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َت����ْت����َع��������������ُب ال  أك�����وَل�����������������������������������ٌة 
َت�����ْب�����َق�����ى م�������زي�������دًا َت���ط���������������ُل���ُب
ِف����ي����ه����ا ال������ُع������َج������اب ال�����َع�����َج�����ُب
َأْن���َس�����������������������ُب ذا  َل����ه����ا  َت������ْق������رْب 
ُي����ْل����َع�����������������������������ُب ال  ب�����ِم�����ْث�����ِل�����َه�����ا 
َت�����ش������������������������ْ�����رُب ال  �����������������������ه�����ا  ألَنَّ
َل��������َه��������ا َك��������ِث��������ي��������رًا ُي������ْح������َس������ُب

قصيدة : محمد جبار حسن 
رسوم : احمد الخزعلي   

ت������أك������ُل م������ا ُي����ْع����ط��������������ي َل���َه�����������ا
���������م�������������������ا أْع����َط����ْي����َت����ه�����������������������������َا وُك����لَّ
����اَع������������������������ٌة م������ا ِم���ْث���ُل���ه���������������َا ط����مَّ
وال َع�����ْن�����ه�����ا  َت����ْب����َت����ِع������������������������د  ال 
��������������اَك وال���ّل���ْه���������������������������������������َو ِب����َه����ا ِإيَّ
َت���������ُم���������وُت ل�������و َس����َق����ْي����َت������������������������َه����ا
����������اُر ال����ت����ي ِت���������ْل���������َك ه��������ي ال����������نَّ
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أن  ، ونحب  بخير  تكونوا جميعا  أن  نتمنى  ؟  الصغار  األحبة  أيها  حالكم  كيف 
أيام  لكم  وعادت  الربيعية  العطلة  انتهت  أن  بعد  معنوياتكم  عن  نسألكم 
الدراسة الجميلة وعدتم إلى مقاعد الدراسة وفي مخيلتكم أفكار وطموحات 
جديدة خصوصا بعد أن عرفتم نتائج االمتحانات لنصف السنة فمنكم من كان 
متميزا ومنكم من لم يحصل على ما يتمناه والبعض كانت نتيجته أقل مما 
يطمح , وهذا أمر طبيعي ,ولكن ماذا ستفعلون في األيام القادمة ؟ اإلرادة 
ونكرر كلمة اإلرادة وهي أن يكون لديك إصرار قوي لتحقق ما تريد ، يجب 
أن تعطي لنفسك وعدًا بأن تحقق أهدافك بكل ما أوتيت من قوة وتجتهد 
أكثر فالنجاح من أكبر الغايات التي يتمناها اإلنسان ولن تحصل عليه إال إذا 
كانت لديك إرادة ، إذن لتكن لديك إرادة قوية من أجل تحقيق أعلى الدرجات 
في االمتحانات القادمة الشهرية وآخر السنة وتكون متميزا ، وألجل ذلك كله 
عليك أن تجتهد وتدرس كثيرا وتبتعد عن كل ما يلهيك عن دراستك ونجاحك 
بشرط أن تكون لديك إرادة ، إذن شعارنا منذ هذا اليوم , إرادة قوية ونجاح 
الله  ورحمة  عليكم  والسالم  دراستكم  في  الموفقية  لكم  نتمنى   ، متميز 

وبركاته.

بطاقات المعرفة 

المحققون األربعة

قادة الغد حكايات هادفة 

اإلفتتاحية



البنت: أبي.. أبي
عبد هللا األزدي: مابِك يا ابنتي تكلمي لماذا ينقطع نفسك عند الحديث؟ 
البنت: أبي سمعت بأن والي الكوفة عبيد هللا بن زياد دعا أهل الكوفة 

. b للتجمع في جامع الكوفة، لكي يروا سبايا أهل البيت
عبد هللا: ال حول وال قوة إال بالله، عظم هللا أجركم يا أهل بيت النبوة 

بهذا المصاب الجلل، ليتني كنت أبصر ولو بعين واحدة لما 
تأخرت عن نصرتك يا أبا عبد هللا.

تواسي سبايا  أن  أري��دِك  إلى هناك  بنا  العزيزة هيا  ابنتي 
أهل البيت b إذا رأيتيهم وال تخافي أحدًا، فأنا أبوِك عبد 
هللا بن عفيف الذي خاض الحروب وذهبت إحدى عيني 

في معركة الجمل والثانية في معركة صفين.
لما ت��أخ��رت عن  حاضر ي��ا أب��ي وليتني كنُت رج��اً  البنت: 

. j نصرة سيد الشهداء
وقرب الجامع وسط تجمهر الناس حول عبيد هللا بن زياد

عبد هللا: أتسمعين ما يقول هذا الزنديق عبيد هللا بن زياد؟ 
إنه يمدح يزيد اللعين ويذم سيد شباب أهل الجنة بقوله 

وال���ن���اس ص��ام��ت��ة، ول��ك��ن 
عنه،  أس��ك��ت  أن  ه��ي��ه��ات 
سانحة  الفرصة  فمازالت 
ل��ل��ج��ه��اد وإن ك��ن��ت ال  ل��ي 
أب��ص��ر ف��ل��س��ان��ي م��وج��ود، 
وإن�������ي س���م���ع���ت ح��ب��ي��ب��ي 
  : رس���ول هللا s يقول
)أال إّن أفضَل الجهاد كلمُة 

حقٍّ عند سلطاٍن جائر(.
فأخذ عبد هللا األزدي يشق 
ص���ف���وف ال���ن���اس وات��ج��ه 
بن  عبيد هللا  نحو ص��وت 

ابن عفيف 
الشهيد الكفيف 

إعداد: ضياء العيداني
رسوم : أحمد الخزعلي 

 

روي عن النبي s اأنه قال )لي�س منا من خان م�سلما يف اأهله وماله(روي عن النبي s اأنه قال )�ساووا بني اأوالدكم يف العطية(4



زياد ليصل قريبًا منه وهو غاضب لله والدموع تنهمر من عينيه والناس تنظر إليه , فصاح عبد هللا 
يا ابن مرجانة إن  األزدي صوتًا قطع به صوت عبيد هللا بن زياد فاتجهت أنظار الناس إليه فقال : 
الكذاب وابن الكذاب أنَت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو هللا ورسوله أتقتلون أبناء النبيين 

على  ال��ك��ام  ب��ه��ذا  وتتكلمون 
يا عدو هللا  المسلمين؟  منابر 
الذين  الطاهرة  الذرية  أتقتل 
أذه��ب هللا عنهم الرجس في 
دين  على  أن��ك  وت��زع��م  كتابه 
اإلس���ام؟ واغ��وث��اه أي��ن أوالد 
لينتقموا  المهاجرين واألنصار 
بن  اللعين  الطاغية  ه��ذا  م��ن 
لسان رسول هللا  اللعين على 

ورب العالمين؟

عبيد هللا بن زياد:  أيها الجنود علّي به.
فانطلقوا يريدون عبد هللا بن عفيف، ولكن أبناء قبيلته أخذوا عبد هللا األزدي من مكانه وذهبوا به إلى بيته؛ فأرسل عبيد هللا بن 
زياد جنوده إلى بيت عبد هللا األزدي، وكان أبناء قبيلته خارج البيت يحرسونه؛ واقتتلوا قتاالً شديدًا حتى دخل الجنود إلى دار 

عبد هللا بن عفيف لكثرتهم فكسروا الباب واقتحموا الدار .
البنت:  أبي أتاك القوم من حيث تحذر.

عبد هللا: ال عليِك يا ُبنية  ناوليني السيف.
البنت: ها هو سيفك يا أبي، ليتني كنُت رجاً فأقاتل بين يديك هؤالء الفجرة، ولكني سأكون عينيك التي تبصر بهما فسأرشدك عن 

اتجاه الجنود إليك يمينًا أو يسارًا حتى تضرب إلى الجهة التي أرشدك إياها.
وبالفعل أخذ يقاتلهم قتاالً شرسًا يمينًا و يسارًا إلى أن تكاثروا عليه من كل جهة، وأحاطوا به وأسروه وأخذوه إلى عبيد هللا بن 

زياد الذي أمر بقتله.
فاستشهد رضوان هللا عليه ليلتحق بركب شهداء كرباء.

 

العدد 583 روي عن النبي s اأنه قال )لي�س منا من خان م�سلما يف اأهله وماله(



سيناريو: وسام القريني        رسوم: عامر لعيبي

لدي حيلة أستطيع بها الخاص 
من مملكة الطيور وحمدان

ما هي يا سيدي؟

اختفاء الصقر 
الذهبي وأعوانه 
أمر مثير للشك

لذا يجب 
توخي الحذر

مر شهر كامل ، البد أنهم عرفوا بأننا ال نهزم فتركوا المملكة وهربوا

ال أعتقد ولكن سأذهب إلى 
المملكة وأريدكم أن تراقبوا 

من بعيد , هل فهمتم؟

األمر في غاية 
الخطورة كيف 
يجازف هكذا؟

لم يقترب أحد 
من مملكتنا

إنهم حذرون، سنبقى أياما بعد 
ونرى ما الذي سيحدث؟

وبعد أيام

هذا ما أراده 
القاضي حمدان

وبعد 
فترة

 

روي عن النبي s اأنه قال )احلم النا�س من فّر من جّهال النا�س(6



المكان مهجور تماما ٫ 
ولكن علي أن أكون حذرا 

ربما يختبئ أحد هنا

ثم طار بعيدا 
نحو الشرق

مملكتي ، إنها تحترق ٫ ضاع 
الحمد لله لقد كل شيء وفشلت خطتي

هربوا ولن 
يعودوا بعد 

اليوم
لنعد من 
حيث 

كنا ٫ ربما 
يهاجموننا  

اهربوا

بعد دخولك 
بدقيقة رأينا 
أحد الغربان 
كان مختبئا

لقد اقتربوا ٬ أحرقوا 

المملكة بالكامل ٫ ال أريد 

مكانا ليختبؤوا فيه

أحسنت٫ يوم غد 
سوف نهجم عليهم 

ألنهم بالتأكيد 
سوف يحاولون 
السيطرة على 
مملكتنا ألننا 

هجرناها ٫ هاهاها 
خطتي محكمة

وفي المملكة

وبعد 
أن عاد 
حمدان

وفي اليوم الثاني

وفي مكان ما

 الحمد لله ولكن ، من يغدر مرة ، 
يغدر مرتين ، سنتوخى الحذر كثيرا

 

العدد 783 روي عن النبي s اأنه قال)اإذا اأراد اهلل باأهل بيت خريا اأدخل عليهم باب الرفق(روي عن النبي s اأنه قال )احلم النا�س من فّر من جّهال النا�س(



هو مصطلح يعني تعميم شيء معين في العالم أجمع، وجعله يجري على نسق واحد 
وبمعنى أدق هو التوّجه للسيطرة على العالم عن طريق تعميم نمط الحضارة الغربية 
في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية , ولعل أبرز 

مجاالت العولمة هي العولمة االقتصادية. 
وقد نشأت العولمة بعد تفرد الواليات المتحدة األمريكية بالسيطرة على العالم، ومما 
ساعد على انتشارها هو ثورة التكنولوجيا واالتصاالت واإلنترنت فكل هذه العوامل أّدت 
العالم  أصابت  التي  السلبّية  اآلثار  من  الكثير  وللعولمة  متسارع،  بشكل  العولمة  نمو  إلى 
اإلسالمي؛ فمثاًل مظاهر العولمة في الجانب االقتصادي هو سيطرة الشركات العمالقة 
الناحية االجتماعية والثقافية هو تفشي العادات والتقاليد  على االقتصاد العالمي، ومن 

الغربية كاللباس والطعام والشراب ونمط الّتفكير وطرق العيش.
ولذلك علينا أن ال نتأثر بكل ما ينتشر ويصبح عادة وتقاليد جديدة مستوردة لنا من الخارج، 

بل نجعل اإلسالم هو مصدرنا األساسي الذي نأخذ منه تقاليدنا ,
وسبل نجاحنا بالطرق الصحيحة.

