تصدر عن قسم رعاية وتنمية
الطفولة الحسينية التابع للعتبة
الحسينية المقدسة  ..السنة الثامنة
لشهر حزيران  2016م الموافق
لشهر رمضان المبارك 1437هـ

اإلفتتاحية السالم عليكم ورحمة الله وبركاته  ،كيف حالكم يا أحبائي الصغار؟
أرجو أن تكونوا بخير  ،أحب أن أبارك لكم نجاحكم في عامكم الدراسي وتفوقكم فأنا
سعيد بذلك وأدعو الله تعالى أن يوفقكم فهو مجيب الدعوات وخصوصا في هذه
األيام المباركة التي نعيشها ونعيش حالوتها  ،إنها أيام شهر الله الفضيل شهر
رمضان  ،شهر الطاعة والرحمة والمغفرة واإليمان  ،أحبتي ال تدعوا هذه الفرصة
فخالل هذا الشهر يضاعف الله الحسنات واألجر والثواب للمؤمنين وتفتح أبواب
التُ حصى للمغفرة والتوبة  ،لذا تعاملوا بالحسنى والكالم الطيب وأكثروا من
قراءة القرآن وادعوا الله لكم ولكل المؤمنين بالخير والرحمة ،وأذكركم بمساعدة
الوالدين وهما صائمان إذ سيكونان مجهدين ومتعبين فعليكم إسعادهما
بالتعاون معهما وتلبية احتياجتهما وعدم إرهاقهما بالطلبات وغير ذلك من األمور
المتعبة  ،تذكروا رحمة الله عزل وجل  ،لتكن أوق��ات فراغكم في العطلة مليئة
باألمور المفيدة من العبادات والمطالعة والقيام باألعمال المنزلية البسيطة تحت
إشراف من هو أكبر منكم سنا  ،مبارك لكم أيام رمضان الجميلة وأتمنى لكم كل خير ،
ألتقيكم في عدد جديد إن شاء الله والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته .
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شعر  :جليل خزعل
رسوم  :زاهد المرشدي
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أراك تفكر كثيرا.

فخ العسل
سيناريو :وسام القريني
رسوم :عامر لعيبي

افكر بأمر الضباع
فإن أمرهم مريب

ً
شيئا منذ
لم يفعلوا
هجومهم األخير قبل شهر

وكيف
ذلك؟

وهذا ما
يقلقني ألنهم
يغدرون دوماً
ويجب أن
نحتاط .

وفي مكان آخر
لم نشاهد أحد من
الطيور يغادر المملكة .

أشم رائحة
العسل
الشهية إنها
من هنا .

6

يجب أن نفعل
أي شيء .

أنا لــــدي خطة ولكن
يجب الخالص من الدب.

إنه يتقدم نحو
الفخ  ...ها ها ها .

عسل كثير  ...ما أجمل هذا
الشيء هل أنا في حلم ؟

فليتحضر الجميع .
وفجأة أحاطت الذئاب بالدب والغربان تحلق فوقه .

إنه فخ اللعنة .

أي ...
رأسي ...
اهربوا ..

وحدث شيء لم يكن في الحسبان

الحجارة تتساقط
علينا من كل مكان .
خذ هذهِ الضربة
وأنت هذه .
ً
جميعا
سأحطمكم

وهرب األعداء
بعد هزيمتهم
كنت أراقب كل ما
يجري في المملكة
وهيأت الجميع لكل
خطر وتتبعت الدب إلى
هنا فعرفت خطتهم .
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إعداد :ضياء العيداني
رسوم :زاهد المرشدي

لسالمتك
قرآنيات

شهر رمضان ربيع القرآن
تقوي الذاكرة وتزيد من قدرة اإلنسان على الحفظ،
قراءة القرآن ّ
وخاصة الطلبة وقراءته تكسب العقل حيوية متجددة ،ولذلك
ً
جدا في كل األوق��ات وباألخص في شهر
فإن قراءته مفيدة
رمضان ،فعن اإلمام الباقر
قال  ( :لكل شيء ربيع وربيع
القرآن شهر رمضان).
ً
جزءا من وقتنا لقراءة آيات القرآن الكريم
لذلك ال بد أن نخصص
وختمه على األقل مرة واحدة.

j

فقه

الصيام يحسن
القدرات الذهنية
في سلسلة أبحاث توصل العالم مايكل إيديس،
إل��ى أن الصيام يحسن م��ن ال��ق��درات الذهنية،
فالدماغ ككل عضو في الجسم بحاجه إلى عمليات
الرعاية والصيانة ،فخاليا الدماغ والجهاز العصبي
ومؤثث بحاجة إلى الرعاية
هما بمنزلة بيت مبني ُ
والصيانة من حين إلى حين وأحد العوامل األساسية
لصيانة الدماغ أطلق عليه اإلختصار ( )BDNFوهو
عبارة عن بروتين مهم لعملية صيانة خاليا الدماغ
وللمحافظة على أدائ��ه الجيد  ،وما عرضه العالم
مايكل إيديس يشير إلى أن الصيام للكائنات الحية
يرفع بشكل كبير مستوى بروتين ال��ـ( )BDNFفي
الدماغ  ،األم��ر ال��ذي له فوائد ذهنية كبيرة على
الصائمين.

طبقا لفتاوى المرجع األعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)
ً

السؤال :تم تحديد موعد امتحانات البكالوريا للدراسة االعدادية بفرعيها العلمي واألدبي،
وموعدها سيكون في شهر رمضان المبارك مع األجواء الحارة وعدم توفر التيار الكهربائي مما
يؤدي ببعض الطلبة
يؤدي ذلك إلى إحتمالية التقصير إما في الصيام أو االمتحان  ،بل ربما ّ
إلى االفطار المتعمد ،فما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد ( دام ّ
ظله )؟
ً
عذرا لترك الصيام ،نعم إذا كان يدور
الجواب :االستمرار في الدراسة ليس
يؤدي إلى وقوعه في
الدراسة
ترك
وكان
أمره بين أن يدرس وبين أن يصوم
ّ
يتحمل عادة فيجوز له ان ينوي الصيام  ،فإذا اضطر إلى شرب الماء
حرج بالغ ال
ّ
أو أكل الطعام في أثناء النهار فيشرب ويأكل بمقدار الضرورة ال بحد االرتواء
ّ
ً
المكلف أن يأخذ بما
الحقا  .هذا وفي مقدور
واالمتالء  ،ثم يجب عليه القضاء
وسعه الله تعالى سبحانه على المسافر فيسافر عن مدينته قبل الزوال بمقدار
ّ
المسافة التلفيقية ( ٢٢كم ) فيفطر ثم يرجع إلى بلده فال يجب عليه
صيام ذلك اليوم الذي فطر فيه ويقضي صيامه في أي يوم آخر بعد
شهر رمضان المبارك .
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ير جليس

مفاتيح الجنان

ً
كتابا ال غنى لكل مؤمن عنه موجود
في كل مرقد طاهر ومسجد وحسينية تجد هناك
في خانات كتب األدعية وهو كتاب مفاتيح الجنان الذي ال يخلو أي بيت شيعي منه،
موسع ،إذ
ألهمية الدعاء في حياة المؤمن ألنه يشتمل على األدعية والزيارات بشكل
ّ
الخاصة
يشتمل الكتاب على مجموعة من األدعية ،والمناجاة ،والزيارات ،واألعمال
ّ
والسنن الدينية .
فضال عن اآلداب
باأليام والشهور خاصة في شهر رمضان
ً
ّ
عباس القمي ،الذي فرغ من تأليفه سنة ( )1344للهجرة وصدرت
ومؤلفه هو الشيخ ّ
له الطبعة األول��ى في مدينة مشهد .تالها الكثير من الطبعات ومن مختلف دور
النشر وبأحجام مختلفة .وقد ترجم أكثر من مرة أشهرها الترجمة الفارسية واالنجليزية
والفرنسية ،والتركية ،واألوردية واإلسبانية.

