد �أنه ال بد من
الذهاب �إىل بيت الرجل للت�أكد .

روي عن النبي � sأنه قال (ما ت�شاور قوم �إال هدوا �إىل ر�شدهم)

أح�ضوا قطة �أليفة وقربوها منه
� رِ
ف�إن لعقت يديه فهو كاذب و�سارق .

لقد �أخربوين عنك
كثريا وقد جئت اليوم
لأطلب منك خدمة.

لي�س متاما
� ،أرجوك ال
متتدحني.

لقد حللت الق�ضية
ب�سهولة عجيبة �إنك رائع

هذه خريطة املدينة امللكية � ،أريدك �أن تر�شدين �إىل الأماكن
التي ميكن �إخرتاقها حتى ن�ضع عليها حرا�سة
رائع يبدو �أن �شهرتك
�أ�صبحت عاملية

وبعد �أن قام �سنان بدرا�سة اخلريطة
�شكرا لك �أيها املحقق العربي الرائع  ،ول�سوف
�أعود لك بعد �أ�شهر لأمر هام �إىل اللقاء.

�إنك ت�ستحق
الكثري .

هذا كل
�شيء

روي عن النبي � sأنه قال (اطلبوا املعروف والف�ضل من رحماء �أمتي تعي�شوا يف �أكنافهم)
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احلمد هلل على ذلك  ،وعلينا �أن
نكون حذرين ويقظني دائما .

ق�صة � :سارة العبادي
ر�سوم� :أحمد اخلزعلي

�شجرة ال�سدر
�أعزائي ال�صغار ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتُه �أه ًال بكم جمدد ًا يف جملتكم اجلميلة ( احل�سيني ال�صغري) �سنتعرف اليوم على
�شجرة لها منزلة كبرية عند الباري عز وجل اذ ذكرت يف �أربع �آيات قر�آنية وكرمها تعاىل ب�أن جعلها عند جنة امل�أوى� ،إذ ر�أى ر�سول
اهلل  جربئيل  gعندها  ,وذلك عندما �أُ رْ�س َِي به �إىل ال�سماء ليلة الإ�رساء واملعراج وجاء ذلك يف قوله تعاىل يف �سورة النجم
ال�س ْد َر َة َما َي ْغ�شَ ى( ،{)16والآن
} َو َل َق ْد َر�آ ُه َن ْز َل ًة �أُخْ َرى( )13عِن َد �سِ ْد َر ِة المْ ُ ْن َت َهى( )14عِن َد َها َج َّن ُة المْ َ�أْ َوى(�)15إِ ْذ َي ْغ�شَ ى ِّ
�سنتعرف �أكرث على �شجرة ال�سدرة
املعروفة با�سم (�شجرة النبق) من
خالل حديث �صديقتنا ال�شجرة .
�شجرة ال�سدر � -:أه ًال بكِ يا �أمونة
وبجميع الق ّراء الأعزاء� ،س�أعرفكم
على هذه ال�شجرة العظيمة ونبد�أ
بالبيئة التي نعي�ش بها ،ف�إننا من
الأ�شجار التي تتمكن من العي�ش يف
الأرا�ضي الرملية وال�صحراوية ،
ولنا جذور عميقة تتحمل الظروف
القا�سية وحتتاج اىل �شتاء دافىء
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ن�سبي ًا لعدم حتملها درجات احلرارة املنخف�ضة
فتنمو يف املناطق احلارة واملعتدلة �إذ تتحمل
درجات احلرارة العالية واجلفاف و العط�ش
وملوحة الرتبة و الرياح القوية.
ونحن من النباتات املعمرة ودائمة اخل�رضة ذات
جذع متفرع �إىل فروع عديدة ،وتكرث زراعتنا يف
احلدائق وال�شوارع لكوننا ن�ضفي منظر ًا جمي ًال
للمكان ونقوم بتظليله ونعمل كم�صدات للرياح
كما نقوم بتثبيت الرتبة وخا�صة الرتبة الرملية.
�أمونة  -:وماذا عن فوائد �شجرة ال�سدر
وثمارها؟
روي عن النبي � sأنه قال (من ق�ضى مل�ؤمن حاجة ق�ضى اهلل له حوائج كثري ًة �أدناهنّ اجلنة)

�شجرة ال�سدر  -:لنا فوائد متعددة
للإن�سان� ،إذ ت�ستخدم �أوراقنا يف عالج
بع�ض الأمرا�ض اجللدية وفق و�صفات
الأع�شاب اخلا�صة بها� ،أما �أزهارنا
ف�إنها تعد غذا ًء للنحل الذي ينتج ع�س ًال
ذا نوعية جيدة وقيمة غذائية عالية بعد
�أن يتغذى على �أزهارنا والذي ُيعرف
با�سم ( ع�سل ال�سدر ) ،كما �أن ثمارنا
تـُعد من الفواكه املحببة لدى �أغلب
النا�س ب�سبب مذاقها احللو و�إحتوائها
على جمموعة من العنا�رص املعدنية

حاول التقرب �إىل حمبي �أهل البيت
 bلأ�سباب �سيا�سية  ,ف�أمر ب�إعادة
بناء القرب ال�رشيف  ,والآن جند �أن
�إحدى �أبواب ال�صحن احل�سيني
ال�رشيف �سميت ب�إ�سم (ال�سدرة) ,
تخليد ًا لوجودها يف ذلك املكان .
�إىل هنا تنتهي حكايتنا لهذا العدد
 ,انتظرونا يف العدد القادم لنتعرف
مع ًا على فاكهة جديدة ذُكرت يف
القر�آن الكرمي .
روي عن النبي � sأنه قال (التاجر ال�صدوق مع النبيني وال�ص ّديقني وال�شهداء)

وال�سكرية التي تفيد اجل�سم �أما خ�شب جذوعنا فيكون
قوي ًا وذا نوعية جيدة وله ا�ستعماالت متعددة .
�أمونة� -:شكر ًا لكِ يا �صديقتي �شجرة ال�سدرة على
هذه املعلومات  ,وقبل �أن �أودعكم �أيها الأعزاء �أود �أن
�أبني لكم منزلة ال�سدرة عند حمبي الإمام احل�سني g
فبعد �إن قام املختار الثقفي (ر�ضي اهلل عنه) بثورته
للأخذ بث�أر الإمام احل�سني  gبنى قرب الإمام وكانت
بالقرب منه �شجرة ال�سدرة  ,ي�ستدل من خاللها الزوار
على مكان القرب  ,ويف عهد هارون العبا�سي الذي ا�شتد
به العداء لأهل البيت � , bأمر بهدم القرب ال�رشيف
وقطع �شجرة ال�سدرة ملنع النا�س من زيارة الإمام
احل�سني  ,gوبعد �أن ا�ستلم ولده امل�أمون احلكم
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�إعداد � :ضياء العيداين ر�سوم :زاهد املر�شدي

رحلة إلى الصحارى
أه ً
ال بكم أحبتي الصغار ورحلة جديدة من رحالتنا،
ستكون رحلتنا لهذا اليوم إلى الصحارى لنتعرف عليها
سوية ،وقبل الرحلة ستحدثكم صديقتي المركبة عن
أهم المعلومات عن الصحراء قبل بدء الرحلة.

اء هي منطقة جغرافية تقل فيها
الص ْح َر ُ
َ
وسائل العيش والحياة فيقل المطر في
مناطق الصحراء ,ويندر فيها وجود النباتات
والحيوانات  ,إال بعض األنواع القليلة التي لها
القابلية على النمو والحياة في تلك الظروف
القاسية المتمثلة بمناخ حار نهارًا وبارد لي ً
ال.

وللتعرف عليها أكثر تعالوا معنا لزيارة الصحراء
الكبرى في أفريقيا والصحراء البيضاء والسوداء
في مصر ولنتجول بين أروع الصحارى فى العالم.

نحن اآلن في الصحراء الكبرى

وهي أكبر الصحارى الحارة في العالم إذ أن مساحتها تفوق
الـ ( )9ماليين كم مربعا ،وتحتل الجزء األكبر من شمال أفريقيا،
حيث تضم الصحراء الكبرى ( )11دولة منها (مصر والسودان
وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) هذه الصحراء
أراض خضراء ,وتعيش فيها أقوام
كانت قديمًا عبارة عن
ٍ
ً
وتحتوي على الحيوانات وكانت تغطيها األنهار طوال وعرضًا،
ولكنها فقدت خاصية العيش فيها وتحولت إلى صحراء قاحلة
ذات درجات حرارة عالية جدًا في النهار إذ تصل إلى ( )80درجة
شتاء.
مئوية وباردة في الليل وتصل إلى سالب تسع درجات
ً
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روي عن النبي � sأنه قال(امل�صائب مفاتيح الأجر)

من الطبيعي أن نرى صحراء صفراء ألنها تمثل لون
الرمال ،ولكن الغريب أن نرى صحراء بيضاء وأخرى سوداء.

نعم  ...فانظري إلى هذه الصحراء البيضاء حيث يطغى
لون البياض عليها وتقع في مصر على مسافة حوالي
( )500كيلومترا من العاصمة المصرية (القاهرة) ولونها
األبيض بسبب إنتشار اللون األبيض الطباشيري
والثلجي فيها الذي يغطي معظم أرجائها ،وتتميز
بصالبتها أذ تنتشر فيها األشكال الصخرية بشكل
منحوت وجميل بفعل الرياح المحملة بالرمال والتى
صاغت أشكال الصخور ،والتي تشبه عش الغراب واخرى
على شكل رأس طائر وأخرى كالقبة ,مما أصبح هذا
المكان أشبه ما يكون بمتحف طبيعي.

