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ولإلشتراك السنوي في المجلة  يرجى اإلتصال  على الرقم التالي : 009647827767701

م�������ا ل����ي����������������������������������������������������������������ل����ُة   ال��������ق��������دِر ؟
ال����������ش����������ه����������ِر  م����������������������ن   أل��������������ف��������������ا   
ت���������س���������ري   م���������������������������ائ���������������������������ٌك     
ب�������������������������ه  ال�������������������ه�������������������دى ت����������ج����������ري 
ل���������������������ط���������������������اع���������������������ِة      األم���������������������ِر

ن����������ح����������و ال��������������ت��������������ق��������������ى   ي��������غ��������ري 
ل����������������م����������������ن  وع�������������������������������ى  ي����������ث����������ري
ال���������ف���������ج���������ِر ل�����������������������م�����������ط�����������ل�����������ِع     

ه���������������ل  ي�����������ا ت����������������������رى   ت�����������دري
ف����������ي ال��������خ��������ي��������ِر ق�������������د  ف�������اق�������ْت  
ت����ن����ّزل����������������������������������������������������������������ْت ف���������������������������ي���ه���ا

وال��������������������������������روُح   ف�������������������ي    ن����������وٍر  
ب���������������������������������������إذِن  ب�����������������������������������اري��������ه��������ا      
ف���ه���دي���������������������������������������������������ه���ا         ف�����������������وٌز  
وف����ض������������������������������������������������������������������������������������ل����ه����اك����ن����ٌز
س���������������������ام���������������������ه���������������������ا   ح��������ت��������ى

ð
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ولإلشتراك السنوي في المجلة  يرجى اإلتصال  على الرقم التالي : 009647827767701

أعزائي  السالم عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الصغار ها نحن نعيش أجمل األيام وأحالها ... نعم إنها أيام 
وليالي شهر الله شهر رمضان المبارك , إنه الشهر الفضيل وفيه نزل القرآن الكريم على حبيبنا محمد s وفيه 
ليالي القدر المباركة وفيه والدة كريم أهل البيت عليهم السالم إمامنا الحسن الزكي عليه السالم ... أما عن حالوة 
الصيام والطاعة والغفران وثواب األعمال المضاعف في هذا الشهر الفضيل فال يسعنا وصفه وعده ألننا سنحتاج 
, لذا نقول لكم إنها أكبر فرصة لنحصل على الثواب الجزيل من خالل صومنا وطاعتنا  الكثير عن ذلك  إلى كتابة 
واجتناب الغيبة وسوء الظن باآلخرين وغيرها من العادات السيئة التي نهانا عنها االسالم , ولنستقبل أيام الشهر 
المبارك بأعمال الخير ونشر السالم والمحبة والوئام واإلصالح بين الناس واألهل واألصدقاء لنكن سباقين في 
طاعة الرحمن أيها الصائمون في شهر رمضان ،سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتقبل صيامكم, إنه سميع مجيب.



بعد  انتقال حمدان من املاء 
اإىل الياب�صة و�صراعه مع 

الغراب تعرف على ع�صفورين 
�صغريين فطلب منهما  اأخذه 

اإىل مكان ي�صرتيح فيه.
هذا أفضل 

مكان.

إسرتح هنا عىس أن يعجبك.

شكرا لكما أهيا 
البلبالن ، إنه مرحي 
غرفة كبرية داخل 

شجرة.

ياه ... لقد 
منت طويال 
ألرسع  فقد 

فاتتين الصالة.

تعال وأخرج 
حىت ترى 

شيئا يرسك.

ما هذا !! ؟ ما 
الذي أحرض كل 

هذه الطيور؟
حنن هنا 
لرؤيتك.

أهيا الرجل 
الغريب.

من ينادي ؟.. 
من يف اخلارج؟

ونام حمدان نوما طويال حتى جن عليه  الليل

سيناريو: وسام القرينيلقاء الطيور
رسوم: عامر لعيبي

 

روي عن النبي s اأنه قال)طلب العلم فري�سة على كل م�سلم وم�سلمة(4



لقد أخربونا عن قتالك لعرشات الغربان ،     
                          والقضاء علهيم مجيعا.

قايض !!؟ احلمد لله إذن أنت من سيكون 
قاضيا لمملكة الطيور أهيا القايض محدان.

ولكن ...

فرحت الطيور بهذا اخلرب...

كما تاشؤون .

تعال معنا لتقابل 
ملكنا البوم األبيض

الرجل الغريب محدان هو قايض 
المملكة منذ هذه اللحظة.

إنك حكيم أيضا 
وشجاع أهيا 

الرجل الغريب.
اسمي هو 
محدان ، 
القايض 
محدان.

مهال مهال ، هذه إاشعة وعليكم أن 
تتأكدوا من األخبار قبل تصديقها ، 
أليس كذلك ؟ إنه غراب واحد فقط.

 

العدد 575 روي عن النبي s اأنه قال)ال تاأكل طعام الفا�سقني(



 أرقام
م ثقافة

  تكنولوجيا علو
معلومات لغة علوم صحة عجائب وغرائب ثقافة إختراعات

اعات 
 لغة إختر

علوم ثقافة إختراعات معلومات معرفة صحة ألوان

ألــــوان

ماهي العصي والمخاريـط الموجودة في العين؟

إعداد: ضياء العيداني
رسوم: زاهد المرشدي

بالعصي  تسمى  للضوء  حساسة  عصبية  خاليا  وهي 
والمخاريط، موجودة في شبكية العين وتحتوي كل عين على 
تحليل  هو  العصي  ووظيفة  والمخاريط،  العصي  ماليين 
اللونين األبيض واألسود فقط وهي تعمل جيدًا في الضوء 
رؤية جميع  المخاريط فتتمكن من  أما  الظالم،  الخافت، وفي 

األلوان لكنها تعمل جيدًا فقط في الضوء الساطع.

ج:س؟

الصيام في السويد
 تطول ساعات النهار في فصل الصيف السيما 
في شمال السويد القريبة من الدائرة القطبية، 

حتى يصل النهار فيها إلى )20( ساعة في 
المتوسط خالل هذا الفصل.

ومع بداية كل شهر رمضان يبدأ المسلمون الذين 
يعيشون هناك , صيامهم كل تلك الساعات 

الطويلة ويعتادون عليها بمرور أيام الشهر.
فما إن يتم اإلفطار حتى يبدأ اإلستعداد للسحور، 
وذلك لقلة فترة اإلفطار لدى الصائم والتي هي 

أربع ساعات أو أقل أحيانًا .

اللون األصفر : لهذا اللون دالالته الخاصة والتي 
منها إدخال السرور على من ينظر إليه، وقد أشار إلى 
)َقاُلوْا  تعالى:  قوله  الكريم في  القرآن  الحقيقة  هذه 
ِإّنَها َبَقَرٌة  ُه َيُقوُل  ِإنَّ َلْوُنَها َقاَل  َنا َما  لَّ ن  ُيَبيِّ َك  َربَّ َلَنا  اْدُع 
 ،)  69 البقرة/   ( اِظِريَن(  النَّ َتُسرُّ  ْوُنَها  لَّ َفاِقٌع  َصْفَراء 

ْوُنَها( بمعنى صافية اللون من شدتها.  و)َفاِقٌع لَّ
في  والدمار  اإلفساد  وهي  أخرى  داللة  ولألصفر 
ا  ُمْصَفرًّ َفَرَأْوُه  ِريًحا  َأْرَسْلَنا  )َوَلِئْن  تعالى:  قال  الريح 
وله داللة   ،  )51  / الروم   (  ) َيْكُفُروَن  َبْعِدِه  ِمن  وا  َظلُّ لَّ
اَر  الفناء واليبوسة قال تعالى: )َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ

َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا( الحديد /20

 

روي عن النبي s اأنه قال )خريكم من دعاكم اإىل فعل اخلري(6



 أرقام
م ثقافة

  تكنولوجيا علو
معلومات لغة علوم صحة عجائب وغرائب ثقافة إختراعات

اعات 
 لغة إختر

علوم ثقافة إختراعات معلومات معرفة صحة ألوان

ولكن  للكثيرين  مفضلة  حشرات  ليست  الخنافس 
هذه الخنفساء جمعت بين السلحفاة والخنفساء 

وفي  شفاف،  درع  ولها  ذهبي  ولونها  غريب  فشكلها 

الذهبي  ظهرها  على  سوداء  بقعًا  تجد  االحيان  بعض 

إخفاَءها واظهارها  الخنفساء  على شكل نقاط تستطيع 
في خالل ساعات.

 قوة العظام

الجسم،  مكونات  أقوى  من  العظام  تعّد 
ومع أن العظام أخف من الفوالذ أو األسمنت 
إن  حيث  وزنها،  مع  موازنة  قوة  أكثر  ولكنها 
العظم أقوى خمس مرات من قضيب فوالذي 
 %14 حوالي  العظام  وتشكل  الوزن،  نفس  له 

من وزن الجسم.

 الخنفساء الذهبية المدرعة

َبات كيميائية قلوية قادرة على نزع  ُمَركَّ إن أول من قام باختراع 

البروتونات من األحماض  الضعيفة فى تفاعل حمضي قلوي 

هو العالم جابر بن حيان تلميذ اإلمام الصادق عليه السالم، وأبدع 

»تحضير  و  المعادن«  »تكرير  تقنيات  استخدام  فى 

الجلود و  و »دبغ  األقمشة«  الفوالذ« و »صبغ 

الكربون  ثانى أوكسيد  معالجتها« و استعمال 
حمض  اكتشف  كما  »الزجاج«،  صنع  فى 
النيتريك وحمض الهيدروليك، وأول من أدخل 
باستخدام  الفضة  عن  الذهب  فصل  طريقة 

األحماض، وهي الطريقة المتبعة حتى اآلن.

اختراعــــــــــات 

 

العدد 775 روي عن النبي s اأنه قال)الّدال على اخلري كفاعله(



إعداد : ضياء العيداني
رسوم : أحمد الخزعلي 

معجزة كبرى خالدة صعد فيها نبينا الكريم s إلى السماوات وشاهد فيها من عجائب صنع هللا تعالى  اإلسراء والمعراج : 
وبدائع خلقه ومشاهدة أسرار العظمة اإللهية في أرجاء عالم الدنيا واآلخرة، السّيما العالم العلوي الذي ُيشّكل مجموعة من 

براهين عظمته تعالى , وقد كانت مرحلتين :

اأحبتي ال�صغار يف هذا العدد 
�صنحدثكم عن حادثة ومعجزة 
 s مهمة ح�صلت للنبي حممد
يف �صهر رم�صان املبارك اأال وهي 

االإ�صراء واملعراج.

االإ�صراء و املعراج

 

روي عن النبي s اأنه قال )اأخل�ص قلبك يكفك القليل من العمل(8



هو السير بالليل،  , واإلسراء:   المرحلة التي حصل فيها اإلسراء  وهي  المرحلة األولى: 
وقد أسرى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( - بعد أن حمله جبرئيل عليه السالم على البراق 

- ليالً من المسجد الحرام في مّكة المكّرمة إلى المسجد األقصى )بيت المقدس( في فلسطين. 
واإلسراء مذكور في القرآن في قوله تعالى )ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيًا مَِّن الَمْسِجِد الَحَراِم ِإَلى 

الَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ ( اإلسراء / ١ .
إل��ى  ال��م��ق��دس  ب��ي��ت  م���ن   s ص���ع���وده   والمعراج:   , ال��م��ع��راج  ف��ي��ه��ا  وح��ص��ل   : ال��ث��ان��ي��ة  ال��م��رح��ل��ة 
ال���س���م���اوات  ال���ُع���ال  وق����د  ح����دث ال���م���ع���راج ف���ي ن��ف��س ال��ل��ي��ل��ة ال���ت���ي ح����دث ف��ي��ه��ا اإلس�������راء، وق��د 
س��ّخ��ر هللا س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى ل��ن��ب��ّي��ه s ال����ب����راق، ف��ارت��ف��ع ب���ه وم��ع��ه ج��ب��رئ��ي��ل؛ ل��ي��ري��ه  م��ل��ك��وت 
تعالى: ق�����ال   ، ال���ك���ب���رى  ال���م���ع���ج���زة  ه�����ذه  ع����ن  ال���ن���ج���م  س������ورة  ت���ح���ّدث���ت  وق�����د    ،  ال����س����م����اوات 

) ثُمَّ َدنَا ف�ََتَدلَّى * َفَكاَن قَاَب ق�َْوَسْيِن َأْو َأْدَنى * فََأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى * َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى * 

َأف�َُتَماُرونَُه َعَلى َما ي�ََرى * َوَلَقْد َرآُه ن�َْزَلًة ُأْخَرى * ِعنَد ِسْدرَِة اْلُمْنت�ََهى * ِعنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى * ِإْذ ي�َْغَشى 
السِّْدرََة َما ي�َْغَشى * َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى * َلَقْد رََأى ِمْن آيَاِت رَبِِّه اْلُكب�َْرى( . ثم رجع s إلى مكة 
من آياته  عز وجل –  المكرمة، فلما أصبح الصباح  على النبي s أخبر قومه بما أراه هللا – 

الكبرى لتكون معجزة خالدة إلى قيام يوم الدين .