نصائح

للتقليل من العطش
أثناء الصيام

 ال تتناول األطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرةً
خصوصا فى وجبة السحور،
من التوابل والبهارات
واشرب الماء على فترات متقطعة بعد اإلفطار.
 تناول الخضراوات والفواكه الطازجة في الليلوعند السحور ،ألنها تحتوي على كميات كبيرة من
ً
وقتا طويال في األمعاء،
الماء واأللياف التي تبقى
مما يقلل اإلحساس بالجوع والعطش.
 اإلكثار من تناول السلطة ،ألنها تحتوي على عناصرغذائية مرطبة ومفيدة وغنية باأللياف والمعادن
والفيتامينات التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط
والماء الالزم له.
 تناول البطيخ األحمر (الرقي) المفيد في أيامال��ص��ي��ام ،ألن��ه غني بالعديد م��ن العناصر التي
تكفي حاجة اإلنسان من الماء
وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وال��م��ع��ادن
ً
خصوصا في
طوال اليوم
أيام الصيف الحارة.
 ت��ن��اول ال��س��وائ��ل التيتخفف من العطش كقمر
الدين ،والزنجبيل والتمر
الهندي وغيرها.

لغة عربية

فرق بين الصوم والصيام

ال

 الصيام  :هــو االمتناع عــن األكــل والشــرب،فعل أو َق ْول قبيح.
ي
والص ْو ُم :هو االمتناع عن أ َّ
َّ
ٍ

وقد ورد في قوله تعالىَ ( :ف ُكلِي َو ْا�ش َربِي َو َق ِّري َع ْيناً
ول ِ�إ يِّن َن َذ ْر ُت لِل َّر ْح َم ِن
َف ِ�إ َّما َت َر ْي َن مِ نْ ا ْل َب َ�ش ِر �أَ َحداً َف ُق يِ
�ص ْوماً ً) مريم  /آية  ،26فقد جاء في بداية اآلية
َ
( َف ُكلِي َو ْ
ا�ش َربِي) ،مع مجيء لفظ (ص��وم) في آخر

اآلية ،وفي شهر رمضان كل الصائمين ممتنعين
ً
ممتنعا عن
ع��ن األك��ل وال��ش��رب لكن ليس الكل
القول والفعل القبيح .
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قصة  :سارة العبادي

العصفورة الحزينة

بينما كانت امونة تسير وسط البستان

��اءه��ا
ال��م��ج��اور لمنزلهم ت��ذك��رت أص��دق َ

الصغار من قرّ اء مجلة الحسيني الصغير
وما احتوته رحلتها معهم من معلومات

رسوم  :أحمد الخزعلي

ن��اف��ع��ة ف��ك��ان��ت ب��داي��ت��ه��ا ال��ت��ع��رف على
الحيوانات المذكورة في القرآن الكريم،
واس���ت���م���رت م����دة ع����ام ك���ام���ل وم����ا زال

صديقها الفيل ال يفارق مخيلتها وهي
ت�لاع��ب��ه وت��س��ك��ب عليه ال��م��اء فيجتمع

حوله في بركة صغيرة وهو يقوم برش
ً
ً
��رورا باللعب
أيضا فتزداد س
الماء عليها

معه ،وبعد انتهاء رحلتها تلك ..اختارت
ان تـُعرف أصدقاءها الصغار على فوائد
وخصائص النباتات المذكورة في القرآن

الكريم ،فتذكرت فوائد (فاكهة الجنة)

ال��رم��ان وكيف كانت تستمتع بتحضير
عصيره الطبيعي لترسله الى بيت عمها،
وب��ع��د ان��ت��ه��اء ع��ام��ه��ا ال��ث��ان��ي ف���ي ع��ال��م

ال��ن��ب��ات ،غ��اص��ت ب��أف��ك��اره��ا ف��ي أع��م��اق
ال��ب��ح��ار وق��ض��ت أج��م��ل األوق����ات برفقة

صديقتها السمكة الذكية فكانت تشعر معها باألمان من مخاطر البحار ،وحدثتها عن عجائب خلق هللا سبحانه فيه وما يكتنزه من

أسرار ،وغادرت عالم البحار وكلها أمل ان تعود اليه لتتعرف على المزيد من عظمة الخالق فيه ،وفي وسط ذلك البستان شاهدت أمونة
ً
ً
فضيا أسرعت نحوه لتنظر ما بداخله...
قفصا
أم��ون��ة  :م��ا ش���اء هللا ...

ِ
أن�����ت ج��م��ي��ل��ة أي��ت��ه��ا
ك���م

العصفورة ...أن���ا ام��ون��ة
ِ
وان�����������ت ...أخ���ب���ري���ن���ي م��ا

اسمك؟

ِ
ب��ك؟ لــ ِمَ ال تجيبي ؟
م��ا

أتشكين من شيء ؟

يا الهي كم تبدو حزينة

هذه العصفورة  ..سأحضر
لها قليالً م��ن ال��م��اء علها

ترتاح .
ً
أم����ون����ة  :ح���س���ن���ا أي��ت��ه��ا

العصفورة أخبريني اآلن

بك ؟ فأنا ال أؤذي ِ
ما ِ
��ك و

ِ
مساعدتك .
لربما استطيع
ال���ع���ص���ف���ورة

الحزينة:

أش��ع��ر ب��ح��زن ك��ب��ي��ر ألن��ي

م����ـُ����ق����ي����دة داخ���������ل ه����ذا

القفص ..فنحن الطيور
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نحب أن نحلق في الفضاء ،نقف فوق األغصان ونأكل مما

أنبته هللا سبحانه داخل السنابل ..وهناك في كل سنبلة مائة
حبة وهللا يضاعفها كما يضاعف الحسنات لمن يشاء ..أما

اآلن فكأني لست من األحياء داخل القفص.
ً
حقا إنه أمرٌ محزن ولكني سأساعدكِ وابحث عن
أمونة :
مفتاح القفص ألفتحه وتخرجين منه  ...على ان ترافقيني
في رحلتي الجديدة مع أعزائي الصغار وتحدثيني عن

عالمكم ( عالم الطيور).

ِ
بمعرفتك ي��ا أم��ون��ة ..
العصفورة الحزينة  :س��ـُ��ررت
ِ
معك عن أهم مميزاتنا نحن الطيور ...
وسأبدأ بالحديث
ف���ال���ط���ي���ور ه����ي م����ن ال���ح���ي���وان���ات ال���ف���ق���اري���ة وه���ي

( الحيوانات التي لها عمود فقري وجمجمة)  ،وتـُعد
ً
أيضا من الحيوانات ذوات ال��دم الحار ( أي
الطيور

ً
نسبيا وتحتفظ
التي لها دم ذو درجة ح��رارة عالية
بحرارته حتى وان اختلفت درج��ة ح��رارة المحيط
ال��ذي تعيش فيه ،ألنها تحتوي على أعضاء منتجة
للحرارة تدعى نسيج الدهن البني يوجد في الرقبة

والظهر والبطن ،وكذلك وج��ود طبقة دهنية تحت

الجلد باإلضافة الى تغطيته بالريش والفراء فجميع

ذلك يساعد على المحافظة على حرارة أجسامنا نحن
الطيور)  ،والطيور من الحيوانات ثنائية الحركة.

أمونة  :وماذا تعني ثنائية الحركة ؟
العصفورة الحزينة  :تعني الحيوانات التي تمشي على اثنين ،فهناك حيوانات اخرى تمشي على أربع مثل الفيل ،وكذلك وجود المنقار
خال من األسنان تستخدمه الطيور ألغراض متعددة منها جمع الطعام وإطعام
وهو من أهم ما يـُميز الطيور وهو عبارة عن غضروف صلب
ٍ
الصغار وتحريك األجسام المحيطة بها والدفاع عن نفسها باإلضافة الى استخدامها في تنظيف ريشها ،ويختلف شكله حسب نوع الطائر
وطريقة تغذيته ،فالطيور التي تتغذى على الحشرات يختلف منقارها عن التي تتغذى على الكائنات البحرية او التي تتغذى على الحبوب

مثل الببغاء ،وجميع الطيور ذوات أجنحة وريش ،واألجنحة هي األطراف األمامية للطيور التي تساعدها على الطيران ،والطيور تتكاثر
بالبيوض التي تمتاز بصالبة

القشرة الخارجية وكذلك
ف��ه��ي تختلف ح��س��ب ن��وع

الطائر.

