تصدر عن قسم رعاية وتنمية
الطفولة الحسينية التابع للعتبة
الحسينية المقدسة  ..السنة الثامنة
لشهر تموز  2016م الموافق
لشهر شوال 1437هـ

اإلفتتاحية

السالم عليكم أعزائي مرت أيام شهر رمضان المبارك علينا وأقبل العيد نسأل الله سبحانه
أن يتقبل صيامكم وطاعاتكم بهذا الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بألف خير .
أصدقائي لقد تعلمنا خالل هذا الشهر المبارك عدة أمور  ،منها الصبر على الجوع
والعطش واألهم منهما هو صبرنا على أمور الدنيا كاالبتعاد عن المحرمات واللهو
ً
وأيضا مساعدتنا للمحتاجين والفقراء واتجهنا إلى ما ينفعنا في آخرتنا  ،ونحن اليوم
نعيش هذه األيام وهي أيام عيد الفطر المبارك وما تليه من أيام أخرى فينبغي
علينا أن نبقى متمسكين بهذه الروح اإليمانية وأن نجعل من أوقات فراغنا
منفعة لنا وألهلنا وأيضا لمجتمعنا ..وفقنا الله وإياكم لكل
ما هو خير لخدمة بلدنا العزيز ...
سميع مجيب .
إنه
ٌ

سيناريو :وسام القريني
رسوم :غزال محمد

هنا ب��واب��ة اإلستقبال حيث
ي���ت���م ت���ف���ت���ي���ش ال���ح���ق���ائ���ب
واألمتعة وتدقيق الجوازات

ً
مهندسا
ذهب محبوب في جولة بالمطار مع عمه الذي يعمل فيه

ه���ن���ا ي���ت���م ق���ط���ع ال���ت���ذاك���ر

وتسليم الحقائب واألمتعة

هذه صالة اإلنتظار الرئيسية

وفيها األسواق و الكافتريات

وتلك صالة ال��رك��اب وب��واب��ة العبور

حيث يذهب المسافرون إلى الطائرة

4

ه�����ن�����ا ي�����ت�����م ص���ي���ان���ة
ال��ط��ائ��رات وال��م��ع��دات

والعربات وهو المكان
الذي أعمل فيه

هذا برج المراقبة العالي

هنا يتم شحن الحقائب

ومنه يتم مراقبة حركة

وتوزيعها على الطائرات

الطائرات وتوجيهها

ذلك هو المدرج وهو الممر الذي تهبط
عليه ال��ط��ائ��رة وت��ق��ل��ع م��ن��ه  ،وبعض
المطارات فيها أكثر من مدرج

5
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إعداد :ضياء العيداني

شخصيات
فقــــه
ً
(طبقا لفتاوى آية الله العظمى السيد
علي السيستاني دام ظله )

هاني بن عروة

ألعاب األطفال

صحابي ًا
ه��و ه��ان��ي ب��ن ع���روة ال��م��رادي ال���ذي ك��ان
ّ
وع ِرف هو وأبوه بأنهما
كأبيه عروة ،وكان
معم ًراُ ،
ّ
من وجوه الشيعة .وحضر مع أمير المؤمنين
حروبه الثالثة (النهروان ،صفين ،الجمل).
وكان ممن سكن الكوفة ،وقد أعان هاني مسلم
ابن عقيل سالم الله عليهم (سفير اإلمام الحسين
) ،وناصره وأيده.
وق��د ألقي القبض على هاني م��ن قبل وال��ي
الكوفة عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه ثم أمرهم
بقتل هاني وجره في األس��واق ،بسبب مناصرته
لمسلم بن عقيل.
وقد ترحم عليه اإلمام الحسين
بعد أن سمع
بخبر مقتله ،ليكون من أوائل الشهداء ،تحت راية
اإلمام الحسين
.

j

ال��س��ؤال :ما حكم
بيع وشراء األلعاب
ال����ح����اوي����ة ع��ل��ي
أغ���ان���ي االط��ف��ال
وموسيقى باللغة
األجنبية؟
الجواب :ال يجوز .

j

j

j

قرآنيات

الح ُبك
والسماء ذات ُ

ً
ً
مترابطا كالخيوط المحبوكة،
نسيجا
إن المجرات وتجمعاتها تشكل
وق��د أش��ار ال��ق��رآن الكريم إل��ى ه��ذا النسيج ف��ي قوله تعالى:
ات ْال ُح ُب ِك) [الذاريات ،]7 :فكلمة الحبك تعني باللغة
الس َماءِ َذ ِ
(و َّ
َ
وش��ده وأحكمه،
صنعه
أج��اد
أي
الثوب
الحائك
ُ
)
��ك
َ
��ب
(ح
العربية
ّ
َ
َ َ
و(الح ُبك) هي جمع لكلمة (حبيكة) وهي الطريق ،وحبك النساج
ُ
الثوب أي نَ َس َجه.
(الح ُبك)
ونرى من خالل المعاني اللغوية لهذه الكلمة أن كلمة
ُ
تتضمن معاني أساسية تدور حول النسيج والخيوط المحبوكة
بإحكام والمشدود بعضها إلى بعض.
وأن هذا التوافق يشهد على أن القرآن كتاب الله تعالى ،وأنه
معجز من الناحية العلمية والكونية.

6

دول

أبرد مدينة في العالم

تشتهر بالدنا العربية بحرارتها المرتفعة أو المعتدلة في مختلف فصول
غالبا ما نسمع عن األماكن الباردة ً
ً
جدا في العالم
السنة و
هذه المدينة الصغيرة و التي تسمى (اويماكون) و التي تقع في روسيا
يبلغ عدد سكانها نحو ( )1000نسمة فقط وهي تحمل لقب أبرد مدينة على
سطح الكرة األرضية على اإلطالق.
ويقال أن الطيور إذا ذهبت إلى هناك في الشتاء فإنها تتجمد ،و الطريف
في األمر أن المدارس هناك ال تغلق مهما كانت األحوال الجوية باردة ً
جدا,
و ال تحتوي هذه المدينة على مركز للتسوق أنما تحتوي فقط على متجر
عام كبير.
ً
ً
نسبيا اذ من الممكن أن
حارا
يعد
و للعلم فإن الصيف في هذه المدينة
ّ
تصل الحرارة في فصل الصيف إلى  38درجة مئوية في هذه المدينة.

عجائب خلق الله
وادي قاديشا

لغة عربية
غيض وغيظ

وي��س��م��ى وادي قنوبين وه���و أح���د أعمق
ودي��ان لبنان ويقع على بعد ( )121كيلومتر
شمال العاصمة اللبنانية بيروت ،يرتفع وادي
قاديشا عن البحر ( )1500متر ،وفيه تجد كل
ً
بدءا من زرقة النهر الذي يجري
ألوان الجمال
ً
م���رورا بخضرة األشجار
ف��ي أع��م��اق ال���وادي
ووص����وال إل���ى بياض
ال��ت��ي تكسو ج��ب��ال��ه
ً
الضباب والسحاب الذي يجعل من قاديشا
لوحة أسطورية بالغة الجمال.

ال��ف��رق بين ( غيض ) و ( غيظ ):
غ��ي��ض :قليل ي��ق��ول ال��ع��رب :هذا
َغ ْيض من فيض .أي قليل من كثير.
ال َ��غ ْ��ي��ظ :ال��غ��ض��ب .وف��ي التنزيل
ني ا ْل َغ ْي َ
( َوا ْل َكاظِ مِ َ
ظ).
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قصة  :سارة العبادي

الطيران
عند
الطيور

رسوم  :أحمد الخزعلي

تعرفت أمونة على عصفورة صغيرة حـُبست داخل القفص،
وأصبحت تأنس بوجود أمونة معها بعد أن تعرفت عليها،
ً
معا
وبدأت تحدثها عن عجائب خلق هللا في الطيور ...فلنتابع
عظمة الخالق في تلك المخلوقات.

