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اأَلك�������������واْن ربَّ  َأع��������ظَ��������َم  م������ا 
ب����ن����ج����ومٍ ق��������د ف������اض������ْت ن��������ورًا
َم�����ْولِ�����ُده�����ا ح����ق����اً  َأص������ب������َح  ِإْذ 

ي��������وُم ال�����ثَّ�����ال�����ِث ِم��������ْن َش����ْع����بَ����اْن
ِم�������ي�������اُد ُح�����س�����ي�����ِن  اإِلي�������م�������اْن
ف�����������بِ�����������ِه ت������ت������ف������ت������ُح أزه������������������اٌر
األك�������������واْن ربَّ  أع�������ظ�������َم  م�������ا 

ي����������وُم ال��������رَّاب��������ع ك��������لُّ ال������نَّ������اْس
ف������ب������ِه قَ�����������ْد ُولِ���������������َد ال������َع������بَ������اْس
ك����ي ي���ْك���تُ���َب ف����ي ي�����وم ال���طَّ���ْف
األك��������������وَاْن ربَّ  أع������ظ������َم  م������ا 

ف����ي ال����خ����ام����ِس ع���ي���ُد اأَلَع�����ي�����اْد
�������َج�������اْد وب�������������ِه م���������ي���������اُد  ال�������سَّ
ف������ل������ُه ن������ش������دو َم��������ْس��������ُروري��������ْن
األك������������واْن ربَّ  َأع�������ظ�������َم  م������ا 

بُ����������ورَك َش�����ْع�����بَ�����اٌن ف�����ي نِ����ْص����ِف����ِه
ُم�����ْن�����ِق�����ُذنَ�����ا ن���ب���ق���ى م�����ن َخ����ْل����ِف����ِه
ل��������إس��������اِم ش�������ه�������وٌر فُ����ْض����ل����ى
اأَلك�������������واْن ربَّ  َأع�������ظ�������َم  م������ا 

َج����������اَد َع����لَ����ْي����ن����ا ف�����ي َش�����ْع�����بَ�����اْن
َش�����������َع ع�����ل�����ى ك���������لِّ األوط�������������اْن
ف�������رح�������اً ي������م������أُ ك�����������لَّ  م�����ك�����اْن

ي�َ������������ْوُم ال�����ب�َ�����ْه�����َج�����ِة واألَن�ْ����������������َواْر
ب�������ل ق�������������دوِة ك���������لِّ اأَلح���������������راْر
ن������ي������ا بُ������ْس������ت������اْن ل����ت����ص����ي����َر ال������دُّ
ج������������اَد ع����ل����ي����ن����ا ف�������ي ش����ع����ب����اْن

تَ������ْح������َس������بُ������ُه َخ��������ي�ْ��������َر األَيَّ��������������اْم
ل����ي����ك����وَن ال�����بَ�����ط�����َل ال����ض����رغ����اْم
ِق����َص����َص ال���ف���رس���ان ال��ش��ج��ع��اْن
َج�������������اَد ع����ل����ي����ن����ا ف�������ي َش�����ع�����ب�����اْن

ن�َ���������ْن���������َس���������اْه ف���������ا  واهلِل  ال 
واالْه َم�������������ْن  رَبّ���������������ي  ب���������������ارْك 
َه���������و ن�����������وٌر ف�������ي ك���������لِّ م�����ك�����اْن
َج�������������اَد ع����ل����ي����ن����ا ف�������ي ش����ع����ب����اْن

����تِ����نَ����ا ال���م���ه���دْي بِ���������������ِوَالدِة ُح����جَّ
ن�َ������ْت������بَ������ع������ُه وب�����������ِه نَ�����ْس�����تَ�����ه�����دي
ِم����ن����ه����ا ي������ا ص���ح���ب���ي َش�����ْع�����بَ�����اْن
َج�������������اَد ع����ل����ي����ن����ا ف�������ي ش����ع����ب����اْن

  أحلى األعياد
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أعزائي  َحلَّ علينا شهر شعبان المبارك والذي تباركت أيامه بوالدات عديدة ألهل بيت النبوة سالم الله عليهم؛ ففي الثالث منه 
ولد سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة اإلمام الحسين g والذي أضاء بيت النبوة بوالدته وتباركت المالئكة بقدومه إذ أن 
أحد المالئكة واسمه فطرس كان الله سبحانه وتعالى قد عاقبه على ذنب ما وجعله ال يطير وعند والدة الحسين g أتى إلى 
رسول الله وأستشفع بوالدة هذا المولود المبارك فدعا له رسول الله s وآله وقال له إمسح جناحك بمهد المولود فعندما 
مسح بجناحه عاد كما كان سابقًا وذلك ِلما للحسين g من منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الرابع من هذا الشهر ولد 

قمر بني هاشم العباس g والذي كان نعم األخ الموالي ألخيه حتى أصبح مثال عاليا ورمزًا للوفاء ، 
وفي الخامس من هذا الشهر ولد زين العباد علي بن الحسين السجاد g وفي الحادي عشر من هذا الشهر ولد علي األكبر 
بن اإلمام الحسين g أشبه الناس بجده رسول الله s . وفي الخامس عشر من شعبان ولد منقذ البشرية وبقية الله في 
أرضه المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء و يحتفل المسلمون وأتباع آل البيت g ومحبوهم بوالدته الطاهرة ويدعون 
الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه لكي يمأل األرض قسطًا وعداًل كما ملئت ظلمًا وجورًا، جعلنا الله وإياكم من أنصار الحجة 

المنتظر سالم الله عليه ومن التابعين له ومن المقاتلين تحت لوائه ، إنه سميع مجيب.
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مىض وقت 
طويل منذ أن 
رحل محدان 
عن مملكة 

اللؤلؤة الزرقاء 
بعد ان ابتلعه 

احلوت.

ترى هل أسبقى 
هنا يف بطن احلوت؟ 

هل فعلت أمرًا 
أغضبت به الله 

سبحانه فعاقبين؟ 
احلمد والشكر لله 

عىل كل حال.

أخريا أسخرج 
من بطن احلوت 

,إهنا اليابسة.

شكل هذا البرشي 
غريب,أستطيع 

الهتامه.

وكان هنالك غراب يراقب القايض محدان 

إلـــــهــي  لك احلمد 
ما أنعمت عيل,فإن 
كان خري يف أمري  

فبارك به.

وما إْن وضع محدان قدمه 
عىل اليابسة حىت توضأ 
وصىل ركعيت شكر لله

وفجاة أحدث احلوت صوتا غريبا وحترك بصورة غري طبيعية .. 

ولم جيد 
محدان 

نفسه إاّل 
وهو يطري 
يف الهواء 
ويفثه 
احلوت 
ويلقي 
به عىل 
األرض.

رمحاك يارب 
,ما الذي 
حيصل ؟

سيناريو: وسام القرينيمملكة الطيور 
رسوم: عامر لعيبي

 

روي عن النبي s اأنه قال)الّدال على اخلري كفاعله(4



وكانت بعض 
العصافري 
تراقب .

انظري إىل 
الغراب سوف 
يأكل البرشي 

الصغري .

يامسكني 
ال نستطيع 
ماسعدته 

فالغراب خميف .

ما بال هذا الغراب؟ ولماذا هو حبجمي ؟  البد من 
اين بقيت عىل حجمي الصغري , إهنا مشيئة الله.

ستكون 
وجبة هشية 

يا هذا .

و لماذا ؟ دعين وأشين 
واذهب لرزقك يف 
أرض الله الواسعة 

خذ هذه 
حىت التؤذي 
اآلخرين ....

وجاءت الطيور لتتعرف عىل القايض محدان ..

أحسنت بتلقني هذا 
المكار دراس قاسيا..

أنا ال أحب من يؤذي اآلخرين، ولكن أين أنا؟

أنت يف جزيرة الطيور.

 إذن إهنا مهمة جديدة يل .. ُخذاين إىل 
مكان أستطيع اإلسرتاحة فيه.

آخ, آي ، 
رآســـــــــــي ، وييل 
، أسهرب من 
هذا القوي .

وهجم الغراب عىل محدان 
لكنه تفاجأ بالرضب المربح 

 

العدد 574 روي عن النبي s اأنه قال)خريكم من دعاكم اإىل فعل اخلري(



 أرقام
م ثقافة

  تكنولوجيا علو
معلومات لغة علوم صحة عجائب وغرائب ثقافة إختراعات

اعات 
 لغة إختر

علوم ثقافة إختراعات معلومات معرفة صحة ألوان

معلومات عامة

أين توجد حاسة التذوق والشم عند الثعبان؟

إعداد: ضياء العيداني
رسوم: زاهد المرشدي

زبد البحر: وهي ظاهرة تحدث في جميع البحار نتيجة إمتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد 
عضوية وأمالح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جدًا، ولكنها تمتد أحيانًا لمسافة 
خمسين كيلو مترًا، ويفسر العلماء هذه الظاهرة بأنها تشبه وضع كمية من الحليب في الخالط وخلطه بسرعة 

فتتشكل رغوة، ال تلبث أن تتبدد في الهواء. وكلما كانت حركة األمواج أعنف، كانت كمية الَزَبْد أكبر وأخّف.

وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: )فََأمَّا الزََّبُد ف�ََيْذَهُب ُجَفاًء(، لو تأملنا طريقة ذهاب الَزَبْد نجد 
العلماء يقولون إنه بمجرد أن تهب عليه نسمات من الهواء فإن الَزَبْد يذهب ويتطاير ويجّف،

ألنه أساسًا عبارة عن رغوة خفيفة أو فقاعات هواء. 

  الرقم 4 
*االشهر الحرم )4(: )ذو القعده...ذو الحجه...المحرم...ورجب (

*من أخيار المالئكه )4(: )جبريل...ميكائيل...اسرافيل.....عزرائيل (
*أفضل الكتب )4(: )القران الكريم...االنجيل...التوراة...الزبور (

*افضل الليالي )4(: ) ليلة االضحى...ليلة الفطر...
ليلة النصف من شعبان...ليله القدر(

*الجهات األصلية )4(: الشرق ، الغرب ، الشمال ، الجنوب .
* العناصر الكونية )4(:  النار ، الهواء ، الماء ، التراب .

. )A , B , AB , O( :)4( فصائل دم اإلنسان *

يعتمد الثعبان على لسانه ذي الشعبة في التذوق والشم معًا فعند 
خروجة للصيد يقوم بإخراج لسانه من العظمة اللسانية وتحريكه في 
الهواء فيلتقط لسانه ذرات الروائح من البيئة المحيطة ويحللها فيتعرف 
من خالل الرائحة على البيئة المحيطة ويستطيع تحديد مكان الفريسة 
وهو يفعل ذلك بمساعدة عضو يسمى عضو )جاكبسون( الذي يقوم 
بتحليل الروائح ويرسلها للمخ وهذا العضو يتموضع فوق لثة الثعبان.

معلومات في أرقام

ج:س؟

 

روي عن النبي s اأنه قال)الزيارة تنبت املودة(6



 أرقام
م ثقافة

  تكنولوجيا علو
معلومات لغة علوم صحة عجائب وغرائب ثقافة إختراعات

اعات 
 لغة إختر

علوم ثقافة إختراعات معلومات معرفة صحة ألوان

البراكين

ُخلد الماء )منقار البط(عجائب خلق الله

كلما نزلنا عميقًا تحت سطح األرض تزداد درجة الحرارة، لذلك فإن مركز األرض 

إلى  تندفع  الصخور  انصهار  وبعد  الصخور،  معظم  تصهر  لدرجة  جدًا،  حار 

ن فتحة دائرية الشكل على القشرة األرضية تنفجر وتثور من  األعلى حتى تكوِّ

خاللها وتتدفق على شكل غازات وأبخرة ومقذوفات بركانية فتتراكم كل هذه 

المقذوفات والمصهورات حول فوهة البركان حتى تكون جبل مخروط الشكل 

يسمى بالمخروط البركاني.

و البراكين من أعنف الظواهر في الطبيعة، وال يقتصر وجودها على سطح 

أعماق  في  تختفي  وأعنف  أكبر  براكين  هناك  إن  بل  اليابسة  أو  األرض 

المحيطات، وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى:

)َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر(، ومن معاني كلمة )مسجور(: المسخن، وقد أمكن 

تصوير هذه البراكين وقياس حرارة الماء الموضعية حول النار الخارجة 

من قاع البحار، ومن هذه البراكين )مونا لوا( وهو واحد من خمسة 

براكين توجد في جزيرة هاواي على المحيط الهادي.