ً
ج�����دا ما
أم���ون���ة  :م���ذه���ل
ت��ح��دث��ي��ن��ي ب���ه ع��ص��ف��ورت��ي

الصغيرة من معلومات عن
ال���ط���ي���ور ،وس��أن��ت��ظ��ر م��ن ِ
��ك

ال��م��زي��د ف��ي ل��ق��ائ��ي ال��ق��ادم

ِ
الودعك
فاآلن حان الوقت

وأودع أحبائي الصغار على
أن نلتقي م��ع ً��ا ف��ي ال��ع��دد

القادم إن شاء هللا ...
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إعداد :كرار عبد عودة
رسوم  :زاهد المرشدي

أصدقائي األعزاء مرحبا بكم ,كما تعلمون أن الرياضة متعددة األنواع ومختلفة  ,بعضها يمكننا أن
نمارسها بسهولة والبعض اآلخر ال يمكننا أن نمارسها إال بوجود مدرب مختص لذا إن كنتم ترغبون أن
ً
معينا من إحدى األلعاب الرياضية عليكم أن تستشيروا أكبركم سنا أو مدرب مختص .
تمارسوا نوعا
اليوم سنتكلم معكم عن رياضة جديدة تعتمد على
قوة التركيز وخفة الحركة وهي رياضة المالكمة.

أحبتي الصغار دعونا نذهب معا
لمعرفة نبذة تاريخية عن هذه الرياضة.
ظهرت لرياضة المالكمة قديما صور قتال القبضات
في منحوتة سومرية في األلف الثالث قبل الميالد،
في حين أن هنالك منحوتة مصرية تعود لأللف الثاني
قبل الميالد تصور كل من المقاتلين والمتفرجين في
كال المنحوتتين تصور مسابقات بقبضات في عام
 1927م اكتشف عالم اآلثار الدكتور ) لوح من الحجر
في بغداد يعود لـ 7000سنة يصور رجلين يستعدان
لخوض نزال  ،اما حديثا ظهرت هنالك دالئل انها كانت

12

تمارس بشكل ضعيف إذ لم تشغل اهتمام الناس
ففي بداية القرن الثامن عشر قام السيد جيمس فيج
بتأسيس أول مدرسة أهلية للمالكمة والمصارعة
والمبارزة في انجلترا اما في عام 1880م تأسس اول
اتحاد للمالكمة في انجلترا وفي سنة 1881م أقيمت
اول بطولة رسمية للمالكمة.
اما المكان الذي تجري عليه اللعبة فيكون كاآلتي:
تجري لعبة المالكمة فوق حلبة مربعة الشكل ومحاطة
بالحبال وأبعادها من ( ) 4.35م على األقل إلى ( ) 6
أمتار لكل جانب وأرضيتها مصنوعة بطبقة من اللباد
بسمك (  ) 2-1سم ومغطاة بقماش من التيل وذلك
لكسر حدة السقوط فوقها.

اليوم يا أصدقائي سوف نتعرف على علم جديد مع معلومات عن
البلد الذي يرفع فيه هذا العلم وعلمنا لهذا العدد هو علم
جمهورية اوغندا  ،أو كما تسمىبـ (لؤلؤة افريقيا )

تأخذ أوغندا اسمها من
مملكة بوغندا والتي شملت
ً
جزءا ك ً
بيرا من جنوب البالد بما
في ذلك العاصمة كمباال.

إعداد
عالء الباشق

كان سكان أوغندا صيادين وجامعي ثمار
حتى ( ) 2300- 1700سنة مضت ،عندما
هاجرت الشعوب الناطقة باللغة البانتو
إلى المناطق الجنوبية من البالد .حصلت
أوغندا على استقاللها من بريطانيا في
 9أكتوبر  .1962اللغات الرسمية هي
اإلنجليزية والسواحيلية على الرغم من
استخدام لغات عديدة أخرى في البالد.
علم أوغندا تم تبنيه في ( ) 9
أوكتوبر  ,1969مكون من ( ) 6
شرائط متساوية وموضوعة بشكل
أفقي ملونة كما يلي من األعلى
لألسفل :أسود  -أصفر  -أحمر -
أسود  -أصفر  -أحمر ،في الوسط
دائرة بيضاء تحتوي على رسم
لطائر الكركي ذي التاج الرمادي (رمز
الدولة) .

ترمز األلوان إلى:

األسود :لسكان إفريقيا السمر
األصفر :لشمس أفريقيا وللصحراء
األحمر :رمز األخوة األفريقية وللدماء

طائر الكركي معروف بطبيعته
المسالمة وقد استخدم كشعار للجنود األوغنديين
أثناء فترة الحكم البريطاني للبالد
لم يرفع في اوغندا علم رسمي ب
مفهومنا الحاضر قبل هذا التاريخ ألنها كانت عبارة
عن قبائل وشعوب من ا
لصيادين قبل ان تدخل مرحلة االستعمار البريطاني .
في الختام أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه
المعلومات يا أصدقاء إلى اللقاء في العدد القادم .
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قصة :ضياء العيداني
رسوم  :احمد الخزعلي

عن شهر رمضان

البنت :بقي يومان عن االستعداد لشهر
رمضان ،سأصوم مع أهلي هذا العام)
ً
أيضا.
األخ :وأنا سأصوم
األخ��������ت :ول���ك���ن���ك ل����م ت���ب���ل���غ س��ن

التكليف بعد ،ألنك ما زلت في عمر
العشر سنوات

أما أنا فقد حدثني أبي بأني قد أكملت تسع سنوات هاللية ،وبهذا سأكون مكلفة
ً
شرعا ،فيتوجب علي أن أصوم هذا العام وأن أصلي وأرتدي الحجاب ,خاصة

عبر عنه النبي صلى
بعد أن حدثني أبي عن شهر رمضان الكثير ،فهو الشهر الذي ّ
هللا عليه وآله بقوله( :هو عند هللا أفضل الشهور وأيامه أفضل األيام ولياليه

أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات.)..
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ً
مكلفا ولكن أبي حدثني بأني سأصوم ألتمرن على الصيام
األخ :صحيح أني لم أكن
كي أستعد له عندما أص��ل إل��ى سن التكليف  ,ألن صيام شهر رمضان هو تلبية
ً
دروسا كثيرة منها الصبر ومواساة الفقير واإلحساس به،
ألمر هللا تعالى ،و يحمل
والحصول على األجر.

البنت :و ف��ي��ه ال��ح��ث ع��ل��ى ص��ل��ة ال��رح��م

وتقوية العالقات االجتماعية واألسرية،
ً
دروسا في حفظ ألسنتنا وامتناعنا
ويعلمنا
عن الغيبة وآفات اللسان لنتعود عليها بعد
ذلك في باقي األيام  ,وفيه مناسبات منها

استشهاد اإلمام علي j

وفيه ليلة القدر

التي هي خير من ألف شهر.

وأنتم يا أصدقائي األعزاء يمكنكم صيام هذا الشهر لمن بلغ سن التكليف من الذكر واألنثى ويمكن أن
ً
استحبابا ،لتنالوا األجر والثواب ،وتجتمعوا مع أهلكم على مائدة اإلفطار والسحور.
يصوم من لم يبلغ
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سيناريو :وسام القريني
رسوم :غزال محمد

محبوب
ولد عاقل
ومهذب
يحبه
الجميع
ويحضرون
له الهدايا
وهو مطيع
لوالديه

سآخذك إلى
مزرعة جدك
يا محبوب

شكرا لك
يا أبي

هذه واحدة من بقراتنا
يا محبوب وهي مفيدة لنا

16

ما رأيك
بجولة
جميلة في
المزرعة؟

نعم  ،فأنا أحب
المزرعة

نحن نقوم بحلبها  ،ومن
الحليب نصنع الجبن
والقيمر واللبن والزبدة

كل هذه المحاصيل
نقطفها ونتناولها طازجة
ففيها فائدة كبيرة

العشاء
جاهز

وهذه المحاصيل الزراعية ,نزرع
الخضروات بأنواعها والشعير وأيضا
نجني التمر المفيد من اشجار النخيل

