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  h مترُّ علينا يف هذه الأيام �سهادة ال�سديقة الطاهرة ال�سيدة فاطمة الزهراء
�سيدة ن�ساء العاملني يف الثالث ع�رش من �سهر جمادى الأوىل عام )11( للهجرة 
اأحداث  من  ملا جرى  وتاأملت  كثريًا  h خالل حياتها  عانت  وقد   ، رواية  على 
بداأت منذ ولدتها حيث حارب الكفار اأبوها النبي الأكرم s وحاربوا دعوته 
 h الكربى  خديجة  الطاهرة  ال�سيدة  اأمها  وفاة  ماأ�ساة  جاءت  ثم  لالإ�سالم 
وهو اأمل �سديد اعت�رش قلبها وقلب النبي . ومرت الأيام واملعاناة ت�ستمر مع 
قري�ش حتى اأمر اهلل بالهجرة فكان مغادرة الوطن والرحيل عنه ب�سبب الكفار 
الإ�سالم  وبداأ   ، اأ�سعب  والإ�سالم  النبوة  بحقيقة  النا�ش  وجهل  �سعب  اأمر 
بالإنت�سار لكن احلروب والقتال التي حدثت اأثارت م�ساعر احلزن لديها لأنها 
وبعدهم عن طريق  الكفار  عناد  واأي�سا  الإ�سالم  �سهداء  بوداع  وت�سمع  ترى 
العامل  اأبيها s ، وجاءت امل�سيبة الكربى على  احلق والهداية وهو طريق 
هذا  اأرهق  sفقد  حممد  الرحمة  نبي  اهلل  ر�سول  ا�ست�سهاد  م�سيبة  اأجمع 
امل�ساب قلبها وهي تودع اأباها النبي s. اإنها م�سائب قد تكالبت على قلب 
ال�سيدة الزهراء h لذلك كانت هي اأول من التحق بالنبي s من اأهل بيته، 
وقد وردت الكثري من الأحاديث يف حقها فقد روي عن الر�سول s اأنه قال: 
)فاطمة ب�سعة مّني من اآذاها فقد اآذاين ومن اأحّبها فقد اأحّبني(، جعلنا اهلل 
واإياكم اأحبتي من املحبني ل�سيدتنا الزهراء h ومن ال�سائرين على خطاها .. 

اإنه �سميع جميب.



ماذا ؟ ما الذي حدث ؟

كل ما عرفته اأنه كان يطري بهذه 
الأجنحة ال�سناعية اأما من اأين 
جاء ؟وكيف �سقط ؟فال اأعرف .

الأمر اأ�سبح اأكرث غرابة ، جمموعة من 
الب�رش يحلقون!! تعال يا �سن�سن .

ما هذا ؟... اإنها 
اأجنحة �سناعية .

ا�ستيقظ يا �سنان 
هنالك خطب ما .

�سنان ، اإ�سمع رواية هذه املراأة .

عرثناعلى هذا 
ال�سخ�ش الغريب 

اإنها وحو�ش خطرة .. طيور 
تتحدث ، اإنها لعنة اأو �سحر .

اأخربين مبا 
عرفته يا �سنان .

اإهداأ ول تفزع كي 
ل يخاف النا�ش . 

كنت اأرعى الأغنام ثم �ساهدت 
جمموعة من الطيور العمالقة 

حتلق يف ال�سماء والأمر الغريب 
اإن هذه الطيور كانت تتحدث . 

الأيام  من  يوم  يف 
حدث اأمٌر غريب 

�سيناريو : و�سام القريني           ر�سوم: م�سطفى بر�سومي / م�سراجلي�ش الطائر

روي عن النبي s اأنه قال)من املروءة اأن ين�ست االأخ الأخيه اإذا حدثه(روي عن النبي s اأنه قال )ال يدخل اجلنة اأحد اإال بح�سن اخللق(4



الدخان كثيف اإرموا 
ال�سهام عليهم عاليًا .

 ال�سكر هلل ، واأنا مل اأفعل �سيئًا فهذه بالدي 
 واأنا فداٌء لها وعلينا جميعًا اأن نتكاتف 
ونتوحد لدفع اأي خطر يهدد بالدنا . 

بحثنا مل�سافات طويلة 
ومل نعرث على �سيء 

وهذا يعني اأن املجموعة 
عادت دون اأذى .

التحليق اأمٌر رائع .. 
ما هذا اإنه جي�ش يكمن 
خلف اجلبل لقد عرفت 

يجب اأن اأعود . 

اجلي�ش يريد الهجوم علينا من ال�سماء حيث ل نتوقع واأنا اأرى 
اأن نن�رش الزيت مل�سافات طويلة ون�سعله فيكون لدينا دخان كثيف 

يحجب الروؤية فال ي�ستطيعون الهجوم ثم نطاردهم اإىل اجلبل . 

اإنهم يهربون لنطاردهم الآن .  

اأرجوك يا �سنان .. فكر يف الأمر .. اأرجوك اأنه خطر .

نحن نعتمد عليك يا �سنان .
اإذا كان راأيك �سحيح �ساأعطي الأوامر بتنفيذ خطتك .

ومت الإنت�صار يف املعركة وبداأ الهجوم ...

اأ�سكرك اأيها الفار�ش 
ال�سجاع �سنان .

5 روي عن النبي s اأنه قال)من املروءة اأن ين�ست االأخ الأخيه اإذا حدثه(روي عن النبي s اأنه قال )ال يدخل اجلنة اأحد اإال بح�سن اخللق(



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

الزجنبيل
�سالٌم من اهلل عليكم اأحبتي ال�سغار، ي�رشين اأن تكونوا برفقتي يف رحلتي اإىل عامل النبات لنتعرف معًا على نبات جديد ُذكـِر يف 
�سًا َكاَن ِمَزاُجَها َزجَنِبياًل (، فلنتعرف معًا على خ�سائ�سه  الكتاب املجيد يف الآية )17( من �سورة الإن�سان )َوُي�ْسَقْوَن ِفيَها َكاأْ

وفوائده.
الزجنبيل :- اأهاًل بِك يا عزيزتي اأمونة، انتظرت زيارتِك طوياًل مع اأ�سدقائِك ال�سغار لأحدثكم عن عائلتي )عائلة الزجنبيل( 

والفوائد  ال�ستعمالت  ذات  النباتات  من  فنحن  النبات،  من  غريها  عن  املميزة 
الرتبة  حتت  النامية  جذورنا  يف  الفوائد  تلك  وترتكز  لالإن�سان  املتعددة 
الأبي�ش امل�سفر،  النفاذة وطعمها احلار ولونها  والتي متتاز برائحتها 

ولنا اأوراق خ�رشاء واأزهار �سفراء تنمو فوق الرتبة .
اأمونة :- كيف ي�ستخرج الزجنبيل وما هي فوائده لنا ؟

الزجنبيل : ل ميكن ا�ستخراج الزجنبيل اإل بعد اأن تذبل اأوراقنا، ي�ستعمل اأحيانًا 
منه  جدا  قليلة  كمية  ت�ستعمل  وكذلك  جتفيفه،  بعد  اإل  طحنه  ميكن  ول  مطحونًا 
لإ�سافة نكهة حارة مميزة للطعام، كما ي�ستخدم يف �سناعة �رشاب يتميز بفوائد 

يف  املذكور  الزجنبيل  �رشاب  عن  يختلف  وهو  متعددة 
تتكون  ع�سبية  و�سفات  وهناك  اجلنة،  لأهل  القراآن 
من خلط كمية قليلة جدا من الزجنبيل مع غريه من 

روي عن النبي s اأنه قال)باالإخال�س تتفا�سل مراتب امل�ؤمنني(  روي عن النبي s اأنه قال )اأمقت النا�س املتكرب(6



ملعاجلة  ت�ستخدم  وغريها  واحلليب  الفواكه  وع�سري  كاملاء  ال�سوائل 
الإرهاق  عالج  واآلمها،  املفا�سل  التهاب  منها  الأمرا�ش  من  العديد 
الربو  اأمرا�ش  ومعاجلة  بالراحة،  ال�سعور  ويعطي  والقلق  والتعب 
و�سيق التنف�ش في�ساعد على تو�سيع الرئتني والتنف�ش الطبيعي، كما 
ي�ستخدم لعالج ال�سداع والزكام وله فائدة يف تقوية النظر، وي�سهل 

امت�سا�ش املواد الغذائية لكونه يحفز اإفراز اأنزميات املعدة.
كما ي�ساهم الزجنبيل يف تقوية جهاز املناعة فمقدار �سئيل من الزجنبيل 

يوميًا ي�ساعد على تقليل 
خطر الإ�سابة  باجللطة 
القلبية،  اأو  الدماغية 
الدهون  تر�سب  وتقليل 
والتي  ال�رشايني  داخل 
يف  اإن�سدادها  اإىل  توؤدي 

حالة الرت�سب داخلها.
فاإن  جديدًا،  الزجنبيل  كان  كلما  اأقوى  تكون  الفوائد  وتلك 
الرطوبة  ب�سبب  العفن  تكوين  يف  ت�سبب  طويلة  ملدة  تخزينه 

املوجودة فيه ويتميز الزجنبيل اجلديد بلونه الفاحت ورائحته اجلميلة 
والقوية.

