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ُكُم من ُحبِّ اهللْ ُحبُّ
حٌب َيْكُبُ ما اأَحالْه 
ْرُه َم�ْسُوريْن َنَتَذكَّ

ِكنَُنا اأَْن َنْن�َساْه  ال ُيْ
ياُقْدَوَتنا ... يا�ساَدَتنا 
ِذْكرُُكُم ِعْطرُ االأَْفَواْه 
حقاً ِلِزياَرِتُكْم َن�ْسَعى 
اعي ُبوِرَك َم�ْسَعاْه  وال�سَّ
اأَْنُتْم اأَْنَواُر ِهداَيتِنا 
وُر َعظيٌم َمْعَناْه  والنُّ

ْهد َعِرْفَنا  ِمنُكْم َمْعَنى الزُّ
واأََخْذنا ُكلَّ �َسَجاياْه 
يا اآَل َنِبيِّ االأكواْن 
فلُكْم َقْدٌر ما اأعاله 

ال لْن َنْبلَُغ َبْع�ساً مْنهُ 
اأََبدًا اأََبدًا ال واهللْ 

�سعر :حممد جبار ح�سن 
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ولكي  حياتنا  يف  وال�رضورية  املهمة  الأمور  من  الفراغ  اأوقات  ا�ستثمار 
ننمي قدراتنا ومواهبنا التي وهبنا اهلل اإياها علينا اأن ن�ستثمر كل دقيقة 
العطلة  على  الأيام  هذه  يف  مقبلون  ونحن  واملجتمع  اأنف�سنا  ينفع  ما  بكل 
جزءًا  وجنعل  الأوقات  ونق�سم  لها  ن�ستعد  اأن  علنيا  وينبغي  الربيعية 
ر�سم وخط  لتنمية هواياتنا ومواهبنا من  درو�سنا وجزءًا  ملراجعة  منها 
اإىل  اإ�سافة  بها  تتمتعون  التي  والهوايات  املواهب  من  وغريها  وريا�سة 
املوؤ�س�سات  بع�ض  تقيمها  التي  املفيدة  التعليمية  الدورات  يف  الت�سجيل 
فهذه  الثقة  ذات  املوؤ�س�سات  من  وغريها  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  مثل 
اي�سا  واجل�سدية  والعقلية  الذهنية  قدراتنا  لتنمية  جدا  مهمة  الأمور 
روي  فقد  دائما  احلنيف  ديننا  عليه  حث  والعلم  باملعرفة  النف�ض  فبناء 
اأنه قال )العلم راأ�ض اخلري كله  عن الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه واآله 
العلم  طالبي  من  اأحبتي  واإياكم  اهلل  جعلنا  كله(،  ال�رض  راأ�ض  واجلهل 
واملعرفة دائما ومن فاعلي اخلري يف هذه الدنيا لكي ن�سمو ببلدنا وبديننا 
وتقدمنا  م�سريتنا  تعرقل  التي  الأ�سياء  كل  ونتجاوز  دائما  الأمام   اإىل 

اإنه �سميع جميب..



لديك �سيف من بالد بعيدة .
بالد بعيدة ! 

فليتف�سل .

اأنا املحقق )هوان( من 
اإمرباطورية ال�سني .

ال�صيف ال�صيني

تف�سل مرحبا بك 
اأيها املحقق 

عفوا 
لدينا 

ق�سية .

اأنا قادم ، 
تف�سل معي .

هذا الرجل �رضق 
�سمكتني مني .

اإنه كاذب ، فاأنا مل اأذق 
طعم ال�سمك منذ اأ�سهر 

، هل يل ب�رضب املاء ؟

هل ذهبت اإىل 
دكان ال�ّسماك ؟

كال مل اأ�سل اإليه .
ما تقول اأيها 

املحقق )هوان( ؟

ل اأعرف ولكن اأعتقد اأنه ل بد من 
الذهاب اإىل بيت الرجل للتاأكد .

�سيناريو : و�سام القريني       
 ر�سوم: م�سطفى بر�سومي / م�سر

روي عن �لنبي s �أنه قال )ما ت�شاور قوم �إال هدو� �إىل ر�شدهم(4



منه  وقربوها  األيفة  قطة  وا  اأح�رضرِ
لقد حللت الق�سية فاإن لعقت يديه فهو كاذب و�سارق .

ب�سهولة عجيبة اإنك رائع لي�ض متاما 
، اأرجوك ل 
متتدحني.

عنك  اأخربوين  لقد 
كثريا وقد جئت اليوم 

لأطلب منك خدمة.
رائع يبدو اأن �سهرتك 

اأ�سبحت عاملية

هذه خريطة املدينة امللكية ، اأريدك اأن تر�سدين اإىل الأماكن 
التي ميكن اإخرتاقها حتى ن�سع عليها حرا�سة

وبعد اأن قام �سنان بدرا�سة اخلريطة

هذا كل 
�سيء

�سكرا لك اأيها املحقق العربي الرائع ، ول�سوف 
اأعود لك بعد اأ�سهر لأمر هام  اإىل اللقاء.

اإنك ت�ستحق 
الكثري .

احلمد هلل على ذلك ، وعلينا اأن 
نكون حذرين ويقظني دائما .

�سيناريو : و�سام القريني       
 ر�سوم: م�سطفى بر�سومي / م�سر

5 روي عن �لنبي s �أنه قال )�طلبو� �ملعروف و�لف�شل من رحماء �أمتي تعي�شو� يف �أكنافهم(روي عن �لنبي s �أنه قال )ما ت�شاور قوم �إال هدو� �إىل ر�شدهم(



اأعزائي ال�سغار ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاُته اأهاًل بكم جمددًا يف جملتكم اجلميلة ) احل�سيني ال�سغري( �سنتعرف اليوم على 
�سجرة لها منزلة كبرية عند الباري عز وجل اذ ذكرت يف اأربع اآيات قراآنية وكرمها تعاىل باأن جعلها عند جنة املاأوى، اإذ  راأى ر�سول 
َي به اإىل ال�سماء ليلة الإ�رضاء واملعراج وجاء ذلك يف قوله تعاىل يف �سورة النجم  رِ  اهلل  جربئيل g عندها ، وذلك عندما اأُ�رضرْ
�َسى)16(}، والآن  َرَة َما َيغرْ درْ �َسى ال�سِّ َاأرَْوى)15(اإرِذرْ َيغرْ ُة املرْ نَدَها َجنَّ ُنرَْتَهى)14( عرِ َرةرِ املرْ درْ نَد �سرِ َرى)13( عرِ َلًة اأُخرْ { َوَلَقدرْ َراآُه َنزرْ

�سنتعرف اأكرث على �سجرة ال�سدرة 
املعروفة با�سم )�سجرة النبق( من 

خالل حديث �سديقتنا ال�سجرة .
�سجرة ال�سدر :- اأهاًل بكرِ يا اأمونة 
وبجميع القّراء الأعزاء، �ساأعرفكم 
ونبداأ  العظيمة  ال�سجرة  هذه  على 
من  فاإننا  بها،  نعي�ض  التي  بالبيئة 
الأ�سجار التي تتمكن من العي�ض يف 
 ، وال�سحراوية  الرملية  الأرا�سي 
ولنا جذور عميقة تتحمل الظروف 
دافىء  �ستاء  اىل  وحتتاج  القا�سية 

ن�سبيًا لعدم حتملها درجات احلرارة املنخف�سة 
تتحمل  اإذ  واملعتدلة  احلارة  املناطق  يف  فتنمو 
العط�ض  و  واجلفاف  العالية  احلرارة  درجات 

وملوحة الرتبة و الرياح القوية.
 ونحن من النباتات املعمرة ودائمة اخل�رضة ذات 
جذع متفرع اإىل فروع عديدة، وتكرث زراعتنا يف 
احلدائق وال�سوارع لكوننا ن�سفي منظرًا جمياًل 
للمكان ونقوم بتظليله ونعمل كم�سدات للرياح 
كما نقوم بتثبيت الرتبة وخا�سة الرتبة الرملية.

ال�سدر  �سجرة  فوائد  عن  وماذا   -: اأمونة 
وثمارها؟

ق�سة : �سارة العبادي
 ر�سوم: اأحمد اخلزعلي

�صجرة ال�صدر

روي عن �لنبي s �أنه قال )�لتاجر �ل�شدوق مع �لنبيني و�ل�شّديقني و�ل�شهد�ء(روي عن �لنبي s �أنه قال )من ق�شى ملوؤمن حاجة ق�شى �هلل له حو�ئج كثريًة �أدناهّن �جلنة(6



متعددة  فوائد  لنا   -: ال�سدر  �سجرة 
عالج  يف  اأوراقنا  ت�ستخدم  اإذ  لالإن�سان، 
الأمرا�ض اجللدية وفق و�سفات  بع�ض 
اأزهارنا  اأما  بها،  اخلا�سة  الأع�ساب 
فاإنها تعد غذاًء للنحل الذي ينتج ع�ساًل 
ذا نوعية جيدة وقيمة غذائية عالية بعد 
ُيعرف  والذي  اأزهارنا  على  يتغذى  اأن 
ثمارنا  اأن  كما   ،) ال�سدر  ع�سل   ( با�سم 
اأغلب  لدى  املحببة  الفواكه  من  تـُعد 
النا�ض ب�سبب مذاقها احللو واإحتوائها 
املعدنية  العنا�رض  من  جمموعة  على 

وال�سكرية التي تفيد اجل�سم اأما خ�سب جذوعنا فيكون 
قويًا وذا نوعية جيدة وله ا�ستعمالت متعددة .

على  ال�سدرة  �سجرة  �سديقتي  يا  لكرِ  �سكرًا  اأمونة:- 
هذه املعلومات ، وقبل اأن اأودعكم اأيها الأعزاء اأود اأن 
 g اأبني لكم منزلة ال�سدرة عند حمبي الإمام احل�سني

بثورته  عنه(  اهلل  )ر�سي  الثقفي  املختار  قام  اإن  فبعد 
لالأخذ بثاأر الإمام احل�سني  g بنى قرب الإمام وكانت 
بالقرب منه �سجرة ال�سدرة ، ي�ستدل من خاللها الزوار 
على مكان القرب ، ويف عهد هارون العبا�سي الذي ا�ستد 
اأمر بهدم القرب ال�رضيف   ،  b به العداء لأهل البيت  
الإمام  زيارة  من  النا�ض  ملنع  ال�سدرة  �سجرة  وقطع 
احلكم  املاأمون  ولده  ا�ستلم  اأن  وبعد   ،g احل�سني  

اأهل البيت  اإىل حمبي  حاول التقرب 
b  لأ�سباب �سيا�سية ، فاأمر باإعادة 
بناء القرب ال�رضيف ، والآن جند اأن 
احل�سيني  ال�سحن  اأبواب  اإحدى 
 ، )ال�سدرة(  باإ�سم  �سميت  ال�رضيف 

تخليدًا لوجودها يف ذلك املكان .
العدد  لهذا  حكايتنا  تنتهي  هنا  اإىل   
، انتظرونا يف العدد القادم لنتعرف 
يف  ُذكرت  جديدة  فاكهة  على  معًا 

القراآن الكرمي .