عليك يا عصفورتي العزيزة  ...أحضرت ِ
ِ
لك
أمونة  :السالم
ً
وشيئا من الحبوب وشرائح من الفواكه لتتناوليها قبل أن
ماء
ً

ِ
حديثك لنا عن عالم الطيور.
تكملي
ً
شكرا ل� ِ
العصفورة الحزينة  :أه�لاً ب� ِ
�ك على ما
�ك يا أمونة ..

تقومي به ألجلي فهذا يخفف من ألم الشعور بالوحدة داخل

ِ
أحدثك أكثر عن
القفص وأصبحت انتظر مجيئك بشوق ...كي
ً
ُ
سابقا أن الطيور تمتاز بصفة
تحدثت
اخوتي الطيور ...فكما

الطيران ما خال بعض األن��واع القليلة التي ال تستطيع أن تطير،
وخاصية الطيران وهبها الخالق لنا نحن الطيور كنوع من الدفاع
ً
عاليا عند وجود خطر على حياتنا ،وسخر لنا ما
عن النفس فنحلق

يسهل الطيران من وجود األجنحة وشكل الجسم االنسيابي
وك��ف��اءة األج��ه��زة الداخلية ألجسامنا ال��ت��ي تعيننا على

ال��ط��ي��ران ،فالبعض م��ن أن���واع الطيور تستطيع
ً
عاليا والبعض اآلخر يقتصر طيرانه على
التحليق
الرفرفة.

أم��ون��ة  :ب��م��اذا تختلف ال��ط��ي��ور المحلقة ع��ن الطيور

المرفرفة ؟

العصفورة الحزينة  :الطيران يعتمد على انبساط األجنحة

وانقباضها وتكون هذه العملية بطيئة عند الطيور المحلقة

التي تـُبقي أجنحتها في حالة انبساط لفترة أكثر من الطيور
المرفرفة ،وكذلك فإن الطيور المحلقة تمتاز بأجسامها الكبيرة
وأجنحتها العريضة والطويلة التي تساعدها على قطع مسافات
ً
جدا خاصة في موسم الهجرة ،وهذا يعني أن القدرة على
طويلة

ً
ً
كبيرا
طرديا مع حجم الجسم فكلما كان الطائر
التحليق تتناسب
ً
ً
بارعا ،مثل النسر الذي يحرك جناحه مرة واحدة في
محلقا
كان

الثانية.

أما الرفرفة فتكون للطيور الصغيرة فالعصافير تحرك جناحها

(ثالثين مرة في الثانية) ،وهناك طائر يسمى الطنان يحرك جناحه

8

(مائة مرة في الثانية) ألنه أصغر أنواع الطيور ،فرفرفته
ً
ج���دا ،وذك���رت صفة ان��ب��س��اط وانقباض
ت��ك��ون سريعة
األجنحة عند الطيران بقوله تعالى في محكم كتابه

ل َي َر ْوا �إِ ىَل َّ
الكريم (�أَ َو مَ ْ
ي َف ْو َق ُه ْم َ�صا َّفاتٍ َو َي ْق ِب ْ�ض َن
الط رْ ِ
�صريٌ) الملك ()19
ي�سِ ُكه َُّن ِ�إ اَّل ال َّر ْح َم ُن ِ�إ َّن ُه ِب ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َب ِ
َما مُ ْ

فمعنى كلمة صافات هو االنبساط .
ً
حسنا يا عصفورتي الجميلة أخبريني اآلن أي
أمونة :

الطيور ال تستطيع الطيران ولماذا ؟

العصفورة الحزينة  :هناك طيور بسبب حجمها الكبير ال
ً
تقريبا
تطير مثل طائر النعام الذي يصل وزنه إلى ( )150كغ
وله جناحان إال انهما ال يعينانه على الطيران لضعفهما

فال يتحمالن الوزن الثقيل للنعام ،إال أن الباري عز وجل

جعلها من أس��رع الطيور في العدو (الركض أو الجري)

فكانت ساقاها طويلة تستطيع بها الجري لمسافة بعيدة

تمكنها الهرب من أعدائِها.

ً
أيضا إال أنه ال يستطيع الطيران لصغر
أما البطريق فله جناحان
حجم جناحيه مقارنة بجسمه الكبير ،فجناح البطريق صغير جداً

وكذلك الحال فإن عظمة الخالق تجلت في أن وهب البطريق

صفة بديلة للطيران بأن جعل أجنحته الصغيرة كالزعانف في

األسماك يستطيع عند تحريكها أن يسبح في الماء ،فأصبح
البطريق من الطيور الماهرة في السباحة.

ً
فأيضا هما من الطيور التي ال
أما الديك والدجاجة

تستطيع الطيران ألكثر من مترين لعدم تناسب حجم

الجسم مع قوة الجناح.
ً
شكرا ِ
لك عصفورتي على ما أوضحتهِ لي عن
أمونة :

كيفية الطيران..أتمنى لو لم تكوني داخل القفص ألراك
ِ
بجناحيك وتطيرين بفرح وسعادة...
كيف ترفرفين
ً
ِ
سأودعك يا عصفورتي على أن نلتقي مجددا  ...فإلى
اللقاء.

( الكواسر والجواثم ) ماذا تعني هذه الكلمات وعلى من
ُ
ستعرفه أمونة من صديقتها العصفورة
تطلق ؟ هذا ما

في اللقاء القادم.

9
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إعداد  :ضياء العيداني
رسوم  :احمد الخزعلي
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صياد

سمك

قصة :ضياء العيداني

رسوم  :احمد الخزعلي

أهالً بكم أصدقائي األحباء ،اليوم سوف أحدثكم بما حدثني

عنه أبي عن عالم جميل ومخلوقات من نور يعبدون هللا
ً
أبدا ،ولهم أجنحة يطيرون بها.
تعالى وال يعصونه

(أال وهم المالئكة)
ل َج ُ
صنف من خلق ّ
ٌ
الله َج َّ
الله
فحدثني أبي عنهم وقال :هم

خلقهم هللا من نور  ,وورد ذكرهم في القرآن الكريم في آيات

عديدة ،واألحاديث المروية عن النبي واألئمة من أهل بيته
(صلوات هللا عليهم أجمعين) ،وعلينا أن نؤمن بهم.

وهم يسبحون هللا تعالى بدون ملل ،ويخافون منه ،ويمتثلون
ً
أبدا ،وال يستكبرون عن عبادته ،فهم في
ألمر هللا وال يعصونه
تسبيح دائم ،وال ينزلون إلى األرض وال يتكلمون إال بأمر من

هللا تعالى ويمتازون بالقوة والجمال.

12

ولديهم أجنحة (إثنان  ،أو ثالثة  ،أو أربعة) و كل يعمل حسب ما كلفه هللا تعالى
َ
 ،ومنهم من يصلي على النبي
كالملك جبرئيل
به ،فمنهم من يبلغ الوحي

محمد s

j

ومنهم من مكلف بتقوية عزائم المؤمنين.

وبعضهم لقبض أرواح العباد ،ومنهم خزنة الجنة ومنهم خزنة النار ،وآخ��رون
مكلفون بالدعاء للمؤمنين بالرحمة ودخ��ول الجنة ،والملكان الموكالن بكتابة

أعمال اإلنسان الحسنة والسيئة.

ومنهم من مكلف في النفخ في الصور يوم القيامة كإسرافيل j
المكلف بقبض األرواح ومنهم ميكائيل  ، jومنكر ونكير المسؤوالن عن

 ،وعزرائيل

محاسبة اإلنسان في القبر.