اأمونة :- وهل للزجنبيل اأ�رشار لالإن�سان ؟
يف  ت�سبب  ا�ستعماله  فكرثة  للزجنبيل  اأ�رشاٌر  هناك  نعم   -: الزجنبيل 
دومًا  فين�سح  الع�سبي،  اجلهاز  اأداء  وهبوط  القلب  دقات  ت�سارع 

ا�ستخدام كمية �سئيلة منه.
اأمونة :- �سكرا لك اأيها الزجنبيل املفيد، ا�ستمتعنا كثريًا بالإ�ستماع اإىل 
فوائدِك ، واأنتم اأحبتي ال�سغار انتظروين يف العدد القادم لنتعرف على 

نبات جديد من النباتات املذكورة يف القراآن الكرمي.  

7 روي عن النبي s اأنه قال)باالإخال�س تتفا�سل مراتب امل�ؤمنني(  



رحالتنا،  من  جديدة  ورحلة  األعزاء  أصدقائي  بكم  مرحبًا 
ستكون رحلتنا لهذا اليوم إلى الفضاء ومعرفة األجرام 

السماوية التي توجد فيه.

رحلة إلى الفضاء

عبارة  والمجرة  المجرات،  من  مجموعة  من  يتألف  الكون  إن  معرفتي،  بحسب 
عن نظام كوني مكون من تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات، والمادة 
من  تتألف  مجرة  وكل  الكون  في  جدًا  كبير  عددها  المجرات  وهذه  المظلمة 
هي  التبانة(  )درب  مجرة  فمثاًل  األخرى،  السماوية  واألجرام  والكواكب  النجوم 
المجرة التي ننتمي إليها تتألف من عدد كبير من النجوم والشموس، ومن 
لتشكل  الكواكب،  من   )9( حولها  يدور  والتي  شمسنا  الشموس  هذه  بين 
هذه  من  جزء  عليها  نعيش  التي  واألرض  الشمسية  بالمجموعة  يسمى  ما 

المجموعة.

سأكمل ما بدأت به يا عارف فيما 
الشمسية،  بالمنظومة  يتعلق 
والتي تتألف من الشمس وهي 
النجمة الوحيدة في مجموعتنا 
الّسّيارة  والكواكب  الشمسية، 
الزهرة  وهي ثمانية، )عطارد - 
المشتري   - المريخ   - األرض   -
 ) نبتون   - أورانوس   - زحل   -
إلى  برحلة  قمنا  وإن  وقد سبق 
كوكب المريخ في إحدى رحالتنا.

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

ل�ا اأرحامكم يف الدنيا ول� ب�سالم(روي عن النبي s اأنه قال )التظهر ال�سماتة باأخيك فريحمه اهلل ويبتليك(8 روي عن النبي s اأنه قال )�سِ



اليوم  لهذا  رحلتنا  ننهي  األعزاء  أصدقائي  هنا  إلى 
على أمل اللقاء بكم ورحلة جديدة من )رحالت عارف(.

كما يحتوي الفضاء على المذنبات والنيازك فالمذنبات هي أجسام تدور 
صخرية  أجسام  وهي  بالماليين  فأعدادها  النيازك  وأما  الشمس،  حول 
مداري  بين  الشمس  حول  مدار  في  تدور  واألحجام  األشكال  مختلفة 
المريخ والمشتري، وتتواجد على طول مدارها وبذلك تشكل ما يشبه 
الحزام ولهذا سمي هذا المدار بحزام الكويكبات، ألن هذا الحزام يفصل 
وهي  األول  القسم  قسمين،  إلى  الشمس  حول  تدور  التي  الكواكب 
وهي  الداخلية  بالكواكب  تسمى  ما  أو  الشمس  من  القريبة  الكواكب 
أربعة )عطارد، الزهرة، األرض، والمريخ(، والقسم الثاني تتمثل بالكواكب 
البعيدة العمالقة أو ما تسمى بالكواكب الخارجية وهي الكواكب الباقية 

)المشتري، زحل، أورانوس، نبتون(.

المجردة  بالعين  الكواكب  هذه  بعض  رؤية  ويمكننا 
عطارد  الكواكِب  هذه  ومن  والقمر،  الشمس  غير 
لمعان  نرى  وأحيانًا  وزحل،  والمشتري  والمريخ  والزهرة 
الكويكبات والمذنبات العابرة أيضًا، إضافة إلى النيازك، 
نًة  إذ ُيمكن رؤيتها حين تدخل جو األرض وتحترق ُمكوِّ
من  ذلك  من  بكثيٍر  أكثر  رؤية  ُيمِكُن  وطبعًا  الشهب. 

أجرام النظام الشمسي باستخدام المقراب.

مجموعتنا  كواكب  وتتميز  العزيزة،  مركبتي  يا  نعم 
الشمسية بوجود األقمار والتي هي عبارة عن أجسام 

أصغر من الكواكب وتدور حولها ما عدا كوكب عطارد 
والزهرة اللذان ال يدور حولهما أقمار، كما توجد في 

اإلصطناعية  األقمار  الشمسية  مجموعتنا  داخل 
وهي أجسام صغيرة صنعها وأطلقها األنسان 

وتدور حول الكواكب وخصوصًا األرض.
الكواكب  حول  يدور  قمرًا   )173( ويوجد 

للمشتري  قمرًا   )63( منها  الثمانية 
قمرًا   )30( و  لزحل  قمرًا   )50( و 

ألورانوس و)17( قمرًا لنبتون. 

9 ل�ا اأرحامكم يف الدنيا ول� ب�سالم( روي عن النبي s اأنه قال )�سِ



مرحبًا 
بال�سلحفاة 
ال�سديقة  .

مرحبًا بك 
اأيها القا�سي 

حمدان .

اأخربيني 
عما يجري 
وما الذي 

عرفته اأيتها 
الوفية . 

اإن الب�رش يعدون 
العدة لل�سيد وعلينا 
وهو اأمر طبيعي، 
لكن القرو�ش هم 
امل�سكلة الكبرية 
التي نواجهها .

لقد تاأخر القا�سي حمدان يف 
اجتماعه مع ال�سلحفاة .

لبد من انه 
اأَمٌر هام ..

اأو رمبا هنالك م�سكلة فكما تعرفون 
اأن القا�سي حمدان م�سغول البال منذ 

فرتة وهي عادته اذا حدثت م�سكلة .

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

روي عن النبي s اأنه قال )بذكر اهلل حتيى القل�ب وبن�سيانه م�تها(روي عن النبي s اأنه قال )ال�سالة علي وعلى اأهل بيتي تذهب بالنفاق(10



�سيناريو : و�سام القريني      
وفوق �سطح املاءويف مكان اخر       ر�سوم: عامر لعيبي

نطارد الأ�سماك 
حتى �سطح البحر 
فيقعون يف �سباك 
ال�سيادين ؟ ها 
ها خطة جيدة 
يا �سيدي ملك 

القرو�ش .

�ساأريهم من هو 
الذكي فينا ، اأنا 
اأم هذا الب�رشي 
اإنه اليوم الثاين ومل امل�سمى حمدان .

نح�سل على �سيد .

كيف ل اأحد يف 
ل اأحد .اململكة؟.. اأخربوين .

يومان و�سكان 
اململكة غائبون 

عن النظار .

اأنها جمموعة �سغرية من 
ارمها يف الأ�سماك ل نفع بها 

البحر فما 
فائدتها .

نحن نعتذر .. 

لقد اأخربتني ال�سلحفاة باخلطة 
واأمرتكم بعدم اخلروج من البيت 

ولكنكم خالفتم امري وح�سل 
ما ح�سل .. يجب اأن نتعاون 

جميعنًا من اأجل حماية اململكة 
من الأخطار ومن يخالف يعر�ش 

الآخرين لالأذى ، هل فهمتم .

لقد طاردتنا القرو�ش 
حتى �سطح املاء فوقعنا 

يف �سباك ال�سياد .

اأيها القا�سي .. 
لقد خرج بع�ش 

�سكان اململكة اإىل 
ار�ش املرجان 

ملاذا خالفوا اأوامري ؟

ل اأدري ملاذا ل ت�سعد الأ�سماك 
اإىل �سطح البحر حتى ن�سطادها 

وكاأنها تعرف ما الذي نريده منها . 

11 روي عن النبي s اأنه قال )بذكر اهلل حتيى القل�ب وبن�سيانه م�تها(



مرحبا ً بكم اأحبتي ال�سغار يف لقاء جديد  ..
�سنتعلم اليوم بع�ش العبارات التي ن�ستعملها يف امل�ست�سفى .

At the hospital       يف امل�ست�سفى 

   م�ست�سفى     

طبيب

ممر�سة

وتلفظ  ) ُدكرت(

وتلفظ  ) َنري�ش (

 وتلفظ ) وورد(     

ردهة

Ward 

   Hospital

Doctor

        Check up

         وتلفظ )َدينت�ْست(
Nurse

 وتلفظ ) هو�سِبتل (  

 وتلفظ ) چـيك اأب (
فح�ش    

 طبيب اأ�سنان  

  Dentist

اإعداد : جميلة املالكي
ر�سوم: اأحمد اخلزعلي

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

    وتلفظ )كِلنك اأُوفي�ش( 

روي عن النبي s اأنه قال )وهل يكب النا�س يف النار اإال ح�سائد األ�سنتهم(12



   Hospital

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

Where is the doctor  ?      
اأين الطبيب ؟           

He is in the clinic .   
 اإنه يف العيادة  .                  

Is the nurse with him ?   
هل املمر�سة معه ؟    
Yes , she is. 

I need some medicine  .  
 اأحتاج بع�ش الدواء . 

You can go to the pharmacy .
pharmacy       فارَم�ِسي( وتلفظ  �سيدلية   

 ميكنك الذهاب اإىل ال�سيدلية  .  
The patient in ward 3 has a bad disease .