 

العدد 975 روي عن النبي s اأنه قال )�سل َرِحَمَك ولو ب�سربة ماء(



ورد لفظ (العيد) في قوله تعالى على لسان نبيه 
عيسى عليه السالم: (قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ رَبـََّنا

 أَْنِزْل َعَليـَْنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء َتُكوُن لََنا ِعيًدا َألوَّلَِنا َوآِخرِنَا 
َوآيًَة ِمْنَك َواْرزُقـَْنا َوأَْنَت َخيـُْر الرَّازِِقيَن). (سورة المائدة/  ١١٤) .

ماذا تعني كلمة العيد؟
ة، وهو أي يوم يناسب فيه اجتماعيا إظهار الفرح  الِعيُد : هو كلُّ يوم ُيحتَفُل فيه بذكرى حادثٍة عزيزة أو دينيَّ

والسرور فيكون عيدًا .
وفي ديننا اإلسالمي اإلحتفال بالعيد متعلق بمناسبة دينية فعيد الفطر بعد فريضة شهر رمضان وعيد 

األضحى بعد أداء فريضة الحج لكي يفرح المؤمنون بعد أداء هذين الفرضين ويتم بالعيد التقاء الجميع كبارًا 
وصغارًا على طاعة الله تعالى وعلى معاني الفرحة والسعادة والشعور بالمحبة والوحدة بين أبناء المجتمع 

اإلسالمي .

نأمل أن تكون أعمالنا 
كذلك لكي نستحق 

فرحة العيد وتقبل الله 
تعالى صيامكم في 
هذا الشهر وكل عام 

وأنتم بألف خير، نسأل 
الله تعالى قبول الطاعة 

ورزقنا وإياكم حج بيته 
الحرام.

                 فبعد أن طلب الحواريون من نبي
            الله عيسى عليه السالم نزول مائدة 

من السماء، دعا عيسى عليه السالم الله
 سبحانه وتعالى بأن ينزل هذه المائدة لتكون 

مفخرة لهم وسبب للفرح واإلبتهاج والذي عّبر عنه القرآن الكريم بـ(العيد).
فإن معنى العيد مرتبط بالفرح والسرور الناتج بعد إتمام فريضة أو طاعة لله.

وأما المخصوص بفرحة العيد فهم المؤمنون الذين ُقِبلت طاعتهم فمن قبل الله تعالى صيامه مخصوص 
بالفرحة والبهجة كما ورد ذلك في تعبير أمير المؤمنين عليه السالم حيث قال: (إن العيد هو عيد لمن قبل الله 

صيامه، وشكر قيامه، وكل يوم ال يعصى الله فيه فهو عيد).
أما من لم يُصم هذا الشهر بدون عذر  شرعي فإنه ال يستحق الفرحة، قال اإلمام الحسين عليه السالم: (إن 

الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارًا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا 
وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك الالعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب 

فيه المقصرون).
فلننظر إلى أعمالنا خالل هذا الشهر الفضيل هل كانت كما أرادها الله تعالى لنا في أن نغسل ذنوبنا؟ وهل 
وصلنا رحمنا وِرحم بعضنا بعضا؟ هل ذّكرنا شدة العطش والجوع بالمحرومين؟ هل قويت إرادتنا في اإلمتناع 

عن المعاصي والشهوات , فلم نقربها عندما تشتهيها النفس ,كما إمتنعنا عن لذة شرب الماء في شدة الحر؟

بالطاعات  مليئة  رمضانية  تحية  الصغار  أحبتي  أحييكم 
هللا  ق��ول  قرأتم  إنكم  من  الب��د  أصدقائي   ، األعمال  وقبول 
سبحانه وتعالى بسم هللا الرحمن الرحيم »ِإنَّا أَنَزْلَناُه ِفي لَي�َْلِة 
اْلَقْدِر )1( َوَما َأْدرَاَك َما لَي�َْلُة اْلَقْدِر )2( لَي�َْلُة اْلَقْدِر َخي�ٌْر ِمْن أَْلِف 
َأْم��ٍر  ِم��ْن ُك��لِّ  بِ��ِإْذِن رَبِِّهْم  ت�َ��ن�َ��زَُّل اْلَماِئَكُة َوال���رُّوُح ِفيَها  َشْهٍر )3( 
اْلَفْجِر )5(« إختلفت الروايات في  َمْطَلِع  )4( َساٌم ِهَي َحتَّى 
تحديد ليلة القدر , بين الليلة التاسعة عشر والليلة الواحدة 
رمضان  شهر  م��ن  وال��ع��ش��رون  الثالثة  والليلة  وال��ع��ش��رون 
ويستفاد من أحاديث كثيرة أن الليلة الثالثة والعشرون هي 
الثالث  الليالي  أعمال مستحبة مهمة في  القدر وهناك  ليلة 
وفي إحدى هذه الليالي أنزل القرآن الكريم على  المذكورة . 

نبينا محمد صلى هللا عليه وآله ، 
الليلة وقدرها عظيم جدا فهو صريح في اآلية  ثواب هذه 
وهذا دليل كاف على أهمية  َشْهٍر«  أَلْ��ِف  ِمْن  َخي�ٌْر  اْلَقْدِر  »لَي�َْلُة 

هذه الليلة .
في ليلة القدر توجد أعمال عبادية فيها فضل وثواب عظيمان 
العامة  األعمال  منها  نوعين  على  وهي  المؤمنون  بها  يقوم 
في ليالي القدر المباركة ومنها األعمال العبادية الخاصة بكل 
صلى  للرسول  الحديث  في  جاء  فقد  القدر  ليالي  من  ليلة 

هللا عليه واله »من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت 
ذنوبه بعدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكائيل البحار«.
من صفاتها: أّنها ليلة يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، 
وإن كانت في حّر بردت، تطلع الشمس في صبيحتها ليس 

لها شعاع.
رسول  عن  روي  فقد  كبير  فضل  لها  المباركة  الليلة  وه��ذه 
القدر إيمانا  ليلة  »من قام  هللا صلى هللا عليه وآله أنه قال 
أنه  أيضا  عنه  وروي  ذنبه«  من  تقدم  ما  واحتسابا غفر هللا 
الجمعة،ومن  ي��وم  األي��ام  إختار من  »إن هللا عز وج��ل  ق��ال 

الشهور شهر رمضان،ومن الليالي ليلة القدر«
للناس  ي��ق��ّدر  وت��ع��ال��ى  سبحانه  هللا  أن  اي��ض��ا  فضلها  وم��ن 
أرزاقهم وحياتهم في هذه الليلة ،فيها نزول المالئكة لذلك 
فيها  ويرفع  بشكل عظيم  الليالي  هذه  عبادة هللا في  تكثر 
(ويقرأ  الكبير  الجوشن  دع��اء   ( مثل  األدع��ي��ة  وت��ق��رأ  ذك��ره 
ويكثر  النعم  تنزل  أيضا  الليلة  ه��ذه  وف��ي   ، الكريم  ال��ق��رآن 
الوسوسة  يستطيع  فال  الشيطان  ويخنس  والبركة  الخير 

وتتضاعف البركات والحسنات والثواب .
تعوض  ال  التي  الفرصة  ه��ذه  نضّيع  ال  أن  أحبتي  ي��ا  علينا 

ونستغلها للقيام باألعمال الخاصة بهذه الليلة المباركة .

رسوم: غزال محمدليلة القدر المباركة 

 

روي عن النبي s اأنه قال )احلياء ال ياأتي اإال باخلري(10



ورد لفظ (العيد) في قوله تعالى على لسان نبيه 
عيسى عليه السالم: (قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ رَبـََّنا

 أَْنِزْل َعَليـَْنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء َتُكوُن لََنا ِعيًدا َألوَّلَِنا َوآِخرِنَا 
َوآيًَة ِمْنَك َواْرزُقـَْنا َوأَْنَت َخيـُْر الرَّازِِقيَن). (سورة المائدة/  ١١٤) .

ماذا تعني كلمة العيد؟
ة، وهو أي يوم يناسب فيه اجتماعيا إظهار الفرح  الِعيُد : هو كلُّ يوم ُيحتَفُل فيه بذكرى حادثٍة عزيزة أو دينيَّ

والسرور فيكون عيدًا .
وفي ديننا اإلسالمي اإلحتفال بالعيد متعلق بمناسبة دينية فعيد الفطر بعد فريضة شهر رمضان وعيد 

األضحى بعد أداء فريضة الحج لكي يفرح المؤمنون بعد أداء هذين الفرضين ويتم بالعيد التقاء الجميع كبارًا 
وصغارًا على طاعة الله تعالى وعلى معاني الفرحة والسعادة والشعور بالمحبة والوحدة بين أبناء المجتمع 

اإلسالمي .

نأمل أن تكون أعمالنا 
كذلك لكي نستحق 

فرحة العيد وتقبل الله 
تعالى صيامكم في 
هذا الشهر وكل عام 

وأنتم بألف خير، نسأل 
الله تعالى قبول الطاعة 

ورزقنا وإياكم حج بيته 
الحرام.

                 فبعد أن طلب الحواريون من نبي
            الله عيسى عليه السالم نزول مائدة 

من السماء، دعا عيسى عليه السالم الله
 سبحانه وتعالى بأن ينزل هذه المائدة لتكون 

مفخرة لهم وسبب للفرح واإلبتهاج والذي عّبر عنه القرآن الكريم بـ(العيد).
فإن معنى العيد مرتبط بالفرح والسرور الناتج بعد إتمام فريضة أو طاعة لله.

وأما المخصوص بفرحة العيد فهم المؤمنون الذين ُقِبلت طاعتهم فمن قبل الله تعالى صيامه مخصوص 
بالفرحة والبهجة كما ورد ذلك في تعبير أمير المؤمنين عليه السالم حيث قال: (إن العيد هو عيد لمن قبل الله 

صيامه، وشكر قيامه، وكل يوم ال يعصى الله فيه فهو عيد).
أما من لم يُصم هذا الشهر بدون عذر  شرعي فإنه ال يستحق الفرحة، قال اإلمام الحسين عليه السالم: (إن 

الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارًا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا 
وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك الالعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب 

فيه المقصرون).
فلننظر إلى أعمالنا خالل هذا الشهر الفضيل هل كانت كما أرادها الله تعالى لنا في أن نغسل ذنوبنا؟ وهل 
وصلنا رحمنا وِرحم بعضنا بعضا؟ هل ذّكرنا شدة العطش والجوع بالمحرومين؟ هل قويت إرادتنا في اإلمتناع 

عن المعاصي والشهوات , فلم نقربها عندما تشتهيها النفس ,كما إمتنعنا عن لذة شرب الماء في شدة الحر؟

إعداد : ضياء العيداني     
رسوم : زاهد المرشدي  

 

العدد 1175 روي عن النبي s اأنه قال )بّروا اآباءكم يرّبكم اأبناوؤُُكم(



أعزايئ الصغار السالم عليكم ورمحة الله وبركاته، يرسين أن 
تستمعوا إىل حواري مع صديقيت السمكة وهي حتدثنا مبا 
جنهله عن حياة األسماك وسط الكائنات البحرية المفرتسة 

وطريقة تغذيهتا.
السمكة الذكية : أهاًل بِك عزيزيت أمونة، أسخربِك اليوم 
ي���ة ك��م��ا  ك���ي���ف ن��س��ت��ط��ي��ع ال���ع���ي���ش وس�����ط احل����ي����وان����ات ال���ب���ح���ر

وعدتِك يف لقائنا الاسبق.

ف��ج��م��ي��ع��ن��ا حن���ن األس���م���اك ع����دا األس���م���اك ال��ك��ب��رية ن��ع��ي��ش يف خطر 
مستمر خ��وف��ًا م��ن ه��ج��وم احل��ي��وان��ات واألس��م��اك المفرتسة، ولكي 
نبقى أحياء فقد جعل الله لكل نوع منا وسيلة نلجأ   إلهيا لنحمي 

أنفسنا.
أمونة : أظن أن بعض األسماك تغريرّ لوهنا ليصبح بلون ما حييط هبا 

وبذلك ختتفي عن أعداهئا، فهل هذا صحيح؟
ال��س��م��ك��ة ال��ذك��ي��ة : ن��ع��م ه���ذه إح����دى ال���واسئ���ل ال��اشئ��ع��ة للحماية 

وال��ب��ع��ض م��ن��ا ل��ي��س ل��ه ال���ق���درة ع��ى ت��غ��ي��ري ل��ون��ه فيختبئ بني 
النباتات البحرية أو خيتبئ حتت الرمال يف القاع، أما األسماك 

اليت متتاز برسعهتا فتعتمد عى ذلك بالهروب من أعداهئا.
أمونة : وهل هناك واسئل أخرى حتمي هبا األسماك نفهسا 

من اإلفرتاس؟

ال��يت تعيش يف البحار  السمكة الذكية : نعم، فبالنسبة لألسماك 
والمحيطات مع أسماك كبرية جدا ومفرتسة مثل سمك القرش 
واحلوت، فبعضها له القدرة عى إفراز مادة خماطية حتيط جسمها هبا 
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روي عن النبي s اأنه قال )ال�سخاء خلق اهلل االأعظم(12



وختتبئ داخلها، والبعض اآلخر مغطى بغطاء من احلراشف 
سميك , أو أشواك حادة والبعض مهنا اسمة تستخدمها 

كوسيلة إلنقاذ نفهسا. 
أما األسماك الصغرية فتجتمع يف صفوف مرتاصة مكونة 
من أعداد كبرية جدًا من األسماك لتبدو كالسمكة الكبرية 

فتخدع بذلك األسماك المفرتسة.