أما الصحراء السوداء فهي صحراء ذات رمال سوداء وليس صفراء كما هو معتاد
وال بيضاء ،وتقع هذه الصحراء في مصر أيضًا وتبعد الصحراء السوداء قلي ً
ال عن
الصحراء البيضاء ،وسميت بالصحراء السوداء ألن في طرفها توجد تالل بركانية
تسمى (الجاسبر)  ،وهي
سوداء ثارت منذ عصور ماضية وأخرجت مادة بركانية
ّ
تتكون منها الصخور السوداء.
المادة التي
ّ

واآلن أحبتي األصدقاء حان وقت
الرحيل ألتقيكم في العدد القادم
ورحلة جديدة من (رحالت عارف).

روي عن النبي � sأنه قال (من فقه الرجل قلة كالمه فيما ال يعنيه)
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ق�صة  :نادية غازي

عبري جدكم وجدتكم
كبار يف ال�سن وقد
اعتدادوا على
الهدوء � ,أرجو �أال
تزعجوهما عندما
ن�صل بيتهما

ر�سوم� :سرى غزوان  /الإمارات العربية

يف بيت جدي

ح�سنا يا ماما  ..ولكن
ذكري ابنة عمي مرمي
فهي تن�سى �أحيانا

جدتي هل
ت�سمحون لنا
بالتجول يف
البيت وحوله

تعايل يا مرمي �إىل �أين �أنتِ ذاهبة ؟

طبعا يا حبيبتي
�إنه بيت جدكم

�أتفرج على
غرفة جدتي
هي ال متانع
تعايل معي

تعايل انظري هناك
توجد حافظتان
من البال�ستك
مملوئتان باملعجنات
(الكليجة) � ,آه ما
�أطيب رائحتها !!
�س�أتناول واحدة

هيييييييه يجب �أن ال تعبثي
ب�أ�شياء النا�س دون علمهم
�إنها خزانة جدتي

10

كفاكِ يا مرمي  ,هيا اتركي
كل �شيء يف مكانه وال تفتحي
�أية علبة هيا نخرج

روي عن النبي � sأنه قال (�إن �أعظم النا�س خطايا يوم القيامة �أكرثهم خو�ضا يف الباطل)

كم �أحب طعامكِ
يا جدتي �إنه رائع

و�أنا �أي�ضا
يا جدتي

بالهناء والعافية
يا �أحبائي

ملاذا جدتي مل تقدم
لنا من الكليجة
التي �صنعتها؟
وملن تخبئها ؟
عبري  ,مرمي هذه
الكليجة لكما  ,لو
قدمته لكما مبكرا ملا
تناولتما طعام الغداء

�شكرا على الزيارة
لقد �أ�سعدمتونا

يحفظكم اهلل يا �أبي ,
هيا يا عبري و�أنتِ
يا مرمي �سلما على
جديكما
انتظروا
قليال
هل ر�أيتِ كيف كنتِ مت�رسعة؟
اعتقدت �أن جدتي تخبئها منا

ح�سنا �ساحمتك
هذه املرة ,
هيا لنتذوق
هذه املعجنات
الطيبة
روي عن النبي � sأنه قال (العلم ر�أ�س اخلري كله واجلهل ر�أ�س ال�شر كله)

نعم يجب �أن ال نظن ال�سوء قبل
�أن نت�أكد � ,أنتِ على حق
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يا لكِ من بنت
من قال �إنها
تخبئها ؟ رمبا
هي تخ�ص
�شخ�ص ًا �آخر
�أح�سني الظن

اهلل ....
هيا
�شكرا
يا بنات �إىل يا جدتي
ال�سيارة

�إنطالقا من �شعار (بنهج احل�سني عليه ال�سالم نبني الأجيال) ي�سر �شعبة رعاية الطفولة التابعة للأمانة العامة للعتبة
احل�سينية املقد�سة �إقامتها مهرجان احل�سيني ال�صغري الأول مل�سرح الطفل والذي تنطلق فعالياته اعتبارا من (� 15إىل
 )2015/3/ 18راجني من الفرق امل�سرحية الراغبة بالإ�شرتاك من حمافظاتنا احلبيبة كافة زيارة املوقع الر�سمي
ملجلة احل�سيني ال�صغري � Alhusseini-alsagher.orgأو �صفحة التوا�صل االجتماعي الفي�س بوك اخلا�صة
باملهرجان (مهرجان احل�سيني ال�صغري الأول مل�سرح الطفل) ،علما �أن �آخر موعد لإر�سال ا�ستمارة امل�شاركة
الإلكرتونية مع الن�صو�ص امل�سرحية هو (. )2015/1/25

.................
�شروط الإ�شرتاك

� )1أن يكون العمل امل�سرحي املقدم غري معرو�ض �سابق ًا .
� )2أن ال تقل مدة العمل امل�سرحي عن ( ) 25دقيقة وال تزيد عن (  )35دقيقة .
� )3أن يكون مو�ضوع العمل عن الق�ضية احل�سينية ح�صرا .
� )4أن يكون العمل خاليا من جت�سيد للحيوانات .
� )5أن تكون الفئة العمرية امل�ستهدفة من  9ـــــ � 18سنة .
� )6أن يكون عمر كادر املمثلني يف العمل امل�سرحي ال يتجاوز (�)15سنة .
� )7أن ال يتجاوز وفد كادر العمل عن (� ) 10أ�شخا�ص .
� )8أن يكون العمل امل�سرحي باللغة العربية الف�صحى .

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

�آلية الإ�شرتاك

 )1ملء ا�ستمارة اال�شرتاك و�إر�سالها مع الن�ص امل�سرحي .
 )2يقدم العمل امل�سرحي م�صورا على قر�ص ( )CDخالل �شهر
واحد بعد املوافقة على الن�ص .
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إعداد  :كمال �شرب
�
امل�صيبات)
روي عن النبي � sأنه قال (من زهد يف الدنيا هانت عليه
ر�سوم  :زاهد املر�

 )1جائزة �أف�ضل عمل متكامل
		
 )2جائزة �أف�ضل ن�ص م�سرحي
			
 )3جائزة �أف�ضل ممثل
 )4جائزة �أف�ضل ممثلة			
			
 )5جائزة �أف�ضل ديكور
		
 )6جائزة �أف�ضل م�ؤثرات
 )7جائزة �أف�ضل �أزياء		
 )8جائزة �أف�ضل �إخراج
...............

.

مالحظة

.

 )1ت�سلم اللجنة املنظمة للمهرجان
مبلغ ًا قدره ()1.000.000
مليون دينار عراقي لكل فرقة
م�سرحية م�شاركة بعد املوافقة على الن�ص عن
كلفة العمل امل�سرحي على �أن ت�سدد بو�صوالت ر�سمية .
 )2توفر اللجنة املنظمة للمهرجان ال�سكن والإطعام والنقل للفرق امل�شاركة
خالل �أيام املهرجان.
 )3توزع اللجنة امل�شرفة على املهرجان دروع م�شاركة و�شهادات تقديرية
لكل الوفود امل�شاركة.
 )4ميكن �إ�شراك ممثل �أو ممث َلني من ال�شباب �أو الرواد يف العمل
امل�سرحي وح�سب ال�ضرورة مع مراعاة كادر الوفد امل�شارك
والبالغ (� )10أ�شخا�ص .
 )5يتم �إختيار �أف�ضل ع�شرة �أعمال فقط من الأعمال
املقدمة للإ�شرتاك يف املهرجان .

رب
�شدي

روي عن النبي � sأنه قال (لعنة اهلل على الكاذب و�إن كان مازحا)
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�إعداد  :كمال �شرب

ر�سوم  :زاهد املر�شدي

لقاء جديد ودعاء لي ولكم بالتسديد والقول النافع
المفيد انّه حميد مجيد

�أحبتي
الكرام عليكم مني ال�سالم
لن�ستذكر مع ًا بع�ض الأمور قبل الدخول

• قلب الإن�سان يرتاوح وزنه بني  300 - 250غرام .
• خالل العمر االعتيادي يبلغ عدد �ضربات القلب  2,5بليون �ضربة وي�ضخ
( 300,000ثالثمائة الف) طن من الدم .
• االن�سان = ج�سد  +روح وكالهما يحتاجان غذاء ولقاح �ضد املر�ض ودواء عند املر�ض .
ال�صحة واملر�ض واملوت واحلياة
• روي عن امري امل�ؤمنني � gأنه قال ّ � ( :إن للج�سم �ستة �أحوال :
ّ
والنوم واليقظة وكذلك الروح  ,حياتها علمها  ,وموتها جهلها  ,ومر�ضها �شكها  ,و�صحتها يقينها
 ,ونومها غفلتها  ,ويقظتها حفظها ) .ولندخل �أحبتي �إىل مو�ضوعنا

القلب له معنيان

الأول  :م�ضخة الدم يف اجل�سم التي بتوقفها ميوت البدن .
الثاين  :مركز العواطف والأحا�سي�س وامل�شاعر �أي هو النف�س والروح وهذا
املعنى هو املطلوب الإهتمام به �أكرث من الأول .
َ هَّ َ
قال تعاىل ( َي ْو َم اَل َي ْن َف ُع َم ٌ
ال َو اَل َب ُن َ
يم
ون (� )88إ اَِّل َم ْن �أتَى الل ِب َق ْل ٍب َ�س ِل ٍ
(� ) )89سورة ال�شعراء.
روي عن �أمري امل�ؤمنني � gأنه قال ( وا�شدّ من مر�ض البدن مر�ض
القلب)
ومن �أخطر �أمرا�ض القلب  ...احل�سد
الذي هو مت ّني زوال نعمة الآخرين

ومن �أعرا�ضه :