7 روي عن �لنبي s �أنه قال )�لتاجر �ل�شدوق مع �لنبيني و�ل�شّديقني و�ل�شهد�ء(



رحالتنا،  من  جديدة  ورحلة  الصغار  أحبتي  بكم  أهاًل 
ستكون رحلتنا لهذا اليوم إلى الصحارى لنتعرف عليها 
عن  المركبة  صديقتي  ستحدثكم  الرحلة  وقبل  سوية، 

أهم المعلومات عن الصحراء قبل بدء الرحلة.

رحلة إلى الصحارى

الصحراء  لزيارة  معنا  تعالوا  أكثر  عليها  وللتعرف 
والسوداء  البيضاء  والصحراء  أفريقيا  في  الكبرى 

في مصر  ولنتجول بين أروع الصحارى فى العالم.

نحن اآلن في الصحراء الكبرى 
تفوق  مساحتها  أن  إذ  العالم  في  الحارة  الصحارى  أكبر   وهي 
الـ )9( ماليين كم مربعا، وتحتل الجزء األكبر من شمال أفريقيا، 
والسودان  )مصر  منها  دولة   )11( الكبرى  الصحراء  تضم  حيث 
الصحراء  هذه  وموريتانيا(  والجزائر  والمغرب  وتونس  وليبيا 
أقوام  فيها  ,وتعيش  خضراء  أراٍض  عن  عبارة  قديمًا  كانت 
وعرضًا،  طواًل  األنهار  تغطيها  وكانت  الحيوانات  على  وتحتوي 
ولكنها فقدت خاصية العيش فيها وتحولت إلى صحراء قاحلة 
ذات درجات حرارة عالية جدًا في النهار إذ تصل إلى )80( درجة 

مئوية وباردة في الليل وتصل إلى سالب تسع درجات شتاًء.

فيها  تقل  جغرافية  منطقة  هي  الَصْحَراُء 
في  المطر  فيقل  والحياة  العيش  وسائل 
النباتات  وجود  فيها  ويندر  الصحراء,  مناطق 
والحيوانات , إال بعض األنواع القليلة التي لها 
الظروف  النمو والحياة في تلك  القابلية على 

القاسية المتمثلة بمناخ حار نهارًا وبارد لياًل.

اإعداد : �سياء العيداين    ر�سوم: زاهد املر�سدي

روي عن �لنبي s �أنه قال )من فقه �لرجل قلة كالمه فيما ال يعنيه(روي عن �لنبي s �أنه قال)�مل�شائب مفاتيح �الأجر(8



أما الصحراء السوداء فهي صحراء ذات رمال سوداء وليس صفراء كما هو معتاد 
وال بيضاء، وتقع هذه الصحراء في مصر أيضًا وتبعد الصحراء السوداء قلياًل عن 
الصحراء البيضاء، وسميت بالصحراء السوداء ألن في طرفها توجد تالل بركانية 
سوداء ثارت منذ عصور ماضية وأخرجت مادة بركانية تسّمى )الجاسبر( ، وهي 

المادة التي تتكّون منها الصخور السوداء. 

وقت  حان  األصدقاء  أحبتي  واآلن 
القادم  العدد  في  ألتقيكم  الرحيل 

ورحلة جديدة من )رحالت عارف(.

لون  تمثل  ألنها  صفراء  صحراء  نرى  أن  الطبيعي  من 
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 
)500( كيلومترا من العاصمة المصرية )القاهرة( ولونها 
الطباشيري  األبيض  اللون  إنتشار  بسبب  األبيض 
وتتميز  أرجائها،  معظم  يغطي  الذي  فيها  والثلجي 
بشكل  الصخرية  األشكال  فيها  تنتشر  أذ  بصالبتها 
والتى  بالرمال  المحملة  الرياح  بفعل  وجميل  منحوت 
صاغت أشكال الصخور، والتي تشبه عش الغراب واخرى 
هذا  أصبح  ,مما  كالقبة  وأخرى  طائر  رأس  شكل  على 

المكان أشبه ما يكون بمتحف طبيعي.

9 روي عن �لنبي s �أنه قال )من فقه �لرجل قلة كالمه فيما ال يعنيه(



عبري جدكم وجدتكم 
كبار يف ال�سن وقد 

اعتدادوا على 
الهدوء ، اأرجو األ 
تزعجوهما عندما 

ن�سل بيتهما 

تعايل يا مرمي اإىل اأين اأنترِ ذاهبة ؟

اأتفرج على 
غرفة جدتي 
هي ل متانع 

تعايل معي

هيييييييه يجب اأن ل تعبثي 
باأ�سياء النا�ض دون علمهم

اإنها خزانة جدتي 

ح�سنا يا ماما .. ولكن 
ذكري ابنة عمي مرمي 

فهي تن�سى اأحيانا 

 جدتي هل 
ت�سمحون لنا 
بالتجول يف 
البيت وحوله

يف بيت جدي 

ية
رب
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ت 
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لإم
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ن   

زوا
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�سر
م: 

�سو
   ر

ي    
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ية 
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 : 
�سة

ق

طبعا يا حبيبتي 
اإنه بيت جدكم

تعايل انظري هناك 
توجد حافظتان 
من البال�ستك 

مملوئتان باملعجنات 
)الكليجة( ، اآه ما 
اأطيب رائحتها !! 

�ساأتناول واحدة

كفاكرِ يا مرمي ، هيا اتركي 
كل �سيء يف مكانه ول تفتحي 

اأية علبة هيا نخرج

روي عن �لنبي s �أنه قال )�إن �أعظم �لنا�س خطايا يوم �لقيامة �أكرثهم خو�شا يف �لباطل(10



انتظروا 
قليال 

عبري ، مرمي هذه 
الكليجة لكما ، لو 

قدمته لكما مبكرا ملا 
تناولتما طعام الغداء

هل راأيترِ كيف كنترِ مت�رضعة؟ 
نعم يجب اأن ل نظن ال�سوء قبل اعتقدت اأن جدتي تخبئها منا

اأن نتاأكد ، اأنترِ على حق 

اهلل .... 
�سكرا

يا جدتي

 يحفظكم اهلل يا اأبي  ، 
هيا يا عبري واأنترِ 
يا مرمي �سلما على 

جديكما

 كم اأحب طعامكرِ 
 واأنا اأي�سا يا جدتي اإنه رائع

يا جدتي 

بالهناء والعافية 
يا اأحبائي

ملاذا جدتي مل تقدم 
لنا من الكليجة 
التي �سنعتها؟ 
وملن تخبئها ؟

يا لكرِ من بنت 
من قال اإنها 

تخبئها ؟ رمبا 
هي تخ�ض 

�سخ�سًا اآخر 
اأح�سني الظن 

�سكرا على الزيارة 
لقد اأ�سعدمتونا

هيا 
يا بنات اإىل 

ال�سيارة

ح�سنا �ساحمتك 
هذه املرة ، 
هيا لنتذوق 

هذه املعجنات 
الطيبة

11 روي عن �لنبي s �أنه قال )�لعلم ر�أ�س �خلري كله و�جلهل ر�أ�س �ل�شر كله(روي عن �لنبي s �أنه قال )�إن �أعظم �لنا�س خطايا يوم �لقيامة �أكرثهم خو�شا يف �لباطل(



اإنطلقا من �صعار )بنهج احل�صني عليه ال�صلم نبني الأجيال( ي�صر �صعبة رعاية الطفولة التابعة للأمانة العامة للعتبة 
احل�صينية املقد�صة اإقامتها مهرجان احل�صيني ال�صغري الأول مل�صرح الطفل والذي تنطلق فعالياته اعتبارا من )15 اإىل 
18 /2015/3(  راجني من الفرق امل�صرحية الراغبة بالإ�صرتاك من حمافظاتنا احلبيبة كافة زيارة املوقع الر�صمي 
ملجلة احل�صيني ال�صغري Alhusseini-alsagher.org اأو �صفحة التوا�صل الجتماعي الفي�س بوك اخلا�صة 
امل�صاركة  ا�صتمارة  لإر�صال  موعد  اآخر  اأن  ،علما  الطفل(  مل�صرح  الأول  ال�صغري  احل�صيني  )مهرجان  باملهرجان 

الإلكرتونية مع الن�صو�س امل�صرحية هو )2015/1/25(  .
.................

 �صروط الإ�صرتاك
1( اأن يكون العمل امل�صرحي املقدم غري معرو�س �صابقًا  .

2( اأن ل تقل مدة العمل امل�صرحي عن )25 ( دقيقة ول تزيد عن ) 35( دقيقة .
3( اأن يكون مو�صوع العمل عن الق�صية احل�صينية ح�صرا .

4( اأن يكون العمل خاليا من جت�صيد للحيوانات .
5( اأن تكون الفئة العمرية امل�صتهدفة من 9 ـــــ 18 �صنة .

6( اأن يكون عمر كادر املمثلني يف العمل امل�صرحي ل يتجاوز )15(�صنة .
7( اأن ل يتجاوز وفد كادر العمل عن )10 ( اأ�صخا�س .
8( اأن يكون العمل امل�صرحي باللغة العربية الف�صحى .

.................
اآلية الإ�صرتاك

1( ملء ا�صتمارة ال�صرتاك واإر�صالها مع الن�س امل�صرحي .
2( يقدم العمل امل�صرحي م�صورا على قر�س )CD( خلل �صهر 

واحد بعد املوافقة على الن�س .
اإعداد : كمال �سرب   

ر�سوم : زاهد املر�سدي روي عن �لنبي s �أنه قال )من زهد يف �لدنيا هانت عليه �مل�شيبات(12



1( جائزة اأف�صل عمل متكامل 
2( جائزة اأف�صل ن�س م�صرحي  

3( جائزة اأف�صل ممثل   
4( جائزة اأف�صل ممثلة   
5( جائزة اأف�صل ديكور   

6( جائزة اأف�صل موؤثرات  
7( جائزة اأف�صل اأزياء  

8( جائزة اأف�صل اإخراج
.................