أمونة : كيف تستطيع األسماك الكبرية اإلماسك بفريسهتا؟
السمكة الذكية : لألسماك أعضاء جسمية خمصصة لإِلماسك 
إليه مثل  الطُ�عم جل��ذب األس��م��اك  م��ن يستخدم  بالطعام فمهنا 
ال��س��م��ك )أب����و ال���ش���ص( وه���ن���اك ن���وع م���ن األس���م���اك م��ث��ل سمك 
)ال��ق��رش( لها أسنان ح��ادة تاسعدها عى اإلم��اسك بفريسهتا، 

الكهربائية  السمكة  أو  )ال��رع��اد(  السمك  آخ��ر يسمى  ون���وع 
وه�����ي ل���ه���ا ال����ق����درة ع����ى ت���ول���ي���د م����وج����ات ك��ه��رب��ائ��ي��ة ت��ص��ع��ق 

فريسهتا هبا لتتمكن من تناولها.
أمونة : لقد عرفُت اآلن بأن األسماك الكبرية تتغذى عى 
األس��م��اك ال��ص��غ��رية ، ول��ك��ن بقي يل أن أع���رف م��ا ه��و غ��ذاء 

األسماك الصغرية ؟؟
السمكة الذكية : معظم األسماك من آكلة اللحوم تتغذى عى 

الديدان والكائنات الرخوية الموجودة يف الماء.
وال����ب����ع����ض م�����ن األس�����م�����اك ت���ت���غ���ذى ع�����ى األع���������اشب وال���ن���ب���ات���ات 
التغذية  ثنائية  أن��واع من األس��م��اك  البحرية وهناك  والطحالب 
ق���ادرة عى  متنوعة  إف���راز هرمونات  تستطيع  وحيوانية(  )نباتية 

هضم المواد الربوتينية واحليوانية .
ال��يت ترمى يف الماء  ال��م��واد الغذائية  كما أن بعض خملفات 

ت�ُ�عدرّ غذاًء لبعٍض منا حنن األسماك.
أمونة : شكرًا ل��ِك يا صديقيت السمكة لقد ك��ان لقاًء ممتعًا 
واآلن ح��ان ال��وق��ت ألودع����ِك وأودع أص��دق��ايئ ال��ص��غ��ار فإىل 

اللقاء يف العدد القادم. 

العدد 1375 روي عن النبي s اأنه قال )من عفا عند قدرة عفا اهلل عنه يوم العرثة(



مرحبا ً بكم أحبيت الصغار يف لقاء جديد سنتعلم اليوم بعض 
العبارات اليت نستعملها. 

)At The Farm(           يف المزرعة    

وتلفظ ) فارم(       مزرعة   

وتلفظ ) فارم هاوس(    

..َ

بيت الفالح 

 Farm

      Farm house

  Sheep
وتلفظ ) شيب (

 أغنام 

Bull
وتلفظ ) ُبْل (

ثور 

 Chicken
 وتلفظ ) ج�ي�ك�ن (

دجاجة 
 . .

 . .

Cock
    وتلفظ )كوك(

ديك 

        Plant
     وتلفظ ) ب�النت(    

 يزرع 
      Seeds

  وتلفظ ) سيدز (  
   بذور 

Farm hand

إعداد : جميلة المالكي
رسوم : أحمد الخزعلي

 

روي عن النبي s اأنه قال )اإن اهلل يحّب اأن تعدلوا بني اأوالدكم حتى يف القبل(14



 جلست بالقرب من الاسقية وأنا أراقب الفالحني واحليوانات . 

زراعة
وتلفظ ) فارمنَك (    

   Sheep dog
    وتلفظ )شيب دوَك(      

كلب الراعي 

Farming

Yesterday , I went to my  uncle  farm  .
My uncle has three  active )نشط( farmers .
I saw many tame )أليف(  animals
such as : Chicken , cock , duck , sheep , a horse and others .
I liked the farmars who were planting some seeds .

                       أعجبين الفالحني وهم يزرعون بعض البذور 
I sat at the brook let watching the farmers and animals  .

       أمس , ذهبت إىل مزرعة عمي .

 عمي لديه ثالثة فالحني نشيطني . 
راأيت عدة حيوانات األيفة .

      مثل : دجاج وديك وبط وأغنام 
وحصان وغريها .

 Chicken
 وتلفظ ) ج�ي�ك�ن (

دجاجة 

Brooklet
وتلفظ  )بروك ِلت(

 اسقية - 
جدول صغري

 فالح 
وتلفظ ) فارمر(  

Farmer

Bird
وتلفظ ) َبريْد(  

طري

      Duck
  وتلفظ ) داَك(

    بطة

وتلفظ ) فارم هاند (     
عامل المزرعة

Farm hand

 بقرة 

     Cow
 وتلفظ ) كاو (  

Horse
وتلفظ ) هورس(

ح�سان

 

العدد 1575 روي عن النبي s اأنه قال )اإن اهلل كرمي يحب الكرام(



من آداب الصيام
قصة: كرار الخفاجي       رسوم: زاهد المرشدي

 , الله  إلى  والخشوع  الخير  فيها  يكثر  التي  المباركة  بأيامه  المبارك  رمضان  شهر  علينا  حل  قد  ها 
رمضان  شهر  عليه  حل  وقد  اليومية  صالته  على  ومواظبًا  دروسه  في  مجتهدًا  طفاًل  علي  كان 
إلى  والده  مع  علي  ذهب   , الكريم  الشهر  هذا  بها  يصوم  حياته  من  سنة  ثاني  وهي  المبارك 
السالم  علي:  الجامع,  باب  في  واقفين  أصدقاءه  علي  فشاهد  المغرب  صالة  ألداء  الجامع 
محمد  يا  حالك  كيف  لله  الحمد   : علي   , علي؟  يا  حالك  كيف  السالم  وعليكم   : محمد   ,  عليكم 
ويا غسان؟ كيف هو يومكم األول في الصيام؟ غسان : الحمد لله ولكننا نعتب عليك أنت ومحسن 
لماذا لم تصوما هذه السنة؟ فالسنة الماضية قد صمناها معا ومحسن ادعى بعدم مقدرته في 
السنة الماضية وهذه السنة أيضا لم يصم, علي : ومن قال لكم بأننا لم نصم هذه السنة ,فأجابه 
محمد لقد شاهدناكما وأنتما عند أبي جاسم العطار تتناوالن الطعام والعصائر وخصوصا محسن 
أال يستحي من نفسه هذه ثاني سنة له ولم يصم فقال علي: أرجوكم لقد فهمتم الموضوع 
بشكل خاطئ أنا لم أترك يومًا واحدًا من صيام شهر رمضان وأما بخصوص صديقنا محسن يجب 
عليكم التأكد منه أواًل قبل الحكم عليه كيف أنتم صائمون وتتهمون اآلخرين بالسوء؟ , فرد عليه 
غسان : نحن ال نتهم أحدًا بالسوء لقد شاهدناه وهو يأكل الطعام نحن ال نكذب عليك وأنت كنت 
واقفًا بجنبه , علي : حسنًا لقد فهمت ماذا تقصدون؟ سأقول لكم شيئًا وأتمنى أن يكون هذا 
الموضوع سرًا بيننا , إن صديقنا محسن مصاب بمرض السكري فهو ال يستطيع الصيام بسبب 
هبوط وارتفاع السكر في دمه وأنتم تعرفون خطورة هذا األمر , وفي هذه األثناء تعالى صوت 

 

روي عن النبي s اأنه قال )االأمانة جتلب الغنى  واخليانة جتلب الفقر(16



األذان فقال غسان : شكرا لك يا علي لقد نورت بصيرتنا وقد عرفنا الحقيقة ونحن نعتذر منك وإن شاء 
الله بعد اإلفطار نذهب إلى صديقنا محسن ونعتذر منه لكي ال تصبح غيَبًة علينا ويذهب صيامنا كله , 
وبعد اإلفطار اجتمع األصدقاء في بيت علي وتناولوا الحلوى وذهبوا إلى بيت محسن وقال له غسان 
نرجو أن تسامحنا يا صديقنا العزيز فنحن لم نكن نعلم بوضعك الصحي وقد ظننا بك السوء واعتقدنا 
بأنك أفطرت متعمدا , ولكن يجب على من لم يصم شهر رمضان لعذر مشروع , أن ال يتجاهر باإلفطار 
هكذا أمام انظار الجميع فاجابهم محسن :أشكركم على هذه النصيحة فإني كنت اجهل ذلك .وفي الوقت 

نفسه فسامحهم وطلب منهم أن يدعوا له بالشفاء ودعا الله أن يتقبل صيامهم وصلواتهم .

يتأكدوا  لم  ألنهم  بالندم  محسن  أصدقاء  شعر  قد 
وأنتم   , صديقهم  على  الحكم  قبل  الموضوع   من 
يا أصدقائي األعزاء أيضا عليكم التأكد قبل الحكم على 
اآلخرين , تقبل الله صيامنا وصيامكم وقبول الطاعات 

بحق محمد وآل محمد الطاهرين . دمتم سالمين

 

العدد1775 روي عن النبي s اأنه قال )قبول االأعمال باالإخال�ص هلل(



يتم استخالص البالستك من المواد التالية:
 البترول, والغاز الطبيعي ,والفحم.

وتقوم المصانع البتروكيمياوية بتحويل هذه 
المواد الخام إلى مادة كيمياوية اخرى تشبه 
الطين السائل األسود تسمى (البوليمارات) 

ويتم إنجازها في مختبرات كبيرة خاصة .

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

البالستك أو ما يعرف باللدائن عبارة عن مادة سهلة 
التشكيل بصور مختلفة تتكون أساسا من مواد كيمياوية 
وقد ظهرت الصناعة البالستيكية وازدهرت بعد اكتشاف 

النفط نظرا الستخداماتها العديدة في الحياة اليومية وذلك 
ألنها تدخل في تركيب األشياء واألدوات المحيطة بنا.

يتم خاللها تشكيل المنتج النهائي بعد 
إضافة مواد كيمياوية ومواد تمأل الفراغات  

ومواد مثخنة للمزيج واأللوان لتحسين 
خواصه ويتضمن تشكيل البالستك 

وإيصاله للصورة النهائية عمليات  عده 
منها : صناعة قالب بالشكل المطلوب 
للصب أو السبك فيه. وفصل المواد 

عن القالب .

 وعملية التلميس أو تشكيل رقائق مصقولة ناعمة وإزالة الشوائب. وعملية 
تشكيل الرقائق أو التصفيح مثل ألواح تغطية المناضد المسماة بـ(النايلون) . وتشكيل 

المطاط الرغوي المسمى عندنا بـ( االسفنج ) المستعمل في المساند وفي فرش 
النوم .وتشكيل المطاط الحراري مثل أنابيب أو قدور أو أوعية التعبئة المسماة 

بالغالونات .

ومن أهم الدول المصنعة للبالستك هي 
الواليات المتحدة األمريكية و اليابان 

وتعتمد صناعة البالستك على الكم الوافر من النفط..

 ومن أهم مزايا البالستك هي سهولة التشكيل 
والعزل الكهربائي و مقاومة الصدأ والتآكل وتعدد األلوان 

الواسعة ورخص سعره وهو قابل إلعادة التصنيع .

صناعة البالستك 

أما مشاكل البالستك
فيعّد منتجًا صعب التحلل إذ يستغرق

 ما يقارب من (٤٠٠) سنة للتحلل أي ليعود 
إلى شكل التراب  ،كما أن حرقه يؤدي إلى انتشار 
غازات سامة قد تؤثر على صحة اإلنسان, و دفنها 

في األرض ال يحل المشكلة فنفس المشكلة 
تنتقل من سطح األرض إلى باطنه, فوجود 

البالستك في التربة يعنى القضاء على النباتات, 
وعملية تصنيعه تنتج أطنان من المواد السامة 
المؤثرة على صحة اإلنسان والحيوان والنبات . 