• الفرح عند �إ�صابة الآخرين بال�سوء
( احل�سود كثري احل�سرات مت�ضاعف
ال�سيئات ) .
واحلزن عند �سروره .
• �إظهار الود يف القول و�إخفاء البغ�ض يف • مر�ض اجل�سد  ,روي عن الإمام علي g
الفعل �أي �أن يكون �صديق ًا يف العالنية
�أنه قال (احل�سد يذيب اجل�سد) وقال
ال�س ّر .
( احل�سود ابد ًا عليل ) .
وعدو ًا يف َ
• ال�شماته عند م�صيبة املح�سود
و�أما عالج احل�سد و�أمور اخرى
ومن نتائجه :
انتظروها يف العدد القادم ب�إذنه تعاىل
• احلزن والهم واحل�سرة والأمل .
و�إىل ذلك احلني دمتم برعاية اهلل �ساملني.
روي عن �أمري امل�ؤمنني � gأنه قال
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روي عن النبي � sأنه قال (حيثما كنتم ف�ص ّلوا علي ف�إن �صالتكم تبلغني)

ق�صة � :سعد الدين البناء
ر�سوم :عبا�س را�ضي

واقعة اجلمل

العمة هدى  :ملا توىل �أمري امل�ؤمنني علي g

اخلالفة دخل عليه طلحة والزبري  ،فطلب طلحة
�أن يكون والي ًا على العراق وطلب الزبري من �أمري
امل�ؤمنني علي  gوالية ال�شام  ،ف�أم�سك علي g
عن �إجابتهما  ،فان�رصفا وهما �ساخطان .
رقية  :وماذا فعل طلحة والزبري بعد ذلك يا عمة ؟
العمة هدى  :عادا �إىل الإمام  gبعد يومني �أو
ثالثة �أيام وقاال له يا �أمري امل�ؤمنني  ،لقد جئناك
لتدفع الينا �شيئ ًا ن�صلح به �أمورنا و�أحوالنا  ،فقال
 : gتعرفون ب�أن يل ملك ًا يف منطقة
(ينبع) (،وهي مدينة يف احلجاز تقع
بني مكة واملدينة ت�شتهر بب�ساتني
النخيل) ،وميكنني �أن �أكتب لكما
منه �شيئ ًا  ،فقاال  :ال حاجة لنا يف
مالك بينبع  ،بل نريد �أن تعطينا من
بيت املال �شيئ ًا يكفينا .
فاطمة  :هل هما يريدان �أموا ًال
كثرية تختلف عما يح�صل عليه
عامة امل�سلمني بدون وجه حق ؟
العمة هدى  :نعم هو كذلك .
العمة هدى :فقال علي  gلهما:
�سبحان اهلل  :و�أي يد يل يف بيت
املال؟ فهو ملك للم�سلمني و�أنا
خازن و�أمني على هذه الأموال .
ثم �أن طلحة والزبري جاءهما
اخلرب مبا فعلته �إحدى زوجات
النبي حممد  ،والتي كانت
روي عن النبي � sأنه قال (كفارة االغتياب �أن ت�ستغفر ملن اغتبته)
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طاملا حت ِّر�ض على قتل عثمان زمن
خالفته � ،إذ �أنها غ�ضبت ببيعة
امل�سلمني لعلي gوقالت لوددت
�أن ال�سماء �إنطبقت على الأر�ض
�إن مت هذا الأمر  ،وكانت �آنذاك يف
مكة املكرمة ت�ؤدي منا�سك العمرة ،
فكتب لها طلحة والزبري� ،أن خذليّ
النا�س عن بيعة علي و�أظهري
الطلب بدم عثمان ،فقامت فع ًال
مبطالبتها بدم عثمان بن عفان
وحتري�ضها امل�سلمني يف مكة بعدم
مبايعة علي  gعلى اخلالفة .
حوراء  :وهل بقي طلحة والزبري
يف املدينة يا عمة ؟
العمة هدى  :دخال على علي �أمري امل�ؤمنني  gوقاال  :يا �أمري امل�ؤمنني نطلب الإذن منك للخروج لأداء منا�سك العمرة � ،إئذن لنا
فيها.
فقال علي  : gواهلل ما تريدان العمرة  ،ولكنكما تريدان الغدرة  ،و�إمنا تريدان التوجه �إىل الب�رصة .
فقاال  :ما نريد �إال العمرة .
فقال � : gإحلفا يل باهلل العظيم � ،أنكما ال تف�سدان ع ّلي �أمر امل�سلمني  ،وال تنكثان البيعة التي بايعتماين ،وال ت�سعيان يف فتنة ،
فحلفا ب�أل�سنتهما على ذلك بالأميان
امل�ؤكدة .
�إميان  :على ما يبدو يا عمة �إنهما
�سوف لن يربا بحلفهما .
العمة هدى  :هذا �صحيح ،فلقد
توجها من مكة ومعهما زوجة النبي
(ال�سيدة عائ�شة) متوجهني �إىل
الب�رصة وكتبا �إىل (عثمان بن حنيف
الأن�صاري) وهو (عامل) �أي حاكم
عينه �أمري امل�ؤمنني علي  gعلى
الب�رصة � ،أن �أخرج من دار الإمارة
فنحن قادمون .
ّ
نرج�س  :وماذا يريدون �أن يفعلوا يف
الب�رصة يا عمة .
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روي عن النبي � sأنه قال(ب�سط الوجه زينة احللم)

العمة هدى  :يريدان �أن يكونا هما
حكامها ،فقاما ب�أعمال غدر �أ�سفرت
عن التنكيل بعثمان بن حنيف واعتقاله
وتعذيبه وقتال عددا من �أتباع علي g
ونادوا على الع�شائر لين�ضموا �إليهم ففعل
ق�سم منهم  ،وبعدها �إ�ستوىل الزبري على
بيت مال امل�سلمني يف الب�رصة .
زهراء  :وهل علم الإمام علي  gمبا
جرى يف الب�رصة على �أيدي طلحة والزبري
و�أعوانهما .
العمة هدى  :و�صل علي  gوجي�شه
�إىل الب�رصة ووقعت معركة �شديدة بني
الطرفني وكان ذلك يف اليوم العا�رش من
�شهر جمادى الأوىل �سنة ( )36هجرية
و ُقتِل جمع كبري من اجلي�شني  ،وبعدها
تقدم علي  gيف جماعة نحو اجلمل الذي
�صنعوا له دروع ًا قوية حلمايته من وقع
ال�سيوف وهو يحمل هودج ًا وبداخله
زوجة النبي  التي خرجت مع طلحة
والزبري  ،وجي�شهما يحيط باجلمل ومن بداخل الهودج  ,وب�أعداد كبرية للدفاع
عنهما فا�ستطاع �أحد الأ�شخا�ص من جي�ش علي � gأن ي�رضب ب�سيفه اجلمل
ف�سقط على الأر�ض و�إ�ستمرت املعركة و�إنت�رص جي�ش علي �أمري امل�ؤمنني  ,وكان
 gقد �أمر جي�شه �أن ال يقتلوا مدبر �أو جريح  ،وال يهتكوا �سرت ًا  ،وال يدخلوا
دار ًا �إال ب�إذن �أ�صحابها .
نور الهدى  :هذه هي مبادئ دين ًا الإ�سالمي التي التزم بها �أهل البيت  bيف نهجهم
 ،وندعو قادة دول العامل �أن ي�سريوا على هذا ال�سلوك عند ن�شوب املعارك .
العمة هدى  :تالحظون �أن نهج ع�صابات داع�ش الإرهابية يف وقتنا احلا�رض هو
الغدر واخليانة وقتل الأبرياء  ,ومنهم ال�شيوخ والأطفال والن�ساء والإ�ستحواذ
على ممتلكات الآخرين وتهجريهم من ديارهم �إىل �آخره من الأعمال ال�شنيعة التي
يرتكبونها .
العمة هدى  :ويف نهاية املعركة �أمر علي � gأن يعيدوا (ال�سيدة عائ�شة )زوجة
النبي  التي �شاركت يف حتري�ض امل�سلمني �ضده �إىل دارها يف املدينة معززة
ومكرمة وبحفظ ورعاية  ,ويحر�سها موكب من الرجال الأ�شداء .
روي عن النبي � sأنه قال (حديثكم بينكم �أمانة)
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ر�سوم :زاهد املر�شدي

���س :وردن���ا ���س���ؤال م��ن �صديق املجلة �أح��م��د حممد
ح�سني جبار من حمافظة النجف الأ�رشف يبلغ من
العمر ( )11عام ًا والذي يقول فيه :
ملاذا يبتلينا اهلل تعاىل ؟وهل من فوائد يف
الإبتالء ؟
وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته.
�إع��ل��م ي��ا �صديقنا العزيز �إن اهلل تعاىل
عندما يبتلي �شخ�ص ًا فهو ل�صاحله بكل
ت�أكيد ،فرب العزة عندما يبتلينا يريد �أن
يختربنا و ُيعرفنا بدرجة الإمي��ان التي
بداخلنا  ,وليميز امل�ؤمن احلقيقي من
َّا�س �أَ ْن
املنافق ،قال تعاىل�( :أَ َح�سِ َب الن ُ
ُون)
ُي رْ َت ُكوا �أَ ْن َيقُو ُلوا �آ َمنَّا َو ُه ْم ال ُي ْف َتن َ
العنكبوت( /الآي���ة  ،)2ويبتلينا اهلل
تعاىل لكي يثيبنا و ُيك ِفّر ذنوبنا حيث قال
يف كتابه املجيدَ ( :و َل َن ْبلُ َو َّن ُك ْم ِب�شَ ْي ٍء م َِن
��وع َو َنق ٍْ�ص م َِن الْ أَمْ��� َوالِ
الخْ َ �� ْو ِف َوالجْ ُ ِ
ِين)
ال�صا ِبر َ
َوالْ أَ ْن ُف�سِ َوال َّث َم َراتِ َو َب�شرِِّ َّ
البقرة( /الآي��ة  ،)155و�أكمل النا�س
�إميانا �أ�شدهم �إبتال ًء ،قَا َل الإما ُم مو�سى
بن جعفر الكاظم َ ( : gم َث ُل المْ ُ�ؤْ ِم ِن َم َث ُل
َك َّفت َِْي المِْيزَانِ ُ ،ك َّل َما زِي َد فيِ �إِ َميا ِن ِه زِي َد فيِ
َبلاَ ِئ ِه ِ ،ل َيلْقَى اللهَّ َ َع َّز َو َج َّل َو اَل خَ طِ ي َئ َة
َل�� ُه) .فيبني لنا الإم��ام الكاظم � gإن
ال��ب�لاء ميحو ال��ذن��وب واخل��ط��اي��ا التي