وال ينزلون إلى األرض إال بأمر هللا تعالى وذلك إذا أمرهم هللا تعالى بالنزول لهالك

قوم كافرين ،أو ينزلون في األيام والليالي المباركة كليلة القدر وليلة الجمعة.
روي عن اإلم��ام ّ
الصادق j

السماء
أنه قال  :اذا كان عصر الخميس نزل من ّ

مالئكة في أيديهم أقالم ّ
السبت االّ
ّ
الفضة ال
الذهب وقراطيس
يكتبون إلى ليلة ّ
ُ
الصالة على محمّ د وآله محمّ د.

13
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علم بنما
جنوبية وإلى واحدة من أهم الدول في
إلى امريكا ال
وف تكون رحلتنا لنتعرف على علمها يا
هذه القارة س
فاليوم سوف نتحدث عن علم دولة (بنما)
أصدقائي
على واحد من أهم المضائق وهو خليج
التي تحتوي
بنما في العصور القديمة ,هي جزء من
بنما  .كانت
تي كانت مسيطرة على هذه المناطق,
الحضارات ال
مثل حضارة األستك واألولمك .
إعداد
عالء الباشق

اك��ت��ش��اف��ه��ا م���ن ق��ب��ل ( رودري���غ���و دي
ت���م
صر الحديث تمت السيطرة عليها من
يداس ) وذلك سنة 1501م . ،وفي الع
باست
في البالد .علم يتألف من ثالثة سطور
دولة جارة لها هي كولمبيا حيث رفع
قبل
حمر في منتصفها شكل بيضاوي يحوي
قية تتألف من اللون األصفر واألزرق واأل
أف
عن كولمبيا رفع العلم الحالي للبالد
رسم لنسر  .ولكن بعد االستقالل
وهذا كان في سنة 1925م .
وصنع من قبل الرسام (ماريا أوسا دي أمادور) مكون
م��ن أرب��ع��ة مربعات  :مربعان ب��ي��ض��اوان وم��رب��ع أحمر
وآخر أزرق ,بداخل األبيض نجمتان زرقاء فوق المربع
األزرق وأخرى حمراء تحت المربع األحمر ,المربعات
والنجوم ترمز للتنوع الحزبي في البالد ,أما األبيض
يرمز للسالم ,األزرق كان لون المحافظين أما األحمر
لليبراليين .وتم المحافظة على التصميم حتى الوقت
الحاضر.
في الختام أرجو أن تكونوا قد استفدتم يا أصدقاء
ألتقيكم وعلم آخر وبالد أخرى .

14

مغامرة في أسبانيا

سيناريو :وسام القريني
رسوم :عمر شريف  /مصر

إنها مدينة

كبيرة ،بحثنا

سيكون طويالً

شرنا صور المجرم

ن

في كل مكان لكن
لم يره أحد

ال يه
م من أجل
أصد
قائنا نفعل
المستحيل

السفينة
وصلت منذ أسبوع ،

هذا يعني أن العصابة
لديها وكر هنا

أخبرني ,
بماذا تفكر؟
ال شيء ،
سنفترق من هنا
أنا وحدي وأنت

وسنسن ونلتقي في
المساء

وفي المساء...

سنعيد البحث
يوم غد إذهبا
للنوم وأنا سأبقى
في الحديقة
قليال ً

وبعد دقائق
جاءت ضربة
مباغتة لسنان
أفقدته الوعي
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أفاق سنان من إغمائه على صوت
يعرفه لكنه كان معصوب العينين

سنان سنان هل
أنت بخير؟

وفجأة..

استفاق مرة ثانية
هذا المخدر
سوف يريحنا
منك

إننا نتحرك

البد من أنهم
ليجد نفسه في صندوق,
ينقلوننا

استطاع فك يديه...

سباستيان
صديقي أين
خان

إنه
يهرب
أسرعوا

حرك سنان الصندوق
حتى انقلب

إين خان و

سباستيان؟

حد أفراد العصابة بإطالق
قام أ
مجموعة من الثيران الهائجة

ثيران هائجة
انجوا بحياتكم

16

حاول سنان اللحاق لكنه رأى فتاة في طريق
الثيران فقفز لينقذها

إنهم يحاولون

الهرب سباستيان
هل تسمعني؟

ها ها ها لن
تجدهم

هل أنت
بخير؟

نعم  ،شكرا
لك ألنك
أنقذتني

حاول سنان البحث عن
العصابة لكنهم هربوا

ب قائد الشرطة

وفي مكت
ما العمل
اآلن؟

إننا نفتش جميع السفن
التي تغادر وكذلك العربات

اللعنة كانت
فرصة جيدة
إلنقاذ أصدقائنا

إنهم لم يغادروا
فهم أذكياء  ،لدي
خيط صغير ولكن

أحتاج للتفكير مليا
ولفترة طويلة
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شعر  :جليل خزعل
رسوم  :زاهد المرشدي

َ
قال ْ
قيس
ت ب َْل ْ
الي ُ
ميس
وم َخ ْ
َ
َ
وغ ًدا في ُ
الج ُم ُعة
س ُ
أز ُ
ميس
ور َل ْ
َ
لكن َقرَّ رْ ْ
ت
ْ
في ي ِ
السبت
َوم َّ
يكون كِتابي
س
ُ
َ
ليس
ُهوَ َخ ْي َر َج ْ
األَ َح ُد القادِ مْ
ِـــي عَ ٌّم قادِ مْ
ل ْ

أمّ ــــــا اإلثنين
يَأتينـــــــي َز ْين
في ُ
ْ
الثاء
الث

مِ يال ُد بَهاء
وز ُ
َ
فاف َ
صفاء
واألَربعاء
أحلى األَنباء
س ْبعَ ُة ّ
أيامْ
َ

َتمْ ضي ِبسالمْ

ْ
هذا المَ
جموع
ُ
ْ
سبوع
ُي ْدعى أ
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إعداد :كرار عبد عودة
رسوم  :زاهد المرشدي

يذهب الصائمون قبل

صالة المغرب في اليوم األخير من

شهر رمضان المبارك بالقرب من الجوامع

كل عام وأنتم بألف خير أحبتي نسأل هللا أن

لمراقبة هالل شهر شوال وعند رؤيته يودعون

أيامنا أعياد ومسرات اليوم سنتحدث معكم

الطاعة والغفران) وفي ليلة العيد يتناول كل صائم أكال

يمن عليكم بدوام الصحة والعافية وأن يجعل
عن عيد الفطر المبارك عاداته وتقاليده في
الدول اإلسالمية ومنها العراق.

رمضان بقولهم ( :الوداع ياشهر رمضان الوداع ياشهر

خفيفا وبعدها يقومون إخراج زكاة (الفطرة) وهي صدقة توزع
على الفقراء واليتامى في صباح العيد تستيقظ العوائل فيه
وتبدأ التهاني والتبريكات بينهم حيث الذكور يذهبون إلى

الجوامع لتأدية صالة  ،الكبار والصغار  ،اآلباء واألبناء وبعد
أداء صالة العيد تبدأ زيارة بيوت األقارب والجيران
واألصدقاء وتقديم التهاني والتبريكات لهم فالعيد
مناسبة جليلة تبدأ بزيارة وتنتهي بصلة الرحم.
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العمة هدى  :ذكرنا ثمان فوائد للصالة على
محمد وآل محمد وسنتحدث ع��ن الفائدة

التاسعة  ,وه��ي أنها تطرد الشياطين ,وعن

ال��ن��ب��ي s

( إن ال��ش��ي��ط��ان اث��ن��ان  :شيطان

الجنُ ،
ويبعَ د بال حول و ال قوة إال بالله العلي
العظيم ،وشيطان اإلنس ُ
ويبعَ د بالصالة على

النبي وآله ) .

ً
جميعا والعمة هدى  :اللهم صل على
البنات
محمد وآل محمد  -الح��ول والق��وه إال بالله

العلي العظيم .