فائدة لغوية
للبكاء ترتيب حسب حالته

دموعًا  عينه  امتألت  وإن  )أجهش(،  قيل  للبكاء  الرجل  تهيأ  إذا 
قيل)اغرورقت(عينه، وإن سالت قيل )دمعت(، فإذا استرسلت دموعه 
قيل )َهَمت(، وإن فاضت دموعه قيل )َهَمَلت(، وإن كان لبكائه صوت 

قيل )نحب ونشج( فإذا صاح قيل )أعول بالبكاء(.

ءاكب

وهو حيوان ثديي ذو دم حار وفقاري ولكنه يبيض وال يلد ويرضع أطفاله, يعيش فقط في قارة استراليا 
في الجهة الشرقية على شواطئ البحيرات واألنهار.

وقد جمع هذا المخلوق عجائب كثيرة، فجسمه مغطى بفرو مثل ثعلب الماء، وفي رأسه فم على شكل 
منقار البط وله ذنب مثل القندس, ومنقاره هذا لحمي لين حساس جدا وليس كما هو لدى الطيور والبط, 
له مخرٌج خلفيٌّ واحٌد مثلما هو الحال لدى الطيور, وله رجالن عريضتان مفلطحتان لها غطاء جلدي تساعده 

كثيرا في السباحة, كما له أظافر يستطيع الحفر بها.
و يمتلك سالحًا سامًا يستخدمه ضد أعدائه عن طريق قدميه إذ وهب الله هذا المخلوق مادة سامة جدا 

توجد في أسفل قدميه، و يكفي أن 
تالمس قدمه خصمه حتى يخّر صريعا 

من شدة قوة هذه المادة السامة.

 

العدد 774 روي عن النبي s اأنه قال)اأعظم العبادة اأجرا اأخفاها(



إعداد : ضياء العيداني
رسوم : أحمد الخزعلي 

ت�سرفت بالزواج من الإمام احل�سن الع�سكري g ، يف ق�سة جميلة؛ فبعدما وقعت يف اأ�سر امل�سلمني 
بعد معركة جرت بني امل�سلمني وبني قومها الروم انتهت املعركة بانت�سار كبري للم�سلمني، ووقع 
عدد كبري من الروم اأ�سرى واأخذوهم اإىل بغداد، وبينما هي كذلك واإذا مبر�سول من امل�سلمني 
ا�سمه )ِب�سر( ياأتي ل�سرائها وفك قيد اأ�سرها وكان يعرف �سفاتها، فعندها �ساألته من هو فقال 
هو مر�سول من قبل الإمام الهادي g الذي عرفه بال�سفات التي متتلكها، فا�سرتاها واأخذها 
معه اإىل �سامراء اإذ كان الإمام g هناك، وعند و�سولها رحب بها الإمام الهادي g كثريًا، 
وب�ّسرها بولد يولد لها من ابنه )اأبي حممد الع�سكري( g بعد زواجها منه ميلك الدنيا �سرقًا 
وغربًا وميلأ الأر�ض ق�سطًا وعدًل . ثم بعد ذلك  اأودعها الإمام الهادي g عند اأخته حكيمة 
بنت الإمام اجلواد g لُتعلمها فرائ�ض الإ�سلم والأحكام، بعد اأن دخلت الإ�سلم فبقيت عندها 

فرتة ثم تزوجت من الإمام الع�سكري g، وهي يف مقتبل العمر وربيع ال�سباب.

�سيدة الأمل
هي نرج�ض بنت ي�سوعا بن قي�سر ملك الروم، وُاّمها من ولد احلواريني 

تن�سب اإىل �سمعون و�سي عي�سى g ، وكنيتها ُاّم حممد.

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال)بالتوا�سع تتم النعمة(8



وبهذا حتققت ب�سارة الإمام الهادي g لها بالزواج 
،g من الإمام احل�سن الع�سكري

من  بالزواج  الأ�سر  قبل  اأي�سًا  ُب�سرت  قد  اأنها  كما 
الإمام، ففي ليلة من الليايل راأت يف املنام كاأّن نبي 
اجتمعوا  قد  احلييواريييني  من  وعييدد   g عي�سى  اهلل 
ال�سماء  يباري  منربًا  فيه  ون�سبوا  جّدها،  ق�سر  يف 
ن�سب  جّدها  كييان  الييذي  املو�سع  يف  وارتفاعًا  علوًا 
مع   s حممد  النبي  عليهم  فدخل  عر�سه،  فيه 
 g فتية وعدد من بنيه، فخطبها من النبي عي�سى

للإمام احل�سن الع�سكري g ومنذ تلك الليلة دخل 
عليهم  اهلل  �سلوات  بيته  واأهل  والنبي  الإ�سلم  حب 

اأجمعني يف قلبها.
احل�سن  الإمييام  من  بزواجها  الأميير  حتقق  وبالفعل 
الإمام  اإييياه  وعدها  الذي  الوعد  ومت   g الع�سكري 
الهادي g باأن يكون الإمام املهدي gمن ذريتها 

فقد ولدته يف ليلة الن�سف من �سعبان.
�سامراء ودفنت فيها  توفيت يف  وفاتها فقد  اأما عن 

.g مع زوجها الإمام احل�سن الع�سكري

وبهذا فقد ت�شرفت هذه املراأة العظيمة 
احل�شن  الإمام  من  وبالزواج  بالإ�شالم 
املهدي  الإمام  وبولدة   g الع�شكري 
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف الذي 

�شيظهر ليمالأ الأر�ض ق�شطًا وعدًل 
كما ُمِلئت ظلمًا وجورًا.

 

العدد 974 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )ال�سرب �سجاعة(



أخوتي وأخواتي ......أبعث لكم سالمي وتحياتي 
داعيا لكم مجيب الدعوات بالتوفيق والنجاح 

وقضاء الحاجات وسالمة القلب من االضطرابات 
وأبدأ بالتذكير ببعض ما تقدم من الكلمات 

• ( قل لن يصيبنا اّال ما كتب الله لنا ) , ( كتب رّبكم 
على نفسه الّرحمّة ) , ( أال بذكر الله تطمئن القلوب ). من األمور التي تؤدي إلى 

القلق وعدم اإلستقرار 
النفسي وقد تواجهنا 

في حياتنا: 

• الفقر وضعف الحالة المادّية، هو سبب للقلق وعدم اإلستقرار للبعض مّنا وقد تزداد الحالة 
إلى أن يرى نفسه أقّل من اآلخرين وقد يّتهم رّب العالمين وتأخذه الوساوس يمينًا وشماًال.

ر اإلنسان نفسه بنعم الله تعالى الكثيرة عليه، وأّن المال  • من العالجات المهّمة لهكذا حالة أن ُيَذكَّ
وإن كان مهمًا لكّنه ليس أساسيًا للراحة واإلستقرار وهذا ما نشاهده كثيرًا في حياتنا اليومية .

وفي هذا العدد أحبتي أذكر 
بعض األمور التي تسّبب الفقر 

• ترك السؤال من فضل الله تعالى فهو الرزاق 
األساسي ومسّبب األرزاق وغيره أسباب للرزق .

روي عن اإلمام الصادق  أنه قال:
 ( من لم يسأل الله من فضله فقد إفتقر ) 

• ترك قراءة القرآن 
 روي عن النبي محمد

 أنه قال : ( البيت اذا لم ُيقرأ فيه 
• الكسل والَعَجز . القرآن ُضّيق على أهله ) .

   روي عن أمير المؤمنين
أنه قال: ( إن األشياء لّما 

ازدوجت ازدوج الكسل 
والعجز فنتج منها الفقر ) .

ان 
لقر

ا
كرمي

ال

• التبذير .

• التضييق على األهل والعيال .
روي عن اإلمام الكاظم  أنه قال: (إّن 
عيال الرجل اسراؤه ومن أنعم الله عليه 

نعمة فليوّسع على أسرائه فان لم 
يفعل أوشك أن تزول النعمة).

• الدعاء على الولد
 روي عن اإلمام الصادق

 أنه قال :
( أّيما  رجل دعا على ولده أورثه 

الفقر )

ومن األمور التي يذكرها العلماء الخيانة 
وكفران النعمة وقطع الرحم والتكلم بما 

ال يعني والتكسب بالحرام .
وفي المقابل هنالك  أمور تساعد 
على جلب الرزق سأبينها لكم في 

العدد القادم بإذن الله تعالى , أترككم 
بحفظه ورعايته والسالم عليكم  

١
٢

٣
٤

٥

٦

إعداد : كمال شبر 
رسوم : زاهد المرشدي  

كلمة ومعنى
  الَبْرَزخ 

 (َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب فـَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بـَيـْنـَُهَما بـَْرزًَخا َوِحْجًرا مَّْحُجورًا) سورة الفرقان/٥٣ الحاجز والحد بين الشيئين، وقد ورد في قوله تعالى
في حديثه تعالى عن الحد الفاصل بين الماء العذب 

ويوم والماء المالح. الدنيا  بين  الفاصل  الحد  على  يطلق  ولذلك 
بما (َوِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإلى يـَْوِم يـُبـَْعثُوَن) سورة  املؤمنون /١٠٠ القيامة بالبرزخ قال تعالى  قبره  في  يحاسب  الشخص  يموت  يقع في فعندما  الذي  الحساب  أي  البرزخ  بحساب  نصت األحاديث على أن البرزخ يبدأ من حين الموت الفترة الفاصلة ما بين الدنيا وبين يوم القيامة، وقد يسمى 

عليكم في البرزخ . قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ عن اإلمام الصادق  قال: (... ولكني والله أتخوف الى القيامة ، فقد ورد 
حين موته إلى يوم القيامة ).

فائدة نحوية
متى نضيف الياء للمؤنث ومتى نضع الكسرة؟

الجواب
أوال: نضيف الياء ( ياء المخاطبة ) للمؤنث في 

الفعل المضارع وفعل األمر
مثال في الفعل المضارع : تكتبيـن 

مثال في فعل األمر: اكتبي

ثانيا: نضع الكسرة للمؤنث ( وال نضيف الياء) 
كاف  وفي  الماضي،  الفعل  من  كل  في 

المخاطبة في األفعال واألسماء والحروف:
 – ذهبِت   – عرفِت  الماضي:  الفعل  في  مثال 

قرأِت – فهمِت - بدأِت .
األفعال:  في  الخطاب  كاف  حرف  اتصال  مثال 

جزاِك - يجزيِك - أعطاِك - يعطيِك .
األسماء:  الخطاب في  كاف  اتصال حرف  مثال 

كتابك ِ - ردِك – اسمِك – فعلِك .
الحروف:  في  الخطاب  كاف  حرف  اتصال  مثال 

فيِك – معِك – بِك - إليِك - لِك.
وفي ضمير المخاطبة: أنِت .

الفاعل

المضاف اليه

الفعل المضارع

الجار والمجرور

المنصوب والمرفوع المبتدأ

الخبر

كان

إن

 

روي عن النبي s اأنه قال )خري دينكم الورع(10



كلمة ومعنى
  الَبْرَزخ 

 (َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب فـَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بـَيـْنـَُهَما بـَْرزًَخا َوِحْجًرا مَّْحُجورًا) سورة الفرقان/٥٣ الحاجز والحد بين الشيئين، وقد ورد في قوله تعالى
في حديثه تعالى عن الحد الفاصل بين الماء العذب 

ويوم والماء المالح. الدنيا  بين  الفاصل  الحد  على  يطلق  ولذلك 
بما (َوِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإلى يـَْوِم يـُبـَْعثُوَن) سورة  املؤمنون /١٠٠ القيامة بالبرزخ قال تعالى  قبره  في  يحاسب  الشخص  يموت  يقع في فعندما  الذي  الحساب  أي  البرزخ  بحساب  نصت األحاديث على أن البرزخ يبدأ من حين الموت الفترة الفاصلة ما بين الدنيا وبين يوم القيامة، وقد يسمى 

عليكم في البرزخ . قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ عن اإلمام الصادق  قال: (... ولكني والله أتخوف الى القيامة ، فقد ورد 
حين موته إلى يوم القيامة ).