 املري�ش يف الردهة رقم )3( لديه مر�ش �سيئ .
Yes، I think he needs a test. 

اأعتقد اإنه يحتاج اإىل حتليل .
The doctor told me he will 
make a check up for him.

اأخربين الطبيب اإنه �سيجري فح�سًا له .

مري�ش    

دواء    

وتلفظ )پـْي�سنت (

         وتلفظ )تي�ست( 

وتلفظ  ) َميِد�ِسن (

   Clinic office

       وتلفظ ) دزيز( 

 Patient

Medicine

   Disease

    وتلفظ )كِلنك اأُوفي�ش( 

Test

 حتليل

  عيادة    

 مر�ش  

)

13 روي عن النبي s اأنه قال )ال يكذب الكاذب اإال من مهانة نف�سه عليه( 



تعرفنا يف  العدد ال�سابق على عدة اأمور كان منها:
قلوبنا. فكذلك  بالأمرا�ش  لالإ�سابة  معّر�سة  اأج�سامنا  اأّن  • كما 

روي عن اأمري املوؤمنني g اإن للج�سم �ستة اأحوال: ال�سحة واملر�ش واملوت، واحلياة، 
والنوم، واليقظة وكذلك الروح.

– ال�سعور  الآخرين  نعمة  زوال  متّني  هو  الذي   - احل�سد  مر�ش  اأعرا�ش  • من 
بالأذى واحلزن وال�سيق عند جناح املقابل ومتّيزه.

•هنالك عالقة بني مر�ش احل�سد وعدة اأمرا�ش اأخرى منها )التكرب، الغيبة ، اإهانة 
الآخرين ، الغ�ش وعدم الإن�ساف وغريها من الأمرا�ش ( . 

�سنتكلم معكم يف هذا اللقاء املمتع عن مر�ش اجل�سد مثل باقي اأمرا�ش القلب تكون خفّية 
حتتاج ك�سف واختبار دائمني وطرق الإختبار عديدة منها: 

اأفرح؟  اأو  واأتاأذى  اأت�سايق  هل  العمل  اأو  املدر�سة  يف  زميلي  ينجح  •عندما 
اأحزن  هل   !!! يتنا�ساين  اأو  وين�ساين  هدية  له  يجلب  اأو  ال�سغري  اأخي  والدي  يقّبل  •عندما 

واأت�سايق اأو اأفرح ؟
اأفرح؟  اأو  وات�سايق  اأحزن  هل  واإطمئنان  واإرتياح  �سعادة  يف  جرياين  اأرى  •عندما 

ومثل هذه املراقبات والإختبارات فاإذا كان اجلواب هو الثاين فال�سكر له 
تعاىل على نعمة حب اخلري لالآخرين. اأما اإذا كان اجلواب هو الأول 

فيجب الإ�رشاع للعالج والوقاية .

السالم على القارئ الكريم ورحمة وبركات من رحمن رحيم
ودعاء بالعافية والرزق العميم ونجاة يوم ال ينفع مال وال حميم

                       إالّ من أتى اهلل بقلٍب سليم 

معرفة خماطر وم�ساوئ مر�ش احل�سد 
فروي عن اأمري املوؤمنني g اأنه قال : 
)ثمرة احل�سد �سقاء الدنيا والآخرة(.

يزيل  ل  احل�سد  فاإن   ، ال�سليم  والتفكري  العقل  • اإ�ستخدام 
نعمة املقابل ول يوؤثر عليها فهي من اهلل تعاىل اإذا �ساء �سلبها 

، وبدل ذلك اأن ي�سعى للح�سول على ما ح�سل عليه املقابل.
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب  • ذكر اهلل تعاىل حيث اأّنه قال :) اأََل ِبِذْكِر اهللهَّ

( �سورة الرعد / اآية)28( 
وروي عن الإمام ال�سادق g اأنه قال: 

)اإرعوا قلوبكم بذكر اهلل(.ومن الأدوية النافعة يف هذا املجال 
 g ال�سادق  الإمام  القلوب  اأمرا�ش  اإ�ست�ساري  لنا  ي�سفها 
)من قال يف يوم مائة مرة ل حول ول قوة الأّ باهلل دفع اهلل عنه 

�سبعني نوعا من البالء( .
اأّن  اإذ  ال�سالح  والعمل  والتعّلم  بالعلم  والإهتمام  الإن�سغال 
والنف�ش  لل�سيطان  الفتاكة  الأ�سلحة  من  والفراغ  اجلهل 

الأمارة بال�سوء .
اأ�ساأله تعاىل اأن يوفقنا لالإلتفات اإىل قلوبنا ورعايتها من اأجل 

�سالمتها و�سحتها اإّنه �سميع جميب.

اأما العالج

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

روي عن النبي s اأنه قال)اإن اهلل عف� يحب العف�(روي عن النبي s اأنه قال )الرفق ن�سف املعي�سة(14



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

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

ت�سعُة   h الزهراء  لفاطَمة   : هدى  العمة 
فاطمة  وهي  وجل  عز  اهلل  عند  اأ�سماء 
والزكية  والطاهرة  واملباركة  وال�سديقة 

ثة والزهراء . والرا�سية واملر�سية واملُحدهَّ
اأذكر معاين  اأن  يا عمة  اإ�سمحي يل   : زهراء 

عدٍد ِمن هذِه الأ�سماء .
العمة هدى : نعم يا زهراء تف�سلي .

قد  لأنها  فاطمة   h �سميت   : زهراء 
يقة  فطمت �سيعتها من النار ، وال�سدهَّ
معناها املع�سومة ، واملباركة مبعنى 
والف�سل  العلم  يف  بركة  ذات  كونها 
 ، والأولد  واملعجزات  والكمالت 
من  طهارتها  مبعنى  الطاهرة  واأما 

�سفات النق�ش .
ريحانة : والزكية يا عمة معناه منوها 
يف الكمالت واخلريات  ، والرا�سية 
تعاىل،  اهلل  بق�ساء  ر�ساها  مبعنى 
عند  مقبوليتها  املر�سية مبعنى  واما 

اهلل تعاىل .
رقية : واملَحَدثة مبعنى حديث املالئكة 
نورانيتها  مبعنى  والزهراء  معها، 

ظاهرًا وباطناً .

h وفاة فاطمة  الزهراء

15 روي عن النبي s اأنه قال)اإن اهلل عف� يحب العف�(روي عن النبي s اأنه قال )الرفق ن�سف املعي�سة(



نور الهدى : اأما كناها �سالم 
بـ  تكنى  كانت  فقد  عليها  اهلل 
احل�سني  واأم  احل�سن  اأم   (
واأم املح�سن واأم الأئمة واأم 

اأبيها ( . 
يا  اأح�سننت   : هدى  العمة 
خري  اهلل  وجزاكن  عزيزاتي 

اجلزاء .
فاطمة  متيزت   : هدى  العمة 
�سائر  دون    h الزهراء 
كثرية  مبميزات   الن�ساء 
عزيزاتي  يا  لُكن  اأذكر  جدًا 

اهلل   ر�سول  هو  اأباها  اأن  اإذ   ، بع�سها 
r ، واأنها اأحب اأهله اإليه ، وروي 
عنه r اأنه قال )فاطمة ب�سعة مني 
فقد  �ساءها  فقد �رشنيومن  من �رشها 
 ، علّي(  الربية  اأعز  فاطمة  �ساءين- 
)فاطمة  قال  اأنه   r عنه  وروي 
التي  وروحي  قلبي  وهي  مني  ب�سعة 

بني جنبي ( .
باأن  عليها  اهلل  �سالم  متيزت   : نرج�ش 
وروي   ، تعاىل  اهلل  باأمر  كان  زواجها 

 g قال لعلي r اأن ر�سول
زوجك  قد  اهلل  فاإن  علي  يا  اأب�رش   (
اأن  قبل  ال�سماء  يف   ) فاطمة  )اأي  بها 
اأزوجكما يف الأر�ش ، ولقد اأتاين ملك 

روي عن النبي s اأنه قال )ال�لد ال�سالح ريحانة من رياحني اجلنة(روي عن النبي s اأنه قال )لي�س منا من خان باالأمانة(16



وقال : اأب�رش يا حممد باجتماع ال�سمل وطهارة الن�سل ( .
العمة هدى : ومتيزت فاطمة الزهراء h باأنها �سيدة ن�ساء العاملني ، و�سيدة ن�ساء اأهل اجلنة ، و�سيدة ن�ساء هذه الأمة، 

واأن ولديها احل�سن واحل�سني c هما �سيدا �سباب اأهل اجلنة .
، واأيقنت  القيام  اأنها مل ت�ستطع  ليلة يف مر�سها حتى  اأربعني  h مر�سًا �سديدًا ومكثت  العمة هدى : مر�ست فاطمة 
بالوفاة ، فقالت h لأمري املوؤمنني علي g كم م�سى من الليل يا ابن العم ؟ قال g ) ثلثه( قالت ) اأتاأذن يل باخلروج 
اإىل قرب اأبي لأوّدعه قبل املوت فقد حان الفراق لك يا ابن العم ، فبكى علي g وقال ) اإنك بهذه احلالة مل ت�ستطيعي 
القيام ، فقالت h ل بد من وداع قرب ر�سول r ، فنه�ست وتوجهت نحو القرب املقد�ش فتارة تقوم وتارة تقع على 

الأر�ش حتى و�سلت اإىل القرب وعلي معها ، فاأّنت وبكت ، ثم عادا اإىل الدار ( .
العمة هدى : عندما توفيت الزهراء h روى اأن عمرها كان ثمان ع�رشة �سنه وخم�سة و�سبعني يومًا ، وذكرت اإحدى 
الروايات اأن وفاتها كان يف اليوم الثامن من �سهر ربيع الآخر �سنة )11( للهجرة ويف رواية ثانية اأن وفاتها �سالم اهلل 
عليها كانت يوم الثالث ع�رش من �سهر جمادى الأوىل من ال�سنة الهجرية املذكورة ، ورواية ثالثة حددت وفاة ال�سديقة 

الزهراء h يف اليوم الثالث من �سهر جمادى الآخرة لل�سنة نف�سها .
اإميان : اللهم اإجعلنا من حمبي �سيدتنا الزهراء h وال�سائرين على نهجها واأرزقنا �سفاعتها يوم القيامة .

