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جعل �هلل �شبحانه وتعاىل �ل�شهادة يف �شبيله عظيمة وجعل منزلة �ل�شهيد �أعظم 
وقد حث ديننا �حلنيف على �ل�شهادة يف �شبيل �هلل يف �لدفاع عن �لوطن و�لأهل 
و�لأنف�س وجاءت �لأحاديث عن �لنبي s يف طلب �ل�شهادة و�حلث عليها يف 
مو��شع كثرية فقد روي عنه s �نه قال: )َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو �َشِهيٌد ، 
ُقِتَل  َوَمْن   ، �َشِهيٌد  َفُهَو  َدِمِه  ُدوَن  ُقِتَل  َوَمْن   ، �َشِهيٌد  َفُهَو  ِديِنِه  ُدوَن  ُقِتَل  َوَمْن 
ُدوَن �أَْهِلِه َفُهَو �َشِهيٌد( ، ومن هنا �أحبتي جند �أن �لدفاع عن �لدين و�لأهل و 
�لوطن هو جهاد يف �شبيل �هلل ، ومن يقتل يف هذ� �لأمر فهو �شهيد ،و�ل�شهيد 
يعي�س  �أن  �أجل  من  عنده  �شيء  باأغلى  لأنه �شحى  به  نفتخر  وقائد  قدوة  هو 
�لآخرون ب�شالم وطماأنينة ، ونخ�س بالذكر �شهد�ءنا �لذين �شقطو� من �أجل 
ك�رس ومتزيق ع�شابات د�ع�س �لإرهابية ومن لف لفهم، �أبطالنا �لذين �شحو� 
فهوؤلء  مرفوعة  ور�يته  عالية  �ل�شالم  كر�مة  تبقى  لكي  و�أهليهم  باأنف�شهم 
بهم  نفخر  �أن  وعلينا  و�لأمكنة  �لأزمنة  كل  يف  نخلدهم  �أن  وعلينا  قادتنا  هم 
وبت�شحياتهم لأنهم �أثبتو� حقا �أنهم رجال �شدقو� ما عاهدو� �هلل عليه، وقد 
�َشَبَّ �لَِّذيَن ُقِتلُو�  كرمهم �هلل �شبحانه وتعاىل حني خ�شهم بقوله تعاىل )َول َتْ
ِهْم ُيْرَزُقوَن( �شورة �آل عمر�ن �لآية 169   ِ �أَْمَو�تًا َبْل �أَْحَياٌء ِعْنَد َربِّ يِف �َشِبيِل �هللَّ
ن�شاأل �هلل �شبحانه وتعاىل �ن ُي�شكن �ُشهد�ءنا جنان �خللد و�ن يرزقهم �أح�شن 

منزل .. �أنه �شميع جميب .



�شنان لقد �أر�شل 
�مللك بطلبك .

�أهال يا �شنان .. رحب 
ب�شيوفنا �لأعز�ء ..

لقد تقدم �ملحقق )هو�ن( بطلب 
�ن�شمامك �إىل موؤ�ش�شة �ملحققني .

�إنها ت�شم �أف�شل �ملحققني 
يف �لعامل وهدفهم هو تقيق 

�لعد�لة .

�شيوف ؟..

موؤ�ش�شة �ملحققني

�أنا ؟؟! 
ترى ما 
�لذي 
حدث ؟

لدي �شك باأن هنالك لغزً� .

ل ت�شاألني يا �شنان كل ما 
�أعرفه هو جميء �ل�شيوف .

ن�شيت �أن �أعرفك ب�شديقي 
�ملحقق �لهندي )خان (.

�ملحقق )هو�ن( ... 
يا لها من مفاجئة!

�أهال و�شهاًل بك 
�أيها �ملحقق .

تعالو� لنتحدث حول �أمر �ملحقق 
)هو�ن( يف حديقة �لق�رس .

ويف ق�صر امللك...

ويف حديقة الق�صر...

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

روي عن النبي s اأنه قال)لي�س امل�ؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاح�س وال البذيء(روي عن النبي s اأنه قال)خري النا�س من نفع النا�س(4



لدينا �لكثري لنتحدث عنه .. 
لقد �خرتتك يوم قدمت لأجل 

م�شاعدتي هل تذكر .

�أجل �أتّذكر و�أنا على ��شتعد�د 
لبذل �أق�شى �جلهد من �أجل 

تقيق �لعد�لة .

�أما �أنا فال �أريد لأنني �أ�شعر 
بدو�ر �لبحر �أريد �لعودة .

هل �أنَت م�شتعد لهذ� �لأمر ؟

�شيء عظيم .. يجب �أن 
�أجهز نف�شي لل�شفر .

نحن مو�فقان يا بني ، �إنه 
ب�رسط �أن تكون حذرً� م�شتقبلك وعملك �لذي تبه .

يا ولدي �حلبيب .

�شوف نبحر بهذ� �ملركب 
�لذي تر�ه �أمامك .

جميل جدً�..رحلة بحرية 
�إنها مغامرة ر�ئعة .

�أنا ل �أمانع لكن يجب 
�أن يو�فق و�لد�ي �أوًل .

ر�فقتكم �ل�شالمة ، ل تن�شانا يا �شنان .

�أنا لن �ن�شى وطني و�شعبي .

ويف البيت ...

وجاء يوم ال�صفر ...

5 روي عن النبي s اأنه قال)لي�س امل�ؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاح�س وال البذيء(روي عن النبي s اأنه قال)خري النا�س من نفع النا�س(



اأحبتي ال�صغار ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاُتُه، ي�صرين 
األتقي بكم يف كل عدد من جملتكم اجلميلة )احل�صيني  اأن 
التي  النباتات  لإح��دى  حكاية  عليكم  لأق�ص  ال�صغري( 
ذكرت يف القراآن الكرمي، وكذلك حكايات اأخرى، واليوم 
�صنتعرف على نبات و�صفه الإمام الر�صا g يف رواية عنه 
قال فيها: )اإن القرع يفرح قلب احلزين( والقرع هو اليقطني، 
اإىل  اأوفر �صن�صتمتع معًا  اأي�صا )الدباء(، وملعلومات  وي�صمى 

حديث �صجرة اليقطني.
وباأ�صدقائك  اأمونة  يا  بِك  اأه��اًل  اليقطني:  �صجرة 
عز  الباري  مّيزنا  كيف  لكم  �صاأحكي  بداية  ال�صغار، 
اأوراقًا  لنا  تعاىل  اهلل  اإذ خلق  النباتات،  باقي  وجل عن 

كبرية وعري�صة حتمي الإن�صان من اأ�صعة ال�صم�ص، وثمارنا 

ع��دمي��ة ال��رائ��ح��ة، فال 
احل�صرات،  اإليها  جت��ذب 
وهي  النمو  ب�صرعة  ومتتاز 
والربوتينات  باملعادن  غنية 
ج�صم  يحتاجها  وال��ت��ي 
�صهلة  وتكون  الإن�صان 
العط�ص،  ومتنع  اله�صم 
باأنها  ثمارنا  متتاز  وكذلك 
فال  تنبت  اأن  مبجرد  توؤكل 
حتى  انتظارها  اإىل  حاجة 
تنمو وتن�صج، هذه املّيزات 
بها  متيزنا  التي  وغ��ريه��ا 

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

�صجرة اليقطني

روي عن النبي s اأنه قال)الكذب باب من اأب�اب النفاق(  روي عن النبي s اأنه قال )الرفق ن�شف املعي�شة(6



يون�ص  للنبي  واملاأوى  الغذاء  نكون  اأن  جعلتنا 
على نبينا وعليه السالم ، فبعد اأن اأر�صله 

مل  العراق  �صمال  يف  نينوى  قرية  تعاىلاإىل  اهلل 
بالعذاب  فتوعدهم  وكذبوه  به،  اأهُلها  يوؤِمْن 
اهلل  ياأذن  اأن  دون  قريتهم  من  غا�صبًا  وخرج 

تعاىل له باخلروج.
اهلل  ودع��ا  احل��وت  فالتقمه  البحر  اإىل  ذهب 
الليل،  ظلمة   ( الثالث  الظلمات  يف  هنالك 
وظلمة البحر العميق، وظلمة بطن احلوت(، 
وكان دعاوؤه �صببًا لنجاته فا�صتجاب اهلل تعاىل 
بهذه  عليه  واأنعم  الغم  من  واأجناه  لإ�صتغاثته 
من  غريه  تنال  اأن  ممكن  اأنها  َوَوعدنا   ، النعم 
الإ�صتغفار  على  املداومني  املخل�صني  املوؤمنني 
اإِْذ  النُّوِن  والدعاء، فجاء يف الآية املباركة )َوَذا 

اإَِلَه  اأَْن َل  ُلَماِت  َفَناَدى يِف الظُّ َنْقِدَر َعَلْيِه  َلْن  اأَْن  ًبا َفَظنَّ  َذَهَب ُمَغا�صِ
ْيَناُه ِمَن  امِلنَِي * َفا�ْصَتَجْبَنا َلُه َوجَنَّ اإِلَّ اأَْنَت �ُصْبَحاَنَك اإِينيِّ ُكْنُت ِمَن الظَّ

اْلَغميِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي امْلُوؤِْمِننَي ( �صورة الأنبياء/ الآية )87 - 88(.
فاأخرجه من بطن احلوت يف منطقة ل نبات فيها ول ماء وهو �صقيم 
 g فاأ�صبح  يقطني،  من  �صجرة  �صبحانه  له  واأنبت  البدن  �صعيف 
و�صرفنا  قوته،  اإ�صتعاد  حتى  ثمارها  من  ويتغذى  باأوراقها  ي�صتظل 
ِمَن  َكاَن  ُه  اأَنَّ )َفَلْوَل  تعاىل:  بقوله  الكرمي  كتابه  حمكم  يف  بالذكر 
َفَنَبْذَناُه   )144( ُيْبَعُثوَن  َيْوِم  اإِىَل  َبْطِنِه  يِف  َلَلِبَث   )143( امْلُ�َصبيِِّحنَي 

ِباْلَعَراِء َوُهَو �َصِقيٌم )145( ( �صورة ال�صافات .
اأمونة: ملتقانا القادم �صيكون مع عامل اآخر جميل، ماذا تتوقعون 

اأن تكون حكاياتنا القادمة؟ اإنتظرونا و�صتعرفون.