البرق هو ظاهرة ضوئية تظهر في السماء في األيام التي تتلبد 
تحمل  إحداهما  اصطدام سحابتين  من  الضوء  هذا  وينتج  بالغيوم، 
السالبة  الكهربائية  الشحنة  تحمل  واألخرى  الموجبة  الكهربائية  الشحنة 
أو من تفريغ كهربائي يحدث من سحابة إلى أخرى أو بين أجزاء السحابة الواحدة ، وفي 
هذا التفريغ الكهربائي تتولد شرارة قوية تظهر على هيئة ضوء نراه فجأة ثم سرعان ما 
يتالشى وبعدها بمدٍة وجيزة يصدر صوت مرتفع يسمى الرعد، والبرق ال يكون مضرًا 
إال إذا انتقل من السحب إلى األرض فقد يصيب الناس ومنازلهم ومزارعهم. لذا يتم 
استخدام مانعة الصواعق فوق األماكن العالية ، أما الفرق بين البرق والرعد فالبرق هو 
تحدثنا  كما  السحب  بين  الكهربائي  التفريغ  يحدث  حينما  نراها  التي  الضوئية  الظاهرة 
أن  المعروف  ومن  التفريغ،  هذا  عن  الناتجة  الصوتية  الظاهرة  فهو  الرعد  أما  سابقًا، 

الضوء أسرع من الصوت لذا فنحن نرى البرق قبل أن نسمع الرعد. 

الساعة هي آلة ُتستخدم لقياس الوقت أو لمعرفة الوقت، وتطّورت 
صناعتها إلى ما نراه اليوم من أشكال كثيرة. 

وكانت البداية مع الساعة الشمسية عند اليونانيين، والرومان، والمصريين 
الشمسية  الساعات  إلى  الشمسّية  الساعات  تطورت من  وبعدها  القدماء، 

سمّيت  والتي  الرحلة  ساعة  ومنها  والتقويم،  الزمن  قياس  بهدف  الدائرية 
بإعالن  تقوم  والتي  الرخامة  الساعة  ثم  النّقالة،  الشمسّية  الساعة  وهو  آخر  باسم 

الوقت بصوت رنان ومسموع، والساعة المائّية، والزئبقّية، والرملّية، فضاًل عن الساعة 
الشمعّية، ومن بعد ذلك اخُتِرَعت الساعات الميكانيكّية ومن ثم اختراع ساعة البندول تلتها 

الساعات التي نراها اليوم منها ساعات اليد والمنبه وساعات الحائط.

اختراعات

مصطلحات

ظواهر طبيعية

الساعة

البرق والرعد

العولمة
إعداد: ضياء العيداني     

 

روي عن النبي s اأنه قال )جتاوزوا عن ذنوب النا�س يدفع اهلل عنكم بذلك عذاب النار(8



مجموعة  لــه  وجــدت  وقــد  الصغرى  الــدمــويــة  ـــدورة  ال مكتشف  هــو 
عالمًا  النفيس  ابن  يعّد  كما  الدموّية،  الــّدورة  فيها  يوّضح  مخطوطات 

موسوعّيًا ألنه طبيب عام، وألّنه ضليع في كثير من العلوم األخرى. 
ابن  وترعرع  القاهرة، وكبر  النفيس في قرية تسّمى قرش في سورية ومات في  ابن  ولد 
النفيس بدمشق، وتعّلم الطب من أطبائها ثم غادر إلى مصر وعاش في مدينة القاهرة وصار 
مسؤواًل عن إحدى المستشفيات، وله في الطب العديد من اإلنجازات، فقد قّدم إنجازًا في 
تشريح الحنجرة وجهاز التنفس، وذكر للشرايين شروحات واضحة جدًا، وبّين وظائف كّل منها، 
للملح،  المتعّددة  األخطار  الملح، ووصف  أكل  االعتدال في  مرضاه  من  من طلب  أّول  وهو 

وعالقته بارتفاع الضغط.

قادرة  سحرية«  »لمبة  الفرنسيين  المهندسين  من  فريق  ابتكر 
على تقليد ضوء الشمس، عند بزوغها في الصباح، كي تساعد 
الجديدة  الشخص على االستيقاظ عند طلوع الشمس، واللمبة 
يساعد  ــذي  ال بالصوت  مرتبطة  وهــي  تدريجًيا،  الــضــوء  تبعث 
االتصال  بأجهزة  ربطها  ويمكن  أيضًا،  االستيقاظ  على  الشخص 
الحديثة كـاآليفون أو اآليباد لتحديد الساعة التي يرغب الشخص 

فيها االستيقاظ، وشحنها حتى تبعث الصوت ايًضا.

البشر،  نحن  عندنا  الموجودة  هي  كما  فكاهة  للحيوانات  إن 
المفترسة،  كالحيوانات  المناسبة  الظروف غير  في ظل وجود 
من  الكثير  تخفي  التي  واألدغــال  القاسية،  الطبيعة  وقوانين 

المفاجآت.
وقد تم رصد الفكاهة عند الحيوانات من خالل إجراء مسابقة 
تصوير ألفضل الصور الكوميدية التي التقطتها عدسة الكاميرا 
واختار  الفكاهة،  من  بحس  تتمتع  التي  للحيوانات  البرية  في 
حكام المسابقة )45( صورة نهائية من بين أكثر من ألف صورة 

مشاركة تتوفر في الكثير منها حس الفكاهة عند الحيوانات.

ابن النفيس

المنبه الضوئي

الفكاهة عند الحيوانات

ماذا تعرف عن؟
 رسوم: زاهد المرشديإعداد: ضياء العيداني     

 

العدد 983 روي عن النبي s اأنه قال )الولد ال�سالح ريحانة من رياحني اجلنة( روي عن النبي s اأنه قال )جتاوزوا عن ذنوب النا�س يدفع اهلل عنكم بذلك عذاب النار(



لقد تأخرت كثيرا السمكة الذكية هذه المّرة، فقد كانت تحضر في  أمونة: 
الموعد المحدد، آه بدأت اقلق عليها، وفي الوقت نفسه فان أمي أوصتني 

بأن أعود الى البيت بأسرع وقت، فماذا أفعل ؟؟
السمكة الذكية : ها أنا قد وصلت، واعتذر لِك عن التأخير.

أمونة : أراِك شاحبة الوجه وتبدو عليِك آثار المرض!!.
كنت ط��وال فترة مضت أصاحب سمكة ذات   : الذكية  السمكة 
بالذكاء  البحر وأسراره، وتمتاز  بأمور وعجائب  خبرة ومعرفة 
والفطنة، وكنا نتبادل الحديث ونطرح اآلراء واألفكار المتنوعة، 
ونتدارس حياة كائنات البحر وبعدها كنت أروي ما أسمعه منها 
أعين  عن  بعيدًا  للنزهة  أيضًا  نخرج  كنا  وكذلك  أمونة،  يا  لِك 
وال  البحر  ف��ي  الخطر  م��واض��ع  ونتجنب  المفترسة،  األس��م��اك 
ممتعة  أوق��ات  ونقضي  الخابة  بمناظره  ونتمتع  منها،  نقترب 

باللعب في الماء، فتمر علينا الساعات ونحن في سعادة وهناء، وأصبحت 
هي صديقتي المفضلة وال يمكنني االستغناء عنها، وكانت تبادلني الشعور 

نفسه، فكانت تنتظر الوقت الذي تلتقي بي بفارغ الصبر. 
أمونة : نعم، هذا أمر حسن وال يدعو  إلى الحزن واألسى واالنكسار الذي 

أراه مرتسمًا على وجهِك.
السمكة الذكية : أخبرتني صديقتي السمكة الذهبية يومًا إنها وفي طريق 
خروجها من البيت، هاج البحر وتاطمت أمواجه، فدفعتها لتوصلها على 
مقربة من ساحل البحر الذي يكثر تواجد الصيادين فيه، وإذا بصياد يرمي 
الصياد  فسحب  شراكها،  في  الذهبية  السمكة  صديقتي  فوقعت  شبكته 
عنيفة،  مقاومة  أب��دت  أنها  إال  الساحل،  أرض  قرب  إلى  الشبكة ووصلت 
وبكل ما تمتلك من قوة للتخلص من حبال الشبكة، وبذلك انحّلت إحدى 
الصيد،  لقدمها وكثرة استخدامها في  التي كانت قد تهرأت  ع�ُقد حبالها 
التي  الفتحة  بأعجوبة من خال هذه  الشبكة  تهرب من  أن  واستطاعت 

حصلت في الشبكة، وسقطت في البحر والذت بالفرار.
أمونة : الحمد لله هذا أمر يبعث على االرتياح والسرور وال يدعو إلى الحزن 

واألسى فلماذا أنِت حزينة؟
عندما شاهد الصياد شكل صديقتي الجميل وزهو لونها،  السمكة الذكية : 

قصة : سارة العبادي         رسوم : أحمد الخزعلي 

 

روي عن النبي s اأنه قال )اأول عبادة اهلل املعرفة به(10



عزم على أن يكرر المحاولة على أمل ان يصطادها ثانية، وقام بشراء شبكة صيد 
جديدة، إال ان محاوالته باءت بالفشل ، إذ ان ب�ُعد موقع تواجدها يحول دون وصول 

الشبكة اليها.
إن حزنِك الشديد ودموعِك الغزيرة المنهمرة والمتزامنة مع حديثِك تجعلني  أمونة: 
في حيرة من أمري، وخصوصًا أنِك أكدت بأن موقع تواجد صديقتِك يحول دون 

وصول شبكة الصياد إليها.
قبل أيام خرجت صديقتي السمكة الذهبية من بيتها في طريقها  السمكة الذكية : 
للقائي، وفي هذه األثناء هبت ريح عاصفة فتاطمت أمواج البحر فدفعتها وأوصلتها 
إلى حافة البحر وهي منطقة تواجد الصيادين، فارتطمت بإحدى صخوره وأصيبت 
الى  نفسها واستجمعت قواها وعادت بسرعة  فتمالكت  بجرح بسيط في صدرها، 
الفرصة ورمى بشبكة صيده الجديدة صوبها،  انتهز  المترصد  البحر، إال أن الصياد 
قد  كان  ماء  ق��ارورة  داخل  يده، فوضعها  متناول  تقع في  المسكينة  بالسمكة  واذا 

أعدها لها مسبقًا.