فائدة نحوية
متى نضيف الياء للمؤنث ومتى نضع الكسرة؟

الجواب
أوال: نضيف الياء ( ياء المخاطبة ) للمؤنث في 

الفعل المضارع وفعل األمر
مثال في الفعل المضارع : تكتبيـن 

مثال في فعل األمر: اكتبي

ثانيا: نضع الكسرة للمؤنث ( وال نضيف الياء) 
كاف  وفي  الماضي،  الفعل  من  كل  في 

المخاطبة في األفعال واألسماء والحروف:
 – ذهبِت   – عرفِت  الماضي:  الفعل  في  مثال 

قرأِت – فهمِت - بدأِت .
األفعال:  في  الخطاب  كاف  حرف  اتصال  مثال 

جزاِك - يجزيِك - أعطاِك - يعطيِك .
األسماء:  الخطاب في  كاف  اتصال حرف  مثال 

كتابك ِ - ردِك – اسمِك – فعلِك .
الحروف:  في  الخطاب  كاف  حرف  اتصال  مثال 

فيِك – معِك – بِك - إليِك - لِك.
وفي ضمير المخاطبة: أنِت .

الفاعل

المضاف اليه

الفعل المضارع

الجار والمجرور

المنصوب والمرفوع المبتدأ

الخبر

كان

إن

رسوم : زاهد المرشدي  إعداد : ضياء العيداني

 

العدد 1174 روي عن النبي s اأنه قال )نظر الولد اإىل والديه حبا لهما عبادة(



ال�سمكة الذكية : اأهًل بِك يا اأمونة وبجميع اأ�سدقائك ال�سغار �ساأحدثكم اليوم 
اإذ  الأخرى،  البحرية  الكائنات  عن  الأ�سماك  نحن  متيزنا  التي  ال�سفات  اأهم  عن 
متتلك كٌل منا ) زعانف ( ت�ساعدنا على ال�سباحة واحلركة يف املاء وهي ت�سبه الأجنحة عند 
الطيور التي ت�ساعدها على الطريان، وتتاألف الزعانف من اأ�سواك عظمية بارزة عن اجل�سم 
ويغطيها جلد رقيق، وزعانفنا لي�ست مرتبطة بالعمود الفقري وتعتمد يف حركتها على الع�سلت 
اأما مكان وجودها فيختلف باختلف نوع الأ�سماك ولكن مهمتها واحدة وهي م�ساعدتنا على 

تغيري اجتاه احلركة اأو التوقف والتحرك للأمام اأو اخللف.

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته اأهًل بكم اأحبتي ال�سغار جمددًا 
يف رحلتنا ال�سيقة برفقة �سديقتي ال�سمكة الذكية التي �ستتحدث لنا 

عن اأ�سرار حياة الأ�سماك التي تعد من اأهم الرثوات املائية .

السمكة الذكية 

كيف  ال�سمكة  �سديقتي  يا  اأخربيني   : اأمونة 
اأن  اأن تبقني عائمة يف املاء دون  با�ستطاعتِك 

تغرقي ؟
ال�سمكة الذكية : جتلت قدرة اخلالق يف خلقه 
هوائي  كي�ض  بداخلها  �سمكة  لكل  فخلق   ، لنا 
ي�سبه البالون يحتوي على كمية من الغاز يزداد 
حجمه اأو ينق�ض ح�سب حاجتنا لذلك، ويتغري 
�سغط ذلك الغاز ليماثل �سغط املاء اخلارجي 
فتبقى ال�سمكة عائمة يف املاء وتغرق اإذا توقف 

هذا الكي�ض عن العمل.
اأمونة : وملاذا تقوم ال�سمكة بفتح فمها وغلقه 

با�ستمرار؟

قصة : سارة العبادي
رسوم : أحمد الخزعلي 

 

روي عن النبي s اأنه قال )اأف�سل الأعمال ما اأكرهت عليه النفو�ض(12



الأوك�سجني  على  نعتمد  الأ�سماك  نحن   : الذكية  ال�سمكة 
املاء  دخول  بعد  عليه  ونح�سل  للعي�ض،   املاء  يف  املذاب 
املحمل بالأوك�سجني اىل الفم عند فتحه، وبعد غلقه يندفع 
اىل اخليا�سيم التي تقوم بامت�سا�ض الأوك�سجني ليختلط 

بالدم ومير بال�سعريات

بوظائفها  لتقوم  الأخرى  اجل�سم  اأع�ساء  اإىل  وي�سل  الدموية 
وكذلك يحدث تبادل الغازات التنف�سية فيتم طرح الكاربون 

الفم واخليا�سيم  املاء بوا�سطة اخليا�سيم، وبا�ستمرار حركة  مع 
نح�سل على الأوك�سجني الذي نحتاجه ، وتغطى اخليا�سيم 

بغطاء واٍق حلمايتها.
اأخربيني  ال�سمكة  �سديقتي  يا  اودعِك  اأن  قبل  اأمونة:   

كيف تنام الأ�سماك؟
ال�سمكة الذكية : لو تاأملِت يف عيوننا لوجدِت انها عدمية اجلفون 

وهذا يجعل عيوننا مفتوحة دومًا حتى عندما ننام، وعادًة نختار 
البحار  يف  يعي�ض  الذي  منا  والبع�ض  نومنا  مكان  ليكون  املياه  قاع 

واملحيطات يختبئ حتت الرمال اأو بني الأع�ساب والنباتات البحرية ليحمي 
نف�سه من الأ�سماك الكبرية والكائنات البحرية املفرت�سة.

فكيف حتمي  البحر  تعي�ض يف  مفرت�سة  كائنات  هناك  كانت  اإذا   : اأمونة 
الأ�سماك نف�سها منها يف النهار اأثناء حركتها؟

ال�سمكة الذكية : �ساأجيبِك على �سوؤالِك 
القادم، فقد حان  اللقاء  يا عزيزتي ولكن يف 
الوقت لأودعِك واأعود اإىل عائلتي فاإىل اللقاء.

اأمونة : يف اأمان اهلل وحفظه .

 

العدد 1374 روي عن النبي s اأنه قال )اإتقوا مواقع الّتهم(



أنا أتعلم أشياء جديدة 

At The Bank     في المصرف

وتلفظ (بانَك)  مصرف   bank

وتلفظ (مانيْجر) مدير     manager

$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$

$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$$
$$

$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$

$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$

$$$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$

$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$

$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$

$$
$$
$

$$
$$
$

وتلفظ ( كالرك )   موظف      clerk
وتلفظ ( كالينت )  زبون    client

money       نقود      وتلفظ (َموني) 

sum       مبلغ من المال        وتلفظ (َسم) 

Loan       قرض      وتلفظ  (َلْون)

 Cash       نقدًا     وتلفظ (كاش)   

Check        صك – شيك      وتلفظ (چـيك )  

Counter                                           شباك موظف البنك         وتلفظ (كاونتر) 
Current  account                حساب جاري                 وتلفظ ( گـرْنت أكاونت ) 

Deposit  account               حساب وديعة            وتلفظ ( ديبوزت أكاونت )
Interest                                فائدة                     وتلفظ (إنترست) 

Dailogueمحادثة
 

where is the 
manager of the bank ?        

أين مدير المصرف (البنك) ؟

What do you want of him ?
ماذا تريد منه ؟      

       I  need a loan. 
 أنا احتاج إلى قرض.     

Ask the clerk at the counter.
  اسأل الموظف في الشباك   

Alaikum Salamu, How can  I help you ?        
 وعليكم السالم، كيف يمكنني مساعدتك ؟

You have to sign here first 
 عليك إن توقع هنا أوال 

     The bank imposes a 
little interest

  المصرف يفرض فائدة قليلة

You 're welcome . You 
can come next week .  

 يمكنك القدوم في األسبوع
        القادم على الرحب والسعة

Salamu Alaikum .  
 سالم عليكم

I  want to meet the manager        
 أريد مقابلة المدير
 I  need a Loan .
  أحتاج إلى قرض 

I  agree . Thank you
أنا أوافق . شكرًا 

$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$

إعداد : جميلة المالكي
رسوم : زاهد المرشدي 

 

روي عن النبي s اأنه قال )اإن اهلل يحب من عباده الغيور(14



أنا أتعلم أشياء جديدة 

At The Bank     في المصرف

وتلفظ (بانَك)  مصرف   bank

وتلفظ (مانيْجر) مدير     manager
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$
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$$
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$$
$$
$$
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$$
$

$$
$$
$

وتلفظ ( كالرك )   موظف      clerk
وتلفظ ( كالينت )  زبون    client

money       نقود      وتلفظ (َموني) 

sum       مبلغ من المال        وتلفظ (َسم) 

Loan       قرض      وتلفظ  (َلْون)

 Cash       نقدًا     وتلفظ (كاش)   

Check        صك – شيك      وتلفظ (چـيك )  

Counter                                           شباك موظف البنك         وتلفظ (كاونتر) 
Current  account                حساب جاري                 وتلفظ ( گـرْنت أكاونت ) 

Deposit  account               حساب وديعة            وتلفظ ( ديبوزت أكاونت )
Interest                                فائدة                     وتلفظ (إنترست) 

Dailogueمحادثة
 

where is the 
manager of the bank ?        

أين مدير المصرف (البنك) ؟

What do you want of him ?
ماذا تريد منه ؟      

       I  need a loan. 
 أنا احتاج إلى قرض.     

Ask the clerk at the counter.
  اسأل الموظف في الشباك   

Alaikum Salamu, How can  I help you ?        
 وعليكم السالم، كيف يمكنني مساعدتك ؟

You have to sign here first 
 عليك إن توقع هنا أوال 

     The bank imposes a 
little interest

  المصرف يفرض فائدة قليلة

You 're welcome . You 
can come next week .  

 يمكنك القدوم في األسبوع
        القادم على الرحب والسعة

Salamu Alaikum .  
 سالم عليكم

I  want to meet the manager        
 أريد مقابلة المدير
 I  need a Loan .
  أحتاج إلى قرض 

I  agree . Thank you
أنا أوافق . شكرًا 

$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$

 

العدد 1574 روي عن النبي عي�سى j اأنه قال )اأبغ�سوا الدنيا يحببكم اهلل(



ذهب جعفر مع اأخيه يف �سباح يوم اخلام�ض ع�سر من �سهر �سعبان املبارك للتوجه اإىل مرقد الإمام 
 f احل�سني عليه ال�سلم لأداء زيارة الن�سف من �سعبان مبنا�سبة ذكرى ولدة الإمام احلجة بن احل�سن

 f وبعد اإمتام الزيارة ذهب اأحمد واأخوه منتظر لزيارة مقام الإمام �ساحب الع�سر والزمان

وبعد الإنتهاء من الزيارة وقراءة زيارة الن�سف من �سعبان ذهبا اإىل النهر املجاور للمقام ال�سريف ولكن 
جعفر تفاجاأ من وجود بع�ض الأطفال الذين يحملون معهم مكرب �سوت وهم ي�سمعون اإىل بع�ض التوا�سيح 
عن الإمام احلجة f ولكنها حتتوي على مو�سيقى �ساخبة وكاأنها اأ�سبه بالأغاين، فتوقف جعفر واأخوه 
وقال لأحد الأ�سخا�ض الواقفني: ال�سلم عليكم فلم ي�سمع اأحد �سلم جعفر ب�سبب اإرتفاع �سوت اجلهاز 

فقام جعفر بتقليل �سوت اجلهاز،

قصة: كرار الخفاجيمن آداب الفرح
رسوم: زاهد المرشدي

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال)ل تياأ�ض لدينك وباب التوبة مفتوح(16



اأحدهم وعليكم ال�سلم نحن نعتذر مل  اأقل لكم ال�سلم عليكم؟ فاأجابه  اأمل   : وقال لهم 
ن�سمعك لأننا اليوم فرحون بذكرى مولد الإمام ونحن منهمكون بالفرحة 

فاأجابهم جعفر : اأي فرحة هذه! هكذا حتيون مولد الإمام بهذه املو�سيقى ال�ساخبة والعالية 
واأنتم ت�سفقون ب�سكل غريب وترق�سون! واأي�سا الآن ارتفع �سوت الأذان األ تذهبون لأداء 
ال�سلة؟ ، فاأجابه اأحدهم وما دخلك اأنت نحن نعرب عن فرحتنا بولدة الإمام بطريقتنا 
اخلا�سة. فقال لهم منتظر: واأي طريقة هذه بالرق�ض والأغاين! ،فاأجابه اآخر: هذه لي�ست 
اأغاين واإمنا هي توا�سيح عن الإمام ، فرد عليه جعفر األ ت�سمع اإىل �سوت الإيقاع واملو�سيقى 
فمثل هذه التوا�سيح قد حرمتها مرجعيتنا الكرمية لأنها اأ�سبه بالأغاين  وت�سيء اإىل ذكرى 
ولدة الإمام f وغري لئق بكم، فاأرجو منكم اأن ترتكوها واأن ت�ساركوا الفرحة مع بقية 
املوالني لأهل البيت عليهم ال�سلم يف منطقة ما بني احلرمني ال�سريفني فهنالك جمموعة 
دعونا  هيا   ، ال�سلم  عليهم  البيت  اأهل  بحق  اجلميلة  والتوا�سيح  ال�سعرية  الق�سائد  من 

ن�سلي ومن ثم نذهب اإىل هذا الإحتفال اجلميل.
و اأقنع جعفر واأخوه منتظر الأطفال بعدم ال�سماع اإىل مثل هكذا توا�سيح لأنه غري لئق 

مبواليد الأئمة عليهم ال�سلم .