نوما هنيئا وغدا سنقوم
بجولة لباقي المزرعة

سأنام اآلن
ألن النوم
مبكرا مفيد
جدا
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قصة  :ضياء العيداني
رسوم :زاهد المرشدي

في داخل الصف
كان لبيب ذكيا ويمتلك قلماً
ً
عجيبا وكانا يشاركان في اإلجابات
اليومية على أسئلة المعلم ،وكان
أمامهم تلميذ إسمه أحمد كلما سأل
سؤاال يجيب على السؤال ولكن
المعلم
ً
بينه وبين نفسه ،فلم يجرؤ على اإلجابة
أمام التالميذ.
وبعد انتهاء الدرس ،أخبر لبيب صديقه
القلم العجيب باألمر فقررا أن يعرفا
مشكلة أح��م��د وي��ت��وج��ه��ان إل��ي��ه،
فذهبا إليه وسلما عليه ،وقد
ً
واقفا لوحده.
كان

أحمد

الخجول

لبيب :إسمع يا أحمد أنت ذكي ولديك معلومات
ً
دائ��م��ا ،ول��دي��ك أصدقاء
منعزال
ولكني أراك
ً
ً
ج��دا ،واألك��ث��ر من ذل��ك الحظت عندما
قليلون
يسأل المعلم لم تشارك باإلجابة على الرغم من
معرفتك لها!!.
أتعرف لماذا؟ بسبب خجلك وال بد لك من أن
تتخلص م��ن الخجل ألن��ه يحرمك م��ن كثير من
األم��ور ق��ال اإلم��ام علي
��ت ْال َه ْي َب ُة
(ق�� ِرنَ ِ
ُ
ان )..وأنت سوف تحرم
ِب ْال َخ ْي َب ِةَ ،و ْال َح َي ُ
اء ِب ْال ِح ْر َم ِ
العالمات التي يسجلها المعلم لمن يجيب على
األسئلة داخل الصف بسبب خجلك.

j
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ال��ق��ل��م :ه��ي��ا معنا
لنذهب إلى مجموعة التالميذ
ونلعب معهم ونعرفك على أصدقائنا
الطيبين ،وقبل ذلك كرر في داخلك بأنك
خجوال ولديك جرأة أدبية في االجتماع مع
ليس
ً
األصدقاء فهم من نفس جنسك ويحبونك وال
داعي لالبتعاد عن المؤدبين منهم ،وليس هناك
من هو أفضل منك فقد خلقك الله تعالى الذي
خلقهم وال تفاضل بيننا إال بالتقوى.

فرافق لبيب
وق��ل��م��ه ص��دي��ق��ه��م��ا
أحمد وكانا يأخذانه إلى
اللعب مع باقي األصدقاء
والمذاكرة سوية ،وكانت
ثقة أحمد بنفسة تزداد
ً
يوما بعد يوم.

وبعد ع��دة أي��ام أخ��ذ أحمد يشارك
في اإلجابة ،وكلما أجاب صاح المعلم
عال أحسنت أحسنت ،ويسجل
بصوت
ٍ
له عالمات كثيرة.
ش��ك��ر أح��م��د ل��ب��ي��ب وق��ل��م��ه العجيب
ألنهما أعاناه على التخلص من الخجل
المذموم ال��ذي حرمه من المشاركة،
ً
وأخ���ي���را اج��ت��م��ع األط��ف��ال ح���ول أحمد
وكل يريد التقرب منه لمصادقته ألنه
مؤدب ومحبوب وذكي ،فأصبح لديه
أصدقاء كثيرون وعالمات مميزة.
وأما لبيب والقلم فقد كانا أكثر فرحة
منه ألنهما قاما بمساعدته للتخلص
من الخجل المذموم.

وأنتم يا أصدقائي ماذا تعلمتم من صديقكما لبيب وقلمه؟

إن الخجل الذي هو عدم االختالط باآلخرين والخوف والتردد الذي يمنع من مشاركة األصدقاء اللعب أو المشاركة في
الدرس وهو عادة سيئة علينا أن نتخلص منها ألنها تحرمنا من أشياء كثيرة ،ويأتي الخجل بسبب شعور الشخص أنه أقل

من اآلخرين ،وهذا ما ال يرتضيه اإلسالم فكلنا من تراب وليس أحد أفضل من اآلخر إال بالتقوى.
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قصة  :سعد الدين البناء
رسوم :أحمد الخزعلي

الفوائد األخرى
للصالة عىل حممد وآل حممد
العمة هدى  :الفائدة السادسة للصالة على محمد وآل محمد انها كفارة للذنوب  ,فقد
روي عن االمام الرضا  jأنه قال (( من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصالة
على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما )).
البنات جميعا والعمة هدى  :اللهم صل على محمد وآل محمد .
فاطمة :وعن رسول هللا  sأنه قال ( من صلى علي كل يوم ثالث مرات وفي كل ليلة
الي كان حقا على هللا عز وجل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة
ثالث مرات  ,حبا لي وشوقا ّ
وذلك اليوم).
البنات جميعا والعمة هدى  :اللهم صل على محمد وآل محمد .
رقية :تكفير الذنوب هو محو الذنوب والعفو من هللا عن السيئات وهو تفضل منه
تعالى على عباده المؤمنين العصاة كي ال ييأسوا من رحمة هللا تعالى .
ح���������وراء  :ه����ن����اك م����وج����ب����ات ل��ت��ك��ف��ي��ر ال�����ذن�����وب م���ن���ه���ا  ,ال����ت����وب����ة  ,ق������ال ت��ع��ال��ى
ين آمَ ُنوا ُتو ُبوا إ َلى َّ
( يَا َأيُّ َها َّ
ً
وحا عَ َسى َرب ُُّك ْم َأ ْن ُي َك ِّف َر عَ ْن ُك ْم َسيِّ َئات ُ
اللهِ َتوْ ب ًَة َن ُ
ِك ْم )
ص
الذِ َ
ِ
التحريم 8 :
إيمان  :ومن موجبات التكفير اجتناب الكبائر  ,والكبائر هي المعاصي التي توعد هللا
مرتكبها دخول النار  ,كالشرك بالله وعقوق الوالدين  ,واليأس من روح هللا  ,وأكل الربا
و قذف المحصنات  ,وقتل المؤمن  ,الى غيرها من المعاصي الموبقة التي ذكرت في
الروايات وبينتها كتب التفسير والفقه قال تعالى ( ِإ ْن َت ْج َتن ُِبوا َك َبا ِئ َر مَ ا ُت ْن َهوْ َن عَ ْن ُه ُن َك ِّفرْ
ِك ْم وَ ُن ْدخِ ْل ُك ْم مُ ْد َخالً َك ِر ً
عَ ْن ُك ْم َسيِّ َئات ُ
يما ) النساء 31:
نور الهدى  :ومن موجبات التكفير ايضا هو اداء الواجبات واتيان الحسنات  ,قال تعالى

(( والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم )) العنكبوت  7 :وقال هللا تعالى (( إ َّن ْ
ال َح َسن ِ
َات ُي ْذهِ ْب َن
ِ
السيِّ َئ ِ
ات )) هود114 :
َّ
العمة هدى  :ب��ارك هللا فيكن يا بناتي العزيزات وأم��ا الفائدة السابعة للصالة على محمد وآل محمد ففيها
الخروج من الظلمات الى النور وقد روي عن أبي عبد هللا الصادق  jانه قال :من صلى على محمد وال محمد
عشرا صلى هللا عليه ومالئكته الفا  ,بقوله تعالى (( ُهوَ َّ
ِك ُت ُه ل ُِي ْخ ِر َج ُك ْم مِ ْن ُّ
ص ِّلي عَ َل ْي ُك ْم وَ مَ الئ َ
الظ ُلمَ ِ
ات ِإ َلى
الذِ ي ُي َ
ان ب ْ
ِين رَحِ ً
يما )) االحزاب  , 43 :ومفاد هذا الحديث ان للمصلي على النبي وآله فضال كبيرا حيث
المُ ْؤمِ ن َ
ال ُّنو ِر وَ َك َ ِ
يصلي عليه رب العالمين ومالئكته ومن يصلي عليه رب العالمين فانه يخرجه من الظلمات إلى النور .
البنات جميعا والعمة هدى  :اللهم صل على محمد وال محمد .
ريحانة  :الظلمات متعددة  .....تكون من األفكار واألخالق الرديئة  ,وأخرى من ظلمة الذنوب والمعاصي  ,فإن
كل ذنب يصدر من العبد يسود أعماله وقلبه  ,وأما النور فهو واصل وللمراد به (( نور الهداية والطاعة واإليمان
ً
وصنفا تختلف باختالف أحوال العباد والخروج من الظلمات إلى النور
والحق )) وللنور مراتب كثيرة شدة
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يلتحب المصطفى والمرتضى والزهرة البتول
يلتحب الحسن وحسين واوالدة الفحول
يلتدور عالستر والعاقبة وحسن القبول
افتح ابواب ِ
السما بالصالة إعلِه الرسول