السمكة الذكية : توسلت صديقتي بالصياد وطلبت منه 
البحر فهي ال تستطيع  إلى  ان يطلق سراحها ويعيدها 
ال   : بقوله  طمأَنها  أنه  إال  عنه،  بعيدًا  والعيش  مفارقته 
تخافي وال تقلقي يا صغيرتي العزيزة، فإني قد وعدت 
ابنتي الصغيرة أن أقدمِك هدية ثمينة لها، وقد أعددت 
لِك حوض ماء جميل مشيد من الزجاج والمرمر الفاخر، 
ما  كل  ل��ِك  وتهيئ  الطعام  أفضل  ابنتي  ل��ِك  وستجلب 
ان  ثانية  م��رة  به  فتوسلت  مستلزمات،  من  تحتاجين 
يطلق سراحها فهي ال تستطيع ترك البحر والعيش في 
ح����وض األس��م��اك 
ك���ان  وان  ح���ت���ى 
ال��������ح��������وض م���ن 
األح��واض  أفضل 

وأجملها، فمياه البحر الطبيعية وما يحتويه من عجائب أعدها الباري لنا نحن األسماك، لننعم بالحياة 
الهانئة السعيدة لذا يصعب علينا العيش في غير البحار.  

لم يستجب الصياد الستغاثة السمكة الذهبية، وأصر على االحتفاظ بها وتقديمها 
كهدية البنته الوحيدة.

أمونة : ال بأس يا صديقتي السمكة الذكية عليِك ان تنتبهي لنفسِك جيدًا 
فعسى ان تعود السمكة الذهبية إلى البحر ثانية.

الكائنات البحرية،   وانتم يا أعزائي الصغار انتبهوا جيدًا على حياة 
فقد خلقها هللا لتعيش في بيئتها الطبيعية، لذا يجب أن نحافظ على 
البيئة البحرية وبيئة األنهار، ونحميها من الصيد المفرط العشوائي 
الزينة،  , وبالخصوص أسماك  الذي يسبب انخفاض عدد األسماك 
نحن  وبيئتنا  الغابات  بيئة  على  نحافظ  أن  علينا  يجب  وكذلك 

البشر التي نعيش فيها وغيرها.  

العدد 1183 روي عن النبي s اأنه قال )اعبد اهلل كاأنك تراه فاإن كنت ال تراه فاإنه يراك(



إعداد: ضياء العيداني    
 رسوم: زاهد المرشدي

األلف المقصورة: هي األلف التي تأتي في 
آخر الكلمة، وتكتب على شكل الياء )ى( بدون نقاط.
آخر  في  تأتي  التي  هي  الممدودة:  األلف 

الكلمة أيضا، لكن تكتب ألفا قائمة )ا(.

في هذا العدد سنبين القواعد في مجيئهما في األسماء واألفعال
* االسم أو الفعل المكون من ثالثة أحرف وانتهى بألف نبحث عن أصل هذه األلف فإذا كان أصله 

ياء نكتبها مقصورة وإذا كان أصل األلف واو نكتبها ممدودة.
ولمعرفة األصل: نرجع الكلمة إلى المفرد أو تثنيتها أو جمعها، مثل: )ُخطا( المفرد )خطوة( أو التثنية 

)خطوتان(، والجمع )خطوات( فنجد أن أصل األلف واو، لذلك نكتبها ممدودة.
)ُدمى(: دمــيـــة، دميـــتان، فأصل األلف ياء لذلك ُكتبت مقصورة .

أو نصوغ الفعل للمضارع مثل الفعل )دنا( المضارع منه )يدنو( لذلك كانت ممدودة، وكذا الحال بالنسبة 
إلى: رمى مضارعه يرمي، فنكنتب األلف مقصورة ألن أصل األلف ياء.

* في األسماء أو األفعال التي تزيد عن ثالثة أحرف وانتهت بألف 
ننظر إلى الحرف قبل األخير.

فإذا كان الحرف قبل األخير ياء تكتب ممدودة مثل )أعيــــا , استحيـــا 
, خطايـــا , دنيـــا , ُثريـــا , وصايـــا(.

وإذا كان الحرف قبل األخير ليس ياء, فُتكتب مقصورة، مثل: بشرى, 
مصطفى, ليلى, سلوى, القهقرى, مستشفى, الهوينى.

الممدودة  األلــف  مجيء  عــن  سنتحدث  الــقــادم  الــعــدد  وفــي 
والمقصورة في األسماء األعجمية وفي األسماء المبنية وفي 

الحروف انتظرونا إلى ذلك الحين.

 

روي عن النبي s اأنه قال  )نظر الولد اإىل والديه حبا لهما عبادة(12



منظر الغابات رائع من األعلى
إنه شمال العراق 

الرائع ويمتاز أيضا 
بالينابيع والشاالت

هاقد وصلنا ، 
أين المدينة ؟

ما بك 
ياسنسن؟ 

إهدأ 

ال تخافوا ٫ 
أنا من أرسل 

في طلبكم

إذن لماذا 
تحاصروننا؟

وحوش؟

منذ سنين ونحن 

نتعرض لهجوم من 

الوحوش فيأخذون 

كل مؤونتنا ، وفي 

أوقات غير محددة

هناك من 
يراقبنا

المهجورة هي المدينة؟أيعقل أن تكون هذه البيوت 

الوحوش       
          المزيفة

سيناريو: وسام القريني
رسوم: عامر لعيبي

وفي اليوم الثاني

 

العدد 1383 روي عن النبي s اأنه قال )من �سرت اأخاه امل�سلم يف الدنيا �سرته اهلل يوم القيامة(



تحدثنا مع كل شخص 
تعرض للهجوم

وخال البحث

وبعد عدة أيام 
هجم األعداء 
على المدينة 

كانت فكرة سنان 
هي نصب الفخاخ 

في أماكن عدة 
مثل الحفر والشباك 

وغيرها فأسروا 
بعض األعداء

هذه اآلثار تدل 
على أن الوحوش 

عبروا من هنا

هذه بقايا شواء ٫ 
أتعتقد أن الوحوش 

تستخدم الشواء 
في الطبخ؟

هنالك فخاخ 
في كل مكان

ليهرب الجميع ، 
عودوا إلى الشال

لدي فكرة

هذا الطريق 
يؤدي إلى 

الشال

هذا رسم 
مشابه لما 

يسمى 
بالوحوش

 

روي عن النبي s اأنه قال)ظلم االأجري اأجره من الكبائر(14



قام الجميع بهدم الصخور وإغاق الممر 
خلف الشال وقطع الطريق أمام األعداء

إعترف

عبر الشال هناك ممر 
يقودنا , إلى أرض تقع 

خلف الجبل ونحن 
لسنا وحوش��ًا بل نتنكر 

لنخيف اآلخرين

كنت أتوقع ذلك ١٠٠ ٪ 
واآلن زال الخطر

هيا يا إخوان علينا 
العمل سريعا هيا

لم يتبَق إال 
القليل ، هيا

شكرا لكم 
يا أصدقاء

الشكر لله ٫ سنذهب  اآلن ، 
كونوا على حذر ٫ مع السامة

بل علينا الخاص 
منه نهائيا

 

العدد 1583 روي عن النبي s اأنه قال )الق اأخاك بوجه منب�سط(



يتألف الصابون من مواد أساسية هي ذاتها التي كانت تستخدم قديما تستخدم اليوم في المعامل 
الصابون بصورة  يتكون  الصابون منزليا حيث  ذاتها تستخدم في صناعة  مع بعض اإلضافات وهي 
أساسية من زيت أي نوع من الزيوت أو أكثر ومادة قلوية ) مثل الصودا (  ومادة مثخنة غالبا ما تستخدم 
مادة تسمى ) القلفونية ( ومادة عطرية. وقد تضاف مواد أخرى مثل ملونات أو مسرعات التجفيف أو 

مواد طبية لتكون هنالك خصائص طبية للصابون مثل الصابون الكبريتي . 

وهو  الشائعة  المنظفات  من  الصابون  يعد 

الصابون  يصنع  األساس  وفي 
بناء على تفاعل كيميائي في أبسط 
الحمض والقاعدة والتي  بين  صورة 

تسبب ما يعرف بعملية التصبن. 

أيضا صناعة رائجة ومربحة ، واليوم يا أصدقائي سوف 
نأخذ فكرة سريعة عن هذه الصناعة .

صناعة الصابون 

إعداد: عالء الباشق   
رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن النبي s اأنه قال )ما من �سيء اأكرم على اهلل تعاىل من الدعاء(16



التي تنتج الصابون وتتم العملية بتذويب المادة القاعدية مثال هنا الصودا وهي مادة خام كاوية أي 
تحرق الجلد إذا المسته ثم تضاف إلى الوعاء الذي يحتوي الزيت مثال زيت الزيتون بصورة بطيئة وبالتحريك 
لكي تحدث عملية التصبن ويجب أن يكون الوعاء زجاجيًا وليس معدنيًا كي ال يتفاعل مع المزيج ومن ثم 
يستمر التحريك لمدة من خمس إلى عشر دقائق وبعدها تضاف مادة القلفونية )مادة صمغية تخرج من 
شجر الصنوبر( ويستمر التحريك إلى أن يتثخن المزيج بصورة عالية وواضحة ومن ثم تضاف مادة الزيت 
العطري لكي يحتفظ الصابون بالعطر وال يتفاعل الزيت العطري مع القاعدة فتذهب رائحته ثم يصب المزيج 
في قالب خشبي مستطيل ويترك لمدة يوم ثم يقطع حسب الشكل المرغوب فيه وتوضع القطع في 
مكان ذات تهوية جيدة وتقلب القطع كل يومين أو ثالثة , تكون نوعية الصابون جيدة كلما بقي معرضا 
للهواء أكثر , لذلك فالصابون اليدوي الذي يتم بيعه لدى العطارين يكون قد مضى على صنعه سنة 
على أقل تقدير أما الصابون المنتج في المصانع فيتم إضافة 
مواد أخرى لتتم عملية تصلب الصابون بشكل أسرع وقد تكون 
باستخدام  الجلد  أطباء  لذلك ينصح   بالجلد  المواد مضرة  هذه 
الصابون اليدوي والمسمى عندنا )بصابوق الرقي  أو 
الصابون النابلسي( , وتعود صناعة الصابون إلى آالف 
السنين حيث يرد بعض الباحثين 
فخارية  قطع  اكتشاف  تم  إنه 
تعود للعصر السومري في بالد 
 )2500( سنة  أي  النهرين  مابين 
قبل الميالد وهي تصف طريقة 
تطورت  وقد  الصابون.  صناعة 

هذه الصناعة بمرور الوقت . 

