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اإلفتتاحية

أحبتي السالم عليكم
هاهي امتحانات نصف السنة الدراسية قد مضت ونعلم أن الكثيرين بذلوا
جهودا كبيرةً ألدائها ,حتى جاء هذا الوقت الذي كنا ننتظره ،العطلة الربيعية
حيث الراحة والدفء فأيام المدرسة والبرد حلوة جميلة ولكن الراحة مطلوبة,
ولكن يا أحبتي ما معنى الراحة التي نحتاجها في العطلة الربيعية؟ ان كان
نوما فقط فهذا كسل وإن كان لعبا فقط فهذا مضيعة للوقت  ،إذن علينا أن
نستثمر أيام العطلة وهناك عدة طرق نستفيد منها في قضاء الوقت منها،
المذاكرة فيمكن أن نخصص وقتا معينا نستذكر فيه الدروس التي مرت علينا
ونحاول أيضا قراءة الدروس التي ستمر علينا في النصف الثاني ,وبذلك
نكون مستعدين تماما أليام الدراسة القادمة ،أو نطلب من أهلنا توفير بعض
الكتب المفيدة منها العلمية والدينية واألدبية الخاصة بعمرنا ,ألن المطالعة
مفيدة جدا وتنمي عقولنا وذكاءنا ،أو يمكننا بمساعدة أهلنا الكبار أن نقوم
ببعض األشغال المفيدة مثل األعمال اليدوية التي ال تحتاج إلى مواد باهظة
الثمن بل تتوفر في كل بيت وبذلك نكون قد حققنا وقتا ممتعا وطيبا ومفيدا
لنا خالل أيام العطلة الربيعية ،أتمنى لكم عطلة جميلة ومفيدة يا أصدقائي
وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في دراستكم ،مع السالمة.

ENGLISH

حمدان

قصة أصدقاء
المنتدى
الرحالة
الصغير

إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :أحمد الخزعلي

الشيخ

عباس القمي

في مدينة قم المقدسة
ول�������د ال����ش����ي����خ ع���ب���اس
ال���ق���مّ ���ي ف���ي ن��ح��و ع��ام
( )1294للهجرة ،واهتم

وال�����ده ب��ت��رب��ي��ت��ه ك��ث��ي� ً
�را
ح����ت����ى ت�����ج�����ذرت ف��ي��ه
األخالق السامية ،فكان
يتواضع للجميع ،وعلى
األخص العلماء منهم،

يح ّدثهم بأخبار أهل البيت b
بأخالق األئمّ ة المعصومين  ، bوكان من عادته عدم
 ،ويتعامل معهم

الجلوس في صدر المجلس ،فهو يجلس حيث ينتهي به
المجلس ،وال يقوم بتفضيل نفسه على اآلخرين  ،وأصبح
ً
مداوما على فعل المستحبات
مثاالً في العبادة فقد كان

والنوافل اليومية ،وتالوة القرآن الكريم ،وقراءة األدعية

واألذكار عن األئمّ ة b

 ،وكذلك إحياء الليل بالعبادة

وإقامة صالة الليل.

أما

حبه للعلم فقد اهتم بالتدوين والتأليف والترجمة ،وكان مشغوالً

بالكتابة من الصباح وحتى المساء دون انقطاع ،وكان عندما يدرّ س أو

يؤلف فإنه يتوضأ ثم يستقبل القبلة كعادة له .

ً
حمارا ليزور أحد أصحابه
ومما يروى في ورعه :إنه استأجر ذات يوم

ً
كتابا قد استعاره من الشيخ
وعندما تقابل مع صديقه ،سلمه الصديق

ً
ماشيا دون أن يركب الحمار ،وعندما سأله
فرجع الشيخ إل��ى بيته
صاحب الحمار عن السبب قال :ألني اسـتأجرته منك بمفردي ولم أتفق

ً
وحملته معي .
معك على حمل شيء آخر عليه ،وقد استعرت كتابا 
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روي عن النبي � sأنه قال (ما من �شيء �أكرم على اهلل تعاىل من الدعاء)

وذات يوم طلب منه أبوه أن يحضر لخطب شيخ يتناول مواضيع رائعة ،وعندما سأل الشيخ عباس والده وما هي المواضيع يا أبتاه؟

بدأ األب بسرد القصص اإلسالمية الرائعة ،فعلِم الشيخ عباس القمي بأن هذه القصص والعِ بر مصدرها أحد الكتب التي ألفها هو بنفسه
وهو كتاب (منازل اآلخرة) فأراد أن يقول له يا والدي هذه من كتبي وتأليفي والخطيب يقرأها عليكم ،لكنه قال في نفسه (هللا يعلم بأني

أنا من ألف هذا الكتاب) ،فقرر عدم ذكر فضيلة لنفسه وتركها لله ولم يخبر أباه بأنه هو المؤلف للكتاب .
ومن كراماته إنه استيفظ ذات يوم من المنام وعينه تؤلمه ،وقد انقطع عن عمله بسبب األلم وكان يتألم أكثر ليس من ألم عينه إنما
 ،فقام وتوضأَ وأخذ كتاب الكافي ومسحه بعينه بنية االستشفاء فلم
ألنه ال يستطيع أن يقرأ القرآن والكتب الخاصة بأهل البيت

b

يمض وقت طويل حتى شعر بزوال األلم فشفي ورجع إلى الكتابة ،ولم يعد إليه وجع العين إلى آخر حياته.

أما نتاجه فله مؤلفات كثيرة منها كتاب (مفاتيح الجنان) والذي ال يخلو بيت أو مسجد منه .

وفاته:

ت� ّ
��وف���ي ال��ش��ي��خ ال��ق��مّ ��ي
(قدس سره) في الثالث
وال����ع����ش����ري����ن م�����ن ذي
ال��ح� ّ
�ج��ة  1359للهجرة
بمدينة النجف األشرف،

ّ
وص���ل���ى ع��ل��ي��ه ال��س� ّ�ي��د
أب���و ال��ح��س��ن ال��م��وس��وي

األص����ف����ه����ان����ي ،ودف�����ن
ف��ي الصحن الحيدري

لإلمام علي j



روي عن النبي � sأنه قال (تعرف �إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف ال�شدة)

5

العدد 82

.

سيناريو :وسام القريني
رسوم :عامر لعيبي

في صباح أحد األيام
لماذا المملكة
خاوية ؟ ترى أين
ذهب الجميع ؟

إنتظر  ،أخبرني أين
ذهب الجميع ؟

ً
مسرعا
ومر عصفور

إنه احتفال الغابة الكبير
وتلتزم جميع الطيور بعدم
التعرض لبعضها طيلة أيام
االحتفال مهما حدث

وصل حمدان
فوجد جميع
الطيور مجتمعة

الجميع عند الينبوع
األزرق  ٫إتبعني

انظر إنه حمدان  ،لوال هذه الجموع لهجمت عليه

وفي مكان آخر

نحن على م

حسنا يا سيدي
سنشعل النار
كما خططنا

هيا أسرعوا ال
أريد تأخيرا

وعدنا يا سيدي إصبر قليال

وكان حمدان قد عاد
إلى المملكة بعد أن
راوده الشك
الغراب الرمادي
لم يكن موجودا،
يجب أن أسرع
في الوصول إلى
المملكة  ،الصقر
الذهبي ليس له
أمان
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يا سيدي كل شيء
جاهز وننتظر أوامرك

حسنا أشعلوا النار وأحرقوا
المملكة فال أحد هنا ليدافع عنها

روي عن النبي � sأنه قال (الداعي بال عمل كالرامي بال �سهم)

وفجأة جاءت ضربة قوية للغراب الرمادي

بل هناك من
يحميها  ،خذ

ويلي إنه
حمدان

لن تستطيع
ذلك  ،خذ هذه

وحدث قتا
ل بين حمدا

ن ومجم

أحيطوه من
كل جانب

كيف
ينقض ذلك
الوغد إت
فاق السالم
بي
ن الطيور؟

وأراد
حرق
م
ملكتنا

وعة الغربان

نعم
سامحوني

لم أعد أقوى على
التحمل  ،حمدان
يفسد كل خططي
شكرا لك أيها القاضي حمدان
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الشكر لله ،
علينا جميعا
أن نكون
حذرين من
غدرهم

إعداد :ضياء العيداني

رسوم :زاهد المرشدي

المترجم الصغير
ً
ً
ً
فريدا من
جديدا
جهازا
ابتكر ثالثة مصممين
يسهل على الطالب أو الراغبين في تعلم
نوعه
ّ
لغة جديدة ،ترجمة النص أثناء القراءة ،وهذا الجهاز
ً
هندسيا بشكل يالئم جميع أنواع وأحجام
تم تصميمه
األقالم ،سواء أقالم الرصاص أو الحبر ،بحيث يتم تثبيته
بالقلم ،وبمجرد وضع خط أسفل الكلمة أو النص المراد
ترجمته أثناء ال��ق��راءة بالقلم ،يقوم الماسح الضوئي
المدمج بالجهاز المترجم بعمل مسح للكلمة أو النص
وترجمته مباشرة وإظهارها أمامك على صفحة
الكتاب أو المجلة ،التي يقرؤها الشخص.