ملحظة
1( ت�صلم اللجنة املنظمة للمهرجان 
 )1.000.000( قدره  مبلغًا 

فرقة  لكل  عراقي  دينار  مليون 
عن  الن�س  على  املوافقة  بعد  م�صاركة  م�صرحية 

كلفة العمل امل�صرحي على اأن ت�صدد بو�صولت ر�صمية .
2( توفر اللجنة املنظمة للمهرجان ال�صكن والإطعام والنقل للفرق امل�صاركة 

خلل اأيام املهرجان.
تقديرية  و�صهادات  م�صاركة  دروع  املهرجان  على  امل�صرفة  اللجنة  توزع   )3

لكل الوفود امل�صاركة.
العمل  يف  الرواد  اأو  ال�صباب  من  ممثَلني  اأو  ممثل  اإ�صراك  ميكن   )4
امل�صارك  الوفد  ال�صرورة مع مراعاة كادر  امل�صرحي وح�صب 

والبالغ )10( اأ�صخا�س . 
الأعمال  من  فقط  اأعمال  ع�صرة  اأف�صل  اإختيار  يتم   )5

املقدمة للإ�صرتاك يف املهرجان .

اإعداد : كمال �سرب   
13ر�سوم : زاهد املر�سدي روي عن �لنبي s �أنه قال )لعنة �هلل على �لكاذب و�إن كان مازحا(



اأحبتي 
الكرام عليكم مني ال�صلم 

لن�صتذكر معًا بع�س الأمور قبل الدخول 
. غرام   300  -  250 بني  وزنه  يرتاوح  الإن�صان  • قلب 

وي�صخ  �صربة  بليون   2،5 القلب  �صربات  عدد  يبلغ  العتيادي  العمر  • خلل 
300،000 )ثلثمائة الف( طن من الدم . 

املر�س . ودواء عند  املر�س  ولقاح �صد  يحتاجان غذاء  • الن�صان = ج�صد + روح   وكلهما 
g اأنه قال : ) اإّن للج�صم �صتة اأحوال : ال�صّحة واملر�س واملوت واحلياة  املوؤمنني  امري  عن  • روي 
والنوم واليقظة وكذلك الروح ، حياتها علمها ، وموتها جهلها ، ومر�صها �صكها ، و�صحتها يقينها 

، ونومها غفلتها ، ويقظتها حفظها (. ولندخل اأحبتي اإىل مو�صوعنا 
القلب له معنيان  

الأول : م�صخة الدم يف اجل�صم التي بتوقفها ميوت البدن .
الثاين : مركز العواطف والأحا�صي�س وامل�صاعر اأي هو النف�س والروح وهذا 

املعنى هو املطلوب الإهتمام به اأكرث من الأول .
َ ِبَقْلٍب �َصِليٍم  قال تعاىل )َيْوَم َل َيْنَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن )88( اإِلهَّ َمْن اأََتى اللهَّ

)89( ( �صورة ال�صعراء.
روي عن اأمري املوؤمنني g اأنه قال ) وا�صّد من مر�س البدن مر�س 

القلب( 
ومن اأخطر اأمرا�س القلب ... احل�صد 

الذي هو متّني زوال نعمة الآخرين 

بال�صوء  الآخرين  اإ�صابة  عند  • الفرح 
واحلزن عند �صروره .

يف  البغ�س  واإخفاء  القول  يف  الود  • اإظهار 
الفعل اأي اأن يكون �صديقًا يف العلنية   

وعدوًا يف ال�َصّر .
املح�صود م�صيبة  عند  • ال�صماته 

ومن نتائجه :
. والأمل  واحل�صرة  والهم  • احلزن 
روي عن اأمري املوؤمنني g اأنه قال 

) احل�صود كثري احل�صرات مت�صاعف 
ال�صيئات ( .

 g مر�س اجل�صد ، روي عن الإمام علي •
 اأنه قال )احل�صد يذيب اجل�صد( وقال 

) احل�صود ابدًا عليل ( .
 

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

ومن اأعرا�صه :

واأما علج احل�صد واأمور اخرى
انتظروها يف العدد القادم باإذنه تعاىل

واإىل ذلك احلني دمتم برعاية الل �صاملني.

روي عن �لنبي s �أنه قال  )كفارة �الغتياب �أن ت�شتغفر ملن �غتبته(روي عن �لنبي s �أنه قال  )حيثما كنتم ف�شّلو� علي فاإن �شالتكم تبلغني(14

اإعداد : كمال �سرب       ر�سوم : زاهد املر�سدي



 g علي  املوؤمنني  اأمري  توىل  ملا   : هدى  العمة 
طلحة  فطلب   ، والزبري  طلحة  عليه  دخل  اخلالفة 
اأن يكون واليًا على العراق وطلب الزبري من اأمري 
 g ولية ال�سام ، فاأم�سك علي g املوؤمنني علي

عن اإجابتهما ، فان�رضفا وهما �ساخطان . 
رقية : وماذا فعل طلحة والزبري بعد ذلك يا عمة ؟

اأو  يومني  بعد   g الإمام  اإىل  عادا   : هدى  العمة 
لقد جئناك   ، املوؤمنني  اأمري  يا  له  اأيام وقال  ثالثة 
لتدفع الينا �سيئًا ن�سلح به اأمورنا واأحوالنا ، فقال 

g : تعرفون باأن يل ملكًا يف منطقة 
)ينبع( ،)وهي مدينة يف احلجاز تقع 
بب�ساتني  ت�ستهر  واملدينة  مكة  بني 
لكما  اأكتب  اأن  وميكنني  النخيل(، 
يف  لنا  حاجة  ل   : فقال   ، �سيئًا  منه 
مالك بينبع ، بل نريد اأن تعطينا من 

بيت املال �سيئًا يكفينا .
اأمواًل  يريدان  هما  هل   : فاطمة 
عليه  يح�سل  عما  تختلف  كثرية 

عامة امل�سلمني بدون وجه حق ؟
العمة هدى : نعم هو كذلك .

لهما:   g علي  :فقال  هدى  العمة 
بيت  يف  يل  يد  واأي   : اهلل  �سبحان 
واأنا  للم�سلمني  ملك  فهو  املال؟ 

خازن واأمني على هذه الأموال .
جاءهما  والزبري  طلحة  اأن  ثم 
زوجات  اإحدى  فعلته  مبا  اخلرب 
كانت  والتي   ، حممد  النبي 

واقعة اجلمل  

ق�سة : �سعد الدين البناء     
ر�سوم: عبا�س را�سي

15 روي عن �لنبي s �أنه قال  )كفارة �الغتياب �أن ت�شتغفر ملن �غتبته(



�ض على قتل عثمان زمن  طاملا حترِّ
ببيعة  غ�سبت  اأنها  اإذ   ، خالفته 
لوددت  gوقالت  لعلي  امل�سلمني 
الأر�ض  على  اإنطبقت  ال�سماء  اأن 
اإن مت هذا الأمر ، وكانت اآنذاك يف 
مكة املكرمة توؤدي منا�سك العمرة ، 
فكتب لها طلحة والزبري، اأن خذيّل 
واأظهري  علي  بيعة  عن  النا�ض 
فعاًل  فقامت  عثمان،  بدم  الطلب 
عفان  بن  عثمان  بدم  مبطالبتها 
وحتري�سها امل�سلمني يف مكة بعدم 

مبايعة علي g على اخلالفة .
والزبري  بقي طلحة  : وهل  حوراء 

يف املدينة يا عمة ؟
العمة هدى : دخال على علي اأمري املوؤمنني g وقال : يا اأمري املوؤمنني نطلب الإذن منك للخروج لأداء منا�سك العمرة ، اإئذن لنا 

فيها.
فقال علي g : واهلل ما تريدان العمرة ، ولكنكما تريدان الغدرة ، واإمنا تريدان التوجه اإىل الب�رضة .

فقال : ما نريد اإل العمرة .
فقال g : اإحلفا يل باهلل العظيم ، اأنكما ل تف�سدان عّلي اأمر امل�سلمني ، ول تنكثان البيعة التي بايعتماين، ول ت�سعيان يف فتنة ، 

بالأميان  ذلك  على  باأل�سنتهما  فحلفا 
املوؤكدة .

اإنهما  عمة  يا  يبدو  ما  على   : اإميان 
�سوف لن يربا بحلفهما .

فلقد  �سحيح،  هذا   : هدى  العمة 
توجها من مكة ومعهما زوجة النبي 
اإىل  متوجهني  عائ�سة(  )ال�سيدة 
الب�رضة وكتبا اإىل )عثمان بن حنيف 
اأي حاكم  )عامل(  وهو  الأن�ساري( 
على   g علي  املوؤمنني  اأمري  عينه 
الب�رضة ، اأن اأخرج من دار الإمارة 

فنّحن قادمون . 
نرج�ض : وماذا يريدون اأن يفعلوا يف 

الب�رضة يا عمة .

روي عن �لنبي s �أنه قال  )حديثكم بينكم �أمانة( روي عن �لنبي s �أنه قال)ب�شط �لوجه زينة �حللم(16



هما  يكونا  اأن  يريدان   : هدى  العمة 
اأ�سفرت  غدر  باأعمال  فقاما  حكامها، 
واعتقاله  حنيف  بن  بعثمان  التنكيل  عن 
 g علي  اأتباع  من  عددا  وقتال  وتعذيبه 
ونادوا على الع�سائر لين�سموا اإليهم ففعل 
على  الزبري  اإ�ستوىل  وبعدها   ، منهم  ق�سم 

بيت مال امل�سلمني يف الب�رضة .
مبا   g علي  الإمام  علم  وهل   : زهراء 
جرى يف الب�رضة على اأيدي طلحة والزبري 

واأعوانهما .
وجي�سه   g علي  و�سل   : هدى  العمة 
بني  �سديدة  معركة  ووقعت  الب�رضة  اإىل 
من  العا�رض  اليوم  يف  ذلك  وكان  الطرفني 
هجرية   )36( �سنة  الأوىل  جمادى  �سهر 
وبعدها   ، اجلي�سني  من  كبري  جمع  وُقترِل 
تقدم علي g يف جماعة نحو اجلمل الذي 
وقع  من  قوية حلمايته  دروعًا  له  �سنعوا 
وبداخله  هودجًا  يحمل  وهو  ال�سيوف 
زوجة النبي  التي خرجت مع طلحة 

والزبري ، وجي�سهما يحيط باجلمل ومن بداخل الهودج ، وباأعداد كبرية للدفاع 
اجلمل  ب�سيفه  ي�رضب  اأن   g علي  جي�ض  من  الأ�سخا�ض  اأحد  فا�ستطاع  عنهما 
ف�سقط على الأر�ض واإ�ستمرت املعركة واإنت�رض جي�ض علي اأمري املوؤمنني ، وكان 
g  قد اأمر جي�سه اأن ل يقتلوا مدبر اأو جريح ، ول يهتكوا �سرتًا ، ول يدخلوا 

دارًا اإل باإذن اأ�سحابها .
نور الهدى : هذه هي مبادئ دينًا الإ�سالمي التي التزم بها اأهل البيت b يف نهجهم 

، وندعو قادة دول العامل اأن ي�سريوا على هذا ال�سلوك عند ن�سوب املعارك .
العمة هدى : تالحظون اأن نهج ع�سابات داع�ض الإرهابية يف وقتنا احلا�رض هو 
ال�سيوخ والأطفال والن�ساء والإ�ستحواذ  ، ومنهم  الأبرياء  الغدر واخليانة وقتل 
على ممتلكات الآخرين وتهجريهم من ديارهم اإىل اآخره من الأعمال ال�سنيعة التي 

يرتكبونها .
g اأن يعيدوا )ال�سيدة عائ�سة (زوجة  العمة هدى : ويف نهاية املعركة اأمر علي 
النبي  التي �ساركت يف حتري�ض امل�سلمني �سده اإىل دارها يف املدينة معززة 

ومكرمة وبحفظ ورعاية ، ويحر�سها موكب من الرجال الأ�سداء .