7 روي عن النبي s اأنه قال)الكذب باب من اأب�اب النفاق(  



هذه  رحلتنا  ستكون  األعزاء  أصدقائي  عليكم  السالم 
أال  كثير،  فيها  المسلمين  أفريقية عدد  دولة  إلى  المرة 
وهي ) تنزانيا ( ، وقبل الرحلة سأترك مركبتي تتكلم 

لكم نبذة عنها.

رحلة إلى تنزانيا وجزيرة زنجبار

التي  الدول  اإلتحادية من  )تنزانيا(  فـجمهورية  يا عارف،  تأكيد  بكل 
تقع في أفريقيا، وعاصمتها )دودوما( ومن أشهر األماكن السياحية 
في تنزانيا هي جزيرة )زنجبار( وتعد )دار السالم( من إشهر مدنها 
)زنجبار( و)بمبا(  )70%(، خاصة في جزيرتي  المسلمين فيها  ونسبة 
العرب  دخول  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع   ، األخرى  المدن  وبعض 
المسلمين إلى سواحل شرق أفريقيا منذ عهد بعيد , وانتشار الدين 
اإلسالمي فيها فضاًل عن تأثر سكانها باللغة العربية، حتى أن معظم 
المدارس اإلسالمية الخاصة تعتمد على اللغة العربية في دراستها.

جزيرة  إلى  الرحلة  فلنبدأ  إذن 
زنجبار في تنزانيا

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

روي عن النبي s اأنه قال )ال�شمت عبادة ملن ذكر اهلل(روي عن النبي s اأنه قال)ال يدخل اجلنة اأحد اإال بح�شن اخللق(8



)زنجبار( تمثل مجموعة جزر واقعة في المحيط الهندي مثل )أنغوجا وبمبا وتومباتو 
تلك  زنجبار  جزيرة  اإلنسان  سكن  الصغيرة،  الجزر  من  كبير  عدد  عن  فضال  ومافيا( 
منذ  القدم، وقد استوطن العرب بالمكان الذي يسمي حاليا جزيرة زنجبار، وأقاموا 
الحاميات حول الجزيرة وبنوا فيها أول مسجد بنصف الكرة الجنوبي، بعد إن خضعت 
زنجبار تاريخيًا لسلطنة ُعمان، وقد ظّلت سيطرة العمانّيين على زنجبار وساحل شرق 

أفريقيا قرابة ألف عام .
وأربع  كبيرين  مسجدين  على  تحتوي   ،)%98( بنسبة  فيها  المسلمين  ومجموع 
الحسينية،  المآتم  فيها  ُتقام  حسينيات كبيرة وحوالي عشرين حسينية صغيرة 
ويعود تاريخ إقامة المآتم الحسينّية فيها إلى عام )1850( ، وأول مأتم حسيني أقيم 

في قصر السلطان العماني )برغش( الذي كان يحكم في تلك الفترة .

لتنزانيا  السابقة  العاصمة  فهي  السالم  دار  مدينة  أما 
للبلد  الشرقي  الساحل  على  تقع   ، كبيرة  أهمية  وذات 
على  ُعمان  لسيطرة  وكان  الهندي،  المحيط  على  ومطّلة 
شرق أفريقيا ونقلهم عاصمتهم إلى دار السالم في عهد 
سعيد بن سلطان ، تأثيرًا في انتشار الدين اإلسالمي بين 

أهل المدينة في تلك الحقبة.
السالم(  )دار  من  بداًل  )دودوما(  العاصمة  جعل  وبعد 
أهمية  من  به  تتمتع  لما  نظرًا  مكانتها  األخيرة  ُيفقد  لم 

اقتصادية واجتماعية .

9 روي عن النبي s اأنه قال )ال�شمت عبادة ملن ذكر اهلل(



عبري هيا 
لتتناويل 
ع�شاَءِك 
، عليِك 

�أن تنامي 
مبكرة 

�شكر� ماما ، �شاأتناول 
�لطعام و�أنا �أكتب

 ملاذ� �أنِت متاأخرة �إىل 
�لآن يف �لكتابة

�إن معلمة �لعربي 
�شت�شحح دفاترنا 

غد� ويجب �أن �أح�شل 
على درجة عالية

 وملاذ� ترتبينه �لآن بعد �أن تركتيه يرت�كم؟ 
�أ لي�س من �ملفرو�س �أن يكون هذ� �لعمل يوميا؟

لقد فاجاأتنا معلمُتنا يا �أُمي 
وكان دفرتي فيه بع�س 

�لنق�س ، �أنا مق�رسة حقا .

دعيني �ليوم فقط �أتناول ع�شائي هنا و�أنا �أكتب 
لكي ل يغ�شب �أبي عندما يجدين متاأخرة �إىل �لآن .

ماما..هناك م�شيبة، 
�حلقيني.

و�لآن؟

ماذ� !

��شمعي يا عبري �شاأ�شاحمك هذه 
�ملرة فقط من �أجل  �أن ت�شلي 
على درجة عالية ولكن �شاأتابعِك 

ب�شدة بعد �لآن .

ح�شنا يا �أمي ، �شكر� لِك ولن 
�أفعلها مرة �أخرى �شدقيني.

ق�سة : نادية غازي      
البقعة ر�سوم: �سرى غزوان   / الإمارات العربية

روي عن النبي s اأنه قال)ارفع�ا اأ�ش�اتكم بال�شالة علّي فاإنها تذهب بالنفاق(روي عن النبي s اأنه قال)اأال من ا�شتاق اإىل اهلل فلي�شتمع كالم اهلل(10



�نظري يا �أمي ، �شقط �شائل على 
�شفحات دفرتي و�شارت هنا بقعة 

.. ماذ� �شاأفعل ؟ �إهي �إهي �إهي.

��شمعي يا عبري لقد �أخطاأِت 
مرتني �أول متاهلت يف ترتيب 

دفرتك و�إجناز و�جباتك �ليومية 
وثانيا تناولِت �لطعام و�أنِت 

تكتبني وهذه هي �لنتيجة.

ماذ� حدث ؟ �ي 
م�شيبة ��شابتك ؟

 نعم �أنا مق�رسة و�آ�شفة 
ولكن ماذ� �شاأفعل ؟ ل 
�أ�شتطيع �إعادة كتابة 
كل مايف �لدفرت �لآن ، 

و�ملعلمة دقيقة يف عملها، 
�شت�شع يل )�شفر(حتما.

رغم غ�شبي منِك �إَل �أين 
�شاأحاول توير هذه 

�لبقعة �إىل �شكل جميل ، 
لعلها تعجب معلمتك.

�شكر� يا �أمي 
يحفظك �هلل يل

�هلل لقد تولت �لبقعة 
�إىل زهرة جميلة 

نعم يا �أمي �شاأجمع �أغر��شي 
و�أنِت من و�أنام ت�شبحني على خري

�أهل �خلري

�إن �شاء �هلل �شتعجب �ملعلمة ، 
ولكنك خمطئة و�شتكون هناك 

عقوبة، هيا �إذهبي �إىل �لنوم �لآن.

ق�سة : نادية غازي      
 ر�سوم: �سرى غزوان   / الإمارات العربية

11 روي عن النبي s اأنه قال)ارفع�ا اأ�ش�اتكم بال�شالة علّي فاإنها تذهب بالنفاق(



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

مرحبا ً بكم �أحبتي �ل�شغار يف لقاء جديد  ..
�شنتعلم �ليوم بع�س �لعبار�ت �لتي ن�شتعملها يف �ملدر�شة .

 In The School School

 Headmaster

Teacher

 Pupil

 Class

  BoardDesk

وتلفظ )�شْكول(    

وتلفظ ) َهَيد ما�شرت(   

وتلفظ )تيـچـر(   

Study            وتلفظ ) پـيوپـل (     
وتلفظ ) �شَتدي (    

يدر�س 

وتلفظ ) كال�س (    

وتلفظ )َدي�ْشك(    وتلفظ ) بورد(    

مدر�س

طالب

�شف

رحلة �شبورة 

مدر�شة

مدير

اإعداد : جميلة املالكي
ر�سوم: اأحمد اخلزعلي

روي عن النبي s اأنه قال )اأكرم اخللق على اهلل اأكرثهم ذكرًا هلل واأعملهم بطاعته(12



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

Student

Lab

Teacher :- Salamu Alaikum ; 
Ali  .
Ali :- Alaikum Asalam ، Sir  .
Teacher :- Are the pupils in 
the class ?
Ali :- Yes ، Sir  .
Teacher :- Tomorrow  you 
have an exam    
Tell them to study well .   
 
I want good marks .  
Ali :- O.k.  Sir   .
Teacher :- And go to the 
headmaster   
tell him we need more desks in 
the lab . 
Ali :-  I will  sir .   

           حماورة               
Dialogue         Exam

   وتلفظ ) �إ كـز�م (     
�إمتحان

      Quiz
    وتلفظ )ُكَوز(      

�متحان يومي 

   Lesson

   وتلفظ ) َل�ْشن (  
 در�س 

وتلفظ ) �شْتوِدْنت (    

وتلفظ ) لب (     
خمترب 

تلميذ 

غدً� لديكم �متحانمدر�شة

   �أريد درجات جيدة .

 و�ذهب �إىل �ملدير 

�أخربه �أننا نحتاج �إىل رحالت �أكرث يف �ملخترب .
  �شاأفعل ��شتاذ .

   هل �لطالب يف �ل�شف ؟

  �أخربهم �أن يدر�شو� جيدً�

Ask the hostess  to  bring  me  a pillow .
 لذا اأقت�شى التن�يه

تنويه
 ) billow( اأعزائي ال�شغار ورد �شه�ا خطاأً يف كلمة

يف العدد 70 وال�شحيح هي )pillow (  يف جملة

َ

13 روي عن النبي s اأنه قال )ب�شط ال�جه زينة احللم(



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

األ  العمه هدى : حتل علينا  ذكرى  �صعيدة عطرة  
،يف   hالزهراء فاطمة  الكربى  ال�صديقة  ولدة  وهي 
الع�صرين من �صهر جمادى الآخرة من ال�صنة اخلام�صة 
 ، s بعد البعثة النبوية ال�صريفة ،والدها نبينا حممد
ول يخفى على اأحد العظمة الروحية والهمة العالية و 

اإيّاه  الأخالق العظيمة وال�صجاعة،وغريها من اخل�صائ�ص الأخالقية التي اإمتاز بها s ،اذ قال اهلل تعاىل خماطبا 
)َواإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم ( �صورة القلم /اآية  4

رقية : اأخربتني اأمي اأن اأم فاطمة الزهراء h هي ال�صيدة خديجة بنت خويلد ، وهي من اأ�صرة اأ�صيلة لها مكانة 
و�صرف يف قري�ص ، وعرفت بالعلم والت�صحية والفداء ، ومار�صت التجارة وكانت اإمراأة ذات مال وفري .