نرجس  :من هو الشيطان يا عمة ؟

قصة  :سعد الدين البناء

رسوم :أحمد الخزعلي

العمة هدى  :الشيطان هو (كل شرير  ،عات ،

متمرد ،من الجن واإلنس والدواب وقد غلب
استعماله في القرآن الكريم والسنة الشريفة

ف��ي ابليس وذري��ت��ه  ،وه��و م��ن ال��ج��ن الذين
خلقوا من النار  ,وقد عبد ابليس هللا تعالى
م��ع المالئكة ف��ي السماء ستة آالف سنة ال
ُي��درى هل هي من سني اآلخرة أم من سني
الدنيا ،فلما أم��ره هللا تعالى بالسجود آلدم

على نبينا وعليه السالم أبى واستكبر  ,فطرده

فوائد الصالة
عىل حممد وآل حممد

هللا تعالى من رحمته  ،فطلب من هللا تعالى

أن يمهله إلى يوم القيامة جزاء على عبوديته
لله تعالى ستة آالف سنة  ،فأجاب هللا تعالى
طلبه وأمهله  ،عندها أعلن العداء ألبناء آدم

وهل رزقك
هللا ماالً كي تصلي له ؟

 gوقال َ ( :قا َل َف ِب ِع َّزت َِك ل ْأغ ِو َي َّن ُه ْم �أَ ْج َم ِع َ
ني
(�ِ )82إ َّال عِ َباد ََك مِ ْن ُه ْم مْال ُ ْخلَ ِ�ص َ
ني ( ) )83سورة ص.

ثم أنك فقير ال يجب عليك

العروق ومن خالل ذلك يستطيع أن يوسوس

للذهاب إلى الحج وإلى غير ذلك .

والشيطان يجري في بني آدم مجرى الدم في

الخمس  ،وأمامك الوقت الطويل

لإلنسان ويصده عن الصراط المستقيم .
ً
دائما أن ال نخضع لوسوسة
زهراء  :أذن علينا

ريحانة :ما معنى اإللهام

الشيطان الرجيم ونستعذ بالله من الشيطان

يا عمة.

الرجيم عندما يوسوس لنا  ,ك��أن يلقي في
ً
أفكارا سيئة وباطلة  ,كأن يوسوس لك
قلوبنا
في ترك الصالة أو الزكاة أو الخمس أو الحج,
ب��أن يلقي ف��ي أف��ك��ارك وي��ق��ول  :ل��م��اذا تتعب

نفسك في الصالة ؟

صلى اإلله ذو العلى عليك يا خير البشر

انت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر

بكم هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر

20

ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر
ٍ

العمة هدى :نعم يا عزيزتي هناك أعمال

العمة هدى :اإللهام

هو القاء األفكار الحسنة

وهي من المالئكة  ،ومن هنا قيل:
(الوسواس أثر الشيطان الخناس ،
واإللهام من المالئكة الكرام ) .

فاطمة :ه���ل ه��ن��اك أم����ور اخ���رى
علينا أن نعملها لكي نطرد
الشيطان عنا .

كثيرة منها الصوم ،الصدقة  ،والحب في
ً
دائما .
هللا  ،واالستغفار وذكر هللا تعالى
العمة ه��دى  :أم��ا ال��ف��ائ��دة ال��ع��اش��رة من

ال���ص�ل�اة ع��ل��ى م��ح��م��د آل م��ح��م��د فإنها

ت��وج��ب محبة هللا ت��ع��ال��ى وال��ق��رب من
النبي  , sور ّده السالم .

عن اإلمام علي الهادي g

أنه قال (انما

اتخذ هللا تعالى اب��راه��ي��م خليال لكثرة
صالته على محمد وأهل بيته.

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

حوراء  :عن محمد بن مراون  ،عن أبي
ّ
((وكل هللا بقبر
عبد هللا الصادق  gقال :
ً
ملكا يقال له  :ظهليل ،
النبي محمد s

اذا صلى عليه أحدكم وسلم عليه قال
له يا رسول هللا فالن ّ
سلم عليك وصلى

عليك ,وق��ال  :فيرد النبي s

بالسالم,

وأي فوز أعظم من رد السالم من رسول

هللا s؟

وعن رس��ول هللا s

أنه قال (أن أولى

علي صالة )
الناس بي أكثرهم
ّ

وع��ن��ه s

أن���ه ق���ال ( إن أق��رب��ك��م مني

يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي

صالة في دار الدنيا ) .
ً
جميعا والعمة هدى  :اللهم صل
البنات
على محمد وآل محمد .

العمة ه��دى  :ال��ف��ائ��دة ال��ح��ادي��ة عشرة
للصالة على محمد وآل محمد انها تعين

على أه��وال اآلخرة ,وهذا ما سنتحدث
ب��ه ف��ي لقائنا ال��ق��ادم ونسأله تعالى أن

يرزقنا وإي��اك��م في الدنيا زي��ارة محمد
وآل محمد والثبات على محبتهم وفي

حباهم رب العلى ثم اصطفاهم من كدر

قد فاز من واالهم وخاب من عادى َ
الز َ
هرْ

يسقى الظمأ وهو اإلمام المنتظر
آخرهم
ِ

عترتك األخيار لي والتابعين ما أمَ رْ
ً
معرضا فسوف يصليه سقر
من كان عنهم

اآلخ����رة شفاعتهم وم��ج��اورت��ه��م ببركة

الصالة على محمد وآل محمد .
ً
جميعا والعمة هدى  :اللهم صل
البنات
على محمد وآل محمد .
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مرحبا أصدقائي كيف حالكم؟ سنقدم لكم
في هذا العدد رياضة أخرى تعتمد على
الخفة واللياقة البدنية وهي رياضة الجمباز

إعداد :كرار عبد عودة

رسوم  :زاهد المرشدي

رياضة الجمباز
الجمباز هي رياضة تتضمن
أداء مجموعة من الحركات في
أجهزة مختلفة ففي كل جهاز
سلسلة من الحركات مختلفة.
يجمع الجمباز بين القوة والمرونة
والسرعة والبراعة.
مسابقات الجمباز الفني للرجال
تتكون من ستة أجهزة هي
البساط األرضي و حصان الحلق
و الحلق و حصان القفز وحاليا
يسمى بطاولة القفز ،المتوازي
وجهاز العقلة  ،ويسمى
الالعب الذي يشارك في كل
المسابقات العب جمباز عام
أما الالعب الذي يشارك في
مسابقة أو مسابقتين يسمى
العب جمباز متخصص.

نبذة عن تأريخ هذه الرياضة.

يعود تاريخ الجمباز إلى أربعة آالف سنة خلت ،ويذكر بعض المؤرخين أنه مستوحى من البهلوانات
في مصر القديمة ،الذين كانوا يقفزون ويتشقلبون ويقومون بحركات تحتاج إلى لياقة بدنية كبيرة،
وقد أوضحت بعض الرسوم والنقوش الموجودة على جدران األهرامات والمقابر المكتشفة ذلك.
وقد مارس الرجال والسيدات لدى اإلغريق الرياضة على أنواعها ومن بينها الجمباز الذي أصبح جزءا
من ألعابهم األولمبية ،إذ قام األلماني فريدريك جان ،وهو مدرس في إحدى مدارس الجمباز الحديثة،
جزءا من األلعاب
بتجهيز أول معدات الجمباز في أوائل القرن التاسع عشر الميالدي ،أصبح الجمباز ً
األولمبية ،منذ أن بدأت هذه األلعاب في صورتها الحديثة عام 1896م وفي سبعينيات القرن العشرين
تحديدا األلعاب األولمبية التي جعلت الجمباز رياضة تستحق المشاهدة.
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التجاوز على المقابل

إعداد  :كمال شبر
رسوم  :زاهد المرشدي

السالم عليكم أعزائي الصغار  ,رجال الغد والعلماء  ,يا من ادعو
لهم في الصباح والمساء  ,ابدأ الحديث معكم بقصة نأخذ منها
عبرة ونستذكر بها ما سبق من لقاءات ممتعة معكم .