العمة هدى والبنات : اآمني رب العاملني .

17 روي عن النبي s اأنه قال )ال�لد ال�سالح ريحانة من رياحني اجلنة(روي عن النبي s اأنه قال )لي�س منا من خان باالأمانة(
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مرحبًا بكم اأحبائي يف �سل�سلة املعلومات اللغوية يف 

�سفحتكم )لغتي اجلميلة( �سنتناول يف هذا العدد كلمة 
)رقاق( والتي ترد بثالث حركات مفتوحة الراء ومك�سورة 
الراء وم�سمومة الراء، وكذلك كلمة )قطر( مفتوحة القاف 

وم�سمومة القاف ومك�سورة القاف.

الَقْطُر : جمع َقْطرٍة ماء، ويطلق اأي�سًا على املطُر.
الُقْطُر: الناحية واجلانب وجمعه اأْقَطار، و الُقْطُر من الَفَر�ش : ما 

اأ�رشف من اأعاليه، 
وُقْطُر الدائرة )يف الهند�سة( اخلط امل�ستقيُم الذي يق�ِسم الدائرَة 

ْنيا : جهاتها  وحميطها اإىل ق�سمني مت�ساويني ماّرًا مَبْركزها، واأْقطار الدُّ
الأربع.

َماَواِت َواْلأَْر�ِش (  ْقَطاِر ال�سهَّ قال تعاىل: )اإِِن ا�ْسَتَطْعُتْم اأَْن َتْنُفُذوا ِمْن اأَ
)الرحمن/33(، وقال: )َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن اأَْقَطاِرَها( الأحزاب/14.

الِقْطر: النحا�ش املُذاب، اأو احلديد املذاب اأو الر�سا�ش املذاب، قال 
�َسلَْنا َلُه َعنْيَ اْلِقْطر(:  اِبيلُُهْم ِمْن ِقْطراآٍن( ) �سورة ق ( - )َواأَ تعاىل: )�رَشَ

اأي َمْعِدن النحا�ش.

واإىل لقاء جديد يجمعنا بكم اإنتظرونا يف العدد القادم... يف اأمان اهلل.

َرقاق  )بفتح الراء(: الأر�ُش امل�ستويُة ال�سهلة 
املنب�سطة اللينُة الرتاب، ويقال : اأر�ٌش َرَقاٌق: اأي 

ليِّنُة الرتاب رقيقٌة.
. يوم َرَقاٌق : حارٌّ

َقاُق : اخلبز  ِقيق والرُّ ُرَقاُق )ب�سم الراء( الرهَّ
املنب�ِسط الرقيق واحدُته ُرقاقٌة 
م�سى م�سًيا ُرقاًقا : اأي �سهاًل.

ِرقاق )بك�رش الراء(: ما ن�سب عنه املاء من 
جوانب البحر اأي غار يف الأر�ش.

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

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال : )اأف�سل الطاعات هجر اللذات(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال: )بالعدل تت�ساعف الربكات(18



بينما نعمان كان عائدًا اإىل البيت .

ما هذا ؟ كي�ش فيه 
الكثري من النقود .

املال املفقود 

ياه نقود كثرية ما 
الذي �ستفعله بها ؟ .

اإنها نقودي 
لقد فقدتها 
يوم اأم�ش .

وكيف يل اأن اأعرف 
اإنها نقودك ؟

هاها فر�سة 
جميلة 

�ساأ�ستغلها .

ويف اليوم التايل

ل اأعرف .

وكان عامل املدر�سة ي�سرتق ال�سمع .
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19 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال : )اأف�سل الطاعات هجر اللذات(



اإنها تبلغ ثالثمائة األف 
دينار كاملة اأ لي�ش كذلك ؟

اأح�رشها 
من البيت 

�سحيح يا نعمان .. 
اإنه يقول احلق .

�ساعديني
 يا جملتي العجيبة .

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل ، كيف 
يل اأن اأ�ساعدك يا نعمان ؟

مل اأجد احلل املنا�سب 
واأنا يف حرية من اأمري .

اإ�ساأل كل 
واحد منهما 

مبفرده .
عن ماذا ؟

يا نعمان هذا الرجل يدعي اأنه فقد 
ثالثمائة األف دينار واأنت عرثت عليها .

ما هذا ؟.. 
اثنان يدعيان  

فقدان املبلغ من 
هو �ساحبه ؟ 
�ساأحل الأمر 
يا اأ�ستاذ يوم 

غد  . وعند امل�ساء

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال)الت�سرع اإىل االإنتقام اأعظم الذن�ب(20



لو فقدت حقيبتك 
املدر�سية فهل تذكرها ؟ 

وكيف عرفَت 
اأن الرجَل هو 
�ساحُب املال ؟

الرجل ذكر نوع النقود ومتى 
اأ�ساعها واأين ، اأما عامل مدر�ستنا 
فقد كان يعرف مقدار املبلغ فقط .

انت رائع يا نعمان .. كيف 
تو�سلت اإىل هذا احلل ؟

اأجل وكل �سيء فيها وتفا�سيلها 
، لقد فهمت ق�سدك .

ويف �سباح اليوم الثاين اأعاد نعمان املال اإىل �ساحبه احلقيقي

الف�سل هلل �سبحانه وتعاىل فقد وهبنا نعمة العقل ل �سك باأنك ماهر ٌ يف الألغاز 
والفكر واأعطاين جملة احل�سيني ال�سغري .

21 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )ب�ف�ر العقل يت�فر احللم(



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

احللقة الثامنة

اأتعرفون؟ اإن �ساحب 
هذا القرب ُيعّذب

وبعد مرور �سنة كاملة: 

اأتتذكرون 
�ساحب هذا 
القرب؟ لقد 

كان يف ال�سنة 
املا�سية يعذب 
وقد رفع عنه 
العذاب الآن.

وملاذا رفع 
عنه العذاب
 يا نبي اهلل؟

لقد اأوحى اهلل تعاىل اإيل باأنه اأدرك له ولد �سالح فاأ�سلح 
طريقًا واآوى يتيمًا فغفر له اهلل تعاىل مبا عمل ابنه.

ومن الأحداث التي مّرت بعي�سى عليه ال�سالم مع اأ�سحابه والتي فيها العرب اأنه ذات يوم مر بقرية فوجد اأهلها موتى يف الطريق والدور.

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )اأعظم ال�زر منع قب�ل العذر(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )الغ�سب يردي �ساحبه ويبدي معايبه(22



�سيناريو:�سياء العيداين 
ومن الأحداث التي مّرت بعي�سى عليه ال�سالم مع اأ�سحابه والتي فيها العرب اأنه ذات يوم مر بقرية فوجد اأهلها موتى يف الطريق والدور.    ر�سوم: عبا�س را�سي 

اإن هوؤلء ماتوا 
ب�سخط من اهلل عليهم.

وكيف عرفت 
يا روح اهلل؟

لو ماتوا بغريها لدفن بع�سهم بع�سًا، و �ساأحيي اأحدهم لريوي لنا ق�ستهم.

اأ�سبحنا يف عافية وبتنا يف الهاوية، بعد اأن اأنزل اهلل علينا 
�سخطه لأننا كنا نحب الدنيا كحب ال�سبي لأمه، اإذا 
اأقبلت فرحنا واإذا اأدبرت حزنا، وكنا نطيع الظاملني.

اإن النوم على املزابل 
واأكل خبز ال�سعري خري 

كثري مع �سالمة الدين

23 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )اأعظم ال�زر منع قب�ل العذر(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )الغ�سب يردي �ساحبه ويبدي معايبه(



ن�سف كيلو متر )زهدي( 
خاٍل من النوى

 ربع كيلو جوز مطحون

حتى  جيدًا  معه  ويدق  التمر  اإليه  ُي�ساف  ثم  جيدًا  اجلوز  ُيدق 
م وي�سبح عجينة قوية واحدة. يختلط املزيج وينعَّ

طريقة التزيني: )بعد تقطيع العجينة على �سكل كرات اأو اأ�سكال 
خمتلفة ح�سب الرغبة ميكن اإ�سافة الرا�سي وال�سم�سم وقطع من 

اجلوز اأو اللوز غري املطحون اإليها(.

واأك��ل��ة  ال��ق��ادم  ال��ع��دد  يف  انتظرونا 
جديدة .. اإىل اللقاء

اإعداد 
 هدير في�سل 

اأهال بكم اأحبتي يف مطبخكم واأكلة جديدة من الأكالت التي اعتدنا على 
تقدميها لكم، يف هذا العدد �ستتعلمون كيف تعملون )مدقوقة التمر( 

وهي من احللويات العراقية املحببة عند ال�سغار والكبار ومفيدة 
لالأطفال جدًا؛ فالتمر مليء باملعادن املهمة واجلوز وال�سم�سم ميد 

اأطفالنا بالكال�سيوم ؛ فتعالوا معي لنتعرف على طريقة عملها.