في الختام أرجو أن أكون قد 
أفدتكم يا أصدقائي من هذا 

الموضوع إلى اللقاء .

إعداد: عالء الباشق   
رسوم : زاهد المرشدي

 

العدد 1783 روي عن النبي s اأنه قال)اإن اأعجل اخلري ثوابا �سلة الرحم(



العمة هدى: ماذا تمثل عبارة ) اللهم صل على محمد وآل محمد(؟ إنها العاقة والصلة 
بين العبد وبين المعبود , وبين الموالي وأولياء النعمة والهداية.

مشتملة على نداء  يا هللا -  وأصلها -  اللهم (  أما من جهة الصلة مع المعبود فهي دعاء ومناجاة , اذا اننا نقول ) 
الذي  المحمود  المقام  وابعثهم  درجتهم  واعل  ذكرهم  وارف��ع  آل محمد  و  إرحم محمد  يا هللا  ومعناها  ومنادى 

يغبطهم عليه األولون واآلخرون .
فهي  صلوات هللا عليهم (  وأما من جهة الصلة بين الموالي وأولياء النعمة والهداية , محمد وعترته الطاهرين ) 

الدعاء لهم وطلب الرحمة والبركة وعلو الدرجات , والقرب من هللا تعالى .
البنات جميعا والعمة هدى : اللهم صلِّ على محمد وآل محمد .

رقية: لماذا علينا أن ندعو لمحمد وآل محمد بما ذكرتيه لنا يا عمة ؟
صلوات هللا عليهم على ما   - يتمثل ذلك بالشكر والعرفان بالجميل لهم   : العمة هدى 
 , الدنيا واالخ��رة  السعادة في  إلى  والدعوة   , الدين  نشر  بذلوه في سبيل 
من خال الرسالة التي بلغوها عن هللا تعالى , وما قدموه للبشرية 

اختصهم  وق��د   ، ومفاهيم  تعاليم  م��ن 
هللا تعالى بكرامات كثيرة والعقل يأمر 
بوجوب الشكر على ذلك،)ومن لم يشكر 

. المخلوق لم يشكر الخالق( 
يتحقق  ت��ع��ال��ى  هللا  ش��ك��ر  إن  فاطمة: 
بعبادته وطاعته والتحدث بنعمه ، وأما 
فيتمثل    b واألول��ي��اء  األن��ب��ي��اء  شكر 
 ، ذك��ره��م  وإع���اء  ونصرتهم  بأتباعهم 
وبما  أن اإلنسان عاجز عن شكر النبي 
األعظم i واالئمة b حق الشكر فإنه 
يتوجه إلى هللا تعالى بالدعاء لهم بطلب 
الرحمة وعلو الدرجة وذلك بدعائنا لهم 
وآل  م��ح��م��د  ع��ل��ى  ص���لِّ  )اللهم  وق��ول��ن��ا 
محمد(  ، والصاة على محمد وآل محمد 
العاقة واالرتباط بهم من خال  تمثل 
المصلي عليهم من استذكار  ما يعيشه 
 ، المقدسة  لشخصياتهم  واس��ت��ح��ض��ار 

ومن خال الدعاء لهم باستمرار .
 ، بهم  واالق��ت��داء  لهم  بالمودة  ويتمثل 
إلى  للوصول  جاهدين   نعمل  ويجعلنا 
فهم األدالء على مرضاة   . القرب منهم 
إلى دينه وال شك  ، والهداة  تعالى  هللا 
الصاة على محمد وآل محمد هي  إن 

الصاة على 
محمد وآل محمد

قصة: سعد الدين البناء   
  رسوم: أحمد الخزعلي

 

روي عن النبي s اأنه قال )قل خريا تذكر بخري(18 روي عن النبي s اأنه قال )ا�ستتمام املعروف اأف�سل من ابتدائه(



وعامة  اإلرادة  وتحقيق  الوصالة  ومنار  الوالية  عنوان 
فليس وراءها   ، النهاية  وإم��ارة صفاء   ، البدايات  صحة 
شيء ، وجميع الخصال المحمودة راجعة إليها ، ومنشؤها 
 ، األكبر  الخير  ،ون��ال  إال وظفر  أحد  اعتمدها  وما   . عنها 
 ، وآل��ه  الهدى  مصباح  على  الصاة  الزم  ممن  هللا  جعلنا 

حتى رشَد واهتدى وصار من أهل االقتداء   . 
تمثل الصاة على محمد وآل محمد الوالية لهم  زهراء: 
وآل  محمد  على  الصاة  في  وإن  أعدائهم  من  والبراءة 
صاة الملك الجبار، وشفاعة النبي  محمد عشر خصال : 

الحوائج  الخطايا واألوزار، وقضاء  ، ومحو  والكفار  المنافقين  ، ومخالفة  األبرار  بالمائكة  المختار، واالقتداء 
واألوط��ار ، وتنوير الظواهر واألس��رار ، واحتساب من عذاب النار ، ودخول دار الراحة والقرار ، وسام الملك 

الجبار   .
البنات جميعا والعمة هدى : اللهم صلِّ على محمد وآل محمد .

إيمان : وقال العارفون ان الذكر يؤكد محبة المذكور ، والمحبة تؤكد اتباع المحبوب فذكر الرسول i وسيلة إلى 
حبه ، وحبه وسيلة إلى اتباعه ، واتباعه واجب .

حوراء: جعل هللا سبحانه وتعالى نبيه i داالً لنا على هللا ، ووسيلتنا إلى هللا ، وشفيعنا إلى هللا ، فا بد لنا من 
التمسك بركابه ، والتعلق بأذياله ، فالصاة عليه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ذكر هللا ، وقيام بأمر هللا .

ريحانة : افترض هللا تعالى على خلقه أن يصلوا على نبيه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  ويسلموا تسليما ، ولم 
يجعل ذلك لوقت معلوم ، فالواجب أن يكثر المرء منها ، وال يغفل عنها . 

اللهم صلِّ   : البنات جميعا والعمة هدى 
على محمد وآل محمد .

لنا معنى الصاة  ه��ا ذك���رِت    : نرجس 
على محمد وآل محمد يا عمة .

الصاة من هللا تعالى على  العمة هدى: 
رسوله هي الرحمة و تعظيمه في الدنيا 
وفي   ، شريعته  واب��ق��اء  كلمته  ب��إع��اء 
في  والزيادة  مثوبته  بمضاعفة  اآلخرة 
رفع درجته والصاة من المائكة معناها 
من  وال��ص��اة  عليه  والثناء  له  التزكية 

المؤمنين عليه هي الدعاء له .
ن����ور ال���ه���دى: روي ع���ن اإلم�����ام م��وس��ى 
)صاة هللا رحمة  أنه  قال   j الكاظم 
المائكة تزكية منهم  ، وص��اة  من هللا 

. له، وصاة المؤمن دعاء منهم له( 
العمة هدى:  سنكمل حديثنا بإذنه تعالى 
خواص  عن  لنتحدث  القادم  لقائنا  في 
الصاة على محمد وآل محمد ونتطرق 
بعدها إلى فائدة الصاة على محمد وآل 

محمد.
صلِّ  اللهم  هدى:  والعمة  جميعا  البنات 

على محمد وآل محمد .

 

العدد 1983 روي عن النبي s اأنه قال )قل خريا تذكر بخري(



إعداد: جميلة المالكي 
رسوم: زاهد المرشدي

- Zainab went  to  the  birthday
 party (حفلة وتلفظ  پـاريت) of her friend 
Rabab  .
- She ate (أكلت) a lot of (كثريا من)cake 
and sweets (حلويات وتلفظ سويتس) .

- In the night  she couldn’t  sleep  
  she had , (تنام   وتلفظ  سليب)
a headache (صداع   وتلفظ   َهْيدإك) 
and felt  (شعرت   وتلفظ   فيلت)  
a great  pain (ألم  وتلفظ َپـي) in  her 
teeth (أسنان) .

At the dentist
( طبيب األسنان   وتلفظ   َدينتست)

 

روي عن النبي s اأنه قال )من فقه الرجل قلة كالمه فيما ال يعنيه(20



إعداد: جميلة المالكي 
رسوم: زاهد المرشدي

- The dentist asked Zainab to  
take  X-ray (أشعة  وتلفظ  إكس َرْي). 
-When he saw (رأى) the X-ray 
and  checked (فحص) her teeth, he 
told her that she need a surgery 
 but she must (جراحة   وتلفظ  َسجري)
take medicine (دواء  وتلفظ  ميدسي)  
before (قبل) the surgery.
- The dentist  a devised  
 Zainab not to (نصح  وتلفظ َأدڤـايسد)
eat sweets again . 

- Next morning her mother took (أخذ)
 her to the dentist .
- The clinic (عيادة   وتلفظ   كلينيك) was very 
crowded (مزدحم  وتلفظ  كراودد) , there were 
many patients (مرىض   وتلفظ  َپـيثنت) .