ً
صوتيا
(توك) ساعة ذكية تسمح لك بالكتابة

الساعة الذكية ( )Toq Talkتعمل بتكنولوجيا جديدة ،إذ أن
ميزتها تجعل من الممكن للمستخدم أن يكتب ما يريد عن
طريق النطق به.
ً
ونظرا لصغر حجم شاشات الساعات الذكية وما يترتب على
ذلك من صعوبة التحكم اللمسي في الساعة ،فإن مستقبل
هذه األجهزة يعتمد بشكل كبير على مثل هذه الخصائص التي
توفر للمستخدم الكثير من الجهد والعناء أثناء االستخدام.

البحيرات الوردية

توجد بحيرات ذات لون وردي زاهي في
بعض الدول ومنها السنغال ،وأذربيجان،
وي��ع��ود لونها ال����وردي إل��ى نمو بعض
األنواع من األحياء المجهرية ففي الشمال
الشرقي لمدينة دكار في السنغال توجد
بحيرة تشتهر بهذا االس��م لكونها وردية
عال يكاد
اللون وتحتوي على أمالح بتركيز
ٍ
أن يساوي أمالح البحر الميت.
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روي عن النبي � sأنه قال (اعبد اهلل ك�أنك تراه ف�إن كنت ال تراه ف�إنه يراك)

مدينة تحت األرض
في وسط األناضول وبالتحديد في
جبال ط��وروس بمقاطعة نيفشهير
ف��ي ت��رك��ي��ا ب��ال��ق��رب م��ن م��ن��اب��ع نهر
الفرات ،توجد مدينة ما تزال مسكونة
رغم أن الحضارة كانت قد ترعرت فيها
منذ األزم��ان القديمة قبل التاريخ ،
وما يزال سكانها األصليون يعيشون
في كهوف جبلية ليومنا الحاضر
بالطريقة نفسها التي كانت سائدة
قبل التاريخ ،إلى درجة أنها توصف
بأنها مدن تحت األرض ،والتي يقدر
عددها بمئات المجمعات السكنية و
ال يعرف عددها بالضبط.

السلحفاة الصقرية;
صقرية المنقار

سلحفاة بحرية صغيرة نسبيا .تتواجد
في المياه الدافئة في طول العالم
وع���رض���ه .وه���ي ع��دوان��ي��ة بطبعها
تقتات ال��م��واد النباتية والحيوانية
في آن واح��د  .يتراوح طولها ما بين
( )55-40سنتيمترا ,ويتراوح وزنها ما
بين ( )13إلى ( )45كيلو غراما .تسمى
السلحفاة الصقرية ,أو صقرية المنقار,
بسبب شكل فكيها المعقوفين.

الكنكاج
حيوان ثديي صغير وثيق الصلة
بالراكون .موطنه غابات أميركا
ال��وس��ط��ى وأم��ي��رك��ا الجنوبية.
يتراوح طوله ,باستثناء ذيله ,ما
بين ( 42و  )58سنتيمترا .وهو
يتميز ب��ذي��ل��ه ال��ط��وي��ل المعد
لإلمساك باألغصان والتعلق
بها; وقد يبلغ طول هذا الذيل
( )55سنتيمترا .والكنكاج ذو
وب��ر ناعم بني اللون ضارب
إلى الصفرة ,ووجه مستدير,
وعينين واسعتين براقتين.
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قصة  :سارة العبادي
رسوم  :أحمد الخزعلي

ً
دوما بجماله وكائناته الحية ذات
عالم البحار يبهر اإلنسان
المناظر البديعة التي تجعل اإلنسان يتفكر بعظمة الخالق

في خلقه ،ولكي تتعرفوا على ج� ٍ
�زء من هذا اإلب��داع اإللهي

راف���ق���ون���ي ف���ي رح��ل��ت��ي م���ع ص��دي��ق��ت��ي
السمكة الذكية والتي ستحكي لنا في
ه��ذا العدد عن مميزات سمكة صغيرة
تسمى (سمكة البالون).

السمكة الذكية  :أهالً ِ
بك عزيزتي أمونة
وب��أص��دق��ائ��ك ال��ص��غ��ار ،س��آخ��ذك��م بعيدا

ً
معا على سمكة
إلى قاع البحر لنتعرف
البالون المدهشة التي تعيش في المياه

البطيئة الجريان ولها العديد من األس��م��اء المستمدة من
شكلها مثل سمكة الفقاعة أو سمكة البخاخ ،ولكونها سمكة
بطيئة الحركة فهذا يجعلها فريسة سهلة اإلمساك من قبل الكائنات البحرية
المفترسة والتي تتغذى على األسماك الصغيرة.

أمونة  :يا لها من مسكينة هذه السمكة كيف تستطيع العيش وسط هذه الكائنات ؟
السمكة الذكية  :لم يدعها الباري عز وجل هكذا ،بل جعلها تنفرد بطريقة مميزة

للدفاع عن نفسها فخلق في جوفها معدة مطاطة ج� ً
�دا ،كما وهبها القدرة على
ابتالع كمية كبيرة من الماء أو ال��ه��واء دفعة واح��دة فتنتفخ أضعاف حجمها

األصلي لتصبح أشبه بالكرة المائية ،وكذلك فإنه تعالى جعل لها أش��واك� ً�ا على
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روي عن النبي � sأنه قال (الق �أخاك بوجه منب�سط)

جانبها السفلي تظهر هذه األشواك عندما تنتفخ ،فيصعب على الحيوانات واألسماك المفترسة اإلمساك بها.
ً
ً
صعبا إال وجعل له حالً
أمرا
أمونة  :سبحان هللا تجلت عظمته في كل شيء فلم يدع

وهكذا مع هذه السمكة الصغيرة ،واآلن هل ِ
لك يا صديقتي السمكة الذكية أن
تخبرينا المزيد عما تتميز به سمكة البالون ؟
السمكة الذكية  :بالطبع يا عزيزتي فلسمكة البالون أسنان علوية وسفلية على

ً
غالبا ما يكون حيوانات الفقارية
هيئة منقار تستخدمها في تقطيع طعامها الذي

صغيرة أو طحالب وأعشاب بحرية.
مية فهي تمتلك بداخلها مادة سامة
وهذه السمكة الصغيرة تعد من أكثر الحيوانات سـُ ّ
ال تتأثر بها حيوانات قاع البحر ولكن هذا السم شديد التأثير على اإلنسان ويعد من
أخطر السموم في العالم.
أمونة  :هل تسبب هذه المادة السمية وفاة
اإلنسان ؟
السمكة الذكية  :نعم ه��ذا السم إذا وصل

إلى اإلنسان فإنه يؤدي إلى شلل عام بجسمه
فتتوقف ك��اف��ة ع��ض�لات ال��ج��س��م ت��ق��ري��ب� ً�ا عن

العمل ،وبعد مرور عدة ساعات يصل المصاب
ً
جدا ،وبعدها يموت
الى حالة (إعياء) شديدة
بسببه  ،ولكن ال تخافي منه يا أمونة فهو خطر

بالنسبة للغواصين الذين يصلون إلى قاع البحر حيث تعيش
سمكة البالون هناك كما ذكرنا قبل قليل.

ً
شكرا يا صديقتي السمكة على هذه المعلومات الرائعة
أمونة :
عن هذه السمكة بطيئة الحركة،وسننتظركِ في العدد
القادم إن ش��اء هللا لتحدثينا عن كائن بحري آخر

يكون سريع الحركة ،في أمان هللا وحفظه .
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إعداد :ضياء العيداني
رسوم :زاهد المرشدي

الالم القمرية :هي الالم التي تكتب في أول
األس��م��اء وتظهر عند النطق ،وه��ي الم ساكنة ،
وتسمى المظهرة  ،ألنها تظهر عند النطق بها .
مثال ْ :الــعلم ْ -الــــقلم ْ -الـــــكالم ْ -الــــــــــــمثال .
ويأتي بعدها حرف من الحروف اآلتية:
(أ -ب  -ج  -ح  -خ  -ع  -غ  -ف  -ق
 ك  -م  -ه - -و  -ي)و حروف الالم القمرية جمعت في هذه الجملة:
(ابغ حجك وخف عقيمه).