17 روي عن �لنبي s �أنه قال  )حديثكم بينكم �أمانة( 



ملاذا يبتلينا اهلل تعاىل ؟وهل من فوائد يف 
الإبتالء ؟

وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته.
تعاىل  اهلل  اإن  العزيز  �سديقنا  يــا  اإعــلــم 
عندما يبتلي �سخ�سًا فهو ل�ساحله بكل 
تاأكيد، فرب العزة عندما يبتلينا يريد اأن 
التي  الإميــان  بدرجة  وُيعرفنا  يختربنا 
من  احلقيقي  املوؤمن  وليميز   ، بداخلنا 
اأَنرْ  النَّا�ُض  َب  )اأََح�سرِ تعاىل:  قال  املنافق، 
َتُنوَن(  ُكوا اأَنرْ َيُقوُلوا اآَمنَّا َوُهمرْ ل ُيفرْ َ ُيرترْ
اهلل  ويبتلينا   ،)2 ـــة  )الآي العنكبوت/ 
ر ذنوبنا حيث قال  تعاىل لكي يثيبنا وُيكفرِّ
َن  ٍء مرِ �َسيرْ ُكمرْ برِ يف كتابه املجيد: )َوَلَنبرْلَُونَّ
ـــَوالرِ  أَمرْ الرْ َن  مرِ َوَنقرْ�ٍض  ــوعرِ  ُ َواجلرْ فرِ  ــورْ َ اخلرْ
يَن(  ررِ ابرِ رِ ال�سَّ َمَراترِ َوَب�رضِّ ُف�ضرِ َوالثَّ أَنرْ َوالرْ
النا�ض  واأكمل   ،)155 )الآيــة  البقرة/ 
اإميانا اأ�سدهم اإبتالًء، َقاَل الإماُم مو�سى 
نرِ َمَثُل  ُوؤرْمرِ بن جعفر الكاظم g : )َمَثُل املرْ
يَد يفرِ  هرِ زرِ يَد يفرِ اإرِمَيانرِ ، ُكلََّما زرِ رِيَزانرِ رْ املرْ َتيرِ َكفَّ
يَئَة  َ َعزَّ َو َجلَّ َو َل َخطرِ َيلرَْقى اهللَّ هرِ ، لرِ َباَلئرِ
اإن   g الكاظم  الإمــام  لنا  فيبني  َلــُه(. 
التي  الــذنــوب واخلــطــايــا  الــبــالء ميحو 

نرتكبها، وقد يكون البالء لي�ض لإختبار 
درجة الإميان ول لتكفري الذنوب كالبالء 
الذي يقع على الأنبياء والأئمة �سلوات 
مع�سومون  لأنهم  اأجمعني،  عليهم  اهلل 
عن اخلطاأ ومعروف اإميانهم، لذلك فاإن 
البالء النازل عليهم هو لرفع درجتهم، 
كما هو احلال يف اإبتالء الأنبياء والأئمة 
وخــا�ــســة املــ�ــســائــب الــتــي جـــرت على 
لــرفــع درجــتــه يف   g الإمــــام احل�سني 
حممد  نبينا  عن  ورد  وقد  عليني،  اأعلى 
اأنــه قــال: )ما اأوذي نبي مثل ما   

اأوذيت(.
كثرية  الإبــتــالء  فوائد  تكون  هنا  ومــن 

منها :
-اإنه دليل الإميان واملحبة من اهلل تعاىل، 
روي عن الإمام ال�سادق g اأنه قال : 
)من �سفت له دنياه ، فاتهمه يف دينه(، 
وروي عن النبي حممد  اأنه قال: 

فــان �سرب  اإبــتــاله،  اأحــب اهلل عبدا  )اإذا 
اإجتباه واإن ر�سي اإ�سطفاه( .

- ُيرجع العبد اإىل جادة الطريق احلق 
التي  الغفله  من  واإيقاظه  وال�ستقامة، 

مير بها.
- تكفري الذنوب وحمو ال�سيئات . 
- رفع الدرجة واملنزلة يف الآخرة. 

عن  ــك  وذل بــربــه،  العبد  �سلة  تقوية   -
اهلل  وذكـــر  وال�ستغفار  الــتــوبــة  طــريــق 

كثريًا.
ال�سابرين  من  واإياكم  تعاىل  اهلل  جعلنا 
 عــلــى الـــبـــالء واملــحــ�ــســنــني الــظــن بــاهلل
ـــثـــابـــتـــني عـــلـــى الإميــــــان   تــــعــــاىل، وال

 اإنه �سميع جميب .

اأحــمــد حممد  �ــســوؤال مــن �سديق املجلة  �ــض: وردنـــا 
ح�سني جبار من حمافظة النجف الأ�رضف يبلغ من 

العمر )11( عامًا والذي يقول فيه :

ر�سوم: زاهد املر�سدي

روي عن �لنبي s �أنه قال )من �ملروءة �أن ين�شت �الأخ الأخيه �إذ� حدثه(روي عن �لنبي s �أنه قال )جتاوزو� عن عرث�ت �خلاطئني يقيكم �هلل بذلك �شوء �الأقد�ر(18



مرحبًا بكم اأحبائي يف �سل�سلة املعلومات اللغوية يف �سفحتكم )لغتي اجلميلة( 
�سنتناول يف هذا العدد كلمات لها نف�ض الأحرف ولكنها تختلف باحلركة على اأحد 

اأحرفها بال�سم والفتح والك�رض و�سنتعرف عن معنى كل واحدة منها.

احلمام
ى. خ�ُض اذا اأ�ساَبترْه احُلمَّ احُلمام )ب�سم احلاء(: وهي علَّة ترتفع بها درجة حرارة اجل�سم، يقال ُحمَّ ال�سَّ

احَلمام )بفتح احلاء(: جن�ُض طرٍي من الف�سيلة احلمامية ، وهو اأنواع . واجلمع : حمائم
مام )بك�رض احلاء(: تعني املوت. احلرِ

واإىل لقاء جديد يجمعنا بكم اأحبتي ال�سغار يف العدد القادم 
وكلمات جديدة يف �سفحتكم لغتي اجلميلة.. يف اأمان اهلل.

العرف
 الُعرف )ب�سم العني(: تعني املعروف وهو �سد املنكر، قال تعاىل: )ُخذرِ 

( )الأعراف : 199 (. فرِ الرُْعررْ َو َواأرُْمررْ برِ الرَْعفرْ
الَعرف )بفتح العني(: تعني الريح والعطر الطيب، ُيقال َعُرَف الرجل: 

َحُته. ، اأَورْ طاَبترْ َرائرِ يبرِ َن الطِّ رَثَ مرِ اأي اأَكرْ
رف )بك�رض العني( تعني ال�ّسرب عند امل�سيبة. العرِ

الغمر
ر )ب�سم الغني(: تعني الرجل الذي مل يجّرب الأمور، ال�سعيف  الُغمرْ

يف حالته.
ُر )بفتح الغني(: تعني  املاء الكثري. الَغمرْ

ُر )بك�رض الغني(: تعني احلقد يف ال�سدر. مرْ الغرِ

اإعداد : �سياء العيداين      
ر�سوم : زاهد املر�سدي

19 روي عن �لنبي s �أنه قال )من �ملروءة �أن ين�شت �الأخ الأخيه �إذ� حدثه(



احللقة ال�صابعة
�سيناريو:�سياء العيداين    

 ر�سوم: عبا�س را�سي 

وقد �سافيت 
املر�سى، 

واأب�رض الأعمى 
على يديك . 

نريد اأن ناأكل 
منها يا عي�سى.

نريد اأن نزداد اإميانًا بك 
وبر�سالتك ون�سهد باأنها اآية من 
عند اهلل تعاىل ودللة وحجة على 
نبوتك اإ�سافة اإىل ما جئت به. 

�سحيح لقد راأيناك 
واأنت حتيي املوتى.

ما بالكم اأيها 
احلواريون؟ اأنتم 

خال�سة بني اإ�رضائيل 
وقد اآمنتم بي، ملاذا 
ت�ساألون مثل هذه 

الأ�سئلة واأنتم موؤمنون؟

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

يا نبي اهلل اأردنا 
فقد اأن تطمئن 
قلوبنا ل اأكرث.

املعجزات التي راأيتموها باأعينكم.اأب، وكالمي يف املهد �سبيًا، وغريها من  برباهني كثرية منها ولدتي من غري تطمئن قلوبكم! لقد اأحاطكم اهلل تعاىل 

روي عن �لنبي s �أنه قال )�أال من ��شتاق �إىل �هلل فلي�شتمع كالم �هلل(روي عن �لنبي s �أنه قال )�رحمو� عزيز� ذل ، وغنيا �فتقر  وعاملا �شاع يف زمان جّهال(20



�سيناريو:�سياء العيداين    
 ر�سوم: عبا�س را�سي 

اإعلموا اإن من يكذب بهذه الآية ف�سوف يعذبه 
اهلل تعاىل عذابًا ل يعذبه اأحدًا من العاملني.

احلمد هلل الذي اأنزل علينا 
هذه املائدة واأ�سبحت لنا 
عيدًا، واإّن املائدة نزلت 
ب�سنوف الطعام ال�سهي 

الذي مل نَر مثله قط.

َدًة  لرْ َعَليرَْنا َمائرِ زرِ َنا اأَنرْ اللَُّهمَّ َربَّ
يًدا  َماءرِ َتُكوُن َلَنا عرِ َن ال�سَّ مرِ
نرَْك  َنا َواآََيًة مرِ ررِ َنا َواآَخرِ لرِ أَوَّ لرِ

نَي  قرِ ازرِ َت َخرُي الرَّ َنا َواأَنرْ ُزقرْ َواررْ
)الآية114/ �سورة املائدة(

ما دمتم م�رضين على ذلك �ساأدعوا اهلل تعاىل و�سي�ستجيب يل الدعاء، 
و�سيكون ذلك عيدًا تنالون فيه مفخرة خا�سة بكم من بني النا�ض.