 

العدد 2183 روي عن النبي s اأنه قال)االإميان معرفة بالقلب واإقرار بالل�سان وعمل باالأركان(



سيناريو: نادية غازي     رسوم: غزال محمد

السام عليكم .. ها 
نلعب قليا يا عبير

 وعليكم 
السام , ال 
أستطيع 
يا هدى 

أنا أنظف 
الحديقة

وما بها الحديقة؟

نعم إنها 
تمأل األرض

هذا ألن مكاني به 
الكثير من األوراق 

انتظري سأسبقِك اآلن

حقا ؟ اذن هيا 
سأعطيك مكنسة 
خشنة لتجمعي 

األوراق معي

إنه عمل جميل كنس األوراق 
المتساقطة سأساعدك

إنه الشتاء 
لقد تساقطت 
أوراق الكثير 
من األشجار 

أال ترينها؟

لقد سبقتك 
يا هدى ههههه

إنها دعسوقة , ما أجملها 
أين هي ؟ سأضعها على اصبعي

دعيني أراها

 

روي عن النبي s اأنه قال )ال حمبة مع كرثة مراء(22 روي عن النبي s اأنه قال )اأال من �سمع فاح�سة فاأف�ساها فهو كالذي اأتاها(



سيناريو: نادية غازي     رسوم: غزال محمد
دعيها تمشي على 

هاتي اصبعك هنا اصبعي قليا 
سوف تنتقل إليه

ال لقد طارت .. 
كم هي جميلة

واآلن أين سنذهب 
بهذه األوراق الكثيرة؟

ال أدري إذا أخذناها إلى حاوية 
القمامة ستتطاير من جديد

أنها نار يا هدى يجب أن أستأذن أمي

إذن لنحرقها هاتي 
علبة كبريت من 

المطبخ وسنشعلها 
ونتخلص منها

إن إشعال النار ف�ي 
الحديقة خطر فقد 
تعلق شرارة بشجرة 
وينشب حريق كبير 

وأيضا ذلك يضر 
بالبيئة

يمكن أن ترشوا 
عليها الماء ثم 

تغطوها بالتراب 
بواسطة المجرفة 

وهي في مكانها

اآلن سنتخلص من األوراق 
وكذلك ستزيد خصوبة 
التربة فالمواد المفيدة 

ستعود لها من جديد

يا لها من 
فكرة مفيدة

اذن ماذا 
نفعل 

يا أمي؟

إنها فكرة جيدة, 
ولكن يجب أن 

أستأذن أمي

لماذا إنها 
مجرد كومة 

صغيرة ؟

هيا نكمل عملنا قبل 
أن توبخني أمي

 

العدد 2383 روي عن النبي s اأنه قال )ال حمبة مع كرثة مراء(



السالم عليكم كيف حالكم يا أصدقائي ؟ اليوم سنتعرف على إبداع الله جل جالله في 
خلقه للجمل وأعطائه القدرة على التكيف فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى :

) اأََفال َيْنُظُروَن اإَِل الإِِبِل َكْيَف ُخِلَقْت( الغاشية / اآلية )17( . 
ويسمى سفينة الصحراء

في  كبيرة  اختالفات  يتحمل  والجمل 
من  أكثر  جسمه  داخل  الحرارة  درجات 
تتغير  أن  فيمكن  الحيوانات  معظم 
من 33,9 درجة حرارة مئوية حتى 40,6 
انخفاض  , وبسبب  درجة حرارة مئوية 
درجة حرارة جسمه كثيرًا أثناء الليل فان 
خالل  أطول  لفترة  باردًا  يظل  جسمه 
من  جدًا  القليل  يفقد  النهار,وبذلك 

مخزون مائه عند التعرق .
مقاومة  على  القدرة  له  الجمل  إن 
الجفاف القاسي حيث يمكنه أن يفقد 
يموت  بينما  جسمه  ماء  من   %  30
أكثر من 13% من ماء  اإلنسان بفقده 

جسمه 

محطة معلومات :
ب��ع��ض ال��ج��م��ال ل��ه��ا سنام 
واح����د وب��ع��ض��ه��ا اآلخ����ر له 
س���ن���ام���ان وك����ال ال��ن��وع��ي��ن 
يستطيع قضاء مدة طويلة 
دون طعام أو ماء, ويتغذى 
ع��ل��ى ال���ده���ون ال��م��خ��زون��ة 
ف������ي س����ن����ام����ه وال�����م�����اء 
ال����م����وج����ود ف����ي ج��س��م��ه 
ويرتخي سنامه خالل هذه 
إلى  يصل  وعندما  الفترة 
واحة يشرب كمية كبيرة من 

الماء دفعة واحدة .

إعداد : لبيب السعدي    
رسوم : زاهد المرشدي 

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )االأمانة توؤدي اإىل ال�سدق(روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال  )اهلل اهلل يف جريانكم فاإنه و�سية نبيكم(24



الحظوا أحبائي )استقامة اللسان                      سالمة القلب                        سالمة اإليمان( 
 

أصدقائي أعزائي السالم 
عليكم ورحمة الله وبركاته 

• كّلنا نطمح ونتمنى سالمة القلب باعتباره جواز دخول الجنة في ذلك اليوم الذي وصفه الله تعالى 
َ ِبَقْلٍب �َشِليٍم ( ال�شعراء / الآية )88 - 89( . بقوله )َيْوَم ل َيْنَفُع َماٌل َول َبُنوَن * اإِلهَّ َمْن اأََتى اللهَّ

• الغناء يؤدي شيئًا فشيئًا إلى مرض القلب وقساوته , باإلضافة إلى حرمته ونتائجه السلبية في 
الدنيا واآلخرة .

روي عن النبي محمد i أنه قال : ) اّياكم واستماع المعازف والغناء فّانهما ينبتان النفاق في 
القلب ( 

بيت الغناء ال تؤمن فيه الفجيعة 
تخدير  إلى  تؤدي  وكاذبة  خادعة  راحة  ولكنها  استماعه  عند  بالراحة  شعور  إلى  الغناء  يؤدي  قد   •
األعصاب المؤقت وضعفها في المستقبل حسب ما تذكره التقارير العلمية لذلك على العاقل أن 

يأخذ بنصائح المختصين .
• من األسباب األخرى التي تؤثر في القلب اثرًا كبيرًا ما يذكره الحديث النبوي الشريف ) ال يستقيم 

إيمان عبد حتى يستقيم قلبه وال يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ( 

وللكالم بقية ننتظرها سوية وإلى ذلك 
الحين أترككم بحفظ تعالى ورعاية خير البرّية 

وهذه تؤدي  تؤدي 

العضو  هذا  اللسان   : الصغار  أعزائي  نعم 
الصغير يستطيع أن يدخلك الجنة ويستطيع أن ...!! 
روي عن اإلمام الباقر j أنه قال : ) إّن اللسان مفتاح 
خير ومفتاح شر فاختم على لسانك كما تختم على 
وذهبنا  أموالنا  على  نحافظ  كما   , وورقك(  ذهبك 
كان كذلك يجب  كيفما  ونخاف عليها وال نستعملها 
النبوي  الحديث  دائما  ولنتذكر  اللسان  مع  التعامل 
الشريف ) وهل يكب الناس على مناخرهم في النار 

إال حصائد ألسنتهم (. 

إعداد : كمال شبر       رسوم : زاهد المرشدي  

إعداد : لبيب السعدي    
رسوم : زاهد المرشدي 

 

العدد 2583 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )االأمانة توؤدي اإىل ال�سدق(



جميع  أن  نعلمكم  أن  نود  الصغار  أحبتي 
األلعاب التي تحتاج إلى قوة بدنية علينا أن ال 
نمارسها إال بوجود مدرب مختص لتجنب الوقوع 
باإلصابات البالغة وقد تؤثر عليكم لذا ال بأس 
بمعرفة كل رياضة لتزيد معلوماتكم الرياضية .

نذهب  دعونا  األعزاء  أصدقائي 
الرياضة  هذه  تأريخ  عن  نبذة  لمعرفة 

وكيف يتم ممارستها؟
القدم,  منذ  بدأت  األثقال  رفع  رياضة 
المصريون  القدماء  هم  مارسها  من  أول 
في بناءاالهرامات ثم البابليون واآلشوريون استخدموها 
في بناء حضارتهم و أخذت  تتطور حتى وصلت بالوقت الحالي 
العالم  حول  الالعبين  من  الكثير  يمارسها  أولمبية  رياضة  إلى 
اتحاد دولي ولها بطوالت عالمية تقام في كل  وأصبح هناك 
من  معتمدة  برامج  ضمن  تقام  اآلن  وأصبحت  وتفرعت  عام 
االتحاد الدولي حسب أوزان المتسابقين في المنافسة إذ أن 
الغاؤها  )1896( م وتم  كان في عام  الرياضة  لهذه  أول ظهور 
سنة )1900(م وعادت في عام 1904م وأصبحت معتمدة في 

عام )1920(م. 
يقوم  إذ  بها  خاصة  وقوانين  قواعد  اللعبة  لهذه  أعزائي 

الالعب برفعتين األولى تدعى الخطف والثانية  النتر 
إذ كل منافس يحظى بثالث محاوالت للخطف 

وثالث محاوالت أخرى للنتر .

إعداد: كرار عبد عودة     
 رسوم : زاهد المرشدي

رياضة 
رفع االثقال

الصغار  أصدقائي  بكم  مرحبا 
معكم  سننتقل  ح��ال��ك��م؟  كيف 
في هذا العدد إلى رياضة اخرى 
والتحمل  ال��ق��وة  ع��ل��ى  تعتمد 
وه��ي ري��اض��ة رف��ع األث��ق��ال أو 

رياضة الرباعيين .

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )رحم اهلل عبدا راقب ذنبه وخاف ربه(26



مرحبا بكم يا أصدقائي  اليوم سوف نتعرف على علم السويد 

إعداد :  عالء الباشق  
    رسوم : زاهد المرشدي

التي  االسكندنافية  الدول  من  أوربا وهي  لقارة  الشرقي  الشمال  تقع في  دولة  السويد 
تطل على بحار الشمال أي بحار الشمال القطبي للكرة األرضية وهي دولة قديمة كانت تحكم 
من قبل قبائل تسمى بقبائل الفايكنك وهم كانوا يمتهنون الصيد والغزوات وكانوا عبارة عن 

أقوام همجية لم تكن لهم أعالم رسمية بمفهومنا الحاضر. 

ارتبط علم السويد باألساطير الشعبية وكان العلم ملهما 
للسويديين أثناء المعارك الطاحنة التي دارت بينهم وبيــن 
آذار)مـــارس( .وفــي  عشر  الخامس  القرن  في  الــدانــمــارك 
السادس عشر  تشارلز  الملك  )1814(م وفي عهد  عام  من 
بدأت الوحدة بين السويد والنرويج فأضيف علم النرويج ذي 
اللونين األبيض  واألحمر في أقصى يسار العلم السويدي 
الملك  استحدث  )1844(م  عام  من   ) )يونيو  حزيران  وفي 
اوسكار األول علم اإلتحاد النرويجي السويدي وذلك للداللة 

على الوضع المتساوي بين الدولتين .

وفي أواخر القرن التاسع عشر 
ــرضــا مـــن  ال وبــحــالــة مــن عـــدم 
القائم  اإلتحاد  على  النرويجيين 
حــدثــت بــعــض الــتــعــديــالت في 
العلم  عــاد  حيث  العلم  أشــكــال 
السويدي بلونه األزرق وصليبه .