قال أحدهم للقصاب  :أريد أطيب قطعة في

الذبيحة فأعطاه اللسان  ,ثم قال له :أريد أخبث
ُ
ايضا ؟!!
قطعة في الذبيحة فأعطاه اللسان
فسأله عن ذل��ك فأجابه أن اللسان س�لاح ذو

حدين  ,اذ طاب طاب االنسان واذا ساء ساء
ً
ً
جيدا في
انسانا
االنسان  ,فالذي يريد أن يكون

الدنيا وينال درجة في اآلخرة عليه االلتفات
واالعتناء بالكلمة التي يتكلم بها مع اآلخرين
صغارا وك��ب��ارا ورج���االً ون��س� ً
�اء دون استثناء

ً
ً
شديدا على كل
رقيبا
فالله تعالى جعل علينا

كلمة نتفوه بها ( َم��ا َي� ْل� ِف� ُ�ظ مِ ��نْ
�ب َع� ِت�ي� ٌد )
َق� � ْولٍ ِ�إ َّال َل � َد ْي � ِه َر ِق �ي� ٌ
سورة ق  /اآلية (. )18

ومن أهم أسباب التجاوز

على المقابل

:

اوالً  :االستصغار

واالستهانة به  ,وهذا خطأ فادح
ً
جدا فقد ورد في الحديث
ونتائجه سيئة

ّ
الشريف (من ّ
مؤمنا لم يزل هللا ّ
ّ
وجل
عز
حقر
ً
ً
ماقتا )  ,فالله تعالى كرمنا وفضلنا على باقي
حاقرا له

المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم  ,فال يحق ألي أحد منا
أن يستهين ويستحقر اآلخرين.

فهذه دعوى لنا يا أحبائي أن نفكر بصورةصحيحة
ونستمع إلى عقولنا وهي تقول لنا أن األب واحد

وهو آدم واألم واحدة وهي حواء والكل مصدره
ونهايته التراب .

األمرالثاني  :انتظروه في العدد القادم
بإذنه تعالى والسالم عليكم.

23

87

الطف ـ ـ ـ ــل

المـ ـ ـ ـ ــعاق

قصة  :ضياء العيداني
رسوم :زاهد المرشدي

ذهب لبيب وقلمه إلى ساحة لعب كرة
القدم فوجدا أصدقاءهم هناك.
ً
أيضا.
وكان جارهم المعاق هناك
هل
يمكنني أن
ألعب معكم؟

وكيف

تلعب كرة القدم
وأنت معاق بإحدى
رجليك؟ هههه

ل��م��اذا أن���ا ب��ه��ذه ال��ح��ال
كم أتمنى لو كانت لدي
قدمان سالمتان؟

24

لبيب :لقد قررنا أنا وصديقي
القلم أن نلعب معك
المعاقً :
حقا.
القلم :نعم يا صديقي ،خذ
هذه الكرة.

وبعد أن شاهد األطفال ما فعله لبيب وقلمه مع الطفل المعاق أحسوا بفعلهم الخاطئ تجاهه،
فاتجهوا إلى لبيب والقلم والمعاق وقرروا أن يلعبوا سوية ،بعد أن اعتذروا من الطفل المعاق.

وبعد انتهاء اللعب.

لقد شعرت بالسعادة
وأنا ألعب معكم

لقد

استمتعنا
باللعب
يا لبيب.

وأنا فرح ً
جدا ألنكم صححتم
خطأكم ،وجئتم لنلعب سوية.

25

87

رسوم  :أحمد الخزعلي

روي ع
ن رسول هللا
أن
ه
قا
ل:
"
م
ن
المؤ
قضى ألخيه
من حاجة كا
ن
ك
م
َّ
ن
عب
د
الله دهره.

s
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(مي

زان الحكمة).

إعداد :لبيب السعدي

رسوم :زاهد المرشدي

السالم عليكم كيف حالكم
ياأصدقائي األذكياء؟ في هذا العدد
عمل صديقنا علي تجربة بسيطة فقد
وضع لعبته على سطح مائل ثم تركها تسير
على هذا السطح وقد اكتشف عدة أمور هل
عرفتموها ؟

واآلن فكروا جيدا وجدوا
الجواب المناسب للحل  ..إلى
اللقاء يا أصدقائي األذكياء

جواب العدد السابق
له أكبر كتله هو العدد ()2
الذي

 .1الجسم
لجسم األخف هو العدد ()1
 .2ا
قنا سالم أن ( وزن الجسم
 .3حيث اكتشف صدي
المزاح) لذلك يزداد الجسم
الطافي هو وزن الماء
فينة كلما زاد عدد ركابها.
الغاطس من الس
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قصة :شهد قصي
رسوم  :أحمد الخزعلي

ف�������ي أح�����������د األي�����������ام

الجميلة والمشرقة في غابة األمل

وتحديدا تحت شجرة السندباد الكبيرة

والضخمة اجتمعت نحوله بأصدقائها وقالت

لهم  :سنتحدث ع��ن م��وض��وع مهم ج��دا وهو
الرفق ويجب عليكم المشاركة في النقاش لكي
تعم الفائدة للجميع  ,استغربت الحيوانات
ال���م���وج���ودة ت��ح��ت ال��ش��ج��رة وأخ����ذت
ت��ت��س��اءل ف��ي��م��ا بينها ع��ن ه��ذا

نحوله  :ال تحتاروا يا أصدقاء انا سأبدأ بالكالم
ُ
لقد أوص���ي اإلن��س��ان ب��ال��رف��ق وأوص���ي ب��ه كل
الكائنات فوق سطح االرض وأود من الجميع

أن يشاركوا ف��ي حديثنا فهذا الخلق الكريم

يستحق منا االهتمام والممارسة الصحيحة .
األرن���ب  :ح��س��ن� ً�ا ال��رف��ق أح���د األخ��ل�اق التي
تجعلنا متالحمين ومتوادين فيما بيننا فلو

رفق الكبير على الصغير ورفق البصير باألعمى

ورفق العالم بالجاهل فجعله ينتهل من علمه
ً
عالما جميالً
وال يبخل عليه بشيء منه سيكون
ً
ومشرقا مثل سماء غابتنا المشرقة .

28

الموضوع .

الحمامة  :نعم فقد روي عن الرسول s

وال نزع من شيء إال شانه) .

أنه قال( " :ان الرفق لم يوضع على شيء إال زانه

ً
جدا أو قر ٌد ذو شكل غير مقبول مثالً وقد ساعد
العصفور :أي أن لو كان هنالك فيل كبير

فرخ ببغاء سوف يغير من تصوره ويعكس تربيته أمام الحيوانات وبالعكس لو كان هناك
ً
غرابا اسود واقع في مشكله ولم يساعده سوف يجعل ذلك
طاووس متكبر مفتخر قد شاهد
الغراب يشعر بالحزن ويظن أن الجميع منهم من امة الطاووس هكذا  ,أو ان هذا الطاووس
ً
جدا ولربما يؤدي إلى مشاكل في المستقبل عندما يرى هذا الغراب الطاووس في
مسيء

مشكلة وال يساعده فتصبح الدنيا التي جعلنا هللا فيها مظلمة كثيرة فيها األحقاد ,

النملة  :روي عن اإلم��ام علي j

أن��ه ق��ال " عليك بالرفق ,

فانه مفتاح الصواب وسجية أولي األلباب " ومفتاح الصواب

أي أنه باب صحيح وقد تكون فطرة اإلنسان عليه حيث أننا

نشاهد الصغار يحزنون على القطة التي تعاني من مشكلة أو

ألم ولكنه عندما يكبر تصبح هذه الصفة الرائعة قليلة لديه ,

وأولي األلباب كما تعلمون هم أصحاب الحكمة وهذه طباعهم

فاذا هذا يدل على حسن صفتنا لهذا اليوم .