نرتكبها ،وقد يكون البالء لي�س لإختبار
درجة الإميان وال لتكفري الذنوب كالبالء
الذي يقع على الأنبياء والأئمة �صلوات
اهلل عليهم �أجمعني ،لأنهم مع�صومون
عن اخلط�أ ومعروف �إميانهم ،لذلك ف�إن
البالء النازل عليهم هو لرفع درجتهم،
كما هو احلال يف �إبتالء الأنبياء والأئمة
وخ��ا���ص��ة امل�����ص��ائ��ب ال��ت��ي ج���رت على
الإم����ام احل�سني  gل��رف��ع درج��ت��ه يف
�أعلى عليني ،وقد ورد عن نبينا حممد
� أن��ه ق��ال( :ما �أوذي نبي مثل ما
�أوذيت).
وم��ن هنا تكون فوائد الإب��ت�لاء كثرية
منها :
�إنه دليل الإميان واملحبة من اهلل تعاىل،روي عن الإمام ال�صادق � gأنه قال :
(من �صفت له دنياه  ,فاتهمه يف دينه)،
وروي عن النبي حممد � أنه قال:
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(�إذا �أح��ب اهلل عبدا �إب��ت�لاه ،ف��ان �صرب
�إجتباه و�إن ر�ضي �إ�صطفاه) .
 ُيرجع العبد �إىل جادة الطريق احلقواال�ستقامة ،و�إيقاظه من الغفله التي
مير بها.
 تكفري الذنوب وحمو ال�سيئات . رفع الدرجة واملنزلة يف الآخرة. تقوية �صلة العبد ب��رب��ه ،وذل��ك عنط��ري��ق ال��ت��وب��ة واال�ستغفار وذك���ر اهلل
كثري ًا.
جعلنا اهلل تعاىل و�إياكم من ال�صابرين
ع��ل��ى ال���ب�ل�اء وامل��ح�����س��ن�ين ال��ظ��ن ب��اهلل
ت����ع����اىل ،وال���ث���اب���ت�ي�ن ع���ل���ى الإمي������ان
�إنه �سميع جميب .

روي عن النبي � sأنه قال (جتاوزوا عن عرثات اخلاطئني يقيكم اهلل بذلك �سوء الأقدار)

�إعداد � :ضياء العيداين
ر�سوم  :زاهد املر�شدي

مرحب ًا بكم �أحبائي يف �سل�سلة املعلومات اللغوية يف �صفحتكم (لغتي اجلميلة)
�سنتناول يف هذا العدد كلمات لها نف�س الأحرف ولكنها تختلف باحلركة على �أحد
�أحرفها بال�ضم والفتح والك�رس و�سنتعرف عن معنى كل واحدة منها.

احلمام
خ�ص اذا �أ�صا َب ْته ا ُ
ا ُ
حل َّمى.
حلمام (ب�ضم احلاء) :وهي ع َّلة ترتفع بها درجة حرارة اجل�سم ،يقال ُح َّم ال�شَّ ُ
ا َ
جن�س ط ٍري من الف�صيلة احلمامية  ،وهو �أنواع  .واجلمع  :حمائم
حلمام (بفتح احلاء)ُ :
احلِمام (بك�رس احلاء) :تعني املوت.
العرف
ال ُعرف (ب�ضم العني) :تعني املعروف وهو �ضد املنكر ،قال تعاىل( :خُ ِذ
ا ْل َع ْف َو َو�أْ ُم ْر ِبا ْل ُع ْر ِف) (الأعراف .) 199 :
ال َعرف (بفتح العني) :تعني الريح والعطر الطيبُ ،يقال َع ُر َف الرجل:
�أي �أَكْثرَ َ م َِن ِّ
يب� ،أَ ْو طا َب ْت َرائ َِحتُه.
الط ِ
ال�صرب عند امل�صيبة.
العِرف (بك�رس العني) تعني ّ
الغمر
ال ُغ ْمر (ب�ضم الغني) :تعني الرجل الذي مل يج ّرب الأمور ،ال�ضعيف
يف حاالته.
ال َغ ْم ُر (بفتح الغني) :تعني املاء الكثري.
ال ِغ ْم ُر (بك�رس الغني) :تعني احلقد يف ال�صدر.

و�إىل لقاء جديد يجمعنا بكم �أحبتي ال�صغار يف العدد القادم
وكلمات جديدة يف �صفحتكم لغتي اجلميلة ..يف �أمان اهلل.
روي عن النبي � sأنه قال (من املروءة �أن ين�صت الأخ لأخيه �إذا حدثه)
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احللقة ال�سابعة

يا نبي اهلل هل ي�ستطيع ربك �أن
ينزل مائدة طعام علينا من ال�سماء؟

�سيناريو�:ضياء العيداين
ر�سوم :عبا�س را�ضي

اطكم اهلل تعاىل
تطمئن قلوبكم! لقد �أح الدتي من غري
برباهني كثرية منها و ي ًا ،وغريها من
�أب ،وكالمي يف املهد �صمبوها ب�أعينكم.
زات التي ر�أيت
املعج

ما بالكم �أيها
احلواريون؟ �أنتم
خال�صة بني �إ�رسائيل
وقد �آمنتم بي ،ملاذا
ت�س�ألون مثل هذه
الأ�سئلة و�أنتم م�ؤمنون؟
يا نبي اهلل �أردنا
فقد �أن تطمئن
قلوبنا ال �أكرث.

�صحيح لقد ر�أيناك
و�أنت حتيي املوتى.
نريد �أن ن�أكل
منها يا عي�سى.

وقد �شافيت
املر�ضى،
و�أب�رص الأعمى
على يديك .
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نريد �أن نزداد �إميان ًا بك
وبر�سالتك ون�شهد ب�أنها �آية من
عند اهلل تعاىل وداللة وحجة على
نبوتك �إ�ضافة �إىل ما جئت به.

روي عن النبي � sأنه قال (ارحموا عزيزا ذل  ،وغنيا افتقر وعاملا �ضاع يف زمان ج ّهال)

نحن ال ن�شك يف
قدرة اهلل �سبحانه
وتعاىل ولكن
لتطمئن قلوبنا.
ما دمتم م�رصين على ذلك �س�أدعوا اهلل تعاىل و�سي�ستجيب يل الدعاء،
و�سيكون ذلك عيد ًا تنالون فيه مفخرة خا�صة بكم من بني النا�س.
ال َّل ُه َّم َر َّبنَا �أَ ْن ِز ْل َع َل ْينَا َما ِئ َد ًة
ون َلنَا عِي ًدا
ال�س َما ِء َت ُك ُ
م َِن َّ
ِ ألَ َّو ِلنَا َو�آَخِ ِرنَا َو�آَ َي ًة ِمن َْك
ني
َوا ْر ُز ْقنَا َو�أَن َْت خَ ُري ال َّرا ِز ِق َ
(الآية� /114سورة املائدة)
احلمد هلل الذي �أنزل علينا
هذه املائدة و�أ�صبحت لنا
عيد ًا ،و� ّإن املائدة نزلت
ب�صنوف الطعام ال�شهي
الذي مل ن َر مثله قط.

�إعلموا �إن من يكذب بهذه الآية ف�سوف يعذبه
اهلل تعاىل عذاب ًا ال يعذبه �أحد ًا من العاملني.

روي عن النبي � sأنه قال (�أال من ا�شتاق �إىل اهلل فلي�ستمع كالم اهلل)
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اعداد  :هدير في�صل

مرحبا بكم
�أ�صدقائي ،يف هذا
العدد نتعلم على
كيفية عمل

كنافة باجلبنة

كنافة ناعمة طازجة

جنب �أبي�ض حلو

دهن

ف�ستق مطحون

�شرية

 1ـ يقطع اجلنب قطعا �صغرية �أو يرب�ش بطريقة خ�شنة .
 2ـ تلف خ�صل الكنافة على كمية من اجلنب وت�ساوى �أطرافها
وت�صبح ب�شكل بي�ضوي .
 3ـ تغلى يف دهن غزير وتقلب بني فرتة و�أخرى ثم تقدم وهي حارة .
 4ـ ت�سكب ال�شرية عليها ثم تر�ش بالف�ستق املطحون قبل الأكل .
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روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (الف�ضل �إنك �إذا قدرت عفوت)

ر�سوم :زاهد املر�شدي

طلب �أحد الأ�ساتذة من طالب غبي �أن يكتب رقم ( )11فقام الطالب
بكتابة رقم ( )1فقط .ف�س�أل الأ�ستاذ عن �سبب توقفه؟ �أجاب الطالب� :إين
�أفكر فقط �أين �أكتب الواحد الثاين على اليمني �أم على الي�سار؟

الأول � :أنا مت�أكد �إنه اليوجد �سكان على القمر
الثاين  :وما �أدراك؟
الأول  :و�أين �سيذهبون عندما ي�صبح القمر هالال ً .

املعلم :ما هو �أقدم حيوان على وجه الأر�ض؟
التلميذ :حمار الوح�ش.
املعلم :وكيف ذلك؟!
التلميذ :النه بالأبي�ض و الأ�سود.