ال�لام الشمسية المدغمة:

هي

ال�لام التي تكتب وال تنطق (ألنها تدغم
بالحرف الذي بعدها  ،فيكتب الحرف الذي

بعدها مشددا)

الطعام .
مثال  :الـتُّ ـفاح َّ -
الصدق َّ -
الذهب ِّ -
ويأتي بعدها حرف من الحروف اآلتية
ً
مشددا ( :ت  -ث  -د  -ذ  -س  -ش  -ص -
ض  -ط  -ظ  -ل  -ن ).
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روي عن النبي � sأنه قال (اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها)

سيناريو :وسام القريني
رسوم :عامر لعيبي

هذه زقورة أور
واحدة من أبرز
معالم حضارة وادي
الرافدين في العراق

زقورة أور

هنالك
شخص
قادم

إنه قائد
الحرس

العراق بأرضه
وشعبه يعدون
من عجائب
الدنيا كلها

لقد فقدت مجموعة من
اآلثار داخل الزقورة
وتحققنا من الجميع
لكن ال أحد يعرف شيئا

في أعلى الزقورة...
هذا المكان مغلق
تحققت من الجدران
كلها وال توجد فتحة
أو ممر سري

المكان مفتوح
أمامنا حتى
تلك اآلثار

لنذهب
للسطح



روي عن النبي � sأنه قال (بالإخال�ص تتفا�ضل مراتب امل�ؤمنني)

13

العدد 82

انظر إلى هذه
الخدوش  ٫ترى
أين يقف الحرس ؟

وفي اليوم الثاني..

هذه الخريطة توضح
لنا نقاط الحراسة
وجميع الطرق التي
تقود إلى الزقورة

ما الذي تفعله يا هوان؟

أجري تجارب على حجر مشابه لحجر سياج
الزقورة ألعرف سبب الخدوش  ،انظر

انظر يا هوان  ،هذه الخدوش
مشابهة لتلك التي عثرت عليها

إنه سهم حديدي
ذو أربع زعانف

خطة واضحة  ،أحدهم يرمي
السهم إلى الجدار الخلفي مربوطا
بحبل وعندما يثبته بالحجر
يتسلق الجدار بعيدا عن الحرس

تكلم
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أنا أنتظر عند الجدار
وسنان في غرفة اآلثار مع
الحرس وأنتما تختبئان
بعيدا عن الزقورة

لدي خطة لننفذها,
على كل واحد منكم
تنفيذ ما أقوله له

روي عن النبي � sأنه قال (اجلار ثم الدار ثم الرفيق يف ال�سفر)

ومن بعيد...

وبعد يومين في الليل....

انظر يا خان إنها
إشارة هوان
حرق الحبل فأسقط
اللصوص وأعطانا
اإلشارة للمطاردة

و

ألقي القبض على اللصوص

لدينا سجان
جيد يعرف
كيف يعالجكما

ثب َ
ت
هل ّ
السهم
لنتسلق
بسرعة
قبل أن
يشاهدنا
أحد

هيا تسلق
اآلن هيا

رفقا بنا  ،ال نستطيع
السير  ،لقد سقطنا
من األعلى

الحمد لله

أحسنت يا هوان



روي عن النبي � sأنه قال (�إن اهلل يحب احلي احلليم)
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تقول أحسنت لمن وقف
ينتظر ومن اشتبك مع
اللصوص ال شكر له

العدد 82

إعداد :عالء الباشق
رسوم  :زاهد المرشدي

صناعة الحبر
مرحبا يا أصدقائي اليوم سوف نتعرف معكم على كيفية
صناعة الحبر وهو مادة مهمة جدا
فالحبر هو سائل يحتوي على مكونات صبغية مختلفة
يستخدم في الكتابة والطباعة على ال��ورق أو غيرها إلظهار
نصوص الكتابة والرسومات الملونة المختلفة والتصاميم.
وهو متعدد األل��وان واالستخدامات المختلفة لكثافة الحبر
التي تؤهله لمختلف االستخدامات ككتابة لوحات اإلعالنات
الضخمة والرسم عليها أو طباعتها وغيرها .

تتكون معظم األح��ب��ار م��ن م��ادة ملونة
وسائل أو عجينة ت��ذوب فيها هذه المادة
فتكون لون الحبر .وتصنع المواد
الملونة.
ِّ
تماما
الملونة م��ن األص��ب��اغ التي ت��ذوب
ً
ف��ي العجينة وم��ن أك��ث��ر أن���واع الملونات
استخداما في صناعة الحبر اللون األسود
ً
ال��ذي يسمى السناج أو أس��ود الكربون.
ويصنع ه��ذا السناج م��ن السخام وذل��ك
بحرق النفط أو وق��ود مشابه له في قدر
محدود الهواء .واألصباغ ُ
األخ��رى واأللوان
المستخدمة بصورة واسعة في صناعة
الحبر أيضا سيانين (األزرق أو األخضر)،
والالزورد (األزرق) ،وأكسيد الحديد (األحمر)
باإلضافة إل��ى العجينة التي ت��ذوب فيها
المادة الملونة تساعد في إلصاقها بالورق
أو بأي مادة أخرى وتتكون هذه العجينة من
مواد صلبة ال لون لها أو مواد شبه صلبة
تسمى الراتينج وهي مادة صمغية لزجة .
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روي عن النبي � sأنه قال (�إن ال�صرب ن�صف الإميان واليقني الإميان كله)

وتجف معظم أحبار الكتابة عندما تتبخر المادة المذيبة وتمتص الورقة المادة الملونة و يستخدم
الحبر السميك اللزج في أقالم الحبر الجاف وقد صنع هذا الحبر بصورة ال تجعله يسيل حول الكرة
الدقيقة الدوارة التي تنقل الحبر من القلم إلى الورق وتستخدم معظم أقالم الحبر  -باستثناء أقالم
سائال إلى حد كبير .
حبرا
ً
الحبر الجاف ً -
تستخدم األحبار الثخينة اللزجة والتي تسمى الحبر
العجيني في طباعة الكتب والمجالت وتجف معظم
جزئيا بعملية تسمى األكسدة.
األحبار العجينية
ً

ومن

أق
ال
دم أن
و
ا
ع
ا
صيني
لح
ب
ا
ر
ل
ذ
ه
و الهن
مع الصمغ ي يصن
ع من العاج دي أو
أ
ا
إلى حوال و الغرا
ء
أل
و
س
ا
ل
و
د
ي
ذي
2500
يرجع
ت
ا
س
ر
ن
ي
ة
خ
ه
قب
ل الم
يالد .

تستخدم األحبار شديدة السيولة لطباعة متنوعة
تتراوح بين صناديق المواد المطهرة وكتالوجات الطلبات
التي ترد عن طريق البريد وأكياس البالستيك وتحتوي
هذه األحبار على كمية كبيرة من المواد المذيبة وتجف
��اس��ا بالتبخر وعندما تتبخر ال��م��ادة المذيبة تلتصق
أس ً
المادة الراتينجية والخضاب بالورق وتجف معظم
هذه األحبار السائلة بسرعة وتتيح للطابعين
استخدام آالت الطباعة ذات السرعات
الكبيرة.



روي عن النبي � sأنه قال (امل�سلم من �سلم امل�سلمون من يده ول�سانه)
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العدد 82

قصة :سعد الدين البناء
رسوم :أحمد الخزعلي

األعذار المرخصة

في الغيبة

ال��ع��م��ة ه����دى :ت��ح��دث��ن��ا في
جلساتنا السابقة عن معنى
الغيبة وأسبابها وحرمتها
وكيفية التخلص منها .
ونأمل أن يكون لحديثنا أثرٌ في
ً
جميعا ونمتنع عن ارتكابها
نفوسنا
ل��ن��ت��ج��ن��ب اآلث�����ام ال��م��ت��رت��ب��ة ع��ل��ي��ه��ا ,
وهناك موارد تجوز فيها الغيبة منها-:
التظلم  ,فالمظلوم من جهة القاضي,له أن
يتظلم بسبب الظلم الذي وقع عليه وذلك إلى من يرجو
منه إزالة ظلمه وينسب القاضي إلى الظلم ألنه ال يمكنه
استيفاء حقه إال بهذه الوسيلة  .اما من يذكر القاضي بهذه
الصفات المذمومة ولم يكن قد وقع عليه ظلم من القاضي
ً
ً
ً
مأثوما .
عاصيا ويكون
مغتابا
فيعّ د
إيمان :م��ن األع�����ذار األخ����رى ال��م��رخ��ص��ة ف��ي ال��غ��ي��ب��ة هي
اإلستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصالح
 ,ويجب أن تكون النية والقصد سليمتين  ,فإن لم يكن ذلك
ً
حراما .
هو المقصود كان
فاطمة :وكذلك (اإلستفتاء)  ,كأن نقول للمفتي :قد ظلمني
أب��ي أو أخ��ي فكيف طريقي
في الخالص  ,واألسلم أن
يكون اإلستفتاء :ما قولك
ف��ي رج���ل ظ��ل��م��ه أب����وه أو
أخوه ؟