...

...

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )غاية الدين االأمر باملعروف والنهي عن املنكر(24



الأول : ماهو وجه ال�صبه بني امللح والغبي0
الثاين : ل اأدري .

الأول : الإثنان يرفعون ال�صغط .

ذهب طفل اإىل الأ�صواق واأعطته اأمه األفي دينار ، الف ي�صرتي به حليبًا واألف 
 ي�صرتي به جبنة ، وعندما رجع فارغ اليدين مل ي�صرتي �صيء والنقود بيديه

  �صاألته اأمه عن ال�صبب .
فقال لها : احرتت باأي األف �صاأ�صرتي حليبًا ؟ وباأي األف �صاأ�صرتي جبنة.

بينما كان �صاذجان ُيطالعان كتابًا ، وجدا فيه بع�ش ال�صفحات 
البي�صاء 

 فقال الأول : اأتعرف ملن هذه ال�صفحات ؟
قال الثاين : ل 

فقال الأول : لبد اأنها لهوؤلء الذين ليعرفون القراءة.

ر�سوم: زاهد املر�سدي

25 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال)جمال الرجل حلمه(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )غاية الدين االأمر باملعروف والنهي عن املنكر(



بينما كوكو كان عائدًا من املدر�صة 

�سيارة الإ�سعاف متوقفة 
يارب ما الذي حدث ؟اأمام بيتكم يا كوكو .

اإنها يف الدولب ..

دقيقة واحدة 
وي�سخن احلليب 

 .

اأمي اأمي ...

ل تخف يا كوكو 
اإنها اإ�سابة 

ب�سيطة .

اأين و�سعت 
املالب�ش 
املكوية ؟

اإنه ك�رش ب�سيط يف 
قدمي ، اأيام قالئل 

و�ساأكون بخري .

احلمد هلل  على �سالمتِك يا اأمي .. ل 
تقلقي �ساأعمل يف البيت بدًل عنك . 

اأريد طعامي .. 
اأريد حليبًا .
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روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )الف�سل اإنك اإذا قدرت عف�ت(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )االأمر باملعروف اأف�سل اأعمال اخللق(26



ويف منت�صف الليل ا�صتيقظ كوكو فزعًا .

لقد تعبت يا بني .

�ساعدك اهلل يا اأمي 
كل هذه الأعمال 

تقومني بها مبفردك 
.

ويلي .. لقد ن�سيت 
و�سع ال�سابون يف 

الغ�سالة .

اأح�سنت
 يا كوكو.. 
لقد قمت 
باأعمال 
جيدة 

ت�ستحق 
ال�سكر ، 

ولكن ماذا 
ب�ساأن 

واجباتك 
املدر�سية !

لقد اأجنزت 
كل واجباتي 

واأعدت مذاكرة 
درو�سي ، 
فقد علمتنا 
اأنت وكذلك 

اأمي اأن نوفق 
بني الدرا�سة 

والعمل 

ر�سا اهلل عنك يابني كم اأنا فخورة بك .

انظري اإليه 
كيف اأ�ست�سلم 

للنوم  من 
التعب .

م�سكني .. 
اأراد م�ساعدتي 
فاأوكلت اإليه 

اأب�سط الأمور . 

27 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )الف�سل اإنك اإذا قدرت عف�ت(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )االأمر باملعروف اأف�سل اأعمال اخللق(



�صاعات  انتهاء  بعد  املدر�صة  من  واأ�صدقاوؤُُه  عاَد حممٌد 
فقام   ، فقريًا  رجاًل  �صاهدوا  عودتهم  طريق  ويف  الدوام 
حممد  فقال   ، مب�صاعدته  الأ�صدقاء  وبع�ش  حممد 
امل�صكني؟  الرجل  هذا  ت�صاعد  مل  ملاذا  �صالح  ل�صديقه 
فاأجابه �صالح غدا هو يوم اجلمعة واأريد اأن اأ�صرتي بع�ش 
ال�صدقة  ،ولكن  حم�صن  �صديقهم  عليه  ،فرد  الألعاب 
هذا  ت�صاعد  اأن  بك  الأجدر   وكان  املكروه  عنك  تبعد 
العجوز امل�صكني ولو بال�صيء الب�صيط ، فاأجابهم كفاكم 
كالمًا ، اليوم �صنجتمع يف بيتي لنلعب األعاب الفيديو 
كرة  لنلعب  النادي  اإىل  الذهاب  اأجل  من  جنتمع  وغدا 
القدم مع فريق الن�صور ، فقال له حممد اأنا اعتذر من هذا 
الأمر لقد قمت اأنا وعلي وكاظم بالت�صجيل يف الدورات 
الدينية  لكي نكمل درو�ش حفظ القراآن الكرمي واأحكام 
كذلك  األي�ش  احلي  جامع  يف  الدين  واأ�صول  التالوة 
يااأ�صدقائي ؟ فقال علي : نعم واذا اأردت تعال معنا، 
�َصئمُت  لقد  فقط  اللعب  اأريد  اأنا  �صالح  عليه  فرد 
البيت  اإىل  و�صلت  لقد  والدورات  الدرا�صة  من 

اإىل اللقاء اأراكم لحقًا  .

ق�سة: كرار اخلفاجي        
 ر�سوم : زاهد املر�سدي 

م�صاعدة الفقري 

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )الت�ا�سع ثمرة العلم(28



ق�سة: كرار اخلفاجي        
�صالح  ر�سوم : زاهد املر�سدي  �صديقهم  الأ�صدقاء  افتقد  اأيام  عدة  مرور  وبعد 

ملاذا ل نذهب  فقال علي  الدوام  وتغيبه عن  املدر�صة  يف 
لقد �صبقتكم بهذا  فاأجابه حم�صن  بيته؟  ون�صاأل عليه يف 
الأمر وقد �صاألت عليه ا�صدقاءه وقالوا اأن قدمه جمروحة 
اأثناء لعبه كرة القدم يف ال�صارع  يب  اأُ�صِ بجرح بليغ لأنه 
دون ارتداء احلذاء )اجلكم اهلل( ، فقال له حممد اليوم 
بعد �صالة املغرب �صنذهب ونزور �صديقنا �صالح، وبعد 
انتهاء ال�صالة واملحا�صرة الدينية يف اجلامع ذهب حممٌد 
واأ�صدقاوؤُُه اإىل بيت �صالح، فقال له علي احلمد هلل على 
ال�صدقة تبعد عنك املكروه  اإعطاء  اإن  اأراأيت  �صالمتك، 
وال�صر  فقد ُرويَّ عن النبي حممد r اأنه قال : ) ال�صدقة 
ت�صّد �صبعني بابًا من ال�صر( ، فقال حممد بعد اأن اإطماأننا 
على �صحتك ل نريد اإكثار الكالم معك حتى ل تتعب 
ال�صالة  بعد  واليوم   ، ويعافيك  ي�صفيك  اأن  اهلل  وندعو 
حدثنا �صيخ اجلامع عن زيارة املري�ش فروى لنا حديثًا عن 
الإمام ال�صادق g اأنه قال : ) ثالثة دعوتهم م�صتجابة: 
ت�صجروه  ول  تغي�صوه  فال  واملري�ش  والغازي  احلاج 
اهلل  لنا  تدعو  واأن   ، ورعايته  اهلل  بحفظ  نرتكك  والآن   )
 باأن يعفينا من كل مكروه، فقال لهم �صالح : �صكرا لكم 
اأ�صدقائي الأوفياء وعافاكم اهلل تعاىل من كل مكروه  يا 

اأنتم فعال اأ�صدقاء اأفتخر بكم اأمام الأهل والأقارب واأنا 
املهمة،  الأمور  هذه  لأتعلم  معكم  اأاأتي  مل  لأنني  نادم 
فاأجابه حممد ل عليك بعد اأن تتعافى �صن�صحبك معنا 
 اإىل اجلامع كل جمعة لكي تتعلم اأمور دينك ، اإىل اللقاء

 يا �صديقنا العزيز .
لقد تعلم �صديقنا �صالح باأن اإعطاء ال�صدقة تدفع الكثري 
من البالء، واأي�صا نك�صب ر�صا اهلل عز وجل عنا ،وعلينا 
اجليدة،  الأمور  من  ينفعنا  مبا  فراغنا  اأوقات  ن�صتغل  اأن 
اأن تتعلموا هذه  اأ�صدقائي الأعزاء  يا  اأي�صا  اأنتم  وعليكم 
الأمور لأنها تنري طريقكم وجتعلكم على امل�صار ال�صحيح.

دمتم �صاملني  .

29 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )�سر النا�س من كافاأ على اجلميل بالقبيح(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )الت�ا�سع ثمرة العلم(



ماما ماذا �سناأكل 
اليوم ؟ اأنا جائعة 

لدينا مقليات ولكني 
اأحتاج اإىل الطر�سي ، 
هاّل ذهبتي اإىل ال�سوق 

من اأين اأ�سرتيه يا اأمي؟القريب ل�رشائه ؟

اأكيد هذا هو املحل الذي 
تق�سده اأمي، يا اإلهي اإنه 
زحام �سديد كيف �ساأ�سل 

اإىل البائع ؟

 ماذا لو ا�سرتيت من املحل 
الثاين ؟ ل اأحد قربه اأبدا، 

يبدو اأنه جديد هنا ول 
يعرفه النا�ش ، �ساأذهب اإليه

ال�سالم عليكم ، اأريد كيلو 
طر�سي لأكرث من نوع اإذا 

�سمحت

اأهال بك يا ابنتي ، 
�ساأعطيك اإن �ساء اهلل

اأبو حممد 

عمو اأرجوك 
�ست�رشبني اأمي 

لأنني تاأخرت

هناك بائع تعودنا جميعا على 
ال�رشاء منه ا�سمه اأبو حممد.
�ستعرفينه من كرثة النا�ش 
حوله .. خذي هذه النقود.