زهراء : روي اأن ر�صول اهلل s دخل يومًا و�صمع خديجة تتحدث ،وت�صتمع حلديث ، ف�صاألها  من يحدثك؟ 
قالت اجلنني الذي يف بطني يحدثني ويوؤن�صني ،قال لها:هذا جربائيل يب�صرين اأنها اأنثى و اأنها الن�صمة الطاهرة،واأن 
اإنق�صاء  بعد  اأر�صه  يف  خلفاءه  الأمة،ويجعلهم  اأئمة  ن�صلها  من  منها،و�صيجعل  ن�صلي  �صيجعل  وتعاىل  تبارك  اهلل 

وحيه.
العمة هدى والبنات جميعا :اللهم صّل على محمد وآل محمد  .

ولدة  موعد  اإقرتب  :عندما  مرمي 
فاطمة h ، وجهت �صيدتنا خديجة 
اأمر  يف  لي�صاعدنها  قري�ص  ن�صاء  اإىل 
املجيء  رف�صن  ،ولكنهن  الولدة 
تزوجت  اإنك   : وقلن  للم�صاعدة، 
مال  ل  اأبي طالب،فقريًا  يتيم  حممدًا 
له، ورف�صِت الزواج من رجالنا الأثرياء 
الأموال  من  الكثري  لِك  بذلوا  والذين 
مهرًا ، فحزنت خديجة لذلك، وبينما 
ال�صماء  اأُنزلت عليها من   ، هي كذلك 

ن�صوة ومالئكة،ففزعت منهن ! 
ريحانة: فقالت اإحداهن : ل حتزين 

يا خديّجة فاإنا ر�صل ربك اإليك ، ونحن 

hولدة ال�صيدة الزهراء 

روي عن النبي s اأنه قال)من املروءة اأن ين�شت االأخ الأخيه اإذا حدثه(روي عن النبي s اأنه قال )ما ت�ا�شع اأحد هلل اإال رفعه اهلل تعاىل(14



اأخواتك ، فو�صعت خديجة فاطمة h طاهرة مطهرة ، 
واألقمتها ثديها فّدر عليها و�صربت لبنًا من ينابيع ال�صرف 

والعز والنجابة والعلم والف�صيلة وال�صرب وال�صجاعة.
احل�صب  يف  ع�صرها  ن�صاء   h الزهراء  فاقت   : اإميان 
والن�صب ،ووراثة الف�صل والعلم وال�صجايا اخلرية وغاية 
و  املعنوي  الكمال  ونهاية   ، واخُللقي  اخَللقي  اجلمال 
الإن�صاين ،عال �صاأنها وتاألق جنمها ، بالإ�صافة لذلك هي 

بنت حممد s اأف�صل خلق الربية .
الن�صاء  مدرك   h فاطمة  اأدركت  :فما  هدى  العمه 
اهلل  ر�صول  من  قري�ص  رجال  من  الكثري  خطبها  حتى 
خاطب  كل  عن  بوجِهِه  يعر�ص   s اهلل  ر�صول  فكان 
ر�صول  اأن  نف�صه   يف  يظُن  منهم  الرجال  كان  حتى   ،
اهلل  من  ماأمورًا  كان   s لأنه  وذلك   ، عليه  �صاخط  اهلل 
 تعاىل اأن يزوجها لعلي g ، وهو زواج النور من النور.

العمه هدى : وكان ثمرة زواج عليg ، من فاطمة 
يف  فا�صلني  خريين  طاهرين  جنيبني  زكيني  غالمني   h

الدنيا و الآخرة ، وهما احل�صن واحل�صني c، وجعل 
اهلل �صبحانه وتعاىل الأئمة املع�صومني الت�صعة b من 
.b بعد الإمام علي والإمام احل�صن g ذرية احل�صني

ال�صعبي  ال�صعر  من  اأبيات  :حفظت  الهدى  نور 
تت�صمن مدح النبي واآل بيته الأطهار وددت اأن اأن�صدها 

لكم .
العمه هدى : نعم ..تف�صلي يا نور الهدى .

نور الهدى :
 ب�صعة الهادي طه                       بيها النبي يتباهه 
من نورها كم اإمام                     بددوا هذا الظالم 
بيها الظالم اإتبدد                    �صلوا على حممد 

على  صّل  اللهم   : جميعا  والبنات  هدى  العمة 
محمد وآل محمد  .

العمه هدى : ن�صاأله تعاىل اأن يجعلكم واإيانا من حمبي 
وال�صائرين  لهم  واملوالني  الأطهار  بيته  واأهل   s حممد 

على نهجهم القومي .
اإنه �صميع جميب واحلمد هلل رب العاملني.

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



مرحباً بكم أحبتي الصغار ، في هذا العدد سنتعرف على 
الفرق بين )ثُمَّ( بضم الثاء ، و)َثمَّ( بفتح الثاء. 

أما )الثُّمَّة( فتعني الَقبضة من الثُّمام . 
والُثمام إسم لعشب يسمو إلى متر ونصف المتر، فروعه 

مزدحمة ومتجّمعة، وُيسمَّى الدُّخَن في السودان.

وقد تفَتَِّصُل ِبها تاُء التَّأْنِيِث ففَُيقاُل )َثمََّة( أو 
)َثمََّت( بفتح الثاء مثل: َثمََّة أَْمٌر َيْشَغُلِني. 

ولذلك من الخطأ أن نلفظ ومن ثَّمَّ باللفظ 
)ومن ثُّم(، ألن ثُّم حرف عطف ال يدخل 

عليه حرف جر. 

 )ثُمَّ( بضم الثاء: حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، بمعنى عند وجود 
فعلين في جملة الواحد منها بعد اآلخر في ترتيب الجملة وبينهما فاصل 

زمني يطلق عليه ) التراخي ( نأتي بحرف العطف )ثُمَّ( دون غيره من 
حروف العطف نقول: أكلنا ثُمَّ شربنا، وذلك إذا كان الشرب بعد األكل . 

أما )َثمَّ( بفتح الثاء: فهي ِاْسٌم ُيشاُر ِبِه إلى اْلَمكاِن الَبعيِد ِبَمْعَنى ُهناَك، 
نقول: َثمَّ رِجاٌل َأْوِفياُء، أي هناك رجاٌل أوفياء.

وقد وردت )ثََّم( في قوله تعالى )ُمطَاٍع َثمَّ أَِميٍن(:  مطاع : أي جبرائيل عليه 
السالم مطاع في السماء وتطيعه المالئكة وأمين على الوحي وتبليغه، ومعنى 

هذه اآليات بإيجاز أن القرآن من عند اهلل حمله جبريل الكريم والقوي 
األمين وأداه بصدق وإخالص إلى النبي العظيم

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

روي عن النبي s اأنه قال)اأ�شراف اأمتي حملة القراآن واأ�شحاب الليل(روي عن النبي s اأنه قال)العلم راأ�س اخلري كله واجلهل راأ�س ال�شر كله(16



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

ثقل ميز�نك 

     اجلنة والر�صوان وِثقل امليزان هذا ما نطلبه ونرجوه
بالقلب ال�صليم والعمل ال�صالح نقرتب �صيئا ف�صيئا من الذي نرجوه ونتمناه.

قلوبنا معر�صة لالأمرا�ص مثل اجل�صد ومن اأ�صد هذه المرا�ص احل�صد وقد تقدم 
الكالم حوله يف العدد ال�صابق مع بع�ص عالجاته .

ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب(  ويف هذا اللقاء املمتع معكم نقف مع الآية ال�صريفة )اأَل ِبِذْكِر اهللَّ
�صورة الرعد / 28 لن�صتفيد منها قدر الإمكان.

اأحبتي : يتعر�ص الواحد منا خالل م�صرية حياته لعدة اأمور جتعله ي�صعر بالقلق 
واخلوف وعدم الإ�صتقرار والإ�صطراب القلبي فوق املقدار الطبيعي املوجود عند 

كل اإن�صان و الآية الكرمية تنبهنا وتذكرنا بعالج فعال ن�صتعمله مع باقي العالجات لكل 
ِ( ول يخفى عليكم اأعزائي اإن الذكر  حاله من احلالت التي قد ت�صيبنا )اأَل ِبِذْكِر اهللَّ

لي�ص املق�صود منه بالل�صان فقط ولكن بالقلب اي�صا باأن ي�صت�صعر الواحد منا وجود اهلل 
تعاىل معه واإنه يراقبه يف كل �صغرية وكبرية وهو اأرحم من والديه ول يريد 

به اإل اخلري ولن�صتعر�ص بع�ص اأ�صباب ا�صطراب القلب وعدم 
الإ�صتقرار مع عالج كل حاله.

و اإذ يتجدد اللقاء ..... مع اأبنائي الأحباء ..اأرفع كفي اإىل   
                  ال�صماء ... داعيا يل ولهم بال�صعادة والهناء وقلب   
                                                �صليم من كل داء لينفعنا يوم ل  
                                                             ينفع فيه ل مال ول اأبناء.

اول:اخلوف من الف�صل يف الدرا�صة . 
عاقبة  و�صوء  والتعلم  العلم  اأهمية  معرفة  بعد   : والعالج 
اجلهل اأن يقوم الطالب باأداء واجبه على ال�صكل ال�صحيح.