حوراء  :هناك مورد آخر وهو تحذير المسلم من الوقوع
ً
شخصا
في الخطر والشر ونصح المستشير  ،فاذا رأيت
يدعي أو يتلبس التفقه وهو ليس من أهل الفقه  ،فلك
أن تنبه الناس على نقصه وقصوره عما يؤهل نفسه له ،
وتنبيههم على الخطر الالحق لهم باالنقياد إليه بعد التأكد
من ذلك .
ً
وكذلك إذا رأي��ت رج�لا يتردد إلى فاسق  ،يخفى أم��ره ،
وخفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة فيما ال يوافق
الشرع  ،فلك أن تنبهه على فسقه ولكن ح��ذا ِر أن يكون
الباعث في نفسك هو حسد ذلك الشخص على المنزلة
التي يحظى بها .
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روي عن النبي � sأنه قال (من �سرت �أخاه امل�سلم يف الدنيا �سرته اهلل يوم القيامة)

رق��ي��ة  :المتظاهر وال��م��ع� ِل��ن للفسق وال��ف��ج��ور بحيث
ال يستنكف م��ن أن يذكر بذلك الفعل ال��ذي يرتكبه
ً
محرما  ،فقد
فالقول في ذكر عيبه المتجاهر به ال ُيعّ د
روي عن رسول هللا (( tمن ألقى جلباب الحياء
عن وجهه فال غيبة له)) وظاهر الحديث جواز
غيبته وإن استنكف من ذكر ذلك الذنب .
وف��ي ج��واز اغتياب مطلق الفاسق  ،احتمال
ناشئ من قوله (( tال غيبة لفاسق)) هكذا إذا
جاهر الفاسق بفسقه فال حرمة له وال غيبة له ألنه
ً
منكرا وال يحترم
ال يحترم أحكام هللا وال يستر عمال
المجتمع فالقول فيه ال يكشف عن شيء جديد ألنه
مكشوف .
ً
زهراء  :إذا كان اإلنسان معروفا بحالة مالزمة له تقول
(فالن األعرج) أو األعمش فال إثم

احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية  ،أو خيف اشتهارها
عن طريقهما .
مريم  :في حالة النصيحة لمن أراد الزواج مثالً أو التعامل
مع اآلخرين أو االستشارة لغرض الشراكة أو السفر وغيرها
بحيث يكون انكشاف الضرر فيما بعد بسبب عدم النصح
أعظم من كشف عيب ذلك الشخص  ،وال يجوز فضح
الشخص في موضوع التقييم  ،وأما تقييم الشخص
عن مقدار طاقته فيجب السكوت فحذا ِر من الغيبة
في موضع التقييم .
العمة ه��دى  :وعلى العموم ف��إن هناك رجحان بل
وج��وب ك��رد المبتدعة  ,وإخ���زاء الفسقة المعلنين
لفسقهم منهم والتحذير من اتباعهم.
وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع الغيبة  ،جعلنا هللا
وإياكم من الممتنعين عنها  .اللهم وفقنا لمراضيك وَ َجن ِْبنا
معاصيك بحق محمد وآله الطاهرين .

روي عن النبي � sأنه قال (�أمرين ربي بحب امل�ساكني امل�سلمني)

على من يقول ذلك  ،وقد فعل العلماء ذلك لضرورة
التعريف  ،وألنه صار بحيث ال يكرهه صاحبه لو
ً
مشهورا به فيشترط بعلم رضا
علمه  ،بعد أن صار
المنسوب إليه ذلك وحينئذ يخرج عن كونه غيبة
واألفضل واألولى التعريف به بعبارة أخرى .
ريحانة  :جواز الشهادة عند الحكام على
شخص ارتكب فاحشة وال يجوز التعرض
ل��ذل��ك ف���ي غ��ي��ر ال��ش��ه��ادة وي���ج���وز كشف
الشاهد في حالة كونه غير عادل ألن عدالة
الحكم أهم من كرامة الفرد في اإلسالم .
نور الهدى  :في حالة إذا شاهد اثنان من
رجل معصية  ،فقام أحدهما بعد ذلك بذكرها
إلى اآلخر عند غياب ذلك العاصي فإن ذلك
ج��ائ��ز ألن���ه ال ي��ؤث��ر ع��ن��د ال��س��ام��ع ش��ي��ئ� ً�ا ولكن
ً
خصوصا مع
األولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك
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العدد 82

إعداد :ضياء العيداني
رسوم :زاهد المرشدي

البطة  )Duck ( :وصوهتا
باللغة العربية هو (بطبطة)
وباللغة اإلنكلزيية هو ()quack

األسد )Lion( :وصوته
باللغة العربية يسمى (زئري)
وباللغة اإلنكلزيية ()roar

احلصان )Horse( :وصوته
باللغة العربية يسمى (صهيل)
وباللغة اإلنكلزيية ()neigh
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روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (�إن كنتم حتبون اهلل فاخرجوا من قلوبكم حب الدنيا)

النحلة ) Bee( :وصوهتا يسمى
باللغة العربية (دوي/طنني)
وباللغة اإلنكلزيية () buzz
األفعى)Snake( :
وصوهتا باللغة العربية (فحيح)
وباللغة اإلنكلزيية ( ) hiss

الدجاجة )Hen( :وصوهتا
باللغة العربية هو (نقنقة)
وباللغة اإلنكلزيية هو ()cluck

البقرة  )Cow (:وصوهتا
باللغة العربية هو (خوار)
وباللغة اإلنكلزيية هو ()moo

بيت األسد :يسمى باللغة العربية (عرين) وباللغة اإلنكلزيية ()Den
(جحر) وباللغة اإلنكلزيية ()hole
بيت األفعى :يسمى باللغة العربية ُ
النحلة :يسمى بيت النحل باللغة العربية (خلية) وباللغة اإلنكلزيية ()hive
الدجاجة :يسمى بيت الدجاجة باللغة العربية (قـن) وباللغة اإلنكلزيية ()Coop
إمأل الفراغات التالية مبفردات اللغة اإلنكلزيية اليت تعلمهتا معنا يف هذا العدد
 يسمى بيت الدجاجة  ..................وصوهتا ..................... يسمى صوت النحلة ....................وبيهتا ....................... يسمى بيت األفعى  ....................وصوهتا .............................................
 يسمى صوت األسد  ...................وبيته
روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (طوبى ملن �شغله عيبه عن عيوب النا�س)
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العدد 82

سيناريو :نادية غازي

رسوم :غزال محمد
هل هناك خطب
ما يا عبير؟؟

نعم يا ماما

كنت ألعب مع جارتنا زينب

ماذا ؟

بدميتها ولكني خلعت يد اللعبة

هل هذا
الحل
مناسب؟

ال أدري يا أمي
هذا ما خطر
ببالي سأذهب
لها اآلن

لقد أتلفت لعبتها
لذلك سأعطيها نقوداً
لتشتري غيرها
ِ
بالك يا عزيزتي ؟
ما
وجهك حزين.

لقد
رفضت
زينب
أخذ
النقود
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ولماذا رفضت؟

تقول إنها هدية من
جدتها التي توفيت
قريبا وال تريد أن تبدلها

روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (ر�ضاك عن نف�سك من ف�ساد عقلك)

قولي لها هناك طبيب يصلح
الدمى المريضة وأدخليها هنا

حسنا وأين
المشكلة ؟

إنها حزينة
ياأمي  ,أنا
أشعر بالذنب

ماذا
ياامي ؟

لدي
فكرة

أنا ال أدري أين هو هذا
الطبيب  ,ولكني سأدخلها حاال

السالم
عليكم

وعليكم السالم
يا زينب  ,أين
ِ
دميتك ؟

ها هي يا خالة
لقد خلعتها عبير
دون قصد

سأذهب إلى غرفتي لكي
أصلحها ِ
لك فأنا طبيبة
دمى شاطرة منذ صغري
علينا مساعدة
اآلخرين إن
استطعنا ذلك

ها هي
ِ
دميتك
يازينب لقد
أعدت لها
يدها

طبعا المساعدة
تشعرنا بالسعادة

آه لقد عادت كما
كانت شكرا ِ
لك
ِ
أنت رائعة
ياخاله



روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (احلليم من احتمل �إخوانه)

23

العدد 82

وأنا سعيدة
جدا

إعداد  :لبيب السعدي

رسوم  :عامر لعيبي

السالم عليكم أحبائي الصغار كيف حالكم ؟ هل أنتم مستعدون ؟
ً
معا في رحلة إلى عالم الفضاء لنستكشف القمر
اليوم سنذهب
ولكن قبل ذلك فكروا معي في معنى اآلية الكريمة التالية

بسم الله الرحمن الرحيم ( َوا ْلق ََم َر قَ َّد ْر َنا ُه َم َنا ِزلَ َح َّتى َعا َد كَ ا ْل ُع ْر ُج ِ
ون ا ْلق َِد ِ
مي )
صدق الله العلي العظيم  /سورة يس  .اآلية 39
إن القمر يدور في مداره حول األرض  ,ولديه
ثالثة أنواع من الحركة :
ً
ً
تقريبا .
يوما
• يدور مرة واحدة حول محوره في ()27
ً
ً
تقريبا .
يوما
• يدور حول األرض في ()29
• يدور حول الشمس مع األرض
ً
ً
تقريبا .
يوما
في ()365