أرجوا أن أكون قد وفقت في إيصال الفكرة
 لكم ياأصدقائي وإلى لقاء آخر يتجدد 

معكم في العدد القادم  .

إعداد: عالء الباشق

 

روي عن النبي s اأنه قال )لي�ص مّنا من خان باالأمانة(18



يتم استخالص البالستك من المواد التالية:
 البترول, والغاز الطبيعي ,والفحم.

وتقوم المصانع البتروكيمياوية بتحويل هذه 
المواد الخام إلى مادة كيمياوية اخرى تشبه 
الطين السائل األسود تسمى (البوليمارات) 

ويتم إنجازها في مختبرات كبيرة خاصة .

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

البالستك أو ما يعرف باللدائن عبارة عن مادة سهلة 
التشكيل بصور مختلفة تتكون أساسا من مواد كيمياوية 
وقد ظهرت الصناعة البالستيكية وازدهرت بعد اكتشاف 

النفط نظرا الستخداماتها العديدة في الحياة اليومية وذلك 
ألنها تدخل في تركيب األشياء واألدوات المحيطة بنا.

يتم خاللها تشكيل المنتج النهائي بعد 
إضافة مواد كيمياوية ومواد تمأل الفراغات  

ومواد مثخنة للمزيج واأللوان لتحسين 
خواصه ويتضمن تشكيل البالستك 

وإيصاله للصورة النهائية عمليات  عده 
منها : صناعة قالب بالشكل المطلوب 
للصب أو السبك فيه. وفصل المواد 

عن القالب .

 وعملية التلميس أو تشكيل رقائق مصقولة ناعمة وإزالة الشوائب. وعملية 
تشكيل الرقائق أو التصفيح مثل ألواح تغطية المناضد المسماة بـ(النايلون) . وتشكيل 

المطاط الرغوي المسمى عندنا بـ( االسفنج ) المستعمل في المساند وفي فرش 
النوم .وتشكيل المطاط الحراري مثل أنابيب أو قدور أو أوعية التعبئة المسماة 

بالغالونات .

ومن أهم الدول المصنعة للبالستك هي 
الواليات المتحدة األمريكية و اليابان 

وتعتمد صناعة البالستك على الكم الوافر من النفط..

 ومن أهم مزايا البالستك هي سهولة التشكيل 
والعزل الكهربائي و مقاومة الصدأ والتآكل وتعدد األلوان 

الواسعة ورخص سعره وهو قابل إلعادة التصنيع .

صناعة البالستك 

أما مشاكل البالستك
فيعّد منتجًا صعب التحلل إذ يستغرق

 ما يقارب من (٤٠٠) سنة للتحلل أي ليعود 
إلى شكل التراب  ،كما أن حرقه يؤدي إلى انتشار 
غازات سامة قد تؤثر على صحة اإلنسان, و دفنها 

في األرض ال يحل المشكلة فنفس المشكلة 
تنتقل من سطح األرض إلى باطنه, فوجود 

البالستك في التربة يعنى القضاء على النباتات, 
وعملية تصنيعه تنتج أطنان من المواد السامة 
المؤثرة على صحة اإلنسان والحيوان والنبات . 

أرجوا أن أكون قد وفقت في إيصال الفكرة
 لكم ياأصدقائي وإلى لقاء آخر يتجدد 

معكم في العدد القادم  .

 

العدد 1975 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )�سل عن اجلار قبل الدار(



 طريقة عمل بان كيك

أحبابي وأصدقائي األطفال رمضان كريم عليكم وعلينا 
وصيام مقبول .

( البان كيك ) عبارة عن فطيرة ، قد تكون مالحة أو حلوة 
المذاق وتؤكل على الفطور والسحور وتعد من الوجبات 
الخفيفة بين فترات الطعام، ومكوناتها بسيطة وسهلة 

العمل بالنسبة للصغير أو الكبير.

ويمكن ان نزينها بالفراولة أو قطع 
الموز بصحة وعافية يا أطفال .

* مالحظة: تجد صلصة الصويا صوص وروح 
الفانيليا متوفرة في األسواق أو المجمعات.

 

•  كوب من الطحين األبيض .
•ملعقتان كبيرتان من السكر األبيض المطحون.

•  ملعقتان صغيرة من البيكنج باودر .
•  ملعقة كبيرة من صلصة الصويا صوص .

•  ربع ملعقة من الفانيليا أو روح الفانيليا السائلة.
•  كوب حليب كامل الدسم أو قليل الدسم.

•  بيضة واحدة.
• نصف قالب زبدة حيواني (لورباك).

• ملعقة كبيرة نشأ  .

المقادير 

ب الزبدة على نار هادئة وتترك لتبرد قليال  • نذوِّ
ومن ثم نخلط المكونات كلها في وعاء كبير 

بواسطة خالط يدوي أو كهربائي وبعدها نتركه في 
الثالجة لمدة خمس  دقائق ، ونسخن المقالة على 

نار هادئة وندهنها بالزبدة المتبقية من القالب 
ونسكب ربع كوب من الخليط في المقالة وننتظر 

إلى أن ينضج وبعدها نقلبه على الوجه الثاني 
لتصبح فطيرة (البان كيك) ناضجة، ونضعها في 
صحن الواحدة تلو األخرى ونسكب على الفطائر 

قليل من العسل أو مربى 
الفراولة ونبدأ في أكلها.

طريقة التحضير 

إعداد: زهير عاصم

المال خادم لإلنسان فال ينبغي للعاقل أن يصير خادما له ويبذل له كرامته 
واألساس في شخصية اإلنسان بل عقله وأخالقه ودينه.بالتفكير السليم وبقوة اإلرادة تندفع هكذا حاالت فالغنى ليس هو المعيار قد تسبب الحالة المادية حالة من القلق واضطراب القلب وعدم استقراره ودينه من حيث يشعر أو ال يشعر!! 

يمن علينا بقلب سليم يوم الوعد والوعيد.وكل الخير السديد ونشكر الله سبحانه ونطلب منه المزيد أن ألتقي معكم أحبائي من جديد ودعائي لكم بالتوفيق 

-هناك عدة أمور تؤدي إلى الفقر منها:
ارتكاب الذنوب / التضييق على العيال / اإلسراف والتبذير/التكسب بالحرام/ ترك قراءة 

القرآن/الخيانة/ قطع األرحام/ الكسل والعجز/ترك القمامة في البيت.
وهناك عدة أمور تساعد على الغنى قد وعدتكم بذكرها وقد حل موعد الوفاء بالوعد:

* السؤال من فضل الله 
تعالى ونعمه

- عن اإلمام الصادق عليه 
السالم" من لم يسأل الله عز 

وجل من فضله فقد افتقر
البر بالوالدين وصلة الرحم". 

- ورد عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم " من يضمن لي بر 
الوالدين وصلة الرحم وأضمن 

له كثرة المال وزيادة العمر 
والمحبة في العشيرة"

* إكثار الحوقلة أي قولنا 
(ال حول وال قوة إال بالله) 

- عن اإلمام الصادق عليه السالم" 
من قال :الحول وال قوة اال بالله مائة 
مرة في كل يوم لم يصبه فقٌر ابدا" 

- الوضوء قبل الطعام والدوام على الوضوء أيضا.
- قص االظافر خصوصا يوم الجمعة.

- السالم على األهل عند دخول المنزل.
وأكرر القول أحبتي هذه كلها عوامل مساعدة على الغنى 

تحتاج إزالة موانع الرزق المتقدمة ثم حسن الظن برب 
العالمين الذي ال يفعل إال ما فيه الخير والمصلحة لنا. 
مالحظة: الفقر المادي من أبسط أنواع الفقر وهناك 

أنواع أخرى تحتاج إلى إنتباه وإهتمام سنتعرف عليها في 
العدد القادم بإذنه تعالى وإلى ذلك الحين أترككم بحفظه 

ورعايته والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال)اأكرب احلمق االإغراق يف املدح والذم(20



 طريقة عمل بان كيك

أحبابي وأصدقائي األطفال رمضان كريم عليكم وعلينا 
وصيام مقبول .

( البان كيك ) عبارة عن فطيرة ، قد تكون مالحة أو حلوة 
المذاق وتؤكل على الفطور والسحور وتعد من الوجبات 
الخفيفة بين فترات الطعام، ومكوناتها بسيطة وسهلة 

العمل بالنسبة للصغير أو الكبير.

ويمكن ان نزينها بالفراولة أو قطع 
الموز بصحة وعافية يا أطفال .

* مالحظة: تجد صلصة الصويا صوص وروح 
الفانيليا متوفرة في األسواق أو المجمعات.

 

•  كوب من الطحين األبيض .
•ملعقتان كبيرتان من السكر األبيض المطحون.

•  ملعقتان صغيرة من البيكنج باودر .
•  ملعقة كبيرة من صلصة الصويا صوص .

•  ربع ملعقة من الفانيليا أو روح الفانيليا السائلة.
•  كوب حليب كامل الدسم أو قليل الدسم.

•  بيضة واحدة.
• نصف قالب زبدة حيواني (لورباك).

• ملعقة كبيرة نشأ  .

المقادير 

ب الزبدة على نار هادئة وتترك لتبرد قليال  • نذوِّ
ومن ثم نخلط المكونات كلها في وعاء كبير 

بواسطة خالط يدوي أو كهربائي وبعدها نتركه في 
الثالجة لمدة خمس  دقائق ، ونسخن المقالة على 

نار هادئة وندهنها بالزبدة المتبقية من القالب 
ونسكب ربع كوب من الخليط في المقالة وننتظر 

إلى أن ينضج وبعدها نقلبه على الوجه الثاني 
لتصبح فطيرة (البان كيك) ناضجة، ونضعها في 
صحن الواحدة تلو األخرى ونسكب على الفطائر 

قليل من العسل أو مربى 
الفراولة ونبدأ في أكلها.

طريقة التحضير 

المال خادم لإلنسان فال ينبغي للعاقل أن يصير خادما له ويبذل له كرامته 
واألساس في شخصية اإلنسان بل عقله وأخالقه ودينه.بالتفكير السليم وبقوة اإلرادة تندفع هكذا حاالت فالغنى ليس هو المعيار قد تسبب الحالة المادية حالة من القلق واضطراب القلب وعدم استقراره ودينه من حيث يشعر أو ال يشعر!! 

يمن علينا بقلب سليم يوم الوعد والوعيد.وكل الخير السديد ونشكر الله سبحانه ونطلب منه المزيد أن ألتقي معكم أحبائي من جديد ودعائي لكم بالتوفيق 

-هناك عدة أمور تؤدي إلى الفقر منها:
ارتكاب الذنوب / التضييق على العيال / اإلسراف والتبذير/التكسب بالحرام/ ترك قراءة 

القرآن/الخيانة/ قطع األرحام/ الكسل والعجز/ترك القمامة في البيت.
وهناك عدة أمور تساعد على الغنى قد وعدتكم بذكرها وقد حل موعد الوفاء بالوعد:

* السؤال من فضل الله 
تعالى ونعمه

- عن اإلمام الصادق عليه 
السالم" من لم يسأل الله عز 

وجل من فضله فقد افتقر
البر بالوالدين وصلة الرحم". 

- ورد عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم " من يضمن لي بر 
الوالدين وصلة الرحم وأضمن 

له كثرة المال وزيادة العمر 
والمحبة في العشيرة"

* إكثار الحوقلة أي قولنا 
(ال حول وال قوة إال بالله) 

- عن اإلمام الصادق عليه السالم" 
من قال :الحول وال قوة اال بالله مائة 
مرة في كل يوم لم يصبه فقٌر ابدا" 

- الوضوء قبل الطعام والدوام على الوضوء أيضا.
- قص االظافر خصوصا يوم الجمعة.

- السالم على األهل عند دخول المنزل.
وأكرر القول أحبتي هذه كلها عوامل مساعدة على الغنى 

تحتاج إزالة موانع الرزق المتقدمة ثم حسن الظن برب 
العالمين الذي ال يفعل إال ما فيه الخير والمصلحة لنا. 
مالحظة: الفقر المادي من أبسط أنواع الفقر وهناك 

أنواع أخرى تحتاج إلى إنتباه وإهتمام سنتعرف عليها في 
العدد القادم بإذنه تعالى وإلى ذلك الحين أترككم بحفظه 

ورعايته والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعداد : كمال شبر 
رسوم : زاهد المرشدي  

 

العدد 2175 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )الت�سّرع اإىل االإنتقام اأعظم الذنوب(



الكنز المفقود

إعداد: كرار عبد عودة
رسوم : زاهد المرشدي

 احبتي الصغار مرحبا بكم عسى ان تكونوا بخير في هذا 
العدد سنتحدث معكم عن رياضة جديد مليئة بالحركة 
والسرعة وهي رياضة الهوكي هي رياضة يتبارى فيها 

فريقان على مساحة محددة من الملعب  ويحمل الالعبين  
العصي لدفع وتمرير القرص  لتسجيل االهداف اذا يحاول 

حارس الخصم منع دخول القرص في المرمى  فقط وحينما 
يخالف احد أالعبين القواعد يعاقب من قبل الحكم بإيقافه 
لمدة دقيقتين او خمس دقائق اوالى نهاية المباراة ويكون 

تبديل االعبين مفتوحا بمعنى غير محدد بعدد تبديل االعبين . 