يتوقف على اتباع االسالم والوالء آلل محمد . b
زهراء  :عن النبي محمد  sانه قال (( اكثروا الصالة علي  ,فان الصالة على نور في القبر  ,ونور على الصراط ونور
في الجنة )) .
البنات جميعا والعمة هدى  :اللهم صل على محمد وال محمد
وعنه  (( sللمصلي علي نور على الصراط يوم القيامة  ,ومن كان على الصراط من اهل النور لم يكن من اهل النار ))
البنات جميعا والعمة هدى  :اللهم صل على محمد وال محمد

وعنه  sمن صلى علي مرة خلق هللا يوم القيامة على راسه نورا وعلى يمينه نورا  ,وعلى شماله نورا  ,ومن
فوقه نورا ومن تحته نورا  ,وفي جميع اعضائِه نورا .
البنات جميعا والعمة هدى  :اللهم صل على محمد وال محمد
العمة هدى  :الفائدة الثامنة للصالة علىس محمد وال محمد انها ترفع النفاق  ,فعن رس��ول هللا  sانه قال
(( ارف��ع��وا اصواتكم بالصالة علي فإنها تذهب بالنفاق  ,فلرفع الصوت خصوصية في ذه��اب النفاق ألن فيه
االعالن عن الحب للنبي الخاتم  sواشاعة حب هللا تعالى له  ,وهذا الشيء ال يفعله المنافق فإنه يخشى من
شياع ذكر النبي  sبين الناس  ,وبعد ذلك فان رفع الصوت يجعل السامع يصلي على محمد وال محمد ايضا
فيكثر بذلك االجر والثواب .
البنات جميعا والعمة هدى  :اللهم صل على محمد وال محمد
العمة هدى  :الفائدة التاسعة للصالة على محمد وال محمد انها تطرد الشياطين وهذا ما سنتحدث عنه في
لقائنا القادم بإذنه تعالى ,استودعكم هللا
هبت عاصفات
إذا االرياح َّ
وماج البحر واضطربت زوارق
نجوت بحبكم يا آل طه
وراح سواي بين الموج غارق
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Grapes
عنب

إعداد  :ضياء العيداني

رسوم  :احمد الخزعلي

كمرثى Pear

22

Orange
برتقال

Peach
خوخ

Banana
موز

Fig

تني

Date متر

Apple تفاح

Apricot
مشمش
86
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Lemon
ليمون

قصة :سارة الجواهري
رسوم  :أحمد الخزعلي

المعلمة  :السالم عليكم يا بنات  ....اليوم سنتحدث عن األم منبع الخير والعطاء فكم منا يقبل يد أمه وكم واحد
منا يقبل رأسها وكم واحد منا يكلمها باحترام  ...األم تلك المدرسة التي نتعلم منها أسس األخالق  ،األم هي

ذلك القلب الذي يحمل همومنا ويسع الكون كله بحنانه وال يتعب  .....وسنتحدث عن ماذا أيضا يا هاجر؟

هاجر :نتحدث أيضا عن بر الوالدين .

ِ
أحسنت يا هاجر  ....وهناك وقفة بالغية بقوله تعالى في حق الوالدين أال تذكريني بها يا زينب ..
المعلمة :
ضى َرب َ َ
اه وَ ب ْ
زينب :نعم اآلية هي(  ) 22في سورة اإلسراء بسم هللا الرحمن الرحيم ( وَ َق َ
الوَ الِدَيْ ِن
ُّك أالَّ َتعْ ُب ُدوا ِإالَّ ِإيَّ ُ ِ
إ ْح َس ً
انا ) ....
ِ
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المعلمة  :ما هو اإلحسان يا بنات .

ال�����ت��ل��ام�����ي�����ذ :إط�������اع�������ة أم����ره����م����ا
وم��س��اع��دت��ه��م��ا دون م ٍّ
����ن أو أذى
واإلن��ف��اق عليهما إن ك��ان��ا فقيرين

وإسكانهما وكسوتهما وأن نخدمهما
م��ا استطعنا م��ن ق��ض��اء ال��ح��وائ��ج

وتيسير أمورهما .

المعلمة :أح��س��ن��ت��ن وه���ن���اك أي��ض��ا

األن��ب��ي��اء ج�����اؤوا ب��ب��ر ال���وال���دي���ن ...

وهذا من أعظم ما جاؤوا به عليهم

الصالة والسالم  ,تفضلي يا فاطمة
واشرحي لنا  ..ماذا تقدمين لنا عن

هذا الموضوع ؟

فاطمة :نعم يا معلمتي إن إبراهيم

 jكان عمه مشركا ولكن نبي هللا
إب��راه��ي��م ك��ان يحترمه وي��ن��ادي��ه يا

أبتي  ..وينصحه ويدعو له  ،وعيسى

j

كان بارا بوالدته.

ِ
فيك يا فاطمة ...وبارك
المعلمة :بارك هللا
هللا فيكن يا بناتي  ..ولكن لي وقفة مع

قوله تعالى  ..وقضى رب��ك  ،فالقضاء
يعني إالق��رار في األم��ر ال��ذي ال نقاش

فيه وج��اءن��ا تأكيدا ألهمية اإلحسان
إلى الوالدين كأن هللا عز جل يقول إن

من أرض��ى وال��دي��ه فقد أرض��ان��ي ومن

اسخط والديه فقد أسخطني ..

فإذن يا أوالدي يجب إن ال نغضب أو

نصرخ في وجه أمنا أو أبنا من شيء
قد ال يعجبنا ولكن يجب ان نصبر على

ذلك ليكون لنا أج��را عند هللا سبحانه

وت��ع��ال��ى ك��م��ا ص��ب��را علينا ف��ي صغرنا
صغِ ً
(وَ ُق ْ
ل رَّ ِّ
يرا )..
ب ارْ َحمْ ُهمَ ا َكمَ ا َرب ََّيانِي َ
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إعداد :لبيب السعدي

رسوم :زاهد المرشدي

السالم عليكم كيف حالكم أصدقائي األذكياء ؟ في هذا العدد قام صديقنا سالم بتجربة بسيطة فقد وضع
في حوض مملوء بالماء ثالث قطع ذات ُكتل مختلفة وحجم ثابت وقد أكتشف صديقنا سالم ما يلي :

 .1إن الجسم الذي له أكبر كتلة هو . ...................
 .2الجسم األخف هو. ..................

مالحظة

الكتلة  :هي مقدار ما
يحتويه الجسم من مادة
 ,وتقاس كتلة المادة

ً
غراما أو
بوحدة تسمى (
كيلو غرام)

26

واآلن فكروا

جيدا لتجدوا الجواب
المناسب للحل  ,وإن شاء هللا
تحصلون على الجواب في العدد
القادم ..
إلى اللقاء يا أصدقائي
األذكياء

سيناريو :وسام القريني
رسوم :عامر لعيبي

الهروب إلى اسبانيا

الح
ر شدي
د جدا
متى
نصل؟

بقيت ثالثة
أميال

ها قد وصلنا
لنباشر عملنا

ونسأل السكان .

إن هذا الرجل غريب ,

عفوا هل وصلت قافلة

لماذا غضب عندما سمع

فيها بعض األجانب .

بكلمة األجانب .