نحولة  :أج���ل وق���د روي ع��ن ال��ن��ب��ي محمد s

أن���ه ق��ال

�ظ��ه مِ ���ن ال��رف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ق ُأع���ط���ي ح� َّ
" مَ ���ن ُأع���ط���ي ح� َّ
�ظ��ه مِ ���ن خير
َ
الدنيا واآلخرة.

نتعلم من هذه القصة

الجميلة اعزائي الصغار

الرفق ببعضنا وأن نساعد من يحتاج
لنا وال ننظر لآلخرين بتكبر أو غرور

فقد حثنا النبي االكرم محمد s
بيته  bعلى التعامل بالرفق ألن الرفق

وأهل

صفة حسنة في اإلنسان و لكي نكسب
رضا هللا في الدنيا وشفاعته في
اآلخرة .
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سيناريو :نادية غازي

رسوم :غزال محمد

وم�����اذا ف���ي ذل���ك؟

ك������������ي������������ف
ح����ال� ِ
���ك ف��ي

ادرسي أكثر

ال��ح��م��د ل��ل��ه ل��ك��ن هناك

م���درس���ت� ِ
��ك

طالبة تتفوق علي في

الجديدة ؟

الصف اسمها نرجس

دائما كنت األولى واآلن
علي أن أدرس أكثر..
َّ

المشكلة إنها ذكية

إنها كذلك يا أمي ليتني كنت مثلها

وج��م��ي��ل��ة ومرتبة

وم������ح������ب������وب������ة ال
ينقصها شيء ابدا

أن����ت م��ع��ج��ب��ة بها

لذلك ترينها كاملة
ح��ق��ا ي���ا ع��م��ت��ي إن عبير

لطيفة وت��ح��ب م��س��اع��دة

الناس وهي رائعة وذكية

ه���ه���ه���ه وم������ن ي���ش���ه���د ل��ع��ب��ي��ر ؟
بالمناسبة ِ
أنت لم تسلمي يا مريم

ِ
أنت ,فكل انسان
ال يا عبير كوني

لديه شيء مميز ال يشبه غيره
عفوا السالم عليكم

وعليكم السالم هيا بنا نلعب
قليال حتى موعد الغداء

30

هل سمعتن ,ستجرى مسابقة علمية

وثقافية بين مدارس المنطقة

وهل ستشارك
مدرستنا؟

أكيد
ت�������������������رى م�����ن

سيمثل صفنا ؟
اكيد نرجس

أنتبهن يا بنات هناك مسابقة ثقافية
حقا متى؟؟

وعلميه ستشترك بها مدرستنا
قريبا إن ش��اء هللا

لذا علينا االستعداد

آه ي��ا أم��ي ك��م أن��ا سعيدة الحمد لله ولكن
لماذا لم تختار المعلمة نرجس رغم تفوقها ؟

قد تمتلك نرجس الكثير
م���ن ال��ص��ف��ات ول��ك��ن��ه��ا ال
تستطيع قيادة مجموعة

س��ت��ش��ارك م��ن صفنا

وس���ت���ك���ون

ومروة وطالبات من

ال����ف����ري����ق،

ن������رج������س وع����ب����ي����ر

عبير قائدة

الصفوف األخرى

استعدي
يا عبير

ن���ع���م ي����ب����دو أن

هيا ال تفكري هكذا

تبرع فيه نرجس

ساعديها يا مريم

ه����ن����اك ش���ي���ئ���ا ال

واستعدي للمسابقة,

حاضر يا عمتي
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إعداد :عالء الباشق

رسوم :زاهد المرشدي

شعب الكالش
مرحبا بكم يا أصدقاء اليوم سوف نذهب

في رحلة الى شمال باكستان وتحديدا الى

منطقة جبلية نائية هي منطقة يعيش فيها

شعب الكالش .
يُ عتقد أن أف��راد قبائل الكالش القاطنة في
المرتفعات الجليدية الشمالية من باكستان
بأنهم من نسل االسكندر المقدوني الكبير
أو أنهم أحفاد جنود جيش االسكندر الذين
ضلوا طريقهم في المرتفعات الجبلية في
شمال باكستان في العصور السابقة .وذلك
بوضع تقاليد وثقافة الكالش الفريدة من
نوعها في عين االعتبار ،فهم عرقية ال تتشابه
مع مجموعة العرقيات المحيطة بها ال من

الناحية الجينية وال من الناحية الدينية
ً
تماما عن
وال الثقافية مع أنهم مختلفون
باقي سكان باكستان في طريقة تفكيرهم
وأشكالهم التي تتشابه مع األوروبيين في
ل��ون بشرتهم وشعرهم األش��ق��ر وعيونهم
الخضراء وال��زرق��اء وال��س��وداء والرمادية
والبنية  ,وللطبيعة دور ه��ام للغاية في
حياتهم اليومية ومعتقداتهم الروحية،
ً
جزءا
وتعتبر تقلبات الجو وفصول السنة
من تقاليدهم وطقوسهم الدينية ،إذ إنهم
ي��ق��دم��ون التضحيات ل��ه��ذه ال��م��واس��م من
خ�لال المهرجانات واألع��ي��اد الدينية التي
يقيمونها بمناسبة قدوم المواسم الجديدة
تلو األخرى.
يتحدث الكالش لغة تعرف باسم "خوار"
أو "درت����ك" وه��ي لغة تضم مجموعة من
ك��ل��م��ات ال��ل��غ��ات ال��ه��ن��دي��ة وال��ف��ارس��ي��ة مع
مجموعة كبيرة من كلمات اللغات األوروبية
ً
أيضا
القديمة ،وت��ع��رف لغة ه��ذه العرقية
بلغة الكالش نسبة إلى عرقيتهم ،وهي لغة
مهددة باالنقراض.
تع ّد مقابر الكالش إحدى أغرب المقابر على
وجه األرض ،إذ يتم ترك جثمان الميت في
صندوق خشبي مغلق أشبه بالتابوت في
ال��ه��واء الطلق وس��ط المقبرة ،وإن كانت
ً
تماما من
أنثى يتم تزيينها مثل العروس

المالبس الجميلة واألس���اور والمجوهرات
الثمينة ،بينما تضطر عائلة الميت إلى بيع
نصف ممتلكاتها أو كلها من الثروة الحيوانية
إلتمام مراسم تشييع الميت على الطريقة
الكيالشية والتي تستمر لنحو سبعة أيام
يتم خاللها إط��ع��ام ال��ق��ادم��ي��ن على ال��ع��زاء
وتجهز لهم وج��ب��ات خ��اص��ة ال تعد إال في
مناسبات العزاء ومعظمها تتألف من اللحوم
والمكسرات وال��ف��واك��ه ،تنظم إليها مراسم
خاصة  ،وتستمر النياحة على جثمان الميت
لمدة ثالثة أي��ام متتالية ليتم وضع الميت
في التابوت أو الصندوق الخشبي في نهاية
اليوم الثالث.
والحياة الصحية بالنسبة لـ "الكالش" جيدة
بسبب البيئة وال��م��أك��والت البلدية النقية
والسير لمسافات طويلة على األقدام وتسلق
ً
يوميا ،وتتجاوز أعمار العديد منهم
الجبال

( )100عام أو أكثر من ذلك .
أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة
وألتقيكم في رحلة اخرى إلى اللقاء .
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إعداد  :الشيف زهير عاصم

رسوم  :زاهد المرشدي

طريقة
عمل الخبيزة

السالم عليكم أيها األطفال اليوم في
األردن والتي تشتهر بأكالتها العريقة
والمشهورة ومنها (المنسف األردني)
ولكن عمله صعب عليكم أحبائي ،لذا اخترت لكم
أصدقائي أكلة سهلة وجميلة ومفيدة جدا ألجسادكم
وهي مصدر رزق الفقراء .