وعاد العلم السويدي الحالي  حيث اعتمدت السويد علمها الحالي 
في 22تموز)يوليو( من عام )1906(م والزال هذا هو علم المملكة 

السويدية حتى اآلن  وتحياتي لكم يا أصدقائي إلى اللقاء . 

األصفر وتم وضع علم الوحدة في أقصى يسار العلم ..وفي 
عام )1905(م انهار اإلتحاد النرويجي الســويـــــــدي .

 

العدد 2783
 

العدد 2783 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )اخليانة راأ�س النفاق(



إل��ى  ال��ت��ام��ي��ذ  ال��رب��ي��ع��ي��ة وذه����ب  ال��ع��ط��ل��ة  انتهت 
مدارسهم وبدأت حياتهم الدراسية من جديد تنبض 
بالحياة واألمل لمستقبل مشرق وجميل , التقى علي 
بأصدقائه شعيب ومحمد , بعد تبادل التحية بينهم  
طلب علي من أصدقائه أن يحدثوه عن أيام العطلة 
وكيف قضوا أوقات فراغهم , فقال شعيب أنا قضيت 

في  أصدقائي  مع  باللعب  فراغي  أوق��ات 
المحلة وأيضا ذهبت إلى مدينة األلعاب 
بعد؟  وم��اذا  عليه  فرد  كثيرا,  وتسليت 
باللعب؟  كلها  العطلة  أي��ام  أكملت  هل 

ألم تراجع بعض من واجباتك ؟ فأجابه 
وهي  العطلة  إنها  أراجعها؟  ولماذا  شعيب 
الدراسة  من  مللت  لقد  واللعب  لاستراحة 

ليس كل الوقت نقضيه بالدراسة يجب 
فقال   , قليا  ونلعب  منها  نستريح  أن 
ه��ل قضيت  ي��ا محمد  عنك  وم���اذا  علي 

العطلة باللعب أيضا .

فضحك محمد وقال : أنا قسمت أيام العطلة إلى قسمين قسم للعب وقسم ذهبت إلى زيارة بيت جدي في الريف ولم يتبَق لدي وقت 
للقراءة فقط قمت بترتيب مستلزماتي الدراسية .

أوقات الفراغ
إعداد: كرار الخفاجي     رسوم : أحمد الخزعلي 

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )وما ق�ست القلوب اإال لكرثة الذنوب(28



علي: لماذا ضيعتما هذه الفرصة عنكم لو قلتم لي لنظمت أيام العطلة لكم كما فعلت أنا فقد قسمت أيام العطلة إلى ثاثة أقسام القسم األول 
منها جعلته للعب وأيضا زرت بيت جدي في بغداد والقسم الثاني منها اشتركت في دورة حفظ القرآن الكريم وأحكام التاوة وزيارة مراقد 
عدد من العتبات المقدسة والقسم األخير جعلته لقراءة بعض الدروس الصعبة لكي أكون مستعدًا في النصف الثاني من العام الدراسي, 
وكما تعرفون نحن في مرحلة دراسية مصيرية تنقلنا إلى الدراسة المتوسطة؟ فكنت سعيدًا بهذه العطلة لعبت وتعلمت وأيضا درست 

أوق��ات فراغي,  بها فقد استفدت من 
فأجابه شعيب أحسنت على ما فعلت 
في  استشرتك  كنت  ليتني  علي  ي��ا 
اللعب  من  لي  أفضل  الموضوع  ه��ذا 
أنت فعا تلميذ مجتهد وتعرف كيف 
اليوم ستصبح  من  أنت  تنظم وقتك 
مستشاري الخاص بهذه األمور وأيضا 
ال��خ��اص  م��س��ت��ش��اري  محمد س��ي��ك��ون 
بأمور زيارة األقارب فقال محمد هيا 
ه��و جرس  ه��ا   , المستشار  ي��ا س��ي��ادة 
الصف  إل��ى  لندخل  رن  ق��د  ال��م��درس��ة 
ألن����ك الت���ري���د ال��ت��أخ��ي��ر ع���ن ال����درس 
محمد,  طرفة  على  الجميع  فضحك 
ينظمان  كيف  ومحمد  شعيب  وتعلم 

أوقات فراغهم من صديقهم علي .

الهدف من القصة أحبائي الصغار يجب علينا أن نستغل أوقات فراغنا بما ينفعنا نعم أنتم في هذا 
أوقات  نستغل  أن  علينا  يجب  اللعب  في  نقضيها  األي��ام  كل  ليس  ولكن  اللعب  إلى  تحتاجون  العمر 
في  تنفعنا  التي  اإلسامية  األحكام  وبعض  الكريم  القرآن  حفظ  كتعلم  حياتنا  في  ينفعنا  بما  فراغنا 
حياتنا وأيضا زيارة عدد من مراقد أهل البيت b األقارب فقد حثنا هللا ورسوله الكريم وأهل بيته 
األطهار b على صلة الرحم ألنها تبث روح المحبة بيننا وأيضا يجب أن نستغل أوقات فراغنا بالقراءة 
واالطاع على بعض األمور الثقافية كقراءة كتبكم الدراسية و الشعر أو القصص الهادفة والمعبرة ألنها 

تزيد من وعيكم الثقافي .
 أمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح الباهر لكي تعلوا من قدر بادكم ألنكم ....قادة الغد .  دمتم سالمين

 

العدد 2983 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )من كرم املرء البكاء على ما م�سى من زمانه(



منه  آخر  قسم  وكذلك  المبروش  الجزر   -1
الجزر  استخدام  ويمكن  دائري  بشكل  يقطع 
األحمر وكذلك الجزر األصفر إلعطاء تشكيلة 

جميلة.
2- كمية من الفجل المبروش وكذلك قسم 
آخر يقطع بشكل وردة وكذلك بشكل دائري 
ويمكن استخدام الفجل األحمر وكذلك الفجل 

األبيض للغرض المذكور.
بحجم  األخضر  البصل  من  مناسبة  قطع   -3

صغير)3-4سم(.
4- كمية مناسبة من أوراق الخس تقطع إلى 

قطع صغيرة.
إلى  تقطع  الطماطة  من  مناسبة  كمية   -5
قطع  إلى  تقطيعها  ويمكن  صغيرة  قطع 

دائرية صغيرة.
6- كمية مناسبة من البصل تبرش بالمبراشة.

7- كمية من الخيار تقطع على شكل أغصان 
كما في الصورة.

يقطع  أحمر  فلفل  وكذلك  أخضر  فلفل   -8
إلى قطع كما في الصورة.

9- حبات من الزيتون األخضر واألسود.
10- عدد من أوراق النعناع.

وإليكم )12( 
تشكيلة جميلة ولدينا 

المزيد ، بالهناء والشفاء 
والصحة الدائمة.

يتم ترتيب طبق سلطة كما 
يظهر في الصورة ، يختلف 
كل طبق عن اآلخر ويقدم 

ضمن مائدة الطعام.

السالم عليكم في هذا العدد سنقدم لكم 
)سلطات شهية ( فتعالوا معنا لنتعلم كيفية عملها .

إعداد : نور الهدى سعد الدين 
رسوم : زاهد المرشدي  

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )احلا�سد يفرح بال�سّر ويغتّم بال�سرور(30



إعداد: عالء الباشق   شعب مملكة الموستانج
 رسوم : زاهد المرشدي

مرحبا بكم يا أصدقائي اليوم سوف نتعرف أنا وأنتم على شعب لم ُيعَرف عنه الكثير وهو 
شديد التمسك بديانته والزالت لديه اعتقادات فكرية خاطئة وال يحب دخول الغرباء حيث انه 
يعّدهم طارئين على ثقافتهم إنه شعب الموستانج أو شعب  مملكة “لو” سابقًا، هذه المملكة 
الصغيرة تواجه اآلن خطر الزوال كونها واحدة من آخر ثقافات التبت وهي هضبة في الصين ،

 ولذلك حتى عام )1991( م لم يسمح أهلها للغرباء بدخول مملكتهم. ثقافة هذا الشعب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبوذية، 
فمعظمهم مازالوا معتقدين بأن العالم مسطح!. 

عظمة أديرتهم توضح مدى اهتمامهم بالدين، فالصالة والمهرجانات الدينية جزء ال يتجزأ من حياتهم.وهم يعيشون 
في هضبة التبت مايميز هذا الشعب انه ال يحب الغرباء, والرهبان الذين يضعون الريش اعلى رؤوسهم على شكل 
تيجان واألبواق التي تعّد من الثقافة الدينية لديهم وحياتهم البدائية ألنهم يسكنون مناطق نائية ومنازلهم التي تبنى 
بشكل بدائي وعلى نسق شبه موحد , يمتهن هذا الشعب رعي حيوانات الالما والزراعة ولكن ليس بشكل دائم ألنهم 

يعيشون في مناطق هضبية يصعب الزراعة فيها  في بعض الفصول وتمتهن النساء فيه بالحرف اليدوية .

انتظرونا في  يا أصدقائي  الختام  في   
رحلة أخرى وشعب غريب آخر إلى اللقاء .

 

العدد 3183 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )رحم اهلل اإمرٍء عرف قدره ومل يتعد طوره(



والدة 

مستقبل 
الغد  

جحا 
وكيس السكر 

المعّلم ألحد تالميذه :كم عدد سكان الدولة؟
التلميذ:عشرة ماليين وواحد ...

المعلم باستغراب: ولماذا هذا الواحد؟
الّتلميذ: ألن أختي ولدت اليوم

قال األستاذ لتالميذه أنتم مستقبل الغد 
أنتم مصابيح الغد ...

وقف تلميذ بكل احترام وأشار بإصبعه 
إلى تلميذ نائم على الطاولة بجانبه،

قائاًل : انظر يا أستاذ لقد احترق المصباح 
الذي بجانبي ...

كان جحا مسافرًا إلى بلدة بعيدة وأخذ معه كيس من السكر 
فسأله بعضهم : لماذا تأخذ معك كيس من السكر 

فقال لهم : ألن الُغربة مرة ..!!

رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )ال يكون احلليم حليما حتى يكون وقورا(32



رسوم : زاهد المرشدي

 

العدد 3383 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)اإن من العبادة لني الكالم واإف�ساء ال�سالم(



 بتول مصري
سنة واحدة 

لبنان

 سارة فياض
9 سنوات 

لبنان

أحمد فرات
 سنة واحدة 

العراق

 جمانة فرات
5 سنوات

العراق

سجاد فرات
7 سنوات 

العراق

 منار ظافر عواد
سنة ونصف

العراق

 مهند مهدي
6 سنوات

العراق

 يوســـــف زيد
4 سنوات

العراق

 محمد عمار
7 سنوات

العراق

 علي عماد
3 سنوات

العراق

 علي موفق
 6 سنوات

العراق

 بنين ثائر
 5 سنوات

العراق

 محمد صادق
 6 سنوات

العراق

 رقية نصير
 11 سنة
العراق

 نبأ احمد
 5 سنوات

العراق

 حيدر مهـــــدي
10 سنوات

العراق

 فضة علي
 2 شهر
العراق

محمد توفيق
 7 سنوات

العراق

 سجاد علــــي
10 سنوات

العراق

 محمد باسم
7 سنوات

العراق

 علي ستار
9 سنوات

العراق

 نور الهدى حسام
10 سنوات

العراق

 ياسر عامر
6 سنوات

العراق

 عباس حسنين
8 سنوات

العراق

 استبرق عالء
11 سنة
العراق

 سجاد خالد
6 سنوات

العراق

 يوسف مازن
 11 سنة
العراق

 وسام باسم
7 سنوات

العراق

مرتضى يحيى
9 سنوات

العراق

  اسراء ميثم
5 سنوات

العراق

 عباس حمد
6 سنوات

العراق

زين العابدين علي
6 سنوات

العراق

 ضرغام حسام
 9 سنوات

العراق

 محمد حسين
8 سنوات

العراق

 سبأ مهدي
11 سنة
العراق

زينب ميثاق
12 سنة
العراق

 مسلم علي
12 سنة
العراق

 حسنين محمد
12 سنة
العراق

 حسن عالء
 6 سنوات

العراق

 مهدي عبد الحسين
4 سنوات

العراق

 زينب فالح
سنة واحدة  

العراق

نبأ حـــــــيدر
 سنتان
العراق

 علـــي عز الدين
  6 أشهر 

لبنان

 فاطمة مصري
6 سنوات 

لبنان

 محمد علي خليفة
6 سنوات 

لبنان

 محمد نصر الله
6 سنوات 

لبنان

 رهف فياض
4 سنوات 

لبنان

 زهراء عاصي
سنة واحدة 

لبنان

جواب العددالسابق:  دهوك   

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )طوبى ملن �سغله عيبه عن عيوب النا�س(34



إعداد
لبيب السعدي

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 ؟؟

جواب العدد السابق 
Good evening

 قم بتحريك عود ثقاب
 واحد لكي تصبح
المعادلة صحيحة

جواب العدد السابق 
جواب العدد

السابق 

استخدم أي رقم من 
األرقام أعاله من 
)11(إلى )19( 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:  دهوك   

العدد 3583 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )اإن كنتم حتبون اهلل فاخرجوا من قلوبكم حب الدنيا(



شارع   /  عرش / مذهل  / هاشم / يحذف  

ولكن  كلمات  عــزوز  صديقنا  اصــطــاد  لقد 

يمكنكم  هل   ... الحروف  بعض  تنقصها 

أصدقائي اصطياد الحروف الموجودة في  

على  الموجودة   الكلمات   لتكتمل  المياه 
الشراع .؟

مرحبًا أصدقائي : جحا يريد 
الذهاب إلى السوق ولكنه 
بحاجة إلى حماره من منكم 

يستطيع أن يساعده للوصول 
إليه بأسرع وقت ممكن ؟

ليمون - شاهين - مدخنة - ماضي - مرض

م...م..

.....ر...ة

.....ما....

ك...ر...اء

ا...را...يم

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )اإعلم اأنَّ  اأول الدين الت�سليم واآخره االإخال�س(36



إعداد: حنان شاهين 

جواب العدد السابق  : يوسف

"فجعل هللا اإليمان تطهيرًا لكم من الّشرك، 

والّصاة تنزيهًا لكم من الكبر، 
والّزكاة تزكية للّنفس ونماًء في الّرزق، 

والّصيام تثبيتًا لإلخاص، 
والحج تشييدُا للّدين، 
والعدل تنسيقًا للقلوب"

عزيزي الحسيني الّصغير

اش��ط��ب ح����روف ال���ع���ب���ارات ال��ت��ال��ي��ة 
فاطمة  ال��ّس��ّي��دة  ف��ي خطبة  ال����واردة 
الّزهراء h ، لتحصل على كلمة الّسر 
المؤلفة من سبعة حروف وهي اسم 

لها سام هللا عليها.

 

العدد 3783 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )اإياكم واجلدال فاإنه يورث ال�سك(



وردنا سؤال من الصديق باقر محمد باقر من محافظة كربالء والذي يبلغ من العمر )14( عامًا يسأل فيه: 
نسمع عن السيدة سكينة ونقرأ في التاريخ أنها تزوجت مصعب بن الزبير وكان لها دار للشعر فما صحت ذلك؟

كما   ،b البيت  أهل  أعداء  والظلم من  كربالء والسبي  h قد عاشت مصائب  السيدة سكينة  إن 
تعرضت إلى ظلم آخر وهو االفتراء عليها بأنها قد تزوجت من مصعب بن الزبير بن العوام وهو من 
أعداء أهل البيت b ، وهذا ظلم عليها فلم يكن ذلك صحيحًا وال يتناسب مع بنت سيد شباب أهل 

البيت الزاهدة والعابدة أن ترتبط بهذا المنحرف الضال.

  أما مجالسة الشعراء 
فهو افتراء وكذب آخر عليها من قبل الظالمين الذين قالوا: بأنها كانت تعقد مجالس الشعر في بيتها 
إلى غير ذلك من االفتراءات الباطلة، وهذا أيضًا غير صحيح ألنه كيف ُيعقل أن المرأة التي ترّبت في 
حضن اإلمام الحسين j الذي وصفها بقوله : )غلب عليها االستغراق في الله( أنها تفتح بيتها ليكون 

منتدى شعريًا؟.

وكــيــف إلمـــــرأة فــقــدت أحــبــتــهــا أبــاهــا 
والتي  كــربــالء  فــي  وأخــوتــهــا  وأعمامها 
ــحــزن واأللـــم  عــاشــت بــعــدهــا بــجــو مــن ال
الــشــعــر؟ وقـــد عّبر  تــقــيــم  لــهــا أن  كــيــف 
بقوله:   حزنهن  عن   j الــصــادق   اإلمــام 
)ما امتشطت فينا هاشمية وال اختضبت 
الذين  بـــرؤوس  المختار  إلينا  بعث  حتى 

قتلوا الحسين صلوات الله عليه(.

 رسوم  
زاهد المرشدي

 

روي عن االإمام احل�سن  j اأنه قال)احللم كظم الغيظ وملك النف�س(38



 رسوم  
زاهد المرشدي

أال وهي وهج زاهد المرشدي
تميزت وهج بمواهب عدة أبرزها موهبتها في التمثيل فقد مّثلت 
رعاية  إنتاج قسم  كبطلة في فيلم قصير بعنوان )خيط أخضر( من 
مميز في  أداء  لها  وكان  المقدسة،  الحسينية  العتبة  الطفولة في 

هذا الفيلم نال إعجاب المختصين والعامة.
بواكير  منذ  ظهرت  والتي  الرسم،  كانت  فقد  الثانية  موهبتها  أما 
عمرها في رسم بسيط مقلدة بذلك أباها الرسام في مجلة الحسيني 
الصغير زاهد المرشدي والذي حّدثنا قائاًل: عندما كنت أرسم تجلس 
أثار  مما  حركاتي،  في  الــورق  على  بالرسم  وتقلدني  بجانبي  وهج 
أعطيها  وبدأت  ذلك  على  فساعدتها  صغير,  بعمر  وهي  دهشتي 

أساسيات الرسم , وإني أرى لها مستقباًل في الرسم لما تمتلك من خطوط قوية وحبها للرسم وهذان عنصران 
أساسيان في بناء الرسام .

 كما أن لوهج هواية في الرياضة فقد شاركت في المسابقات التي تقيمها المدرسة وكانت من المتميزات في ذلك، 
ونجاحها في الجانب الرياضي يرجع لكونها من عائلة ذات صلة بالرياضة فلها من أقاربها أبطال رياضيين نالوا جوائز 

عدة على مستوى العراق والوطن العربي، وقد كانت وهج تصطحبهم أحيانًا، فتولد في داخلها رغبة حب الرياضة .
 ولم تكن وهج متميزة في المواهب فقط بل أنها متفوقة ومتميزة في دراستها فقد أحرزت المرتبة األولى في 

نجاحها في الصف األول وكذا في منتصف السنة الحالية فقد كانت األولى أيضًا.
وإضافة لذلك فهي ذات شخصية اجتماعية ومحبوبة من عائلتها والكادر التعليمي وجميع صديقاتها.

في هذا العدد ستتعرفون على موهبة 
صغيرة في عمرها كبيرة في أعمالها 

ومواهبها، لها من العمر )8( 
سنوات في الصف الثاني 
االبتدائي من مدرسة أحد 

بكربالء المقدسة.

نتمنى تألقًا 
مستمرًا لِك 
يا وهج فأنِت 

بتفوقِك
 ومواهبك 

ستخدمين عراقنا 
الحبيب مستقباًل 
وترسمين الفرحة 
على وجه والديِك.

 

العدد 3983
 

العدد 3983 روي عن االإمام ال�سجاد  j اأنه قال)من رمى النا�س مبا فيهم رموه مبا لي�س فيه(



يحكى عن عائلة تدعى عائلة السيد كريم متكونة من أربعة أفراد األب واألم و أوالدهم )حيدر وأمير( كان السيد 
كريم متمكن ماليًا يوفر لعائلتِه المستلزمات المادية لكنُه غفل عن أمر مهم إذ كان  ال يجلس مع أوالدِه ويتحدث 
معهم عن يومهم أو المشاكل التي تحدث معهم .. وما يحتاجونُه غير األموال كان غافاًل عن كل ذلك بحجة العمل ..

مرت االيام وبدأ العام الدراسي الجديد وبدأ أوالدِه بالذهاب إلى المدرسة كان عمر حيدر وأمير )14( سنة بدأوا 
باالختالط مع أصدقائهم الذين في نفس عمرهم وكان أغلب أوقاتهم معهم يتبادلون الكالم  وهذا العمر يبدأ 
األوالد في ِسن المراهقه بالقيام ببعض األمور الخاطئة نتيجة تأثرهم باألصدقاء السيئين وهنا يكمن دور الوالد 
تجاه اوالدِه بتقديم النصح لهم والتحدث معهم عن مخاطر األمور السيئة لكن السيد كريم منشغل بالعمل ..ذات 
يوم بعث المدير إلى السيد كريم ليخبرُه بعالمات أوالدِه في الدراسة وعندما أتى السيد كريم حدثَه المدير قائاًل:- 

يا سيد كريم إن عالمات أوالدك انخفضت في الدراسة في هذِه السنة . تعجب السيد كريم! ممــا سمعــه و رَد 
قائاًل :- لكنهم يخبرون والدتهم إن عالماتهم جيدة ؟! قال لُه المدير :- وهذِه مشكلة أخرى مشكلة الكذب عليكم . 