نحن ل ن�سك يف 
قدرة اهلل �سبحانه 

وتعاىل ولكن 
لتطمئن قلوبنا.

21 روي عن �لنبي s �أنه قال )�أال من ��شتاق �إىل �هلل فلي�شتمع كالم �هلل(روي عن �لنبي s �أنه قال )�رحمو� عزيز� ذل ، وغنيا �فتقر  وعاملا �شاع يف زمان جّهال(



1 ـ يقطع اجلنب قطعا �سغرية اأو يرب�ض بطريقة خ�سنة .
2 ـ تلف خ�سل الكنافة على كمية من اجلنب وت�ساوى اأطرافها 

وت�سبح ب�سكل بي�سوي .
3 ـ تغلى يف دهن غزير وتقلب بني فرتة واأخرى ثم تقدم وهي حارة .

4 ـ ت�سكب ال�سرية عليها ثم تر�ض بالف�ستق املطحون قبل الأكل . 

كنافة ناعمة طازجة             جنب اأبي�ض حلو               �سرية          
  دهن              ف�ستق مطحون

مرحبا بكم 
اأ�سدقائي، يف هذا 
العدد نتعلم على 

كيفية عمل 
 كنافة باجلبنة

اعداد  :  هدير في�سل 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j �أنه قال )�الإن�شاف �أف�شل �لف�شائل(روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )�لف�شل �إنك �إذ� قدرت عفوت(22



املعلم: ما هو اأقدم حيوان على وجه الأر�س؟
 التلميذ: حمار الوح�س. 

املعلم: وكيف ذلك؟!
 التلميذ: لنه بالأبي�س و الأ�صود.

الأول : اأنا متاأكد اإنه ليوجد �صكان على القمر
الثاين : وما اأدراك؟ 

الأول : واأين �صيذهبون عندما ي�صبح القمر هلل ً .

طلب اأحد الأ�صاتذة من طالب غبي اأن يكتب رقم )11( فقام الطالب 
بكتابة رقم )1( فقط. ف�صاأل الأ�صتاذ عن �صبب توقفه؟ اأجاب الطالب: اإين 

اأفكر فقط اأين اأكتب الواحد الثاين على اليمني اأم على الي�صار؟

ر�سوم: زاهد املر�سدي

23 روي عن �أمري �ملوؤمنني j �أنه قال )�الإن�شاف �أف�شل �لف�شائل(



كان القنفذ يحفر حفرة �سغرية عند �سفة النهر ، حني 
الثوب  �ساحب  يا  تفعل  ماذا  م�ستغربًا  ال�سفدع  �ساأله 

الأُبري ؟
اأجاب القنفذ : اأحفر حفرة لغر�ض �سجرية التفاح هذه .

مليئة  الغابة  تزرع؟!  وملاذا   ، اأ�سحكتني  لقد  هاهاها 
باأ�سجار الفاكهة

-اأنا اأحب الزراعة ، واأمتنى اأن تكرب الغابة اأكرث وتزداد 
خرياتها .

َ التعب يف زراعة لن تنجح؟  �سدقني اأنت غبي يا قنفذ ، ملرِ
اأ�سجار التفاح ل تعي�ض يف غابتنا .

تعبي  من  رزقي  اأنال  اأن  ل  اأف�سِّ بل   ، غبيا  ل�ست  -اأنا 
الف�سل  ف�سيكون  ف�سلت  واإن  �ساأحاول...   ، وجهدي 

در�سا مفيدا يل.
�سغرية  ذبابة  بانتظار  ويجل�ض  ك�سول  ال�سفدع  طبعا 
ليلتهمها بل�سانه الطويل ، فال هو يعمل ول يحرتم عمل 

احليوانات املجتهدة!
وحتمل   ، و�سقاها  بها  اعتنى   ، �سجريته  القنفذ  غر�ض 
 ، التفاح  يزرع  فاّلح  قنفذ   ( ال�ساخر  ال�سفدع  اأغنيات 

القنفذ الرّبي ثوبه اإبري ( 
احليوانات  وجتمعت   ، الربيع  يف  التفاح  اأزهار  تفتحت 
مل�ساهدة ال�سجرة املزهرة ،  فكان القنفذ يف غاية ال�سعادة 
،ووعد احليوانات باأن ينال كل منهم تفاحة يف ال�سيف ، 

بينما �سعر ال�سفدع بالغرية والغ�سب .
 ، بالأحمر  مزينة  كعرو�ض  ال�سجرة  بدت  ال�سيف  يف 

ق�سة : مهند العاقو�س / �سوريا 
ر�سوم : زاهد املر�سدي

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال)من عّظم �شغار �مل�شائب �بتاله �هلل بكبارها(روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )�حلليم من �حتمل �إخو�نه(24



فجاء الأ�سدقاء ياأكلون من �سجرة القنفذ وي�سكرون ، حتى 
مل يبق اإل تفاحة واحدة يف اأعلى ال�سجرة !

�سحك ال�سفدع وقال : يا لك من غبي ! زرعت التفاح لكنك 
مل تتذوق حتى تفاحة واحدة !

هذه   : وقال   ، ب�سعادة  الأخرية  التفاحة  اإىل  القنفذ  نظر 
التفاحة تكفيني .

طلب القنفذ م�ساعدة الزرافة لقطف التفاحة ، لكن التفاحة 
�سقطت يف النهر!

اأي�سا ، وال�سفدع  القنفذ ل ي�ستطيع ال�سباحة واأ�سدقاوؤه 
رف�ض م�ساعدته �ساخرا .

التفاحة جتري مع مياه النهر ، والقنفذ يجري على ال�سفة 
، وال�سفدع يقفز لريى ما الذي �سيحدث.

باحلزن  القنفذ  �سعر   ، ال�سالل  مع  التفاحة  �سقطت  عندما 
ال�سديد ، فقال له ال�سفدع : قلت لك ل تزرع لكنك مل ت�سمع 

كالمي 

�سمع القنفذ بكاء حيوان الليمور ال�سغري ، واأمه تقول له  
ل تبكي يا عزيزي ، رمبا جند طعاما هنا 

بني  فقفز   ، اجلائع  القرد  مل�ساعدة  بنف�سه  القنفذ  خاطر 
 ، ال�سالل  اأ�سفل  اإىل  الو�سول  من  متكن  حتى  ال�سخور 

وهناك �ساعدته �سمكة طيبة ل�ستعادة تفاحته الأخرية.
ال�سفدع  قال  بينما   ، ال�سغري  للقرد  التفاحة  القنفذ  قدم 
نادما لقد غلبتني اأيها القنفذ! تزرع وتتعب وترك�ض ، ومن 

ثم تقدم التفاحة الأخرية لغريك ، ما اأكرمك يا قنفذ!  
اإبت�سم القنفذ وقال : اأ�سعر كما لو اأنني اأكلت التفاح كله.

القنفذ �سار �ساحب ب�ستان كبري مليء بالأ�سجار املثمرة.
 ، مثمرة  زراعة  هو  الطيب  العمل  اأن  ال�سفدع  تعلم  بينما 

يربح �ساحبها الكثري من الأ�سدقاء واملحبني.
بع�سهم   ، لالأحفاد  الأجداد  يرويها  حكاية  القنفذ  �سار 
اأكل  من  ي�ساأل  وبع�سهم   ، الكرمي  القنفذ  حكاية  ي�سميها 

التفاحة الأخرية ؟

25 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال)من عّظم �شغار �مل�شائب �بتاله �هلل بكبارها(روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )�حلليم من �حتمل �إخو�نه(



�سياج املدر�سة اأ�سبح منظره 
غري لئق ب�سبب الكتابة عليه

�ساأحاول اأن اأجد فكرة جلعله نظيفًا

�ساأ�سبغ ال�سياج من 
جديد وهكذا �ساأعيد 

منظره جمياًل

ما الذي فعلته يا كوكو ؟ كيف تتحمل كل تكاليف ال�سبغ لوحدك ؟
وما الذي اأفعله يا اأ�ستاذ 

اأريد اأن يكون منظر 
املدر�سة جمياًل 

كل اأ�سدقائي مل 
ي�ستطيعوا توفري 

املال لذلك ا�ستخدمت 
م�رضويف الذي اأوفره .

اإن ت�رضفك هذا 
رائع، لكن اأريد اأن 

اأرى ويل اأمرك .

لبد من اأنك اأخطاأت يف 
اأمٍر ما .. لذلك اأر�سل 

بطلبك املدير .. واحلزن 
الذي على وجهك دليل 

العقوبة 

ما الذي فعلته؟

 اإنني اأخ�سى الذهاب اإىل املدر�سة 
حتى ل اأ�سمع عنك اأخبارًا �سيئة 

�سيناريو : و�سام القريني          ر�سوم: اأحمد خليل

كوكو ال�صباغ

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال)�لتعلم يف �ل�شغر كالنق�س يف �حلجر(26



�سيناريو : و�سام القريني          ر�سوم: اأحمد خليل

ملاذا يعتقد 
اجلميع اإنني 

اأخطاأت اأو اأنني 
وقعت يف م�سكلة 

اإنه ولدي وهو طفل 
�سغري اأرجوك �ساحمه

اإنني اأرجوك اأنت اأن 
ت�سمح يل ..فاأنا اأحتدث 

عن مو�سوع اآخر .

يدخل املعاون ب�صرعة ..
اإن الرجل على حق فهو اإن 
اأخطاأ عاقبه عقوبة ب�سيطة 

كوكو قام بعمل جيد .. هل فهمتم الآن 

احلمد هلل ها 
قد عرفوا 

احلقيقة ملاذا 
يعتقدون 
دائمًا اإن 

الأطفال على 
خطاأ ؟

املعاون ي�صت�صيط غ�صبًا وكوكو يهرب

لقد اأخجلتني اأمام 
املدير كان عليك 

اإخباري بالأمر كله. 

حاولت اأن اأو�سح الأمر 
اأيها املعاون .

املدير وهو غا�صب
لقد تعبت من الكالم 
�ساأعيده مرة اأخرى 
.. كوكو ولد �ساطر 

..واأريد اأن �سكرك على 
هذه الرتبية هل فهمت..

احلمد هلل كنت خائفًا من 
خطاأ اأقام به .