روي عن �أمري امل�ؤمنني � jأنه قال (الإن�صاف �أف�ضل الف�ضائل)
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ق�صة  :مهند العاقو�س � /سوريا
ر�سوم  :زاهد املر�شدي

كان القنفذ يحفر حفرة �صغرية عند �ضفة النهر  ,حني
�س�أله ال�ضفدع م�ستغرب ًا ماذا تفعل يا �صاحب الثوب
الأُبري ؟
�أجاب القنفذ � :أحفر حفرة لغر�س �شجرية التفاح هذه .
هاهاها لقد �أ�ضحكتني  ,وملاذا تزرع؟! الغابة مليئة
ب�أ�شجار الفاكهة
�أنا �أحب الزراعة  ,و�أمتنى �أن تكرب الغابة �أكرث وتزدادخرياتها .
�صدقني �أنت غبي يا قنفذ  ,لمِ َ التعب يف زراعة لن تنجح؟
�أ�شجار التفاح ال تعي�ش يف غابتنا .
أف�ضل �أن �أنال رزقي من تعبي
�أنا ل�ست غبيا  ,بل � ِّوجهدي � ,س�أحاول ...و�إن ف�شلت ف�سيكون الف�شل
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در�سا مفيدا يل.
طبعا ال�ضفدع ك�سول ويجل�س بانتظار ذبابة �صغرية
ليلتهمها بل�سانه الطويل  ,فال هو يعمل وال يحرتم عمل
احليوانات املجتهدة!
غر�س القنفذ �شجريته  ,اعتنى بها و�سقاها  ,وحتمل
�أغنيات ال�ضفدع ال�ساخر ( قنفذ فلاّ ح يزرع التفاح ,
القنفذ ال ّربي ثوبه �إبري )
تفتحت �أزهار التفاح يف الربيع  ,وجتمعت احليوانات
مل�شاهدة ال�شجرة املزهرة  ,فكان القنفذ يف غاية ال�سعادة
,ووعد احليوانات ب�أن ينال كل منهم تفاحة يف ال�صيف ,
بينما �شعر ال�ضفدع بالغرية والغ�ضب .
يف ال�صيف بدت ال�شجرة كعرو�س مزينة بالأحمر ,

روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (احلليم من احتمل �إخوانه)

فجاء الأ�صدقاء ي�أكلون من �شجرة القنفذ وي�شكرون  ,حتى
مل يبق �إال تفاحة واحدة يف �أعلى ال�شجرة !
�ضحك ال�ضفدع وقال  :يا لك من غبي ! زرعت التفاح لكنك
مل تتذوق حتى تفاحة واحدة !
نظر القنفذ �إىل التفاحة الأخرية ب�سعادة  ,وقال  :هذه
التفاحة تكفيني .
طلب القنفذ م�ساعدة الزرافة لقطف التفاحة  ,لكن التفاحة
�سقطت يف النهر!
القنفذ ال ي�ستطيع ال�سباحة و�أ�صدقا�ؤه �أي�ضا  ,وال�ضفدع
رف�ض م�ساعدته �ساخرا .
التفاحة جتري مع مياه النهر  ,والقنفذ يجري على ال�ضفة
 ,وال�ضفدع يقفز لريى ما الذي �سيحدث.
عندما �سقطت التفاحة مع ال�شالل � ,شعر القنفذ باحلزن
ال�شديد  ,فقال له ال�ضفدع  :قلت لك ال تزرع لكنك مل ت�سمع
كالمي
روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال(من ّ
عظم �صغار امل�صائب ابتاله اهلل بكبارها)

�سمع القنفذ بكاء حيوان الليمور ال�صغري  ,و�أمه تقول له
ال تبكي يا عزيزي  ,رمبا جند طعاما هنا
خاطر القنفذ بنف�سه مل�ساعدة القرد اجلائع  ,فقفز بني
ال�صخور حتى متكن من الو�صول �إىل �أ�سفل ال�شالل ,
وهناك �ساعدته �سمكة طيبة ال�ستعادة تفاحته الأخرية.
قدم القنفذ التفاحة للقرد ال�صغري  ,بينما قال ال�ضفدع
نادما لقد غلبتني �أيها القنفذ! تزرع وتتعب وترك�ض  ,ومن
ثم تقدم التفاحة الأخرية لغريك  ,ما �أكرمك يا قنفذ!
�إبت�سم القنفذ وقال � :أ�شعر كما لو �أنني �أكلت التفاح كله.
القنفذ �صار �صاحب ب�ستان كبري مليء بالأ�شجار املثمرة.
بينما تعلم ال�ضفدع �أن العمل الطيب هو زراعة مثمرة ,
يربح �صاحبها الكثري من الأ�صدقاء واملحبني.
�صار القنفذ حكاية يرويها الأجداد للأحفاد  ,بع�ضهم
ي�سميها حكاية القنفذ الكرمي  ,وبع�ضهم ي�س�أل من �أكل
التفاحة الأخرية ؟
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ر�سوم� :أحمد خليل

�سيناريو  :و�سام القريني

كوكو ال�صباغ

�سياج املدر�سة �أ�صبح منظره
غري الئق ب�سبب الكتابة عليه

�س�أ�صبغ ال�سياج من
جديد وهكذا �س�أعيد
منظره جمي ًال

�س�أحاول �أن �أجد فكرة جلعله نظيف ًا
ما الذي فعلته يا كوكو ؟ كيف تتحمل كل تكاليف ال�صبغ لوحدك ؟

وما الذي �أفعله يا �أ�ستاذ
�أريد �أن يكون منظر
املدر�سة جمي ًال

البد من �أنك �أخط�أت يف
�أم ٍر ما  ..لذلك �أر�سل
بطلبك املدير  ..واحلزن
الذي على وجهك دليل
العقوبة
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كل �أ�صدقائي مل
ي�ستطيعوا توفري
املال لذلك ا�ستخدمت
م�رصويف الذي �أوفره .

�إن ت�رصفك هذا
رائع ,لكن �أريد �أن
�أرى ويل �أمرك .

ما الذي فعلته؟

�إنني �أخ�شى الذهاب �إىل املدر�سة
حتى ال �أ�سمع عنك �أخبار ًا �سيئة
روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال(التعلم يف ال�صغر كالنق�ش يف احلجر)

ملاذا يعتقد
اجلميع �إنني
�أخط�أت �أو �أنني
وقعت يف م�شكلة

�إنني �أرجوك �أنت �أن
�إنه ولدي وهو طفل
�صغري �أرجوك �ساحمه ت�سمح يل ..ف�أنا �أحتدث
عن مو�ضوع �آخر .

يدخل املعاون ب�سرعة ..
�إن الرجل على حق فهو �إن
�أخط�أ عاقبه عقوبة ب�سيطة

احلمد هلل ها
قد عرفوا
احلقيقة ملاذا
يعتقدون
دائم ًا �إن
الأطفال على
خط�أ ؟

كوكو قام بعمل جيد  ..هل فهمتم الآن
املعاون ي�ست�شيط غ�ضب ًا وكوكو يهرب

املدير وهو غا�ضب

لقد �أخجلتني �أمام
املدير كان عليك
�إخباري بالأمر كله.
حاولت �أن �أو�ضح الأمر
�أيها املعاون .

روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (ثمرة الكذب املهانة يف الدنيا والعذاب يف الآخرة) 27

لقد تعبت من الكالم
�س�أعيده مرة �أخرى
 ..كوكو ولد �شاطر
..و�أريد �أن �شكرك على
هذه الرتبية هل فهمت..

احلمد هلل كنت خائف ًا من
خط�أ �أقام به .

�إعداد  :جميلة املالكي

�سنتعلم ال��ي��وم بع�ض ال��ع��ب��ارات التي
ن�ستعملها يف املطار .

EX: a ) I want a first class ticket .

مطار وتلفظ (�أيربورت)

Airport

طائرة وتلفظ ( �أيرﭙـلني)

Airplane

تذكرة وتلفظ ( تيكِت )

Ticket

م�سافر وتلفظ (با�سنْجر) Passenger
ت�أ�شرية وتلفظ ( فيزا)
Visa
ك�ستمز) Customs
اجلمارك وتلفظ ( ْ
�سائح وتلفظ (تو َر ْ�ست) Tourist

�أريد تذكرة من الدرجة الأوىل .
first class
الدرجة الأوىل وتلفظ ( فيرَ �ست ك ْال�س)
b ) Is there another flight .
هل توجد رحلة �أخرى .
flight
رحلة جوية وتلفظ (فاليت)
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روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (ليكن كل كالمكم ذكر اهلل وقراءة القر�آن)

c ) When does the plane
متى تقلع الطائرة ؟ ? take off
تقلع الطائرة وتلفظ (ت ْيك �أوف) take off
f ) Shall we have a return
هل �سن�أخذ تذكرة ذهاب و�إياب؟ ? ticket
return ticket
ترن تيكِت)
تذكرة ذهاب و�إياب وتلفظ ( ِر ْ
g ) Ask the hostess to
bring me a billow .
�أطلب من امل�ضيفة �أن حت�رض يل و�سادة .
م�ضيفة وتلفظ (هو�ست�س) Hostess
و�سادة

وتلفظ (ﭙـ ِلو)

? d ) Can I change my seat
هل �أ�ستطيع تغيري مقعدي ؟
مقعد وتلفظ (�سيت) seat
? e ) Where is your passport
�أين جواز �سفرك ؟
جواز �سفر وتلفظ (ﭙـا�سـﭙـورت) passport

billow

روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (من �ساء كالمه كرث مالمه)
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َظ ّن ال�سوء
مهدي تلميذ جمتهد ويحب اخلري للنا�س وي�ساعد الآخرين
ويف �أحد الأيام طلب املعلم من التالميذ �أخراج دفاترهم لنقل
الدر�س من ال�سبورة وقد الحظ مهدي ب�أن التلميذ حممد
الذي يجل�س بجانبه قد ن�سى �أقالمه فقال له مهدي :ال عليك
يوجد لدي الكثري من الأقالم خذ ما �شئت � ,شكر حممد
زميله مهدي مل�ساعدته وعند �إنتهاء الدر�س ذهب زيد ملهدي
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ق�صة :كرار اخلفاجي
ر�سوم  :زاهد املر�شدي