هل أهجم
عليه ؟

ك
ال  ..ال
قواف
ل هنا
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لماذا ال نراقبه إذا كان

وفي الليل .....

لدينا شك .

اخبرني ماذا رأيت

ال
شيء ح
تى االن
إنه يتج
ول فقط

ربما عليك المحاولة

اسمع أيها الصبي
ً
شيئا عن
ال اعرف

عه بنفسك يا سنان .
م

اي فرنسي

فكرة

سديدة ..

ف بأننا

ف عر
كي
عن ف
بحث
ن

رنسي

لقد دخل في
ذلك البيت .

لندخل من
السطح

نحن في الطريق
الصحيح لنراقبه
بدقة

28

ونراقبه

وانزلقت بعض الحجار

إنه يجهز نفسه
للرحيل .

حاذر

لقد كشف أمري

هوان ...

 ...ألهرب

كيف استطاع
الهرب ..

انظر يا سنان
إلى هذه
الورقة

ها موعد

كتب في
لقد
ى اسبانيا
رحلته إل
ساعتين
إنها قبل

عذرا يا بني لقد رحلت

السفينة التي تسأل عنها
اللعنة لقد
تأخرنا

ال بأس أملنا بالله

كبير  ,سنبحث عنهم
حتى في اسبانيا .

الحمد لله
على كل
حال

29
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رسوم
أحمد الخزعلي

قال هللا تعالى في كتابه المجيد :
(إ َّنمَ ا ْ
صل ُ
ِحوا
ون ِإ ْخوَ ٌة َف َأ ْ
المُ ْؤمِ ُن َ
ِ
َ
ن أ َخوَ يْ ُك ْم)
ب َْي َ
الحجرات آية( ) 10

30

إعداد  :كمال شبر
رسوم  :زاهد المرشدي

سالم على

بناتي الغاليات ورحمة
هللا وبركاته ودعوات

زاكيات متواصالت بالنجاح
الدائم والتوفيقات وقبل
الدخول لنتذكر بعض ما
سبق من الكلمات

• الفرق بين الذكر واألنثى في الخلق والحساب والعقاب قال

تعالى ( َمنْ عَمِ َل َ�ص حِالاً مِ نْ َذ َك ٍر �أَ ْو �أُن َثى َوهُ َو ُم�ؤْمِ ٌن َفلَ ُن ْح ِي َي َّن ُه
َح َيا ًة َ
ط ِّي َب ًة ) النحل آية .97
بالدونية والنقص ألنك انثى
• الحذر عزيزتي من اإلحساس
ّ

فهذا حرام ومرفوض في اإلسالم وهو من عالمات الجاهلية .

وفي هذا العدد
من المؤسف إن البعض ما زال يرى األنثى في المرتبة

الثانية والذكر أفضل منها ومق ّدم عليها غافالً أو متغافالً
ع��ن كثير م��ن اآلي���ات وال��رواي��ات  ,التي منها ف��ي قوله

تعالى (هُ َو ا َّلذِ ي َخلَ َق ُك ْم مِ نْ

�س َواحِ َد ٍة ) األعراف /آية 189
َن ْف ٍ

وروي عن النبي محمد i

آلدم وآدم من تراب )

وروي عنه i

أنه قال ( يا أيها الناس ّ
كلكم

ْ
األمهات )
أنه قال ( الجنة تحت أقدام

وروي ع����ن اإلم�����ام

ال��ب��اق��ر j

أن����ه ق����ال ( االم�����رأة

الصالحة خير من ألف رجل غير صالح ) .

وك��ل فتاة عاقلة تتمنى أن تكون الجنة تحت

أقدامها وأن يشملها كالم باقر علوم أهل البيت

j

 ,ولكن األمنيات وحدها غير كافية بل ال بد

من العمل ولنبدأ من الخطوة األولى.

نلتقي ثانيا في العدد القادم بإذنه تعالى
والسالم عليكم .
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إعداد  :الشيف زهير عاصم
رسوم  :زاهد المرشدي

سندويش المسخن
السالم عليكم يا أطفال ،اليوم نحن في دولة تمتاز
بتأريخ طويل وبأكالت جميلة وشعب جميل وتشتهر
بشجرة الزيتون ,وهي فلسطين الحبيبة ،ولكي نتعرف
على أكالتها اخترت لكم أكلة جميلة ومشهورة في فلسطين
وأطفالهم يحبونها جدا وبنفس الوقت مغذية جدا.

وقت التحضير 30 :دقيقة

المقادير

نصف صدر دجاج
نصف كوب زيت الزيتون
( ) 2ملعقة كبيرة سماق

( ) 3بصل حجم كبير
(  ) 3خبز عراقي

كما يضاف بعض المطيبات مثل الحلبة
والفلفل األسود أو األحمر والملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

 .1يسلق صدر الدجاج بكمية
من الماء ويترك حتى النضوج ويقطع
قطع صغيرة.
ً
ً
 .2يفرم البصل فرما ناعما ،ويوضع بقدر
ويضاف عليه الزيت ثم يوضع على النار ويضاف
السماق ويخلط باستمرار إلى حد النضوج.
 .3يضاف الدجاج المقطع إلى الخليط لتمتزج
المكونات كلها وتكتسب الطعم كامل
 .4نقسم الخليط على الخبز ونلفها ونزيتها بالفرشة
ونضعها في الفرن لمدة خمس دقائق لتحمر.
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وقت الطهي 10 :دقيقة

فوائد األكلة

 .1الدجاج :يعد مصدر مهم لألطفال
وخاصة في مراحل النمو الحتوائه على
العديد من الفيتامينات مثل (ريبوفالبين) وهو
مسؤول عن انتاج الطاقة بجسم الطفل ولعملية
التنفس أيضا وغيرها.
 .2السماق :وهو من التوابل الشرقية وله فوائد كثيرة
ومنها (فاتح للشهية ،مخفض للحرارة ،مقوي للمعدة
والجهاز الهضمي).
 .3الحلبة :تعالج مشاكل الصدر والمعدة،
وتخفف من التهابات
ّ
الحلق ،وتعالج األمراض
الصدرية كالسعال.

إعداد
لبيب السعدي

أوجد العدد المفقود في مقدمة الطائرة
االولى باالستعانة باألعداد الموجودة
قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي
تصبح المعادلة صحيحة

جواب العدد السابق

جواب العدد
السابق

جواب العدد السابق
كربالء المقدسة

جواب العدد السابق
Good bye sir
لقد ركبت هذه الحروف في قطار الحروف
متجه إلى مدينة الحروف وقد كون احمد
بعض الكلمات من خالل هذه األحرف
ولكن تنقصها بعض الحروف ألنها لم
تركب القطار بعد هل تستطيعون مساعدة
أحمد إلكمال الكلمات؟ يمكنكم االستعانة
بالحروف التي لم تركب القطار.
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سيناريو :نادية غازي

ِ
كيف
انت مع الصوم
اليوم يا عبير ؟

الحمد لله أشعر
بالعطش قليال فقط

ماما اسمحي لي
بالجلوس مع مريم
في الحديقة

رسوم :غزال محمد

اذهبي ولكن ادخلي قبل
االفطار ألنني
ِ
أحتاجك

طيب ماما

ستكونين بخير
لقد نسيت اليوم وشربت قدحا
كبييييييييييرا من الماء هههه

حقا؟؟
إنه افطار
غير متعمد

لقد بطل
صيامك إذن
سبحان هللا
الميسر
ِ
كال  ,ألن ماما قالت لي إذا
كنت ناسية فال بأس عليك
عبير ضعي العصير في الثالجة ,وتعالي معي إلى المطبخ
لدينا نصف
ساعة قبل
االفطار

خذي هذا الطعام إلى بيت ام محمد  ,لديها أيتام
ولكن بيتهم في نهاية الشارع!!
ما زال
لدينا وقت
اسرعي
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خذي هذا
الصحن إلى