ونحن على يقني يا اأ�سدقاءنا الأعزاء باأنكم 
غري  لأنها  توا�سيح  هكذا  ملثل  ت�ستمعون  ل 
لئقة وحمرم �سماعها كتحرمي الأغاين لأنها 

تدل على الطرب واللهو.
وكل عام واأنتم من املوالني وال�سائرين على 
ومربوك  ال�سلم  عليهم  البيت  اأهل  خطى 

عليكم وعلينا الولدات ال�سعبانية .
دمتم �ساملني 

 

العدد 1774 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )ل عبادة كاأداء الفرائ�ض(



اليوم يا أصدقائي سوف نتعرف على كيفية صناعة الذهب وإستخراجه 
وسوف نحاول أنا وأنتم التعرف على هذا الموضوع بشكل بسيط .

إن الذهب هو من الفلزات أي هو معدن ترابي . 
اصفر براق وله قدرة كبيرة على التمدد ، يوجد في الطبيعة على 

شكل تراب أو كتل صغيرة ملتصقة بالصخور ولذلك حينما 
يستخرج الذهب نرى أن المصانع أو الباحثين عن الذهب يذهبون 

إلى أماكن تواجد هذا العنصر كالمناجم أو األنهر التي تكون 
معروفة بوفرة خامات الذهب، ويستخلص بعدة طرائق منها:

فتُت  ـُ و هي أن ُتكسر الصخور التي تحتوي على خامات الذهب وتـ
وتوضع في مواد كيماوية تذيب الذهب فقط ويجمع السائل فيما 

بعد ويتم إستخالص ذرات الذهب كهربائيا وهذه الطريقة تتبع 
حينما يكون الذهب ممتزجا مع الصخور.

وتكمن أهمية الذهب ليس ألنه يستخدم للزينة أو ألنه معدن نادر فقط وإنما 
لخصائصه الفيزيائية التي تدخل في الصناعات الدقيقة مثل 

الصناعات الفضائية واإللكترونية والطبية . 
نكتفي بهذا القدر يا أصدقائي وأتمنى أن تكونوا قد تعرفتم معي على 

معلومة جديدة، إلى اللقاء في حلقة جديدة.

أرجو أن أكون قد أفدتكم يا أصدقائي بهذه المعلومة.

ولكن في العموم إن معظم كميات الذهب التي تم إستخالصها 
هي بالطريقة القديمة والمعروفة منذ القدم وهي طريقة 

(الطفو) هذا إضافة إلى ما يوجد من الذهب ككتل كبيرة متراصة 
مع بعضها ُمَشكلة كتلة ذهبية تختلف في الحجم . وبعد تجميع 

خام الذهب الصافي يتم إذابته وصبه في سبائك تختم وتوضع 
ـَذهب إلى المصانع لإلستفادة منها. في البنوك الدولية أو تـ

  ( الطفو ) أو طريقة الغسل وهي طريقة قديمة 
إذ يؤخذ التراب الذي يحتوي على حبات الذهب ، ويغسل 
بالماء لمرات عديدة حتى تترسب حبات الذهب في قعر 

اإلناء ومن ثم تجمع بعد ذلك لتكون ما يشبه الرمال 
الذهبية وتسمى هذه الرمال بـ (التبر) .

ذوُب فيما بعد وتصب على شكل قوالب.  ـُ التي تـ

١ ٢

٣
٤

الطرائق الحديثة 
ومنها: طريقة اإلستخالص الكيميائي

إعداد: عالء الباشق

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )الت�سرّب على املكروه يع�سم القلب(18



اليوم يا أصدقائي سوف نتعرف على كيفية صناعة الذهب وإستخراجه 
وسوف نحاول أنا وأنتم التعرف على هذا الموضوع بشكل بسيط .

إن الذهب هو من الفلزات أي هو معدن ترابي . 
اصفر براق وله قدرة كبيرة على التمدد ، يوجد في الطبيعة على 

شكل تراب أو كتل صغيرة ملتصقة بالصخور ولذلك حينما 
يستخرج الذهب نرى أن المصانع أو الباحثين عن الذهب يذهبون 

إلى أماكن تواجد هذا العنصر كالمناجم أو األنهر التي تكون 
معروفة بوفرة خامات الذهب، ويستخلص بعدة طرائق منها:

فتُت  ـُ و هي أن ُتكسر الصخور التي تحتوي على خامات الذهب وتـ
وتوضع في مواد كيماوية تذيب الذهب فقط ويجمع السائل فيما 

بعد ويتم إستخالص ذرات الذهب كهربائيا وهذه الطريقة تتبع 
حينما يكون الذهب ممتزجا مع الصخور.

وتكمن أهمية الذهب ليس ألنه يستخدم للزينة أو ألنه معدن نادر فقط وإنما 
لخصائصه الفيزيائية التي تدخل في الصناعات الدقيقة مثل 

الصناعات الفضائية واإللكترونية والطبية . 
نكتفي بهذا القدر يا أصدقائي وأتمنى أن تكونوا قد تعرفتم معي على 

معلومة جديدة، إلى اللقاء في حلقة جديدة.

أرجو أن أكون قد أفدتكم يا أصدقائي بهذه المعلومة.

ولكن في العموم إن معظم كميات الذهب التي تم إستخالصها 
هي بالطريقة القديمة والمعروفة منذ القدم وهي طريقة 

(الطفو) هذا إضافة إلى ما يوجد من الذهب ككتل كبيرة متراصة 
مع بعضها ُمَشكلة كتلة ذهبية تختلف في الحجم . وبعد تجميع 

خام الذهب الصافي يتم إذابته وصبه في سبائك تختم وتوضع 
ـَذهب إلى المصانع لإلستفادة منها. في البنوك الدولية أو تـ

  ( الطفو ) أو طريقة الغسل وهي طريقة قديمة 
إذ يؤخذ التراب الذي يحتوي على حبات الذهب ، ويغسل 
بالماء لمرات عديدة حتى تترسب حبات الذهب في قعر 

اإلناء ومن ثم تجمع بعد ذلك لتكون ما يشبه الرمال 
الذهبية وتسمى هذه الرمال بـ (التبر) .

ذوُب فيما بعد وتصب على شكل قوالب.  ـُ التي تـ

١ ٢

٣
٤

الطرائق الحديثة 
ومنها: طريقة اإلستخالص الكيميائي

 

العدد 1974 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )احلق طريق اجلنة والباطل طريق النار(
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• توضع جميع المقادير في الخالط 
وتخلط جيدا حتى تذوب جميع 

المكونات .
• توضع المكونات في اسطوانة 

جافة ومحكمة اإلغالق ليتم 
استخدامها عند الحاجة .

طريقة التحضير 

• كوب واحد قشطة 
• نصف كوب سكر 

• ملعقتان كبيرة (كاكاو بودرة)
• خمس مالعق كبيرة (حليب بودرة) 

• ملعقة واحدة صغيرة فانيليا 
• ملعقة واحدة صغيرة نسكافيه 

• (٤٠) غم كريم كراميل 
• كوب واحد بندق محمص 

المقادير 

طريقة عمل النوتيال 

إعداد: هدير فيصل

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال)اأ�سل الر�سا ح�سن الثقة باهلل(20
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رسوم : زاهد المرشدي

 

العدد 2174 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )من خ�سع قلبه خ�سعت جوارحه(



S p o r t
بها  يتمتع  واحد،  آن  في  وجماعية  فردية  رياضة  التجديف 
تحتاج  وال  متنوعة،  و  عديدة  ألهداف  ويمارسونها  الهواة 
بين  وتعاون  دقة  إلى  بل  فقط،  جسمانية  قوة  إلى 
المجموعة أو الفريق إذ يتعلم الكثير من الناس هذه اللعبة 
والبعض من يستخدمها في حياته اليوميه ألنها  تستخدم 

في مجاالت متعددة مثل نقل البضائع والصيد.   

التجديف 

 نبذة عن تاريخ رياضة التجديف في العالم 

نشأت رياضة التجديف الحديثة شأنها شأن الكثير من الرياضات  في إنجلترا إذ تم 
تنظيم أول سباق تجديف حديث لمسافة (٥ أميال) على نهر التايمز في جنوب إنجلترا 
المتحدة  الواليات  إلى  سريعًا  الرياضة  هذه  إنتشرت  إنجلترا  ومن  م)   ١٧١٦) سنة 
األمريكية، التى شهدت أول مسابقة رسمية للتجديف في سنة(١٨١١ م) وانتقلت 
من بعدها إلى دول أوربا واستراليا ، كما بدأ تنظيم رياضة التجديف بتأسيس إتحادات 
تم  و  األمريكية  المتحدة  الواليات  ، في  التجديف  نوادي  والتي أسست فيها  لها  
تكوين أول إتحاد لهذه الرياضة في عام(١٨٧٢ م) بلغ عدد أندية التجديف في ذلك 
الوقت (٢٨٩) نادي ومن ثم بريطانيا وكافة الدول األوربية ونالت هذه الرياضة شرف 
اإلنضمام لأللعاب األولمبية وُيقاُم سباق التجديف في مسارات مخصصة ومجهزة 

سواء في بحيرات طبيعية أو إصطناعية .               

القوارب
تتعدد أنواع القوارب 

المستخدمة في 
السباقات، ويتم 

تصنيفها عادة باستخدام 
طريقة عدد المقاعد 
(القوارب الفردية أو 

الزوجية أو الرباعية أو 
ذات الثمانية مقاعد)

الدفة
وهي التي يتم بها 

توجيه القارب إذ تكون 
مهمة قائد الدفة توجيه 

السير وتصحيح خط 
السير من اليمين إلى 

اليسار وله دور هام 
في قيادة الفريق . 

المجداف
يصنع المجداف من 

مواد من الخشب 
المتين أو المطاط 

بطول (٢٦٠)سنتيمتر 
وعرض الكف 
(١٦)سنتيمتر 

   

التجهيزات

إعداد: كرار عبد عودة
رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال)�سّر النا�ض من يظلم النا�ض(22



S p o r t
بها  يتمتع  واحد،  آن  في  وجماعية  فردية  رياضة  التجديف 
تحتاج  وال  متنوعة،  و  عديدة  ألهداف  ويمارسونها  الهواة 
بين  وتعاون  دقة  إلى  بل  فقط،  جسمانية  قوة  إلى 
المجموعة أو الفريق إذ يتعلم الكثير من الناس هذه اللعبة 
والبعض من يستخدمها في حياته اليوميه ألنها  تستخدم 

في مجاالت متعددة مثل نقل البضائع والصيد.   