واإذا  الدر�ص  بعد  ومراجعتها  الدر�ص،  قبل  املادة  حت�صري   
متكن من مراجعتها ثالثا مع اأحد زمالئه كان اأف�صل ويقراأها 

عند الإمتحان ب�صورة جيدة.
وتكفل  بال�صعي  اأمرنا  الذي  تعاىل  اهلل  على  التوكل  ثانيا: 
اأن يكون  "على الإن�صان  اأحد احلكماء  بالباقي وقد قال  لنا 
�صاعيا ولي�ص عليه اأن يكون موفقا" فاإذا قام الإن�صان بواجبه 
اهلل  ل�صمح  ف�صل  اأو  املطلوب  النجاح  ينجح  مل  ذلك  ومع 

تكون  فقد  معني  اأمر  على  تنبيه  اأو  له  فلم�صلحة  تعاىل 
طريقة درا�صته خاطئة اأو ا�صابه بع�ص الغرور والتعايل على 
الياأ�ص  عدم  حالة  هكذا  يف  فيجب  ذلك  غري  اأو  الخرين 
والإ�صتفادة من الأخطاء واملحاولة ثانيا وثالثا، فالف�صل باب 

للنجاح اإذا مت ا�صتثمار الأخطاء التي اأدت اإليه..
وكم من العلماء ف�صل مرة واثنني وثالثة وبالتايل و�صل اإىل 

مرتبة عالية ب�صبب همته وا�صتفادته من اأخطائه.
وللكالم بقية تاأتيكم يف العدد القادم باإذنه تعاىل واإىل ذلك 

احلني اأ�صاله تعاىل دوام التوفيق  لكم اأحبتي...
 وال�صالم عليكم.

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

17 روي عن النبي s اأنه قال)اأ�شراف اأمتي حملة القراآن واأ�شحاب الليل(روي عن النبي s اأنه قال)العلم راأ�س اخلري كله واجلهل راأ�س ال�شر كله(



كوكو ريكو

ُبني اأنَت من �صي�صيح فجر الغد بدًل مني لأنني مري�ص

�صبحان اهلل ، ما اإن ي�صيح 
بابا حتى ت�صرق ال�صم�ص 

�صتكون مثلي ، بل 
اأف�صل ، فاأنت ابني

 يا ل�صوتك 
ال�صاحر ، يا بابا

  " بعد اأيام "

كما ت�صاء ، يا بابا

�سيناريو : طالل ح�سن  
      ر�سوم : عمر طالل

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال :)اأعظم ال�زر منع قب�ل العذر(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال: )الغ�شب يردي �شاحبه ويبدي معايبه(18



كوكو ريكو  حان الوقت ، يجب
 اأن اأ�صرع

هيا يا بنّي ، �صح حتى 
ت�صرق ال�صم�ص

 اآه يا للفرح ، �صرت 
حقًا مثل بابا

بل اأ�صرقت ، لكن الغيوم 
تغطيها ، انتظر قلياًل

اأنظر ، هاهي 
ال�صم�ص ت�صرق

اآه حقًا اإنه 
مثل اأبيه

لن اأكون مثل بابا ، فال�صم�ص 
مل ت�صرق على �صياحي

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



ال��ف��راول��ة  م��ن  ك���وب   _1
مغ�سولة ومفرومة .

2_ موزة .
حليب  ك���وب  ن�سف   _3

�سائل .
 + ���س��ك��ر  م��ل��ع��ق��ت��ا   _4 

      ملعقتا  ع�سل .

 

ح��ب��ات  م�������ن)4_5(   _5
فراولة .

6_ �سريحة اأنانا�س .
كيوي  ح��ب��ة  ن�����س��ف   _7
اإىل  وم��ق��ط��ع��ة  م��ق�����س��رة 

�سرائح مدورة .
ق�سطة  مالعق   )3_2(_8

جاهزة .

مقادير

طريقة العمل
املوز  مع  املفرومة  الفراولة  كوب  نخلط   _1
واحل��ل��ي��ب وال�����س��ك��ر وال��ع�����س��ل يف اخل��الط 

للح�سول على مزيج كثيف 
يف  املخلوط  الكوكتيل  من  القليل  2_ن�سكب 

كوب كبري 
3_ ن�سع �سريحة كيوي وبعدها ن�سع القليل 

من ع�سري الكوكتيل 
الق�سطة   وبعدها  الأنانا�س  �سريحة  ن�سع   _4

ونزين الق�سطة بحبات الفراولة .
الكمية تكفي لثالثة اأكواب .

اإعداد 
 هدير في�سل 

مرحبا بكم �أ�شدقائي، يف 
هذ� �لعدد نتعلم كيفية عمل 

كوكتيل �لفر�ولة

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال)بذكر اهلل ت�شتنزل الرحمة(20



�صاأل الطبيب مري�صه : هل 
اأفادت حبوب الذاكرة التي 

و�صفتها لك ؟ فاأجاب نعم اإنها 
رائعة ولكنني اأن�صى اأن اآخذها 
يف موعدها هل لديك دواء اآخر 

ليذكرين مبوعد احلبوب ؟

غبي اأهداه �صديقه ببغاء .. 
ويف اليوم التايل �صاأله : كيف 

وجدت الببغاء ؟ فقال : طعمه 
جيد مثل الدجاج ..

عجوز وجدت الفانو�ص ال�صحري 
وعندما فركته وظهر مارد الفانو�ص 

طلبت منه اأن يعيدها �صابة .. 
فاأعادها اإىل �صن الأربعني .. 

ومل يعجبها.. فاأعادها اإىل �صن 
الع�صرين .. ومل يعجبها ثم اأعادها 

اإىل �صن �صنتني .. فاأ�صيبت 
بالتهاب ال�صحايا وماتت .

ر�سوم: زاهد املر�سدي

طعم الببغاء

الفانو�س ال�سحري

حبوب الذاكرة

21 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )الِذكر لذة املحبني(



�صقي النباتات
�أنظر يا زوجي 
�إىل هذه �لأزهار 

�لأمر ب�شيط يا كوكو. �إذ� و�لنباتات.
�أردت معرفة �شبب �لذبول 

علينا �أن نر�جع در�س �لعلوم.

ويف �ليوم �لثاين 

ويف �لبيت.

ملاذ� هي ذ�بلة 
يا ترى؟ 

هيا �إذن. 

لقد و�شعت �شمادً� 
يف �حلديقة وهو 
�شوف ي�شاعد 

�لنباتات على �لنمو 
وينتهي ذبولها.

ها قد عرفت �ل�شبب 
ينق�شها �ملاء .

ماذ� تفعل يا كوكو؟ 
�إنها �لثامنة م�شاًء.

�أ�شقي 
�لنباتات 
يا �أبي.

�إذن هيا �إىل 
�لعمل ..

 �إىل �أين .. هذ� �لعمل ل يجيده �إل 
�ملخت�شني ، و�أنا و�حد منهم . 

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

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )اإياكم واجلدال فاإنه ي�رث ال�شك(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال)كرثة حياء الرجل دليل على اإميانه(22



ويف �شباح �ليوم �لتايل ..

لطف منك يا بني �أن ت�شاعد 
�أباك يف �أعمال �حلديقة .

من ياأتي لنا 
�شباحًا .

�أح�شنت و�لأن 
لندخل للبيت .

يا لها من عقوبة ، ما ذنبي 
�إذ� ن�شيت ، ملاذ� �أعاقب 

بتنظيف �ل�شارع ؟ حقًا 
�إن �لإهمال نتيجته موؤملة . 

�جلر�س يقرع 
��شتيقظ لرتى 

من هناك .

لقد فا�س �ل�شارع ب�شببكم ، ملاذ� 
ترتكون �شنبور �ملاء مفتوحًا ؟

من يخل�شنا 
من هذ� 
�لوحل ؟

ما �لذي فعلته 
يا كوكو .

ويلي .. 
ن�شيت �ملاء 

مفتوحًا.

�حلمد هلل �أح�شنت 
�لكالم و�أ�شلحت 
من نف�شك ، لقد 

�أ�شبحت رجال �لآن 
يا بني .

بارك �هلل فيك يا ولدي كالمك هذ� يدل 
على وعيك وتغري تفكريك يف �لأمور.

نعم ، ومنذ �ليوم �أعاهدك 
يا �أبي و�أعاهدك يا �أمي �أن 
ل �أقرتف �أي خطاأ و�أن ل 
�أت�رسف من تلقاء نف�شي 
و�أ�شت�شري من هو �أكرب 
مني �شنا ول �أتهور �أو 
�أت�رسع يف ت�رسفاتي.

هل تعلمت 
�لدر�س؟

�شتعاقب 
وعقوبتك 
�أن تنظف 
�ل�شارع. 

23 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )اإياكم واجلدال فاإنه ي�رث ال�شك(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال)كرثة حياء الرجل دليل على اإميانه(



احللقة التا�صعة

لقد منَّ �هلل تعاىل على 
عي�شى باأن �أنزل عليه 

مائدة من �ل�شماء.

�أر�أيتم كيف يتكلم 
�لنا�س مبعجز�ت 

عي�شى وبنزول �ملائدة 
عليه من ربه؟

�أيها �مللك �إن عي�شى 
يفنت �لنا�س وي�شدهم 

عن طاعتك.

�حلل عند �مللك

نعم وهذ� ي�شاف �إىل 
دلئله من �ملعجز�ت 

�لتي �أظهرها لنا.

وما �لعمل؟

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

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



�لقو� �لقب�س 
عليه؛ فال بد من 

�أن ت�شلبوه.

�أيها �لنا�س لقد 
قتلنا عي�شى بن 
مرمي و�شلبناه 
وكفيناكم �رسه.

 وهو ما ز�ل حيًا و�شوف ياأمر �هلل تعاىل باأن 
  f من �ل�شماء يف  زمن �حلجة g ينزل عي�شى

ويتبعه من يدين بامل�شيحية. 

وعندما ينزل عي�شى g من 
�ل�شماء ويتبعه �مل�شيح �شوف 

 f ي�شلي خلف �لإمام �ملهدي
ويقاتل معه يف دولة �لعدل �لإلهي. 

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

ولكن �أحبتي �ل�شغار �إن نبي �هلل عي�شى  g مل ُيقتل ومل 
ي�شلب بل رفعه �هلل تعاىل �إليه ، كما يف قوله تعاىل: 

 ) َوَما َقَتلُوُه َوَما �َشَلُبوُه َوَلِكْن �ُشبَِّه َلُهْم( �لن�شاء / 157،

25 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال)ثمرة الكذب املهانة يف الدنيا والعذاب يف االآخرة(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال)من �شاء كالمه كرث مالمه(



�إنها يف �لدولب ..