اأبو حممد هيا اأعطني 
اأنا هنا منذ �ساعة 

بائع الطر�سي
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روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )اإياكم واجلدال فانه ي�رث ال�سك(30



هذا الطر�سي يا اأمي.

اآه ، كم اأنِت �ساطرة ، كيف 
ح�سلتي عليه ب�رشعة؟

الكذب لدى الأطفال قد يكون 
عفويا ونتيجة لقوة اخليال 
ولكنه يف كل الأحوال اإذا مل 

يتابع فهو لي�ش جيدا

يا ربي لقد كذبت 
على اأمي .

اأمي اأنا مل اأ�سرِت الطر�سي من اأبي حممد. 
هناك حمل 

جديد جماور 
لأبي حممد 

، ل اأحد 
ي�سرتي منه 
فا�سرتيت 

منه .

ومع ذلك كان عليِك 
اأن تخربيني مبجرد 
و�سولِك اإىل البيت.

اهلل ما اأطيب هذا الطر�سي ! اإنه 
اأطيب من طر�سي اأبي حممد

اآ�سفة يا اأمي لن 
اأكررها بعد الآن. 

اإن �ساء اهلل  وهذا يعلمنا باأن 
امل�سهور ل يعني اإنه الأح�سن دائما

اإذن يا اأمي هل 
�سن�سرتي منه 
دائما بعد الآن؟

من اأين 
اإذن ؟

كان الزحام كثريًا، 
ومل اأ�ستطع حتى 
روؤية وجه البائع.

ملاذا فعلتي هذا ، اإن 
طر�سي اأبي حممد م�سهور، 

قد يكون هذا �سيئا .

31 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال ) ال حياة اإال بالدين(



كان العرب يعلمون اأبناَءهم ويدربونهم  منذ ال�صغر على ركوب 
بالتجربة  اإل  تاأتي  ل  الفرو�صية  وكانت  ال�صالح   اخليل وحمل 

اأغلب  وكانت  املعارك   لقيادة  الفعلية  واملمار�صة  الطويلة  احلربية 
القبائل العربية ت�صتعمل اأ�صلوب الكر والفر يف القتال ، والفرو�صية ريا�صة عريقة 
لها تاريخها اذ انها تعود اإىل ع�صور احل�صارة الب�صرية الأوىل عندما ا�صتطاع الإن�صان 
تروي�ش احل�صان  وا�صتخدامه كو�صيلة من و�صائل النقل وال�صيد ، واأي�صا و�صيلة 

ع�صكرية وحا�صمة يف �صاحات الوغى والقتال.

نبذة تاريخية عن هذه الريا�سة.  
 ويف القرن اخلام�ش ع�رش والقرن ال�ساد�ش ع�رش انتع�ش فن الفرو�سية 
يف اإيطاليا وفرن�سا  وكانت اإيطاليا اأكرث تقدما واأجود مهارة يف الفرو�سية 
وما زالت هذه الريا�سة تنمو وتزدهر، من خالل مدر�سة الفر�سان التي 
ن�ساأت يف القرن الثامن ع�رش ومن خالل املدر�سة الأ�سبانية التي اأ�سهمت 
و�سعها  التي  املدر�سة  خالل  ومن  بارزا  اإ�سهاما  الفرو�سية  تطوير  يف 
الحتاد الدويل للفرو�سية يف نهاية القرن التا�سع ع�رش ويف بداية القرن 

الع�رشين.  
اأحبتي ال�سغار �سنتحدث عن اأهم انواع

 م�سابقة الفرو�سية وهي.  
م�سابقة الرتوي�ض    

  ت�سمى لعبة املدار�ش العالية وذلك لأنها تخ�سع ملقايي�ش تختلف عن بقية 
وبدقة  �سوية  التعاون  واجلواد  الفار�ش  على  امل�سابقة  هذه  ويف  الألعاب 

واإتقان  لتاأدية احلركة املطلوبة.
م�سابقة الوثب 

الفار�ش  وهي م�سابقة قفز عن احلواجز وهي م�سابقة تعتمد على قيام 
بالوثب من فوق عدة حواجز يرتاوح عددها بني �ستة وثمانية حواجز 
مو�سوعة �سمن خمطط معني وارتفاع احلاجز ل يقل عن )140( �سم .  

�سباق القدرة
�سبيه ل�سباق اجلري، ولكن يختلف عنه يف تعّدد مراحله، اذ يتم الك�سف 
نب�سات  لقيا�ش  متخ�س�سني  اأطباء  قبل  من  مرحلة  كل  يف  اجلواد  على 
قلبه، فاإذا جتاوزت نب�ساته املعدل املتفق عليه يتم ا�ستبعاد الفار�ش من 
ال�سباق. ولذا يجب على الفار�ش اللتزام بخطوات معينة حتى ي�ستطيع 

تخطي كل املراحل التي مير بها يف هذا ال�سباق بنجاح.

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

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )بذكر اهلل ت�ستنزل الرحمة(32



غريرِّ موقع 
رقمني احدهما 
مكان الآخر يف 
اجلدول التايل 

ليكون املجموع 
عموديًا اأو افقيًا 

ي�صاوي )42 (

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي 
تكون املعادلة �سحيحة

لقد ذهب علي اإىل املتنزه و�صاهدة بائع 
البالونات  ولكنه وجد باأن هذه البالونات 

حتمل اأحرفًا من لغتنا اجلميلة و قام علي 
برتتيب الأحرف وتكوين 

جملة مفيدة منها وماذا 
عنكم؟ هل عرفتم 

ما هي؟

�صديقتكم رقية الفتاة اجلميلة والذكية قد ا�صرتكت 
يف لعبة اآلة الأحرف وقد ح�صلت على هذه 

الأحرف وجمعتها وكّونت كلمة وهي اإحدى مدن 
العراق احلبيب هل عرفتموها ؟ هيا لنبداأ .

اإعداد  : لبيب ال�سعدي

33 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )الِذكر لذة املحبني(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )بذكر اهلل ت�ستنزل الرحمة(



القطة الصغيرة تريد أن تلعب مع صديقتها ، 
من منكم ياأصدقائي يستطيع أن يساعدها 

للوصول إليها بأسرع وقت؟!

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )القراآن ظاهره اأنيق ، وباطنه عميق(34



عزيزي الحسيني الصغير
إشطب حروف ألقاب الّسّيدة زينب h لتحصل 
على كلمة الّسر المؤلفة من ثمانية حروف والتي تمثل 

.h لقباً آخر من ألقاب الحوراء زينب
)الصابرةـ  الزاهدةـ  العابدةـ  الفاضلةـ  الكاملةـ  الغريبة 
ـ كعبة  ـ بطلة كربالء  ـ عقيلة حيدر  ـ أم المصائب 
األحزان ـ كافلة األيتام ـ الّصّديقة الّصغرى ـ قّرة عين 

المرتضىـ  العالمة غير المعَلمة (.

جواب العدد السابق )ابن الّرضا(

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

اإعداد : حنان �ساهني/لبنان

35 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال)ما مزح رجل مزحة اإال مج من عقله جمة(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )القراآن ظاهره اأنيق ، وباطنه عميق(



با�صم الأمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة تتقدم �صعبة رعاية الطفولة مبزيد من ال�صكر والتقدير 
اإىل مدر�صتي الغ�صون الإبتدائية للبنات والعفة الإبتدائية للبنات يف حمافظة الديوانية،

جلهودهما الرتبوية الهادفة يف تربية بناتنا العزيزات يف هذه املحافظة من خالل اإهتماماتهما املثمرة 
باإقامة جمال�ش لل�صعائر احل�صينية يف م�صلى كل مدر�صة اإ�صافة اإىل املحا�صرات الدينية املفيدة يف 

علوم القراآن الكرمي.
متمنني للجميع التوفيق من الباري عز وجل ، واآملني اأن حتذَو كُل  مدار�صنا هذا احلذو الإمياين 

املبارك.

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )االإن�ساف اأف�سل الف�سائل(36



 8 �سنواتزينب بركات 

9 �سنواتذوالفقار عبا�ش

9 �سنوات�سباأ علي 

 8 �سنواتموّدة املو�سوي  3 �سنواتف�سل عطوي 

9 �سنواتاأمري طالب  9 �سنوات�سارة عالء

8 �سنواتحوراء عبا�ش

7 �سنواتاأزهر طالب 

6 �سنواتاإ�رشاء اأحمد

4 �سنواتمرمي عبا�ش

5 �سنواتم�سطفى اأحمد

1 �سنةزينب احلوراء حيدر 12 �سنةعلي حممد ح�سن

10 �سنواتح�سني علي 

9 �سنواتحممد لواء

10 �سنواتزهراء علي

6 �سنواتعبد اهلل عبا�ش 

5 �سنواتح�سني حيدر

2 �سنةحممد حميد

8 �سنواتعبد اهلل ح�سنني

10 �سنواتزهراء عبا�ش

 4 �سنوات�سكينة نعمة 

3 اأ�سهراإبراهيم اأحمد
7 �سنواتاأمري اأحمد كاظم

4 �سنواتمرمي عبا�ش

2 �سنةاأكثم جمال  1 �سنةعلي ح�سن

8 �سنواتحممد �سادق 

 8 �سنواتح�سني �سعبان 

 5 �سنواتح�سناء عطوي 

 6 �سنواتاأريج حمدان 

2 �سنةاأحمد كلوت

 5 �سنواتحيدر نعمة  6 �سنواتحيدر كلوت 

لبنان لبنان
لبنان

العراق العراق
العراق العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

لبنان
لبنان

لبنان
لبنان لبنان لبنان

لبنان

37 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )غاية الدين االأمر باملعروف والنهي عن املنكر(



حمافظة  من  �صن�صل  كاظم  علي  الزميل  من  �صوؤال  وردنا 
مي�صان ي�صاأل فيه عن تاأثري الأنرتنت على�صلوك الأطفال.