التجديف 

 نبذة عن تاريخ رياضة التجديف في العالم 

نشأت رياضة التجديف الحديثة شأنها شأن الكثير من الرياضات  في إنجلترا إذ تم 
تنظيم أول سباق تجديف حديث لمسافة (٥ أميال) على نهر التايمز في جنوب إنجلترا 
المتحدة  الواليات  إلى  سريعًا  الرياضة  هذه  إنتشرت  إنجلترا  ومن  م)   ١٧١٦) سنة 
األمريكية، التى شهدت أول مسابقة رسمية للتجديف في سنة(١٨١١ م) وانتقلت 
من بعدها إلى دول أوربا واستراليا ، كما بدأ تنظيم رياضة التجديف بتأسيس إتحادات 
تم  و  األمريكية  المتحدة  الواليات  ، في  التجديف  نوادي  والتي أسست فيها  لها  
تكوين أول إتحاد لهذه الرياضة في عام(١٨٧٢ م) بلغ عدد أندية التجديف في ذلك 
الوقت (٢٨٩) نادي ومن ثم بريطانيا وكافة الدول األوربية ونالت هذه الرياضة شرف 
اإلنضمام لأللعاب األولمبية وُيقاُم سباق التجديف في مسارات مخصصة ومجهزة 

سواء في بحيرات طبيعية أو إصطناعية .               

القوارب
تتعدد أنواع القوارب 

المستخدمة في 
السباقات، ويتم 

تصنيفها عادة باستخدام 
طريقة عدد المقاعد 
(القوارب الفردية أو 

الزوجية أو الرباعية أو 
ذات الثمانية مقاعد)

الدفة
وهي التي يتم بها 

توجيه القارب إذ تكون 
مهمة قائد الدفة توجيه 

السير وتصحيح خط 
السير من اليمين إلى 

اليسار وله دور هام 
في قيادة الفريق . 

المجداف
يصنع المجداف من 

مواد من الخشب 
المتين أو المطاط 

بطول (٢٦٠)سنتيمتر 
وعرض الكف 
(١٦)سنتيمتر 

   

ووصلوا إلى األمازونالتجهيزات

ونحن 
سوف 

ننطلق إلى 
هناك ، جّهز 

نفسك

سنان ، سنان ، قم بسرعة

هوان ؟ ما الذي حدث

الحجر المقدس

ثاقب أخبرنا بأن هنالك 
مشكلة خطيرة في 

األمازون.

سرق حجر مقدس وثمين ، وكل القبائل تتبرك به.
واآلن سوف تقوم معارك طاحنة بين 

القبائل ألن كل قبيلة تتهم األخرى بسرقته
دلنا على مكان الحادث ، سنسن 

إبدأ العمل وراقب الناس

هل لديك خطة ؟

سيناريو: وسام القريني
رسوم: مصطفى برشومي / مصر

 

العدد 2374 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )من علمة الّلوؤم �سوء اجلوار(



وفي مكان الحادث

وفي اليوم الثاني

هنا نحتفظ بالحجر ، إنه الكهف المقدس

مدخل واحد فقط 
وفتحة بعيدة جدا 

في األعلى

أنظر يا سنان ، إنه فرو كثيف

هل تدخل الحيوانات إلى هنا
كال ال نسمح بذلك ، إنها تدّنس المكان

فهمت ، إذن 
لنجتمع يوم غد 

بعد أن نلقي 
نظرة ونتفحص 

في األرجاء

لم أعثر على إي حيوان في 
الغابة لديه مثل هذا الفرو.

لقد تخفيت بين الناس ولم 
أالحظ أي شيء يثير الشك

سنان ، لماذا تنظر هكذا ؟
أنظر ماذا يرتدي ، إنه حزام من فرو كثيف

أرجوكم إقترب وقت الحرب ، إذا لم تنقذونا فسوف أرحل مع عائلتي

خذ هذه وأنت هذه يااااااااهو 

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال)اأبغ�ض اخللئق اإىل اهلل املغتاب(24



أنا سأتكفل ببعضهم 

لقد قبضت عليه وأوثقته 

رائع يا سنان ، لقد حللت القضية ، 
إنه الفرو الذي عثرنا عليه في الكهف

بالطبع بأننا أفضل المحققين ، لنرسل 
لزعماء القبائل ونبلغهم بما جرى

كانت مغامرة رائعة جدا ، شكرا لجهودكم 

توقف أيها السارق ، أنا بطل كاراتيه وال أخاف من حراسك

إنك واهم أيها سنسن
الغريب

خذ هذه وأنت هذه يااااااااهو 
من أين ظهر 
سرقت هذا اللعين؟

الحجر حتى 
تتخلص 

من القبائل 
بالحرب

بل ألسيطر على 
الغابات كلها ، اللعنة ، 

لقد أنقذنا اآلالف ، حان وقت لقد كشفتم خطتي
الرحيل ، هيا يا أبطال 

 

العدد 2574 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )العلم م�سباح العقل(



العراق دولة قديمة يمتد تاريخها إلى ما 
أعالٌم كثيرة  فيه  ورفعت  الميالد  قبل 
حكمت  التي  والدول  األمم  حسب 
ولكن في العصر الحديث أي بعد عام 

١٩٢٠ ميالدي.

علم العراق
 َأعَتِمَد أول علم للعراق في عام(١٩٢١)م، عند إنشاء المملكة العراقية الهاشمية في عهد االنتداب البريطاني. 

وكان العلم يحتوي على خطوط أفقية بالترتيب أسود-أبيض-أخضر، مع شبه منحرف أحمر في الجانب، 
ونجمتين سباعيتين بيضاويتين ترمزان للمحافظات ال(١٤) في المملكة. وتصميم العلم وألوانه مشابهان لتصميم 

علم الثورة العربية الكبرى، التي قام بها الهاشميون على الحكم العثماني خالل الحرب العالمية األولى.

 وفي  عام (١٩٥٨) م َأعَتِمَد علٌم جديد للكيان أإلتحادي بين العراق واألردن، والذي أطلق عليه 

االتحاد الهاشمي العربي،وهو في تصميمه مطابق لعلم فلسطين الحالي باأللوان وحتى 

بالشكل،إستخدمه الهاشميون أيضا قبل ذلك في الحجاز وإمارة شرق األردن في فترات مختلفة ولكن 

اعتماد هذا العلم لم يتم إال لفترة وجيزة جدا، إذ لم يدم اإلتحاد سوى بضعة أشهر نتيجة لثورة عبد 

الكريم قاسم على الحكم الملكي وإعالن الجمهورية في العراق في تموز من العام نفسه.

 بعد حركة ١٤ يوليو / تموز (١٩٥٨) م، وإسقاط الحكم 

الملكي في العراق، أصدر قانون علم الجمهورية العراقية 

رقم (١٠٢) لسنة (١٩٥٩) م  الذي اعتمد علما يحتوي  

على خطوط عمودية بالترتيب أسود-أبيض-أخضر، مع 

شمس ثمانية األضالع حمراء وفي مركزها دائرة صفراء.

اما في مرحلة ما بعد سقوط نظام البعث الفاشي في 

العراق عام (٢٠٠٤) م جرى إقتراح علم جديد للعراق 

وقد قام بتصميم هذا العلم الفنان رفعت الجادرجي  
ولكنه لم يعتمد .

أما   في يونيو / حزيران (١٩٦٣) م و بعد أن تم إعالن ميثاق الوحدة اإلتحادية بين مصر وسوريا والعراق وهي الوحدة التي 

لم تحدث فعال  . تم اعتماد علم جديد للبالد ويتكون العلم من ثالثة ألوان األسود واألبيض و األحمر وبه ثالث نجوم كل 

منها ذات خمس شعب لونها أخضر ترمز للبلدان المتحدة . 

١٩
٥٩

 -١
٩٢

١

 ١
٩٥

٨

١٩
٦٣

 - 
١٩

٥٩

١٩٦٣-١٩٩١ 

٢٠٠٤ - ٢٠٠٨

العلم الحالي

و في (٢٢/كانون ثاني/ ٢٠٠٨)م
 أقر مجلس النواب العراقي قانون تغيير 

العلم والذي أزال بموجبه النجوم 
الثالث التي ترمز للوحدة المزعومة . 
وإبقاء خط عبارة "اهللا اكبر" بالخط 
الكوفي وهو العلم الحالي للبالد . 

والعلم الحالي للعراق يتألف من ثالثة خطوط عرضية باأللوان األحمر ثم األبيض ثم 

األسود حسب الترتيب من األعلى إلى األسفل. وتتوسط المستطيل األبيض عبارة "اهللا 
أكبر" بالخط الكوفي باللون األخضر وتمثل ألوان العلم ألوان الرايات اإلسالمية،

وهي تجسيد لقول الشاعر صفي الدين الحلي :  

  بِيٌض َصنائُِعنا، سوٌد وقائُِعنا، ِخضٌر َمرابُعنا، ُحمٌر َمواِضينا
 واقر هذا العلم حسب تعديل قانون علم العراق رقم (٩) لسنة (٢٠٠٨) م.

   

إعداد: عالء الباشق

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )الّلئيم ل ي�ستحي(26



تعلن شعبة رعاية الطفولة التابعة لألمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدسة عن البدء بالتسجيل في الدورات الفنية التي ستقيمها الشعبة 

خالل العطلة الصيفية
 بتاريخ (١٠ / ٦ / ٢٠١٥) لنشاطات 

(المسرح ، الرسم ، الخط والزخرفة ، اإلنشاد ، التصوير) 

فعلى الراغبين بالتسجيل من أبنائنا األعزاء أصحاب المواهب الفنية 
مراجعة مركز مبيعات الحسيني الصغير الكائن في شارع الجمهورية مقابل 
المخيم الحسيني المشرف لغرض درج أسمائهم في قوائم المشتركين 

علما بأن الدورات المذكورة ستكون 
بإشراف أساتذة مختصين  . 

 

العدد 2774 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )من �سحب جاهل نق�ض عقله(



العمة هدى : �سنتربك هذا اليوم بذكرى ولدة الإمام احل�سن بن علي بن اأبي طالب b ، ولد g يف ليلة الن�سف 
من �سهر رم�سان املبارك �سنة ثلثة من الهجرة ، وغمرت الفرحة قلب نبينا حممد s، فاحل�سن g اأول مولود 
من بيت النبوة واأول من حمل النوَرين ، نور النبوة ونور الإمامة ، نور نبوة جده النبي s املتمثلة يف اإبنته  واأحب 

النا�ض اإليه فاطمة الزهراء h ونور الإمامة ، اإمامة اأبيه علي g اأخ ر�سول اهلل وو�سيه من بعده .

ريحانة : هناك �ُسنة تعلمناها من اأهل البيت  b وهييي اأن 
يوؤذن اأحدنا يف اأذن املولود اجلديد  اليمنى ،  ويقيم يف اأذنه 
 ) اأكرب  اهلل   ( كلمة  على  اأ�سماعه  املولود  ليفتح   ، الي�سرى 

لتتغلغل اإىل اأعماق نف�سه ويعي�ض بها .

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )العقل اأ�سل العلم وداعية الفهم(28

قصة: سعد الدين البناء
رسوم: أحمد الخزعلي



فياأخذه   ، اجلديد  الوليد  فراق  يطيق  ل   s النبي  كان   : فاطمة 
لفاطمة  النبي  اأن حب  املوؤكد  ومن   ، ويناغيه  ويداعبه  اأح�سانه  يف 
والإمام علي ولإبنيهما ، مل يكن بدافع العاطفة فقط  ، فالنبي اأ�سمى 
من اأن ت�سيطر عليه العاطفة املجردة واملح�سة ، واإمنا يحبهم لعلمه 
ولعلمه   ، نبوته  لبيت  واختارهم   ، تعاىل جعلهم خري خلقه  ان اهلل 

اأي�سا اأن هذا البيت حافظ الر�سالة ، ومعدن التنزيل .
البيت  اأهل  اأئمة  ثاين   g املجتبى  احل�سن  الإمام   : الهدى  نور 
واأخوه  b وهو  الك�ساء  اأهل  g ورابع  املوؤمنني علي  اأمري  b ابن 

احل�سني c ريحانتا ر�سول اهلل و�سيدا �سباب اأهل اجلنة.

على  �سلِّ  اللهم   : جميعًا  البنات 
حممد واآل حممد ، اللهم اإ�سهد باأننا 
نحب احل�سن واحل�سني c ، والنبي 

حممد s واآل بيته جميعًا .
امل�سلمني  بويع خللفة   : العمة هدى 
العمر  من  وله  للهجرة   )41( �سنة 
�ستة  خلفته  يف  واأقام  �سنة   )37(
خللها  عانى   ، اأيام  وثلثة  اأ�سهر 
وكان   ، جّمة  متاعب  ولقى  كثريًا 
ا�ست�سهد )47(  ال�سريف حني  عمره 
مع  واأ�سهرًا  �سنوات  �سبع  عا�ض  �سنة 
مع  �سنة   )37( و  امل�سطفى  جده 
اأبيه املرت�سى ، وبقي وحده مع اأخية 
الإمام احل�سني ال�سهيد ع�سر �سنني .