ندرك من المعلومات المذكورة أعاله أن
الوقت الذي يأخذه القمر في الدوران حول
محوره يساوي الوقت الذي يستغرقه في
دورانه حول األرض .
ً
ً
وجها واحدا فقط من
ولهذا نحن دائما نرى
أوجه القمر  ،ونتمكن من رؤية القمر ألنه يعكس
الضوء المنبعث من الشمس  ,ويتغير وجهه بتغير
موقعه  ,وفي ذلك الوقت تتغير الزاوية التي ننظر
منها عند بداية الشهر القمري يبدأ القمر مراحله بشكل
ً
تربيعا ) ثم
هالل وبعد ذلك يكون نصف بدر (ويسمى
الشكل المحدب الجانبين (ويسمى األحدب) حتى يكتمل
ً
مظلما تماما
فيطلق عليه (بدر) ثم يبدأ بالتناقص حتى يصبح
وعندها يسمى (محاقا) وعندما يعود إلى بداية رحلته نحو قمر
ً
ً
ً
واحدا .
قمريا
شهرا
جديد يكون قد أكمل
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روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (�شيئان ال يوزن ثوابهما  :العفو و العدل)

إعداد :عالء الباشق

رسوم  :زاهد المرشدي

شعب الراباري

مرحبا بكم يا أصدقائي اليوم قادتنا رحلتنا إلى غرب
الهند البعيد وإلى شعب يسمى بالراباري يعود تاريخه
إلى األلف عام ،جاب هذا الشعب صحارى وسهول
الهند،ويعتقد بأنهم من أصول فارسية و هاجروا
غرب
ُ
إلى هذه المنطقة منذ ألف سنة مضت .اعتمد
هذا الشعب على تنظيم الحياة بين الرجال والنساء،
فالنساء ُيكرسن ساعات طويلة من يومهن في التطريز
يقمن بإدارة المنازل
وصناعة المنسوجات الحرفية ،كما ُ
و بيدهن جميع األمور المالية ،أما الرجال فيقومون
برعاية قطعان الماشية .ونجد أن الثروة الحيوانية،
تعد المصدر الرئيس للدخل في
والصوف ،واأللبان
ّ
مجتمع الراباري ،وهم من مربي الجمال أي أشبه بالبدو
وما يميز أشكال الراباري أنهم سمر البشرة إال أن

الكثير منهم لديه عيون زرقاء
على عكس الهنود وصفاتهم,
وتتميز مالبسهم بأنها كثيرة األلوان والنساء ترتدي الحلي
والمخشالت الجمالية األخرى بصورة بارزة وهم يعيشون
حياة الريف فبيوتهم بدائية وأغلبها مبنية من الطين وهذا
الشعب يعيش بصورة جماعية أي أنهم يسكنون مناطق
خاصة بهم ويحافظون على عاداتهم وتقاليدهم وكأن
الزمن توقف عندهم ولكن هنالك محاوالت من الحكومة
في اآلونة األخيرة لدمجهم في المجتمعات الحديثة.
في الختام أرجو أن أكون قد أفدتكم باإلطالع على
هذا الشعب وإلى رحلة أخرى  ..في أمان الله وحفظه .
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العدد 82

إعداد  :كمال شبر

رسوم  :زاهد المرشدي

محمد
محمد وآل
صل على
ّ
اللهم
ّ
ّ

سالم ونعمات زاكية تتبعها دعوات
متوالية بالتوفيق لكل خير وعافية
ويجنبكم شر القلوب القاسية

• إن من الواجب علينا الحفاظ على أبداننا من األمراض
وكذلك حماية أنفسنا من األضرار.
أن القلب السليم جواز الدخول إلى الجنة لذا يجب
• بما ّ
الحفاظ عليه من األمراض وأخطرها مرض القسوة.
• من األمور التي تؤدي إلى قساوة القلب السخرية
باآلخرين واالستهزاء بهم.

وعالج ذلك:

أوال :باستخدام العقل استخداما صحيحا بأن الكل أبناء
أدم ومصيرنا إلى التراب وال أحد يعرف منزلة اآلخر يوم
القيامة.
ثانيا :تخويف النفس من عواقب االستهزاء باآلخرين .

والموسيقى على األعصاب قد تصل إلى
حد الجنون وتؤثر على القلب وتؤدي إلى
ارتفاع الضغط والحديث الشريف يشير إلى
هذا (بيت الغناء ال تؤمن فيه الفجيعة).
والغناء أحبتي هو الكالم الذي يؤدى بألحان
وأطوار مناسبة لمجالس اللهو والباطل
فلنحذر أحبائي من هذا الخطر ولنكن أذكياء
في معرفة ما يضرنا وما ينفعنا وللكالم
بقية تأتيكم بإذنه تعالى والسالم عليكم
ورحمة والله وبركاته.

وفي هذا اللقاء أعزائي:

• من األمور األخرى التي تؤدي إلى قسوة القلب الغناء
وهو حرام وعواقبه سيئة جدا (صاحب الغناء يحشر من قبره
أعمى وأخرس وأبكم) و(استماع الغناء واللهو ينبت النفاق
في القلب كما ينبت الماء الزرع ) وغيرها من األحاديث .

سؤال ألحد األخوة :إني أحب الغناء وأرتاح له فلماذا
هو حرام؟

جواب:

 .1جيد جدا هذا السؤال وال بأس هكذا تساؤالت بشرط
االستعداد الستماع الجواب فالعاقل الذي يستمع إلى
كالم ويتفكر فيه ويأخذ نصيحة أهل االختصاص.
 .2صحيح أن الغناء قد يريح اإلنسان أحيانا ولكن هذه الراحة
كاذبة وخادعة تشبه فعل المخدرات بداية استعمالها ثم
بعد ذلك أما الجنون أو الموت؟
 .3جاء في بعض التقارير العلمية أن اآلثار المضرة للغناء
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روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (�إن من العبادة لني الكالم و�إف�شاء ال�سالم)

إ

عدا
د :ع

الء ال
باشق

رسو

مرحبا بكم يا أصدقائي اليوم سوف نتعرف على علم فرنسا
إذ أن فرنسا هي بلد قديم نوعا ما وقد رفعت فيه العديد من
األعالم ولكن تلك األعالم لم تكن تمثل علم فرنسا كدولة بل كانت
تمثل رايات العوائل الملكية التي حكمت فرنسا  .مثل العلم الذي
رفع نهاية الحروب الدينية في فرنسا عام 1598م والذي كان يمثل
العائلة البوربونية الحاكمة .
بعد الثورة الفرنسية عام 1789م رفع ألول مرة العلم الحالي و تم
اعتماده رسميا كعلم فرنسا الرسمي في  15فبراير 1794وهو علم
ثالثي اللون ،يحتوي على ثالثة أعمدة ملونة (من اليسار إلى اليمين)
باأللوان :األزرق ،واألبيض ،واألحمر.
ً
تأثرا بعلم هولندا الذي يحمل نفس األلوان،
تم اختيار هذه األلوان
ً
موجودا ألكثر من قرنين قبل تصميم العلم الفرنسي.
والذي كان
األل��وان األحمر ،واألزرق يدالن على الحرية ،والمساواة ،واإلخ��اء،
ً
أيضا لونا الشرف
والتي كانت غايات الثورة الفرنسية  .ويمثالن
لمدينة باريس ،العاصمة الفرنسية،
بينما اللون األبيض هو لون بيت البوربون الملكي وهي عائلة
ملكية حكمت فرنسا ودول عديدة.وال زال هذا العلم معتمدا حتى اآلن
كعلم رسمي للجمهورية الفرنسية .
أرجو أن أكون قد افدتكم بهذه المعلومات  .ألتقيكم في العدد القادم .
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العدد 82

م  :زا

هد ا
لمرش

دي

قصة :
رسوم :

نور الهدى سعد الدين البناء
احمد الخزعلي

عد اللــقاء

مــو

ع��ن��دم��ا ي���ري���د أح��دن��ا
ال���س���ف���ر ع���ل���ى س��ب��ي��ل
ال���م���ث���ال إل�����ى إح����دى
ال��م��ح��اف��ظ��ات أو إل��ى
خ����ارج ال��وط��ن ف��م��اذا
عساه أن يفعل ؟ البد
وأن���ه سيهيئ حقيبة
السفر ويضع بداخلها

ب��ع��ض ال��م�لاب��س أو األدوي����ة ال��ت��ي يحتاجها وك��ذل��ك احتياجات

ً
أيضا في وسيلة النقل التي سيستخدمها
شخصية أخرى  ،ويفكر
للوصول إلى مكان السفر ومن ثم يخطط ماذا يجب عليه أن يفعله
عند وصوله للمكان الذي يبتغيه؟ وكم هي فترة مكوثه؟ ومن ثم
ال��ع��ودة إل��ى مقر سكناه وبمن يلتقي وكيف يحقق الهدف الذي
ينشده والبد أن تكون بحوزته مبالغ نقدية وحسب االحتياج .
هذه التحضيرات واالستعدادات والتخطيط لمدة زمنية محددة .
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روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (من عالمات الل�ؤم الغدر باملواثيق)