وقال له :ملاذا �ساعدت حممد ومل ت�ساعدين حني طلبت منك
قبل يوم املمحاة ف�أجابه مهدي � :أنت دائما تن�سى لوازمك
املدر�سية وحينما تطلب مني قلم ًا �أو ممحاة ف�إنك ال ترجعها
يل ثاني ًة  ,ودائما تفعلها بي وت َّدعي ب�أن �أحد ًا قد �أخذها منك
ومل يرجعها لك فقررت عدم �إعطائك �أي �شيء  ,وعند انتهاء
الدوام �شاهد زيد زميله حممد وهو ذاهب للبيت فقال له:

روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال(من �أكرث ذكر اهلل فقد برئ من النفاق)

هل �سمعت ما يتكلم به مهدي عليك ؟ فتعجب حممد  ,وماذا
يقول ؟ انه يقول� :إنه ر�آك تبكي يف الدر�س لأنك مل جتلب
�أقالمك وهو قد �ساعدك  ,وهو الآن يتفاخر مب�ساعدته لك
بني التالميذ  ,فحزن حممد من هذا الكالم وقال لزيد �إن
مهدي طالب متعجرف ويرى �إنه �أف�ضل التالميذ � ,شكرا
لأنك قلت يل غدا �س�أوبخه �أمام التالميذ  ,وعند عودة حممد
للبيت ق�ص احلدث لوالده وقال له غدا �س�أقوم بتوبيخه
�أمام التالميذ ليعرف قدر نف�سه فقال له والده  :ال تغ�ضب
يا بني غدا اذهب �إىل مهدي وت�أكد منه على انفراد ولي�س
�أمام التالميذ وال ت�ستعجل يف احلكم  ,ويف اليوم التايل ر�أى
حممد زميله مهدي واقف ًا مع زمالئه وهم ي�ضحكون ف�سلم
عليهم وقال ملهدي �أ�شكرك مل�ساعدتك يل وهذه �أقالم جديدة
علي كالم
بدل التي �أعطيتها يل يف الأم�س  ,ولكن ملاذا تتكلم ّ

غري الئق �أمام التالميذ �أَال تخجل من نف�سك ؟ فتعجب
مهدي وقال لهِ :م ْن �أين لك هذا الكالم ؟ ف�أجابه حممد
 :زيد َم ْن قال يل  ,فق�ص مهدي ملحمد احلوار الذي جرى
مع زيد ويجب �أن تعرف �إن زيد ًا تلميذ ًا م�شاك�س ًا ويحب
امل�شاكل وهو منزعج و�أراد �أن يوقع بيننا  ,فاعتذر حممد
منه لأنه ظن �سوء ًا به وتعجل يف حكمه ومل ي�ستمع �إىل
ن�صيحة والده  ,وقال له مهدي كان الأجدر بك �أن تت�أكد
علي فنحن �أ�صدقاء  ,هيا �أعطني هذه
من الكالم قبل احلكم ّ
الأقالم اجلميلة �أ لي�ست هذه هديتك يل ؟ ف�ضحك الأ�صدقاء
وتعلم حممد در�س ًا وهو عدم �إتهام �أحد دون الت�أكد من
�صحة الكالم وال َي َظ َّن ال�سوء بهم .
و�أي�ض ًا نحن علينا �أن نت�أكد من الكالم املنقول قبل احلكم
على الآخرين  ,دمتم �ساملني .

روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (�إعلم �أنّ �أ ّو ُل الدين الت�سليم ،و�آخره الإخال�ص)
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�سيناريو  :و�سام القريني

ر�سوم :عامر لعيبي

البائع المتجول
يا �سيد حمدان � ,,أيها القا�ضي حمدان .
ملاذا ت�صيح يا �شبوط ؟
ما الذي جرى ؟

�أم ٌر مريع ,,
تعال معي .

مل يبق �صغري
يف القرية .

�أريد ولدي .

�أين ر�أيتم ال�صغار يلعبون �آخر مرة ؟

لقد اختفى اجلميع وال
نعرف �إىل �أين ذهبوا .

�أطفايل �أنقذهم �أيها القا�ضي حمدان .

ها  ..كانوا يلعبون
يف كل مرة ..
ال يعقل �أن يختفي ال�صغار
فج�أة بهذه ال�صورة  .هل يعقل �أن يكونوا
قد هربوا ؟
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لقد تركوا
�ألعابهم كلها .
من �أين جاءت �أغلفة احللويات
هذه ؟ �إنها يف كل مكان .
روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (ال ي�ستخف بالعلم �إال �أحمق جاهل)

لقد كان البائع املتجول يبيع هذ ِه احللويات و�سعرها
كان رخي�ص ًا واجلميع ا�شرتى منها حتى �أنا ..

هذا هو �أيها القا�ضي
حمدان  ..لقد عرثنا عليه يف
الطريق �إىل كهف القرو�ش .

ملاذا مل تنتبهوا له ؟ �إنه هو الذي خطف ال�صغار �أنا مت�أكد من ذلك
تفرقوا يف كافة الإجتاهات وابحثوا عنه ,متبعني �أغلفة احللويات .
لقد تعديت على �أر�ض اململكة
و�آذيت �أهلها وخطفت
�أطفالها,وال�سجن مكانك �أيها
الوقح  ,وهذا الأمر �سببه
�أنتم �أي�ض ًا �أيها ال�سكان .
نحن !! ملاذا ؟

�أرجوكم �ساحموين  ..لقد �أمرين بذلك ملك القرو�ش .

كيف �سمحتم لغريب بالدخول �إىل �أر�ضكم؟
 ..كان عليكم الإنتباه واحلذر لأن �أعداءكم
كثريون  ,ومل حتافظوا على رعايتكم لل�صغار
ومل تن�صحوهم  ,تنبهوا يف الأيام القادمة .
روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال(رغبتك يف امل�ستحيل جهل)
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�إعداد  :كرار عبد عودة

ر�سوم :زاهد املر�شدي

�أحبتي ال�صغار مرحبا بكم �أمتنى �أن تكونوا ب�ألف خري  ,يف هذا العدد
�سنتحدث معكم عن ريا�ضة �أخرى واملعروفة با�سم كرة الطاولة وهي �إحدى
�أكرث الألعاب �شعبية من حيث عدد الالعبني �إذ يتبارى فيها العبان يف امل�سابقات الفردية �أو
�أربعة العبني (العبان لكل فريق) يف امل�سابقات الزوجية حيث ت�رضب الكرة عند الإر�سال بوجه �أو ظهر اليد �إىل منطقة اخل�صم
ويتم �إحت�ساب النتيجة النهائية بناء على عدد النقاط التي ح�صل عليها الالعبان يف امل�سابقة  ,بحيث يفوز من يحقق ( )11نقطة
�أو ًال  ,وعند و�صول الالعبني �إىل نتيجة( , )10_10فيجب على الالعب �أن يفوز بنقطتني متتاليتني وتتطلب هذه اللعبة �رسعة
رد الفعل و لياقة بدنية عالية .

اما مقا�سات طاولة هذه الريا�ضة هي كالأتي.

�أحبتي ال�صغار لنتعرف على نـبـذة عــن
تـاريــخ تــنــ�س الــطــاولـــة

تلعب ريا�ضة تن�س الطاولة على طاولة خا�صة
قيا�سها ( 2.7م ×  1.5م) م�ستطيلة ال�شكل
ويوجد يف و�سط الطاولة �شبكة فا�صلة يق�سمها
�إىل ن�صفني �إرتفاع ال�شبكة (� )15.25سم .
اما الكرة يجب اختيار كرة معرتف بها من قبل
الإحتاد الدويل لإنه ي�صعب �ضرب
الكرة الغري م�ستوية يف ال�صالبة
و يكون قطرها(�4سم) م�صنوعة
من ال�سليوليد.
ويكون طول م�ضرب كرة
التن�س عادة(�15سم) م�صنوع
من اخل�شب الطبيعي ،ويكون
ذا وجه خ�شن حمبب ووجه
�أمل�س مغطى مبادة املطاط
ويكون خفيف جد ًا.
وال�سطح العلوي للطاولة
(�سطح اللعب) يكون م�ستطيال
�,أبعاده (� 274سم) طو ًال ،
(� 152.5سم) عر�ضاً ويكون
و�ضع �أفقي م�ستوي وعلى
ارتفاع (� 76سم) عن الأر�ض .

�إن لعبة تن�س الطاولة ترجع ن�ش�أتها
�إىل عام 1890م ،والف�ضل يرجع
�إىل مبتكرها "جيم�س جيب " �إذ
يذكر امل�ؤرخون الربيطانيون �إن ُه
قام بتطوير اللعبة القدمية التي
كانت متار�س يف املنازل
وو�ضع القوانني ملمار�ستها,
واختلفت الآراء حول ن�ش�أة
لعبة تن�س الطاولة البع�ض
يقول �إنها ترجع �إىل جنوب
�أفريقيا وجمموعة �أخرى
تقول �إن �شرق �آ�سيا هي
�أول من �شهدت مولد هذه
اللعبة منذ �أكرث من �ألف �سنة
 ,ويف عام  1921م ت�أ�س�س �أول
احتاد لهذه اللعبة وهو " الإحتاد
الإجنليزي"لتن�س الطاولة ويف
عام1926م ت�أ�س�س الإحتاد الدويل
لتن�س الطاولة ب�أملانيا .
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روي عن الإمام الر�ضا � jأنه قال (�صديق كل امرئ عقله  ،وعدوه جهله)

�إعداد  :لبيب ال�سعدي

جد الكلمة املنا�سبة التي جتمع بني ال�صور الأربعة

غ ِّري موقع رقمني �أحدهما مكان الآخر يف
اجلدول التايل ليكون املجموع عمودي ًا �أو
�أفقي ًا ي�ساوي () 36

جواب العدد ال�سابق  :جلود

جتربة

جواب
العدد
ال�سابق

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي
تكون املعادلة �صحيحة
جواب العدد ال�سابق

خذ بكرة خياطة فارغة وثبت عليها
�أربعة قطع من البال�ستك  ،ثم �ضع
م�سمار ًا طوي ًال �أو �سلك ًا قوي ًا يف
فتحة البكرة و�ضعه حتت مياه
احلنفية كما يف ال�شكل .
ماذا تالحظ ؟ وملاذا ؟
جواب العدد ال�سابق :

نالحظ �إن الهواء املح�صور
يقاومك و�إن هذه املقاومة
تزداد كلما حاولت دفع
املكب�س �إىل الداخل .
لأن كمية الهواء املح�صور
يزداد �ضغطها كلما قل
حجمها.