هللا  ,شكرا يا عبير كم احب حساء
العدس الذي تصنعه امك

آه يا امي ان الرائحة
تزيدني جوعا

الحجية ام
فاضل

فقط

بالعافية

انتظري
قليال يا

عزيزتي

اصبري
هيا افطروا على بركة هللا وال
تنسوا الدعاء والقيام للصالة

الحاجة بعثت
معي طبق كيك
يبدو لذيذا

قلت ِ
لك ال تشربي
الكثير من العصير
آه يا ماما
والماء أثناء االفطار
بطني
تؤلمني

ال تخافي ستتحسنين
بعد قليل

هل

ِ
تحسنت
اآلن يا
عبير؟

نعم
يا ماما

لعلك مثلي انشغلت
بشرب العصير
واللبن ونسيت
الطعام ؟؟

نعم

اذن علينا ان نسيطر
على عاداتنا في األكل
والشرب لكي نحقق
الغرض من الصيام

وأريد

سحورا
طيبا فأنا
جائعة
منذ اآلن
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ً
مرحبا

أصدقائي :

صديقنا الصغير يريد اللعب
بالكرة ولكنه اليستطيع
الوصول اليها ..من منكم
أصدقائي األعزاء يستطيع أن
يساعده بأسرع وقت ممكن

عامودي

أفقي

اكتب أسماء األشكال
ً
ً
وأفقيا
عاموديا

عمار  -مطاط  -تعارف
 -ارتفاع  -طرائف
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لقد أكمل العب فريق

المتميزين تجميع هذه الكلمات
خالل دقيقة واحدة بمساعدة
أصدقائه وبقي العب فريق
التحدي هيا لنساعده بإكمال

الكلمات مستعينين باألحرف
الموجودة على المنضدة

وبوقت أقل من دقيقة .

إعداد :حنان شاهين

اش���ط���ب ح�����روف أب���ي���ات ال ّ
��ش��ع��ر

التالية في مدح اإلمام المهدي f
السر المؤلفة
 ،لتحصل على كلمة ّ

من أربعة ح��روف وه��ي اس��م أمّ ه
سالم هللا عليها.

يا صاحب األمر صرف ال ّدهر أعيانا
والصبر قد عيل فاسمع ّ
ّ
بث شكوانا
ً
قـسـطـا بـعـدمـا مُ لئت
لتمـأل األرض
ً
ً
ظــلمــا وتــمألها عدالً
وإحســانـــا
ً
فرجـا
السمـا
جبـــار ّ
واطـلب مـن هللا ّ

ً
سلطانا
تكــن به يا إمــام العصــــر

جواب العدد السابق

 :نوح j
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سجاد باسم
 9سنوات
العراق

علي محمد
 10سنوات
العراق

زينب ضياء
 5سنوات
العراق

علي عباس
 4سنوات
العراق

عبدالله حيدر
 9سنوات
العراق

حسن بشير
 4سنوات

عباس علي العمر
 6سنوات
العراق

حسين علي رزاق
 8سنوات
العراق

علي حمودي
 8سنوات
العراق

حسين عماد
سنتان
العراق

مريم محمد
 4سنوات
العراق

مريم أحمد
 5سنوات
العراق

عبد الواحد أنور
سنة واحدة
العراق

مصطفى عبد اللطيف

 10سنوات
العراق

عباس حيدر
 5أشهر
العراق

مصطفى نبيل
 8سنوات
العراق

مريم عاصي
 ٣سنوات
لبنان

نور فياض
 3سنوات
لبنان

محمد فياض
 3سنوات
لبنان

علي عاصي
 7سنوات
لبنان

عزل الزين
 5سنوات
لبنان

زهراء عاصي
 4سنوات
لبنان

حسين فياض
 6سنوات
لبنان

حسين الزين
 4سنوات
لبنان

محمد باقر
 10سنوات
العراق

فاطمة ماجد
 5سنوات
العراق

سجاد محمود
 8سنوات
العراق

عبد الله حسنين

صاحب زمان
 6سنوات
العراق

مصطفى أحمد
 10سنوات
العراق

أمير ليث
 7سنوات
العراق

ياسمين الزين
 5سنوات
لبنان

رقية عمار
 5سنوات
العراق

مصطفى زهير
 6سنوات
العراق

عبد الله عمار
 13سنة
العراق

زينب عباس

 8سنوات
العراق

حسين أحمد
 10سنوات
العراق

ليــث علـــــي
 3سنوات
العراق

عبد الله محمد
 11سنة
العراق

غزوان دريد
 6سنوات
العراق

حسنين علي
 3سنوات
العراق

بتول محمد
سنتان
العراق

فاطمة أحمد
 5سنوات
العراق

حسين نصيف
 6سنوات
العراق

فاطمة أنور
 5سنوات
العراق

مهــــــــــدي أحمد
 6أشهر
العراق

زهراء نزار
 5سنوات
العراق

باقر محمد
 10سنوات
العراق
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 5سنوات

العراق

العراق

تع ّد األسرة اللبنة األساسية في كشف المواهب ودعمها ،وتشجيع األطفال
الموهوبين ،وهذا ما لمسناه في عائلة مهندس الكهرباء سالم حسين ،والذي
ق ّدم الدعم الكامل ألبنائه من ضمنهم حسين سالم والذي له من
العمر ( )10سنوات في الصف الرابع االبتدائي في مدرسة علي

األكبر j

في محافظة كربالء المقدسة.

وموهبة حسين بدأت باهتمامه في األجهزة الكهربائية وااللكترونية،

بتشجيع من األهل فأخذ يقرأ عن كيفية صنع األشياء ،كالمولدات

وأجهزة اإلنذار وأجهزة الكاميرات ،ثم بعد ذلك يطلب من أبيه أن
يحضر له المواد األولية التي تدخل في كيفية صناعة هذه األشياء

بعدها ينفذ العمل بكل دقة.

فمثالً ّ
نفذ حسين عمل جهاز إن��ذار يعمل من
ّ
ونفذ عمل مولدة كهربائية ذات
جميع الجهات،
محركين ،ثم تطور في تنفيذ طيارة بعدها
كاميرا بعدها جهاز إنذار ومبردة ومولدة.

وأض��اف لنا الموهوب حسين :إن ما دعاني
إل��ى ه��ذه االب��ت��ك��ارات هو الحاجة لصنع هذه
األش��ي��اء ب��أي��ادٍ ع��راق��ي��ة ،فعمدت إل��ى تطوير

نفسي في هذا المجال وبتشجيع من األهل
ً
خادما لبلدي العراق.
ألكون

وما نتمناه

هو أن يكون هناك رعاية

ودعم خاص لهذه المواهب من

قبل المدارس ،والتربية ليكون له دور

أكبر وخاصة لمن هم في مقتبل العمر،
والذين إذا ما تم احتضانهم وتقديم

الدعم المعنوي والمادي لهم سيكونون
مبتكرين وعلماء ورجاالً لغد
عراقي مشرق.
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إعداد  :كرار الخفاجي
رسوم  :غزال محمد

( ضرب الطوب )

السالم عليكم أعزائي الصغار اليوم سنتحدث عن إحدى التقاليد
القديمة عند العراقيين وتحديدا في بغداد وفي بعض المدن الكبرى
آنذاك مثل الموصل والبصرة وذلك في أواخر القرن التاسع عشر.

حيث كان مدفع اإلفطار المعروف بـ (الطوب) من تقاليد شهر رمضان
إذ يتم إطالق مدفع لقذيفة بدون بارود ليسمع صداها الصائمون
على امتداد رقعة المدينة  ،وكان يوضع في مكان مرتفع أو في

مكان يتوسط المدينة ليعم صداه األرجاء و يبدأ الناس باإلفطار بعد
سماعها ،وهو وسيلة إلعالم الناس بوقت اإلفطار ألنه حينها لم يكن
صوت المؤذن ليصل إلى مسافات بعيدة ولم يكن هنالك إذاعة أو
ٌ
تلفاز ,وكان صاحب المدفع يطلق المدفع بعد سماعه ألول تكبيرة
لألذان والطوب ال يلغي األذان الذي ترفعه المساجد والجوامع لتعلن

موعد اإلفطار ،ولكن الحاجة دعت إلى استخدامه  ،فسماع صوت
المدفع كان سمة رمضانية خاصة عند البعض .