وال���س���ؤال المهم
وال�����ذي يحتاجه
كل فرد منا هو :

م���������������������������ا ه���������ي
اس����ت����ع����دادات����ن����ا
ليوم الرحيل ؟

ه���������ذا ال����رح����ي����ل
ي������ح������ت������اج إل������ى
ح���ق���ي���ب���ة م��ل��ي��ئ��ة
باألعمال الصالحة

والحاجة لواسطة نقل أو مبالغ
ن��ق��دي��ة اب� ً
���دا  ,وأم���ا م���اذا يجب

على كل فرد منا أن يخطط لما
يجب أن يفعله عند وصوله إلى
مكان الرحيل  ،عليه أن يكون
م��س��ت��ع� ً
�دا ل��ل��ح��س��اب  ،وم��وع��د
اللقاء هو يوم القيامة  ,واللقاء
والحساب يكونان من قبل رب
ال��ع��زة وال��ج�لال��ة  ،هللا سبحانه
وتعالى رب العالمين  ,ومدة هذه
السفرة بعد الوصول إلى عرصة
ي���وم ال��ق��ي��ام��ة وال��م��ك��وث  ،هي
مدة أبديّ ة ال نهاية لها والعودة
ً
مطلقا إل��ى مقر السكن األول

والهدف المنشود هو النجاة من
النار والدخول في الجنة .
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العدد 82

إعداد  :زهراء محمد

رسوم  :زاهد المرشدي

السالم عليكم أحبتي الصغار في مطبخكم
الذي اعتدتم أن تتعلموا فيه األكالت الشهية .
في هذا العدد سنقدم لكم (مشكل بالبيض)
فتعالوا معنا لنتعلم كيفية عمله .

 .1بطاطا تسلق نصف سلق ثم
تقطع إلى قطع صغيرة .
 .2لحم مفروم يقلي بالزيت .
 .3بصل يقطع إلى قطع صغيرة
ويقلى بالزيت .
 .4طماطم تقطع إلى قطع صغيرة .
ً
جيدا وتترك
 .5بيض  ,يخفق البيض
بيضة واحدة بدون خفق في اناء
منفصل .
مالحظة  :تكون الكميات أعاله حسب
األحتياج

توضع البطاطا التي تم قليها على شكل مثلث داخل مقالة ,
ثم يوضع اللحم المفروم بجانب البطاطا على شكل مثلث أيضا
وكذلك البصل والطماطم  ,ثم يعمل حد فاصل في وسط المقالة
بين المواد المذكورة وتغطى نصف المواد بالبيض المخفوق
وتسكب البيضة غير المخفوقة في وسط المقالة  .وبذلك سيكون
نصف المواد مغطى بالبيض والنصف اآلخر غير مغطى  ,لكون
أفراد االسرة قد يكون قسم منهم ال يرغب بتناول البيض مع
مواد الطبخة والقسم اآلخر يرغب بذلك  ,ثم يوضع على نار هادئة
وتغطى المقالة بغطاء مناسب وتكون هذه الطبخة جاهزة للتناول .

أتمنى أن تجربوا هذه األكلة وإن شاء الله ستعجبكم
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روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال (�إياكم واجلدال ف�إنه يورث ال�شك)

رسوم  :زاهد المرشدي

الحذاء الجديد
مشى جحا في طريق ،فدخلت في رجله شوكة
فآلمته  ،فلما ذهب إلى بيته أخرجها وقال :الحمد
لله ،فقالت زوجته :على أي شيء تحمد الله ؟ قال:
ً
البسا لحذائي الجديد وإال
أحمده على أني لم أكن
خرقته الشوكة

عندنا فاكس

كانت المعلمة تشرح لتلميذات الصف عن
وسائل االتصال الحديثة ،مثل الهاتف والبريد
الجوي والفاكس،فرفعت إحدى التلميذات
يدها وقالت:أستاذة نحن لدينا (فاكس) في البيت.
فشجعتها المعلمة على إكمال حديثها
وقالت  :وكيف تستخدمونه؟
فقالت الطفلة  :نستخدمه كعالج عند آالم
الرأس واآلالم األخرى.

مكتشف الشاي
سأل المعلم التلميذ :ماذا فعل
( جيمس وات) عندما رأى البخار يخرج من الغالية؟
التلميذ :أكيد عمل شاي .



روي عن �أمري امل�ؤمنني �jأنه قال ( ال حياة �إال بالدين)

31

العدد 82

رياضة كرة الماء

إعداد :كرار عبد عودة

مرحبا بكم أحبتي الصغار في هذا العدد
سنتعرف على رياضة جديدة
وهي رياضة كرة الماء ،ويمكن وصف هذه اللعبة
بأنها مركبة من السباحة وكرة القدم وكرة السلة
وكرة القدم األمريكية ،والغاية منها تحقيق أكبر عدد
من األهداف بواسطة تمرير الكرة خلف خط مرمى
الخصم الحتساب نقطة للفريق تتكون المباراة من
أربعة أشواط وقت كل شوط ()5دقائق تليه استراحة
لمدة دقيقتين وتتطلب كرة الماء مواصفات خاصة
ً
ً
ً
متميزا
قويا
رياضيا
في الالعب إذ يجب أن يكون
باللياقة البدنية العالية.

رسوم  :زاهد المرشدي

أحبتي الصغار اآلن سنتعرف على نبذة
تاريخية لهذه الرياضة .

ظهرت رياضة كرة الماء حوالي العام (  1869م) في إنكلترا
وكانت الفكرة في البدء أن يعتلي عدد من الالعبين براميل
في الماء يتقاذفون من فوقها كرة على شكل لعبة الـبولو
( )Poloالتي تمارس على صهوة الخيول ،ومن هنا ترجع
نشأة هذه الرياضة تحت مسماها اإلنكليزي ،Water Polo
وكانت تلعب في األنهار والبحار ثم أصبحت تلعب داخل
مسبح محدد المقاييس منذ عام ( 1885م) كما ظهرت لعبة
كرة الماء بشكلها الحديث الحالي التي تمارس في إنجلترا
وإسكتلندا بواسطة كرة مصنوعة من المطاط الهندي ,كانت
اللعبة حاضرة في األولمبياد ألول مرة وغيرها من الرياضات
األخرى مابين األعوام (1928م ـ 1980م) ،بعد ذلك وضعت
القوانين العامة لها ونشرت من خالل االتحاد الدولي للسباحة
أيضا,تقام البطولة العالمية لهذه الرياضة التي تنظمها
الفيفا إذ انظمت رياضة كرة الماء إلى األلعاب األولمبية منذ
وتعد من الرياضات ذات الشعبية الكبيرة في
سنة ( 1900م)
ّ
بريطانيا والمجر وإيطاليا وألمانيا .

أما مقاسات الملعب وشروط وأحكام
اللعبة فتكون.

يبلغ طول الملعب ( )30مترا وعرضه ( )26
مترا وال يقل عمق الماء فيه ()1,8متر وتوضع
عالمات مميزة على جانبي الملعب تبين
خط المرمى وخطي المترين واألربعة أمتار
وكذلك خط المنتصف تجرى مباراة كرة الماء
بين الفريقين داخل الملعب ويتألف الفريق
الواحد من سبعة العبين وأربعة العبين احتياط
ويسمح أثناء سير المباراة للاّ عب باستعمال
يد واحدة فقط في استالم الكرة وتصويبها
وتمريرها ما عدا حارس المرمى فيسمح له
باستعمال يديه معا .
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نور غـــــــــازي
 4سنوات
العراق

حوراء محمد
 1سنة
العراق

محمد رضا عماد
 8سنوات
العراق

بشرى محمد
 6سنوات
العراق

حسنين حيدر
 5سنوات
العراق

فاطمة محمود
 8سنوات
العراق

نبيل ستار
 9سنوات
العراق

زينب عبد السادة
 8سنوات
العراق

محمد حامد
 10سنوات
العراق

مجتبى فراس
 8سنوات
العراق

ياسمين احمد
سنتان
ايران

موسى احمد
 3سنوات
العراق

زينب عباس
 9سنوات
العراق

علي ضياء
 1سنة
العراق

رقية السلمان
 5سنوات
السعودية

غدير ماجد
 5سنوات
السعودية

رفــــــا مكي
 4سنوات
لبنان

زينب نضر
 9سنوات
لبنان

ســـنا مكي
 7سنوات
لبنان

محمد مصري
 5سنوات
لبنان

علـــي مصري
 2سنة
لبنان

غدير نضر
 2سنة
لبنان

محمد قشاقش
 9سنوات
لبنان

جنى معتوق
 7سنوات
لبنان

محمد حسين
 7سنوات
العراق

زهراء حسين
 5سنوات
العراق

زينب نصير
 8سنوات
العراق

ضياء مهدي
 4سنوات
العراق

عبدالله الرضيع
 8سنوات
العراق

منن مرتجى
 8سنوات
العراق

محمد يوسف
سنتان
العراق

حسن علي
سنتان
العراق

علي مكــي
 13سنة
العراق

تقى مرتضى
سنتان
العراق

ريحانة حسام
 1سنة
العراق

علي حيدر
 11سنة
العراق

نور الهدى رائد
 5سنوات
العراق

رشاد عماد
 8سنوات
العراق

منتظر نزار
 7سنوات
العراق

هبة علي
 13سنة
العراق

زينب الحوراء رائد
 8سنوات
العراق

مهدي حيدر
 3ســـــنوات
العراق

محمد أمين
 9ســنوات
العراق

أحمد سالم
 11سنة
العراق


علي عبد السالم
 6ســــــــــــنوات
العراق

زينب حسن
 11سنة
العراق

آالء محمد
 3سنوات
العراق

محمد عبد الحسين
 3سنوات
العراق
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روي عن الإمام ال�سجاد � jأنه قال (من رمى النا�س مبا فيهم رموه مبا لي�س فيه)