روي عن الإمام الر�ضا � jأنه قال (�صاحب النعمة يجب �أن يو�سع على عياله)
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تعلن �شعبة رعاية الطفولة
التابعة للأمانة العامة
للعتبة احل�سينية املقد�سة
عن البدء بالت�سجيل يف
الدورات الفنية املجانية
التي �ستقيمها ال�شعبة
خالل العطلة الربيعية
لن�شاطات (امل�سرح ،
الر�سم  ،اخلط  ،الزخرفة
 ،الإن�شاد) فعلى الراغبني
م��ن �أب��ن��ائ��ن��ا الأع����زاء
ل�ل�أع��م��ار (� )15سنة
فما دون من �أ�صحاب
املواهب الفنية ت�سجيل
�أ�سمائهم ل��دى مركز
مبيعات احل�سيني ال�صغري
الكائن مقابل املخيم
احل�سيني امل�شرف علما
ب���أن ال��دورات املذكورة
�ستكون ب�إ�شراف �أ�ساتذة
خمت�صني و�إن �آخ��ر
م��وع��د للت�سجيل هو
(.)2015/2/5
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روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (لوال فقرا�ؤكم ما دخل �أغنيا�ؤكم اجلنة)

علي نعمه
� 10سنوات
لبنان

فاطمة نعمه
� 7سنوات
لبنان

ملجتبىعادل
نا
ح�س � 4سنوات
العراق

زينب فرا�س
� 2سنة
العراق

مرمي حممد
� 9سنوات
العراق

عبا�س غ�سان
� 4سنوات
العراق

ليث خالد
� 4سنوات
العراق

تكتم حممد
� 2سنة
العراق

ح�سني علي
� 6سنوات
العراق

علي امري
� 6أ�شهر
العراق

علي الزين
� 5سنوات
لبنان

علي قبي�سي
� 5سنوات
لبنان

�شهد علي
� 9سنوات
العراق

حمن جا�سم
ر � 5سنوات
العراق

روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال(التجارة تزيد يف العقل)

رج�س خالد
ن � 5سنوات
العراق

جاد حت�سني
س
� �5سنوات
العراق
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م�ؤمل �أياد
� 12سنة
العراق

�سيف مهند
� 10سنوات
العراق

ح�سني علي
� 4سنوات
العراق

حيدرة حميد
� 4أ�شهر
العراق

احل�سن علي
ابو � 4سنوات
العراق

فاطمة علي
� 8سنوات
العراق

�آيه �أ�سعد
� 9سنوات
العراق

روان ح�سني
� 5سنوات
العراق

فاطمة با�سم
� 2سنة
العراق

ح�سام قا�سم
� 6سنوات
العراق

خليل حمدان
� 3سنوات
لبنان

ن املو�سوي
س
ح�سني قبي�سي ح� � 4سنوات
� 2سنة
لبنان
لبنان

ح�سنني عالء
� 5سنوات
العراق

ح�سني هادي
� 12سنة
العراق

طمة ح�سني
فا � 4سنوات
العراق

سجى لطيف
� � 10أ�شهر
العراق

كوثر خالد
�سنوات
 3العراق

كاظم ح�سني
� 9سنوات
العراق

الدودة الصغيرة بحاجة إلى الطعام ،من
منكم ياأصدقائي يستطيع أن يساعدها
للوصول إلى التفاحة بأسرع وقت!..

38

روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (من ال�سعادة �سعة املنزل)

لقد إصطاد صديقنا عزوز كلمات ولكن تنقصها
بعض الحروف  ...هل يمكنكم اصدقائي
إصطياد الحروف الموجوده في بركة المياه
لتكتمل الكلمات الموجوده في الدلو ..

عزيزي الحسيني الصغير

اشطب حروف األحاديث التالية لتحصل
السر المؤلفة من ثمانية حروف وهي اسم عُرف
علىكلمة ّ
به اإلمام الحسن العسكري عليه السالم،كما عُرف به أبوه
كل في زمانه.
الهادي وج ّده الجواد عليهما السالم ّ
«جعلت الخبائث في بيت ومفتاحه الكذب»
ُ
«كفاك أدبًا تجنّبك ما تكره من غيرك»
«خصلتان ليس فوقهما شيء :اإليمان باهلل ونفع اإلخوان»
«جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق فيكبره»

جواب العدد السابق ( رؤوف رحيم )
�إعداد  :حنان �شاهني/لبنان

روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (من الذنوب التي تغيرّ النعم البغي)
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ر�سوم :فرا�س قا�سم

فاطمة احل�سيني  /كربالء املقد�سة
يكتب قلمي ع��ن فتاة ُت��دع��ى يا�سمني
ع��ا���ش��ت ي��ا���س��م�ين ح��زي��ن��ة ي��ائ�����س��ة من
احل��ي��اة وه��ا ه��ي ق��د تركت مدر�ستها
وتركت �أحالمها اجلميلة التي كانت
ت��ب��ذل ك��ل جهدها م��ن �أج���ل حتقيقها
وقد يئ�ست من كل ذلك بعد �أن فقدت
وال��دت��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت حتبها ك��ث�ير ًا ,
ظنت يا�سمني �أنه ال �شيء مهم باحلياة
بعد فقد وال��دت��ه��ا فكانت ت�شعر ب���أن
احلياة قد �أغلقت �أبوابها يف وجهها,
و�أن �شموع دربها قد �إنطف�أت  ,كانت
جتل�س بغرفتها وتخرج �صور والدتها
وتبكي وذكرياتها متر �أمامها كالربق
 ,ويف �أح��د الأي��ام جل�ست يا�سمني

يف احلديقة حزينة وهي تبكي وتتذكر
�أجمل �أيام حياتها مع والدتها والدموع
تن َهمر من عينيها بال �صوت ,ثم نظرت
�إىل وردة ذابلة تكاد �أن متوت من �شدة
العط�ش ف�أدركت �أن تلك الورده متلهفة
ل�رشب املاء مثل ما هي متلهفة لر�ؤية
والدتها  ,ثم �شاهدت قطرة ماء �سقطت
على تلك ال��وردة فنظرت �إىل ال�سماء
ف��وج��دت ق��ط��رات امل���اء تت�ساقط لكي
ت�سقي تلك ال��وردة الذابلة وترجعها
�إىل جمالها وت�ستمر حياتها  ,ف�شكرت
يا�سمني اهلل عز وجل على ما هي فيه
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قطرات الرحمة
ودع��ت��ه ليحفظ لها وال��ده��ا و�إخوتها
و�أدركت �أن احلياة يجب �أن ت�ستمر مبا
كتب اهلل �سبحانه وتعاىل لها ووعدت
وال��ده��ا ب���أن��ه��ا �ستعود �إىل امل��در���س��ة
ومتار�س حياتها الطبيعية .
فعلينا يا �أ�صدقائي الأعزاء �أن نر�ضى
مبا هو مقدر لنا من اهلل �سبحانه وتعاىل,
ففقد الأحبة والأعزاء هو �صعب علينا
 ,ولكننا يجب �أن نر�ضى ب�أمر اهلل عز
وجل وعلينا عدم الي�أ�س والإعتزل عن
احلياة فالي�أ�س والإع��ت��زال يعني عدم
ر�ضانا ب�أمر اهلل �سبحانه وتعاىل  ,فهذه
لي�ست من �أخالق امل�ؤمنني ال�صاحلني .

روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (من قال فينا بيت �شعر بنى اهلل له بيتا يف اجلنة) ر

حممد كرار جا�سم  /العمر � 12سنة  /كربالء املقد�سة
.1الق�صائد ال�شعرية  ,لأنني �أحب قراءة ال�شعر .
�.2صفحة تعلم اللغة االنكليزية  ,تزيد من معلوماتي يف اللغة االنكليزية .
.3مذكرات �سنان  ,كوين �أحب التحري عن الأمور ومتابعتي للأحداث .
�أمري عبد الكاظم عبد الزهرة  /العمر � 12سنة  /كربالء املقد�سة
�.1أعجبتني الأحاديث ال�رشيفة يف �أ�سفل ال�صفحة  .لأنها تعلمنا مكارم الأخالق .
.2رحلة عارف  .ملا حتتويه هذا ال�صفحة من معلومات جميلة .
.3مغامرات كوكو  .لأنها حتتوي على مغامرات �شيقة وجميلة و�أتعلم
منها الأ�شياء ال�صحيحة.
نرج�س علي مرت�ضى  /العمر � 10سنوات /النجف الأ�رشف
.1ق�صة (�أمونة و�أ�صدقا�ؤها) الحتوائها على معلومات جميلة قد ورد ذكرها يف القر�آن الكرمي .
�.2صفحة تعلم (اللغة الإنكليزية) لأنها تعلمني يف كل عدد �أ�شياء جميلة عن اللغة االنكليزية .
�.3صفحة مطبخي تعلمنا على �صنع الوجبات ال�شهية و�سهلة ال�صنع .
زهراء ح�سني ح�سن  /العمر � 11سنة  /بغداد
.1ق�صة حمدان  ,تعلمنا كيف احلكم بني الآخرين وعدم ظلمهم و�أن�صافهم
.2طرائف  ,جتعلني �أ�ضحك كثريا .
.3ق�صة العمة هدى  ,لأنها ق�صة جميلة ومن الواقع الذي نعي�شه
جالل يو�سف ح�سنني  /العمر � 10سنة  /بابل
.1جنوم يف �سماء الوطن  ,تعلمنا االلتزام واحلر�ص يف عملنا .
.2حكاية العمة هدى  ,لأنها حتتوي على حكم جميلة ورائعة و�أي�ض ًا نتعرف على �سرية حياة
الأئمة الأطهار . b

روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (البهتان على الربيء �أثقل من اجلبال الرا�سيات)
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مواهب متعددة يف �شخ�صية املبدع
(ح�سنني �سلمان عبد احل�سن)
�أه�لا بكم �أحبتي ال�صغار يف معرفة
موهبة جديدة من املواهب التي اعتدنا
على تعريفكم بها يف كل عدد.
يف هذا العدد �ستتعرفون على �شخ�صية
ا�شتملت على ع��دة م��واه��ب متثلت يف
تالوة القر�آن الكرمي ب�صوت جميل،
والإن�������ش���اد وم��وه��ب��ة �إل���ق���اء اخل��ط��ب
وال�����ش��ع��ر ف��� ً
��ض�لا ع��ن م��وه��ب��ة الر�سم
والتمثيل ..كل هذه املواهب اجتمعت
يف ح�سنني �سلمان عبد احل�سن الطالب
يف متو�سطة ب��راع��م ك��رب�لاء الأهلية،
والذي يبلغ من العمر ( )14عام ًا.
وق��د ك��ان لنا لقاء معه وال��ذي ح َّدثنا
فيه عن مواهبه قائ ًال:
علي مبواهب عديدة
لقد َّ
من اهلل تعاىل ّ
وج����دت يف �شخ�صيتي م��ن��ذ نعومة
�أظ��اف��ري ،و�أمت اهلل تعاىل نعمته علي
ب���أن هي�أ يل من يكت�شف هذه املواهب
يل ،والتي كان اكت�شافها على يد العتبة
احل�سينية املقد�سة وذلك بعد جميئنا
م��ن دول��ة الإم����ارات حيث كنا ن�سكن
ال�شارقة ،كنت حينها يف ال�صف الثالث
الإبتدائي فقام وال��دي بت�سجيلي يف
دار القر�آن التابعة للعتبة احل�سينية
املقد�سة ،ويف مدر�سة الإم��ام احل�سني
لفت
 gالتابعة للعتبة �أي�ض ًا ،فقد ُّ

انتباه ا�ساتذتي فيها
وال���ذي���ن ق��دم��وا ال��دع��م
الكامل يل يف جمال القر�آن
ون���ب���وغ���ي يف م���در����س���ة الإم�����ام
احل�سني ،gفكانت العتبة احل�سينية
امل��ق��د���س��ة ه���ي امل��ك��ت�����ش��ف مل��واه��ب��ي
وال�صاقلة لها.
ويف م��در���س��ة ب��راع��م ك��رب�لاء وج��دت
من يعينني �أي�ض ًا يف اكت�شاف مواهب
�أخ�����رى ف��ق��د وف��ق��ت ع��ل��ى اك��ت�����ش��اف
موهبة �إلقاء اخلطب وال�شعر على يد
�أ�ستاذي عبد الزهرة الأو���س��ي الذي
كان الداعم يل يف هذا املجال ،وازدادت
هذه املوهبة �صق ًال بعد �إن ان�ضممت
مع �أخوتي يف فرقة الإن�شاد التابعة
للعتبة احل�سينية امل��ق��د���س��ة برعاية
�أ�ستاذي علي املن�ضور.
�أما ما يتعلق مبوهبتي يف التمثيل فقد
مت اكت�شافها يف مدر�ستي والذي قادين
�إىل امل�شاركة يف الأعمال امل�رسحية التي
تُقام باملدر�سة والتي منها امل�رسحية
التي تتحدث عن خطبة الإمام ال�سجاد
 gيف جمل�س يزيد وق��د كنت ب��دور
الإم�������ام ال�����س��ج��اد  gوق����د نلت
�إعجاب من �شاهد متثيلي ،وهذا الأمر
دع���اين �إىل الرغبة يف الإن�����ض��م��ام �إىل
فرقة احل�سيني ال�صغري يف التمثيل
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امل����سرح��ي ال��ت��اب��ع��ة ل�����ش��ع��ب��ة رع��اي��ة
الطفولة وال��ذي��ن وج���دت �صدورهم
الرحبة مفتوحة ل�صقل موهبتي �أكرث.
ويل مواهب �أخ��رى متمثلة باجلر�أة
الأدبية التي �أملكها والتي من خاللها
���ش��ارك��ت كعريف حفل يف املهرجان
ال�����س��ن��وي ال���ذي ي��ق��ام يف ك��ل �سنة يف
مدر�ستنا وامل�����ش��ارك��ة يف الفعاليات
الأخ���رى التي تُقام يف املدر�سة ،كما
�أين ت�رشفت بامل�شاركة خارج املدر�سة
كحفل تتويج الإمام املهدي  ،fوقد
قمت حينها ب���إل��ق��اء ق�صيدة ال�شيخ
�صالح ب��ن العرند�س وال��ت��ي ا�شتهر
ع��ن��ه��ا ب���أن��ه��ا م��ا ق����ر�أت يف حم��ف��ل �إال
وح�رض الإم���ام املهدي  fيف ذلك
التجمع واملجل�س.
ومن هنا ف�أنا �أ�شكر جميع من �ساهم
يف �إكت�شاف مواهبي و�صقلها ومن
ي�شجعني �إىل ه��ذه اللحظة وم�ستمر
بدعمي وعلى ر�أ�سهم العتبة احل�سينية
امل��ق��د���س��ة ووال�����داي و�أ����س���ت���اذي عبد
ال��زه��رة الأو���س��ي متمني ًا لهم الأج��ر
اجلزيل على �أعمالهم .

روي عن الإمام الباقر � jأنه قال (�إن الكذب خراب الإميان)

تو�صلت درا�سة حديثة ن�رشت يف جملة العلوم النف�سية تقول � ّأن قدرة الأطفال على
ر�سم �صورة لطفل قد تكون مرتبطة بذكائهم .
وا�ستند التقييم على وجود العدد ال�صحيح من املالمح لر�سم الأطفال يف �سن الرابعة
م��ن العمر مثل ال��ر�أ���س والعينني وال��ف��م والأن��ف
والأذنني وال�شعر واجل�سم والأطراف.
ووج��د الباحثون � ّأن القدرة على الر�سم يف �سن
�أرب��ع �سنوات ميكن �أن ت�شكل  %33يف املئة من
التفاوت يف الذكاء يف هذا ال�سن.
ومن اجلدير بالذكر � ّأن القدرة على الر�سم وحدها
ال حتدد الذكاء .بل �إن هناك عوامل ال ح�رص لها،
�سواء الوراثية �أوالبيئية التي ت�ؤثر يف ذلك ويجب
�أن ال تكون نتائج هذ ِه الدرا�سة مدعاة قلق لآباء
الأطفال ذوي الر�سومات الفو�ضوية .

وجدت درا�سة حديثة �أن متابعة االطفال للر�سوم املتحركة املف�ضلة لديهم
قد يقلل من القلق قبل احل�صول على التخدير واخل�ضوع �إىل العملية
اجلراحية.
وق������ال ال���ب���اح���ث���ون �أن ال��ت�����س��ل��ي��ة مب�������ش���اه���دة ال���ر����س���وم
امل��ت��ح��رك��ة ت���ع��� ّد غ�ي�ر ب��اه��ظ��ة ال��ك��ل��ف��ة و���س��ه��ل��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق.
�إذ �أن القلق قبل �إج��راء العملية اجلراحية قد ي�شكل م�شكلة
كبرية لكل م��ن الأط��ف��ال و�آب��ائ��ه��م .ويف بع�ض احل���االت ف���إن
القلق قبل العملية قد ي�ؤدي �إىل م�شاكل �سلوكية كالعدوانية
والكوابي�س.

روي عن الإمام الباقر � jأنه قال(�سالح اللئام قبيح الكالم)
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احللقة الثامنة

خذ هذه النقود و�إذهب �إىل
الدكان ل�شراء ال�سمن وامللح.

كم �أحب كرة القدم ،
�أعطوين الكرة لألعب معكم .

�أنا خائفة جدا � ،أين ذهب؟
وما الذي �أ�صابه؟

ال تقلقي يا
�أمي �أنا �أعرف
�سنجوب  ،لقد
ن�سي نف�سه.

انظروا �إىل
�سباحتي
املاهرة  ،من
يجاريني؟

انظروا �إىل قفزتي
البهلوانية.
�أنا ذاهب للبحث عنه ف�أنا �أعرف
�أين �أجد هذا الولد امل�شاك�س.

انا �آ�سف يا �أبي �سوف لن
�أعيدها مرة ثانية.

ب�سرعة �أرجوك.

وتكذب �أي�ضا  ،لقد �س�ألت �صاحب الدكان
لقد كانت عنك ومل يرك � ،ستكون عقوبتك �شديدة.
هنا � ،أنا
مت�أكد.

اجلميع قلق
عليك وانت
تلعب � ،أين
احلاجيات؟
لن جتل�س معنا طوال هذا الأ�سبوع
ولن ت�أكل احللويات اللذيذة.
ملاذا دائما
�أ�ضع نف�سي
يف مواقف
�أعاقب عليها؟
�أريد حلوى.