وقت التحضير 20 :دقيقة

وقت الطهي 20 :دقيقة

المقادير
 2حزمة خبيزة
 2/1حزمة كزبرة
 2/1حزمة كراث
 1فص ثوم مقطع
 1بصلة مقطعة
 4/1كوب زيت أو سمنة نباتية
 1ملعقة كوب ملح
كما يمكن إضافة نكهة مرق الدجاج أو الفلفل األسود حسب الرغبة .

طريقة التحضير
نقطع كل من الخبيزة والكزبرة
والكراث وننقعهم بالماء لمدة خمسة
دقائق إلزالة االتربة منها ثم نصفيه
بمصفى ،ثم نضع الزيت في المقالة
ونضيف البصل ونقلبه إلى ان يحمر
ثم نضيف الثوم والخبيزة والكزبرة
والكراث ونخلط جميع المكونات إلى
حد النضوج ونقدمهم بطبق مع
ليمون .وألف عافية
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فوائد األكلة

 .1الخبيزة :وهي نبتة قديمة جدا استخدمت بالطب النبوي فداخليا
تحتوي على الحديد والمغنسيوم ومهدئة للسعال وتستعمل
كملين لألطفال ،أما خارجيا تستعمل كمرهم للسعات الحشرات
وكغسول للجروح أو القروح كما تكون مقوي للثة األسنان وتقضي
على الجراثيم.
 .2الكزبرة :توصف لزيادة الشهية ،وعالج المغص ،وتساعد
في تحسين أداء الجهاز الهضمي ،كما تحتوي على العديد من
(الفالفنويدز) وهي مادة مضادة لألكسدة التي تحمي خاليا
الجسم من األمراض.
 .3الكراث :يحتوي على فيتامين ( )kالمفيد جدا للعظام حيث يعمل
على تنشيط بروتين (األوستيوكالسين) والذي يفيد العظام بشدة.

إعداد
لبيب السعدي

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي
تصبح المعادلة صحيحة

جواب العدد السابق
أوجد العدد المفق
ود في مقدمة الطائرة
األولى باالست
عانة باألعداد الموجودة

تنويه

قراءنا األعزاء لقد ورد سهوا في العددين 85 ، 84
في اجابات فقرة عود الثقاب وكانت الحلول خاطئة
لذلك ندرج لكم الحلول الصحيحة لتلك األعداد ونعتذر
لكم عن هذا الخطأ غير المقصود .

جواب العدد ( ) 84

جواب العدد
السابق

جواب العدد ( ) 85

لقد ركبت هذه الحروف في قطار
الحروف متجه إلى مدينة الحروف
وقد كون أحمد 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.

جواب العدد السابق:

قميص  ,ملعقة  ,صادق
صاروخ  ,داوود

35

87

ً
مرحبا

أصدقائي :

فرخ الدجاجة الصغير

بحاجة إلى من يوصله
إلى أمه الدجاجة ...

من منكم أصدقائي
يستطيع أن يوصله

بأسرع وقت ممكن؟

اكتب أسماء األشكال
ً
ً
وأفقيا
عاموديا
عامودي

أفقي

جواب العدد السابق

شارع  /عرش  /مذهل  /هاشم  /يحذف

36

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 .
isy
 ...... Daزهر اللؤلؤ
e tree
pl
ap
 .....شجرة التفاح
جوا
ب
ا
لع
دد
us
ال
ng
سا
بق
 ....... fuفطر

إعداد :حنان شاهين

اشطب ح��روف األحاديث التالية ال��واردة
�س�لام ف��ي آداب
ع��ن أه��ل البيت عليهم ال� ّ
السر المؤلفة
المائدة ،لتحصل على كلمة ّ
من ثمانية حروف وهي اسم سورة قرآنية.

������������ي�������������د األش���������������رب���������������ة ال�������ل�������ب�������ن"
"س�
ّ

"ال����وض����وء ق��ب��ل ال� ّ
��ط���ع���ام ي��ن��ف��ي الفقر"
���س����واك م��ط��ه��رة ل��ل��ف��م ،م���رض���اة للرّ ب"
"ال� ّ

أن ال���������� ّن����������اس ق��������ص��������دوا ف���ي
"ل�����������و ّ

ال� ّ
�����ط������ع������ام الس�����ت�����ق�����ام�����ت أب�����دان�����ه�����م"

������إن
"اف������ت������ت������ح ط�����ع�����ام�����ك ب����ال����م����ل����ح ف� ّ
ف�����ي�����ه ش������ف������اء م��������ن س����ب����ع����ي����ن داء"
جواب العدد السابق  :نرجس
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ريتاج عباس
سنة واحدة
العراق

محمد رضا حيدر
 5سنوات
العراق

ابراهيم صادق
 7سنوات
العراق

طيبة علي
 5سنوات
العراق

مصطفى حسين
 7سنوات
العراق

طيبة ميثم
 5سنوات
العراق

مكرم حسنين
 8سنوات
العراق

باقر الطيري
 5سنوات
العراق

جمانة عباس
 3سنوات
العراق

محمد علي انور
سنة واحدة
العراق

ميامين حيدر
 4سنوات
العراق

ضرغام ايوب
سنة واحدة
العراق

رقية صفاء
 5سنوات
العراق

يوسف عباس
سنة واحدة
العراق

فاطمة حجازي
 6سنوات
لبنان

علي فياض
 5سنوت
لبنان

علي الجعفري
 11سنة
لبنان

عباس عقيل
 4سنوات
لبنان

زهراء الجعفري
 8سنوات
لبنان

ريحانة عقيل
سنة واحدة
لبنان

خليل عمر
 9سنوات
لبنان

محمدرضا مشتاق
 3سنوات
العراق

محمد باقر علي
 9سنوات
العراق

محمد احسان
 11سنة
العراق

جعفر إسالم
 7سنوات
العراق

حسين غالب
 7سنوات
العراق

محمد زمان
 8سنوات
العراق

قتيبه العبيد
 6سنوات
لبنان

حسين علي
 8سنوات
العراق

حسنين علي
 3سنوات
العراق

رقية مصطفى
 6أشهر
العراق

رضا مرتضى
 10سنوات
العراق

عباس فائز
 6سنوات
العراق

عباس حسن
 7سنوات
العراق

قاسم محمد
 12سنة
العراق
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مرحبا بكم أحبتي الصغار ستتعرفون في هذا
ال��ع��دد على موهبة ج��دي��دة م��ن محافظة
ك��رب�لاء المقدسة تميز بحبه إل��ى الفن

والمسرح يبلغ من العمر  15عاما أال وهو
علي حيدر كريم.

هو احد عناصر كشافة االمام الحسين j
االعظم  sالتابع إلى العتبة الحسينية المقدسة وقد كان لنا لقاء معه
قال فيه  :ظهرت موهبتي عندما التحقت بكشافة اإلمام الحسين. j
،لواء كربالء  ،فوج الرسول

فقد صقل موهبتي اساتذة مختصون في الدورات الكشفية كان لهم الدور

الكبير في اعطائهم لي دروس بالفن اضافة إلى أهلي وأصدقائي ووقفتهم معي

إذ كانوا يشجعونني ويعطوني دافع االستمرار وتحديدا في مجال الفن والمسرح.
ك��م��ا ك��ان��ت ل��ي م��ش��ارك��ات ع��دي��دة وم��ت��ن��وع��ة ف��ي م��ه��رج��ان��ات وف��ع��ال��ي��ات م��ن��ه��ا مسرحيات

(كوميدية،تراجيدية ،صامته) وحصلت على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية ،اضافة إلى ذلك شاركت في

دورات متنوعة منها دورة لحفظ القرآن الكريم ودورة في الدفاع المدني.