إعداد
لبيب السعدي

ذهب مهدي إلى المتنزه
وشاهد بائع البالونات
ولكنه وجد بأن هذه البالونات
ً
أحرفا من اللغة
تحمل
اإلنجليزية وقام مهدي بترتيب
األحرف وتكوين جملة
مفيدة منها ...
وماذا عنكم؟؟؟ هل
عرفتم ما هي ؟؟

جواب العدد
السابق
happy time

قم بتحريك عود ثقاب
واحد لكي تصبح
المعادلة صحيحة

استخدم أي رقم
من األرقام من
(صفر) إلى ()8في
الدوائر الموجودة
دون تكرار الرقم
ليكون مجموع
األعداد في أي
ثالث دوائر على
ً
متساويا
اتجاه واحد
جواب العدد السابق

جواب العدد
السابق

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

روي عن الإمام ال�سجاد � jأنه قال (�إر�شاد امل�ست�شري ق�ضاء حلق النعمة)
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ً
مرحبا أصدقائي  :القرنابيط يريد أن يذهب
إلى صديقه التين ولكنه قيد ضل الطريق هل
بإمكانكم ياأصدقائي مساعدته للوصول إليه
بأقرب وقت ممكن .

ل��
ق��د اص��ط��اد صديقنا
ع���زوز ك��ل��م��ات ولكن
تنقصها ب��ع��ض
ال��ح��روف  ...ه��ل يمكنكم ل...مو...
أصدقائي اصطياد ا
لحروف الموجودة في ش...ه...ن
المياه لتكتمل الكلمات
...د خ...ة
المو
جودة على الشراع .؟
..ا....ي

...ر.....
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شارع  /عرش  /مذهل  /هاشم  /يحذف
روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (لي�س منا من مل يوقر كبرينا ويرحم �صغرينا)

عزيزي الحسيني ّ
الصغير

اشطب حروف العبارات التالية الواردة
ّ
ّ
السجاديّ ة ،لتحصل على
الصحيفة
في
�س��ر المؤلفة م��ن أرب��ع��ة ح��روف
كلمة ال� ّ
�ي م��ن األن��ب��ي��اء ال����واردة
وه���ي اس���م ن��ب� ّ
أسماؤهم في القرآن الكريم.

���ص م���ح���مّ ��� ًدا وآل���ه
"اللهم ي���ا مَ ����ن خ� ّ

وخصهم
ّ
بالكرامة ،وحباهم بالرّ سالة،

بالوسيلة ،وجعلهم ورث���ة األنبياء،
ّ
وعلمهم
وختم بهم األوصياء واألئمّ ة،

علم ما كان وما بقي ،وجعل أفئدة من
النّاس تهوي إليهم".

إعداد :حنان شاهين

جواب العدد السابق
جابر بن حيان



روي عن الإمام ال�صادق j
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العدد 82

رسوم
زاهد المرشدي

وردنا سؤال من الصديق أرشد صادق الحسيني من محافظة ميسان والذي
ً
عاما يسأل فيه عن األعمال التي توجب غفران الذنوب .
يبلغ من العمر ()14
القيم ونجيبك
ونحن نشكرك يا صديقنا على هذا السؤال ِّ
على سؤالك من خالل عدة فقرات وأهمها:
* التوبة النصوح :بالتوجه إلى الله تعالى وإعالن التوبة النصوح له
من خالل الندم على ما سبق من الذنب والمعصية والعزم على عدم
العودة إلى اجتراحها واإلنابة والرجوع إلى الطاعة واالمتثال ،والنية
الصادقة على عدم تكرار فعل ما تاب منه.
وإن للتوبة النصوح عالمات ومميزات وآثار تظهر واضحة على سلوك التائب
وتصرفاته فإذا حصلت تلك العالمات وبانت على أفعاله تلك اآلث��ار كانت
ً
نصوحا ,وإال لم يكن في واقعه من التائبين بل هو إلى الخادع
توبته صادقة
يستبن
نفسه وهذه اآلثار قد ذكرها نبي الرحمة محمد ( :iالتائب إذا لم
ِ
عليه أثر التوبه فليس بتائب ،يرضي الخصماء ويعيد الصلوات ويتواضع بين
الخلق ويتقي نفسه عن الشهوات ويهزل رقبته بصيام النهار).
* زيارة األماكن المقدسة :كزيارة اإلمام الحسين  jإذ أن
زيارته صلوات الله عليه توجب غفران الذنوب ودخول الجنة
والعتق من النار وحط السيئات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات.
* األوقات المقدسة :هناك أوقات لها قدسية خاصة يكون
في إحيائها غفران الذنوب والعتق من النار كليلة النصف
من شعبان وليالي القدر ووقت السحر وليلة الجمعة ويومها
وغيرها فإن هذه األعمال توجب غفران الذنوب.
* الصالة على محمد وآل محمد :فعن اإلمام الرضا (: jمن
لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه ليكثر من الصالة على محمد
ً
هدما).
وآله فانها تهدم الذنوب
* هناك صلوات خاصة وأدعية خاصة لغفران الذنوب وردت في كتب
األدعية يمكنك أن تطلع عليها.



38

روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (ح�سن اجلوار يزيد يف الرزق)

في كل عدد من مجلة الحسيني الصغير يطل عليكم أحبتي
الصغار موهوب جديد ،وقد اخترنا لكم في هذا العدد طفل
يقضي أوقات فراغه بين فرشاة الرسم واأللوان المختلفة
ليستمتع بها وهو يرسم كل ما يشاهده حوله.

هذا الرسام هو (محمد حيدر حسين) والذي
يبلغ من العمر ( ) 10سنوات من مدرسة زهير
بن القين في كربالء المقدسة.
ي��ق��ول م��ح��م��د :ه��واي��ت��ي ال��رس��م ب���دأت بعد
دخولي مرحلة االبتدائية ،فكان أبي يساعدني
ب��أن يوفر لي دفتر الرسم الخاص واألل��وان
المختلفة وكنت عندما أسأله عن كيفية رسم
ً
دائ��م��ا معي
بعض األش��ي��اء التي أراه���ا ك��ان
ويرشدني إلى ذلك ،وهذا ما دفعني إلى أن
أستمر في هذه الهواية والتي أصبحت فيما
بعد موهبة.
ونتيجة التربية الدينية التي تلقاها محمد من
أبويه وحبه ألهل البيت  bالذي انطبع بنفس
هذا الرسام الموهوب ،كان محمد يميل في
رسوماته إلى المراقد الدينية الخاصة بأهل
البيت  ،bفقد أخبرنا كيف أنه يركز على المرقد
من القبة إلى المنارة إلى األلوان الخاصة بالمرقد ليجسده
على الورق.
وعن ال��دورات التي يقيمها قسم رعاية وتنمية الطفولة
الحسينية ،قال محمد :أتمنى أن أشارك في هذه الدورات
ً
كثيرا من األسئلة
ألنمي موهبتي أكثر خاصة وأن لدي
الخاصة بالرسم والتي سألقى أجابتها عند ذوي االختصاص
في الدورة.
ً
وأخيرا تقدم محمد بالشكر الجزيل لوالديه لدعمهما له
ولقسم رعاية الطفولة ال��ذي شجعه على موهبته هذه
ً
متمنيا للجميع الخير والسالم والتألق  ،ونحن بدورنا نشكرك
جميال في فن الرسم.
مستقبال
لك
يا (محمد) متمنين َ
ً
ً

روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (�إياك والدخول فيما ال يعنيك فتذل)
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رسوم  :زاهد المرشدي