27 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )ثمرة �لكذب �ملهانة يف �لدنيا و�لعذ�ب يف �الآخرة(



التي  الــعــبــارات  بع�ض  الــيــوم  �سنتعلم 
ن�ستعملها يف املطار .

Airport

Airplane
Ticket

Passenger 

Visa
Customs

         مطار   وتلفظ  )اأيربورت( 

 طائرة      وتلفظ ) اأيرپـلني(
ت (   تذكرة     وتلفظ  ) تيكرِ

   م�سافر    وتلفظ  )با�سنرْجر( 
      تاأ�سرية     وتلفظ  ) فيزا(      

تمز( اجلمارك   وتلفظ  ) ك�سرْ
Tourist ت(   �سائح      وتلفظ   )توَر�سرْ

a ( I want  a first class  ticket . 
   اأريد تذكرة من الدرجة الأوىل .

EX:

  first class 

              الدرجة الأوىل    وتلفظ ) فرَي�ست كالرْ�ض(

b ( Is there  another  flight  . 
  هل توجد رحلة اأخرى . 

    رحلة جوية     وتلفظ )فاليت( 
flight

اإعداد : جميلة املالكي

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )ليكن كل كالمكم ذكر �هلل وقر�ءة �لقر�آن(28



c ( When does the plane  
take off  ?     متى تقلع الطائرة ؟ 

take off      تقلع الطائرة    وتلفظ )تيرْك اأوف(   

f ( Shall we have a return 
ticket  ?   هل �سناأخذ تذكرة ذهاب واإياب؟

return ticket
ت(  ترنرْ تيكرِ       تذكرة ذهاب واإياب     وتلفظ )ررِ

g (  Ask the hostess  to  
bring  me  a billow . 

    اأطلب من امل�سيفة اأن حت�رض يل و�سادة . 
  Hostess

billow

م�سيفة       وتلفظ    )هو�ست�ض( 
رِلو( و�سادة       وتلفظ     )پـ

         جواز �سفر    وتلفظ )پـا�سـپـورت(  

d ( Can I change my seat ? 

e ( Where is your  passport  ?  

   هل اأ�ستطيع تغيري مقعدي ؟   

   اأين جواز �سفرك ؟  

seat     )مقعد     وتلفظ )�سيت  

passport

29 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )من �شاء كالمه كرث مالمه(



مهدي تلميذ جمتهد ويحب اخلري للنا�ض وي�ساعد الآخرين 
ويف اأحد الأيام طلب املعلم من التالميذ اأخراج دفاترهم لنقل 
التلميذ حممد  باأن  ال�سبورة وقد لحظ مهدي  الدر�ض من 
الذي يجل�ض بجانبه قد ن�سى اأقالمه فقال له مهدي: ل عليك 
�سكر حممد   ، �سئت  ما  الأقالم خذ  من  الكثري  لدي  يوجد 
زميله مهدي مل�ساعدته وعند اإنتهاء الدر�ض ذهب زيد ملهدي 

وقال له:  ملاذا �ساعدت حممد ومل ت�ساعدين حني طلبت منك 
قبل يوم املمحاة فاأجابه مهدي : اأنت دائما تن�سى لوازمك 
املدر�سية وحينما تطلب مني قلمًا اأو ممحاة فاإنك ل ترجعها 
عي باأن اأحدًا قد اأخذها منك  يل ثانيًة ، ودائما تفعلها بي وتدَّ
ومل يرجعها لك فقررت عدم اإعطائك اأي �سيء ، وعند انتهاء 
الدوام �ساهد زيد زميله حممد وهو ذاهب للبيت فقال له: 

ق�سة: كرار اخلفاجي        
َظّن ال�صوء ر�سوم : زاهد املر�سدي 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال)من �أكرث ذكر �هلل فقد برئ من �لنفاق(30



هل �سمعت ما يتكلم به مهدي عليك ؟ فتعجب حممد ، وماذا 
يقول ؟ انه يقول: اإنه راآك تبكي يف الدر�ض لأنك مل جتلب 
اأقالمك وهو قد �ساعدك ، وهو الآن يتفاخر مب�ساعدته لك 
بني التالميذ ، فحزن حممد من هذا الكالم وقال لزيد اإن 
مهدي طالب متعجرف ويرى اإنه اأف�سل التالميذ ، �سكرا 
لأنك قلت يل غدا �ساأوبخه اأمام التالميذ ، وعند عودة حممد 
بتوبيخه  �ساأقوم  غدا  له  وقال  لوالده  للبيت ق�ض احلدث 
اأمام التالميذ ليعرف قدر نف�سه فقال له والده : ل تغ�سب 
يا بني غدا اذهب اإىل مهدي وتاأكد منه على انفراد ولي�ض 
اأمام التالميذ ول ت�ستعجل يف احلكم ، ويف اليوم التايل راأى 
حممد زميله مهدي واقفًا مع زمالئه وهم ي�سحكون ف�سلم 
عليهم وقال ملهدي اأ�سكرك مل�ساعدتك يل وهذه اأقالم جديدة 
بدل التي اأعطيتها يل يف الأم�ض ، ولكن ملاذا تتكلم علّي كالم 

فتعجب  ؟  نف�سك  من  تخجل  اأَل  التالميذ  اأمام  لئق  غري 
حممد  فاأجابه  ؟  الكالم  هذا  لك  اأين  نرْ  مرِ له:  وقال  مهدي 
: زيد َمنرْ قال يل ، فق�ض مهدي ملحمد احلوار الذي جرى 
مع زيد ويجب اأن تعرف اإن زيدًا تلميذًا م�ساك�سًا ويحب 
امل�ساكل وهو منزعج واأراد اأن يوقع بيننا ، فاعتذر حممد 
اإىل  ي�ستمع  ومل  حكمه  يف  وتعجل  به  �سوءًا  ظن  لأنه  منه 
ن�سيحة والده ، وقال له مهدي كان الأجدر بك اأن تتاأكد 
من الكالم قبل احلكم علّي فنحن اأ�سدقاء ، هيا اأعطني هذه 
الأقالم اجلميلة اأ لي�ست هذه هديتك يل ؟ ف�سحك الأ�سدقاء 
من  التاأكد  دون  اأحد  اإتهام  عدم  در�سًا وهو  وتعلم حممد 

�سحة الكالم ول َيَظنَّ ال�سوء بهم .
واأي�سًا نحن علينا اأن نتاأكد من الكالم املنقول قبل احلكم 

على الآخرين ، دمتم �ساملني .

31 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )�إعلم �أّن �أّوُل �لدين �لت�شليم، و�آخره �الإخال�س(



يا �سيد حمدان ،، اأيها القا�سي حمدان .

ملاذا ت�سيح يا �سبوط ؟ 
مل يبق �سغري ما الذي جرى ؟

يف القرية .

اأين راأيتم ال�سغار يلعبون اآخر مرة ؟

ها .. كانوا يلعبون 
يف كل مرة ..

ل يعقل اأن يختفي ال�سغار 
هل يعقل اأن يكونوا فجاأة بهذه ال�سورة .

قد هربوا ؟
لقد تركوا 

األعابهم كلها .

من اأين جاءت اأغلفة احللويات 
هذه ؟ اإنها يف كل مكان . 

اأطفايل اأنقذهم اأيها القا�سي حمدان .اأريد ولدي .

لقد اختفى اجلميع ول 
نعرف اإىل اأين ذهبوا . اأمٌر مريع ،، 

تعال معي .

�سيناريو : و�سام القريني         ر�سوم: عامر لعيبي

البائع المتجول 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )ال ي�شتخف بالعلم �إال �أحمق جاهل(32



�سيناريو : و�سام القريني         ر�سوم: عامر لعيبي

لقد كان البائع املتجول يبيع هذهرِ احللويات و�سعرها 
كان رخي�سًا واجلميع ا�سرتى منها حتى اأنا ..

ملاذا مل تنتبهوا له ؟ اإنه هو الذي خطف ال�سغار اأنا متاأكد من ذلك  
تفرقوا يف كافة الإجتاهات وابحثوا عنه، متبعني اأغلفة احللويات .  هذا هو اأيها القا�سي 

حمدان .. لقد عرثنا عليه يف 
الطريق اإىل كهف القرو�ض .

اأرجوكم �ساحموين .. لقد اأمرين بذلك ملك القرو�ض .

لقد تعديت على اأر�ض اململكة 
واآذيت اأهلها وخطفت 

اأطفالها،وال�سجن مكانك اأيها 
الوقح ، وهذا الأمر �سببه
 اأنتم اأي�سًا اأيها ال�سكان .

كيف �سمحتم لغريب بالدخول اإىل اأر�سكم؟ 
.. كان عليكم الإنتباه واحلذر لأن اأعداءكم 

كثريون ، ومل حتافظوا على رعايتكم لل�سغار 
ومل تن�سحوهم ، تنبهوا يف الأيام القادمة .

نحن !! ملاذا ؟   

33 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال)رغبتك يف �مل�شتحيل جهل(



العدد  ، يف هذا  باألف خري  تكونوا  اأن  اأمتنى  بكم  ال�سغار مرحبا  اأحبتي   
�سنتحدث معكم عن ريا�سة اأخرى واملعروفة با�سم كرة الطاولة وهي اإحدى 
اأكرث الألعاب �سعبية من حيث عدد الالعبني اإذ  يتبارى فيها لعبان يف امل�سابقات الفردية اأو 
اأربعة لعبني )لعبان لكل فريق( يف امل�سابقات الزوجية حيث ت�رضب الكرة عند الإر�سال بوجه اأو ظهر اليد اإىل منطقة اخل�سم 
ويتم اإحت�ساب النتيجة النهائية بناء على عدد النقاط التي ح�سل عليها الالعبان يف امل�سابقة ، بحيث يفوز من يحقق )11( نقطة 
اأوًل ، وعند و�سول الالعبني اإىل نتيجة)10_10( ، فيجب على الالعب اأن يفوز بنقطتني متتاليتني وتتطلب هذه اللعبة �رضعة 

رد الفعل و لياقة بدنية عالية .

اأحبتي ال�سغار لنتعرف على نـبـذة عــن 
تـاريــخ تــنــ�س الــطــاولـــة 

ن�ساأتها  ترجع  الطاولة  تن�س  لعبة  اإن 
يرجع  والف�سل  1890م،  عام  اإىل 
اإذ   " جيب  "جيم�س  مبتكرها  اإىل 
اإنُه  الربيطانيون  املوؤرخون  يذكر 

التي  القدمية  اللعبة  بتطوير  قام 
املنازل  يف  متار�س  كانت 

ملمار�ستها،  القوانني  وو�سع 
واختلفت الآراء حول ن�ساأة 
لعبة تن�س الطاولة البع�س 
يقول اإنها  ترجع اإىل جنوب 
اأخرى  وجمموعة  اأفريقيا 

هي  اآ�سيا  �سرق  اإن  تقول 
هذه  مولد  �سهدت  من  اأول 

�سنة  األف  من  اأكرث  منذ  اللعبة 
اأول  تاأ�س�س  م   1921 عام  ويف   ،

الإحتاد   " وهو  اللعبة  لهذه  احتاد 
ويف  الطاولة  الإجنليزي"لتن�س 
الدويل  الإحتاد  تاأ�س�س  عام1926م 

لتن�س الطاولة باأملانيا .