ب�صعوبة حيث  يومها  تك�صب قوت  فقرية  عائلة  كانت 
كان الأب يعمل يف البناء والأم تعمل يف م�صغل خياطة 
وكان لديهم خم�صة اأطفال وكان من بني هوؤلء الأطفال 
ومهذبًا  درو�صه  يف  جمتهداً  وكان  م�صعود  ا�صمه  طفل 
ويف  اأهله،  معي�صة  من  يتذمر  كان  لكنه  مدر�صته  يف 
ت�صرتي  ملاذا ل  لها  وقال  اأمه  الأيام �صرخ يف وجه  اأحد 
اأجمل  يرتدون  زمالئي  فجميع   ريا�صية   مالب�ص  يل 
املالب�ص الريا�صية يف در�ص الريا�صة واأنا اأرتدي مالب�صي 
ريا�صية  ي�صرتي يل مالب�ص  اأن  لأبي  قويل   ، الإعتيادية 
فقالت له اأمه: اإ�صرب قليال علينا ،واإن �صاء اهلل �صن�صرتي 
اإىل  التالميذ  جميع  دخل  املدر�صة  ويف  تريد.  ما  لك 

ب�صرح  املعلم  وبداأ  الدر�ص 
ال�صف  بباب  واإذا  الدر�ص 
املدير  ويدخل  تطرق 
التالميذ  على  املدير  ف�صلم 
وقال  املعلم  من  واأ�صتاأذن 
اإىل  �صي�صاف  اليوم  لهم 
وهو  جديد  طالب  �صفكم 
حمافظاتنا  اإحدى  من 
على  والعزيزة  املنكوبة 
معي  ،رحبوا  قلوبنا 
�صادق  اجلديد  بالتلميذ 
دخل  الأثناء  هذه  ،ويف 
ولكن  ال�صف  اإىل  �صادق 
التالميذ تفاَجوؤا لأن �صادق 
كر�صي  على  يجل�ص  كان 
مبتورتان  وقدماه  متحرك 

فرحب التالميذ ب�صادق وفرحوا بان�صمامه اإىل �صفهم ، 
وبعد انتهاء الدر�ص ذهب م�صعود واأ�صدقاوؤُُه اإىل �صادق 
اجلديد  �صديقك  اأنا  م�صعود:  له  وقال  عليه  و�صلموا 
اأوفياء،  اأ�صدقاء  �صنكون  اهلل  �صاء  واإن  م�صعود  وا�صمي 
اجلميلة  الروح  لهذه  واأ�صدقاوؤه  م�صعود  �صادق  �صكر 
جميع  ذهب  الريا�صة  در�ص  ميتلكونها،وعند  التي 
التالميذ اإىل �صاحة املدر�صة ليلعبوا كرة القدم مع معلم 
للمعلم  وقال  الذهاب  رف�ص  م�صعود  ،ولكن  الريا�صة 
يوؤملني قليال، ولكنني  اللعب لأن بطني  اأ�صتطيع  اأنا ل 
عليه  ،فرد  عليكم  لنتفرج  �صادق  �صديقي  مع  �صاأبقى 
ملاذا  مل�صعود  �صادق  فقال   ، عزيزي  يا  ذلك  لك  املعلم 

الر�صا بق�صاء اهلل 

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

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )قلة الكالم ت�شرت العي�ب وتقلل الذن�ب(26



اأنَت تكذب على املعلم وتدعي باملر�ص، فاأجابه م�صعود 
ب�صبب  كله  وذلك  الريا�صة  مالب�ص  اأمتلك  ل  لأنني 
اأهلي لأنهم ل ميتلكون املال الكايف ل�صراء املالب�ص، فقال 
هي  هذه  الأمر؟  هذا  من  منزعج  اأنَت  وملاذا  �صادق  له 
املال  �صيتوفر  ،غدا  اهلل  بحكم  نر�صى  اأن  ويجب  احلياة 
 ، الريا�صية  املالب�ص  اأجمل  لك  وي�صرتون  اأهلك  لدى 
ت�صاهد  اأنَت را�ٍص عن حالك واأنت  فقال م�صعود وهل 
فاأجابه  ؟  اللعب  ت�صتطيع  ل  واأنت  يلعبون  الأطفال 
را�ٍص  اأنا  ملاذا  تعرف  حتى  ق�صتي  لك  �صاأروي  �صادق 
بحايل، يف �صباح العيد ُعدنا اأنا ووالدي من امل�صجد بعد 
واذا  الفطار،  ل�صراء  بال�صوق  فمررنا  العيد  �صالة  اأداء 
ب�صيارة مفخخة تنفجر بالقرب منا وقد فقدت والدي يف 
اأنا وعائلتي  �صاقّي وع�صت  واأي�صا فقدت  النفجار  هذا 
اأ�صواأ اأيامنا ولكنني ر�صيت بحكم اهلل وقد عو�صني اهلل 
باأخي الكبري الذي مل ي�صعرنا يوما باأن اأبي قد مات وكان 
بدل  اأي�صًا  اهلل  عو�صني  وقد  اأزري  من  وي�صد  يوا�صيني 
كرة  نادي  يف  م�صرتك  الآن  واأنا  قويتني  بذراعني  �صاقّي 
ال�صلة للمعاقني اأمترن يوميا معهم ، �صاأ�صحبك اليوم معي 
لت�صاهد مهارتي يف اللعب واإن �صاء اهلل �صاأحقق حلمي 
 واأ�صبح لعبًا يف املنتخب الوطني لكرة ال�صلة للمعاقني،

بكالم  كثريًا  م�صعود  َر  َفكَّ
وعند  �صادق،  �صديقه 
من  اإعتذر  عودته 
اأنا   : لها  وقال  والدته 
الت�صرف  عن  اعتذر 

ت�صرفت  الذي  ال�صيئ 
ال�صباح،  يف  معِك  به 

اأن  العزيزة  اأمي  يا  فاأرجوِك 
مقبول  اعتذارك  له  فقالت  اعتذاري،   تقبلي 
هذه   ، والدك  لك  جلَب  ماذا  وانظر  العزيز  ولدي  يا 
م�صعود  �صكر   ، مني  طلبتها  التي  الريا�صية  املالب�ص 

والديه وعاهدهم باأن ير�صى مبا ق�صم اهلل لهم يف احلياة . 
واأنتم يا اأ�صدقائي الأعزاء اإن �صاء اهلل تكونون را�صني مبا 
كتب اهلل لكم ،وعدم الإعرتا�ص على اأمره فقد روي عن 
الإمام ال�صادق j اأنه قال )من مل ير�ص مبا ق�صم اهلل عز 
وجل اإّتهم اهلل تعاىل يف ق�صائه(، ونحن على يقني باأنكم 
اأطفال واعون ومتفهمون لواقع معي�صة اأهلكم والظروف 

القاهرة التي مير بها عراقنا املفدى. 
دمتم �صاملني..

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



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

�أيها �لقا�شي ... �ل�شيادون 
�لب�رس عربو� �ملياه �ل�شحلة .

جميع �شكان �ملمالك 
جاهزون .

�ل�شيادون قادمون ، حان �لوقت لنتخل�س من �رس 
�لقرو�س لنتحد معًا ونهاجم بقوة .. �شنحيط بهم من 
كل جانب وندفع بهم نحو �ل�شيادين لي�شطادوهم .

�شاأبلغ �لقا�شي حمد�ن.

�إنها نف�س �خلطة �لتي 
حاول �لقرو�س تنفيذها 

�شدنا قبل �شهر .

�شحيح ولن.. يتوقعو� �أن 
نرد عليهم بنف�س خطتهم .

ل ن�شتطيع 
مو�جهتهم.

�ن�شحبو� ...�أهربو� ...

هذ� ما كنت �أريده .

هل تعتقد �أن خطة �لقا�شي حمد�ن �شتنجح ؟

بالتاأكيد �إذ� �إلتزمنا بها ، 
ُ�دعو جميع �ملمالك .

وبد�أت �ملو�جهة 

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )رحم اهلل اإمرءًا عرف قدره ومل يتعد ط�ره(28



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

ل فائدة من �لإنتظار .. لقد 
رحل عنا �لقا�شي حمد�ن .

�شنبقى متحدين كما �أر�د 
�لقا�شي حمد�ن ...

 ترى كم م�شى من �لوقت و�أنا هنا يف جوف �حلوت... 
 �أين �شياأخذين ومتى �شيخرجني من جوفه ، �حلمد هلل 

لوجود بع�س ثمار �لبحر �لتي �أ�شتطيع �أكلها ...

مل يكن �لقا�شي حمد�ن يعلم �أن �هلل �شبحانه وتعاىل 
�لقادر على كل �شيٍء �أعد له مهمة جديدة ليق�شي فيها 

بالعدل .. وهو �أمٌر فيه حكمة ل يعلمها �إل �هلل .

 يا �هلل. �أ�شماك 
�لقر�س كثرية.

�رمو� جميع �ل�شباك، ل 
ترتكو� و�حدً� منها.

�نتبهو� ... 
حوت عمالق 
يقرتب نحونا.

حاذر �أيها �لقا�شي حمد�ن ....

و�بتلع �حلوت �لقا�شي حمد�ن.

وفوق �ملاء 

�أنا يف بطن �حلوت 
.. كيف �شاأخرج؟ 

ملاذ� مل ياأكلني ؟

29 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )رحم اهلل عبدا راقب ذنبه وخاف ربه(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )رحم اهلل اإمرءًا عرف قدره ومل يتعد ط�ره(



عن  تاريخية  نبذة  ملعرفة  معا  �صنذهب  ال�صغار  اأحبتي   
هذه الريا�صة هيا بنا.

�صبيل  على  ال�صاطئية  القدم  كرة  ريا�صة  مُتار�ص  كانت 
عديدة  ل�صنوات  العامل  اأرجاء  خمتلف  يف  الهواية 
وباأ�صكال متنوعة ومل يتم و�صع الأ�ص�ص القانونية لّلعبة 
و�صن قواعدها ، ويف عام )1992م( ُنظمت اأول بطولة يف 
مدينة لو�ص اأجنلو�ص الأمريكية ويف ال�صيف ا�صت�صافت 

عاملية  احرتافية  بطولة  اأول  ميامي  �صواطئ 
مب�صاركة عدة فرق من الوليات املتحدة 

وايطاليا،  والربازيل  الأمريكية  
للعامل  بطولة  اأول  وُنظمت 

الربازيل  يف  للمنتخبات 
البطولة  حيث �صهدت هذه 
تلفزيونية  تغطية  اأول 

ملباريات كرة القدم ال�صاطئية 
مبا�صرة  يف  �صنة )1994م( من 

الربازيلية  كوباكابانا  مالعب 
بلد  اأول  كونها  التاريخ  دخلت  اإذ 

ال�صاطئية  الكرة  مونديال  ي�صت�صيف 
وتوجت الربازيل بلقب هذه البطولة، وبعد جناح الدورة 
من  العديد  اإهتمام  حمط  اللعبة  اأ�صبحت  الإفتتاحية 

املتابعني يف خمتلف اأنحاء العامل وما زالت هذه الريا�صة 
م�صتمرة .