هذا  على  العزيز  �صديقنا  يا  ن�صكرك  بدورنا  ونحن 
اأ�صبح  الأنرتنت  باأن  لك  نقول  اأن  ونود  القيم  ال�صوؤال 
بال�صكل  ا�صتخدامه  وعدم  وال�صغار  الكبار  متناول  حتت 
ومن                                     الأطفال  على  وخا�صة  عديدة  خماطر  له  ال�صحيح 

خماطر النرتنت على الأطفال:
- الإنطوائية

دور  وله  الإجتماعية  الطفل  عالقات  يف  النرتنت  يوؤثر 
عن  ينف�صل  بحيث  لديه،  اإنطوائية  �صخ�صية  تكوين  يف 
اخوته،  اأو  والديه  مع  عالقته  وت�صعف  الأ�صرية  احلياة 
�صلوك  على  كثرية  �صلبيات  لها  هذه   والإنطوائية 

الطفل .
- العدوانية

يزيد  الكمبيوتر  �صا�صة  اأمام  طويلة  ل�صاعات  فاملكوث 
العدوانية عند الطفل، وذلك عندما ي�صاهد األعاب العنف 
التي تعر�ش بكرثة  اأو ي�صاهد �صورًا واأفالمًا ترّوج للعنف 

على النرتنت �صوف يتاأثر بهذا ال�صلوك العدواين .
- البدانة 

�صاعات  خم�ش  من  لأكرث  النرتنت  على  الطفل  جلو�ش 
والألعاب  الريا�صية  الأن�صطة  ممار�صة  من  مينعه  اليوم  يف 
يف  الدهون  ن�صبة  يزيد  مما  احلركة،  على  تعتمد  التي 
اإىل تناول كمية  اإىل ذلك، يلجاأ الطفل  بالإ�صافة  ج�صمه. 
كبرية من الأطعمة الغنية بال�صعرات احلرارية كال�صيب�ش، 
�صا�صة  اأمام  وجوده  خالل  وال�صوكولته  والب�صكويت، 
الكمبيوتر، مما يعّر�صه للبدانة، وعندما يزداد وزن الطفل، 

�صيتعر�ش للمزيد من املخاطر ال�صحية.

- التاأثري على �صلوكه
الطفل  يعر�ش  الإنرتنت،  على  الإباحية  املواقع  اإنت�صار 
مل�صاهدة هذه املواقع خا�صة وهو مير مبرحلة حب ال�صتطالع 
عن  بعيدًا  كان  اإذا  خا�صة  �صيء  اأي  ملعرفة  تدفعه  والتي 
املتابعة واملراقبة، فيوؤدي ذلك اإىل التاأثري يف �صلوكه ويوؤثر 
بالنتيجة على حالته النف�صية ، اإ�صافة اإىل ان م�صاهدة املواقع 

الإباحية فيه حرمة ول يجّوزها ديننا الإ�صالمي .
- التاأثري على اأفكاره

بها  نكتب  اأن  علينا  بي�صاء  ورقة  �صغره  يف  الطفل  عقل 
عمره،  مع  تتنا�صب  والتي  وال�صليمة  ال�صحيحة  الأفكار 
تقوده  م�صمومة  اأفكارًا  حتمل  ملواقع  لوحده  دخوله  ولكن 

اإىل حملها وعدم التاأكد منها فيقوده اإىل العبء الذهني .
لذلك :

نن�صح اأن يتابع الوالدان والأخوة مثل هذه الأمور وكذلك 
توجيه الن�صائح لالأطفال بتجنب م�صاهدة مثل هذه املواقع 
اأوقات  وفق  النرتنت  مع  التعامل  يكون  واأن   ، الإباحية 

حمددة ومراقبة الأهل.

ر�سوم: زاهد املر�سدي

روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال  )من اأكرمك فاأكرمه ومن ا�ستخفك فاأكرم نف�سك عنه(روي عن االمام ال�سادق  jاأنه قال )من قال فينا بيت �سعر بنى اهلل له بيتا يف اجلنة(38



�صم�ش ت�صع خيوطا عديدة من املواهب
نعم فقد كانت �صخ�صية حممد متتاز بكرثة املواهب التي ميَتلكها 
والعتبة  وللمدر�صة  ظهورها  يف  دور  العائلة  لت�صجيع  كان  وقد 
احل�صينية املقد�صة دور يف اكت�صافها و�صقلها ، واأول هذه املواهب 
كانت اخلطابة واإلقاء ال�صعر والتي كانت على يد الأ�صتاذ عبد 
الزهرة الأو�صي، يف مرحلته الإبتدائية يف مدر�صة براعم كربالء 

احل�صينية  العتبة  يف  املنظور  على  ال�صتاذ  يد  على  الإن�صاد  ثم 
املقد�صة ومن بعدها موهبة احلفظ لدى حممد يف حفظه اأجزاء 
القراآن الكرمي وترتيله على يد ال�صيخ حيدر وال�صيخ علي مكي 

يف دار القراآن الكرمي بالعتبة احل�صينية املقد�صة.
اأطّرها  والذي  اإجتمعت يف �صخ�صية حممد  املواهب  كل هذه 
باإطار التوا�صع وجتنب الغرور وما ذلك اإل بف�صل الرتبية التي 

تلقاها.

اأهال بكم اأحبتي ال�صغار يف معرفة موهبة جديدة من 
املواهب التي اعتدنا على تعريفكم بها يف كل عدد.

�صنتعرف على املوهوب حممد باقر �صلمان
 الذي يبلغ من العمر )13( �صنة يف ال�صف الثالث متو�صط من مدر�صة براعم كربالء يف حمافظة كربالء املقد�صة.

ال�صكر يزيد النعم
وعن �صكر حممد لهذه املواهب التي �صتمتع بها ، حدثنا قائاًل: 
الذي  وحده  فهو  املواهب  هذه  منحني  الذي  تعاىل  اهلل  اأ�صكر 
يغر�ش فينا هذه القابليات والف�صل له �صبحانه وما علينا اإل اأن 
ن�صكر النعم كما قال الإمام عليه g: )اربطوا النعم بال�صكر( 

فينبغي علينا اأن ن�صَكر  رَبنا على هذه النعمة لكي تدوم .
هذا  اآثار  مل�صت  وقد  َلأَِزيَدنَُّكْم(  �َصَكْرمُتْ  )َلِئْن  تعاىل:  قال  وقد 
اأ�صكر اهلل تعاىل عليها تظهر لدي  ال�صكر ، فكل موهبة كنت 
ال�صعر  فاإلقاء  ثانية،  مبوهبة  ترتبط  موهبة  اأخرى، وكل  موهبة 
واخلطابة والرتتيل وغريها جعلتني اأمتلك جراأة اأدبية اأهلتني 
لأكون عريف حفل يف املهرجانات التي تقام يف داخل املدر�صة 
اأو يف العتبة احل�صينية املقد�صة، فقد �صاركت يف مهرجان على 
اخلطابة  يف  متقدمة  مراتب  على  وح�صلت  كربالء  م�صتوى 

والتي اأهلتني للم�صاركة على م�صتوى العراق.
كما اأن ال�صكر هلل تعاىل اأكرمني مبوهبة اأخرى فكوين اأ�صبحت 
اأمتلك اجلراأة الأدبية اأدى اإىل اأن يكت�صف املحيطون بي موهبة 
ال�صجاد  الإمام  )خطبة  م�صرحية  يف  �صاركت  حتى  التمثيل 
الإمام  بقول  يذكرين  وهذا  يزيد،  بدور  مدر�صتنا  يف   )g
َل  ُهمَّ اإِنَّ اأََحدًا َل َيْبُلُغ ِمْن �ُصْكِرَك َغاَيًة اإِلَّ َح�صَ ال�صجاد g: )اللَّ
َعَلْيِه ِمْن اإِْح�َصاِنَك َما ُيْلِزُمُه �ُصْكرًا( وهذا يدل على اإن كل نعمة 
ن�صكرها مين اهلل علينا بنعمة ثانية باإح�صانه فتحتاج �صكرًا اآخر.

�صخ�صية  �صلمان  باقر  حممد  املوهوب  وجدنا  هكذا   .. نعم 
ذات مواهب متعددة موؤطرة باإطار الدين والأخالق، فالتوا�صع 

واجلراأة الأدبية وال�صماحة كانت �صفاته.
 ن�صاأل اهلل تعاىل اأن يوفقه للمزيد ويجعله نربا�صًا لوالديه وقدوة 

لأقرانه اإنه �صميع جميب .