   

اما مقا�سات طاولة هذه الريا�سة هي كالأتي.
خا�سة  طاولة  على  الطاولة  تن�س  ريا�سة  تلعب 
ال�سكل  م�ستطيلة  م(   1.5  × م   2.7( قيا�سها 
ويوجد يف و�سط الطاولة �سبكة فا�سلة يق�سمها 

اإىل ن�سفني اإرتفاع ال�سبكة )15.25( �سم .
اما الكرة يجب اختيار كرة معرتف بها من قبل  
�سرب  ي�سعب  لإنه  الدويل  الإحتاد 
الكرة الغري م�ستوية يف ال�سالبة 
و يكون قطرها)4�سم( م�سنوعة 

من ال�سليوليد.
كرة  م�سرب  طول  ويكون   
التن�س عادة)15�سم( م�سنوع 
من اخل�سب الطبيعي، ويكون 
ووجه  حمبب  خ�سن  وجه  ذا 
املطاط  مبادة  مغطى  اأمل�س 

ويكون خفيف جدًا.
 وال�سطح العلوي للطاولة 

م�ستطيال  يكون  اللعب(  )�سطح 
 ، طوًل  �سم(   274( ،اأبعاده 
ويكون  عر�ساً  �سم(   152.5(
وعلى  م�ستوي  اأفقي  و�سع 
ارتفاع )76 �سم( عن الأر�س .   

اإعداد  : كرار عبد عودة        ر�سوم: زاهد املر�سدي

روي عن �الإمام �لر�شا  j �أنه قال )�شديق كل �مرئ عقله ، وعدوه جهله(34



اإعداد  : كرار عبد عودة        ر�سوم: زاهد املر�سدي

جتربة

غريِّ موقع رقمني اأحدهما مكان الآخر يف 
اجلدول التايل ليكون املجموع عموديًا اأو 

اأفقيًا ي�ساوي )36 (

خذ بكرة خياطة فارغة وثبت عليها 
اأربعة قطع من البال�ستك ، ثم �سع 

م�سمارًا طوياًل اأو �سلكًا قويًا يف 
فتحة البكرة و�سعه حتت مياه 

احلنفية كما يف ال�سكل .
ماذا تالحظ ؟ وملاذا ؟  قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي 

تكون املعادلة �سحيحة

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

جواب العدد ال�سابق

جواب العدد ال�سابق : جلود

جواب العدد ال�سابق :
 نالحظ اإن الهواء املح�سور 

يقاومك واإن هذه املقاومة 
تزداد كلما حاولت دفع 

املكب�ض اإىل الداخل .
لأن كمية الهواء املح�سور 

يزداد �سغطها كلما قل 
حجمها.

جواب 
العدد 
ال�صابق

اإعداد  : لبيب ال�سعدي

35 روي عن �الإمام �لر�شا  j �أنه قال )�شاحب �لنعمة يجب �أن يو�شع على عياله(



تعلن �صعبة رعاية الطفولة 
العامة  للأمانة  التابعة 
املقد�صة  احل�صينية  للعتبة 
يف  بالت�صجيل  البدء  عن 
املجانية  الفنية  الدورات 
ال�صعبة  �صتقيمها  التي 
الربيعية  العطلة  خلل 
 ، )امل�صرح  لن�صاطات 
الر�صم ، اخلط ، الزخرفة 
، الإن�صاد( فعلى الراغبني 
ــن اأبــنــائــنــا الأعــــزاء  م
�صنة   )15( ــلأعــمــار  ل
اأ�صحاب  من  دون  فما 
ت�صجيل  الفنية  املواهب 
مركز  ــدى  ل اأ�صمائهم 
مبيعات احل�صيني ال�صغري 
املخيم  مقابل  الكائن 
علما  امل�صرف  احل�صيني 
املذكورة  ــدورات  ال بــاأن 
اأ�صاتذة  باإ�صراف  �صتكون 
ــر  اآخ واإن  خمت�صني 
هو  للت�صجيل  مــوعــد 

 .)2015/2/5(

روي عن �الإمام �ل�شادق  j �أنه قال )لوال فقر�وؤكم ما دخل �أغنياوؤكم �جلنة(36



 7 �سنواتفاطمة نعمه 

4 �سنواتح�سن املجتبى عادل

2 �سنةتكتم حممد

12 �سنةموؤمل اأياد 9 �سنواتاآيه اأ�سعد

5 �سنواتح�سنني عالء 10 �سنوات�سيف مهند

9 �سنواتمرمي حممد 2 �سنةزينب فرا�ض 

4 �سنواتح�سني علي 6 �سنوات ح�سام قا�سم

6 �سنوات ح�سني علي

8 �سنواتفاطمة علي 6 اأ�سهر علي امري

4 �سنواتابو احل�سن علي

9 �سنوات�سهد علي 

5 �سنواتنرج�ض خالد

4 اأ�سهرحيدرة حميد

12 �سنةح�سني هادي

3 �سنوات كوثر خالد

9 �سنواتكاظم ح�سني 

4 �سنواتعبا�ض غ�سان

10 اأ�سهر�سجى لطيف

5 �سنواترحمن جا�سم
4 �سنواتليث خالد

4 �سنواتفاطمة ح�سني

5 �سنواتروان ح�سني 2 �سنةفاطمة با�سم

5�سنوات�سجاد حت�سني

 5 �سنواتعلي الزين

3 �سنواتخليل حمدان

2 �سنةح�سني قبي�سي

4 �سنواتح�سن املو�سوي

5 �سنواتعلي قبي�سي 10 �سنواتعلي نعمه 

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
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الدودة الصغيرة بحاجة إلى الطعام، من
  منكم ياأصدقائي يستطيع أن يساعدها 

للوصول إلى التفاحة بأسرع وقت..!
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عزيزي الحسيني الصغير
اشطب حروف األحاديث التالية لتحصل 
على كلمة الّسر المؤلفة من ثمانية حروف وهي اسم ُعرف 
به اإلمام الحسن العسكري عليه السالم، كما ُعرف به أبوه 

الهادي وجّده الجواد عليهما السالم كّل في زمانه.
»ُجعلت الخبائث في بيت ومفتاحه الكذب«

»كفاك أدبًا تجّنبك ما تكره من غيرك«
»خصلتان ليس فوقهما شيء: اإليمان باهلل ونفع اإلخوان«
»جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره«

جواب العدد السابق ) رؤوف رحيم (

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

اإعداد :  حنان �ساهني/لبنان
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يا�سمني  ُتــدعــى  فتاة  عــن  قلمي  يكتب 
عــا�ــســت يــا�ــســمــني حــزيــنــة يــائــ�ــســة من 
مدر�ستها  تركت  قــد  هــي  وهــا  احلــيــاة 
كانت  التي  اجلميلة  اأحالمها  وتركت 
حتقيقها  اأجـــل  مــن  جهدها  كــل  تــبــذل 
فقدت  اأن  بعد  ذلك  يئ�ست من كل  وقد 
والــدتــهــا الــتــي كــانــت حتبها كــثــريًا ، 
ظنت يا�سمني اأنه ل �سيء مهم باحلياة 
بــاأن  ت�سعر  فكانت  والــدتــهــا  فقد  بعد 
وجهها،  يف  اأبوابها  اأغلقت  قد  احلياة 
اإنطفاأت ، كانت  واأن �سموع دربها قد 
جتل�ض بغرفتها وتخرج �سور والدتها 
اأمامها كالربق  وتبكي وذكرياتها متر 

يا�سمني  الأيــام جل�ست  اأحــد  ويف   ،

يف احلديقة حزينة وهي تبكي وتتذكر 
اأجمل اأيام حياتها مع والدتها والدموع 
تنَهمر من عينيها بال �سوت، ثم نظرت 
اإىل وردة ذابلة تكاد اأن متوت من �سدة 
العط�ض فاأدركت اأن تلك الورده متلهفة 
لروؤية  ما هي متلهفة  املاء مثل  ل�رضب 
والدتها ، ثم �ساهدت قطرة ماء �سقطت 
ال�سماء  اإىل  فنظرت  الــوردة  تلك  على 
لكي  تت�ساقط  املـــاء  قــطــرات  فــوجــدت 
وترجعها  الذابلة  ــوردة  ال تلك  ت�سقي 
اإىل جمالها وت�ستمر حياتها ، ف�سكرت 
فيه  ما هي  على  عز وجل  اهلل  يا�سمني 

واإخوتها  والــدهــا  لها  ليحفظ   ودعــتــه 
واأدركت اأن احلياة يجب اأن ت�ستمر مبا 
ووعدت  لها  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  كتب 
املــدر�ــســة  اإىل  �ستعود  بــاأنــهــا  والــدهــا 

ومتار�ض حياتها الطبيعية  .
فعلينا يا اأ�سدقائي الأعزاء اأن نر�سى 
مبا هو مقدر لنا من اهلل �سبحانه وتعاىل، 
ففقد الأحبة والأعزاء هو �سعب علينا 
، ولكننا يجب اأن نر�سى باأمر اهلل عز 
وجل وعلينا عدم الياأ�ض والإعتزل عن 
عدم  يعني  والإعــتــزال  فالياأ�ض  احلياة 
ر�سانا باأمر اهلل �سبحانه وتعاىل ، فهذه 
لي�ست من اأخالق املوؤمنني ال�ساحلني . 

فاطمة احل�سيني / كربالء املقد�سة 
قطرات الرحمة

ر�سوم: فرا�س قا�سم 
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قطرات الرحمة

حممد كرار جا�سم / العمر 12 �سنة / كربالء املقد�سة
1.الق�سائد ال�سعرية ، لأنني اأحب قراءة ال�سعر .

2.�سفحة تعلم اللغة النكليزية ، تزيد من معلوماتي يف اللغة النكليزية .
3.مذكرات �سنان ، كوين اأحب التحري عن الأمور ومتابعتي لالأحداث .

اأمري عبد الكاظم عبد الزهرة / العمر 12 �سنة / كربالء املقد�سة
1.اأعجبتني الأحاديث ال�رضيفة يف اأ�سفل ال�سفحة . لأنها تعلمنا مكارم الأخالق .