وأضاف علي :إن السبب الرئيسي بتوفيق كل شخص هو هللا سبحانه وتعالى اذ زرع هذه المواهب بداخلنا وانا

دائم الشكر لله سبحانه

فكل هذه المواهب من نعمه  ,والشكر إلى كشافة اإلمام الحسين j

في العتبة الحسينية

المقدسة وايضا إلى قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية على رعايتهم لنا في تطوير مهاراتنا ومواهبنا.
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طاعة

الوالدين

مشاركة الصديقة حوراء هاني  /العمر  9سنوات  /النجف األشرف
خرجت العصفورة األم من العش لتجلب الطعام لصغيرها وقبل خروجها أوصت صغيرها بأن اليتحرك من مكانه حتى ال يقع

من العش فيموت وبعد ذهابها بقليل جاءت فراشة وسلمت عليه وسألته لماذا تجلس وحدك هنا ؟ تعال لنلعب معا فقال لها ال
أريد..أمي ال توافق فسألته فراشة ثانية ولماذا تتركك أمك؟ ّ
فكر الصغير في كالم الفراشة وقال :ال بد من أن الفراشة محقة

وتساءل بحسرة...لماذا تركتني أمي؟ أظن أنها التحبني ف��أراد مطاوعة الفراشة  ،وتحرك من العش وكاد أن يقع وسرعان

ماوصلت أمه تحمل بمنقارها الطعام لصغيرها المدلل قالت ياولدي ماهذا ؟ ماذا تفعل ؟ كدت أن تسقط وتموت لماذا خالفت
ً
وحيدا ألنك ال تحبينني
أوامري؟ قال العصفور الصغير ،الفراشة اغرتني باللعب وقالت لي تعال والعب وافهمتني انك تركتني

فردت عليه والدته :التصدق كل ماتسمع فقد ذهبت ألجلب لك الطعام كي التموت جوعا ,حاذر ياولدي ليس كل ما يقال صحيح

والتطع المغرضين فقد تضر نفسك جهال  ,فندم العصفور واعتذر من والدته ووعدها بأن يسمع كالمها وال يعصي أوامرها .
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جاسم علي كرار

العمر  10سنوات  /كربالء المقدسة

عند انتهاء االمتحانات اقوم بتقسيم أيام

العطلة بما يفيدني فأجعل فترة للعب وفترة

للمطالعة والقراءة وفترة لزيارة األقارب

والمراقد المقدسة  ,والفائدة التي أحصل
عليها من أيام العطلة هي مطالعتي لبعض
الكتب

الدينية

واالجتماعية

الوعي الثقافي لي .

لزيادة

نور هللا علي حاتم
العمر  12سنة  /بابل

اقسم أيام فراغي في العطلة حسب

األهمية فأجعل وقت للعب ووقت

للقراءة ووقت لزيارة األقارب بحيث أجعل

أوقات فراغي كلها مفيدة واستفيد منها
نرجس مهدي هادي
العمر  12سنة  /بغداد

أقضي أوقات فراغي في العطلة

وخصوصا فترة القراءة ألنها تزيد من
ثقافتي العامة وأيضا زيارة األقارب
لكي ال أقطع صلة الرحم بيننا .

بقراءة الكتب العلمية والثقافية لكي

أزيد من قدراتي الذهنية والفكرية وايضا

أقوم بمساعدة والدتي في أمور البيت
وأذهب معها لزيارة المراقد المقدسة
في كربالء والنجف .

عمران

عثمان

علي

العمر  12سنة  /العمارة

أقضي جميع أيام العطلة بالعمل مع

خالي في النجارة ألن والدي متوفى وأساعد

ميثاق محسن أحمد

العمر  11سنة  /النجف االشرف

أقضي أوقات فراغي في العطلة

بالعمل مع والدي وهو طبيب أسنان

أتعلم منه هذه المهنة لكي أصبح في

المستقبل طبيب أسنان  ,وأيضا أقوم
بمطالعة الكتب والروايات العالمية لكي

والدتي على مصروف البيت وأيضا عند

العودة من العمل أطالع بعض الكتب الدينية
والثقافية واللعب مع أخواتي الصغيرات
وفي بعض األيام أذهب مع والدتي لزيارة
المراقد المقدسة وأيضا نذهب إلى بيت
جدي في الريف نقضي فيه بعض
األوقات الجميلة .

أزيد من ثقافتي .
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تكريم الطلبة المتفوقين في
رحاب الحرم الحسيني

في أجواء إيمانية واحتفالية أقامت العتبة الحسينية
المقدسة ومن داخل الصحن الحسيني المقدس حفال

لتكريم الطلبة المتفوقين م��ن م��درس��ة السيدة رقية
االبتدائية وعلي االصغر االبتدائية التابعتين لمؤسسة

اإلمام الرضا g

حيث حضر الحفل المتولي الشرعي

وقد عبرت معاونة مديرة مدرسة السيدة رقية h

االبتدائية لأليتام عن فرحها وسروها الغامرين بهذا
الحفل حيث قالت السيدة حوراء ناظم عبد القادر

افتتحت هذه المدرسة سنة  2012لتحتضن شريحة

األي��ت��ام فقط  ،وق��د اهتم القائمين على المدرسة

للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي

بالمستوى العلمي حيث ن��ق��وم بتدريس المناهج

وت��ن��م��ي��ة ال��ط��ف��ول��ة ف��ي ال��ع��ت��ب��ة ال��م��ق��دس��ة  .وع����دد من

تدريس مادة القرآن الكريم والفقه بشكل موسع.

بالمستوى الدراسي وحثهم على المثابرة في طلب العلم .

الكريم وكل ذلك برعاية العتبة الحسينية المقدسة .

والسيد سعد الدين البناء المشرف على قسم رعاية

ال��دراس��ي��ة ال��م��ق��ررة م��ن وزارة التربية اض��اف��ة إلى

المسؤولين تشجيعا ألطفالنا األع���زاء على االرت��ق��اء

وق��د حفظت التلميذات اج��زاء عديدة من القرآن

وبقي هذا العلم معتمدا حتى وقتنا الحالي هذه باختصار قصة علم الصين ارجوا ان
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اكون قد افدتكم يا اصدقائي الى اللقاء

إذ أقامت بتوفير كل المستلزمات المطلوبة من مالبس وقرطاسية وكتب
مدرسية إلى التالميذ وراتب اضافة إلى االهتمام بالجانب الصحي لأليتام

م��ن خ�لال إرس���ال ك���وادر طبية بين فترة وأخ���رى إل��ى المدرسة ليقوموا

بفحص التالميذ إضافة لخدمات النقل والطعام .

ً
غائبا على
وأك��دت السيدة ح��وراء أن جانب االهتمام بالمواهب لم يكن

ادارة المدرسة حيث اهتمت بتطوير قابليات التالميذ الموهوبين في
الخط والرسم والتمثيل والخطابة واالن��ش��اد وغيرها وف��ي كل ع��ام يتم

عرض مسرحية تمثلها نخبة من التلميذات .

كما تم تقديم الشكر والتقدير من إدارة المدرستين إلى مؤسسة اإلمام

الرضا

g

الخيرية والعتبة الحسينية المقدسة على المبادرة الجميلة

التي قامت بها والشيء الذي يشعر جميع كادر المدرسة والتالميذ بالفخر
واالرتياح النفسي عندما يرو هكذا احتفالية أمامهم وهم يستلمون نتائجهم

من داخل الصحن الحسيني الشريف.

عباس علي محسن وأخاه حيدر علي محسن وهما أبناء أحد شهداء الحشد الشعبي
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