يجب عليك أن تخصص قلياًل من وقتك لتجلس مع أوالدك وتفهم ما يحصل معهم هذِه الفترة . ذهب األب إلى 
البيت ونادى أوالده لتيحدث معهم وسألهم عن سبب انخفاض مستواهم الدراسي وسبب كذبهم بهذا الشأن! 
الدراسة  عن  واالبتعاد  كذب  من  السيئ  اصدقائهم  بسلوك  تأثروا  كيف  وأمير  حيدر  تحدث 
وبعض السلوكيات الخاطئة .. فهم األب مشكلة أوالده وقدم النصح لهم باالبتعاد عن 
السبيل  ألنها  الدراسة  إلى  والتوجه  السيئة  األمور  ومخاطر  السيئين  أصدقائهم 
للوصول إلى ما يطمحون إليِه . تقبل األوالد نصيحة والدهم و وجدوا الصواب 
فيه وأدركوا خطأهم باختالطهم بالناس السيئين , ومع مرور الوقت 
بدأوا يتقدمون بدراستهم لينالوا لقب أفضل طالب بالصف. 
وبدأ السيد كريم يخصص من وقتِه ليتحدث مع 

أوالدِه ويهتم لهم .. 

 رسوم  : عامر لعيبي

األب  عطاء  )إن  قصتنا  من  نتعلم 
ال يقتصر على المال فقط بل  هنالك 

عطايا روحيه كالحب واالحترام واالهتمام 

مشاكلهم  عــن  األبـــنـــاء  مــع  ــتــحــدث  وال

وأمورهم األخرى إليجاد الحلول المناسبة 

لذلك ليكتمل واجبِه كأب مثالي عطاُؤُه 

روحي ال مادي فقط .

      المشاركة
زهراء جاسم مهدي / العمر )16( سنة / محافظة بابل

 

روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال)لي�س لبخيل راحة وال حل�سود لّذة(40



 رسوم  : عامر لعيبي

رقية قاسم علي / العمر 12 سنة / كربالء المقدسة 
موهبتي هي األعمال اليدوية ومن خالل األشياء البسيطة أصنع أشكال جميلة وقد ساعدتني في 
تطوير موهبتي معلمة التربية الفنية ألنها بارعة في األعمال اليدوية وأيضا الدعم المعنوي والمادي 

من قبل والداي اللذان ساعداني على تطوير موهبتي .

علي كاظم جعفر / العمر 11 سنة / بابل 
موهبتي هي قراءة الكتب فأنا منذ دخولي إلى المدرسة كنت أحب القراءة والمطالعة وقد ساعدني 
في تطوير موهبتي والدي العزيز الذي قدم لي الدعم المعنوي وايضا هو يمتلك مكتبة في البيت 

هذا األمر ايضا ساعدني على تطوير موهبتي  .

مشتاق ياسين نعمان / العمر11 سنة / البصرة 
موهبتي هي الرسم فأنا أحب كثيرا أن أرسم المناظر الطبيعية وغيرها من المواضيع وقد ساعدني في 
تنمية موهبتي معلم الفنية الذي كان يعطيني النصائح عن الرسم وطرق الرسم وقد استفدت كثيرا منه 

واشتركت في عدة مسابقات ومعارض وحصلت على مراتب متقدمة .

نور قاسم كرار / العمر 11 سنة / المثنى  
الفرق  إحــدى  مع  وأيضا  مدرستي  في  مسرحية  عــروض  عدة  في  واشتركت  التمثيل  هي  موهبتي 
المسرحية في المحافظة وقد أديت دور السيدة سكينة h وقد ساعدني على تطوير موهبتي والدي 

كونه يعمل ممثل مسرحي .

ميثاق عبد الخضر موسى / العمر 11 سنة / الناصرية 
اصطفاف  ألقيها في  وكنت  الشعرية  القصائد  أحفظ  منذ صغري  كنت  واإلنشاد   اإللقاء  موهبتي هي 
تطوير  على  ساعدني  وقد  المنطقة  جامع  في  الحسينية  واألفــراح  المآتم  في  أشارك  وأيضا  المدرسة 

موهبتي أخي الكبير ألنه شاعر ومنشد حسيني  .

 

العدد 4183 روي عن االإمام ال�سادق  j اأنه قال )اإن اهلل لريحم العبد ل�سدة حبه لولده(



النصوص المسرحية الحسينية
 تدخل خانات مكتبة األطفال

للعتبة  التابع  الحسينية  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  أقام 
نصوص  خمسة  ألفــضــل  مسابقة  الــمــقــدســة  الحسينية 
بتاريخ  وذلــك  لألطفال،  الحسينية  بالقضية  خاصة   مسرحية 
1/ 8 /2015م  وكان الهدف من هذه المسابقة هو إثراء مكتبة 
واإلنسانية  واألخالقية  التربوية  بالمسرحيات  الطفل  أدب 
المبادرة  وهذه  الحسينية،  القضية  من  والمستوحاة  الهادفة 
هذه  أمــثــال  مــن  المكتبات  تخلو  إذ  نوعها  مــن  األولـــى  هــي 
النصوص، ولم نجد محاوالت في كتابة نص مسرحي للطفل 

مستوحى من القضية الحسينية.

وقد تم اإلعالن عنها بتاريخ 10 / 1 / 2016 م، وتم دعوة 
االستجابة  وكانت  للمشاركة  المسرحيين  الكتاب  من  عدد 
فعالة إذ شارك )22( نصًا مسرحيًا كان )19( منها من داخل 
العراق و )3( نصوص من خارج العراق تمثلت بكل من الدول 
من  النصوص  اختبار  وتم   ، مصر(  السودان،  )موريتانيا، 
قبل اللجنة التحكيمية التي تألفت من: )استاذ عبد الفتاح 
المسلم/  حسين  البروفسور  سوريا،  جي/  القلعة  رواس 
الكويت، الدكتور جبار خماط/ العراق، الدكتور مسلم بديري/ 

العراق، األستاذ عالء الباشق/ العراق(.

وكانت النصوص الفائزة هي: )نص مسرحية 
الدكتور  للكاتب  الشهادة  بتوقيت  الــزوال  قبل 
سعدي عبد الكريم من بغداد، ومسرحية شمس 
محافظة  من  المنصوري  جاسم  للكاتب  ورقية 
للكاتب  الجنة  إلــى  الطريق  ومسرحية  البصرة، 
ومسرحية  قــار،  ذي  محافظة  مــن  حسان  أحمد 
قطرة ماء للكاتب نعيم خلف من محافظة بغداد، 
الشطري من  حيدر  للكاتب  اإلنتظار  مرثية  وأخيرًا 
ذي قار. وهذه النصوص الخمسة األولى سوف 
مهرجان  في  المسرح  خشبة  على  تمثيلها  يتم 

الحسيني الصغير الثاني لمسرح الطفل.

 

روي عن االإمام الباقر  j اأنه قال )ما �سرب عبد بعقوبة اأعظم من ق�سوة القلب(42



و أقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين في قاعة خاتم األنبياء وتم تقديم جوائز نقدية قيمتها خمس ماليين دينار عراقي 
للفائزين تتراوح بين )مليون ونصف لألول وخمسمائة ألف دينار للخامس(، كما وزعت شهادات تقديرية للمشاركين اآلخرين.

وبالتزامن مع المسابقة تم إقامة ورشة فنية في أدب الطفل استمرت ثالثة أيام على التوالي، تضمنت محاور عدة 
جبار خماط،  الدكتور  للطفل وقد حاضر  المسرح  كتابة  جليل خزعل، وكيفية  األديب  المحاضر  العام وكان  الطفل  أدب  منها: 

وأساتذة آخرين، ومحور علم نفس الطفل كان المحاضر لها الدكتور حيدر اليعقوبي.

للمسابقة عرض مسرحي  الختامي  الحفل  أيام  تخلل  كما 
إذ تقدم ممثلون مشاركون في مسابقة كتابة أفضل نص 
في  ارتجالية  مسرحية  بتقديم  للطفل  حسيني  مسرحي 
المشاركين  جميع  برفقة  المقدسة،  كربالء  مقاهي  إحــدى 
وكادر قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية ,في تجربة هي 
المسرح  لجعل  محاولة  في  كربالء،  في  نوعها  من  األولى 
متحركًا وغير مقتصر في عرضه على خشبة المسرح ولنشر 
أهدافًا  طياته  في  يحمل  أوسع،  فضاء  إلى  المسرح  أبعاد 

تعالج قضايا اجتماعية يمر بها المجتمع العراقي.

كما زار كتاب النصوص المسرحية الحسينية للطفل وأساتذة 
مختصون بأدب الطفل برفقة كادر قسم رعاية وتنمية الطفولة 
كربالء   - النجف  طريق  على  الواقعة  الزائرين  مدينة  الحسينية 
وتعرفوا على أبرز معالم هذه المدينة، وتحدثوا عن أهمية هذه 
التي  المليونية  الزيارات  في  سيما  ال  الكرام  للزائرين  المدن 
تشهدها مدينة كربالء المقدسة خاصة في زيارة أربعين اإلمام 
الحسين j والزيارة الشعبانية فضاًل عن باقي الزيارات، كما 
به تصميم  تم  الذي  المميز  الهندسي  بالجانب  إعجابهم  أبدوا 
والــنــافــورات  الجميلة  بــالــزهــور  الممتلئة  والــحــدائــق  المدينة 

ومصابيح الزينة فضاًل عن توفر كافة الخدمات فيها.

هذا وقد تقدم الفائزون والكتاب واألدباء وجميع المشاركين بالشكر الجزيل لقسم رعاية الطفولة 
والعتبة الحسينية المقدسة على هذه المبادرة وحسن الضيافة.

 

العدد 4383 روي عن االإمام الع�سكري    j اأنه قال)اأقل النا�س راحة احلقود(



سيناريو: وسام القريني
رسوم : أحمد خليل  بيض هشي 

يم يم يم 

كيف جترؤ ، إهنا بيضيت

ضاع مستقبيل 

صورة رائعة ألول
 منس طائر يف العالم

  ماهذا ، إهنا اكرب 
بيضة يف العالم

هاقد عربت 
اشعر باجلوع

النمس هنا ؟ 
حسنا لدي
 هدية لك