الحصان والبئر
نور الهدى سعد الدين البناء /العمر  14سنة  /كربالء المقدسة
وقع حصان أحد المزارعين في بئر عميقة قد جف ماؤها  ,فبدأ الحيوان بالصهيل....
وبقي على هذا الحال عدة ساعات  ,كان المزارع خاللها يبحث الموقف ويفكر كيف يستعيد الحصان...؟
ً
عجوزا وأن تكلفة استخراجه قريبة من تكلفة شراء
طويال حتى أقنع نفسه بأن الحصان أصبح
ولم يستغرق األمر
ً
حصان آخر باإلضافة إلى أن البئر جاف وال يوجد فيه ماء منذ زمن طويل ويستلزم األمر ردمه .
وهكذا نادى المزارع جيرانه وطلب منهم مساعدته كي يحل مشكلتين في آن واحد ,التخلص من الحصان ودفن
البئر  ,وبدأ الجميع يجمعون األتربة والصخور بالمعاويل والمجاريف ويلقونها في البئر  ,أدرك الحصان حقيقة ما
عال يملؤه األلم وطلب النجدة ....
يجري  ,حيث أخذ بالصهيل بصوت
ٍ
مشغوال
وبعد فترة قليلة اندهش الجميع النقطاع صوت الحصان  ,نظر المزارع داخل البئر  ,فوجد الحصان
ً
بهز ظهره فكلما سقطت عليه األتربة يرميها بدوره على األرض ويرتفع هو بمقدار خطوة إلى األعلى  ,وهكذا
استمر الحال  ,حيث يلقي الناس النفايات داخل البئر فيهز ظهره ويرتفع إلى األعلى .
إلى أن وصل قرب فتحة البئر فقفز قفزة بسيطة وصل بها إلى خارج البئر بسالم .
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روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (اتقوا و�صونوا دينكم بالورع)

علي جعفر كاظم  /العمر  11سنة  /كربالء المقدسة
أنا محب للبيئة فقد قمت مع أصدقائي في زيارة األربعينية بتنظيف الشارع المقابل للموكب وعند
جميال .
جميال فشعرنا بسعادة كبيرة ألن مظهر الشارع أصبح
انتهائنا أصبح الشارع
ً
ً
زين العابدين خضير محمود  /العمر  12سنة  /البصرة
أنا من المحبين للبيئة وأح��رص على أن تكون البيئة التي أعيش فيها نظيفة وخالية من األوساخ
والنفايات  ,أنا وأصدقائي نقوم في نهاية كل أسبوع بتنظيف الصف وترتيبه  ,ونشعر جميعنا
ً
ورائعا.
جميال
بالسعادة عند االنتهاء من هذا العمل المفيد ألن الصف يصبح
ً
مهيمن كرار عباس  /العمر  10سنوات  /بغداد
نعم أنا محب للبيئة ،فالبيئة الجميلة تشعرنا بالهدوء والراحة وأن��ا مشترك في
مدرستي في الفرقة التطوعية لألعمال الالصفية ونقوم بين الحين واآلخر بمساعدة
موظف الخدمة في تنظيف المدرسة وهو شعور جميل ألنني أشعر بالفخر بهذا
العمل عند مساعدة زمالئي بتنظيف المدرسة.

نرجس مهدي حسين  /العمر  12سنة  /الكوت
أنا من المحبات للبيئة النظيفة فقد حثنا ديننا اإلسالمي على
نظافة البيئة التي نعيش فيها ألنها تعكس عن انطباع الشخص
وقد اشتركت مع صديقاتي في تنظيف الصف وأيضا وضعنا
ً
جميال
ورائعا ,كان شعوري
جميال
بعض الزينة على جدرانه ليصبح
ً
ً
في هذا العمل ألنه عمل جماعي وهادف .
علياء جسام قحطان  /العمر  11سنة  /كربالء المقدسة
البيئة الجميلة تجعل حياتنا جميلة ورائعة وأنا محبة للبيئة  ,لقد قمت
مع زميالتي في المدرسة وبمساعدة المعلمات بعدة نشاطات
الصفية تطوعية منها تنظيف المدرسة وزرع بعض األشجار الجميلة
والزهور الرائعة وكنت أشعر بالسعادة لهذه األعمال ونقلت هذه
التجربة للمدرسة الجديدة التي انتقلت إليها وكانت التلميذات أيضا
سعيدات بهذا العمل ألنه عمل يدل على الذوق الجميل ويجعل من
البيئة التي حولنا جميلة ورائعة .



روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (القيامة عر�س املتقني)

41

العدد 82

آالف األطفال ينهلون من
معين العلم في كربالء

افتتاح أول معرض دولي لكتاب الطفل في العراق
افتتح

قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية

التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
معرض ك��رب�لاء ال��دول��ي األول لكتاب الطفل
في منطقة ما بين الحرمين الشريفين بتاريخ
 29كانون األول  2015واستمر لمدة اسبوع
وقد افتتح المعرض عضو مجلس إدارة العتبة
الحسينية المقدسة الحاج فاضل عوز ،مع الوفد
المرافق له بينهم مسؤلون وأكاديميون.
و شارك في هذا المعرض دور نشر من داخل
العراق وخارجه كمصر والسعودية ولبنان ،ومن
العراق شارك كل من دار البراق لألطفال ودار
صديقي وأق��س��ام الطفولة التابعة للعتبات
المقدسة بالعراق ودور نشر أخرى.

وت��م

ع���رض اإلص������دارات واألل���ع���اب الخاصة

بالطفولة من خالل هذا المعرض وال��ذي غص
ً
يعد هذا المعرض
ومساء ،كما
صباحا
بالزائرين
ّ
ً
األول م��ن ن��وع��ه ل��ك��ت��اب ال��ط��ف��ل يهتم بنشر

اإلصدارات الخاصة بهذه الفئة العمرية المهمة
استجابة الهتمام األمانة الحسينية بهم ألنهم
يمثلون اللبنة األساس في بناء المجتمع.

وكان

لقسم رعاية الطفولة نشاطات

متعددة منها اإلصدارات كمجلة الحسيني

الصغير وبأكثر من لغة واإلصدارات الدينية
والثقافية األخرى كمالحق عن حياة النبي

محمد i

واألئمة المعصومين

b

أو

مالحق التلوين والتعليم ،كما تم عرض
قرطاسية الحسيني الصغير كالحقائب
وال��دف��ات��ر واألق��ل�ام واألص���ب���اغ وغيرها
من القرطاسية التي استوردها القسم
المذكور من مناشئ عالمية وهي ذات
جودة عالية وسعر تعاوني.
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روي عن الإمام ال�صادق � jأنه قال (من الذنوب التي تغيرّ النعم البغي)

فضال عن إقامة نشاطات بالتعاون مع قناة فتية الفضائية
ً

ً
كبيرا من قبل
إقباال
متمثلة بالرسم والتلوين والذي القى
ً
ً
وترحيبا من قبل عوائلهم ،كما تم إقامة مسابقات
األطفال
مساء كل ي��وم لألطفال تمثلت بتقديم األسئلة الدينية
والثقافية المهمة بحياة األطفال ،وتم تعليم أح��رف اللغة
فضال
العربية وجمع الكلمات من خالل منافسة بين فريقين،
ً
عن فقرات أخرى ،وفي نهاية كل مسابقة يتم توزيع الجوائز
فضال عن جوائز أخرى لكل المشاركين.
على الفريق الفائز
ً

ً
وتزامنا

مع إقامة المعرض تم استثمار طاقات الكوادر

المختصة بأدب الطفل بورشات عمل بحضور دور النشر

المشاركة في المعرض وكان المحاضر لها الكاتب في مجال
الطفولة األستاذ جليل خزعل والشاعر محمد جبار حسن،
وكانت المحاضرات متنوعة أساسها كيفية التعامل مع
عالم الطفل من الكتابة والرسم إذ خصص لفن الكوميكس
ً
يوما ألقى فيه كل من الكاتب علي البدري والكاتب وسام
القريني المختصين بكتابة قصة الكومكس محاضرة تحدثا
فيها عن تاريخ هذا الفن وكيفية االستفادة منه في قصص
ومجالت األطفال.

واختتم

المعرض بحفل تقدم به السيد سعد

الدين البنّ اء في كلمة أشار فيها ألهمية شريحة

األط��ف��ال وس��ع��ي العتبة الحسينية المقدسة
لتطويرها ف��ي ظ��ل الهجمات الغربية المعادية
لثقافة اهل البيت .b

هذا

وقد زار المعرض شخصيات دينية وأكاديمية

ً
مزيدا من التألق
والذين أبدوا إعجابهم به متمنين له



روي عن الإمام الر�ضا � jأنه قال (من عالمات الفقه  ،احللم والعلم وال�صمت)

في السنين القادمة.

43

العدد 82

سيناريو :وسام القريني
رسوم  :أحمد خليل

ما الذي
تفعله ؟

أصنع
طائرة

يظن نفسه

عالما ،أسريه

من هو األذكى

أسهبرهم بطائريت
النفاثة

نشغل المحرك باستخدام
الطاقة الشمسية

أي  ،لقد
فشلت

أنا من سيحصل
عىل المركز

األول يف ماسبقة

المخرتعني الصغار

لقد أعماك احلسد

فوقعت يف رش أعمالك