39 روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال  )من اأكرمك فاأكرمه ومن ا�ستخفك فاأكرم نف�سك عنه(



اأمــــر بتجويع  قـــد  مــلــك  هــنــالــك  كـــان 
وزيــر  كــل  ي�سع  لكي  كــالب  جمموعة 
يخطئ يف عمله معها يف ال�سجن ،فقام 
اأحد الوزراء باإعطاء راأي خاطئ فاأمر 
امللك احلر�ش برمِيِه اإىل الكالب ، فقال 
الـــوزيـــر لــلــمــلــك: اأنـــا خــدمــتــك ع�رشة 
ثم   ،!! هــذا  بي  تفعل  والآن  �سنوات 
ع�رشة  املــلــك  ميهله  اأن  الــوزيــر  طلب 
لك  امللك  فقال  اأخــطــاءه  لي�سحح  اأيــام 
ذلك ،فذهب الوزير اإىل حار�ش الكالب 
وطــلــب مــنــه ان يــخــدم الـــكـــالب، ملــدة 
احلــار�ــش:  لــه  فقال  فقط  اأيـــام  ع�رشة 
وماذا �ست�ستفيد من رعاية هذه الكالب 

واإنك تعلم باأن امللك طلب مني جتويع 
الكالب ورمي كل من يخطئ لها ، فقال 
ــا اأعـــرف الأوامـــر جيدا  لــه الــوزيــر اأن

وبعد ع�رشة اأيام �ستعرف مق�سدي .
وبعد  بالكالب  بالإعتناء  الوزير  فقام 
ــك من  ــل مــــرور عــ�ــرشة اأيـــــام طــلــب امل
الــوزيــر  فــقــال  عليه  اتفقا  مــا  الــوزيــر 
للملك : اأنا مل اأفعل �سيئًا وم�ستعد لكي 
تعاقبني، فاأمر امللك برميه يف ال�سجن 
اإىل  ينظر  جال�ش  وامللك  الــكــالب،  مع 
ولكنه  الــوزيــر  �ستاأكل  كيف  الــكــالب 
اإجتاه  الكالب  فعل  ردة  من  اإ�ستغرب 
الوزير فالكالب ر�سخت حتت قدمي 

الوزير ،فقال امللك للوزير : ماذا فعلت 
للكالب؟ لكي ل تاأكلك ؟ فاأجابه الوزير: 
لقد خدمت الكالب ملدة ع�رشة اأيام فلم 
تن�َش هذه اخلدمة واأنت خدمتك ع�رشة 
رميي  وتريد  ن�سيتها  ولكنك  �سنوات 
للكالب لكي تاأكلني ، فتعجب امللك من 
فعلته  على  بالندم  و�سعر  الأمــر  هــذا 
فقام  ــن  الآخــري مــع  تعامله  وطــريــقــة 
بالإعتذار منه واطلق �رشاحه ومل يعد 

يرمي اأحد اإىل الكالب . 

امللك الظامل 
ر�سوم: زاهد املر�سدي هدى اأحمد عبد الأمري / العمر  10 �سنوات  / حمافظة الديوانية 
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فريال جميل / العمر 8 �سنوات / كربالء املقد�سة 
1.متثل هذه ال�سورة �رشيح الإمام احل�سني g وهو رمز �سامخ للبطولة والت�سحية .
2.تدل هذه ال�سورة على عظمة اهلل تعاىل يف اخلالق وهو من املناظر اجلميلة واخلالبة  .

3.متثل هذه ال�سورة البيئة غري احل�سارية وخمالفة لتعاليم ديننا الإ�سالمي واإنها توؤدي اإىل انت�سار الأمرا�ش 
امل�رشة بالإن�سان    .

اآيات حممد عبد / العمر 12 �سنة / الديوانية  
1.�رشيح الإمام احل�سني g اجلديد وهو حتفة فنية جميلة . 

2.�سورة جميلة ملنظر طبيعي يدل على قدرة اخلالق )عز وجل( يف اخللق ويجب احلفاظ على البيئة اجلميلة  .
3.هذه ال�سورة تدل على عدم الوعي والإهتمام يف نظافة ال�سوارع وعلينا ان نظهر مدننا باأجمل ال�سور .

فاطمة هاين عبد احلمزة / العمر 12 �سنة / الديوانية
1.اإنه مكان مقد�ش ورو�سة من ريا�ش اجلنة يوحي اإىل الطمئنان وال�سكينة. 

2.منظر جميل ورائع يدل على براعة اهلل تعاىل يف خلقه .  
3.يجب احلفاظ على نظافة الأماكن ورمي  الأو�ساخ يف املكان املخ�س�ش لها 

وتوفري حاويات النفايات الكافية   .
ح�سنني حممد ح�سني / العمر 8 �سنوات / كربالء املقد�سة 

1.مكان مقد�ش و�رشاج منري لكل الأجيال  .
الطبيعة اجلميلة لأنها من نعم اهلل عز  2.يجب احلفاظ على 

وجل  لنا .
3.�سورة تدل على عدم الإهتمام بنظافة البيئة . 
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اأقامت �سعبة رعاية الطفولة التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة دورات للموهوبني واملتعلمني الأطفال �سملت الأعمار )15( 
لكت�ساف  منها  خطوة  يف  /2015م(،   2/  12 اإىل  /2015م   2/  7( من  الفرتة  يف  اجلن�سني  كال  من  دون  فما  عامًا 

املواهب وتنميتها واإ�سَتثمار الفراغ لالأطفال يف العطلة 
الربيعية، جاء ذلك اإميانًا منها باأن املوهبة هي فن من 
فنون الإبداع املتواجد يف داخل ال�سخ�ش، وحتتاج اإىل 
من يكت�سفها واإىل من ي�سقلها وينميها، ويف جمتمعنا 
عند  خا�سة  واملبدعني،  املوهوبني  من  الكثري  يوجد 
اأطفالنا يف عراقنا احلبيب فهم بحاجة اإىل احت�سانهم 
املـــهـــارات والــقــابــلــيــات لديهم،  ورعــايــتــهــم وتــطــويــر 
ـــدورة كــل مــن )اخلــط والزخرفة  ال وقــد �سملت هــذه 

الإ�سالمية، الإن�ساد، امل�رشح احل�سيني و الر�سم(.
وعن دورة اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية حدثنا  الأ�ستاذ حممد الزاملي قائاًل: اأنا فرح بهذه القابليات 

التي وجدتها عند الأطفال واندفاعهم للتعليم ف�ساًل 
اإىل  حتتاج  فاأنها  موهبة  لديهم  الذين  املبدعني  عن 
�ساعة   ، يــوم  كل  يف  ال�ساعتني  مــدى  فعلى  تنميتها، 
نظري واأخرى عملي وجدت كفاءات جعلتني مل اأ�سعر 
بالوقت واأنا م�ستمتع بهذه املواهب واملوهوبني بلغ 

عددهم )22( م�سرتكًا.
ال�سوتي  املهند�ش  الإن�ساد فقد حدثنا  اأما عن دورة 
الذي  الأطفال  تعليم  مت  قائاًل:  فــوؤاد  عــارف  الأ�ستاذ 
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البدء  وكيفية  الإلقاء  الــدورة  هذه  على  اأقبلوا 
بالإن�سودة والتعبري عن ال�سخ�سية بالكالم يف 
الهجمة  ول�سد  اأوًل  القابليات  لتنمية  حماولة 
ال�رش�سة فيما يتعلق بالأغاين املحرمة وتقدمي 
الإنــ�ــســاد  يف  امل�ساركة  خــالل  مــن  لهم  الــبــديــل 
منها  ي�ستفيد  دينية  اأنا�سيد  طــرح  اأو  الديني 
وكانت  الطفولية،  املــواهــب  خــالل  مــن  الــكــل 
ا�ستجابة وا�سحة لدى الأطفال الذين تفاعلوا 

مع هذه الدورة ب�سكل منقطع النظري.
وعن امل�رشح احل�سيني حّدثنا الأ�ستاذ و�سام القريني قائاًل: امل�رشح فن من الفنون التي ينبغي اأن ت�ستثمر يف اإي�سال ر�سالة 
تربوية ودينية لالأطفال، وقد كر�سنا عملنا يف هذا اجلانب يف اإقامة امل�رشحيات الدينية والرتبوية يف اأكرث من منا�سبة كان 
اأبطال م�رشحياتها اأطفاًل مت ا�ستقطابهم وتدريبهم، ويف خطوة ثانية اأكملنا دورنا الر�سايل يف تنمية املواهب يف فن التمثيل 
وتدريبهم واأثمرت عن ح�سيلة من الكادر التمثيلي والذين مت اإن�سمامهم اإىل فرقة امل�رشح احل�سيني التابعة ل�سعبة رعاية 

الطفولة لكي يو�سلوا ر�سائل تربوية ودينية اإىل اأقرانهم من خالل التمثيل.
اأما عن دورة الر�سم فقد كان هناك ثالثة اأ�ساتذة خمت�سون بالر�سم وهم كل من الأ�ستاذ زاهد املر�سدي والأ�ستاذ عبا�ش 

را�سي والأ�ستاذ اأحمد اخلزعلي وهم ر�سامون يف جملة احل�سيني ال�سغري.
الأ�س�ش  ح�سب  تطويرها  مت  وقد  جيدة  مهارات  ميتلكون  اجلن�سني  كال  من  مبدعني  ر�سامني  اإكت�ساف  عن  اأثمرت  وقد 

ال�سحيحة للر�سم والتلوين بح�سب ما اأ�ساف الأ�ستاذ اأحمد اخلزعلي .
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