2.رحلة عارف . ملا حتتويه هذا ال�سفحة من معلومات جميلة .
3.مغامرات كوكو . لأنها حتتوي على مغامرات �سيقة وجميلة واأتعلم 

منها الأ�سياء ال�سحيحة.

نرج�ض علي مرت�سى / العمر 10 �سنوات  /النجف الأ�رضف 
1.ق�سة )اأمونة واأ�سدقاوؤها( لحتوائها على معلومات جميلة قد ورد ذكرها يف القراآن الكرمي .

2.�سفحة تعلم )اللغة الإنكليزية( لأنها تعلمني يف كل عدد اأ�سياء جميلة عن اللغة النكليزية .
3.�سفحة مطبخي تعلمنا على �سنع الوجبات ال�سهية و�سهلة ال�سنع .

زهراء ح�سني ح�سن / العمر 11 �سنة / بغداد 
1.ق�سة حمدان ، تعلمنا كيف احلكم بني الآخرين وعدم ظلمهم واأن�سافهم 

2.طرائف  ، جتعلني اأ�سحك كثريا .
3.ق�سة العمة هدى ، لأنها ق�سة جميلة ومن الواقع الذي نعي�سه 

جالل يو�سف ح�سنني / العمر 10 �سنة / بابل
1.جنوم يف �سماء الوطن ، تعلمنا اللتزام واحلر�ض يف عملنا  .

2.حكاية العمة هدى ، لأنها حتتوي على حكم جميلة ورائعة واأي�سًا نتعرف على �سرية حياة 
. b الأئمة الأطهار
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معرفة  يف  ال�سغار  اأحبتي  بكم  اأهــال 
موهبة جديدة من املواهب التي اعتدنا 

على تعريفكم بها يف كل عدد.

 يف هذا العدد �ستتعرفون على �سخ�سية 
يف  متثلت  مــواهــب  عــدة  على  ا�ستملت 
جميل،  ب�سوت  الكرمي  القراآن  تالوة 
والإنـــ�ـــســـاد ومــوهــبــة اإلـــقـــاء اخلــطــب 
والــ�ــســعــر فــ�ــســاًل عــن مــوهــبــة الر�سم 
اجتمعت  املواهب  والتمثيل.. كل هذه 
يف ح�سنني �سلمان عبد احل�سن الطالب 
الأهلية،  كــربــالء  بــراعــم  متو�سطة  يف 

والذي يبلغ من العمر )14( عامًا.
ثنا  والــذي حدَّ لقاء معه  لنا  كــان  وقــد 

فيه عن مواهبه قائاًل:
لقد منَّ اهلل تعاىل علّي مبواهب عديدة 
نعومة  مــنــذ  �سخ�سيتي  يف  وجــــدت 
علي  نعمته  تعاىل  اهلل  واأمت  اأظــافــري، 
املواهب  هذه  يكت�سف  من  هياأ يل  بــاأن 
يل، والتي كان اكت�سافها على يد العتبة 
جميئنا  بعد  وذلك  املقد�سة  احل�سينية 
ن�سكن  كنا  الإمــــارات حيث  ــة  دول مــن 
ال�سارقة، كنت حينها يف ال�سف الثالث 
يف  بت�سجيلي  ــدي  وال فقام  الإبتدائي 
احل�سينية  للعتبة  التابعة  القراآن  دار 
الإمــام احل�سني  املقد�سة، ويف مدر�سة 
لفتُّ  فقد  اأي�سًا،  للعتبة  التابعة   g

فيها  ا�ساتذتي  انتباه 
والـــذيـــن قــدمــوا الــدعــم 

القراآن  جمال  يف  يل  الكامل 
ونـــبـــوغـــي يف مـــدر�ـــســـة الإمـــــام 

احل�سنيg، فكانت العتبة احل�سينية 
املــقــد�ــســة هـــي املــكــتــ�ــســف ملــواهــبــي 

وال�ساقلة لها.
ويف مــدر�ــســة بــراعــم كــربــالء وجــدت 
اأي�سًا يف اكت�ساف مواهب  من يعينني 
ــت عــلــى اكــتــ�ــســاف  ــق اأخـــــرى فــقــد وف
يد  على  وال�سعر  اإلقاء اخلطب  موهبة 
الذي  الأو�ــســي  الزهرة  عبد  اأ�ستاذي 
كان الداعم يل يف هذا املجال، وازدادت 
ان�سممت  اإن  بعد  �سقاًل  املوهبة  هذه 
التابعة  الإن�ساد  فرقة  يف  اأخوتي  مع 
برعاية  املــقــد�ــســة  احل�سينية  للعتبة 

اأ�ستاذي علي املن�سور.
اأما ما يتعلق مبوهبتي يف التمثيل فقد 
مت اكت�سافها يف مدر�ستي والذي قادين 
اإىل امل�ساركة يف الأعمال امل�رضحية التي 
امل�رضحية  منها  والتي  باملدر�سة  ُتقام 
التي تتحدث عن خطبة الإمام ال�سجاد 
بــدور  كنت  وقــد  يزيد  جمل�ض  يف   g
وقــــد نلت   g ـــــــام الــ�ــســجــاد  الإم
اإعجاب من �ساهد متثيلي، وهذا الأمر 
اإىل  الإنــ�ــســمــام  يف  الرغبة  اإىل  دعـــاين 
التمثيل  يف  ال�سغري  احل�سيني  فرقة 

ــتــابــعــة لــ�ــســعــبــة رعــايــة  املــ�ــرضحــي ال
�سدورهم  وجـــدت  والــذيــن  الطفولة 
الرحبة مفتوحة ل�سقل موهبتي اأكرث.

باجلراأة  متمثلة  اأخــرى  مواهب  ويل 
الأدبية التي اأملكها والتي من خاللها 
املهرجان  يف  حفل  كعريف  �ــســاركــت 
يــقــام يف كــل �سنة يف  ـــذي  ال الــ�ــســنــوي 
الفعاليات  يف  واملــ�ــســاركــة  مدر�ستنا 
كما  املدر�سة،  يف  ُتقام  التي  الأخـــرى 
اأين ت�رضفت بامل�ساركة خارج املدر�سة 
كحفل تتويج الإمام املهدي f، وقد 
ال�سيخ  ق�سيدة  بــاإلــقــاء  حينها  قمت 
ا�ستهر  والــتــي  العرند�ض  بــن  �سالح 
عــنــهــا بــاأنــهــا مــا قــــراأت يف حمــفــل اإل 
يف ذلك   f املهدي  الإمـــام  وح�رض 

التجمع واملجل�ض.
اأ�سكر جميع من �ساهم  ومن هنا فاأنا 
ومن  و�سقلها  مواهبي  اإكت�ساف  يف 
وم�ستمر  اللحظة  هــذه  اإىل  ي�سجعني 
بدعمي وعلى راأ�سهم العتبة احل�سينية 
املــقــد�ــســة ووالـــــداي واأ�ـــســـتـــاذي عبد 
الأجــر  لهم  متمنيًا  الأو�ــســي  الــزهــرة 

اجلزيل على اأعمالهم .

مواهب متعددة يف �صخ�صية املبدع 
)ح�صنني �صلمان عبد احل�صن(
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تو�سلت درا�سة حديثة ن�رضت يف جملة العلوم النف�سية تقول اأّن قدرة الأطفال على 
ر�سم �سورة لطفل قد تكون مرتبطة بذكائهم . 

وا�ستند التقييم على وجود العدد ال�سحيح من املالمح لر�سم الأطفال يف �سن الرابعة 
والأنــف  والــفــم  والعينني  الــراأ�ــض  مثل  العمر  مــن 

والأذنني وال�سعر واجل�سم والأطراف.
�سن  يف  الر�سم  على  القدرة  اأّن  الباحثون  ووجــد 
من  املئة  يف   %33 ت�سكل  اأن  ميكن  �سنوات  اأربــع 

التفاوت يف الذكاء يف هذا ال�سن.
ومن اجلدير بالذكر اأّن القدرة على الر�سم وحدها 
ل حتدد الذكاء. بل اإن هناك عوامل ل ح�رض لها، 
�سواء الوراثية اأوالبيئية التي توؤثر يف ذلك ويجب 
لآباء  قلق  مدعاة  الدرا�سة  هذهرِ  نتائج  تكون  ل  اأن 

الأطفال ذوي الر�سومات الفو�سوية .

وجدت درا�سة حديثة اأن متابعة الطفال للر�سوم املتحركة املف�سلة لديهم 
العملية  اإىل  واخل�سوع  التخدير  على  احل�سول  قبل  القلق  من  يقلل  قد 

اجلراحية.
الـــر�ـــســـوم  مبـــ�ـــســـاهـــدة  ــيــة  ــ�ــســل ــت ال اأن  الـــبـــاحـــثـــون  وقــــــال 
ــاهــظــة الــكــلــفــة و�ــســهــلــة الــتــطــبــيــق.  ــحــركــة تـــعـــّد غـــري ب ــت  امل
ي�سكل م�سكلة  قد  العملية اجلراحية  اإجــراء  قبل  القلق  اأن  اإذ 
فــاإن  واآبــائــهــم. ويف بع�ض احلـــالت  الأطــفــال  مــن  لكل  كبرية 
كالعدوانية  �سلوكية  م�ساكل  اإىل  يوؤدي  قد  العملية  قبل  القلق 

والكوابي�ض.
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احللقة الثامنة

كم اأحب كرة القدم ، 
اأعطوين الكرة لألعب معكم .

انظروا اإىل 
�سباحتي 

املاهرة ، من 
يجاريني؟

انا اآ�سف يا اأبي �سوف لن 
اأعيدها مرة ثانية.

لقد كانت 
هنا ، اأنا 

متاأكد.
ملاذا دائما 

اأ�سع نف�سي 
يف مواقف 

اأعاقب عليها؟ 
اأريد حلوى.

ل تقلقي يا 
اأمي اأنا اأعرف 
�سنجوب ، لقد 

ن�سي نف�سه.
انظروا اإىل قفزتي 

البهلوانية.

خذ هذه النقود واإذهب اإىل 
الدكان ل�سراء ال�سمن وامللح.

اأنا خائفة جدا ، اأين ذهب؟ 
وما الذي اأ�سابه؟

اأنا ذاهب للبحث عنه فاأنا اأعرف 
اأين اأجد هذا الولد امل�ساك�س.

 اجلميع قلق 
عليك وانت 
تلعب ، اأين 
احلاجيات؟

وتكذب اأي�سا ، لقد �ساألت �ساحب الدكان 
عنك ومل يرك ، �ستكون عقوبتك �سديدة.

لن جتل�س معنا طوال هذا الأ�سبوع 
ولن تاأكل احللويات اللذيذة.

ب�سرعة اأرجوك.