اأما مقا�صات ملعب كرة القدم ال�صاطئية اأعزائي ال�صغار 
فتكون كالأتي.   

من)37-35(  ال�صاطئية  القدم  كرة  ملعب  طول  يكون 
اأما وزن الكرة  مرتاً وعر�ص امللعب من )26-28( مرتًا 

التي يلعب بها فترتاوح من )400-440( غرام .

مرحبا بكم اأحبتي ال�صغار كيف حالكم؟ يف هذا العدد �صنتحدث معكم عن ريا�صة جديدة بداأت يف اأوائل القرن 
الع�صرين وهي ريا�صة كرة القدم ال�صاطئية ، اإذ تتكون ريا�صة  كرة القدم ال�صاطئية من )3( اأ�صواط وقت كل �صوط 
)12( دقيقة ويتوقف الوقت ح�صب روؤية احلكم لكن لو انتهت املباراة بالتعادل يلعب الفريقان �صوطًا رابعًا مدته 
تكون )3( دقائق و اذا انتهت املباراة بالتعادل ينتقل الفريقان اإىل ركالت الرتجيح اأما اأحبتي ال�صغار عدد لعبي 
القدم   كرة  بني  الفرق  وان  مرمى  وحار�ص  احتياط  لعبني  و)7(  احلار�ص  �صمنهم  ومن  لعبني   )5( فهم  الفريق 

العادية وال�صاطئية هو اأن هذه اللعبة تلعب على الرمال يف ال�صم�ص اذ ل يلب�ص الالعبون الأحذية.   

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

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )االأمانة ت�ؤدي اإىل ال�شدق(30



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

غرييِّ موقع 
رقمني اأحدهما 
مكان الآخر يف 
اجلدول التايل 

ليكون املجموع 
عموديًا او اأفقيًا 

ي�صاوي )33 (

لقد ذهب مهدي اإىل املَُتَنَزه و�صاهد بائع 
البالونات ولكنه وجد باأن هذه البالونات حتمل 

اأحرفًا من لغتنا اجلميلة وقام مهدي برتتيب 
الأحرف وتكوين جملة مفيدة منها ...وماذا 

عنكم ؟؟؟ هل 
عرفتم ما هي ؟؟

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

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

قم بتحريك عود ثقاب و�حد لكي 
تكون �ملعادلة �شحيحة

اإعداد  : لبيب ال�سعدي

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



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

للوصول إليها بأسرع وقت..!

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )كرثة حياء الرجل دليل على اإميانه(32



عزيزي �حل�شيني �ل�شغري
��شطب حروف �أبيات �ل�شعر �لتالية لتح�شل على كلمة �ل�رّس 

. j ملوؤلفة من ت�شعة حروف، وهي لقب لالإمام علي�

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

عـّد من فـرط حّبه علويـا
فـلـقـد كــان خـلـقه نبويـا
و�خ�شعي �إنني �أحب عليا
�إّن يف كل من�شف �شيعيا

جلجل �حلـق يف �مل�شيحي حتى
نـبـّيـــــا علــّي  يـكــن  لــم  فــاإذ� 

يا �شماء ��شهدي ويا �أر�س قري      
علـــي هــو�ة  �شـيـعــــة  تـقـل  ل 

�إعد�د : حنان �شاهني/لبنان

جواب العدد السابق )المظلومة(

33 روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )الِذكر لذة املحبني(روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )كرثة حياء الرجل دليل على اإميانه(



الكربى  م�صابقتها  اإقامة  عن  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  العامة  لالأمانة  التابعة  الطفولة  رعاية  �صعبة  تعلن 
لأف�صل قارئ كتاب لعام 2015 لالأعمار من )15( �صنة فما دون فعلى الراغبني بالإ�صرتاك ملء الإ�صتمارة 
اخلا�صة بامل�صابقة عن طريق مراكز بيع جملة احل�صيني ال�صغري )مركز مبيعات احل�صيني ال�صغري يف �صارع 
اجلمهورية مقابل املخيم احل�صيني وداخل ق�صم الإعالم يف ال�صحن احل�صيني امل�صرف( اأو عن طريق املوقع 

و�صفحتها  ال�صغري  احل�صيني  ملجلة  اللكرتوين 
1( متالأ ال�صتمارة من قبل امل�صارك بكافة حقولها على الفي�ص بوك ووفق التعليمات املذكورة اأدناه:

2( يحق للم�صارك اختيار جمال واحد فقط يرغب 
بقراءته من املجالت التالية: 

)الإ�صالمي /  التاريخي / الأدب والثقافة / العلوم( 
 2015/9/1 ال�صتمارات  لت�صليم  موعد  اآخر   )3
وعن طريق املركز املذكور اأعاله اأو عن طريق الربيد 

اللكرتوين للمجلة .
alhussini.mgz@gmail.com

4( يخ�صع امل�صارك لالإختبار من قبل جلان خمت�صة 
ويحدد موعد الإختبار لحقا بعد ت�صليم الإ�صتمارة
وح�صب  امل�صاركني  من  فائزا   )12( اختيار  يتم   )5

نتائج الإختبار .
اإىل  بالإ�صافة  للفائزين  قيمة  جوائز  تخ�ص�ص   )6

تقدمي �صهادات تقديرية لكل امل�صاركني .
7( ت�صتبعد الإ�صتمارات املخالفة للتعليمات اأعاله.

املدنية  الأحوال  هوية  من  ملونة  ن�صخة  اإرفاق   )8
للم�صارك .

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



6 �شنو�تفاطمة كلوت

8 �شنو�تيا�شني  ح�شني

 6 �شنو�تموؤمل ميثم

8 �شنو�تمر�م ح�شن 8 �شنو�تهادي عا�شي

8 �شنو�تعلي عامر 7 �شنو�تم�شطفى عامر

5 �شنو�ترقية عبد �لمري

11�شنةبنني ني�شان

�شنة و�حدةحممد مهدي 

8 �شنو�تح�شني طالب

10 �شنو�ت�بر�هيم حممد 

9 �شنو�تمنتظر عبد  �لأمري

10 �أ�شهرمتيم �لعلي ن�شري 

 12�شنةمرمي فار�س

7 �شنو�تزهر�ء �أحمد

2 �شنةفاطمة حيدر

3 �شنو�ت�شياء �لكر�ر مهدي

4 �شنو�ت�شجاد ح�شن 

9 �شنو�تجنات ر�ئد 

3 �شنو�ترقية ح�شن

6 �شنو�ت�شحى �شباح

5 �شنو�تحممد رحال

7 �شنو�ت�إليا�س حممد

10 �شنو�ت�آدم حممد

6 �شنو�تنور �أحمد 12 �شنةحور�ء عبا�س

5 �شنو�ترند عامر

 8 �شنو�تعبد �هلل ع�شيلي

4 �شنو�تعبا�س قنرب

4 �شنو�تبتول عطوي

2 �شنة�أمري �شلمان

3 �شنو�تعلي عطوي �شنة و�حدةعلي نذر

لبنان لبنان
لبنان

�لعر�ق �لعر�ق
�لعر�ق �لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

لبنان
لبنان

لبنان
لبنان لبنان لبنان

لبنان

�شنة و�حدةفاطمة �لزهر�ء جناح

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(



العمر  من  تبلغ  والتي  عادل  اأحمد  زهراء  من  �صوؤال  وردنا 
)15( عامًا من حمافظة دياىل ت�صاأل فيه:

)لدي �صديقة قد اأخطاأت يف حقي وبعدها �صعرت بالندم، 
وجاءت لتعتذر مني، ولكني مل اأقبل عذرها فهل يل احلق 

يف عدم قبول العذر؟(.
اأهاًل بِك يا زهراء، الإعتذار فعل نبيل وكرمي يعطي الأمل 
بتجديد العالقة وتعزيزها و يحثنا على العمل على حت�صني 
العالقة ، وعلى تطوير ذاتنا وهو فن له قواعده ، و مهارة 
اإجتماعية ن�صتطيع اأن نتعلمها وهو لي�ص جمرد لطافة بل هو 

اأ�صلوب وت�صرف بارع .
 ، اإليك  اعتذرت  عندما  �صديقتك  فعلت  ما  نعم  لذلك، 
البغ�صاء واحلقد من  واإزالة  واملحبة  الألفة  فاإن ذلك يحقق 
الِكرب  داء  من  للنف�ص  عالج  الت�صامح  وطلب  القلوب، 

والُعجب.
وكلنا ُيخطئ ولكن الإعرتاف باخلطاأ يعّد من الف�صائل 

ومن  واأرقى،  اأف�صل  هو  والإعتذار  بالندم  وال�صعور 
املعتذر  من  العذر  يقبل  اأنه  املوؤمن  اأخالق  عظيم 
للخطاأ يف حقه لأنه من كمال  املتعمد  وي�صفح عن 
اأَْقَرُب  َتْعُفوا  َواأَْن   ( تعاىل  قال   ، املوؤمنني  اأخالق 
َوْلَيْعُفوا   ( تعاىل  وقال   ،237 البقرة/  ِللَتّْقَوى( 
ُ َلُكْم ( النور/ 22  ُبّوَن اأَْن َيْغِفَر اهلَلّ َفُحوا اأَل حُتِ َوْلَي�صْ

 )ِ اهلَلّ َعَلى  ْجُرُه  َفاأَ َلَح  َواأَ�صْ َعَفا  )َفَمْن  تعاىل  وقال   ،
ال�صورى/ 40

جهة،  من  والعفو  الت�صامح  بني  وثيقة  عالقة  هناك  اأن  كما 
وبني ال�صعادة والر�صا واكت�صاب ال�صحة من جهة اأخرى، 
مرور  مع  مناعة  يكت�صب  الت�صامح  على  يتعود  الذي  لأن 
الزمن يف موقف يتعر�ص له بعد تعوده ل يحدث له اأي توتر 
ع�صلة  يريح  الذي  الأمر  الدم،  �صغط  يف  ارتفاع  اأو  نف�صي 
القلب وينظم عملها، كذلك يتجنب املت�صامح، الكثري من 
القلق والتوتر الذي ي�صببه التفكري امل�صتمر يف الرد على من 

اأ�صاء اإليه او الإنتقام منه.
r: )ل يرد احلو�ص  النبي حممد  واأخريًا تذكري قول 
اأو مبطل(، فال يقبل لنا نبينا  من مل يقبل العذر من حمقٍّ 

�صلوات اهلل عليه اأن ل نقبل العذر ممن اأخطاأ بحقنا.
لذلك بادري اإىل قبول عذرها واغفري لها زلتها.

ر�سوم: زاهد املر�سدي

روي عن اأمري امل�ؤمنني jاأنه قال )االإن�شاف اأف�شل الف�شائل(36



بزغ  �لطفل،  مل�رسح  �لأول  �ل�شغري  �حل�شيني  مهرجان  من 
قا�شم  )ح�شن  �ملوهوب  وهو  �أل  �لقاد�شية،  �شم�س  من  نور 
حممد(، و�لذي يبلغ من �لعمر ) 10 ( �شنو�ت، من مدر�شة 
�ملهرجان  يف  معنا  �شارك  و�لذي  للبنني،  �لبتد�ئية  �لف�شل 
للعتبة �حل�شينية  �لتابعة  �لطفولة  رعاية  �شعبة  �أقامته  �لذي 
�لعام  من  �آذ�ر   )18  -15( للفرتة  �أقيم  و�لذي  �ملقد�شة 

تفا�شيل  وملعرفة  �حلايل، 
لنتعرف  معنا  تعالو�  �أكرث 
على ما عرفناه عن ح�شن 

خالل تو�جده معنا.
منذ  �لتمثيل  يحب  ح�شن 

و�ملخرج  �لفنان  خاله  �بن  �نتباه  لفت  وقد  عمره  بو�كري 
ثم  �ملوهبة،  هذه  ك�شف  يف  مهدي(،  )م�شطفى  �مل�رسحي 
على  �لتدريبات  ليتلقى  �مل�رسح،  خ�شبة  �إىل  معه  ��شطحبه 
كمهرجان  م�شاركات  لعدة  �لتمثيل  يف  �لدخول  بعدها  يديه، 
�مل�رسح �لوطني، ومهرجان ينابيع �ل�شهادة �لأول و�لثاين، 
ليظهر ح�شن وهو متفوق بعد �لأعمال �مل�رسحية �لتي �أقامها.

يف  ح�شن  م�شاركة  هو  �آخرها  ولي�س  �أعماله  �آخر  وكان 
مهرجان �حل�شيني �ل�شغري �لأول مل�رسح �لطفل حيث �شارك 
�أف�شل  لينال  ح�شن،  فيها  �أبدع  وقد  )م�شري(  مب�رسحية 
�أَن �َشدَّ �جلمهور �إىل حركاته و�إمياء�ته  ممثل منا�شفة، بعد 
�حلركية يف م�رسحية )�لبانتومامي(، �أو فن �لتمثيل �ل�شامت 
�أن  دون  و�ملوؤثر�ت  و�لإ�شاءة  �حلركة  على  يعتمد  و�لذي 
�ل�شهل حيث يتطلب من  بالأمر  لي�س  �ملمثل وهو  يتكلم فيه 
�ملمثل �أن يعرب عن �لفكرة من خالل حركاته ولكن ح�شن قد 

�أجاد دوره ليكون مميزً� يف دوره �مل�رسحي.
بالعمل  بالإ�شتمر�ر  �لرغبة  له  باأن  ح�شن  لنا  �أو�شح  وقد 
�إي�شالها  ميكن  تربوية  ر�شالة  من  فيه  وجد  ملا  �مل�رسحي 
ل�رس�ئح �ملجتمع وخا�شة �لأطفال، وملا خل�شبة �مل�رسح من 

دور يف بث روح �لتعاون بني فئات �ملجتمع �لو�حد.
تقيم  �لتي  �ملقد�شة  �حل�شينية  للعتبة  �شكره  عن  عرّب  وقد 
مهرجانات كهذه و��شتقطاب �لكفاء�ت و�ملو�هب وتكرميها 
ورعايتها، متمنيًا من �هلل تعاىل �أن يجعله يف ميز�ن ح�شناتهم. 

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



ضمن فعاليات ونشاطات شعبة رعاية الطفولة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة
 اأقامت ال�شعبة مهرجان احل�شيني ال�شغري االأول مل�شرح الطفل، وذلك يف )15 -  18/ اآذار 2015(، على ق�شر الثقافة 

والفن�ن يف كربالء املقد�شة، وقد ح�شر املهرجان رئي�س اللجنة 
حمافظ  وال�شيد  البناء  الدين  �شعد  ال�شيد  للمهرجان  العليا 
كربالء عقيل الطريحي الذي غمرنا برعايته ودعمه املعن�ي 
امل�شتمر لناوح�ش�ره يف افتتاح املهرجان واختتامه اي�شًا ، كما 
وح�شر كل من والفنان �شفري الطف�لة اال�شتاذ ها�شم �شلمان 
وع�ش� جمل�س حمافظة مي�شان الدكت�رة مي�ش�ن عبد اجلبار 
واال�شتاذة جميلة املالكي م�شت�شارة املحافظ ل�ش�ؤون املراأة يف 
املقد�شة،  احل�شينية  العتبة  من  وم�ش�ؤول�ن  كربالء  حمافظة 
الطفل،  جانب  يف  خمت�ش�ن  واأكادميي�ن  اإعالمية،  وقن�ات 
ف�شاًل عن براعم ح�شروا لهذا املهرجان من مدار�س متفرقة 
يف كربالء، وقد �شارك يف هذا املهرجان عدد من حمافظات 
قار،  ذي  مي�شان،  الب�شرة،  )بغداد،  من  كل  وهي  العراق 

املثنى، القاد�شية اإ�شافة اإىل حمافظة كربالء املقد�شة(.

مسرح الطفل الحسيني يولد 
من رحم كربالء المقدسة

األول لمسرح الطفل( يضع الحجر 
األساس لمسرح الطفل الحسيني

حّدثنا  التربوي  ودوره  الطفل  مسرح  وعن 
مخرج  نوري  الحسن  عبد  المسرحي  الفنان 

مسرحية )بقعة ضوء( التي �شاركت يف املهرجان قائاًل: 
للمتلقي  مدر�شة  �شيك�ن  �شحيح  باجتاه  ي�شري  كان  اإذا  املهرجان  )اإن 
وهذا ما يدفعني للق�ل باأن املهرجان الذي اأقامته �شعبة رعاية الطف�لة 
من  مقتب�س  هدف  ذو  مهرجان  ه�  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  التابعة 
الق�شية احل�شينية وي�شتهدف فئة االأطفال لذلك فالفائدة مكت�بة على 

جبني هذا املهرجان التاأ�شي�شي مل�شرح الطفل اإن �شاء اهلل(.

أفضل مخرج

مهرجان )الحسيني الصغير

روي عن االإمام ال�شادق  j اأنه قال  )من اأطعم جائعا اأطعمه اهلل من ثمار اجلنة(روي عن االمام ال�شادق  jاأنه قال)من الذن�ب التي تغرّي النعم البغي(38



هذا وقد كان لنا لقاء مع الطفل الموهوب 
باقر عبداهلل والذي يبلغ من العمر )13( عامًا، 
والذي �شارك اأ�شدقاءه يف م�شرحية )احل�شني منهج درا�شي( وحدثنا 
قائاًل:  امل�شرحية  هذه  يف  فيها  �شارك  التي  االأوىل  جتربته  عن  باقر 
)احلمد هلل لقد كانت هذه امل�شاركة دافعًا كبريًا يل يف االإ�شتمرار يف 
هذا املجال خا�شة بعد اإمياين باأن امل�شرح ه� �ش�ت وحركة واإيحاءات 
اجلمه�ر،  اإىل  اأهداف  من  نريده  ما  اإي�شال  يف  نكر�شها  ان  ميكن 

وي�شاهم يف نقل املعل�مة للطفل ب�شكل خا�س(.

أفضل ممثل

تكريم محافظ كربالء

واختتمت �شعبة رعاية الطف�لة التابعة للعتبة احل�شينية املقد�شة 
االأربعاء  ي�م  �شباح  يف  الطفل  مل�شرح  االأول  ال�شغري  احل�شيني  مهرجان 
املقد�شة،  كربالء  يف  والفن�ن  الثقافة  ق�شر  يف   ،2015  /3  /18 امل�شادف 
وقد مت تكرمي ال�شيد حمافظ كربالء املقد�شة اال�شتاذ عقيل الطريحي بدرع 
املهرجان من قبل �شعبة رعاية الطف�لة التابعة لالأمانة العامة للعتبة احل�شينية 
املقد�شة، جله�ده املباركة  وت�شجيعه الإقامة  املهرجانات والن�شاطات الثقافية، 
عب�د،  الكرمي  عبد  الدكت�ر  من  تتاألف  التي  التحكيم  جلنة  اأعلنت  وقد  هذا 
واالأ�شتاذ علي ال�ش�داين، واالأ�شتاذ عالء البا�شق، عن االعمال الفائزة حيث 
ح�شلت م�شرحية  )اإجرتار( من حمافظة بغداد على  اأف�شل عمل متكامل،  
واأف�شل ن�س م�شرحي مل�شرحية )�شم�س( من حمافظة كربالء، واأف�شل ممثل 
من  �شبيح  وعلي  القاد�شية،  حمافظة  من  قا�شم  )ح�شن  من  كل  منا�شفة 
الهاليل(من حمافظة  واأف�شل ممثلة وهي )زينب فالح  الب�شرة(  حمافظة 
ذي قار، واأف�شل اإخراج م�شرحي للمخرج )عبد احل�شن ن�ري( من حمافظة 
ذي  حمافظة  من  داخل(  )علي  للم�شمم  �شين�غرافيا  واأف�شل  الب�شرة، 
قار، واأف�شل م�ؤثرات للفنان)طه االإمام( من حمافظة املثنى، كما مت ت�زيع 

�شهادات تقديرية لكل امل�شاركني يف هذا املهرجان.
هذا وقد حضر المهرجان كل من الدكت�ر ريا�س �شهيد، والدكت�ر 
حممد اجلب�ري، وال�شاعر حممد جبار ح�شن واالأديب جليل خزعل وال�شاعر 

طه علي�ي، وبع�س االأدباء املخت�شني يف اأدب الطفل.

جانب من تكريم المشاركين في المهرجانجانب من الحضور الكريم

39 روي عن االإمام ال�شادق  j اأنه قال  )من اأطعم جائعا اأطعمه اهلل من ثمار اجلنة(
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كان يف �أحدى �ملز�رع يعي�س فار �شغري 
لعائلته ويف  �مل�شاكل  ي�شبب  كان  ولكنه 
�ملــزرعــة  �لأيــــام �شاهد يف خمــزن  �أحـــد 
�أحب  �أنــا  نف�شه  مع  فقال  كثريً�  قمحًا 
�لفاأر  �آكل منه فجل�س  �أن  �لقمح و�أريد 
دون  مــن  �لقمح  �إىل  ي�شل  كيف  يفكر 
�شاحب  لأن  �ل�شغري  �لكلب  مينعه  �أن 

�ملزرعة و�شع كلب حلر��شة �لقمح .
ليخرج  �شغري  ثقب  بعمل  �لــفــاأر  فقام 
بعد  ولكن  �لقمح  من  و�حــدة  حبة  منه 
فقام  بالقمح  �لفاأر  طمع  ــام  �لأي مــرور 
من  �أكــرث  يــاأخــذ  حتى  �لثقب  بتو�شيع 
قمحة و�حدة و��شتمر على هذ� �حلال 
جــدً�  كــبــرية  �لفتحة  �أ�شبحت  �أن  �إىل 
وقد تبني للكلب باأن هذ� �لفاأر �شيقوم 

ب�رسقة كل �لقمح .
�لفاأر �شوَف  �لكلب يالحقه فقال  فاأخذ 
فهو  عملته  �لـــذي  �لــثــقــب  مــن  �أخــــرج 
منه  يخرج  �أن  للكلب  ميكن  ول  �شغري 
فذهب �لفاأر م�رسعًا للخروج من �لثقب 
ــفــاأر بخروج  وعــنــد خــروجــه تــفــاجــاأَ �ل
فقال   ، بــه  و�أمــ�ــشــك  �لثقب  مــن  �لكلب 
�أكلت  كما  �آكلك  �شوف  �ليوم  �لكلب  له 
�لقمح فقال له �لفاأر �أرجوك ل تعاقبني 
فاأجابه �لكلب وملاذ� ؟ فقال �لفاأر �أنا فاأٌر 
�شغري وم�شكني و�أقوم باأخذ �لقمح �إىل 
�أنا  �لكلب  له  فقال  ياأكلوه  لكي  عائلتي 
�أر�قبك منذ فرته فظننت يف �لبدء باأنك 

�أو  �إثنتني  �أو  و�حـــدة  بحبة  �شتكتفي 
يف  طمعت  لكنك  �لــيــوم  يف  ثــالثــة  حتى 
هذ�  بعمل  وقمت  وعائلتك  �أنــت  �لقمح 
كمية  �أكـــرب  تــاأخــذ  لكي  �لكبري  �لثقب 
و�لآن �شاأعاقبك �أ�شد �لعقاب و�أنت من 
�شيختار هذ� �لعقاب ، ويف هذه �لأثناء 
فخاف  �لكلب  لكالم  ي�شتمع  �لأب  كان 
�أنا  للكلب  وقــال  لهم  ولــده فخرج  على 
�أ�شكرك لأنك مل تقم مبعاقبة هذ� �لطفل 
علمت  وهــل  �لكلب  لــه  فــقــال  �لطائ�س 
ماذ� فعل �أبنك ؟ فاأجابه �لأب: نعم وقد 
وبينه  بينك  د�ر  ــذي  �ل �لــكــالم  �شمعت 
فهو قد كذب عليك و�أنا مل �أطلب منه �أن 
و�أرجو  �لقمح ولكنه قد �رسق  يح�رس 
�أن ت�شمح يل باأن �أقوم �أنا مبعاقبته كي 
ل يعيد فعلته مرة �أخرى فقال له �لكلب 

�أريــــد  لــكــنــنــي ل 
تعاقبه  �أن 

عـــــقـــــابـــــًا 
�ــــشــــديــــدً� 

يعيد  ل  لكي  �أخــافــتــه  ـــد  �أري كنت  فــاأنــا 
للفاأر  �لأب  فــقــال  ثــانــيــة  مـــرة  �خلــطــاأ 
كل  �إرجـــاع  عقوبته  �شتكون  �ل�شغري 
حبات �لقمح �لتي �رسقها وتقوم ب�شد 
هذ� �لثقب فقال له �لكلب �أنا لي�س لدي 
مانع بالن�شبة ل�شد �لثقب ولكن �لقمح 
فهو ملٌك لَك فقال �لأب ل ن�شتطيع �أن 
هل  �لكلب  فاأجابه  �حلــر�م  �أكــل  ناأكل 
�شمعت ما قاله �أبوك؟ ملاذ� ت�شع عائلتك 
�ل�شغري  �لفاأر  فقال  يف موقف حمرج؟ 
�أنا �أعتذر يا �أبي و�أعدكم باأنني ل �أقوم 
باإرجاع  و�شاأقوم  ثانية  مرة  بال�رسقة 

كل حبات �لقمح �لتي �رسقتها.
عن   �لبتعاد  �ل�شغري  �لــفــاأر  قــرر  وقــد 
�ل�رسقة �أنَّ �ل�رسقة حر�م وهذه �لأمور 
و�أن  �لإحــر�ج،  �إىل  و�لَدْيِه  �َشت  َعرَّ قد 
�لطعام �مل�رسوق دون علم �شاحبه يعّد 

حر�ما .

الفاأر الطماع
ر�سوم: زاهد املر�سدي

هدى اأحمد عبد الأمري / العمر  10 �سنوات  / حمافظة الديوانية 

روي عن االإمام ال�شادق  j اأنه قال)ح�شن اجل�ار يزيد يف الرزق(42



هدى اأحمد عبد الأمري / العمر  10 �سنوات  / حمافظة الديوانية 

حور�ء حمزة كاظم / �لعمر 10 �شنو�ت / حمافظة �لقاد�شية 
1.ق�شة )�أمونه و�أ�شدقاوؤها( : لأنها تعلمني �لرفق باحليو�نات وق�ش�شها جميلة .

�للغة  �أ�شياء جميلة عن  : لأنها تعلمني يف كل عدد  �لإنكليزية(  2.�شفحة تعلم )�للغة 
�لنكليزية .

3.�شفحة مطبخي تعلمنا على �شنع �لوجبات �ل�شهية �شهلة �ل�شنع .

فاطمة يقظان فوزي / �لعمر 12 �شنة / حمافظة �لقاد�شية 
1.�أعجبتني �لأحاديث �ل�رسيفة يف �أ�شفل �ل�شفحة . لأنها تعلمنا مكارم �لأخالق .

2.عامل �ملعرفة : ملا تتويه هذ� �ل�شفحة من معلومات جميلة عن �لبحار و�حليو�نات و�لنباتات .
3.يوميات عبري :  تعلم من يوميات عبري �لأمور �جليدة و��شعر باأن يوميات عبري قريبة �إىل حياتي �ليومية .

كر�ر مزهر حممد / �لعمر 9 �شنو�ت / حمافظة بغد�د 
1.مذكر�ت �شنان: لأنها يف كل عدد توجد مغامرة جميلة و�أنا �أحب �ملغامر�ت �ل�شيقة 

2.�شفحة لغتي �جلميلة : لأنها تتوي على معاين �لكلمات وتفيدين يف در��شتي  .
3.�شفحة تعلم �للغة �لنكليزية : تزيد من معلوماتي يف �للغة �لنكليزية .

علي حممود جا�شم / �لعمر 12 �شنة / حمافظة كربالء �ملقد�شة 
1.حكاية �لعمة هدى : لأنها تتوي على حكم جميلة ور�ئعة  .

2.ق�شة )�أمونه و�أ�شدقاوؤها( : لأن غالب ق�ش�شها من �لقر�آن �لكرمي  .
3.�شفحة �لريا�شة : لأنها يف كل عدد تعرفنا عن ريا�شة جديدة ومفيدة .

نرج�س حممد جعفر / �لعمر 8 �شنو�ت / حمافظة �لب�رسة 
1.ق�شة حمد�ن : تعلمنا كيف �حلكم بني �لآخرين وعدم ظلمهم َو�إِن�شاِفهم .

2.طر�ئف  : جتعلني �أ�شحك كثري� .
3.ق�شة �لعمة هدى : لأنها ق�شة جميلة ومن �لو�قع �لذي نعي�شه .

43 روي عن االمام ال�شادق  jاأنه قال )اإياك والدخ�ل فيما ال يعنيك فتذل(روي عن االإمام ال�شادق  j اأنه قال)ح�شن اجل�ار يزيد يف الرزق(



احللقة العا�سرة

ر�سوم
 رزان عبود  

 �سوريا

يا ربي ، ما هذ� 
�لإزعاج من �ل�شباح 
، كيف �أتخل�س من 

هذه �لأ�شو�ت .

�أ لي�شت هذه 
�أ�شو�ت �شغارنا 

وهم يطلبون 
�لنجدة . 

�أولدي �لأعز�ء 
لن�رسع لإنقاذهم . 

 خذ هذه مني حتى 
ل تعاود �لكرة .

هذ� جز�ءك لأنك 
�آذيت �لآخرين .

�ملهم �أنَك مل ت�شب ب�شوء 
و�شوف تعاقب على فعلتك . 

قبلت �أن 
�أطعم �ل�شغار 
كعقوبة ولكن 

ملاذ� هذ� 
�لعذ�ب ، �أن 

قر�شهم يوؤمل . 

�ه �ه �ه �ه ... 
�شاأ�شقط .

دع �شغاري 
و�شاأنهم �أيها 

ويلي مل �أكن �لوقح .
�أعرف �إنهم فر�خ 
�شقر .. �لنجدة .

ما تقوم 
به حر�م 

�إنهم طيور 
�شغار .

دعيني �إنِك ل 
تعرفني �شيئًا، 
لقد مللت من 
�أبي ... �أمي �أ�شو�تهم . 

.. �أنقذونا .

�لنجدة ... �شياأكلنا �لوح�س �لنجدة .