هذا وما زال الكثير من العراقيين حتى يومنا هذا يعلنون فيما بينهم

َب الطوب) ويعنون بها أن وقت
عن موعد وقت الفطور قائلين (:ضـَر َ
ّ
حل ,وفي وقتنا الحاضر أعزائي الصغار ال يوجد مدفع
الفطور قد
إفطار حقيقي وإنما يتم عرضه في التلفاز فقط .

وقد ارتبط تاريخ مدفع اإلفطار بساعة القشلة األثرية حيث كان

بالقرب منها إحدى تلك المدافع إضافة إلى كونها ساعة تشير
إلى الوقت حيث كانت الساعات نادرة وقليله حينها  ,وتع ّد
ساعة القشلة واحدة من أهم البنايات
التاريخية على ضفاف نهر دجلة التي
مازالت قائمة وماثلة أمام أنظارنا إلى
وقتنا الحالي .
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رونق نجم عالء  /العمر  12سنة  /كربالء المقدسة

كان أول يوم صمته مع أهلي وقد شجعني على إكمال الصيام هما والداي ولم أشعر بالعطش والجوع
ً
قسطا من النوم وبعد مساعدة والدتي بتحضيرات اإلفطار اقترب
ألني شغلت نفسي بالعبادة وأخذت

موعد األذان ,وقد استفدت من أيام هذا الشهر المبارك بتعلم الصبر والقدرة على التحمل وأيضا مساعدة

المحتاجين .

إسماعيل محسن علي  /العمر  11سنة  /بابل

كانت أيام جميلة ورائعة فقد شعرت باأليام األولى من الصيام بالجوع والعطش ولكن بعد مرور األيام قد
تعودت على الصبر وتحمل العطش  ,وقد استفدت من أيام هذا الشهر بتعلم حفظ القرآن الكريم من خالل

مشاركتي بالمحفل القرآني في المسجد .

علي محمد جعفر  /العمر  11سنوات  /البصرة

إنها السنة األولى لي في الصيام بحيث لم أشعر بالجوع والعطش ألنني صمت بعض من أيام شهري رجب و
ً
ً
ممتعا لي ألني كنت أطيع به فرض من هللا تعالى ,وأيضا بمساعدة أمي وحثها لي
شيئا
شعبان فكان الصيام

على إكمال الصيام  ,وقد اشتركت في مسابقة حفظ القرآن الكريم وقد حصلت على المركز األول في الحفظ.

آيات محمود عثمان  /العمر  10سنوات  /بغداد

أول يوم صمت به كان الجو حار جدا وشعرت بالجوع والعطش ولكن جدتي كانت تذكرني على ما جرى

لإلمام الحسين  jوأهل بيته األطهار b
الكريم وبعض األحاديث عن أهل البيت  bالتي تدل على الصدق وعدم الكذب ومساعدة اآلخرين  ,وقد

بواقعة الطف و قطع الماء عنهم  ,وكانت تعلمني قراءة القرآن

استفدت من هذا الشهر من خالل حفظ بعض السور القرآنية واألحاديث النبوية التي كنت اسمعها من جدتي
.

فرزدق علي كاظم  /العمر  9سنوات  /النجف األشرف

ً
صعبا ألنني صغير بالعمر ولكن بعد مساعدة األهل وأصدقائي
كان أول يوم صمته من شهر رمضان الكريم

استطعت أن أكمل صيام الشهر  ,وقد استفدت من هذا الشهر المبارك بحصولي على ثواب الصيام وحب

التعاون بين األصدقاء .
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ضمن نشاطات وفعاليات قسم

إصدارات قسم الطفولةومنتوجاته
بمعرض طهران الدولي للكتاب

رع���اي���ة ال��ط��ف��ول��ة ال��ح��س��ي��ن��ي��ة

ال���ت���اب���ع ل��ل��ع��ت��ب��ة ال��ح��س��ي��ن��ي��ة

ال��م��ق��دس��ة ش�����ارك ال��ق��س��م في
معرض طهران الدولي للكتاب

ضمن جناح العتبة الحسينية
ال��م��ق��دس��ة ،للفترة (/5 / 14 - 4

2016م) وال��ذي أقيم في أرض

ال��م��ع��ارض بالعاصمة طهران.
وق������د ت����م ع������رض إص��������دارات
م���ج���ل���ة ال���ح���س���ي���ن���ي ال��ص��غ��ي��ر

باللغتين العربية والفارسية

والمالحق الخاصة بالطفولة،
ف�������ض���ل���اً ع��������ن م����ن����ت����وج����ات

ق���س���م ال���ط���ف���ول���ة ال��م��ت��م��ث��ل��ة
بقرطاسية الحسيني الصغير.
وق��������د زار ال�����م�����ع�����رض ع����دد

م����ن ال���ش���خ���ص���ي���ات ال��دي��ن��ي��ة
وال���س���ي���اس���ي���ة واألك���ادي���م���ي���ة
ال����ذي����ن ع����ب����روا ع����ن ف��رح��ه��م
ت��ج��اه ال��ق��س��م ل��م��ا وج����دوه من

منتوجات تلبي حاجة الطفل.
ه�����ذا وق�����د أق���ب���ل ج���م���ع غ��ف��ي��ر

م���ن ال���زائ���ري���ن ع��ل��ى ال��م��ع��رض
ل���ع���رض اح���ت���ي���اج���ات ال��ط��ف��ل

م������ن إص����������������دارات وق���ص���ص
ومنتوجات قرطاسية مفيدة

وب���أس���ع���ار ت��ع��اون��ي��ة وت��ح��م��ل

ب��رك��ات اإلم���ام الحسين j

.

ومن الجدير بالذكر أن المعرض
أقيم بدورته التاسعة والعشرين

بمشاركة قرابة األلفي دار نشر
م���ن داخ����ل إي�����ران وخارجها.
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تميز واضح لجناح الطفولة الحسينية في معرض كربالء الدولي
للكتابوق����د ش�����ارك ف���ي ه����ذا ال���م���ع���رض دور
ش����ارك ق��س��م رع��اي��ة وت��ن��م��ي��ة الطفولة

ال��ح��س��ي��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع للعتبة الحسينية

ن���ش���ر م����ن داخ�������ل ال�����ع�����راق وخ����ارج����ه

للكتاب بدورته الثانية عشرة  ،وال��ذي

األردن ،ال���م���غ���رب ،ال����ج����زائ����ر )..،ودور

المقدسة ف��ي م��ع��رض ك��رب�لاء ال��دول��ي
أقيم في الفترة (2016 /5 / 15 - 5م) في

منطقة م��ا ب��ي��ن ال��ح��رم��ي��ن الشريفين.

(مصر ،لبنان ،ل��ن��دن ،س��وري��ا ،فلسطين،
ن����ش����ر ت����اب����ع����ة ل���ل���ع���ت���ب���ات ال���م���ق���دس���ة.

وق��د ع��رض قسم الطفولة اإلص���دارات

وقد افتتح المعرض المتولي الشرعي

الخاصة به والمتمثلة بمجلة الحسيني

الشيخ عبد ال��م��ه��دي ال��ك��رب�لائ��ي ووف��د
م��ن العتبة الحسينية متمثالً باألمين

وال��ف��ارس��ي��ة ،كما ت��م ع��رض منتوجات

للعتبة الحسينية ال��م��ق��دس��ة سماحة

العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد
جعفر ال��م��وس��وي ،ون��ائ��ب األم��ي��ن العام

الحاج عبد الواحد البير ،والحاج فاضل

عوز ،والمشرف العام على قسم رعاية
ال��ط��ف��ول��ة ال��س��ي��د س��ع��د ال���دي���ن البناء.

الصغير ب��أع��داده��ا المختلفة ،وباللغة
العربية فضالًعن المترجمة إلى اإلنكليزية
القرطاسية الخاصة بقسم الطفولة من
ح��ق��ائ��ب وم��س��ت��ل��زم��ات م��درس��ي��ة كافة.
ه��ذا وق��د شهد المعرض إق��ب��االً واس��ع ً��ا
ل������دور ال���ن���ش���ر ك����اف����ة ،ول���ق���س���م رع���اي���ة

الطفولة وقد أعربوا عن شكرهم للعتبة
الحسينية المقدسة على هذه المبادرة.
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رسوم  :أحمد خليل