هيا بنا احبتي االعزاء لمعرفة نبذة تاريخية عن رياضة الهوكي. 
توجد العديد من الرياضات التي تمت ممارستها باستخدام العصي المقوسة والكرة في تاريخ الكثير 
من الثقافات في مصر اذ توجد نحوت منقوشة منذ 4000عام بالعصي وهنالك صور مرسومة منذ 
الرياضة بالعصى المعقوفة ،وفي القرن  حوالي 600ق.م في اليونان والصين وكانت تسمى هذه 
التاسع عشر ظهرت االلعاب التاريخية بأشكالها وتقسيماتها  لتصبح ما عليه اليوم كما بدأت بتشكيل 
اللجان المخولة بوضع القوانين  وبعدها ظهرت االتحادات المحلية والدولية، حيث بدا العالم يعرف لعبة 
الهوكي بصورة حضارية عام 1886م بالتعاون بين انكلترا وايرلندا وويلز اما في اولمبياد تم االعتراف بها 
في عام 1908م ومنذ هذا التاريخ بدأت اللعبة تأخذ تطورا كبيرا، فمضارب الالعبين اصبحت اليوم من 

النوعية الحديثة، وايضا الكرات)القرص( تصنع بتقنية عالية ومخصصة لهذه الرياضة 

هوكي الحقل. 
الحصى  على  الحقل  هوكي  يلعب 
والعشب الطبيعي والعشب الصناعي 
صغيرة  بكرة  المياه  أو  الرمال  على 
خصوًصا  مشهورة  اللعبة  هذه  صلبة. 
في أوروبا وآسيا وأستراليا ونيوزيالندا 

وجنوب إفريقيا. 

 احبتي الصغار لهذه الرياضة انواع فرعية.

هوكي الجليد.
مساحة  على  الجليد  هوكي  مباراة  ُتلعب 
باستخدام  الجليد  من  فسيحة  منبسطة 
من  ملم(   76,2( بوصات  ثالث  قطره  قرص 
مطاط   يسمى القرص المطاطي وغالًبا ما 
ُيجمد هذا القرص المطاطي قبل المباريات 
االرتداد  كمية  لتقليل  المستوى  الرفيعة 

واالحتكاك على الجليد.      

S p o r t

أحبتي الصغار مرحبا بكم عسى أن تكونوا بخير ,في هذا العدد 
سنتحدث معكم عن رياضة جديدة مليئة بالحركة والسرعة وهي 
على  فريقان  فيها  يتبارى  الرياضة  وهذه  الهوكي)  (رياضة 
مساحة محددة من الملعب  ويحمل الآلعبون  العصي لدفع 
وتمرير القرص لتسجيل األهداف إذ يحاول حارس الخصم منع 
دخول القرص في المرمى  فقط وحينما يخالف أحد الالعبين 
أو  دقيقتين  لمدة  بإيقافه  الحكم  قبل  من  يعاقب  القواعد 
الالعبين  تبديل  ويكون  المباراة  نهاية  إلى  أو  دقائق  خمس 

مفتوحا , بمعنى غير محدد بعدد تبديل الالعبين . 

رياضة الهوكي

توجد العديد من الرياضات التي تمت ممارستها باستخدام العصي المقوسة والكرة في تاريخ الكثير من الثقافات في 
اليونان  (٦٠٠)ق.م في  حوالي  منذ  بالعصي وهنالك صور مرسومة  عام   (٤٠٠٠  ) منذ  نحوت منقوشة  توجد  إذ  مصر 
والصين وكانت تسمى هذه الرياضة بالعصى المعقوفة ،وفي القرن التاسع عشر ظهرت األلعاب التاريخية بأشكالها 
وتقسيماتها  لتصبح ما عليه اليوم , كما بدأت بتشكيل اللجان المخولة بوضع القوانين  وبعدها ظهرت اإلتحادات المحلية 
أما في  إنكلترا وإيرلندا وويلز  بين  بالتعاون  (١٨٨٦)م  الهوكي بصورة حضارية عام  لعبة  العالم يعرف  بدأ  إذ  والدولية، 
األولمبياد فقد تم اإلعتراف بها في عام( ١٩٠٨)م ومنذ هذا التاريخ بدأت اللعبة تأخذ تطورا كبيرا، فمضارب الالعبين 

أصبحت اليوم من النوعية الحديثة، وأيضا (القرص) تصنع بتقنية عالية ومخصصة لهذه الرياضة .

هيا بنا أحبتي األعزاء لمعرفة نبذة 
تاريخية عن رياضة الهوكي. 

 أحبتي الصغار لهذه الرياضة أنواع فرعية.

هوكي الحقل 
يلعب هوكي الحقل على العشب الطبيعي 

والعشب الصناعي على الرمال, بكرة 
صغيرة صلبة. هذه اللعبة مشهورة 
خصوًصا في أوروبا وآسيا وأستراليا 

ونيوزيالندا وجنوب إفريقيا.

هوكي الجليد
ُتلعب مباراة هوكي الجليد على مساحة منبسطة فسيحة 
من الجليد باستخدام قرص قطره ثالث بوصات (٧٦,٢ ملم)
 من مطاط   يسمى القرص المطاطي وغالًبا ُيجمد هذا 

القرص المطاطي قبل المباريات الرفيعة المستوى لتقليل 
كمية اإلرتداد واإلحتكاك على الجليد.

إعداد: كرار عبد عودة
رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال)اجلهل اأ�سل ال�سر كله(22



الكنز المفقود

تأخرنا كثيرًا 
لماذا ال تبحر 

السفينة ؟

إصبر ريثما نشتري 
كافة إحتياجاتنا 

من هذه البالد

ال أعرف لقد اختفى 
منذ يومين

هل تعتقد إن 
سباستيان قد 

تعرض لحادث ما ؟

ال يمكن السكوت 
أكثر ٬ علينا أن نباشر 

بالبحث عنه
أنظروا للجدار٬ 

ريش ثاقب على 
شكل غابة إنها 
رسالة سباستيان

من هنا مر سباستيان أليس شكل الغصن يشبه الصقر ؟
٬ إنطلق يا سنسن

لنذهب 
بسرعة

عّودنا على اختفائه 
ولكن كما تريد يا سنان

وبعد فترة من البحث

سيناريو: وسام القريني
رسوم: مصطفى برشومي / مصر

 

العدد 2375 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )بالعدل تت�ساعف الربكات(



توقفوا ٫ عثرت 
 على أشخاص 
في واٍد ذهبي

ذهب كثير ٬ والتماثيل 
تشير إلى أنه يعود إلى 
عصر قديم ٬ البد من 
أن سباستيان كشف 

اللصوص فتبعهم

لنذهب بحذر حتى 
ال يكشفنا أحد

عددهم كثير

انظر إنه سباستيان 
ومعه أناس غريبون 

لنقم بمشاغلة 
اللصوص 

حتى يباغتهم 
سباستيان ومن 
معه بهجوم غير 

متوقع

من هؤالء؟ 
اهجموا عليهم 
وال تدعوهم 

يهربون

أطلقوا النار 
عليهم

وبعد ساعة

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال)رحم اهلل عبدا راقب ذنبه وخاف ربه(24



أحسنت التفكير يا سيدي ٬ علينا 
المحافظة على كل رموز الحضارة 

فهي دليل قوتنا وتقدمنا

إنهم أصدقائي ٬ لنباشر بالهجوم من 
الخلف٬ حاصروهم من كل مكان

من الغرباء ؟ وكيف 
عثرت عليهم؟

إنهم سكان هذه الغابات ٬ 
والذهب يعود لحضارتهم 

اآلن كل شيء عاد إلى نصابه 
ولكن ماذا بشأن الكنز؟

سنعطيه للمملكة 
فهو إرث حضاري 

وتاريخ أجدادي

أحدهم يرمي السهام علينا

اللعنة إنهم 
أشباح 

ال نراهم 
لنهرب

أحسنت 
سباستيان 
٫ لقد قضينا 

عليهم

كنت أعتمد عليكم في 
معرفة رموز الرسالة

وانتهى الهجوم بإلقاء القبض على اللصوص

 

العدد 2575 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )اإن اأجود النا�ص من اأعطى من ال يرجوه(



علم األردن

تاريخ العلم 

        علم األردن هو العلم الرسمي للمملكة           
      األردنية الهاشمية. بدأ االستخدام الرسمي له 

    في( ١٦ نيسان / أبريل ١٩٢٨). وهو مشتق من علم 
   الثورة العربية الكبرى، التي أعلنها شريف مكة 

الشريف حسين على الدولة العثمانية عام ١٩١٦. 
ويتكون من ألوانه األربعة( األسود واألبيض , واألحمر 

و األخضر ) . طول العلم األردني ضعف عرضه، 
وينقسم إلى ثالث قطع متساوية ومتوازية, العليا 

سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء
 

علم األردن

ن
آل

ة ا
اي

لغ
 و

-١
٩٢

٨

وتدل األلوان على ما يلي:
األسود راية الدولة العباسية. األبيض راية الدولة األموية. األخضر 

راية الدولة الفاطمية. األحمر راية الثورة العربية الكبرى .

الكوكب سباعي األشعة (النجمة السباعية) يدل على فاتحة القرآن 
الكريم السبع المثاني (سورة الفاتحة من سبع آيات) أو في قول آخر 

تدل النجمة على جبال عمان السبع ووجوده في 
وسط المثلث يدل على هدف الثورة العربية الكبرى 

(توحيد الشعوب العربية).

قبل عام ١٩١٦ كانت األردن جزءًا من اإلمبراطورية العثمانية وكان علم البالد هو العلم العثماني. 
وقبل هذا التاريخ لم يكن هنالك وجود للمملكة األردنية إذ كانت ضمن بالد الشام التي تضم 

حاليا سورية ولبنان وفلسطين واألردن .
من عام ١٩١٦م وحتى ١٩٢١م استخِدم علم الثورة العربية الكبرى وكان علمًا لمملكة الحجاز ومن 

تاريخ   ١٩٢١  - ١٩٢٨
استخِدم العلم الحالي دون نجمة، استخدم أيضًا في الحجاز قبل توحديها مع نجد, وفي العراق 

أول أيام المملكة العراقية عام ١٩٢١م وفي فلسطين حاليًا
في عام ١٩٢٨م  أضيفت النجمة إليه، وصار العلم الرسمي للبالد منذ ذلك الوقت وحتى اآلن 

في عام ١٩٥٨ تم اإلعتماد على علم جديد للكيان اإلتحادي بين المملكة العراقية والمملكة 
األردنية الهاشمية، والذي أطلق عليه االتحاد الهاشمي العربي، وهو في تصميمه مطابق لعلم 

وضع عليها من ناحية السارية مثلث (ليس قائم) أحمر قاعدته مساوية 
لعرض العلم وارتفاعه مساٍو لنصف طوله، وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي 

األشعة ، وهذا الكوكب (النجمة السباعية) موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع 
الخطوط بين زوايا المثلث، وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيًا لقاعدة هذا 

المثلث.

فلسطين الحالي باأللوان وحتى بالشكل، استخدمه 
الهاشميون أيضا قبل ذلك في الحجاز سابقا. ولكن 
اعتماد هذا العلم لم يتم إال لفترة وجيزة جًدا، إذ لم 

يدم اإلتحاد سوى بضعة أشهر نتيجة لثورة عبد 
الكريم قاسم على الحكم الملكي وإعالن الجمهورية 
في العراق في تموز من العام نفسه . فتم الرجوع 

إلى العلم السابق قبل إعالن الوحدة.

١٩٥٨

١٩١٦ - ١٩٢١ 

إعداد: عالء الباشق

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )من كتم علما فكاأنه جاهل(26



�سهر   ، �سهر رم�سان اخلري  : مبارك عليكم جميعًا حلول  العمة هدى 
ل�سيامه  واإيانا  يوفقكم  اأن  تعاىل  ون�ساأله   ، واملغفرة  والرحمة  الربكة 

وتالوة كتابه املجيد ، والقيام باأعمال تنال ر�سا ربنا الكرمي . 
البنات جميعًا : �سكرًا لِك ياعمة واإن �ساء اهلل ن�سوم هذا ال�سهر املبارك 

ونتلوا القراآن الكرمي ونوؤدي الواجبات ونعمل بامل�ستحبات .
رقية : اأخربين والدي وقال : نحن نعي�ص يف ظل ظروف �سعبة مّير بها 
بلدنا العزيز و�سعبه ال�سابر ، فهنالك العديد من االأمور علينا اأن ننتبه 

ونتعامل  ونت�سرف   ، بها  ونهتم  اإليها 
معها بحكم ما متليه علينا تعاليم ديننا 
العوائل  مو�سوع  ومنها   ، االإ���س��الم��ي 
االأعمال  ب�سبب   ، ديارها  من  النازحة 
زال��ت  وم��ا  ارتكبتها  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة 
التي   ، االإجرامية  الع�سابات  ترتكبها 
ت�ساندها عدد من دول اجلوار وجهات 

م�سبوهة اأخرى  .
خمططات  هنالك  نعم   : ه��دى  العمة 
اإىل  ت��ه��دف  ه��ذه اجل��ه��ات  م��ن  خبيثة 
 ، ال�����س��ام��د  و�سعبنا  ب��ل��دن��ا  اإ���س��ع��اف 
تتناحر  اأق�سام  اإىل  تق�سيمه  وحت���اول 
بذلك  ويح�سبون   ، بينها  فيما  وتتقاتل 
اأنهم �سي�ستطيعون ال�سيطرة التامة على 
 ، واإ�سعافه  تق�سيمه  بعد  ال�سعب  ابناء 
وموارده  لنهب خرياته  ي�سعون  ثم  ومن 

الغنية و�سلبها .

ن��رج�����ص : ه���ذه ال��ع��وائ��ل 
للتنكيل  تعر�ست  املنكوبة 
قامت  اإذ   ، واال���س��ط��ه��اد 
جم����ام����ي����ع )داع�������������ص( 
االإرهابية بارتكاب جرائم 
فقتلت   ، ���س��ده��ا  ب�����س��ع��ة 
ال��ع��دي��د م��ن اأف�����راد ه��ذه 
العوائل ، واأرعبت اأطفالهم 
وِن�����س��اَءه��م وا���س��ت��ح��وذت 
على ممتلكاتهم وعاثت يف 

االأر�ص ف�سادًا  .

قصة: سعد الدين البناء
رسوم: أحمد الخزعلي

 

العدد 2775 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )احللم حجاب من االآفات(



زهراء : نحن وجرياننا نقوم بني فرتة واأخرى 
ب��زي��ارة ع��دد م��ن ه��ذه ال��ع��وائ��ل ، ون��ع��رّب عن 
 ، م�سابهم  على  ون�سرّبهم  لهم  موا�ساتنا 
ونقدم لهم �سيئًا من النقود والطعام واملالب�ص 
واالأثاث التي يحتاجونها ، اذ يتم جمع وتهيئة 
وت�سليمها  واأخ��رى  فرتة  بني  امل�ساعدات  هذه 

لهم ، ون�ساركهم يف حمنتهم واأحزانهم .

مرمي : لنت�سور اأننا لو كنا منر بظروفهم 
اأن  نتوقع  فكيف   ، نف�سها  هذه  القا�سية 
التجاأنا  ال��ذي��ن  �سعبنا  اأب��ن��اء  يعاملنا 
اإليهم وهم بعيدون عن خطر االإرهاب، 

فبالطبع اإنهم �سيعاملوننا باحل�سنى .
فاطمة : ندعوا اهلل تعاىل اأن يكتب لهم 
يتم  اأن  بعد  �ساملني  ديارهم  اإىل  العودة 
اإنها  تّدعي  التي  الع�سابات  هذه  طرد 

تدين بدين االإ�سالم واالإ�سالم منهم براء .
وال��وئ��ام  املحبة  دي��ن  االإ���س��الم��ي  ديننا  اإن   : زي��ن��ب 
ال�سنيعة  والت�سامح وال ير�سى بارتكاب هذه االأعمال 
التي ترتكبها ع�سابات )داع�ص( االإرهابية املجرمة . 
نور الهدى : لقد قامت ف�سائل احل�سد ال�سعبي وقوات 
البطلة  االأخ��رى  االأمنية  والقوات  وال�سرطة  اجلي�ص 
واأبناء الع�سائر الغيارى وهم جميعًا ابناء هذا ال�سعب 
بتطهري  املتعددة  وقومياته  الدينية  طوائفه  مبختلف  

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال)نعم الهدية املوعظة(28



�سيطرة هذه  كانت حتت  التي  املناطق  الكثري من 
الة ، و�سوف يتم باإذنه تعاىل تطهري  املجاميع ال�سّ

بقية االأماكن من دن�سها .
باأن هناك دعوة لطالب  اأخربين �سقيقي   : اإميان 
املدار�ص واجلامعات لالإلتحاق مبع�سكرات التدريب 
حلمل ال�سالح خالل العطلة ال�سيفية ليكونوا على 
الوطن،  الدفاع عن  للم�ساركة يف  اال�ستعداد  اأهبة 
لنداء  اإ�ستجابة  وذل��ك  االإره��اب،  بوجه  والوقوف 
عن  الدفاع  يف  الر�سيدة  العليا  الدينية  املرجعية 
�سرائح  بقية  ا�ستجابت  كما   ، واملقد�سات  االأر���ص 

املجتمع لهذا النداء . 

احلذر  جانب  اتخاذ  موقعه  من  وكل  اجلميع  على   : هدى  العمة 
اإىل  وندعو   ، ومقد�ساته  اأر���س��ه  عن  للدفاع  والتاأهب  واليقظة 
الدين  اأعداء  بوجه  واحد  �سف  يف  واال�سطفاف  التوحد  �سرورة 

واالإن�سانية ، و�سيكون الن�سر حليفنا باإذن اهلل تعاىل . 

 

العدد 2975
 

العدد 2975 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )الرفق باالأتباع من كرم الطباع(



(The Respiratory System ) 

جميع الكائنات الحية تتنفس الهواء , واإلنسان كائن حي ، إذن اإلنسان يتنفس , والجهاز الذي 
يقوم بعملية التنفس يسمى الجهاز التنفسي.

١. األنف .
٢. القصبة الهوائية .

٣. الرئتان حيث يوجد فيها الشعب الهوائية والحويصالت الهوائية .
٤.  الحجاب الحاجز.

يتركب الجهاز التنفسي من :

الجهاز  التنفسي

إعداد: لبيب السعدي
رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن النبي s اأنه قال )ثمرة العجب البغ�ساء(30



ُيعتقد بأنهم أول من هاجر إلى غينيا الجديدة منذ أكثر من(٤٥٠٠٠) سنة. ويصل تعدادهم 
اليوم إلى نحو ثالثة ماليين شخص، يعيش معظمهم فى المرتفعات. و تشتهر هذه 

القبائل بالمعارك الطاحنة فيما بينها، فهم يتقاتلون من أجل األرض و الطعام، وأكبر قبيلة 
فى شعب الهولي هى قبيلة (الويجمان) التى تشتهر بصناعة الشعر المستعار.

و يشتهر رجالها بكونهم المحاربين األكثر شراسة في المنطقة وأبرع "مصففي شعر" إذ 
يصنعون قبعات على رؤوسهم من شعرهم الخاص.

ال يعرف الكثير عن تاريخ تقليد صنع القبعات من شعر الرأس، فعندما اكتشف الباحثون 
هولي ويجمان، كان أهل القبيلة  يمارسون العادة، ويعتقد أنهم عاشوا في المنطقة 

لمدة (١٠٠٠) سنة على األقل، ولعل هذا التقليد قد تطور في وقت ما خالل هذه الفترة.

رحلتي هذا اليوم ياأصدقائي في مجاهل 
افريقيا القارة الشاسعة والغريبة وتحديدًا 

إلى غابات دولة (بابو غينيا) الجديدة إذ 
تعرفت على شعب غريب يسمى هناك 

بـ(شعب الهولي) . 

في أواخر سنوات المراهقة وأوائل العشرينات يغادر الرجال قبيلتهم ويتوجهون إلى  "مدرسة العزاب"، حيث 
يتعلمون كل شيء عن الرجولة، بما في ذلك كيفية صنع القبعات من شعر الرأس. ويحتجز الشباب خالل 

دراستهم في الغابة لمدة (١٨) شهرا على األقل، وبعدها يخيرون بين العودة إلى قراهم أو البقاء في الغابة 
لتعلم المزيد وتحسين مهاراتهم.

تبدأ عملية صنع قبعات الشعر بتطويل الشعر لمدة ستة أشهر ومن ثم قصه وصنع القبعات التي تأخذ معظمها 
أشكال الصحون، وللحفاظ على التسريحة المعقدة، ينام الرجال بوضع رؤوسهم على حجر الطوب وغيرها من 

األشياء حتى ال يالمس شعرهم األرض.
تزين التسريحات بريش مختلف الطيور , منها الببغاوات وطيور الجنة، وبعدها يغادر الرجال المدرسة حاملين معهم 

قبعتين أو ثالث يستخدمونها في األعياد والمهرجانات وحفالت الزفاف وحفالت استقبال السياح.
إضافة إلى ولعهم بصنع القبعات من شعر رأسهم،  يتمتع رجال القبيلة بسمعة رهيبة في القتال فيما بينهم أو 

مع القبائل األخرى ونظرتهم الشرسة تكفي لترويع الكثيرين.
يعيش الرجال منفصلين عن النساء، حتى أنهم ال يأكلون معا، ونادرا ما ينامون في السرير نفسه. وتهتم النساء 

بتربية األطفال فيما يقضي الرجال معظم حياتهم مع زمالئهم المحاربين.
على الرغم من تاريخهم الدامي، اعتاد سكان قبيلة هولي على زيارات السياح، وعالقتهم بهم ودية للغاية 

وليست لديهم مشكلة في التعامل مع الغرباء. وال يزال أهل القبيلة يحافظون على تقاليدهم القديمة في 
طريقة اللباس والعيش البدائي .

 أتمنى أن تكون رحلتي لهذا اليوم قد أعجبتكم يا أصدقاء .

إعداد: عالء الباشق

 

العدد 3175 روي عن النبي s اأنه قال )اإرحم َمن دونك يرحمك من فوقك(



هيا يا عبير خالك 
ينتظرنا في سيارته

هيا ال تتأخري

حاال يا أمي , كم أنا 
متشوقة لجمع النبق 

من شجرتهم

انتبهي يا إيمان 
إن الشجرة 
عالية جدا

ستعاقبها 
أمي بشدة 

 ال تستعجل سأجمع 
لكم في جيبي

ال تأكلي كل شيء 
.. إرمي لنا بعض 

الحبات 

أنا أستطيع .. 
انظري

إيمان ,أحمد هيا بنا لنقطف بعض من 
حبات النبق أنا أحبه كثيرا

يا لألسف كل الحبات 
الناضجة في األغصان 

العالية وال نستطيع 
طبعا نحن نقطف الناضج الوصول إليها

القريب ونأكله كل يوم

علينا تسلق الشجرة لنحصل على 
الحبات الناضجة اللذيذة

ال أعتقد 
أن ماما 
توافق 

على ذلك

ثم ال أحد يستطيع 
أن يتسلق الشجرة

كلنا نحبه هيا لنذهب ولكن اجلبي لنا 
صحنا كبيرا يا إيمان لنضع فيه النبق

سيناريو: نادية غازي  
 رسوم: سرى غزوان 

   اإلمارات العربية

 

روي عن االإمام احل�سن  j اأنه قال)عدّو عاقل خري من �سديق اأحمق(32



أنزل ! يا إلهي 
صحيح كيف 

سأنزل ؟

ال تبكي سيسمعك 
الجميع , سنفكر 

بطريقة ما

أههييييييييييي هيا 
ساعدوني بالنزول , 

سأسقط 
كفاِك يا إيمان .. هيا 

انزلي من هناك

هيا أنتم .. هل 
نسيتموني؟ 
عليكم أن 

تفكروا بسرعة.

انتظري فقط 
سنجد حال 

يا له من نبق لذيذ ولكن ربما ستعاقبين عقوبة كبيرة 
شكرا لِك ولكن علينا 
أن نسمع كالم أمهاتنا 
أوال ورغم كل شيء

قد تطلب لي 
خالتي العفو

 من أمي فأنا 
صعدت من أجلك

سأفعل.

اهيييييييي

إسمعي يا إيمان سأنادي أمي 
لتنزلك من هناك فقط انتظري 

المهم أن ننزلك 
من هناك

كان عليِك أن تفكري 
, ماذا لو سقطتي؟  

هيا إنزلي كان 
عليِك أن تسمعي 

كالم أمك

ال ال سيعاقبونني

 

العدد 3375 روي عن االإمام الباقر  j اأنه قال)احلليم من احتمل اإخوانه(



 نرجس قبوط
5 سنوات 

لبنان

    علي صفاء
سنتان ونصف

العراق

 مهدي جابر
سنة واحدة 

لبنان

مريم صفاء
5 سنوات

العراق

 محمد قبوط
10 سنوات 

لبنان

 عباس داوود
4 سنوات

لبنان

محمد رمال
8 سنوات 

لبنان

حيدر حيدر
سنة واحدة

لبنان

فاطمة زيعور
سنتان 
لبنان

 حيدر حيدر
8 سنوات

لبنان

علي بلحص
8 سنوات 

لبنان

 حسين فرحات
5 سنوات 

لبنان

حسين شومان
 7 سنوات 

لبنان

 يونس حسين
سنة ونصف

العراق

نور الهدى حامد
 8 سنوات

العراق

غادة حميد
5 سنوات

العراق

نور الزهراء ضياء
  3 سنوات

العراق

بنين علي
12 سنة
العراق

بنين يوسف
9 سنوات

العراق

مرتضى عدي
5 سنوات

العراق

محمد جودت
8 سنوات

العراق

 حسين نهاد
10 سنوات

العراق

محمد رضا رشيد
9 سنوات

العراق

زيد ماجد
4 سنوات

العراق

مصطفى صادق
11 سنة
العراق

حسن علي
10 سنوات

العراق

حسين عالء
شهر واحد 

العراق

 يوسف علي
سنتان
العراق

 رسل عباس
12 سنة
العراق

 نور الزهراء زيعور
5 سنوات 

لبنان

 آيات مصطفى
سنتان 
العراق

كلثوم علي
9 سنوات

العراق

زينب أحمد
12 سنة
العراق

 عسل علوان
سنة واحدة

العراق

شيماء عباس
12 سنة
العراق

رقية فاضل
ستة أشهر

العراق

حيدر قيس
8 سنوات

العراق

 زينب أسعد
ستة أشهر

العراق

 سجاد محمد
سنة واحدة

العراق

علي نهاد
9 سنوات

العراق

سيف مصطفى
4 سنوات

العراق

يوسف صالح
سنة واحدة

العراق

أمير مصطفى
6 سنوات

العراق

محمد رضا أحمد
4 سنوات

العراق

ياسر صالح
3 سنوات

العراق

 نبأ باسم
8 سنوات

العراق

عباس نجم
5 سنوات 

لبنان

عباس عطوي
7 سنوات 

لبنان

 

روي عن االإمام الباقر  j اأنه قال)ر�ساك عن نف�سك من ف�ساد عقلك(34



استخدم أي رقم من األرقام
 (من ٣ إلى ١٠) في الدوائر 

الموجودة دون تكرار الرقم ليكون 
مجموع األعداد في أي ثالث 

دوائر على اتجاه واحد متساويًا .

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

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: الشكر لله

جبق
جبق

اال د
سةي

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 .

Í
ƒ

ã

Ä
Ä

Í
ƒ

إعداد: لبيب السعدي

 

العدد 3575 روي عن االإمام الباقر  j اأنه قال)احلا�سد يفرح بال�سّر ويغتّم بال�سرور(



عزيزي الحسيني الصغير

اشطب حروف الكلمات الواردة في خطبة النبي 

محمد   حول استقبال شهر رمضان المبارك، 

لتحصل على كلمة الّسر المؤلفة من أحد عشر حرفًا 

وهي اسم عمل مستحب في هذا الشهر الفضيل.

إعداد: حنان شاهين

جواب العدد السابق : صاحب العصر

صديقتنا النحلة 
تريد أن تذهب إلى 

الزهرة .. من منكم 

ياأصدقائي يستطيع 

أن يساعدها للوصول 

إليه بأسرع وقت..!

جواب العدد 
السابق 
صناعات

يتذكر
هاتف
كهرباء
اتصال

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

........ما........

.......ح........ا....

........ا........ل

........ن........ق

ث........ا........

جد الفروقات الستة 
الموجودة بين اللوحتين
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"أيها الناس: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة ب

والرحمة والمغفرة. 

شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل األيام.

أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه 

مقبول".

عزيزي الحسيني الصغير

اشطب حروف الكلمات الواردة في خطبة النبي 

محمد   حول استقبال شهر رمضان المبارك، 

لتحصل على كلمة الّسر المؤلفة من أحد عشر حرفًا 

وهي اسم عمل مستحب في هذا الشهر الفضيل.

إعداد: حنان شاهين

جواب العدد السابق : صاحب العصر

صديقتنا النحلة 
تريد أن تذهب إلى 

الزهرة .. من منكم 

ياأصدقائي يستطيع 

أن يساعدها للوصول 

إليه بأسرع وقت..!

جواب العدد 
السابق 
صناعات

يتذكر
هاتف
كهرباء
اتصال

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

........ما........

.......ح........ا....

........ا........ل

........ن........ق

ث........ا........

جد الفروقات الستة 
الموجودة بين اللوحتين
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"أيها الناس: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة ب

والرحمة والمغفرة. 

شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل األيام.

أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه 

مقبول".

ّ

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )اأّول اللهو لعب واآخره حرب(36



عزيزي الحسيني الصغير

اشطب حروف الكلمات الواردة في خطبة النبي 

محمد   حول استقبال شهر رمضان المبارك، 

لتحصل على كلمة الّسر المؤلفة من أحد عشر حرفًا 

وهي اسم عمل مستحب في هذا الشهر الفضيل.

إعداد: حنان شاهين

جواب العدد السابق : صاحب العصر

صديقتنا النحلة 
تريد أن تذهب إلى 

الزهرة .. من منكم 

ياأصدقائي يستطيع 

أن يساعدها للوصول 

إليه بأسرع وقت..!

جواب العدد 
السابق 
صناعات

يتذكر
هاتف
كهرباء
اتصال

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

........ما........
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ث........ا........

جد الفروقات الستة 
الموجودة بين اللوحتين
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"أيها الناس: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة ب

والرحمة والمغفرة. 

شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل األيام.

أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه 

مقبول".

عزيزي الحسيني الصغير

اشطب حروف الكلمات الواردة في خطبة النبي 

محمد   حول استقبال شهر رمضان المبارك، 

لتحصل على كلمة الّسر المؤلفة من أحد عشر حرفًا 

وهي اسم عمل مستحب في هذا الشهر الفضيل.

إعداد: حنان شاهين

جواب العدد السابق : صاحب العصر

صديقتنا النحلة 
تريد أن تذهب إلى 

الزهرة .. من منكم 

ياأصدقائي يستطيع 

أن يساعدها للوصول 

إليه بأسرع وقت..!

جواب العدد 
السابق 
صناعات

يتذكر
هاتف
كهرباء
اتصال

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

........ما........

.......ح........ا....

........ا........ل

........ن........ق

ث........ا........

جد الفروقات الستة 
الموجودة بين اللوحتين
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"أيها الناس: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة ب

والرحمة والمغفرة. 

شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل األيام.

أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه 

مقبول".

 

العدد 3775 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )البكاء من خ�سية اهلل مفتاح الرحمة(



ذا؟
لما

هل...؟

كيف؟

ى؟
مت

أين؟

يسألنا عالء مهدي راضي من أهالي واسط 
والذي يبلغ من العمر (١٤) عامًا عن سبب تسمية 

ليلة القدر وعن فضلها واألعمال الواردة فيها.

فضل ليلة القدر 
وسبب تسميتها

أما فضلها: فقد وردت روايات كثيرة في فضلها منها:

صديقنا العزيز ُسّميت ليلة القدر؛ ألّنها الليلة التي يقدر الله فيها ويقضي بما يكون في السنة 
بأجمعها إلى مثلها من السنة القادمة، من حياة وموت، وخير وشّر، وسعادة وشقاء، ورزق ووالدة 

) سورة الدخان /  وغيرها، ويستدل على ذلك قوله تعالى: (ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم * َأْمراً ِمْن ِعْنِدنَا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلينََ
آية (٤-٥).

• وُسّميت ليلة القدر ألهّميتها ومنزلتها، وألهّمية ومنزلة المتعّبدين والذاكرين الله فيها، فإحياؤها 
بالعبادة والعمل الصالح فيها ـ من صالة وزكاة وأنواع الخير ـ خير من العمل في ألف شهر.

• وقد اّتفقت أخبار أهل البيت  إّنها من شهر رمضان، وإّنها إحدى الليالي الثالث، (الليلة 
التاسعة عشر من شهر رمضان، أو إحدى وعشرين أو ثالث وعشرين ).

غفران الذنوب: قال رسول الله : (من قام ليلة القدر 
إيمانًا واحتسابًا، غفر الله ما تقّدم من ذنبه).

إنزال النعم والخير: تتنّزل فيها النعم والخير والبركة 
واإلحسان للمؤمنين الذاكرين الله، بشّتى أنواع الذكر، حيث 

يضاعف الله سبحانه لهم الحسنات والخيرات رحمة منه 
على عباده، فهي ليلة سالم حّتى مطلع الفجر.

نزول المالئكة: تتنّزل المالئكة والروح ـ وهو جبرائيل ـ فيها 
إلى األرض؛ ليسمعوا الثناء على الله سبحانه، وقراءة 

القرآن والدعاء وغيرها من األعمال .

سعة الرزق: قال اإلمام محمد الباقر : من أحيى ليلة 
ثالث وعشرين من شهر رمضان وصّلى فيها مائة ركعة، 

وسع الله عليه معيشته.
وأما أعمال ليلة القدر: فهناك أعمال كثيرة مستحّبة لهذه 

الليلة المباركة، منها: (الغسل، وقراءة القرآن خاصة سورة 
العنكبوت والروم، وذكر الله تعالى، وقراءة األدعية 

المأثورة ـ كدعاء الجوشن الكبير، ودعاء رفع المصاحف ، 
 ، قراءة سورة القدر ألف مرة، وزيارة اإلمام الحسين

والتخّضع والتذّلل لله حّتى يضيء فجرها).

رسوم : زاهد المرشدي

1

ُحب اإلمام الحسين عليه السالم

أهًال بكم أحبتي مجددًا لنتعرف سوية على موهبة جديدة، في هذا العدد سيكون معنا موهوب قد 
سلك الطريق الحسيني منذ صغره فكان سببًا في توفيقه لما يحب , بفضل سيد الشهداء ، فكان 

كما نقول في زيارة غاشوراء : (اللهم اجعلني عندك وجيهًا بالحسين  في الدنيا واآلخرة).

 سبب للتوفيق في الدنيا واآلخرة

إنه يوسف سالم مهدي، والذي يبلغ من العمر (١٦) عامًا ومن إعدادية اإلقتدار في كربالء المقدسة في الصف 
الرابع علمي.

بدأ يوسف حياته صغيرًا بالمشاركة بإلقاء القصائد الحسينية في المواكب، حّبا منه للمشاركة في إحياء شعائر أهل 
  سّجل في الدورات التي أقامتها كشافة اإلمام الحسين ، ومن منطلق حّبه لإلمام الحسين ،  البيت
التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بعد إن قامت الكشافة بعمل مخيمات كشفية يتم خاللها تأهيل المنضمين 

إليهم وتعليمهم الدروس العقائدية والقرآنية فضًال عن الرسم والتمثيل , واكتشاف المواهب لدى المنضمين 
عندها اكتشف يوسف نفسه أنه يميل إلى التمثيل فكان ضمن دورات التمثيل في الكشافة، وخضع إلى دورات 

تعليمية خاصة بالممثلين، لينطلق بعد انتهاء الدورة إلى العمل المسرحي.

وهكذا نضجت الموهبة في نفس يوسف ليصبح 
ممثًال على خشبة المسرح، ولديه حاليًا أعمال قيد 
التنفيذ، هذا وقد حدثنا يوسف عن طموحه والذي 

يأمل أن يكون ممثًال ناجحًا، وأن يشارك في مسرحيات 
هادفة تطرح مواضيع تربوية ودينية توصل رسالة إلى 
الجمهور، وإنه أشار إلى أن سبب وصوله إلى سلسلة 

النجاحات التي حققها هو حب اإلمام الحسين عليه 
السالم والذي هو سبب التوفيق في الدنيا واآلخرة.

للعتبة  التابع  الكريم  القرآن  دار  مع  يوسف  شارك 
بدور  الغدير)  (يوم  مسرحية  في  المقدسة  الحسينية 
رعاية  شعبة  ومع   , وآله  عليه  الله  صلى  محمد  النبي 
(وحسين  أوبريت  وفي   (٧٤) نقطة  بمسرحية  الطفولة 
الصغير  الحسيني  مهرجان  ننسى حسين) في  ال  نحن 
األول لمسرح الطفل والذي اقيم بتاريخ (١٥ - ١٨/ آذار ) 

٢٠١٥م.

 

روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )من حا�سب نف�سه �سعد(38



ُحب اإلمام الحسين عليه السالم

أهًال بكم أحبتي مجددًا لنتعرف سوية على موهبة جديدة، في هذا العدد سيكون معنا موهوب قد 
سلك الطريق الحسيني منذ صغره فكان سببًا في توفيقه لما يحب , بفضل سيد الشهداء ، فكان 

كما نقول في زيارة غاشوراء : (اللهم اجعلني عندك وجيهًا بالحسين  في الدنيا واآلخرة).

 سبب للتوفيق في الدنيا واآلخرة

إنه يوسف سالم مهدي، والذي يبلغ من العمر (١٦) عامًا ومن إعدادية اإلقتدار في كربالء المقدسة في الصف 
الرابع علمي.

بدأ يوسف حياته صغيرًا بالمشاركة بإلقاء القصائد الحسينية في المواكب، حّبا منه للمشاركة في إحياء شعائر أهل 
  سّجل في الدورات التي أقامتها كشافة اإلمام الحسين ، ومن منطلق حّبه لإلمام الحسين ،  البيت
التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بعد إن قامت الكشافة بعمل مخيمات كشفية يتم خاللها تأهيل المنضمين 

إليهم وتعليمهم الدروس العقائدية والقرآنية فضًال عن الرسم والتمثيل , واكتشاف المواهب لدى المنضمين 
عندها اكتشف يوسف نفسه أنه يميل إلى التمثيل فكان ضمن دورات التمثيل في الكشافة، وخضع إلى دورات 

تعليمية خاصة بالممثلين، لينطلق بعد انتهاء الدورة إلى العمل المسرحي.

وهكذا نضجت الموهبة في نفس يوسف ليصبح 
ممثًال على خشبة المسرح، ولديه حاليًا أعمال قيد 
التنفيذ، هذا وقد حدثنا يوسف عن طموحه والذي 

يأمل أن يكون ممثًال ناجحًا، وأن يشارك في مسرحيات 
هادفة تطرح مواضيع تربوية ودينية توصل رسالة إلى 
الجمهور، وإنه أشار إلى أن سبب وصوله إلى سلسلة 

النجاحات التي حققها هو حب اإلمام الحسين عليه 
السالم والذي هو سبب التوفيق في الدنيا واآلخرة.

للعتبة  التابع  الكريم  القرآن  دار  مع  يوسف  شارك 
بدور  الغدير)  (يوم  مسرحية  في  المقدسة  الحسينية 
رعاية  شعبة  ومع   , وآله  عليه  الله  صلى  محمد  النبي 
(وحسين  أوبريت  وفي   (٧٤) نقطة  بمسرحية  الطفولة 
الصغير  الحسيني  مهرجان  ننسى حسين) في  ال  نحن 
األول لمسرح الطفل والذي اقيم بتاريخ (١٥ - ١٨/ آذار ) 

٢٠١٥م.

 

العدد 3975 روي عن اأمري املوؤمنني j اأنه قال )اأ�سّد الذنوب ما ا�ستخف به �ساحبه(



اأن  اأح��ب��ب��ت  االأط���ف���ال  اأ���س��دق��ائ��ي  ي��ا  ال�����س��الم عليكم 
اأ�سارككم هذا الق�سة اجلميلة من خالل �سفحة ق�سة 
�سغرية  مزرعًة  يف  اأحداثها  ت��دور  و   ، املجلة  اأ�سدقاء 
والتي ي�سكنها الفالح وعائلته وجمموعة من احليوانات 
الباكر  ال�سباح  يف  امل��زرع��ة  �ساحب  وك��ان   ، االأليفة 
و يف  الذي ميتلكه  الثور  االأر�ص مب�ساعدة  يقوم بحرث 
لبيع  ال�سوق  اإىل  اأ�سبوع يركب حماره ويذهب  نهاية كل 
املر�ص وعدم  باإدعاء  الثور  قام  يوم  وذات   ، املحا�سيل 
الثور   حال  الفالح  �ساهَد  ،وح��ني  الوقوف  على  قدرته 
بعدم قدرته على العمل عاَد اإىل البيت وهو حزين الأنه 
الفالح  اأخرج  الثاين  اليوم  ، ويف �سباح  يكمل عمله  مل 
احلمار اإىل احلرث وعند نهاية االأ�سبوع ا�سطحبه اإىل 
ال�سوق لبيع املحا�سيل وبقي على هذا احلال ، فا�ستكى 

فقال  الرعي وق�ص عليه ماذا يجري  كلب  اإىل  احلمار 
اجتمعت  امل�ساء  ،وعند  امل�سكلة  هذه  لك  �ساأحل  اأنا  له 
احليوانات يف الب�ستان وكان الثور يتظاهر بالنوم فقال 
لهم الكلب اليوم �ساأروي لكم ق�سة فيها حكمة، يحكى 
اأن ..... وهذا ما جرى على الثور الك�سالن الذي ذبحه 
�ساحب املزرعة املجاورة من جراء ك�سله . فنه�ص الثور 
فاأجابه   ، ك�سالن  اأن��ا  لكم  قال  ومن   : وق��ال  مكانه  من 
الكلب وما دخلك اأنت باملو�سوع اأنا كنت اأتكلم عن الثور 
يف املزرعة املجاورة ، واأنت األ�ست مري�سًا ؟ فقال الثور : 
ال كنت مري�سًا واالآن ا�سعر بتح�سن وغدا �ساأبداأ بالعمل 
فهذا عملي وال ي�ستطيع اأحد اأن يفعله اأف�سل مني ، فقال 
ف�سحك  ال�سيء  نف�ص  اأقول  كنت  واأنا  اأح�سنت  احلمار 
اجلميع لردة فعل الثور، وقد تعلم الثور من هذه الق�سة 
غريه  على  ويعتمد  عمله  ي��رتك  م��ن  عاقبة  اخليالية 

باإجنازه فاأنه قد يالقي ما يخ�ساه .

رسوم : زاهد المرشدي

فاطمة عطوان / العمر  8 سنوات / كربالء المقدسة

الثــور املاكــر

 �سكرا لكم 
يا اأ�سدقائي االأعزاء 
اأرجو اأن نالت ق�ستي 

 هذه اإعجابكم ...
اإىل اللقاء 

 

روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال )من اأ�سبع جائعا اأجري له نهر يف اجلنة(40



 

العدد 4175 روي عن االإمام ال�سادق j اأنه قال)من دخله العجب هلك(



إتمامًا لمسيرتها في اإلهتمام 
بأبناء الحسين

شعبة رعاية الطفولة تشارك في معرض 
كربالء الدولي للكتاب

شاركت شعبة رعاية الطفولة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في معرض كربالء 
الدولي للكتاب في دورته الحادية عشر ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة والذي 

شارك فيه من داخل العراق وخارجه، كل من لبنان ومصر واألردن وفلسطين وغيرها من 
الدول ، في الفترة ٢٣/ رجب ١٤٣٦ هـ الموافق ١٣/ آيار / ٢٠١٥م والذي استمر (١٥) يومًا 

على التوالي، في صحن العقيلة زينب عليها السالم.
وكان لشعبة رعاية الطفولة جناح خاص امتاز بتنوعه في أكثر من فقرة شملت كل من:

بأعدادها المتواصلة إلى آخر عدد باللغة العربية وبلغات أخرى كاللغة 
اإلنكليزية والفارسية 

كما شملت عرض إصدارات أخرى تمثلت بالمالحق الخاصة بسيرة حياة أهل 
البيت عليهم السالم والعلماء، ومالحق الرسم والتلوين.

حيث تم عرض إصدارات شعبة 
وإستثمرت شعبة رعاية الطفولة رعاية الطفولة والمتمثلة بمجلة الحسيني الصغير 

تواجد األطفال مع عوائلهم في 
داخل معرض الكتاب وعمدت على 

رفدهم بالمعلومات الدينية 
والثقافية من خالل إقامة 

مسابقات يومية لهم كانت عبارة 
عن أسئلة يتم بعد اإلجابة عنها 

تقديم الهدايا لهم.

 كما كان لشعبة رعاية 
الطفولة مشاركة أخرى 
تمثلت بالرسم الحر لكال 
الجنسين وشملت أعمار 

المشاركين (١٢) سنة فما 
دون، وكان اإلقبال كبيرًا جدًا 

حيث تفاعل األطفال مع 
هذه الفقرة والتي عّبروا 
فيها عن ما يختلج في 

داخلهم من ثقافة دينية 
تمثلت برسم مراقد أهل 

البيت عليهم السالم بينما 
مال آخرون إلى رسم الواقع 

الحالي والمعاناة التي 
يعيشها شعبنا في ظل 

إرهابيي داعش وأوضحوا 
من خالل رسومهم قوة 

الشعب العراقي وتماسكه 
في محاربة اإلرهاب 

واإلنتصار على داعش وكل 
من يدعمهم.

هذا وعّبر الحاضرون عن شكرهم وامتنانهم للعتبة الحسينية المقدسة ولشعبة رعاية 
الطفولة التي تسعى دائمًا إلى اإلهتمام بالجيل الجديد وتوعيتهم من خالل ما 

تطرحه من إصدارات ومسابقات.
ومن الجدير بالذكر إن لشعبة رعاية الطفولة مشاركات عديدة في المعارض 

والمهرجانات التي ُتقام في داخل العراق وخارجه في كل من الهند وباكستان 
وجمهورية إيران اإلسالمية ولبنان، وفي داخل محافظات العراق حرصًا منها لنشر 

الوعي الحسيني والثقافة المحمدية إلى محبي أهل البيت عليهم السالم.

المسابقات: 

فقرة الرسم الحر:

اإلصدارات: 

 

روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال )اإن اهلل لريحم العبد ل�سدة حبه لولده(42



إتمامًا لمسيرتها في اإلهتمام 
بأبناء الحسين

شعبة رعاية الطفولة تشارك في معرض 
كربالء الدولي للكتاب

شاركت شعبة رعاية الطفولة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في معرض كربالء 
الدولي للكتاب في دورته الحادية عشر ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة والذي 

شارك فيه من داخل العراق وخارجه، كل من لبنان ومصر واألردن وفلسطين وغيرها من 
الدول ، في الفترة ٢٣/ رجب ١٤٣٦ هـ الموافق ١٣/ آيار / ٢٠١٥م والذي استمر (١٥) يومًا 

على التوالي، في صحن العقيلة زينب عليها السالم.
وكان لشعبة رعاية الطفولة جناح خاص امتاز بتنوعه في أكثر من فقرة شملت كل من:

بأعدادها المتواصلة إلى آخر عدد باللغة العربية وبلغات أخرى كاللغة 
اإلنكليزية والفارسية 

كما شملت عرض إصدارات أخرى تمثلت بالمالحق الخاصة بسيرة حياة أهل 
البيت عليهم السالم والعلماء، ومالحق الرسم والتلوين.

حيث تم عرض إصدارات شعبة 
وإستثمرت شعبة رعاية الطفولة رعاية الطفولة والمتمثلة بمجلة الحسيني الصغير 

تواجد األطفال مع عوائلهم في 
داخل معرض الكتاب وعمدت على 

رفدهم بالمعلومات الدينية 
والثقافية من خالل إقامة 

مسابقات يومية لهم كانت عبارة 
عن أسئلة يتم بعد اإلجابة عنها 

تقديم الهدايا لهم.

 كما كان لشعبة رعاية 
الطفولة مشاركة أخرى 
تمثلت بالرسم الحر لكال 
الجنسين وشملت أعمار 

المشاركين (١٢) سنة فما 
دون، وكان اإلقبال كبيرًا جدًا 

حيث تفاعل األطفال مع 
هذه الفقرة والتي عّبروا 
فيها عن ما يختلج في 

داخلهم من ثقافة دينية 
تمثلت برسم مراقد أهل 

البيت عليهم السالم بينما 
مال آخرون إلى رسم الواقع 

الحالي والمعاناة التي 
يعيشها شعبنا في ظل 

إرهابيي داعش وأوضحوا 
من خالل رسومهم قوة 

الشعب العراقي وتماسكه 
في محاربة اإلرهاب 

واإلنتصار على داعش وكل 
من يدعمهم.

هذا وعّبر الحاضرون عن شكرهم وامتنانهم للعتبة الحسينية المقدسة ولشعبة رعاية 
الطفولة التي تسعى دائمًا إلى اإلهتمام بالجيل الجديد وتوعيتهم من خالل ما 

تطرحه من إصدارات ومسابقات.
ومن الجدير بالذكر إن لشعبة رعاية الطفولة مشاركات عديدة في المعارض 

والمهرجانات التي ُتقام في داخل العراق وخارجه في كل من الهند وباكستان 
وجمهورية إيران اإلسالمية ولبنان، وفي داخل محافظات العراق حرصًا منها لنشر 

الوعي الحسيني والثقافة المحمدية إلى محبي أهل البيت عليهم السالم.

المسابقات: 

فقرة الرسم الحر:

اإلصدارات: 

 

العدد 4375
 

العدد 4375 روي عن االإمام ال�سادق j اأنه قال)من مل ميلك غ�سبه مل ميلك عقله(



ما الذي تفعله ؟
لقد هدمت 

بيتنا أهيا 
المهتور

لن ياسحمك الله عى فعلتك

لقد هربت 

العصافري وأغضبت 
صاحهبا ، سوف 

يصطادك 

حاذر ......

هل أقول 
مييو أم 
هووو أم 
ماماماماء

مسكني لقد فقد 
الذاكرة

ياياياياياياياياي

يكفي إنك 
تؤذي اآلخرين

كم أنا رائع 
أستطيع  نقر كل 

يشء

أنقر اخلشب 

فأنا ماهر 

خليل
مد 

 أح
رسوم:


