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أعزائي ها قد جاء كرنفال الوالء والحب الحسيني ، في ذكرى أربعين 
اإلمام الحسين g ففي مثل هذا اليوم عام)60 (للهجرة عاد موكب 
يحملون  كربالء  إلى  عليهم  الله وسالمه  البيت صلوات  أهل  سبايا 
آهاتهم وأحزانهم وآالمهم فأصبحت هذه الذكرى موسم والء للحسين
التاريخ،  عرفه  كرنفال  أكبر  فكان  المحبين  من  الماليين  يؤمه   g
فجموع الماليين زحفت من كل البلدان يدفعها اإليمان بالله جل وعال 
وبالرسول s وإيمانهم بأكبر تضحية عرفها البشر من أجل إحياء كلمة 
المنصوص  األربعين  زيارة  (  في  الله  الله محمد رسول  إال  إله  )ال 
عليها من أئمتنا األطهار بأنها من عالمات المؤمن ، يجتمع المؤمنون 
وهم ينطقون لبيك يا حسين ، ونحن ندعوكم أحبتي أن تكونوا في 
هذه المسيرة المليونية بالتزامكم وإيمانكم وطاعتكم لله ولوالديكم 
أحبتي  هكذا   ، وإنسانيتكم  تعاملكم  وحسن  وأخالقكم  بصالتكم   ،

نقول مع الماليين )لبيك يا حسين(.

صناعات حمدان 

قادة الغد حكايات هادفة 

اإلفتتاحية



لغز بابل 2

متكن املحققون الأربعة من معرفة �سبب اختفاء املزروعات يف اأر�ض بابل واأ�سقطوا 
الآلة التي تفعل ذلك ولكن هرب من كان يقودها فكانت مغامرة جديدة لهم

ويف احد الكهوف

يف احللقة 
ال�سابقة

من �سنع الآلة ؟

اأرجوك يا �سيدي 
�ساحمني

اللعنة ، هذه الآلة �سنعها 
العامل اأحمد النا�سر الب�سري

ماذا ؟! م�ستحيل ، لقد 
تويف قبل �سنتني

تويف يف ظروف غام�سة اإنه 
هو من �سنع �سفينتنا من 
اأجل اخلري ، كيف ي�سنع 

اآلة جديدة ملجرم ؟

لو اأنهم 
تعرفوا 
عليك 

قبل هربك 
لتخل�ست 

منك 
�سنكمل 

خطتنا هيا 
اإذهب

لدينا اأمران الأول من كان 
يقود الآلة ؟ والثاين 

سيناريو: وسام القريني     رسوم: عامر لعيبي

 

العدد 380 روي عن �لنبي s �أنه قال )بّرو� �آباءكم يرّبكم �أبناءكم(



اإنكم تبالغون يف توقعاتكم  ، ل 
اأ�ستطيع م�ساعدتكم ، اإنتهت امل�سكلة

نحن ل نبالغ ، هنالك خطب ما

رئي�ض ال�سرطة ل ي�ساعدنا 
علينا ان نراقبه ، لكننا ويحاول اإبعادنا دائما

بحاجة اإىل دليل

الدليل يف بيت رئي�ض 
ال�سرطة انظروا

طني اأحمر ، ما معنى هذا ؟

لقد خرج

انظروا اإىل هذه 
القطع الأثرية

كيف اأرى وال�سموع يطفئها 
الهواء وكاأننا خارج البيت؟!

لننطلق

ويف الفجر

 

روي عن �لنبي s �أنه قال )�شدقة �ل�شر تطفئ غ�شب �لرب(روي عن �لنبي s �أنه قال )ما ت�شاور قوم �إال هدو� �إىل ر�شدهم( 4



انتظر ، الهواء ياأتي 
من املكتبة : هنالك 

ممر �سري لندخل

انظروا اإن العامل اأحمد 
النا�سر الب�سري 
رئي�ض ال�سرطة �سارق!!م�سجون هنالك

كان يعرف بوجود الآثار 
والكنوز مدفونة يف اأر�ض 

بابل القدمية ، فاأفزع 
النا�ض حتى ي�ستويل 

على الأر�ض

لقد اعرتف 
م�ساعده 

بذلك 
واإختطفوا 

العامل اأحمد 
وزوروا موته 
لي�سنع لهم 

الآلة

انتهى الأمر

انظر كيف ياأخذو رئي�ض 
ال�سرطة اإىل ال�سجن ، 

�سريحب به اأ�سدقاء كثريون

ما كل هذه الكنوز ؟ 
هنالك �سخ�ض نائم

قيدوه قبل اأن يهرب

وو�سلوا اإىل كهف 
يقع اأ�سفل البيت

ويف اليوم الثاين

 

العدد 580 روي عن �لنبي s �أنه قال )�شدقة �ل�شر تطفئ غ�شب �لرب(



�سفري النبي s ذو اجلناحني

الإ�سالم  دخلوا  الذين  اأوائل  من 
وكان بعيدًا عن الفواح�ض حتى يف 
طالب  اأبو  اأباه  لأن  اجلاهلية،  زمن 
كان من الأحناف على دين اإبراهيم 
 s اخلليل، قبل اأن ي�سبح حممد
تربية  على  ذلك  فانعك�ض  نبيًا 
واأخوته،  عليه  اهلل  ر�سوان  جعفر 
من  كان  الإ�سالم  دخل  فعندما 
ذوي الإميان القوي، والعلم ال�سديد 

وال�سجاعة الفائقة.
وهذا ما جعل النبي s يعتمد يف 
دعوته على عمه اأبي طالب واأبنائه 

كالإمام علي j وجعفر.
s جلعفر عدة مهام �سعبة، لأنه يرى فيه اأهاًل لذلك من بينها عندما اختاره قائدًا للجمع الذي  وقد اأوكل النبي 
هاجر اإىل احلب�سة بعدما لقى امل�سلمون املعاناة والأذى من قبل قري�ض وقرر النبيs اأن يهاجر امل�سلمون اإىل احلب�سة 

التي يحكمها النجا�سي وقد كان ن�سرانيًا وملكًا عادًل.
وعندما و�سل امل�سلمون اإىل احلب�سة مل ترتك قري�ض امل�سلمني حلالهم فتتبعت اآثارهم واأر�سلت عمر بن العا�ض الذي 
كان له عالقة مبلك احلب�سة، وكان يتمتع مبكر خبيث فاأخذ الهدايا ونقلها اإىل النجا�سي واأ�ساقفته وبطارقته لكي يقنعه 
باأن ل ي�سمح للم�سلمني بالإقامة يف 

احلب�سة.
اأف�سل  الذي  جعفر  دور  جاء  وهنا 
العا�ض  بن  عمر  خمططات  كل 
باأنه  الإ�سالم  يظهر  اأن  حاول  الذي 
 g عي�سى  النبي  من  ي�سخر  دين 
وانه دين مزيف؛ فت�سدى له جعفر 
الإ�سالمية  الدين  تعاليم  واأو�سح 
واأداء  احلديث  ك�سدق  ال�سمحة 
الأمانة و�سلة الرحم وح�سن اجلوار 
والكف عن املحارم والدماء والنهي 
والتي  الزور،  وقول  الفواح�ض  عن 

كان جعفر اإحدى م�ساديقها. 

إعداد: ضياء العيداني    رسوم : أحمد الخزعلي 

هو جعفر بن اأبي طالب بن عبداملّطلب ر�سوان اهلل عليهم  واأُّمه فاطمة بنت اأ�سد 
وطالب،  وعقيل،   ،g املوؤمنني  اأمري  عليٌّ  واخوته  عبدَمناف،  بن  ها�سم  بن 

وزوجته هي اأ�سماء بنت ُعَمي�ض ر�سوان اهلل عليها.

 

روي عن �لنبي s �أنه قال )�مل�شائب مفاتيح �الأجر(6



كما اأو�سح نظرة الإ�سالم لنبي اهلل عي�سى واأمه مرمي c اإذ قال: اإنه عبد اهلل ور�سوله وروح 
منه وكلمته األقاها اإىل مرمي العذراء h، وقراأ عليه بدايات �سورة مرمي.

وهذا ما جعل النجا�سي 
العدالة لهم  اأن ينظر بعني 
ول  عنده  يقيموا  باأن  واأم��ر 
يعتدي  اأن  اأحد  اأي  ي�ستطيع 

عليهم
وبعدما التقى النبي s بجعفر قال له : 
ِنعَم ال�سفري اأنت يا جعفر فقد مثلتنا هناك 
حقه:  يف   s النبي  قاله  ومما  متثيل،  خري 

)اأَ�ْسَبْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي(.

يف  كبرية  بطولية  �سولت   j جلعفر  كانت  فقد  �سجاعته  واأما 
املعارك التي كان يقودها النبي s كان اآخرها يف معركة موؤتة �سد 
الروم والتي كان فيها جعفرحاماًل للراية، وقد حتمل الأذى كثريًا 
يف هذه املعركة حتى قطعت ميينه و�سماله اإىل اأن ا�ست�سهد ر�سوان 
اهلل عليه، وقد عو�سه اهلل تعاىل بَجَناَحنْيِ يِطرْيُ ِبِهَما َمَع ِجْباِئْيَل 
ِة، لذا �ُسمي بذي اجلناحني، ومن ف�سله اأن هناك  َوِمْيَكاِئْيَل يِف اجَلنَّ

�سالة خا�سة به موجودة يف الكتب اخلا�سة بالأدعية وال�سالة.

رحم اهلل جعفرًا.. تنّزه عن املحارم، وعّف عن الرذائل، وتاألّق يف 
املكرمات، حّتى اختار اهلُل تعاىل له درجات الُعلى. 

العدد 780
 

العدد 780 روي عن �لنبي s �أنه قال)من فقه �لرجل قلة كالمه فيما ال يعنيه(روي عن �لنبي s �أنه قال )�مل�شائب مفاتيح �الأجر(



سيناريو: وسام القريني     رسوم: عامر لعيبي

يا أعواني ، أريد 
الخالص من 

البشري حمدان

أنا يا سيدي ، 
أنا لدي خطة

وبسرعةوبعد أيام 

عجيب ، لماذا 
يبتعد الجميع 

عني وال يردون 
على سالمي؟

يجب أن تخرج 
من المملكة

دعنا بسالم ، 
إرحل عنا

ولكن 
حمدان 
قد رحل ال أحد يذهب إلى التل، 

فهناك اصطاد حمدان 
أصدقاءنا الطيور

كيف ذلك ؟ أنا أصطاد الطيور! 
هنالك سر ، سأراقب كل شيء

ها ها ها ، إنه وحيد 
اآلن إبحثوا عنه 

وأحضروه إلي

يا سيدي الملك ، لقد 
نجحت الخطة

 

روي عن �لنبي s �أنه قال )لعنة �هلل على �لكاذب و�إن كان مازحا(8



وعند التل كان حمدان 
يراقب وفجأة

تسلل حمدان ليال إلنقاذ الطير

وفي المملكةوبسرعة

سيفرح 
ملكنا 

إنهم يحتجزون 
الطيور ، إذن 

قبض الغربان على 
الطيور وأدعوا أنني 

اصطدتهم

أرجوكما ، 
دعاني

 ال مفر منا، 
سنقبض 

عليك

خذ هذه ، 
وأنت أيضا

سحقا ال أستطيع 
الحراك، سُيغمى 

عليَّ

اللعنة خذ هذه  ألن كل خطة أفكر بها تفشل 
بسبب حمدان وغباؤكم أنتم

ليس ثانية ، 
سُيغمى عليَّ

نحن آسفون

 ال بأس ، 
الحمد لله 
أن الجميع 
بخير ولكن 
ال تتسرعوا 

بالحكم فكروا 
أوال

َها الَِّذيَن  وتذكروا قوله تعالى )َيا اأَيُّ
اآَمُنوا اإِْن َجاَءُكْم َفا�ِسٌق ِبَنَباإٍ َفَتَبيَُّنوا اأَْن 

ِبُحوا َعلَى َما  يُبوا َقْوماً ِبَجَهاَلٍة َفُت�سْ ُت�سِ
َفَعْلُتْم َناِدِمنَي( �سورة احلجرات - 6

 

العدد 980 روي عن �لنبي s �أنه قال )من زهد يف �لدنيا هانت عليه �مل�شيبات(



رائع   , البحر  بالقرب من  الذي يعيش  البفن،  إنه طائر 
ومدهش كأنه يرتدي لباسًا أبيضا وأسودا فوق ريشه 

وله منقار ملون وجميل يعد سالحًا قويًا جدا له.
وطائر البفن بارع في الطيران جوًا، إذ تصل سرعة طيرانه 
في الهواء )88( كيلو متر في الساعة، ويستطيع رفرفة 

جناحيه بمعدل )400( مرة في الدقيقة. 
بمهارة،  فيغوص  بــحــرًا،  السباحة  فــي  بـــارع  ــه  أن كما 
مستخدمًا أجنحته كمجادف، أما أرجله المغطاة باألغشية 
بين األصابع فتعمل كمغير لإلتجاهات تتحكم في اتجاه 

سباحته.
والغريب في هذا الطائر أيضًا أنه يشعر بالذنب إذ عمل 

خطًأ ويحزن كاإلنسان.

وهي من المؤمنات المجاهدات والتي آوت مسلم بن عقيل 
سفير اإلمام الحسين بن علي b في بيتها بالكوفة، في 
القبض  إلقاء  وتريد  تطارده  السلطات  كانت  الذي  الوقت 
عقيل  بن  مسلم  مع  تعاطف  أي  بأن  تعلم  وهي  عليه، 
سوف يعرضها للسجن أو اإلعدام، وإن كل األبواب في 
الكوفة قد أغلقت في وجه أنصار الحسين j ومبعوثه 
الخاص، ولكنها رغم ذلك آوت مسلم بن عقيل ووفرت 
له الحماية واألمن بعيدًا عن أعين السلطات ، بعد أن 

كان حائرًا مترددًا في أزقة الكوفة.
مسلم  عِلم  طوعة  دار  مــن  الجيوش  قربت  ولما 
والتفت  لقتالهم  فاستعد   ، لحربه  جاءت  قد  بأنها 
إلى السيدة الكريمة طوعة فشكرها على حسن 

إعداد: ضياء العيداني   
 رسوم: زاهد المرشدي

السيدة طوعة:

ضيافتها، ولم تتركه طوعة عند هذا الحد بل كانت تشجعه وتقوي من عزيمته عندما 
قاتل أعداء الله. 

 

روي عن �لنبي s �أنه قال )كفارة �الغتياب �أن ت�شتغفر ملن �غتبته(روي عن �لنبي s �أنه قال )حيثما كنتم ف�شّلو� علي فاإن �شالتكم تبلغني(10



من  محددة  مناطق  في  توجد  الشكل  غريبة  تراكيب  وهي 
العالم ومن أهمها حديقة األقواس الوطنية في يوتا  وهي 
المتحدة  الــواليــات  من  الشرقي  الجنوب  في  تقع  منطقة 
توجد  كما  صــخــري  قــوس   )2000( نحو  وتــضــم  األمريكية 
األقواس الصخرية في مواقع أخرى في العالم ومنها مالطا.

وقد تم نحتها بواسطة عوامل التعرية على مر العصور 
واألزمان. 

نبات عشبي معمر أخضر اللون ذو رائحة عطرية خاصة، 
الغثيان،  ويمنع  الــدم  يجدد  إذ  عالية  غذائية  قيمة  وله 
يمتص  والحموضة،  والمغص  المعدة  أوجــاع  ويفيد 
الغازات ,وماؤه إذا وضع معه السكر كان شرابًا مفيدًا 

ينّقي  الرأس،  البصر وآالم  الصداع وضعف  ألنواع 
ويقوي  األسنان،  وجع  ويسّكن  البلغم  من  الصدر 
القلب، يعالج الربو والسعال 
ويسهل التنفس ويدر البول 
الكلوي،  المغص  ويسكن 

وهو فاتح ممتاز للشهية.

يتحدث  أن  العربية على  باللغة  المهتمين  أحد  أصر 
مع أوالده باللغة العربية الفصحى، وذات يوم طلب 
من إحدى بناته أن تحضر له قنينة حبر، وعندما أحضرت 

هاك  ــه:  ل قــالــت  القنينة,  ابنته 
)بفتح  أبـــي  يــا  الَقنينة 

ــاف( .فــقــال لــهــا :  ــق ال
كسر  )يقصد  اكسريها 

ِقنينة،  أي  الــقــاف(  حــرف 
ولكن البنت فهمت خطأ فما 

القنينة  رمــت  أن  إال  منها  كــان 
فكسرتها  بــقــوة  األرض  على 

وسال الحبر على األرض.

كثيرًا ما تشهد غرف الطوارئ بالمستشفيات حاالت 
األولى من  المراحل  لألطفال في  بالدواء  التسمم 
أعمارهم مابين السنة األولى والرابعة وذلك بسبب 
تناول أدوية لها تأثيرات جانبية خطيرة على الطفل أو 

منتهية الصالحية.
ولسالمة الجميع وللوقاية من هذه المخاطر ينبغي 
وضع كافة األدوية في المنزل في أماكن يصعب 
من  األطفال  تحذير  ويجب  إليها،  األطفال  وصول 

حتى  اســتــعــمــالــهــا 
األطــفــال  اليعتقد 
أن األدوية كالحلوى 
بتناولها  مسموح 
وقـــــت،  أي  فـــــي 
إتالف  علينا  وأخيرًا 
المنتهية  األدويـــه 
والتي  الصالحية 
لم يعد هناك حاجة 

إليها.

 

العدد 1180 روي عن �لنبي s �أنه قال )كفارة �الغتياب �أن ت�شتغفر ملن �غتبته(



سمعتم القاضي ، هيا اعملوا بجد أكبر

قصة : سارة العبادي
رسوم : أحمد الخزعلي 

يسرني  الصغار  أعزائي  عليكم  السالم  أمونة: 
أن التقي بكم مع بداية عامكم الدراسي الجديد 

وأتمنى أن يتكلل عامكم هذا بالنجاح والتفوق ولتحقيق ذلك سنتعرف على أهم مقومات النجاج 
وهي التغذية الجيدة، والسمك يعّد واحدًا من هذه األغذية المهمة جدًا لإلنسان، وسنستمع معًا 

إلى حديث صديقتنا السمكة الذكية حول فوائد األسماك.
السمكة الذكية: أحسنِت القول يا أمونة فلنا فوائد عديدة لكون لحوم األسماك البيضاء من أجود 
أنواع اللحوم وهي من األغذية الرئيسة التي ينصح بها االختصاصيون في التغذية على تناولها 

اإلنسان  عقل  تمد  فهي  اسبوعيًا، 
وج��س��م��ه ب��م��ا ي��ح��ت��اج��ه م���ن ع��ن��اص��ر 
أساسية، لما يحتويه من فيتامينات 
لبناء  م��ه��م��ة  وم���ع���ادن  وب��روت��ي��ن��ات 
وأنسجة  واألسنان  العظام  وتقوية 
وكذلك  وتنشيطها  والخاليا  الجسم 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن��س��ب��ة م���ن ال��ده��ون 
سهلة الهضم ال تسبب ارتفاع نسبة 

كولسترول الدم.
ومن أهم الفيتامينات التي يحتويها 
 )B( فيتامين  مجموعة  هي  السمك 
 )A( ذات الفوائد المتعددة، وفيتامين
ويساعد   ، العينين  لصحة  الضروري 

في الوقاية من األمراض السرطانية إذ أنه يقاوم 
نمو الخاليا غير النظامية التي تسبب بتراكمها أورامًا 

سرطانية.
هي  السمك  يحتويها  ال��ت��ي  ال��م��ع��ادن  أه��م  وم��ن 
الكالسيوم واليود والفسفور، وهذه المعادن الثالثة 
جدًا  عالية في األسماك وهي مهمة  بنسبة  توجد 
تنشيط  في  يساهم  فالفسفور  اإلنسان،  لجسم 

الذاكرة وزيادة قوة التركيز.
كما تتركز في األسماك دهون غير مشبعة لها دور 
مهم في منع اإلصابة بترسب الدهون الضارة في 
األوعية الدموية فيساهم في الوقاية من األمراض 
القلبية والسكتات الدماغية، ولوحظ انخفاض نسبة 
يكثر  التي  المناطق  في  القلبية  بالنوبات  اإلصابة 
سكانها من تناول األسماك، وكذلك فإن اإلسماك 
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الذي   )3 )األوميغا  الدهني  بالحامض  غنية 
يعمل على تدفق الدم إلى الدماغ وتحسين 
إلى  تحتاج  التي  بالمهام  القيام  أثناء  أدائ��ه 
التركيز  نسبة  ت����زداد  وب��ذل��ك  ذه��ن��ي  ت��رك��ي��ز 

والذكاء وقوة الذاكرة.
غذاء  هو  السمك  بأن  القول  يمكن  أمونة: 
الحرارية  السعرات  من  الكثير  وفيه  متكامل 

لذا أنصحكم يا أعزائي الصغار بتناول السمك اذا كنتم ترغبون بالتفوق والنجاح 
وتقوية ذاكرتكم والتركيز في دروسكم.

أمونة: كيف يمكن معرفة السمك كونه طازجًا أو غير طازج يا عزيزتي؟
السمكة الذكية: يمكن معرفة السمك كونه طازجًا أو ال من خالل لون الخياشيم 
التي تكون وردية مائلة لإلحمرار في األسماك الطازجة وكذلك تكون خالية من 
الرائحة الدالة على الفساد وال تتساقط قشورها بسهولة وال يوجد اختالف 
في لون جوانب بطن السمكة عن اللون الطبيعي لجسمها وأيضًا تمتاز 
األسماك الطازجة بلمعان عينيها وبريقها، فبهذه الصفات يمكن 
اختيار السمكة الطازجة، أما بالنسبة لألسماك المجمدة فينصح 
بعدم تجميدها بعد إذابتها ألن ذلك يؤدي إلى زيادة نمو 
وتكاثر البكتريا مما يسبب سرعة فساد األسماك، ومن 
العربي  الوطن  في  الشائعة  األسماك  أن��واع  أشهر 

هي الكطان والبني والشبوط.
أمونة: شكرًا لِك يا صديقتي السمكة الذكية على 

هذه المعلومات المفيدة، 
واآلن يا أعزائي الصغار فلنعود لمذاكرة 
دروسنا بعد أن اكتسبنا هذه المعلومات.
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هَي همزٌة ترُد في وسِط الكلمِة، وتكتُب إما على األلف أو 
على الواو أو على الكرسي، أو مفردة على السطر.

إعداد : ضياء العيداني  
رسوم : عامر لعيبي

ووتعتمد الهمزة المتوسطة في كتابتها على قاعدة )الحركة األقوى(، و قاعدة )حروف العلة( وهي الياء والواو واأللف.

قاعدة الحركة األقوى: ننظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها، ونكتبها على حرف يناسب أقوى الحركتين.
ومن حيث القوة فالكسرة أقوى الحركات ويناسبها )ـئـ(،  ثم يليها الضمة التي هي أقوى من الفتح والسكون 

ويناسبها )ؤ(،  ثم الفتحة التي هي أقوى من السكون ويناسبها )أ(.
أمثلة:

)ِفــَئة(: ُتكتب على الكرسي وذلك ألن الهمزة مفتوحة ولكن حرف الفاء الذي قبلها مكسور، وبما أن الكسرة أقوى 
من الفتحة لذلك نكتبها على الكرسي الذي يناسب حركة الياء.

ـْؤمن(: الهمزة فيها ساكنة وحرف الميم السابق لها مضموم وقد تعلمنا بأن )الضمة أقوى من الفتحة( لذلك  )مـُ
نكتبها على الواو الذي يناسب حركة الضمة.

مالحظة: الهمزة المتوسطة الواقعة بين األلف والضمير 
تكتب على الواو إن كانت مضمومة نحو »رداؤه جميل 
ردائي جميل  إن كانت مكسورة نحو »  الياء  « وعلى 
نحو  مفتوحة  كانت  إذا  السطر  على  ومــنــفــردة   «

»شاهدت رداءه «.

الذي  الميم  حرف  على  بفتحة  مسبوقة  ساكنة  الهمزة  أن  ْأتم(:  ـَ )مــ
يسبقها، وقد تعلمنا بأن )الفتحة أقوى من السكون( لذلك نكتبها 

على األلف. أما القواعد الخاصة 
بحروف العلة فهي:

بـياٍء  المتوّسطُة  الــهــمــزُة  ُسِبقت  إذا 
ساكنٍة ، ُتكتُب على الكرسي مثُل: )مْيــُئــوس، 

مليئة، رديئة ، بيئة ، خطيئة ، هيئة، دريئة، جريئة ، 
بريئة(.

وكانت  ساكنٍة  بـواٍو  المتوّسطُة  الهمزُة  ُسِبقت  وإذا 
مفتوحًة أو مضمومة  ُتكتُب مفردة على الّسطِر، مثُل: 

)مرْوَءة- سمْوَءل(. 
مضمومة  بـــــواٍو  المتوّسطُة  الــهــمــزُة  ُسِبقت  وإذا 
ُتكتُب مفردة  مشددة وكانت مفتوحًة أو مضمومة  

على الّسطِر، مثُل: )تبّوءك(. 
ساكنٍة  بـألٍف  المتوّسطُة  الهمزُة  ُسِبقت  إذا 

ــت مــفــتــوحــًة تــكــتــُب مــفــردة على  ــان وك
السطر، مثل: )عباَءة- قراَءة(.
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أفـــواْج  تــتــبــُع          ٌ أفــــواج 

أطهاٍر كعبــِة     طافْت  في  

زحفًا ــْت  أت الصين  أرِض  مــن 

ــارِة  مـــن    ضّحوا ــزي جـــاؤوا  ل

فعال االسالُم  بمن  صدقوا     

فمالئُك  ربــي  قــد   هبطْت  

أنــــــزَل   لـــلـــخـــيـــِر     ورحــمــتــه         

تــتــصــاعــُد  مـــثـــَل    األمــــواْج 

ــاْج  ــحــّج ــهــفــو    ال لـــثـــراهـــا    ت

العاْج أقصى  مــن  ــَك    ــذل وك

ـــًا     لـــلـــنـــوِر      الــوّهــاْج  ـــّق ح

ورضــــوا  إســـــراَء     الــمــعــراْج 

ــاْج  ــّج ــث كــهــبــوِط   الــــمــــاِء    ال

المنهاْج  طــــاَع     قــد  فيمن  

شعر : حسين عطية  رسوم : أحمد الخزعلي 

 

العدد 1580 روي عن �لنبي s �أنه قال )ال حمبة مع كرثة مر�ء(



المهمة  الصناعات  تعّد من  يا أصدقائي في صناعة  بكم  مرحبا 
والحيوية أيضا أال وهي صناعة األخشاب. حيث أن الخشب مادة 
عضوية مسامية مسترطبة )أي يمتص الرطوبة ويحتفظ بها( 

في  مختلفة  أوضاعًا  يأخذ  أي  للتشكل  قابلة  مادة  أنه  كما 
النباتات  الخارجية، ويؤتى به من  نموه استجابة للمؤثرات 
الخشبية وتحديدًا األشجار والشجيرات . وتنقسم األخشاب 
وكما  اللينة.  واألخشاب  الصلبة  األخشاب  قسمين  إلى 
وأضعف  أطرى  يكون  الطري  الخشب  فإن  االسم  يشير 
أنه ال  الرغم من  على  القاسي  الخشب  أقل من  ومتانته 

يمكن تعميم هذه الخواص بشكل واضح وعام. وهنالك الكثير 
من أنواع األخشاب التي تتميز بصفات مختلفة منها اللون والصالبة 

والمرونة وبعضها يحتاج إلى معالجات صناعية وكيميائية للتشكيل وهنالك 
تعّد  التي  واندنوسيا  والسويد  وأمريكا  وكندا  البرازيل  مثل  الدول  من  العديد 

صناعة األخشاب وتوريدها عاماًل 
                                  اقتصاديًا مهمًا بالنسبة لها .

صناعة األخشاب 

صناعة األخشاب تاريخيا 

إعداد: عالء الباشق     رسوم : زاهد المرشدي

  تعّد صناعة األخشاب من الصناعات القديمة التي عرفها 
اإلنسان في بناء منزله وقطع أثاثة وأيضا أدواته الحربية 
التطور  من  أساسيًا  جزءًا  كانت  ولذلك  وغيرها  والزراعية 
الحضاري لألمم إضافة إلى أنها أيضا كانت تستخدم في 
المنحوتات  خالل  من  الشخصيات  وأهم  التواريخ  تدوين 

والمجسمات فكانت صناعة ال غنى عنها . 
تطورت هذه الصناعة بتطور التكنلوجيا حيث بنيت آالت عمالقة 
إلى  لتهيئتها  وتشريحها  ولتقشيرها  وتقليمها  األشجار  لقطع 

المراحل الصناعية التي ستمر بها الحقا .
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ال تدخل صناعة األخشاب فقط في صناعة األثاث وإنما تتعداها إلى صناعة 
األرضيات المقاومة للرطوبة والسطوح المضادة للخدش وأيضا السقوف 
والجدران وأيضا ضمن قوالب البناء ومراحله مهما كان نوع البناء وأيضا في 

التزيين وفي األعمال الفنية إضافة إلى األعمال األخرى . 
في الختام يا أعزائي أرجو أن تكونوا قد كّونتم فكرة 

في  اللقاء  إلى  المهمة  الصناعة  هذه  عن  جيدة 
الحلقة القادمة .

مراحل الصناعة  

أو من الحشرات أو إلكسابها 
أو  كصالدة  خاصة  صفات 
ما  حسب  بالمياه  التأثر  عدم 

يراد تصنيعه منها .

تمر هذه الصناعة بمراحل أساسية منها مرحلة تقطيع األشجار من الغابات حيث يتم قطع األشجار التي لها 
مواصفات خاصة في أخشابها كاللون والصالبة إلى آخره ومن ثم يتم قطع األغصان عنها وتجميعها وإرسالها إلى 
المعامل التي تنقي سطوحها بآالت عمالقة وبعدها يتم تقطيعها حسب الطلب لتدخل إلى آالت أخرى تقطعها 
وفق أحجام ومقاسات خاصة ومن ثم يتم معالجة األخشاب بمواد كيمياوية خاصة للمحافظة عليها من التآكل 
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وعدتكن  كما  اليوم  حديثنا   : هدى  العمة 
وكما   ، الغيبة  من  التخل�ض  كيفية  عن  هو 
تعودنا فاملطلوب م�ساركتكن يف املو�سوع .
عن  التي  الأمور  جملة  من  اأن  اأرى   : رقية 
هو   ، الغيبة  من  التخل�ض  ميكن  طريقها 
الواردة  الروايات  اأمامه  الإن�سان  ي�سع  اأن 
العقوبات  عينيه  اأمام  وي�سع  الغيبة  اآثار  يف 

والآثام املرتتبة عليها.
يا رقية و�سنتحدث  اأح�سنِت   : العمة هدى 

لحقًا عن اآثار الغيبة .
عيب  على  الإن�سان  َيّطلع  عندما   : فاطمة 
ويلتفت  نف�سه  اإىل  يلتفت  اأن  فعليه  اأحد 
اإىل عيبه لإ�سالحه ويبتعد عن ذكر عيوب 

الآخرين .
نف�سه  يراجع  اأن  الإن�سان  على   : زهراء 
كان  فاإن  الآخرين  اغتياب  يحاول  عندما 
فليرتيث   ، الغيبة  �سبب  هو  مثاًل  الغيظ 
الغيظ والعودة  قلياًل وي�سلح حاله يف كظم 

التخل�ض  كيفية 
الغيبة من 

سعد الدين البناء   
صة: 

ق
ي

سوم: أحمد الخزعل
  ر

اإىل الهدوء اأوًل وترك الغيبة ثانيًا.
َا  اإِنَّ   الكرمية  الآية  من  منطلقًا  الإن�سان  يكون  اأن   : حوراء 
ُكْم  َلَعلَّ  َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ َخَوْيُكْم  اأَ َبنْيَ  ِلُحوا  �سْ َفاأَ اإِْخَوٌة  امْلُوؤِْمُنوَن 
عدم  فيجب   ، احلجرات  �سورة  من   )10( اآية    ُتْرَحُموَن 

اغتياب الآخرين من هذا املنطلق . 
الآخرين  عن  الغيبة  برد  نف�سه  ال�سخ�ض  يلزم  اأن   : الهدى  نور 
عند �سماعها اإل يف الظروف التي ل ميكن ذلك كاأن تكون اأمام 
حاكم ظامل اأو غريه ، فيكون الرد بالقلب وذلك اأ�سعف الإميان.

مرمي :اإن الغيبة وال�ستماع للغيبة هي اإ�ساعة املنكر واإن ال�سخ�ض 
الفاح�سة يرتتب عليها ت�سجيل ذنب  اإ�ساعة  باأن  يعلم  اأن  يجب 

من اأرتكب الفاح�سة على ال�سخ�ض امل�سيع للفاح�سة .  
و�سيلة  خري  فهي  اخلالق  اأمور  يف  الإن�سان  يتفكر  اأن  اإميان: 

لالبتعاد عن الغيبة .
الآثار  الآن  لكّن  و�ساأذكر  عزيزاتي  يا  اأح�سننت  هدى:  العمة 
ي�سعها  اأن  الإن�سان  على  يجب  والتي  الغيبة  على  ترتتب  التي 
اأمامه ون�سب عينيه وهي ، اأن يتاأمل عظمة اهلل تعاىل ونهيه عن  

روي عن �لنبي s �أنه قال )نّورو� بيوتكم بتالوة �لقر�آن(روي عن �لنبي s �أنه قال )�لظلمة و�أعو�نهم يف �لنار(18



الغيبة ويفهم اأن الغيبة تاأكل احل�سنات )) وما النار بالَيَب�ْض باأ�سرع 
روي  فقد   ، احل�سنات  تذهب  فالغيبة   )) احل�سنات  يف  الغيبة  من 
عن �سعيد بن جبري  عن النبي  اأنه قال )) يوؤتى باأحد 
يوم القيامة ُيوقف بني يدي اهلل وُيدَفع اليه كتابه فال يرى ح�سناته 
َفَي�َسَمْع   ، فيه طاعاتي  اأرى  فاإين ل  لي�ض هذا كتابي  اإلهي  فيقول 

باغتياب  عملك  ذهب   ، ين�سى  ول  ي�سل  ل  ربك  اإن   ، النداء 
طاعات  فيه  فريى   ، كتابه  اليه  وُيدفع  باآخر  ُيوؤتى  ثم   ، النا�ض 
 ، الطاعات  هذه  عملت  ما  فاإين  كتابي  هذا  ما   ، َفيقول  كثرية 

فياأتيه النداء اأن فالنًا اغتابك فُدِفَعت ح�سناته اإليك ((.

العمة هدى : قال البع�ض : لو اغتبُت احدًا مل اأكن لأغتاب اإل 
ِولدي لأنهم اأحق بح�سناتي من الغريب.

قد  الأ�سخا�ض  اأحد  باأن  علم  ال�سلحاء  اأحد  اأن  روي   : ريحانة   
اأهداه  الباب  له  فتح  وملا  الباب  وطرق  بيته  اإىل  فذهب   ، اغتابه 
طبقًا من التمر ، فقال له ما هذا ؟ فقال له هذا مقابل ما ح�سلت 

عليه من ح�سناتك عندما اغتبتني.

العمة هدى : والغيبة اأي�سًا ت�سجع على الإنحراف الأخالقي ، 
املجتمع  اأغتيابه يف  مت  الذي  الن�سان  ت�سقط �سخ�سية  الغيبة  واأن 
وعلينا   . الإثم  هذا  يف  اخلو�ض  من  بدًل  النف�ض  اإ�سالح  فيجب 
 ، التوفيق  تعاىل  ومنه  الغيبة  برتك  والعزم  النية  نعقد  اأن  جميعًا 

و�سنكمل مو�سوعنا يف اجلل�سة القادمة باإذنه تعاىل .

 

العدد 1980 روي عن �لنبي s �أنه قال )نّورو� بيوتكم بتالوة �لقر�آن(



Ahmed and John are close 
 .  friends ( محيم     وتلفظ   كلْوز )
They know (َنو وتلفظ    each  other ( يعرف   
.  through the internet (أحدهم اآلخر)
Ahmed is  a Muslim (مسلم) and John  is 
Christian  (مسيحي   وتلفظ  كْرس چن) .
Ahmed talked  to John  a bout  Islam  . 

Ahmed :- Our prophet  (پـْروِفت وتلفظ    is ( نيب   

Mohammad,  (peace be upon him   عليه السالم) .

John :- what is your holy (وتلفظ  هويل  ( مقدس   

book  ?    
Ahmed :- Quran  is our holy  book .

John :- our holy book  is  called

  
 The Bible and Jesus                                       is  

our prophet .
  السيد المسيح )جيسس(     

( يسمى  وتلفظ  كولد) 

إعداد: جميلة المالكي
رسوم: أحمد الخزعلي

 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )من عّظم �شغار �مل�شائب �بتاله �هلل بكبارها(20



Ahmed:- Quran tells us  to  pray

  times  a day  and       ( نصيل    وتلفظ    پـْري)  

fast  (نصوم   وتلفظ  فاست )  one  month

 . (سنة)  year (كل)  each  ( هشر    وتلفظ    ُمنث) 

(5)

We  believe that  Mohammad  is  the  last  prophet  

and  his  religion  (دين   وتلفظ  ري ليجن) is  Universal  

 I mean  Islam for everybody . (عالمي  وتلفظ  يوين ڤـريسل)

 (العالم) in  the  world  (كل شخص)

Mohammad a sked  us  to be  loyal 

 (صادق  وتلفظ   اوَنّست)  and honest  ( خملص  وتلفظ   لويل) 

and  help  each other  .

John :- Thank you  my  friend  .

Next  time tell  me  more   a bout  Islam .

It   seems  (يبدو)  to  be  a good  religion  Bye 

my  friend  . 
Ahmed :-  Fi  Aman  Allah  (يف أمان الله )        

إعداد: جميلة المالكي
رسوم: أحمد الخزعلي

 

العدد 2180
 

العدد 2180 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )�الإن�شاف �أف�شل �لف�شائل(



سيناريو: نادية غازي 
رسوم: غزال محمد

هيا أسرعن

يا إلهي كل 
يوم هكذا

ماذا ؟ و أين 
أهلهم ؟

اسمعن يا بنات 
يجب أن نجد 

حال لهؤالء األوالد 
لقد تعبنا منهم

ال تفكري بالعنف بل 
فلنفكر بالعقل 

نعم نجمع الكثير من 
الحصى ونضربهم بقوة

لنأتي بأهلنا قد 
يخافوا منهم

هل سيأتي أهلنا 
معنا كل يوم ؟

ما هو الحل 
اذن يا عبير؟

وماذا ستفعلين؟ 
هل أذهب معِك 
ألعرف أهلهم ؟

عبير إذا لم 
تجدي فكرة 

سأذهب أنا أو 
أبوِك لنجد حال

وكيف لنا أن 
نعرف ؟ إنهم 

في الشارع

ال داعي لذلك.. سأفكر 
بفكرة للتخلص منهم

مابِك تلهثين 
ياعبير 

هل حدث 
شيء؟

إنهم مجموعة أطفال 
مشاغبون يضربوننا 

بالحصى عندما 
نخرج من المدرسة

 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )ليكن كل كالمكم ذكر �هلل وقر�ءة �لقر�آن(22 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )�لف�شل �إنك �إذ� قدرت عفوت(



اسمعن خطرت لي 
فكرة ربما تنفع 

وماهي 
الفكرة ؟؟

اسمعوا 
يا أوالد ..هل 

أنتم محاربون؟

انتظروووووو 
فلنعقد هدنة كما 

في الحروب

نعم  نحن 
نحارب البنات 
هيه هيا نهجم

ال نريد ولماذا 
نقبل بالهدنة ؟؟

ماذا ؟ 
نعم الشرطة أما الشرطة !

إذا عقدنا هدنة 
وابتعدتم عن 

طريقنا ..

ستحصلون على علبة 
حلويات كبيرة ولذيذة

ألننا سنجلب 
سيارة النجدة 

وستأخذكم معها

تعرفون أن 
الشرطة 

تحمي الناس 
من المعتدين

وإذا كذبتم 
علينا؟

ستعودون لضربنا من جديد

هيه هيه هدنة 
هدنة هدنة

الحمد لله تخلصنا 
منهم بهدوء

وإذا عادوا 
لضربنا بعد أن 

تنتهي العلبة
وهل نسيتي 
الشرطة ؟ هم 
سوف يتذكرون

 

العدد 2380 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )ليكن كل كالمكم ذكر �هلل وقر�ءة �لقر�آن(



واآلن دعونا نفكر قليال ونتأمل بمعنى اآلية الكريمة اآلتية : قال تعالى )َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوال 
ُتْسِرُفوا ( , سورة األعراف  اآلية )31( .

هل فكرت يومًا في أنواع الغذاء الذي تأكله ؟! هيا نتعرف على أنواع الطعام وأقسامه .

السالم عليكم كيف حالكم يا أصدقائي األطفال ؟ اليوم سنتعرف على أهم أنواع األغذية 
التي تفيدنا في حياتنا اليومية ويجب علينا عدم اإلسراف في األكل ألنه يضر بصحتنا

اواًل : البروتينات : مثل ) السمك و البيض والدجاج والجبن ( .
ثانيا : الكربوهيدرات : مثل ) الخبز و الكيك و العسل ( .

ثالثا : الدهون : مثل ) الزيت و الزبدة والحلويات ( . 
رابعًا : الفيتامينات واألمالح المعدنية : مثل ) البقوليات والحبوب 

)بقشورها ( والحليب والبيض والخضار والفواكه بأنواعها , وغيرها ( .

يقسم الغذاء الذي نتناوله إلى أربعة مجموعات رئيسية وهي : 

إعداد : لبيب السعدي  
رسوم : عامر لعيبي  

 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )�أعظم �لوزر منع قبول �لعذر(24



احبتي التقي بكم من جديد في صفحتكم 
المميزة،   سنتحدث لكم اليوم عن أحد األسباب 

المهمة إليذاء النفس وهو
 قساوة القلب.

فلنتعرف على شيء من هذا المرض وباختصار .
ف علماء األخالق قساوة القلب بأنه صفة تتسم بعدم التأثر بتألم اآلخرين ،وضدها  ُيعرَّ

الرحمة والرقة وهو التأثر عند مشاهدة تألم اآلخرين 
وقسوة القلب سبب لكثير من الصفات السيئة منها جمود العين 

وجمود العين يعني قلة الدمعة.  
• روي عن أمير المؤمنين j  أنه قال : ) ما جّفت الدموع إال لقسوة القلوب 

وما قست القلوب إال لكثرة الذنوب ( . 

وأما العالج لجمود العين فيتم  
بحضور مجالس الوعظ واإلرشاد ومحاولة البكاء قدر اإلمكان .

ولنقرأ معًا محاورة اإلمام الصادق j مع أحد أصحابه 
)يا فضيل : أتجلسون وتحدثون ؟ قال : نعم يا سيدي , قال j : تلك 

مجالس أحبها فأحيوا أمرنا رحم الله من احيا أمرنا , يا فضيل َمن 
َذَكرنا أو ُذكرنا عنده فخرج من عينيه مثل جناح الذباب غفر الله 

ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر ( .

كما أن البكاء على أهل البيت b عامل مساعد على االقتداء 
بسيرتهم واالقتداء بهم والتخلق بأخالقهم 

وعلينا االستفادة قدر اإلمكان من هذه 
الدواء  هذا  على  للحصول  المجالس 

الناجح 
سنتحدث عن أسباب قسوة القلب 
في العدد القادم انتظرونا إلى ذلك 

الحين. إلى اللقاء

إعداد : كمال شبر 
رسوم : زاهد المرشدي  

 

العدد 2580 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )�لبكاء من خ�شية �هلل مفتاح �لرحمة(



إعداد: كرار عبد عودة    رسوم : عامر لعيبي

رياضة  وهي  جديدة  رياضة  عن  اليوم  نتعرف  أصدقائي  
لها  جميلة  رياضة  وهي  بالغولف  تسمى  كما  أو  الصولجان 
الطلق  الهواء  في  تمارس  الرياضة  هذه  أن  إذ  واإلثارة  المتعة 
على مساحات كبيرة من العشب تتخللها مرتفعات وحفر ضيقة 
 )  7 إلى   3( بين  الغولف  ملعب  طول  ويتراوح  مائية.  ومجاري 
كيلومترات حسب عدد الحفر و يبلغ عددها بين )9 إلى 18( حفرة 

ويجب إدخال كرة صغيرة داخلها بواسطة عصا تسمى ميجارا. 

أحبتي الصغار اآلن نذهب معا لمعرفة النبذة 
التاريخية عن هذه اللعبة.

حكموا  الذين  الرومان   عهد  إلى  اللعبة  أصل  يعود    
بعض أجزاء انجلترا واسكتلندا من سنة )43(م  إلى سنة 
)400 (م   وكانوا يمارسون لعبة في الشوارع تسمى  
)باجانيكا( يستخدمون فيها قضيب من الحديد مثنيًا مع 
كرة مصنوعة من الجلد ومحشوة بالريش ، ويرى آخرون 
فرنسية  أو  هولندية  رياضة  إلى  يرجع  اللعبة  أصل  أن 
أو بلجيكية أو غيرها غير أن االعتقاد السائد هو أن هذه 
الرياضة قد نشأت وتطورت في اسكتلندا وقد تأسس 
أول ناٍد للغولف في مدينة أدنبره في اسكتلندا سنة 
)1744( م ، حيث وضع النادي ألول مرة القواعد الخاصة 
من  اللعبة  انتقلت  ثم   ) م   1754 عام)  الغولف  بلعبة  
رحل  إنجلترا ولما  إلى  ثم  ، ومن  إيرلندا  إلى  اسكتلندا 

عام  منتصف  الشمالية  أميركا  إلى  األوائل  المهاجرون 
)1800(م انتقلت إلى أميركا وكندا ، وظلت النظرة إليها 
من  يلعبها  التي  الرياضة  تلك  أنها  على  أميركا  في 
يتجنب اإلرهاق أو يخشى بذل الجهد ، لذا يطلق عليها 
واألغنياء  العليا  الطبقات  على  مقتصرة  األثرياء  لعبة 
في  الرياضة  هذه  انتشرت  فقد  اوربا  في  أما  فقط  

فرنسا العاصمة باريس عام )1901م( .

أعزائي الصغار سنتعرف على كيفية صنع 
كرة وعصا الغولف .

من  مصنوعة  وهي  أحمر  و  أبيض  الغولف  كرة  لون    
المطاط القاسي أما العصا التي ترمي الكرة فتتكون من 
عريض وساقها من  ورأسها   : الخشبية  العصا  نوعين:   

المعدن أو الكرانيت ومقبضها من المطاط أو البالستيك 
وتستعمل في الضرب عندما تكون المسافات طويلة،  

والنوع الثاني هي العصا المعدنية وتستعمل عادة 
في الضربات المتوسطة المدى والقريبة الهدف 

او الثقب.

 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )من �أكرث ذكر �هلل فقد برئ من �لنفاق(26



علم  عــن  نتحدث  الــيــوم  بكم  مرحبا  أصــدقــائــي 
نستعرض  ال  نحن  تعرفون  وكما  السودان  دولة 
جزءا  أيضا  لكم  ونستعرض  بل  فقط  العلم  لكم 
من تاريخ الدولة واهم معاني ورموز العلم أيضا 
وعلم   . السابقة  الحلقات  تعودتم معنا في  كما 
السودان الحالي ُأعتمد في 20 أيار 1970 ويحتوي 
فاألبيض  األحمر  هي  أفقية  ــوان  أل ثالثة  على 

المهدية  الثورة  قامت  حينما 
في )1881م(أيضا تم اعتماد 
علما  حينها  في  ُعــّد  لها  علم 
المؤتلفة  ولــإلطــراف  للبالد 
مؤلف  علم  وهــو  تلك  فــي 
مــــن ثـــالثـــة خـــطـــوط عــلــى 
التوالي هي االسود واألحمر 
واألخضر في وسطها هالل 
عرضي الشكل يخترقة سهم 

وهما باللون األبيض 

 أما ما بين 1899 و1956 
الــمــمــلــكــة  فـــكـــانـــت  م، 
لهما  ومــصــر  الــمــتــحــدة 
ــــادة اســـتـــعـــمـــاريـــة  ســــي
السودان،  على  مشتركة 

خيار  على  الــســودانــي  الــبــرلــمــان  صــوت  أن  بعد 
ــــســــودان في   اســـتـــقـــالل الــــســــودان، تــبــنــى ال
)1( كانون الثاني، 1956 م وبصورة ديمقراطية من 
األزرق،  األلــوان:  على  يحتوي  علًما  برلمانه،  خالل 
واألصفر، واألخضر تمتد بشكل أفقي على طول 
العلم. وبقي هذا العلم مستعمال حتى عام 1970 

حيث تم اعتماد العلم الحالي في 20 من أيار.

اللون  التالي:  النحو  على  للعلم  األربعة  األلــوان  تفسير  تم 
األحمر يرمز لدماء شهداء الوطن وأما اللون األبيض فهو رمز 
نقاء السريرة ونبل الطباع والسجايا الصافية والوفاء، وهو 
أيضًا لون السالم والوئام، واللون األسود هو اللون الذي 
واالعتزاز  الشجاعة  ويجسد  السودان  بالد  اسم  منه  اشتق 
السمراء.  القارة  إلى  االنتماء  أيضًا  ويرمز  والتراث  بالوطن 
التي  الطبيعة  وثرواتها  البالد  نماء  األخضر  اللون  ويجسد 
تجعل منها سلة غذاء عالمية. وتشكل األلوان األربعة ألوان 
أعالم الثورة المهدية التي يفتخر بها السودانيون باعتبارها 

أول دولة سودانية مستقلة بعد االستعمار العثماني

وقد ُرفع هذا العلم ألول مرة في 20 أيار 1970م، إّبان 
احتفاالت الذكرى السنوية الثانية لثورة أيار التي جاءت 

بجعفر محمد نميري إلى سدة الحكم. ٌم السودان  ـَ َعلـ

وفي الختام أرجو أن تكونوا قد تعرفتم مثلي على تاريخ َعَلم السودان في هذه النبذه السريعة يا أصدقاء، إلى اللقاء 
 .

الرحمن  عبد  الفنان  تصميم  من  وهو  اليسار.  على  أخضر  مثلث  مع  واألســود 
أحمد الجعلي ، 

إعداد :  عالء الباشق

ومن ناحية توزيع األلوان يشبه علم السودان أعالم كل من مصر والعراق واليمن وسورية واألردن وفلسطين 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة وليبيا )علم االستقالل(، إال أن هذه األلوان موجودة أيضًا في أعالم دول أفريقية 

مثل ماالوي وكينيا ودولة جنوب السودان ، أو أعالم دول آسيوية مثل أفغانستان.

ولم يكن للسودان حينها علم خاص. وكانت اإلدارة االستعمارية فيه تستعمل 
علم المملكة المتحدة وعلم مصر سويًة مع وجود أولوية للعلم البريطاني 

 

العدد 2780 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )�علم �أن �أول �لدين �لت�شليم و�آخره �الإخال�ص(



خدمة الزوار 

إعداد: كرار الخفاجي
 رسوم : أحمد الخزعلي 

 

وعند وصولهم إلى الموكب سلموا على الجميع وعرفهم صادق بخاله وقال له صادق : يا خالي العزيز نحن 
عزمنا الهمة على خدمة زوار اإلمام الحسين j ونحن تحت إمرتك ما عليك سوى أن توجهنا للعمل فقط, 
فقال : شكرا لكم على هذه الروح الحسينية الرائعة كل األعمال في الموكب هي خدمة لإلمام j هيا 

توجهوا إلى المطبخ وساعدوا إخوانكم بغسل الصحون فبعد الصالة سنقوم بتوزيع الطعام للزوار .

 , , سامر  , صادق  , مقتدى  الخمسة محمد  واتفق األصدقاء   j الحسين  اإلمام  أربعينية  زيارة  اقترب موعد 
مهيمن  على مشاركتهم في خدمة زوار اإلمام الحسين j فطلب منهم صديقهم صادق الذهاب معه إلى 
موكب خاله على طريق النجف - كربالء ألنه صاحب موكب , فاتفق األصدقاء على هذا األمر وذهبوا إلى الموكب 

بعد موافقة أهلهم على الذهاب .

 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )�إياكم و�جلد�ل فاإنه يورث �ل�شك(28



وبعد االنتهاء من غسل الصحون طلب 
توزيع  ومحمد  مهيمن  من  خال صادق 
الشاي والكعك على الزوار وطلب من 
المقابل  الشارع  تنظيف  األوالد  باقي 
واألوســاخ  الطعام  بقايا  من  للموكب 
وأيضا  بعملهم  األوالد  بــدأ  وبالفعل 
ولكن  بعملهم  المارة  الناس  شاركهم 
من  سامر  ينسحب  قصيرة  مــدة  بعد 
عمله في تنظيف الشارع ويقف على 
له:  ويقول  صادق  إليه  فيذهب  جانب 

لماذا توقفت عن العمل ؟ فيجيبه 
سامر : إن هذه األعمال ليس فيها خدمة 
للزائر , وفي هذه األثناء ينادي خال صادق 
على األوالد ولكن سامر ال يذهب معهم 
فيسأل عن سبب امتناع سامر عن القدوم 

يخبره صادق بما حدثه سامر .
خال صادق : هيا يا سامر تعال إلى هنا 
قد حان وقت الصالة , وبعد الصالة اجتمع 
الذي  الكالم   : لهم  وقــال  ــاألوالد  ب الخال 
لكم  بل  لسامر  فقط  ليس  هو  سأقوله 
 j الحسين  اإلمــام  زوار  أن خدمة  جميعا 

ال تقتصر على عمل معين فجميع األعمال 
هي خدمة للزائر الكريم فاليوم نرى أناس 
تقوم بصبغ وتنظيف أحذية الزوار وآخرين  
تنظيف  أو  مالبسهم  بغسل  يــقــومــون 
نخجل من فعلها  اخرى قد  وأمور  الشوارع 
في حياتنا اليومية أو نعمل بها هذا واقع 

ولكننا نفعل.
 بعدها شكر األوالد خال صادق وانطلقوا 

لخدمة الزوار .
 

العدد 2980
 

العدد 2980 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )حلول �لنقم من قطيعة �لرحم(



*حبة باذنجان متوسطة الحجم 

*قرص خبز واحد حجم وسط 

*ملعقة واحدة متوسطة من 

الراشي 

*كوب لبن )روبة( 

*ملعقة أكل واحدة من عصير 

الليمون 

*فص ثوم واحد مبروش 

*معدنوس أونعناع مفروم 

*حمص مسلوق 

طريقة العملالمقادير
• يقش���ر الباذنجان ويقط���ع  مكعبات 

صغيرة ويقلى .
• يض���اف الثوم المب���روش إلى اللبن 
)الروب���ة( وملعق���ة الراش���ي وعصي���ر 

الليمون ويخلط جيدًا  . 
• يقط���ع الخب���ز إل���ى قط���ع صغي���رة 

ويحمص جيدًا .
• توض���ع قطع الباذنج���ان في صحن 
ونض���ع فوقها قطع الخب���ز والحمص 

المسلوق 
• نسكب مزيج اللبن )الروبة( والراشي 

والحامض .
• ويزين الطبق بالمعدنوس أو النعناع 

المفروم .

انتظرونا في العدد القادم مع أكلة جديدة مقدمة من ) مطبخي ( .

إعداد : نور الهدى سعد الدين
رسوم : زاهد المرشدي  

 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )رغبتك يف �مل�شتحيل جهل(30



شعب الماوري

كلمة »ماوري« تعني »العادي« أو »المألوف«. ففي بداية القرن التاسع عشر، ومع انتهاء حروبهم 
عاداتهم  على  الماوريون  يحافظ  نسمة.  ألف   )40( إلى  عددهم  تضاءل   ، األوروبي  االحتالل  ضد 
وتقاليدهم القديمة، مما يميزهم عن عامة سكان نيوزيلندا، ولكن في نفس الوقت لديهم ممثلون 

في البرلمان، كما يشاركون )بدرجة أقل( في معظم مناصب البالد.
أكواخهم  واجهات  يزينون  كانوا  و  الخشب  يحفرون  كيف  تعلموا  و  النسيج  الماوري في صناعة  برع 

مرحبا يا أصدقائي  تناولنا في الحلقات السابقة العديد من الشعوب الغريبة والمنزوية 
في أطراف العالم الفسيح والشعب الذي سوف نزوره اليوم ال يقل غرابة عن تلك 
الشعوب إنه شعب الوشوم والفنون اليدوية الذي ينزوي على حافة العالم في جزيرة 

بولينيزيا التابعة لجمهورية نيوزلندا . انه شعب الماوري 

ق
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الزعماء  هم  و  القبائل  رجال  كبار  كان  و  أسالفهم  إلى  بها  يرمزون  خشبية  تماثيل  يصنعون  كانوا  و  بالغة  بعناية 
يخضعون لقانون التابو و هو ينص على أن أشخاصهم و كل ممتلكاتهم تعّد مقدسة و قد بلغ من احترامهم لرأس 

اإلنسان أن قانون التابو) التحريم (  بحرفية نصوصه لم يكن يسمح للرجل أن يلمس رأسه.
وقد كان لمجيء األوربيون إلى نيوزيالندا واحتاللها سببا في إشاعة االضطراب في القبيلة و قد ترتب على ذلك 

قيام عدة مناوشات تطورت إلى حرب بين الماوري و األوربيون و لم يتمكن الجنسان من التفاهم إال بعد عام 1870 .
للقوة  ترمز  قتالية  حربية  رقصة  هي  و  القبيلة  ساحة  في  الهاكا  يرقصون  للقتال  الخروج  قبل  الماوري  رجال  كان 
والشجاعة وهذه عادة عند القبائل البدائية القديمة  . و كانوا يطلون وجوههم و أجسادهم باللون األحمر و يمسكون 
في أيديهم حرابًا طويلة ثم يبدؤون في الرقص إلى أن يبلغوا درجة التحمس الالزمة لبدء القتال . يمتاز كذلك هذا 
الشعب بصفات جسمانية منها انهم متينو  البنية ممشوقو  القامة ذوو  عظام عريضة و قامة أطول من المتوسط 

بشرتهم بلون بني داكن شعرهم أسود و ذقونهم حمراء و أسنانهم بيضاء ناصعة 
و الرجال و النساء على السواء يطلون وجوههم و أجسامهم بالحمرة الممزوجة بزيت 
أعناقهم  و  آذانهم  يزينون  هم  و  السمك 
و  الحجارة  من  المصنوعة  الحلي  من  بنوع 
العظام و القواقع كما أن الرجال يضعون ريشا 

في شعر رأسهم .
وبعد معارك الدفاع عن األرض  وصل عددهم فى 
بداية القرن التاسع عشر إلى حوالي )100( ألف نسمة، ولكن اليوم 
تضاعف عددهم ليصل  إلى حوالى )600( ألف نسمة محافظين على 
أجسادهم  على  الوشوم  ورسم   ، الفنون  بانواع  المتمثلة  تقاليدهم 
.وهو ما يمتازون به. وختاما أصدقائي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم 

برحلتنا لهذا اليوم التقيكم مع شعب آخر ان شاء الله إلى اللقاء  .

 

العدد 3180 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )ال ي�شتخف بالعلم �إال �أحمق جاهل(



 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )من �شل �شيف �لبغي قتل به(32



 

العدد 3380 روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )من ظلم عباد �هلل كان �هلل خ�شمه دون عباده(



  نرجس قشاقش
 1 سنة ونصف

لبنان

 سرى عصمت
4 سنوات

العراق

 أحمد التركي
12 سنة 

لبنان

 نبأ حيدر
 5 سنوات

العراق

  شيماء التركي
12 سنة

لبنان

 زيد باسم
 8 سنوات

العراق

  نرجس أبو عليوي 
11 سنة

لبنان

 زهراء قيصر
 5 سنوات

العراق

 قمر زمان
 12 سنة
العراق

 حوراء عطوي
5 أشهر 

لبنان

 مايا نحال
13 سنة 

لبنان

 مهيمن سعد
 10 سنوات

العراق

 سجى علي
5 سنوات

العراق

 أمير نبيل
8 سنوات

العراق

 رقية فالح
3 سنوات

العراق

 علي احمد
3 سنوات 

العراق

 ريحانة صادق
 سنتان
العراق

 زيد ماجد
4 سنوات

العراق

 فاطمة محمد
 سنتان
العراق

 مريم علي
 10 سنوات

العراق

عبد الحميد حيدر
10 سنوات

العراق

طالب حسين
 8 سنوات 

العراق

 رشاد مرتضى
10 سنوات

العراق

 حسين رياض
12 سنة
العراق

 أحمد هاشم
3 سنوات

العراق

 محمد علي
 1 سنة
العراق

 حسين عالء
 7 سنوات

العراق

 رواء صالح
9 سنوات

العراق

 فارس كريم
 12 سنة
العراق

 هبة عبد الناصر
 11 سنة
العراق

 فاطمة مهدي
3 سنوات

العراق

 بنين رزاق
 9 سنوات
العراق

 فاطمة علي
7 سنوات

العراق

 محمد مؤيد
6 سنوات

العراق

زين العابدين ميمون
 9 سنوات

العراق

 فاطمة مصطفى
 سنتان
العراق

 زهراء زكي
 9 سنوات

العراق

 حسين محمد
12 سنة
العراق

 محمد احمد
3 سنوات

العراق

 سكينة حسن
5 سنوات

العراق

 رباب الصمدي 
11 سنة
العراق

 حسين جواد
 10 سنوات

العراق

 نور الزهراء زمان
 سنتان
العراق

 ذو الفقار حسين
6 سنوات

العراق

 احمد رياض
8 سنوات

العراق

 زينب محمد
 1 سنة
العراق 

 أحمد كنعان
10 سنوات 

لبنان

 ريم ديب
6 سنوات 

لبنان

 

روي عن �أمري �ملوؤمنني j�أنه قال )ال طاعة ملخلوق يف مع�شية �خلالق(34



ذهب مهدي إلى المتنزه وشاهد 
بائع البالونات 

ولكنه وجد بأن هذه البالونات تحمل 
أحرفًا من اللغة اإلنجليزية وقام 
مهدي بترتيب األحرف وتكوين 

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

استخدم أي رقم من األرقام من )8( 
إلى )16( في الدوائر الموجودة دون 
تكرار الرقم ليكون مجموع األعداد في 

أي ثالث دوائر على اتجاه واحد متساويًا 

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 .

 جواب
العددالسابق

جواب العددالسابق: الموصل

 قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي
تصبح المعادلة صحيحة

جواب العدد السابق :

جواب العدد السابق: 
welcome

إعداد: لبيب السعدي

 

العدد 3580
 

العدد 3580 روي عن �الإمام �ل�شادق  j �أنه قال )لوال فقر�وؤكم ما دخل �أغنياوؤكم �جلنة(



ولكن  كــلــمــات  ـــزوز  ع صديقنا  اصــطــاد  لــقــد 
يمكنكم  هــل   ... ــروف  ــح ال بــعــض  تنقصها 
في   الموجودة  الحروف  اصطياد  أصدقائي 

المياه لتكتمل الكلمات
 الموجودة  على الشراع ..

قالدة , باص , يرقة , صالة , يكتب

...ع...ب
....اوو....
.....ي.....
.....ر.....

ب....ا.....

مرحبًا أصدقائي أنا 
بحاجة إلى الذهاب عند 

صديقتي الزهرة ولكني 
أضعت الطريق .. هل 
يمكنكم أن تساعدوني 
للوصول اليها بأسرع 

وقت ممكن ..؟

 

روي عن �الإمام �ل�شادق  j �أنه قال )�لتجارة تزيد يف �لعقل(36



عزيزي الحسيني الصغير
الّنبّي  أحاديث  حروف  اشطب 
األك����رم ص��ل��وات هللا وس��الم��ه 
عليه التالية لتحصل على كلمة 

الّسر المؤلفة من سّتة حروف.

»االستغفار ممحاة الّذنوب«
أح��س��ن��ك��م  إي���م���اًن���ا  »أفضلكم 

أخالًقا«
»األمانة تجلب الّرزق والخيانة 

تجلب الفقر«
»ليس م��ّن��ا م��ن غ��ّش مسلًما أو 

ضّره أو ماكره«
ال��ّدن��ي��ا  ف���ي  أزه���دك���م  »خيركم 

وأرغبكم في اآلخرة«

إعداد: حنان شاهين 
جواب العدد السابق : علي األكبر

 

العدد 3780 روي عن �الإمام �ل�شادق  j �أنه قال )من �ل�شعادة �شعة �ملنزل(



وردنا سؤال من الصديق حامد حسن مهدي من محافظة كربالء المقدسة والذي يبلغ من العمر )14( عامًا 
يسأل فيه عن األسباب من وراء التأكيد على زيارة األربعين.ونحن بدورنا نشكره هذا السؤال القّيم ونقول له :

إن زيارة األربعين التي دعا إليها أهل 
أجمعين  عليهم  الله  صلوات  البيت 
المستوى  على  سامية  أهــداف  لها 

الفردي واالجتماعي منها:

زيارة األربعين

رسوم 
زاهد المرشدي

من عالمات المؤمن: حيث ورد عن اإلمام الحسن العسكري j أنه قال: 
ُم ِفي  َختُّ ْرَبِعيَن، َو التَّ )َعاَلَماُت اْلُمْؤِمِن َخْمٌس: َصاَلُة اْلَخْمِسيَن، َو ِزَياَرُة اأْلَ

ِحيِم(. ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ اْلَيِميِن، َو َتْعِفيُر اْلَجِبيِن، َو اْلَجْهُر ِبِبْسِم اللَّ

الشجاعة  فيها  نتعلم  األخــالق  في  مدرسة  األربعين  زيــارة  أخالقية:  مدرسة 
تقديم  مواكب  في  للكرم  صورة  أجمل  فيها  ونرى  واإلرهــاب  للطغاة  بتحدينا 
الطعام ونتعلم فيها الصبر من خالل قدوم الكثير مشيًا على األقدام وغيرها 

من الفضائل التي ال ُتحصى.

وثيقة تاريخية للطف: إن بعض الحكومات الظالمة واألقالم 
تصّور  أن  تحاول  هذا  يومنا  وإلى  يزيد  زمن  من  المأجورة 
ثورة اإلمام الحسين j بأنها ثورة لطلب السلطة والمال، 
تبقى  وأربعينه سوف   j الحسين  زيارة  ولكن استمرار 
والتي هي كما عّبر   j تحافظ على هوية ثورة اإلمــام 

 : j عنها اإلمام الحسين
)واعلموا اني لم أخرج أشرا وال بطرًا وال مفسدًا وال ظالما وإنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي(.

هدفًا  تحمل  األربعين  ــارة  زي المجتمع:  توحيد 
اجتماعيًا عن طريق الوحدة الوطنية، حيث يجتمع 
أفراد الشعوب ومن مختلف الدول والطوائف 
أنها تشهد وفود  لزيارة األربعين يجد  فالمتتبع 
j كثير من مذاهب أخرى لزيارة اإلمام الحسين

فضاًل عن أبناء المذهب.

استنكار الظلم: تعّد زيارة اإلمام الحسين j رسالة ضد كل حاكم ظالم في األرض يريد أن يستعبد شعبه، 
لذلك فإن زيارته j ُترعب الظلمة، ويحاولون بأي طريقة أن يمنعوها أو يعرقلون الزائرين كما فعل الطاغي 
اإلمام  إلى  الوصول  من  وعرقلتهم  الزائرين  منع  من  داعش  وخاصة  اإلرهــاب  يفعل  أن  يريد  وما  صدام 

الحسين j من خالل استهدافهم.

 

روي عن �الإمام �ل�شادق  j �أنه قال )من �أ�شبع جائعا �أجري له نهر يف �جلنة(38



 في هذا العدد سنتعرف على أحدى الموهوبات في فن الخط العربي والزخرفة اإلسالمية، 
لها من العمر )13( عامًا، من محافظة كربالء المقدسة بمدرسة ثانوية نازك المالئكة أال وهي:

فقد قامت بكتابة سورة اإلخالص والفلق والبسملة بطريقة مميزة والسبب في ذلك حسب قولها:
)إن ما جعل لوحاتي مميزة هو دخولي إلى الدورات التي أقامتها مؤسسة الحسيني الصغير لثقافة 
األطفال والتي كانت بالعطلة الربيعية والعطلة الصيفية للعام الحالي، وكان أحد أقسام هذه الدورة 
هو الزخرفة اإلسالمية والخط العربي، فاستفدت كثيرًا من هذه الدورة في صقل موهبتي  التي بدأت 
عندي في بواكير عمري، ومن هنا أشكر المؤسسة والعتبة الحسينية المقدسة التي وفرت لنا هذه 

الفرصة آملين أن تستمر أمثال هذه الدورات المثمرة(.

وأضافت شهد: ال أنسى أن الراعي األول لموهبتي هو والدتي ووالدي واللذان أقدم لهما الشكر 
الجزيل من خاللكم سائلة الله تعالى أن يمدهم بالعمر والصحة والسالمة.

وأكدت: إن هناك كثيرًا من المواهب المندثرة إما لعدم اكتشاف الشخص لموهبته أو قد يكون اكتشف 
الموهبة هو أو المحيطون به ولكن ال 
يجد من يقدم له العون لتنظيم وصقل 
المبادرة  أجد  هنا  ومن  الموهبة،  هذه 
الحسيني  مــؤســســة  أقــامــتــهــا  الــتــي 
ملتفتة  ألنها  رائعة  من  أكثر  الصغير 
دائمًا والسباقة إلى احتياجاتنا المعنوية 

والداعمة لها.

وأخيرًا ودعنا الموهوبة شهد قصي 
وإلى   .. جمياًل  مستقباًل  لها  متمنين 
عدد جديد يجمعنا بكم أحبتي األصدقاء 

انتظرونا إلى ذلك الحين.. إلى اللقاء.

شهد قصي قاسم عباس
تجيد شهد فن الخط العربي والزخرفة اإلسالمية بشكل جميل والشيء المميز في الموهوبة شهد 

هو أنها جمعت بين الخط العربي والزخرفة اإلسالمية لتظهرها عن طريق لوحاتها بشكل مميز

السالم عليكم 
أحبتي األصدقاء، لقد 

تعودنا أن نعّرفكم
 على موهبة جديدة في 

كل عدد في باب )قادة الغد( 
من مجلتكم مجلة الحسيني 

الصغير.

 

العدد 3980 روي عن �الإمام �ل�شادق j �أنه قال)من دخله �لعجب هلك(



 رسوم 
  زاهد المرشدي

الخير  كانت فاطمة فتاة مهذبة وشاطرة وتحب عمل 
لها  يصنع  أن  والدها  من  فاطمة  طلبت  يوم  وذات 
الفته مكتوب عليها ) النظافة من اإليمان ( وعند انتهاء 
إلى  معها  فاطمة  أخذتها  الالفته  عمل  من  والدها 
المدرسة وطلبت من عاملة الخدمات أن تساعدها في 
وضعها فوق باب الصف , فأخذت التلميذات تتساءل 
التلميذات  العمل؟ فسألَن  لماذا قامت فاطمة بهذا 
فاطمة عن سبب وضعها هذه الالفته فقالت فاطمة 
لهم : اليوم سوف نقوم بعمل جماعي وهو تنظيف 
الجميلة  الزينة  بعض  ونضع  المناظر  ورســم  الصف 

على جدرانه فمن منكن تتطوع بالعمل معي .
فقالت حوراء : أنا معِك فأنِت تعرفين موهبتي في 
, وقالت  الخالبة  المناظر  الرسم سأرسم لكي أجمل 
اليدوية  األعــمــال  بعض  لكم  سأعمل  وأنـــا  زيــنــب: 

كوثر محمد قاسم / العمر 11 سنة / محافظة واسط

تلميذات  وباقي  الجدران,  على  نلصقها  لكي  الجميلة 
الشعبة ُقلَن: ونحن سنتبرع بمصروفنا اليومي لشراء 

الزينة واألصباغ .
فاطمة :  شكرًا لكن جميعًا سأكلم المعلمة بخصوص 
على  المشرفة  للمعلمة  فاطمة  فتحدثت   . األمر  هذا 
وأنا  وقالت:  بالفكرة  فرحبت   العمل  هذا  عن  الصف 
أيضا أحب أن أشارك معكن في هذا العمل غدًا الدرس 
قبل األخير هو درسي سنعمل به والدرس األخير هو 
درس معلمة الفنية سأطلب منها ان نعمل فيه أيضا .

وفي اليوم التالي بدأت التلميذات وبمشاركة مشرفة 
على  والرسم  الصف  بتنظيف  الفنية  ومعلمة  الصف 
جدران الصف وخط بعض األحاديث الشريفة التي تحث 

على العلم وأصبح الصف في غاية الروعة .
الصف  نظفنا  لقد  جميعا  َلُكنَّ  شكرًا  فاطمة:  فقالت 
رسمنا  جدرانه  على  الرسم  بدل  ولكننا  جمياًل  وجعلناه 
من  الصف  هــذا  وأصبح  الجميع  فضحك  ثيابنا  على 
أصبحن  وفاطمة وصديقاتها  المدرسة  أجمل صفوف 
للعلم  والمحبة  النظافة  في  التلميذات  لباقي  قدوة 

والمدرسة .

 

روي عن �الإمام �لباقر j �أنه قال  )�شالح �للئام قبيح �لكالم(40



1. عامر عمر أحمد / العمر )10( سنوات / بغداد 
أقول شكرا لك يا معلم أسامة ألنك ساعدتني في حفظ بعض اآليات القرآنية وأحكام التالوة وأعطيتني الدافع 
لكي أنمي موهبتي في قراءة القرآن الكريم, وأيضا أشكر والدي العزيز على الدعم المعنوي الذي ساعدني في 

تطوير موهبتي هذه.
 

2. نادية محمود محمد / العمر )11( سنة / محافظة واسط 
اقول لوالدتي التي أعطتني كل وقتها في تعليمي الرسم وقد أصبحت رسامة ماهرة بفضل دعمها المعنوي 
والمادي لي وقد فزت بعدة معارض بفضلها , وأيضا أشكر معلمتي الخلوقة أستاذة إيمان التي منحتني الثقة 

الكاملة في تطوير موهبتي .

3. جالل خلدون علي / العمر )12( سنة / محافظة كربالء المقدسة .
احب أن أقول كلمة شكرًا لوالدي العزيز الذي رغم الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها كان دائما ما يدعمني 
إلى  أنا وأخوتي وكان دائما يحرص على ذهابنا  الدراسية  المستلزمات  المدرسة ويوفر لي جميع  إلى  للذهاب 

المدرسة ويحثنا على الحصول على درجات عالية .

4. نرجس قاسم جعفر / العمر )11( سنة / محافظة المثنى 
اقول كلمة شكرًا لوالدتي العزيزة التي علمتني فن التطريز على القماش ودعمها المعنوي لي في دراستي , 

وأيضا أشكر معلمة التربية الفنية  ألنها تعطيني األفكار وأيضا تقوم بوضع أعمالي على جدران الصف .

5. عبير محمود عثمان / العمر )12( سنة / محافظ البصرة 
اقدم شكري وامتناني لمعلمة اللغة العربية التي ساعدتني في تنمية موهبتي في الخطابة وكانت دائما ما 

تشركني في اصطفاف المدرسة أللقي األشعار و كانت تجعلني أشارك في مسابقات المدارس .

6. أبا الحسن علي أحمد / العمر )12( سنة / محافظة كربالء المقدسة 
بالتمثيل  الذي كان دائمًا يحثني على تطوير موهبتي  العزيز  بالشكر لوالدي  اتقدم 
وكان هو صاحب الفضل علّي بتطوير موهبتي من خالل دعمه المعنوي هو وعائلتي 
وقد اشتركت في عدة مسرحيات كما قمت باإلشتراك في موكب منطقتنا بتجسيد 

.  j شخصية سيدي وموالي القاسم

 

العدد 4180 روي عن �الإمام �لباقر j �أنه قال  )�إن �لكذب خر�ب �الإميان(



الحسيني الصغير تشارك 

في االسبوع الثقافي  في باكو

ـــــد حــضــر  ـــــذا وق ه
ــب  ــائ ـــرض ن ـــع ـــم ال
رئـــيـــس األوقـــــاف 
اآلذري ومسؤولون 
فــــــــي الـــــــدولـــــــة 
دينية  وشخصيات 
منهم ممثل  مكتب 
العضمى  الله  آيــة 
السيد السيستاني 

في أذربيجان.

لثقافة  الــصــغــيــر  الحسيني  مــؤســســة  شــاركــت 
األطفال في األسبوع الثقافي السابع الذي أقيم 
العاصمة  في  المقدسة  الحسينية  العتبة  برعاية 
بدأ  وقــد  )مشتغة(  بمنطقة  )بــاكــو(  األذربيجانية 
 /10  /  12( ولغاية  )2015/10/7م(  بتاريخ  المعرض 

2015م(.

وســاهــمــت الــمــؤســســة فــي عــرض 
ــخــاصــة بــهــا وتــرجــمــة  اإلصـــــــدارات ال
كملحق  اآلذريــــة  اللغة  إلــى  بعضها 
عليه  علي  )اإلمـــام  الــديــن  يعسوب 
)فاطمة  الطاهرة  الصديقة  السالم(، 
الزاهراء h (، وقادة السالم )األئمة 

المعصومون(.

وتلوين  رســم  فقرة  هناك  كانت  كما 
لــألطــفــال الــصــغــار الــمــشــاركــيــن في 
المعرض إذ تم توزيع أوراق رسم فيها 
البيت  أهل  ومراقد  إسالمية  معاني 

تــم  كـــمـــا   ،  b
على  الجوائز  توزيع 
والتي  المشاركين 
تــمــثــلــت بــقــبــعــات 

تحمل شعار 
يـــا حــســيــن فــضــاًل 
عن توزيع إصدارات 
مؤسسة الحسيني 

الصغير عليهم.

 

روي عن �الإمام �لر�شا j �أنه قال  )�شاحب �لنعمة يجب �أن يو�شع على عياله(42



لوحة عاشورائية تجمع فنانين من مختلف المحافظات

هو  األطفال  لثقافة  الصغير  الحسيني  مؤسسة  ونشاطات  فعاليات  ضمن 
عن  تعبر  لوحة  رسم  في  العراق  محافظات  مختلف  من  رسامين  مشاركة 

الحالي  الوقت  إلى  j وأصحابه  الحسين  لإلمام  الجهادي  الخط  امتداد 
متمثاًل بجهاد الحشد الشعبي المقدس ضد داعش اإلرهابي.

بتاريخ   j ال��س��درة ق��رب م��رق��د اإلم���ام الحسين   وذل���ك ف��ي ش���ارع 
) 9 محرم الحرام 1437ه� (

الجمهور من حماس  وانبهر  المبادرة،  بهذه  الزائرون  أعجب  وقد  هذا 
الرسامين والخطاطين ، وعن هذا الموضوع حدثنا الرسام عامر لعيبي 
المشرف على رسم اللوحة وأحد الرسامين فيها قائاًل: لقد رسمت 
لوحات كثيرة ولكني لم ألمس هذا الحماس الذي وجدته في نفسي 
اليوم ألني أرسم في أيام عاشوراء وقرب اإلمام الحسين j وأمام 

الزائرين وهذا ما وّلد في داخلي وفي داخل كل رسام دافعًا ال نظير 
له حيث تم إنجاز اللوحة الفنية في مدة زمنية قصيرة ال تتجاوز الساعة، 

على الرغم من كثرة تفاصيلها ومعانيها التي ربطنا بها جهاد اإلمام الحسين 
الخط  ه��ذا  وام��ت��داد  j وأصحابه 
الحشد  أن��م��وذج  ليمثله  األص��ي��ل 

الشعبي المقدس.
المهرجان قد شارك فيه  هذا وإن 
محافظات  مختلف  م��ن  رس��ام��ون 
الرسام  البصرة  من  فكان  ال��ع��راق 
العباس ومن محافظة  منتظر عبد 
مرتضى  الرسام  األش��رف  النجف 
كربالء  محافظة  وم��ن  الحسيني 
عباس فضاًل  كاظم  م��راد  ال��رس��ام 
آخرين من محافظات  رسامين  عن 

أخرى كمحافظة ذي قار.
عبارة  اللوحة  ه��ذه  على  ُخ��ط  وق��د 
ذكرنا(  تمحو  ول��ن  ن��ه��زم،  ال  )نحن 
ع�����ادل خميس  ال��خ��ط��اط  ب��أن��ام��ل 
الموسوي رئيس جمعية الخطاطين 
المقدسة،  كربالء  ف��رع  العراقيين 
إيراني  خطاط  مشاركة  عن  فضاًل 

فيها تبركًا بالمشاركة. 

العدد 4380 روي عن �الإمام �لر�شا j �أنه قال  )�شديق كل �ملرء عقله ، وعدوه جهله(



الدراجات رياضة 
ممتعة

بل مملة جدًا ، 

أريدها شيقة

ال أعرف سبب 
سعادته يف هذا 

اجلو الكئيب

وييل لقد حتطم 
الصبار 

أي أي هذه 
نتيجة الهتور 
اسعدوين

وحيك ما الذي 
فعلته ؟

توقف

مثنه باهض

باهظ الثمن

هذا هو احلل 

المنحدر 
القوي

جيب المحافظة عىل 

هذا النوع من الصبار

رسوم : أحمد خليل 