العمة هدى : اإن من املعلوم والثابت لدى اجلميع اأن احل�سن g كان اأ�سبه النا�ض 
بر�سول اهلل sخلقًا وُخلقًا وهياأًة و�سوؤددا .

وروي عن الر�سول s اأنه قال :  اأيها النا�ض األ اأُخربكم بخري النا�ض جدًا وجدًة ، 
قالوا بلى يا ر�سول اهلل، قال s )احل�سن واحل�سني جدهما ر�سول اهلل وجدتهما 

خديجة بنت خويلد(.
وقال: األ اأخربكم بخري النا�ض اأبًا واأمًا، قالوا بلى يا ر�سول اهلل، قال s )احل�سن 

 . ) s  واحل�سني اأبوهما علي بن اأبي طالب واأمهما فاطمة بنت حممد
 s يا ر�سول اهلل ، قال  ، قالوا بلى  النا�ض عمًا وعمًة  اأَخربكم بخري  األ   : وقال 
احل�سن واحل�سني ، عمهما جعفر بن اأبي طالب وعمتهما اأم هاين بنت اأبي طالب.
 s األ اأخربكم بخري النا�ض خاًل وخالًة ، قالوا بلى يا ر�سول اهلل ،قال   : وقال 
احل�سن واحل�سني ، خالهما القا�سم بن ر�سول اهلل وخالتهما زينب بنت ر�سول اهلل.
األ اأن اأباهما يف اجلنة ، واأمهما يف اجلنة ، وجدهما يف اجلنة ، وجدتهما يف اجلنة 
، وعمهما يف اجلنة ، وعمتهما يف اجلنة ، وخالهما يف اجلنة ، وخالتهما يف اجلنة 

، ومن اأحبهما يف اجلنة.

 

العدد 2974
 

العدد 2974 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )اأف�سل العبادة العفاف(



الفم 

القناة الهضمية 

ملحقات القناة 
الهضمية 

الغدة اللعابية 

الكبد
البنكرياس

البلعوم

المريء 

المعدة 

االثنا عشري

األمعاء الدقيقة 

األمعاء الغليظة

المستقيم 

٢

١

نَساَن ِفي َأْحَسِن تـَْقِويٍم ) سورة التين / اآلية ٤ ر وتأمل في معنى اآلية الكريمة التالية : قال تعالى (  َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ فكِّ

معلومات تهمك 
إن أجهزة جسمك تعمل بإنتظام لحظة بلحظة , وكل جهاز يقوم بوظيفة أو 

عدة وظائف لتبقى حيًا . ومن هذه األجهزة :
( الجهاز العظمي,الجهاز الهضمي , الجهاز التنفسي , الجهاز العصبي , الجهاز الدموي , جهاز اإلخراج ) 

سؤال : ما هو الجهاز الهضمي؟

 ( The Digestive system ) الجهاز الهضمي
وهو جهاز وظيفته هضم الطعام وتحويله إلى مواد يمتصها الدم وينقلها إلى جميع أجزاء جسمك 

لإلستفادة منها و يتكون من : 

الجواب  

إعداد: لبيب السعدي
رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن النبي s اأنه قال )من �سّر موؤمنا فقد �سّرين ومن �سّرين فقد �سّر اهلل(30



التقدم التكنلوجي الذي تعيشه البشرية ...محافظا على أسلوب حياته القديم هذا حتى اليوم رغم على زالجات جليدية تجرها الحيوانات و بقي هذا الشعب مواد سميكة، ينيرونها بالمصابيح النفطية ويتنقلون واحد ويسكنون الخيم المصنوعة من جلود الحيوانات أو شبيهة بحياة البدو الرحل فهم ال يستقرون في مكان  منذ سبعينيات القرن الماضي وألن  حياة النينيتس تعد التحاق جميع أطفال النينيتس فى المدارس الداخلية السوفيتية تغيير كبير في ببنيتهم التحتية و نمط حياتهم األصلية. وقد تم اكتشف احتياطات النفط والغاز في منطقتهم، والتي أدت إلى واجه هذا الشعب تحديًا كبيرًا فى سبعينات القرن الماضي عندما 

ببرررررررر أشعر بالبرد الشديد عن اذنكم 
يا أصدقائي سوف أذهب لكي أتدفأ 
وسوف أحكي لكم عن شعب آخر في 

رحلتي القادمة إن شاء الله.

شعب النينيتس فعلى الرغم من برودة الجو وقساوته في القطب الشمالي يعيش هذا الشعب فيه
وهم ُرعاة حيوانات (الرنة) التي تشبة الغزالن ولكن فروها سميك لذلك يعتمد عليها هذا الشعب كمصدر 

للغذاء وللتنقل وأيضا لإلستفادة من جلودها السميكة لصناعة المالبس ويعتمدون كذلك على صيد 
األسماك، وهم شعب مهاجر من جميع أنحاء شبه جزيرة (يامال) التابعة إلى روسيا ، وتمكنوا من العيش 

على مدار أكثر من ألف عام وسط درجة حرارة (٥٠ درجة مئوية تحت الصفر ) فى فصل الشتاء و
(٣٥ درجة مئوية في الصيف). يهاجرون سنويًا لمسافة أكثر من(١٠٠٠) كيلومتر تتخللها عبور مسافة

( ٤٨) كم فوق مياه نهر ”أوب“ الُمجمدة وهو نهر كبير وخطر في القطب الشمالي ويقع شمال روسيا .

شعب النينيتس، القطب الشمالي، 
شمال روسيا:

في رحلتي اليوم يا أصدقائي تعرفت على 
شعب جديد لم أكن أعرفه من قبل إنه 

إعداد: عالء الباشق

 

العدد 3174 روي عن النبي s اأنه قال )اإن اهلل عز وجل يع�سم من اأطاعه(



تعالي يا عبير 
انظري .. ما هذا 

الوحل الذي على 
السجادة ؟

وكيف لي 
أن أعرف؟

ال رغبة لي في 
الحديث أو اللعب

أحد ما ترك 
وحال على 

سجادة غرفة 
الضيوف 

وأمي تعتقد 
بأني الفاعلة 

لماذا ؟

من هناك؟

أنا نور تعالي 
لنتحدث 

ونلعب قليال

نعم فكرة جميلة سأستأذن 
من أمي وأعود 

كيف ستحل 
المشكلة؟ 
من ترك 

الوحل على 
السجادة ؟

 موقف صعب

ال أدري لست ُ 
المذنبة وأمي تكاد 

أن ال تصدقني 

هيا ال تحزني 
أكيد هناك 

حل , أسمعي 
لنذهب 

إلى الدكان 
ونشتري 
المثلجات 
ستخفف 

عنِك كثيرا 

سأمنحك فرصة لتخبريني عمن 
فعل هذا يا عبير وتذكري ليس 

هناك أحد في البيت غيرك ..

لست ُ 
الفاعلة
يا أمي 

سنرى من أين 
أتى إذن؟

سيناريو: نادية غازي   رسوم: سرى غزوان / اإلمارات العربية

 

روي عن الإمام احل�سن  j اأنه قال)ما ت�ساور قوم اإل هدوا اإىل ر�سدهم(32



مرحبا صغيرتي , لدي دجاجة ضائعة , 
هال ساعدتني في البحث عنها؟

في حدائق 
بيوتكن لعلها 
تختبئ هناك

أين يمكن أن 
تكون ؟

سنبحث هناك 
ثم نبحث عنها 

في بيتنا

وأين 
نبحث

 عنها يا 
خالة؟

نعم سنبحث 
عنها يا خالة

أسمعي
 يا عبير إنه 

صوت
 الدجاجة

نعم لقد وجدناها .. هيا 
لنحاول أن نمسكها

يبدو أن تفسيرك 
معقول , فشباك 

الغرفة كان مفتوحا 
والبد أن الدجاجة 
دخلت لتبحث عن 
طعام ثم خافت 

وخرجت من جديد
أكيد ههههههههه

ستفرح أم محمود كثيرا 
عندما ترى دجاجتها

ليس بقدر فرحِك وأنِت 
تتخلصين من مشكلة 

الوحل هههههههه

الحمد لله

وحل ؟ ..آه  يبدو أني 
عرفت من الذي جلب 

الوحل إلى غرفة 
الضيوف

انظري يا أمي 
لقد مسكت 

المذنب 

انتبهي ستتسخ 
ثيابِك بالوحل 

 

العدد 3374 روي عن الإمام الباقر  j اأنه قال)اإتقوا اهلل و�سونوا دينكم بالورع(



بتول حالل
8 سنوات 

لبنان

علي قبوط
8 سنوات

لبنان

جوانا شرارة
4 سنوات 

لبنان

 علي مقدم
8 سنوات

لبنان

حسين اسماعيل
8 سنوات

لبنان

 فضل فرحات
9 سنوات

لبنان

 حيدر حمزة
5 سنوات

لبنان

محمد قبوط
7 سنوات 

لبنان

رضا شرارة
5 سنوات

لبنان

منيسا داوود
 سنتان
لبنان

  زهرة ابو صوف
9 سنوات

لبنان

نغم بلحص
13  سنة

لبنان

 طيبة زكي
 4 سنوات

العراق

علي حسين
10 سنوات

العراق

 محمد حسن فارس
 1 سنة
العراق

 رقية زكي
5 سنوات

العراق

عبد الله ثامر
3 سنوات 

العراق

محمد منتظر
10 سنوات

العراق

حسنين مشتاق
4 سنوات

العراق

حيدر احمد
12 سنة
العراق

مقتدى علي
10 سنوات

العراق

بنين حازم
12 سنة
العراق

رقية محمد
3 سنوات

العراق

 محمد علي
8 سنوات

العراق

نور جعفر
9 سنوات

العراق

فاطمة عطوان
5 سنوات

العراق

زينب علي
9 سنوات

العراق

رقية شاكر
9 سنوات

العراق

رقية حسن
سنتان
العراق

تبارك ثامر
سنتان
العراق

مصطفى عطوان
4 سنوات

العراق

حسين كاظم
10 سنوات

العراق

 سجاد زكي
5 سنوات

العراق

علي زكي
8 سنوات

العراق

محمد قاسم
8 سنوات

العراق

علي سجاد
1 سنة
العراق

نشأت عباس
8 سنوات

العراق

محمد محمد حسين
8 سنوات

العراق

رقية ميثاق
9 سنوات

العراق

كوثر سالم
4 سنوات

العراق

كرار نصر
8 سنوات

العراق

سجى حيدر
12 سنة
العراق

زهراء جعفر
8 سنوات

العراق

زهراء تحسين
4 أشهر
العراق

نورهان تحسين
1 سنة
العراق

حوراء عبد الله
شهران
العراق

علي جعفر
6 سنوات

لبنان

علي حرب
5 سنوات

لبنان

 

روي عن الإمام الباقر  j اأنه قال)الغ�سب مفتاح كل �سّر(34
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استخدم أي رقم من األرقام
 (من ٥ إلى ١٣) في الدوائر 

الموجودة دون تكرار الرقم ليكون 
مجموع األعداد في أي ثالث 
دوائر على اتجاه واحد متساٍو.

جواب العدد السابققم بتحريك عود ثقاب واحد لكي تكون المعادلة صحيحة

جواب العدد السابق

د 
عد

 ال
ب

وا
ج

بار
ألن

: ا
ق

ساب
ال

ÿ
ذهب مهدي إلى المتنزه 

وشاهد بائع البالونات 
ولكنه وجد بأن هذه 

البالونات تحمل أحرفًا من 
لغتنا الجميلة وقام 

مهدي بترتيب األحرف 
وتكوين جملة مفيدة 

منها ... وماذا عنكم؟؟؟ 
هل عرفتم ما هي ؟؟

جواب العدد السابق: ما شاء الله

ÿ

ÿ
Ñ

\
z· ‘

èص
املع

ص
املع

يدال
ح
ن

صديقتكم رقية الفتاة الذكية قد اشتركت في لعبة آلة الحروف 
وقد حصلت على هذه األحرف وجمعتها وكّونت منها كلمة 
وهي إحدى مدن العراق الحبيب هل عرفتموها ؟ هيا لنبدأ .

إعداد: لبيب السعدي

 

العدد 3574 �ض( روي عن الإمام الباقر  j اأنه قال)اإن اهلل يبغ�ض الفاح�ض املتفحِّ
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عزيزي الحسيني الصغير

فيما يلي أحاديث للّنبّي األكرم صلى الله عليه وآله 

عن اإلمام المهدّي عجل الله تعالى فرجه الّشريف، 

اشطب حروفها لتحصل على كلمة الّسر المؤلفة من 

تسعة حروف، وهي لقب لإلمام عليه السالم.

"يخرج رجل من أهل بيتي ويعمل بسّنتي".

"المهدي رجل من ولدي، وجهه كالكوكب الّدرّي".

"ال تقوم الّساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي، 

يواطئ اسمه اسمي، يمأل األرض عدًال وقسطًا كما 

ُملئت ظلمًا وجورًا".

إعداد: حنان شاهين

جواب العدد السابق: تفاحة الجنة 

صديقتنا السلحفاة تريد أن 
تعود إلى منزلها قبل 

حلول الليل 
  من منكم يا أصدقائي 
يستطيع أن يساعدها 

للوصول اليه بأسرع وقت؟

جواب العدد 
السابق:
مدرس
مركبة
قطار
حقيبة
زورق

لقد اصطاد صديقنا عزوز   كلمات ولكن تنقصها بعض الحروف 

هل يمكنكم أصدقائي اصطياد الحروف الموجودة في بركة 

المياه لتكتمل الكلمات الموجودة في الدلو ..

صك هـا ت

....ن....ع....ت
ي....ذ....ر
....ا....ف
....رب....ء
....ت....ال

جد الفروقات الستة 
الموجودة بين اللوحتين

جواب العدد السابق عمر الحلزونة ٢١ سنة
 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )من كرث �سكه ف�سد دينه(36
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عزيزي الحسيني الصغير

فيما يلي أحاديث للّنبّي األكرم صلى الله عليه وآله 

عن اإلمام المهدّي عجل الله تعالى فرجه الّشريف، 

اشطب حروفها لتحصل على كلمة الّسر المؤلفة من 

تسعة حروف، وهي لقب لإلمام عليه السالم.

"يخرج رجل من أهل بيتي ويعمل بسّنتي".

"المهدي رجل من ولدي، وجهه كالكوكب الّدرّي".

"ال تقوم الّساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي، 

يواطئ اسمه اسمي، يمأل األرض عدًال وقسطًا كما 

ُملئت ظلمًا وجورًا".

إعداد: حنان شاهين

جواب العدد السابق: تفاحة الجنة 

صديقتنا السلحفاة تريد أن 
تعود إلى منزلها قبل 

حلول الليل 
  من منكم يا أصدقائي 
يستطيع أن يساعدها 

للوصول اليه بأسرع وقت؟

جواب العدد 
السابق:
مدرس
مركبة
قطار
حقيبة
زورق

لقد اصطاد صديقنا عزوز   كلمات ولكن تنقصها بعض الحروف 

هل يمكنكم أصدقائي اصطياد الحروف الموجودة في بركة 

المياه لتكتمل الكلمات الموجودة في الدلو ..

صك هـا ت

....ن....ع....ت
ي....ذ....ر
....ا....ف
....رب....ء
....ت....ال

جد الفروقات الستة 
الموجودة بين اللوحتين

جواب العدد السابق عمر الحلزونة ٢١ سنة
 

العدد 3774 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )متام ال�سرف التوا�سع(



ذا؟
لما

هل...؟

كيف؟

ى؟
مت

أين؟

وردنا سؤال من صديق المجلة زهير عبد عون والذي 
يبلغ من العمر (١٣) عامًا من محافظة المثنى يسأل 
 عن صفات المنتظرين لإلمام المهدي

صديقنا العزيز وردت أحاديث كثيرة عن أهل البيت  ذكرت ما ينبغي أن يعمله 
المنتظرون و منها:

صفات المنتظرين 
 لإلمام المهدي

وعلو مقامهم

. أن يكون ممتثًال ألوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله •

• أن يكون الُمنتِظر مواليًا لألئمة ومتبرئًا من أعدائهم، ومطيعًا لهم 
السيما إمام الزمان الذي يأمرنا بطاعة وكالئه والسير على نهجهم.

• أن يكون منشغًال بإصالح نفسه ومستعدًا لنصرة اإلمام 
المهدي   فيكون في وضع مؤهل الستقباله.

• أن ال يكون ظالمًا بل يقاوم الظلم 
والباطل واإلنحراف، وأن يعمل 

الواجبات ويترك المحرمات.

• أن يتحلى الُمنتِظر باإلخالص والصبر ومحاسن األخالق 
فعن اإلمام الصادق  قال: (من سره إن يكون من 

أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن األخالق 
وهو منتظر فان مات وقام القائم بعده كان له من األجر 

مثل أجر من أدركه فجّدوا وانتظروا).

• الدعاء لإلمام  بتعجيل الفرج.
وقد أكدت روايات عديدة عن أهل البيت  في فضل اإلنتظار وبينت مقامه 

ومقام المنتظرين ووصفتهم بصفات عظيمة حتى ُعدَّ انتظار الفرج أفضل العبادة 
فعن رسول الله : (أفضل العبادة انتظار الفرج) 

 ولكن يجب أن يكون اإلنتظار بمعناه الحقيقي الذي أوردناه أعاله ال بالكالم فقط 
بل بالعلم والعمل، ألن مجرد االنتظار ال يكفي لوحده في تحصيل جميع تلك 

االمتيازات السابقة، بل البد من العمل والورع والتقوى.

رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن الإمام الباقر  j اأنه قال)ل نعمة كالعافية(38



كلمات رددتها فاطمة بعد إن سألت أخاها 
حسين عن سبب الفرح في شهر شعبان في 

ليلة الخامس عشر منه، بعد إن رأت 
إستعدادات الموالين للذهاب لزيارة اإلمام 

الحسين عليه السالم في قنوات التلفاز.

فأجابها حسين:
في مثل هذه الليلة ُوِلد 
اإلمام المهدي عجل الله 
تعالى فرجه الشريف هذا 

اإلمام الذي غاب بعد إن حاول 
المعادون للدين اإلسالمي 
قتله، وسيظهر لكي يمأل 

الدنيا باألفراح والعدل 
والقضاء على الظلم ومحاربة 

الفاسدين والمنحرفين.

فاطمة:
اآلن فهمت .. إن في والدة 

اإلمام المهدي عجل الله تعالى 
فرجه والدة لألفراح ألن في 

ظهوره سيعيش الناس في أمن 
وأمان وحب وسالم، واآلن 

فلنذهب يا أخي لكي نشارك 
أصدقاءنا في هذه الفرحة كما 
هو حال جميع المحبين في كل 

بقاع األرض.

حسين:
 بالتأكيد يا أختاه، سوف نشارك 
أصدقاءنا الفرحة ونؤدي األعمال 
المستحبة في مثل هذه الليلة 

والتي منها: (الُغسل،  إحياء هذه 
الليلة بالصالة واالستغفار وتالوة 

القرآن، زيارة موالنا اإلمام 
الحسين عليه السالم، قراءة دعاء 
كميل بن زياد، قراءة دعاء العهد).

رسوم : غزال محمد

 

العدد 3974 روي عن الإمام ال�سادق  j اأنه قال )من اأحب احلياة ذّل(



يف غابة �سغرية ي�سودها الهدوء عا�ست جمموعات من ال�سلحف حياة �سعيدة وكانت تتحرك ببطء �سديد 
دون �سجة ، وكان بني هذه املجاميع �سلحفاة �سغرية حتب اخلروج من الغابة والتنزه بالوديان املجاورة .

وذات يوم راأت اأرنبا �سغريا يقفز ويلعب بحرية ور�ساقة فتح�سرت على نف�سها وقالت : ليتني كنت مثله ، 
ولكن بيتي الثقيل هو ال�سبب ، اآه لو اأ�ستطيع التخل�ض منه ، واأخربت اأمها اأنها تريد نزع بيتها عن ج�سمها.

تركت ال�سلحفاة اأمها وذهبت دون اأن تقتنع بكلمها، 
حماولت  وبعد  بالقوة،  ولو  حتى  البيت  نزع  وقييررت 
متقاربتني  �سجرتني  بييني  نف�سها  ح�سرت  مييتييكييررة 

ونزعت بيتها 
فحاولت  باخلفة،  �سعرت  وعندها   ، الناعم  الرقيق  ظهرها  فانك�سف 
اأن  ،اإىل  قفزت  اأو  رك�ست  كلما  بالأمل  ت�سعر  كانت  لكنها  الأرنييب  تقليد 
قفزت قفزة طويلة فوقعت على الأر�ض م�ستلقية على ظهرها ل ت�ستطيع 
على  وتقف  منها  تقرتب  احل�سرات  بداأت  ق�سرية  فرتة  وبعد  النهو�ض 

ج�سمها الرقيق وتل�سعها ف�سعرت باأمل �سديد، 
واأثناء ذلك جاء الأرنب ال�سغري وقام مب�ساعدتها و�ساألها : اأين بيتك ؟ 
فاإجابته : لقد نزعته لأنه يعيقني ، اأردت اأن اأكون مثلك، �سكرا مل�ساعدتك.
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رسوم : زاهد المرشدي ال�شلحفاة العنيدة

�سكرت ال�سلحفاة 
الأرنب وعادت 

اإىل اأمها 
واعتذرت منها 

ت لها  بعد اأن ق�سّ
ما جرى.

اأح�سدِك على بيتك فعندما  اأنا كنت   ،  فقال الأرنييب: ولكن هذا حكم اهلل 
تهاجمنا احليوانات املفرت�سة نبقى نرك�ض ونقفز بني احل�سائ�ض لكي نختبئ 
اأما اأنِت فت�ستطيعني الإختباء ب�سرعة يف بيتك ولكنني قد ر�سيت بق�ساء اهلل 

�سبحانه وتعاىل عودي اإىل بيتك فهو ماأمنك الوحيد.

الأم: لقد اأخطاأِت ل ميكن اأن نحيا دون 
من  حتمينا  فهي  ظهورنا  على  بيييييوت 

الربودة واحلرارة والأخطار.

وذات يوم طلبت منها معلمة مادة الفنية أن ترسم لوحة فنية لتشارك فيها 
في المهرجان السنوي للمدارس ففكرت أي شيء ترسم؟ هل ترسم معركة 

الطف، التي ال تفارق خيالها وأحالمها أم ترسم المعارك التي تشن على بلدنا 
من قبل الدواعش والمتآمرين معهم؟ وأخيرًا قررت أن تجمع بين الموضوعين 

في لوحة واحدة وأطلقت عليها اسم (لوحة الحياة)

لوحة ذي قار الفنية تجسدت 

من بين المواهب التي اعتدنا التعرف عليها، موهوبة نشأت في بيت يجيد الثقافة الفنية 
واألدب، بين أخت شاعرة وأديبة وأخرى رسامة وأخرى تجيد فن الخطابة، والموهوبة التي نحن 

بصدد التحدث عنها جمعت أكثر من موهبة فنراها رسامة مبدعة وخطيبة جيدة وممثلة بارعة.

هذه الموهوبة هي زينب فالح حسن
 والتي تبلغ من العمر (١٢) عام في مدرسة السمو اإلبتدائية للبنات من محافظة 
ذي قار والتي بدأت تمارس هواياتها ومواهبها في المدرسة عن طريق مشاركتها 
والنشاط  المدرسة،  إدارة  تقيمها  التي  والمسابقات  المناسبات  من  العديد  في 
المدرسي والبيت الثقافي في محافظة ذي قار، وحصلت على العديد من الجوائز 

والشهادات التقديرية خالل مشاركتها في المهرجانات والفعاليات األخرى.
ولزينب مشاركات في التشابيه الحسينية التي ُتقام في كل عام بشهر محرم الحرام 
 وقد بدأت التمثيل في  في العاشر من محرم الذي ُقتل فيه اإلمام الحسين 
التشابيه الحسينية في الخامسة من عمرها واستمرت على ذلك في كل عام، حتى 
بأحداث  وتحلم  كثيرًا  السبايا  قصة  في  تفكر  وأخذت  الحسيني  التمثيل  عشقت 

الطف مرات عدة.

وعندما طرحت والدة زينب فكرة الرسم الذي جمعت به زينب الطف وما يجري في الوقت الحاضر من قبل داعش 
على الكاتب المسرحي أحمد حسان قرر أن ُيَجسد هذا الرسم على خشبة المسرح فقام بكتابته كنص وأخذ تفاصيله 

ليكون موضوع كتابته لنصه المسرحي، وأسماه أيضًا بـ(لوحة الحياة) وكان مخرج هذا العمل هو المخرج (فكرت 
جاسم) الذي قرر أن تكون زينب هي بطلة هذه المسرحية، وتمت المشاركة في هذه المسرحية في مهرجان 

الحسيني الصغير األول لمسرح الطفل والذي أقامته شعبة رعاية الطفولة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بتاريخ 
(١٥-١٨/ آذار /٢٠١٥) وقد أبدعت في تمثيلها وتجسيدها في الربط بين ما فعل أعداء أهل البيت  في الطف 
من قتل وتشريد وسبي ألهل بيت النبوة وما يفعله في الوقت الحالي المعادون ألتباع أهل البيت  من قتل 

وتهجير وخاصة زمر إرهاب داعش، وبهذا حصلت على لقب أفضل ممثلة في المهرجان.

على خشبة مسرح كربالء

 

روي عن الإمام ال�سادق  j اأنه قال )اإر�ض مبا ق�سم اهلل لك تكن غنيًا(40
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وذات يوم طلبت منها معلمة مادة الفنية أن ترسم لوحة فنية لتشارك فيها 
في المهرجان السنوي للمدارس ففكرت أي شيء ترسم؟ هل ترسم معركة 

الطف، التي ال تفارق خيالها وأحالمها أم ترسم المعارك التي تشن على بلدنا 
من قبل الدواعش والمتآمرين معهم؟ وأخيرًا قررت أن تجمع بين الموضوعين 

في لوحة واحدة وأطلقت عليها اسم (لوحة الحياة)

لوحة ذي قار الفنية تجسدت 

من بين المواهب التي اعتدنا التعرف عليها، موهوبة نشأت في بيت يجيد الثقافة الفنية 
واألدب، بين أخت شاعرة وأديبة وأخرى رسامة وأخرى تجيد فن الخطابة، والموهوبة التي نحن 

بصدد التحدث عنها جمعت أكثر من موهبة فنراها رسامة مبدعة وخطيبة جيدة وممثلة بارعة.

هذه الموهوبة هي زينب فالح حسن
 والتي تبلغ من العمر (١٢) عام في مدرسة السمو اإلبتدائية للبنات من محافظة 
ذي قار والتي بدأت تمارس هواياتها ومواهبها في المدرسة عن طريق مشاركتها 
والنشاط  المدرسة،  إدارة  تقيمها  التي  والمسابقات  المناسبات  من  العديد  في 
المدرسي والبيت الثقافي في محافظة ذي قار، وحصلت على العديد من الجوائز 

والشهادات التقديرية خالل مشاركتها في المهرجانات والفعاليات األخرى.
ولزينب مشاركات في التشابيه الحسينية التي ُتقام في كل عام بشهر محرم الحرام 
 وقد بدأت التمثيل في  في العاشر من محرم الذي ُقتل فيه اإلمام الحسين 
التشابيه الحسينية في الخامسة من عمرها واستمرت على ذلك في كل عام، حتى 
بأحداث  وتحلم  كثيرًا  السبايا  قصة  في  تفكر  وأخذت  الحسيني  التمثيل  عشقت 

الطف مرات عدة.

وعندما طرحت والدة زينب فكرة الرسم الذي جمعت به زينب الطف وما يجري في الوقت الحاضر من قبل داعش 
على الكاتب المسرحي أحمد حسان قرر أن ُيَجسد هذا الرسم على خشبة المسرح فقام بكتابته كنص وأخذ تفاصيله 

ليكون موضوع كتابته لنصه المسرحي، وأسماه أيضًا بـ(لوحة الحياة) وكان مخرج هذا العمل هو المخرج (فكرت 
جاسم) الذي قرر أن تكون زينب هي بطلة هذه المسرحية، وتمت المشاركة في هذه المسرحية في مهرجان 

الحسيني الصغير األول لمسرح الطفل والذي أقامته شعبة رعاية الطفولة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بتاريخ 
(١٥-١٨/ آذار /٢٠١٥) وقد أبدعت في تمثيلها وتجسيدها في الربط بين ما فعل أعداء أهل البيت  في الطف 
من قتل وتشريد وسبي ألهل بيت النبوة وما يفعله في الوقت الحالي المعادون ألتباع أهل البيت  من قتل 

وتهجير وخاصة زمر إرهاب داعش، وبهذا حصلت على لقب أفضل ممثلة في المهرجان.

على خشبة مسرح كربالء

 

العدد 4174 روي عن الإمام ال�سادق j اأنه قال)من خاف النا�ض ل�سانه فهو من اأهل النار(



التابعة للعتبة الحسينية المقدسة  الوارث  أقامت روضة 
حفاًل لتخرج أطفال روضتها للدفعة الرابعة على التوالي 
في  الكائنة  الروضة  داخل  في  2015/4/29م،   في 
كربالء/ حي الحسين، بعد تأهيلهم للدخول في المدارس 

اإلبتدائية في العام المقبل.
وقد تم إعدادهم نفسيًا ومعلوماتيًا لإللتحاق بالمدرسة 
يعانيه  الذي  النفسي  الحاجز  كسر  طريق  عن  وذلك 
اإلبتدائية  المدارس  في  تسجيلهم  يتم  عندما  األطفال 

وخاصة في الفترة األولى، و سعت روضة الوارث في 
تدريب األطفال على اإلندماج بأقرانهم في خطوة لكسر 
الحاجز النفسي لديهم، ومن جانب آخر سعت إلى رفدهم 
المدرسة،  بمعلومات  المتصلة  التمهيدية  بالمعلومات 
وتربوية ومعلومات  دينية وقرآنية  فضاًل عن معلومات 

في العقيدة وحب الوطن بحسب ما صرحت به 
ضفاف ضيدان مديرة روضة الوارث.

 )100  ( من  تتكون  الروضة  هذه  ضيدان:  وأضافت 
اإلناث،  من   )40( و  الذكور  من   )60( الروضة  في  طفل 
الدروس  بتعليمهم  تتمثل  خاصة  وبرامج  منهج  وللروضة 
القرآنية، والمواد التعليمية التربوية والمعلومات اللغوية، 
ومعلومات في العقيدة وحب الوطن وتعليمهم الوضوء 

والصالة بشكل مبسط بما يتالءم مع نضجهم الفكري.
كما أوضحت: أن األطفال في داخل روضة الوارث يخضعون 
لسفرات  ويخضعون  وشهرية  إسبوعية  فعاليات  إلى 
الزائرين  وإلى مدن  العتبة  إلى مشاتل  كالذهاب  ترفيهية 

ومدن األلعاب خالل فترات ُمَنظمة وأضافت: 

في نهاية هذا العام الدراسي نظمنا إحتفااًل بمناسبة 
تخرج أطفال الروضة للمرحلة التمهيدية والبالغ عددهم 
)60( طفل وحضرنا فعاليات للبراعم التي سترسل إلى 
لكي  األولى  األساسية  اللبنى  لهم  لنبني  المدارس 
تهيئتهم  طريق  عن  المدرسة  مناهج  مع  أكثر  يتفاعلوا 
الروضة  يدخل  بين من  الفرق  الروضة وهذا  داخل  في 
فالطفل  يدخلوها،  لم  غيرهم ممن  وبين  األطفال  من 
كبيرة،  صعوبة  يعاني  سوف  الروضة  يدخل  لم  الذي 
لكي  وعلميًا  ومعنويًا  نفسيًا  بتهيئته  نقوم  نحن  بينما 

يكون مستعدًا للدخول في المدرسة.

تخرج الدفعة الرابعة من 
روضة الوارث بعد تأهيلهم 

لإللتحاق بالمدارس

 

روي عن الإمام ال�سادق  j اأنه قال )القيامة عر�ض املّتقني(42



وعن مواهب األطفال ودور الروضة في اكتشافها حدثتنا قائلة: 
للروضة دور كبير في إكتشاف الموهبة عند الطفل منذ نعومة أظفاره فبعض األطفال تظهر مواهبه منذ صغره 
كالخط الجميل أو الرسم أو قابلية اإللقاء أو موهبة التمثيل لذلك دور الروضة هو اكتشاف المواهب عند األطفال 

ويبقى على المدرسة أن تصقل هذه الموهبة وتنميها في المستقبل. 
من  تطرحه  ما  خالل  الحسينية من  بالبراعم  تهتم  الصغير  الحسيني  مجلة  بأن  بينت  الصغير  الحسيني  مجلة  وعن 

مواضيع، حتى أن القصص الموجودة في المجلة يتم االستفادة منها في نقلها ألطفال الرياض.

وعن دور العتبة الحسينية المقدسة 
واإلهتمام  األطفال  احتضان  في 
بهم حدثنا األستاذ طالل الكمالي 
العتبة  إدارة  مجلس  عضو 
)الرياض  المقدسة قائاًل:  الحسينية 
التي تبنتها العتبة الحسينية المقدسة هي 
الصباحي  الدوام  بين  تقريبًا  روضة    )20(
محافظة  روضتي  إلى  إضافة  والمسائي، 
الدفعة  تخريج  يتم  الله  بحمد  واليوم  بابل 
للعتبة  التابعة  الرياض  أطفال  من  الرابعة 
المدارس  إلى  للتوجه  المقدسة  الحسينية 
الخاصة  الرياض  به  امتازت  وما  اإلبتدائية، 

اإلهتمام  هو  المقدسة  الحسينية  بالعتبة 
وأفكارهم،  وتربيتهم  األطفال  بسلوك 

وقد تم بعون الله تعالى إكمال مسير 
هؤالء األطفال عن طريق فتح مدارس 

والبنات،  للبنين  اإلبتدائية  الوارث 
ونأمل أن تكون هناك ثانويات لهم 
الحسين  اإلمام  باسم  وجامعات 
يكتمل  لكي  السالم،  عليه 
البرنامج التثقيفي الخاص بأجيالنا 
وليكونوا نماذج يحتذى بهم في 

المستقبل.

إنطالق فعاليات مهرجان سن التكليف 
السنوي الثاني في الديوانية

التبليغ  / شعبة  األسري  اإلرشاد  مركز  فعاليات  ضمن 
العامة  لألمانة  التابع  الديوانية  النسوي في محافظة 
مهرجان  المركز  أقام  المقدسة،  الحسينية  للعتبة 
اإلثنين  يوم  بالفتيات  الخاص  السنوي  التكليف  سن 

الموافق 4/20/201٥
أيتام  األيتام ومنهم  المهرجان شريحة  وقد استهدف 

شهداء الحشد الشعبي و بحضور )2٥0( مكلفة.
الفعاليات  من  العديد  المهرجان  تضمن  و  هذا 
طالبات  من  مجموعة  أدتها  التي  كاألناشيد 
ابتدائية خديجة وعددهن سبع طالبات 
الله(  رسول  )انشودة  أحدها 

اإلبتدائية  العبير  مدرسة  فرقة  قبل  من  أوبريت  وعرض 
مكونة من عشرين طالبة  إضافة إلى تقديم أعمال مسرحية 
الوطن وعددهن سبع  إبتدائية  أدتها مجموعة من طالبات 
طالبات إحداها حول سن التكليف واألخرى حول الصلوات 
الخمس ، و أقيم ضمن المهرجان معرضًا للكتاب فضاًل عن 

األعمال اليدوية.
جاء هذا المهرجان برعاية أبوية من لدن سماحة األمين العام 
الكربالئي  المهدي  الشيخ عبد  المقدسة  الحسينية  للعتبة 

)دام عزه( الذي طالما يوصينا بعوائل شهداء الحشد 
الشعبي وعوائل بقية الشهداء.

 

العدد 4374
 

العدد 4374 روي عن الإمام ال�سادق j اأنه قال)اإ�ست�سر يف اأمورك الذين يخ�سون ربهم(



فأرة لذيذة 
، ال هتريب.

 أسدخل يف

 اجلحر.

أسخرجها 

بالدخان.

أسشعل النار.

ذييل ،
 هيا يا خرطوم الماء.

 لقد آذيت 
خرطومي ، خذ.

خليل
مد 

 أح
رسوم:


