تصدر عن قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية التابع
للعتبة الحسينية المقدسة  ..السنة الثامنة لشهر آب
 2016م الموافق لشهر ذي القعدة 1437هـ

اإلفتتاحية
أعزائي  ..تمر عينا هذه األيام المليئة بفرحة االنتصارات التي يحققها أبطالنا في القوات المسلحة ومقاتلو الحشد الشعبي
وأبناء عشائرنا الغيارى فهم يد واحدة في سوح القتال يدافعون عن حرمة وطننا وهم كالبنيان المرصوص ال تفرقهم ديانة
أو مذهب أو قومية كلهم في صف واحد  ،فعندما يوافيهم أجل الشهادة تمتزج دماؤهم الطاهرة لتسقي أرض الوطن
رافعين شعار لبيك يا عراق  ,ينبذون الطائفية بكل أشكالها آلخر نفس بحياتهم  ,ونحن أعزائي يجب علينا أن نفعل مثلهم
ونقتدي بهم ألن الطائفية كالمرض العضال تنهش عظام جسد وطننا العزيز  ,وأيضا يا أحبائي ال يخفى عليكم ما يحدث اآلن
في مناطقنا اآلمنة من تفجيرات وقتل لألبرياء يريدون من خالل ذلك سلب هذه األفراح من وجوهنا ألنهم لم يستطيعوا
تنفيذ مشاريعهم لزرع الطائفية بيننا ووجدونا نضحي بالغالي والنفيس على أن ال يتفرق
شملنا  ,فعلينا أصدقائي األعزاء التحلي بالصبر واإليمان ألن كل هذه األمور
هي امتحان من الله عزه وجل ويجب أن ننجح بها بفضل تكاتفنا مع
بعض ونبذ العنف والطائفية وزرع روح المحبة واإلخوة بيننا ألنكم جيل
المستقبل فال تدعوا دماء شهدائنا تذهب سدى ...وأنتم أهل لذلك.

سيناريو :وسام القريني
رسوم :غزال محمد

ستذهب معي إلى بستان أبي يا محبوب
ما هو الفرق بين
البستان والمزرعة
يا أمي؟

يا حبيبي البستان فيه
فواكه وورود فقط

المزرعة فيها كل شيء
حتى الحيوانات

4

إسأل جدك

هنا ُيزرع التفاح
والفراولة

وهنا نزرع البرتقال
والليمون

وفي هذه البيوت
البالستيكية تجد
البطيخ والشمام

في هذا المكان تجد
الرمان والمشمش
والكمثرى والخوخ

ما أجمل هذه
المناظر !؟
وسأتناول حبة
من كل شيء
قبل النوم
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هدايا

إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :زاهد المرشدي

في جزيرة ( ميالتريا ) اذا أراد شخص
ان يهدي هدية لشخص آخر فإنه
يضعها بين قدمية وال يسلمها
باليد وبعد فترة يتناول الشخص
هديته ويذهب بها .

اللعب باألدوات الحادة

شاطئ الكابتشينو
واحدة من الظواهر الطبيعية النادرة جدا التي تحدث في فترات قليلة
في كل عقود في أماكن متفرقة من العالم وقد ظهرت هذه الظاهرة
في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا في عام  2008وسميت هذه
الظاهرة بهذا اإلسم وذلك لتشابه الرغوة والزبد التي تخرج من البحر
في شكلها ولونها مع الرغوة التي تطفو على كأس الكابتشينو.
وفي تفسير هذه الظاهرة الغريبة يقول العلماء إن هذه الرغوة تتكون
من الشوائب التي في المحيط كاألمالح والمواد الكيميائية والنباتات
الميتة واألسماك المتحللة وإفرازات الطحالب البحرية ،ما يسبب تكون
الفقاعات الصغيرة وبعدها تتجمع الفقاعات معا لتكون تجمعات كبيره
تشكل هذه الظاهرة الفريدة من نوعها.

6

األدوات الحادة :هي كل أداة جارحة،
تتواجد في داخل البيت وخارجه ،مثل
السكين والمقص وموس الحالقة
وغيره ،فعليكم أحبتي االبتعاد عن
استخدامها ،أو اللعب بها ،ألنها
تؤدي إلى جرحكم وأذيتكم فكل
أداة لها استخدام خاص من قبل
األهل وال ينبغي تحويلها إلى لعبة
نتسلى بها.

ظلت أوروبا في العصور الوسطى تظن ان الذي يتعب
في الجسم هو األقدام ولذلك كانوا يقومون بوضع
أقدامهم على الوسائد عند النوم بدال من رؤوسهم
وبالتالي فإن األقدام هي األحق بالراحة أما الراس ففي
ً
سابقا يتعب ويبقى مرميا على األرض .
نظرهم

ام ع���ل���ى

أق �����������د

الوسائد

المطبات الهوائية
هي غيوم كبيرة وكثيفة تمر
عبرها الطائرة وتحدث اهتزازات
مختلفة الشدة بجسم الطائرة
مما يثير الذعر بين عدد من ركاب
الطائرة .وتعمل الرياح الموجودة
في تلك الطبقة من الجو على
مضاعفة االهتزازات بجسم
الطائرة ,ولكن قائد الطائرة يقوم
ببعض اإلجراءات التي تخلص
الركاب من هذه المرحلة المقلقة,
مثل تغيير االرتفاعات إلى أن
تصل الطائرة إلى الطبقة ذات
الرياح المعتدلة واألقل غيوما.

بصمة اللسان
قد ال تكون بصمة
األصابع وبصمة العين
الشيء الوحيد الذي يميز
كل شخص عن اآلخر،
فقد ثبت أيضا بأن كل
شخص له بصمة لسان
تختلف عن اآلخر.
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إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :احمد الخزعلي

بين لي أبي ما أخبرتكم به عن مخلوقات هللا
بعد أن ّ

تعالى المطيعين له والذين يحبون الخير لنا ،أال وهم

المالئكة ،حدثني أبي بما سأخبركم به في هذا العدد

عن مخلوقات ال تحب الخير لنا بل تريد أن تغوينا
وتتمنى أن ندخل النار أال وهم:

(الشياطين)

وكبيرهم أبليس الذي تحدث القرآن
ال��ك��ري��م ع��ن��ه ،ف��ه��و ال���ذي ح��س��د أب��ان��ا

آدم ول��م يسجد ل��ه عندما طلب هللا
تعالى من المالئكة أن تسجد ألبينا

آدم امتنع إبليس ول��م يطع أم��ر هللا
تعالى ،فعاقبه هللا تعالى على فعلته
هذه ،وقد طلب إبليس أن يؤجل هللا

تعالى عقوبته إلى يوم القيامة ليقوم

بإبعادنا عن الحق ،والسعي إلدخالنا
إل���ى النار .ف��أم��ه��ل��ه هللا ت��ع��ال��ى تلك

المدة ،لذلك حذرني أبي من وسوسة
ً
كثيرا
إبليس الماكرة ،خاصة وإن له
من األعوان.

فالشياطين هم العدو الخفي الذي ال نراه ،هدفهم هو إفساد

أخالقنا وعقائدنا ،وأن يزرعوا بيننا ال��ع��داوة والبغضاء،
لذلك وردت آيات قرآنية وأحاديث كثيرة في بيان خطر
هذا العدو ،وسبل إضالله وإف��س��اده ،حتى نكون حذرين

منه ومن أعوانه ،ونكون في مأمن من مكره وشره .
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وس�لاح الشيطان هو (الوسوسة) وه��ي حديث النفس والكالم الخفي ال��ذي ال نسمعه،

فالشيطان يوسوس في صدورنا ويدعونا إلى عمل الحرام وينهانا عن عمل المعروف .

ً
كثيرا ،أخبرني
وبعد أن تخوفت من ع��داء الشيطان ،وخفت على نفسي

أبي بأن الشيطان كيده ضعيف ،وال يقوى على اإلنسان المؤمن ،وليس له
ً
دائما ،وان نكثر من قراءة
سلطان على المؤمنين ،ولكن علينا أن نحذر منه

ا�س ( )3مِ نْ َ�ش ِّر
ا�س (� )2إِ َل ِه ال َّن ِ
ا�س (َ )1ملِكِ ال َّن ِ
قوله تعالى ُ (:ق ْل �أَعُو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِ
ا�س خْ َ
ا�س
ال َّن ِة َوال َّن ِ
ِ�س يِف ُ�صدُو ِر ال َّن ِ
ال َّن ِ
ا ْل َو ْ�س َو ِ
ا�س ( )5مِ نْ جْ ِ
ا�س ( )4ا َّلذِ ي ُي َو ْ�سو ُ
(� , ))6سورة النا�س  ,والتي تدفع كيد ال�شيطان وو�سو�سته .
وعلينا ان ال نطبق وساوسه الخبيثة ،فمثالً إذا دعانا الشيطان إلى عدم
ذكر هللا وص ّدنا عن الصالة ،نسعى إلى إقامة الصالة في وقتها ،ونذكر

هللا تعالى ونسبحه ،ألنه ال يستطيع منعنا عن هذا العمل.

ً
شيئا بداخلنا
وإذا أردنا أن نقوم للصالة مثالً والحظنا بأن هناك

يدعونا إل��ى تأجيلها ،فلندرك ب��أن ه��ذه هي وسوسة الشيطان،

ونتعوذ بالحال من الشيطان الرجيم ،ونقوم للصالة مباشرة لكي
ال يتغلب علينا.

ً
أيضا عن أسلوب آخ��ر للشيطان وه��و وع��وده
وق��د حذرني أب��ي

وأمانيه ،فإنه يعد المؤمنين بوسوسته بأشياء غير حقيقية ،فعلينا

أن ننتبه لها ،فمثال يخوفنا الشيطان من الفقر الذي ال وجود له
ألن هللا اغنانا بأشياء كثيرة من نعمة وقد اكد تعالى ذلك بقوله :

ال�ش ْي َط ُان َي ِع ُد ُك ْم ا ْل َف ْق َر َو َي�أْ ُم ُر ُك ْم ِبا ْل َف ْح َ�شا ِء َو هَّ ُ
( َّ
الل َي ِع ُد ُك ْم َم ْغ ِف َر ًة مِ ْن ُه
ال َو هَّ ُ
َو َف ْ�ض ً
الل َوا�سِ ٌع َعلِي ٌم ) البقرة /آية ()268

ً
وأخيرا علينا أن ال نتبع خطوات الشيطان ،نعم فالشيطان يزين
لنا العمل خطوة بخطوة ،فإذا أرادنا أن نترك الصالة ،يوسوس لنا
على تأجيلها ،وبعدها عندما نؤجل بعض الفرائض يدعونا إلى

عدم قضائها ،إلى أن يصل بالمؤمن إلى أن يتركها والعياذ بالله.
أعاذنا هللا تعالى وإياكم من إبليس وأعوانه الشياطين وأبعدنا

عن النار ،وأدخلنا فسيح جناته.
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سيناريو :نادية غازي

ً
غدا أنا وأبوك
سنذهب

رسوم :غزال محمد

ِ
أنت فستبقين عند جديك
أما
ولكن ال تكوني مزعجة

ِ
خالتك في المستشفى
لزيارة
وستبقين ليلة أو أكثر هناك.

وأنا؟

حسنا يا أمي
بالسالمة

لكم جميعا

ويف بيت اجلد

هيا لنتناول العشاء

نحن ننام مبكرين
ونصحو مبكرين

ولكن مازال الوقت

يا عبير

مبكرا جدا على العشاء!

وأين جدي؟ أال
يتناول العشاء
معنا؟

إنه مازال يصلي

في غرفة الضيوف
إنه يتناول

جدتي أنا ال أستطيع النوم

والعشاء؟

اآلن هل يمكنني الذهاب إلى
بيت عمي فهو بجوار بيتنا؟

فقط بعض
الفاكهة

واللبن من
الثالجة

10

حسنا ولكن اخرجي من

باب المطبخ وال تتأخري

ان جدي يصلي كثيرا

نعم لقد نمت عندهم

مرة كلما أنام وأصحو

ولكن الصالة خمسة أوقات
فقط ما الذي يصليه بعد؟

في الليل أجده يصلي

ال أدري

اسأليه؟
نعم

اسأليه

هيا سأذهب اآلن قبل
ان يقفل جدي الباب
تصبحون على خير

وأنت على خير
نعم وأنت على
خير ههههه

ِ
بوالدتك،
لقد اتصلت

ِ
خالتك بحالة
وقالت إن

جيدة وسيعودون اليوم
إن شاء هللا

الحمد لله بقي أن

أعرف سر صالة جدي

عودي غدا

جدي أليست الصالة خمسة اوقات
فقط؟ لماذا صالتك طويلة جدا ؟

هاها يا ِ
لك من بنت

ذكية سأجيبك اآلن

الصالة يا بنيتي بحر عميق هناك الكثير من

المستحبات مثل صالة الليل والنوافل ولقضاء

الحاجات ,لمن يريد أن يتقرب من هللا سبحانه اكثر

آه لقد فهمت اآلن
تقبل هللا يا جدي
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إعداد  :ضياء العيداني

الصف
The Class

12

رسوم  :أحمد الخزعلي

blackboard سبورة

حقيبة

bag

قلم رصاص

pencil

رحلة

desk
Book

chalk

كتاب
طباشري
copybook دفرت

Teacher

معلم
Pupil
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تلميذ

قصة :كرار الخفاجي
رسوم  :أحمد الخزعلي

حب الوطن

سأروي لكم اليوم أصدقائي األعزاء قصة جميلة
عن حب الوطن واألخوة بين أبناء الوطن الواحد,

تبدأ قصتنا بعد االنتصارات التي حققها أبطال
قواتنا المسلحة وأبطال الحشد الشعبي وأبناء
العشائر الغيارى في غرب بلدنا العزيز  ,فقد اتفق

والد علي مع أصدقائه على أن يذهبوا إلى سوح
القتال لتوزيع المساعدات على المقاتلين والعوائل

الهاربة من اإلرهاب مصطحبين أطفالهم معهم .

والد علي :السالم عليكم  ,كيف حالكم يا

أصدقائي؟ سيكون موعدنا الجمعة بعد صالة

الفجر لنتجه ان شاء هللا إلى مدينة الفلوجة كما
اتفقنا .

األصدقاء  :ان شاء هللا  ...ان شاء هللا

وعند وصولهم شاهدوا مجموعة من المقاتلين

فقاموا بتوزيع الورد عليهم معبرين عن فرحتهم

باالنتصارات التي حققوها.

علي  :انا سعيد جدا يا أبي لهذا الموقف لقد
شاهدت فرحة الجنود على وجوههم وكأنهم قد

شاهدوا أطفالهم .

والد علي  :لماذا تبكي ياعثمان ؟

عثمان  :لقد قال لي احد الجنود بأنني اشبه ابنه يعقوب وهو بعمري وانه

لم يره منذ أكثر من شهر .

والد علي  :انهم يضحون بالغالي والنفيس من أجل حمايتنا هيا امسح

دموعك واذهب مع علي لتوزيع هذه المساعدات على أطفال العوائل .
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وبالفعل بدأ علي وعثمان بتوزيع المساعدات على االطفال من عصير وبعض الحلوى وأيضا بعض االلعاب البسيطة

للفتية والفتيات وشكروهم على هذا الفعل  ,ولكن كان هنالك طفل غضب جدا من علي وعثمان وقال لهم :

الطفل  :أنا ال أريد أي شيء منكم ان

آباءكم هم من اخرجونا من منازلنا

بسبب قصفهم واآلن نحن ال يوجد

لدينا منزل لكي نسكن به كله بسببكم
لقد جلبتم الدمار لنا.

وفي هذه األثناء كان والد علي
يشاهد الطفل وهو يتكلم مع علي,

فذهب مسرعا لهم لكي ال يتشاجرون.
والد علي  :السالم عليكم  ..كيف

حالك يا صديقي الصغير ما اسمك ؟

الطفل  :وعليك السالم  ..اسمي أحمد

والد علي  :ولماذا كل هذا الغضب يا
صديقي  ,لقد استمعت لكالمك مع
األطفال  ,ولكن احب أن أوضح لك

بعض االمور هل تسمح لي ؟

الطفل أحمد  :نعم يا عم تفضل .

والد علي  :نحن جئنا إلى هنا من
اجل طرد االرهاب الداعشي من

مناطقكم وان تعيشوا بأمن وأمان
بدون خوف وان هؤالء المقاتلين الموجودين هنا قد ضحوا براحتهم وحياتهم وعوائلهم وحتى مشاهدة أطفالهم من أجل أن يوفروا لكم

الراحة واألمن هل فهمت يا صديقي العزيز وان شاء هللا ستعود إلى منزلك معزز مكرم وتعود للعّ ب مع أصدقائك .

الطفل أحمد  :شكرا لك يا عم لم اكن أتصور هذا األمر والدتي كانت تكلمني نفس الكالم ولكنني لم أصدقها ولكي اتأكد منه كان علي ّ التأكد
ً
غامضا بالنسبة لي.
قبل الحكم عليكم  ,أرجو ان تتقبلوا اعتذاري يا اصدقائي كان األمر

وفي النهاية أصبح لعلي وعثمان صديق
جديد اسمه أحمد يجمعهم حب الوطن .
دمتم سالمين
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شعر

 :جلي
ر

ل
خزعل

سوم

ْ
َف َ
َقيقــــــــة
راش ٌة ر

ْ
َت ِّر ُّف في َ
ديقة
الح

ُ
سمِ ْ
قول لي:
ـع ُتها َت
َ
كون َأصدقـــاء
أو ُّد َأ ْن َن
َ

الحديقةِ َ
في هذهِ َ
الخضراء
ٌ
جميلة
َحيات ُنا
ُ
اهية األَلوان
َز

َ
حاول اإلنسان
لو
ً
أالّ يَضرَّ
نبتــــــة

الحيوان
ؤذي
أو ُي
ْ
َ

ُ
ُ
كالم ِ
ك َ
صحيح
قلت َلها :
َ
جمل َّ
الصداقــــــــــة !
ما َأ
َ
األمــــان!
جمــــــــــل
ما َأ
ْ
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 :زاه
د المر

شدي

رسوم
زاهد المرشدي

نعم شكرا لكم يا قادتنا ويا رجالنا ويا ظلنا ويا خيمتنا ويا حراسنا ...نعم

شكرا لكم يا شهداءنا شكرا ألرواحكم الطاهرة ودمائكم الزكية التي سقيتم
بها أرض العراق كما سقاها من قبل أنبياء هللا وصوال بدم أبي الفقراء أمير

اللمؤمنين علي أبن أبي طالب (g

) ودم المقتول بكربالء الحسين الشهيد

ودماء الثوار األحرار من أبناء ثورة العشرين وصوال إلى دمائكم دماء أبناء

الكرار ,كلمة شكرا ليست كلمه نقولها لكي نمأل بها صفحات دفاترنا او مذكراتنا

شكرا لكم ألنكم أحييتمونا بأمن وأمان  ,لن ولم نجعل هذه التضحيات عبارة عن كلمات ,

نعاهدكم على أن نجعل من هذا البلد فخرا للبلدان  ,نعاهدكم على السير على خطاكم وخطا األوصياء,

لنجعل فرحتكم فرحتين فرحتكم بجنان هللا فقد كرمكم الباري بالشهادة وسنكرمكم بذكراكم في كل عام ,
ناموا في قبوركم قبور الجنان ولتقر عيونكم بإخوانكم الموجودين في القتال فهم عاهدوا هللا أوال ونبيه

وأهل بيته األطهار ثانيا وعاهدونا ثالثا على أن ال يتركوا األرض بيد االنجاس ها هي صرخاتكم التي كنتم

ِ
ِ
لبيك يا زينب .
لبيك يا زهراء ...
تصرخون بها بصوت يهز السماء لبيك يا عراق  ...لبيك يا علي  ...لبيك يا حسين ...
وفي الختام نقول لكم نحن أطفال العراق شكرا لكم من أعماق القلوب ألنكم جعلتم قلب الحياة ينبض فينا
من جديد بدمائكم الزكية فهذه الشمعه لنستذكر بها نور وجوهكم وأن انطفأت سنوقد الثانية والثالثة

 ...آلخر يوم في حياتنا  ,وهذه الوردة نشم بها رائحة الجنة عطر دمائكم الطاهرة وان ذبلت سنتركها
في دفاتر مذكراتنا ُ
لنشم عطر الجنة  ...شكرا لكم يا عِ زنا  ...شكرا لكم يا فخرنا .
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إعداد  :عالء الباشق

علم جزر القمر
إلى جنوب افريقيا رحلتنا اليوم وتحديدا الى دولة جزر القمر

هل سمعتم بها ياأصدقائي األعزاء؟ لنتعرف على علمها تقع جزر
القمر في جنوب افريقيا وهي دولة اسالمية قديمة وقد رفعت فيها
الكثير من الرايات منها األعالم البرتغالية حيث احتلها البرتغاليون
سنة(  1505م) ومن ثم احتلها الفرنسيون سنة ( 1841م) وقد استمرت
الهيمنة الفرنسية عليها حتى وقت قريب .
وكان للثقافة العربية اإلسالمية التأثير الكبير فقد انعكست في
نظام البناء اإلسالمي وحتى في األعالم التي رفعت في هذا البلد .

حيث بعد االستقالل الجزئي عن فرنسا رفع فيها علم ذو
أرضيه خضراء وهالل يمثل اإلسالم وهو دين الدولة الرسمي
وأربع نجوم هي الجزر المؤلفة لهذه الدولة وكان هذا سنة
( 1978م ) وفي سنة (  1992م )تم تعديل شكل الهالل الى أفقي .
وفي سنة (  ) 1996إلى سنة (  ) 2001تم إضافة كلمة هللا في أعلى
يمين العلم وكلمة محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) يسار أسفل
العلم وتعديل شكل القمر إلى الوضع العمودي في المنتصف  .أما
العلم الحالي والذي تم اعتماده في سنة ( )2003فتم رفع كلمة هللا
(جل وعال) ومحمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) منه .

وبما أن األعالم السابقة كانت تتألف من الهالل اإلسالمي بشكل رئيس على حقل أخضر .التصميم الجديد يذكر بالهالل
اإلسالمي مع األخذ بعين االعتبار وضع الهالل على حقل أخضر .باإلضافة إلى ذلك ،فقد تم إدراج أربعة مستطيالت جديدة

لتمثيل أربع جزر التي تكون جمهورية جزر القمر ،مع االحتفاظ بالنجوم وهو العلم الحالي لجمهورية جزر القمر .
في الختام أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة عن البلد وعن عَ لمه إلى اللقاء .

18

إعداد :كرار عبد عودة

رسوم  :زاهد المرشدي

رياضة سباق الجري
مرحبا أعزائي الصغار في هذا العدد
ً
ونوعا آخر وهي
سنقدم لكم رياضة جديدة
رياضة سباق الجري السريع .

هو نوع من الرياضة الفردية التي تعتمد أساسا على سرعة العداء وتناسق حركاته و استطاعته على
التحمل إلتمام السباق بنفس الوتيرة ويمارس في المسافات القصيرة (  100متر و  200متر و  400متر)
سواء كانت المسافة منبسطة أو بحواجز.

أحبتي الصغار
هيا لنذهب معا لمعرفة
اين ظهرت هذه الرياضة؟ وما
هي فوائدها؟

ظهرت هذه الرياضة في األلعاب األولمبية
اإلغريقية على شكل سباق (  400متر )
يتنافس فيها الجنود وقد تطورت هذه
الرياضة عن طريق الرومان حيث ظهرت
سباقات أخرى كسباق (  100متر و200
متر ) كتعريف عن رياضة الجري
بعدها انتشرت في اوربا
بشكل واسع .

ولها فوائد متعددة منها يمنح الجري للاّ عب ّ
الثقة بنفسه،
ّ
الروتينية
ويخلصه من اإلرهاق ،وضغوط الحياة
وجسمه،
ّ
البدنية،
واليومية ،ويعمل الجري على تحسين اللياقة
ّ
ّ
جسم متكامل ولياقة عالية.
ٍ
والحصول على
عدة فوائد
وباإلضافة إلى ذلك هناك ّ
للجري منها تقوية العضالت وزيادة الكتلة
قوة العظام وكفاءتها.
العضلية ,زيادة
ّ
ّ
التسبب بأمراض القلب
تخفيض احتماالت
ّ
الدموية.
الدورة
ّ
والشرايين وتقوية ّ
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لماذا
تهاجر
الطيور ؟

قصة  :سارة العبادي
رسوم  :أحمد الخزعلي

أم��ون��ة تشعر ب��س��ع��ادة كبيرة ألن ال��ي��وم م��وع��د لقائها

بصديقتها العصفورة ،وف��ي طريق ذهابها إل��ى حيث

سرب من الطيور
ٌ
يوجد قفص العصفورة ،لفت انتباهها
كــوّ ن شكالً جميالً في السماء ،وم��ا إن التقت أمونة
بصديقتها حتى أخبرتها بذلك السرب من الطيور .

ِ
حالك؟
أمونة  :السالم عليكم عزيزتي العصفورة كيف

ِ
فوقك في السماء  ...إلى أين تذهب جميع هذه الطيور؟
 ...انظري

العصفورة الحزينة  :عليكم السالم ورحمة هللا وأحمده تعالى
على كل حال ...هذه هي الطيور المهاجرة يا أمونة ،وهجرة الطيور
من أجمل واغرب الظواهر الطبيعية.

أمونة  :هجرة الطيور ...إلى أين تهاجر؟ ولماذا؟

العصفورة الحزينة :بعض أنواع الطيور تقوم بهجرة جماعية
محلقة في السماء تقطع خاللها مسافات شاسعة حتى تصل
إلى المنطقة المالئمة لها من حيث المناخ وتوفر الطعام،
وتجتمع بشكل أس��راب وتحرص على القيام بخطواتها

كافية عند الطيران بدقة عالية ومتناسقة متخذة شكالً
ً
معينا عند الطيران ،وبعض الطيور تهاجر في الصيف
إلى المناطق األكثر رطوبة والبعض اآلخ��ر من الطيور

التي تعيش في المناطق الباردة فانها تهاجر في فصل

الخريف إلى مناطق دافئة يتوفر فيها الطعام المناسب
ً
نهائيا العتدال الجو
لهم ،كما أن البعض من الطيور ال يهاجر

وهناك بعض المخاطر التي تواجه الطيور عند هجرتها،
منها الطقس العاصف ج� ً
�دا ال��ذي ي��ؤدي إلى تفرق سرب
الطيور ،وكذلك عدم توفر الماء والطعام في المناطق
الصحراوية التي تمر فوقها الطيور حتى تصل إلى
هدفها ،إال أن بعض منها لها القدرة على االستمرار
ف���ي ال��ط��ي��ران وب��س��رع��ة ف��ائ��ق��ة ف�ل�ا ت��ت��وق��ف في

المناطق الصحراوية وتصل لهدفها بأقصى سرعة.

أمونة  :لقد عرفت اآلن سبب هجرة الطيور ...واآلن يا

عصفورتي العزيزة اخبريني ما هي أنواع الطيور؟

العصفورة الحزينة  :هناك آالف األنواع من الطيور يمكن
تصنيفها وفق عدة مجاميع وهي :

 -1الطيور المائية وهي التي تعيش في الماء وتحصل

على معظم طعامها منه ولها القدرة على التكيف مع مياه
البحر المالحة والشرب منها ،مثل طائر النورس والبجع
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ف��ي المناطق التي تعيش فيها وتعتمد ف��ي طعامها على ما

يتوفر من الحبوب والثمار والحشرات الصغيرة.

واإلوز والبطريق.

 -2الطيور المُ َ
ـخ ِّ
ـوضة وهي التي تعيش على

الشواطئ وسواحل البحار وسميت بهذا االسم
ألن��ه��ا (تخوض) ف��ي ال��م��اء ب��واس��ط��ة سيقانها
ً
بحثا ع��ن الطعام وم��ن ه��ذه الطيور
الطويلة
النحام واللقلق.

 -3الطيور الجارحة أو ( الكواسر) تشتهر هذه

الطيور بعدة صفات منها سرعتها عند الطيران
وبصرها الحاد ومناقيرها الحادة والقوية التي

تساعدها على تمزيق الفريسة ال��ت��ي تنقض
عليها ومن هذه الطيور الصقر والنسر .

 -4ال���ط���ي���ور ال���راك���ض���ة أو (ال�����رواك�����ض) ه��ذه
المجموعة م��ن ال��ط��ي��ور ال تستطيع الطيران

بسبب وزنها الثقيل إال إنها تمتلك قدرة عالية على الركض مثل
النعامة.
ً
 -5الطيور الجاثمة أو (الجواثم) وتعرف أيضا بطيور الحدائق

وسميت بهذا االس��م ألن لها أربعة أصابع ،ثالثة منها متجهة
ً
جيدا
إل��ى األم��ام وال��راب��ع باتجاه الخلف وتسمح لها بالتعلق
على غصن الشجرة أو ساق النبات ،ومعنى كلمة الجاثمة هي

الملتصقة في مكانها ،وأغلب ه��ذه الطيور هي طيور مغردة
والبعض منها غير م��غ��رد ،وال��ط��ائ��ر ال��ذك��ر م��ن ال��ج��واث��م يمتاز

بالجمال والصوت العذب أكثر من األنثى ومن أمثلة الجواثم
ً
حجما
هي العصافير والحمام والغراب الذي يـُعد الطائر األكبر
في مجموعة الجواثم.

ين َظلَ ُمواْ
أمونة  :وقد وردت كلمة (جاثمين) في اآلية الكريمة ( َو�أَ َخ َذ ا َّلذِ َ
ال�ص ْي َح ُة َف�أَ ْ�ص َب ُحواْ يِف ِد َيارِهِ ْم َجاثِمِ َ
ني) هود آية .67
َّ

التي نزلت في قوم ثمود بعد ان عقروا الناقة التي جاء بها النبي صالح

g

وذبحوها ألنهم ظنوا بأن التخلص من هذه المعجزة سيقضي على
ً
أيضا،
الرسالة السماوية التي جاء بها ،فذبحوها وذبحوا فصيلها الصغير

ت َّت ُعواْ يِف دَا ِر ُك ْم َث َ
فقال لهم صالح عليه السالم ( مَ َ
ي
ال َث َة �أَ َّيا ٍم َذل َِك َو ْع ٌد َغ رْ ُ
م ْك ُذوبٍ ) هود آية  .65وسيحل عليكم بعدها غضب هللا ،وبعد انتهاء ليلتهم
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ال�ص ْي َحة ُم ْ�صبِحِ َ
ني ) الحجر آية  , 83وأصبحوا في
الثالثة (ف�أخذت ُه ْم َّ

ديارهم جاثمين ال حراك لهم.

ِ
أحسنت يا أمونة هذه هي أنواع الطيور  ,وفي لقائنا
العصفورة الحزينة :
ِ
سأحدثك عن الطائر الملقب بــ (الطائر الجمل) ،فماذا تعرفين عنه؟
القادم

ِ
منك يا عصفورتي الغالية
أمونة ( :الطائر الجمل) سأعرف عنه الكثير

ولكن في المرة القادمة فإلى اللقاء .
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السالم عليكم

كيف حالكم يا أصدقائي
األحباء ؟ لقد عودنا اصدقاؤنا
األذكياء على تقديم تجربة علمية
في كل عدد وفي هذا العدد
سيكلمنا صديقنا علي عن
تجربته .

إعداد :لبيب السعدي
رسوم :زاهد المرشدي

علي  :شكرا لكم  ,اليوم تجربتنا عن االحتكاك  ,تتكون تجربتي من :
 .1ميـــــــزان الزنبركي عدد 1
 .2قطعة خشب بطول  40سنتمتر وعرض  15سنتمتر .
 .3قطعة زجاج بطول  40سنتمتر وعرض  15سنتمتر .
 .4قطعة طابوق عدد 1
هيا لنبدأ بالتجربة

لقد توصل صديقنا علي إلى عدة
نتائج من خالل تجربته وماذا عنكم
يااصدقائي هل تستطيعون اإلجابة
عن هذه االسئلة الخاصة بالتجربة ؟
أ -في أي الحالتين تكون قراءة
الميزان الزنبركي أكبر (على سطح
زجاجي أو سطح خشبي ) ولماذا ؟
ب -لماذا يمارس هواة التزلج
هوايتهم على الجليد ؟
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جواب

العدد السابق ()87
 .1نكتشف أن السيارة تتحرك على السطح
المائل .
 .2تزداد سرعتها كلما زاد ارتفاع السطح المائل .
 .3أن سبب زيادة سرعة السيارة يرجح إلى أن وزن
السيارة يتحلل إلى مركبتين أحدهما عمودية على
السطح المائل وهي تقل كلما زاد ارتفاع السطح
المائل  ,والمركبة الثانية موازية للسطح المائل
وهي تزداد كلما ارتفع السطح المائل مما
يسبب زيادة سرعة السيارة .

البحث في أسبانيا

سيناريو :وسام القريني
رسوم :عمر شريف  /مصر
لنذهب

ٌ
مرّ شهرٌ
كامل ونحن لم

ونستطلع األمر

نجد دليال واحدا يقودنا
ألفراد العصابة

وجدت شيئا

مهما يا رفاق

كان المكان فارغا ومهجورا

هذا المكان يحمل الوشم نفسه
الذي كان على يد الخاطفين
ولكن بالمقلوب

لنتسلل

ونراقب
إنه معمل
قديم

انتبهوا لخطواتكم
ان كان المكان قديما

يا رفاق

فلماذا الالفتة في
الخارج جديدة؟
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وفجأة...

ما

إنه مدخل

هذا ؟

أحدهم يهرب

سري وآثار

من األعلى

األقدام واضحة

خذوا الحذر

سنسن ال

إنني أراه إنه يقفز
فوق البنايات وأنا
في أثره

سأمسكك
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تدعه يهرب أنت

الوحيد القادر على
إمساكه

خذ هذه

سنان هل

أنت بخير؟

لقد مر من

أمامك يا سنسن
كيف لم تره؟

إلحقه

ودعني أنا

ال أثر
له

انتم محاصرون

أطلق سراحنا

سلموا أنفسكم

نحن محققان

ي بهذا

خدعان
لن ت
أيها ال
الكالم

لصان

أبلغنا أحد
هم بوجود
لص
وص في ال
مكان نفسه
الذ
ي كنتم فيه
إنه فخ

يبدو أن أمر

العصابة فيه لغز

كبير  ٫ولكن أريد
خيطا واحدا

يقودني إليهم
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قصة  :سعد الدين البناء

رسوم :أحمد الخزعلي

فوائد الصالة
عىل حممد وآل حممد
العمة هدى  :الفائدة الحادية عشرة للصالة على محمد وآل
ليردن
محمد انها تعين على أهوال اآلخرة  ,عن النبي (( s
َّ
علي الحوض يوم القيامة أقوام ما أعرفهم إال بكثرة الصالة
َّ
علي )) .
َّ

علي ألف
حوراء  :روي عن النبي  sأنه قال (( ومن صلى
َّ
مرة حرّ م هللا جسده على النار  ,وثبته بالقول الثابت في

الحياة الدنيا وفي اآلخرة  ,وعند المسألة  ,وأدخله الجنة

علي لها ن��ور ي��وم القيامة على الصراط
 ,وج���اءت صالته
َّ
ّ
علي
صالها
مسيرة خمسمائة عام وأعطاه هللا بكل صالة
َّ
ً
قل ذلك أو ُ
قصرا في الجنة َّ
كثر )) .

العمة هدى  :نعم  ,وقد ذكرنا ان أثقل ما يوضع في الميزان

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

العمة هدى  :الثانية عشرة  ,انها من موجبات الشفاعة  ,فعن

اإلمام محمد الباقر  jعن آبائه عن رسول هللا  (( sمن أراد

الي وان تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة
التوسل َّ
ِّ
فليصل على أهل بيتي ويدخل السرور عليهم )).

فاطمة  :ما معنى الشفاعة ياعمة ؟

العمة هدى  :الشفاعة هي ( توسط الشافع لدى هللا تعالى

كي يرفع العقاب أو يزيد الثواب للمشفوع له )) وهي من

األسباب التي تنزل الرحمة والمغفرة من هللا تعالى على
عباده  ,وإن مَ نح هللا تعالى بعض أوليائه لمقام الشفاعة ,هو

تكريم لهم  ,وإظهار لمقامهم ومنزلتهم الرفيعة عنده تعالى.
نرجس  :إن أول الشافعين  ,وأعظم الشافعين  ,هو سيد

النبيين وخاتم األنبياء والمرسلين محمد  sفقد أعطاه هللا تعالى مقام الشفاعة والوسيلة يوم القيامة بقوله تعالى (( َو َل َ�س ْو َف
ُي ْعطِ َ
ت َ
يك َر ُّب َك َف رَ ْ
�ضى )) الضحى 5 :
َ
َ
م ُموداً )) اإلسراء  , 79:عن رسول هللا  sفي معنى قوله تعالى (( ع ََ�سى �أ ْن َي ْب َع َث َك َر ُّب َك
وبقوله (( ع ََ�سى �أ ْن َي ْب َع َث َك َر ُّب َك َم َقاماً حَ ْ
م ُموداً )) هو المقام الذي اشفع ألمتي فيه .
َم َقاماً حَ ْ

إلهي بحق الهاشمـــي محمـد
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إلهي بحق المصطفى وابن عمه

وحرمة أطهار هــــم لــــك ُخ َّ
ضع

وحرمة ابرارهم لك ُخ َّ
ش ُع

رقية  :كذلك أعطيت الشفاعة لألئمة  bالذين هم الشهداء على الخلق يوم القيامة  ,ومنهم سيدة نساء العالمين فاطمة

الزهراء h

فعن اإلمام الصادق j

وال صديق حميم ))

أنه قال (( وهللا لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتى تقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك (( فما لنا من شافعين

العمة هدى  :الوجه في كون الصالة على محمد وآل محمد من موجبات الشفاعة  ,انها من الطاعات والقربات التي يهديها

المصلي إلى مواليه وساداته  ,وهم  -أهل الرحمة والمغفرة  -يردون على المصلي هديته في الوقت الذي يحتاجهم فيه بأن

يشفعوا له عند هللا تعالى .

العمة هدى  :الفائدة الثالثة عشرة إنها توجب استجابة الدعاء  ,فعن رسول هللا  (( sما من دعاء إال بينه وبين السماء حجاب,
صلى على محمد وعلى آل محمد  ,فاذا فعل
حتى ُي
ّ

ذلك خرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء  ,فاذا لم يفعل
ذلك رجع الدعاء ))

زهراء  :عن اإلمام علي  (( jكل دعاء محجوب عن
السماء حتى ُ
يص ّلى على محمد وآله )) .
العمة هدى  :والستجابة الدعاء شروط مذكورة في

القرآن الكريم واألحاديث الشريفة  ,وهي تنقسم الى
شروط الصحة فال يستجاب الدعاء بدونها وشروط

الكمال وه��ذا يحتاج ال��ى تفصيل وال يتسع الوقت
للتطرق اليه .

العمة هدى  :الفائدة الرابعة عشرة ان الصالة على
محمد وال محمد توجب قضاء الحوائج فعن رسول

هللا  sان��ه ق��ال (( م��ن ع��س��رت عليه ح��اج��ة فليكثر

علي فإنها تكشف الهموم والغموم وتكثر
بالصالة
َّ
األرزاق  ,وتقضي الحوائج )) .

ريحانة  :وعنه s

أنه قال (( من صلى على محمد

وآل محمد مرة قضى هللا له مائة حاجة )) وان من

المجربات لقضاء الحوائج ولشفاء المريض قراءة

هذا الدعاء كل يوم ( )70مرة وهو (( اللهم صل على

فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك

وأحصاه )) ومن المجربات عند العلماء ( رضوان هللا

عليهم ) انهم ينذرون الصالة على محمد وآل محمد

لقضاء الحوائج بأن يقول الناذر (( لله علي نذر لئن
حصل كذا وكذا  ,ألصلي على محمد وآل محمد مائة
مرة أو ألف مرة أو  )) ....حسب خطورة األمر المنذور
عشر الف مرة )) ويهديها ألرواح المعصومين األربعة عشر .
ِّ
صل على محمد وآل محمد
البنات جميعا والعمة هدى  :اللهم

له  ,ومن افضل النذورات أن يصلي عليهم (( أربعة

ال���ع���م���ة ه�����دى  :ال���ف���ائ���دة ال���خ���ام���س���ة ع����ش����رة ت���وج���ب ال���ت���ذك���ر ب���ع���د ال���ن���س���ي���ان وه������ذا م����ا س��ن��ت��ط��رق إل�����ى ت��ف��اص��ي��ل��ه
في لقاء قادم بأذنه تعالى  ,أترككم في رعاية هللا وحفظه والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

إلهي فأنشرنــي على دين أحمد

ُ
أخضـــــــع
منيبا تقيـــــا قانتــــــــــا لك

وصل عليهم ما دعاك موحـّـد

وناجاك أخيــــــار بـــبــابــــك َّ
رك ُ
ـــــــــع

وال تحرمني يا إلهي وسيدي

ُ
المشــــــــفــع
شفاعتــــه الكبرى فذاك
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اإلمانة

يف المدرسة

رسوم  :أحمد الخزعلي

ويف اإلدارة

قال تعاىل �ِ ( :إ َّن هَّ َ
الل
َي�أْ ُم ُر ُك ْم �أَ ْن ُت�ؤَدُّوا الأَ َما َناتِ
�إِ ىَل �أَهْ ِلهَا ) الناسء 58/
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إعداد  :كمال شبر
رسوم  :زاهد المرشدي

لقاء يتجدد  ...ودعاء يتردد  ...أتمنى أن تكونوا أحبتي رجال الغد
نقطتان مهمتان وقفنا عندها في العدد السابق

األولى :االستهانة بالمقابل واستصغاره من أه��م األس��ب��اب للتجاوز عليه

واستعمال األلفاظ القبيحة .

الثانية  :من الضروري أن نستمع لنداء العقل وهو ينادينا بأن الكل أبناء آدم
وآدم من تراب  ,وال أحد ّ
منا يعرف منزلة اآلخر عند رب العالمين فال داعي
لالستهانة به والكالم البذيء معه .

وف��ي ه��ذا العدد أحبتي نتعرف على

سبب آخر للكالم السيئ والبذيء وهو

ال يحق ألحد وال يجوز

االستهانة بالنفس وعدم احترامها !!

نعم اعزتي فالواحد منا عندما يرى أنه

الشيء وبال أهمية تذكر وال يبالي بكالمه
ويحسه أنه غير مؤثر !!  ,وهذا مرفوض
ً
جدا وغير صحيح وحرام بنفس الوقت

فاإلنسان ذلك المخلوق الذي سجدت له
المالئكة وكرمه هللا تعالى وفضله على
خلقه ونفخ فيه من روحه  ,قال تعالى

( َف�إِ َذا َ�س َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْختُ فِي ِه مِ نْ ُروحِ ي
َف َق ُعوا َل ُه َ�ساجِ دِ َ
ين ) الحجر آية (. )29

أن يهينه حتى هو ال يجوز أن يهين

نفسه ويضعها في موقف ّ
ذل واستصغار فهذه

النفس قد أقسم بها القرآن الكريم ( َو َن ْف ٍ�س َو َما َ�س َّواهَا

)

الشمس آية , 7 /أي أعطاها هللا تعالى قوى كثيرة منها

(اإلدراك و الخيال والذاكرة واإلرادة والعزم ) فلو تفكرنا قليال

وتأملنا في هذه القوى لتحيرنا في عظمة هذا الخلق العجيب
وهو(النفس)  ,فتارة تتذكر االشياء البعيدة بتفاصيلها وننسى
القريبة !! وتارة نصمم على شيء ونعزم عليه وفجأة
وخالل لحظات يتبدل رأينا !! فما هي طبيعة الذاكرة
وأين تخزن الصور ؟ كيف نتخيل وينقل خيالنا
هنا وهناك ؟ اسئلة كثيرة تحير العقول.

فلنكن أحبتي منصفين مع أنفسنا وال

نؤذيها فقد روي عن األمير عليj

ً
خيرا بها بقولة ( إن النفس
وهو يوصينا
جوهرة ثمينة من صانها رفعها ومن
ابتذلها وضعها ) .

وقد يتبادر إلى أذهاننا من سؤال وهو
كيف تتم صيانة النفس ؟؟

وهو سؤال جيد ,يأتينا جوابه في العدد
القادم بإذنه تعالى وإلى ذلك الحين
أترككم بحفظه ورعايته والسالم .
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ً
أراك
متحيرا في
َ
أمر ما يا عامر!

1

قصة  :ضياء العيداني
رسوم :زاهد المرشدي

الفضول

لدي صديق اسمه سامر يؤذيني ألنه فضولي ،ودائم التتبع ألحوالي ،ولديه فضول في معرفة أسراري ،على
الرغم من أني ال أحب أن أتكلم ببعض األمور الخاصة بي ولكنه يصر على معرفتها بأية طريقة دون علمي ،وعندما
ً
كثيرا ،وال أعرف كيف أمنعه عن ذلك ،يا إلهي ها هو قد جاء..
يجد خبرا يسرع في نشره وهذا األمر يضايقني

3

ال��س�لام عليكم ،ه��ل ه��ؤالء
أصدقاؤك يا عامر؟ لماذا لم تخبرني
بهما؟ تشرفت بمعرفتكما.

4
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هل صحيح
بأنك سوف لن
تذهب معنا في السفرة
المدرسية؟ ألنك ال تملك
أمواال ،ألن أباك خسر
ً
أمواله في التجارة.

2

قليال ،إن هذا السلوك مذموم
اسمح لي أن أتكلم معك
ً
ألن الله تعالى أمرنا بأن ال نتجسس على اآلخرين حيث
ت َّ�س ُ�سوا َوال َي ْغ َت ْب َب ْع ُ
قالَ « :وال جَ َ
�ض ُك ْم َب ْع�ضاً»( ،الحجرات،
اآلية  )12وقال اإلمام الصادق  :gمن قال في مؤمن ما
رأت عيناه  ،وسمعت أذناه كان من الذين قال الله تعالى:
ين ُيحِ ُّبو َن �أَ ْن َت�شِ ي َع ا ْل َفاحِ َ�ش ُة يِف ا َّلذِ َ
(�إِ َّن ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا َل ُه ْم
اب �أَلِي ٌم يِف الدُّ ْن َيا َوالآخِ َر ِة) .النور آية 19
َع َذ ٌ

وإذا استمريت
ياصديقي على هذا
الفعل فإننا سوف لن
نتقبلك كصديق لنا ،ألنه
ورد عن أمير المؤمنين
(إياك
 gأنه قالّ :
ومعاشرة متتّ بعي عيوب
الناس ،فإنه لم يسلم
مصاحبهم منهم).

5

6
فننصحك بأن
تنتهي عن تتبع عورات
أصدقائك أ لم تسمع قوله تعالى:
( َوا َّلذِ َ
ين ُي�ؤْ ُذو َن ا مْلُ�ؤْمِ ِن َ
ني َو مْالُ�ؤْمِ َناتِ

7

ي َما ا ْك َت َ�س ُبوا َف َقدِ ْاح َت َم ُلوا ُب ْه َتا ًنا َو�إِ ْث ًما
ِب َغ رْ ِ
ُّم ِبي ًنا) األحزاب ،اآلية .58

كما أن االطالع على عورات الناس سوف
يولد كثيرا من األحقاد عليك ألنك تؤذي
صديقك وباقي األصدقاء ويورث
العداوات والبغضاء.

8

كال ،كال ،سأنتهــي عن هذا األمر ألنني أخشى
أن أخسر ك��ل أصدقائي خاصة بعدما أوضحتم لي
مساوئ هذا الفعل ،وأنا متشكر منكم ألنكم قدمتم
ً
ووعدا مني سوف لن أكرر هذا األمر.
لي النصيحة،

إذن أن������ت ص��دي��ق��ن��ا
ً
أيضا.
وصديق عامر

9
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إعداد  :الشيف زهير عاصم

رسوم  :زاهد المرشدي

مرحبا بالطباخين الصغار الحلوين ،ما أجمل
سوريا وما أطيب أكالتها ونحن نتجول بين
وديانها وسهولها وجبالها فوجدنا أنفسنا في
سوريا بداخل مطبخها العريق والمتميز بتنوع
أطباقها الكثيرة والمشهور جدا من منطقة إلى
اخرى ومنها (الكبة ،االوزي ،الشاكرية).

وقت التحضير 5 :دقائق
وقت الطهي 10 :دقائق

سندويش الدجاج ( التوشكا )

المقادير

( )250غم لحم غنم مفروم متوسط الدهن .
( )1رأس بصل متوسط وفلفل حلو اخضر بروش ونعصرهما .
( )2رغيف خبز عراقي أو عربي .
( )150غم جبنة شيدر أو جبنة موزريال او جبنة عرب متوسط
الملوحة مبروشة .
( )1ملعقة صغير كاري أو مشكل .
( )1ملعقة كبيرة دبس رمان .

طريقة

التحضير

 .1يوضع اللحم
في وعاء ويتبل بدبس
الرمان ،الكاري الفلفل األسود
والملح ويخلط جيدا مع البصل
والفلفل المبروش والمعصور
بقطعة قماش.
 .2ندهن الخبز العراقي أو العربي بزيت
ونوزع الخليط بتساوي بكل األطراف.
 .3يشوى الخبز على الفحم أو في مقالة
وتكون النار هادئة وعند النضوج يقطع
الخبز إلى أربعة أو ثمان قطع من
السندويش.

ائد
و
ف كلة
األ
32

 .1لحم الغنم :يحتوي على فيتامين (  ) B12وهو معزز طاقة للطفل.
 .2الجبنة :تساعد بتحسين امتصاص الكالسيوم بعملية بناء العظام لألطفال ونموهم.
 .3دبس الرمان :يساعد في نمو خاليا األطفال وتكوينها الحتوائه على حمض (البانتوثنيك)
كما يحتوي على فيتامينات ( B6,B5,B3,B1والثيامين ) .
تعد عالجا فعاال للمغص ومن التوابل التي تفيد في ذلك هو
 .4بهارات المشكلةّ :
الزنجبيل ،تساعد على فتح الشهية وطرد الغازات عند األطفال.

مالحظة

ويمكن إضافة الملح والفلفل األسود والنعناع
للخليط حسب الذوق ،كما يستعمل دبس الفليفلة
في سوريا ،ويمكننا نحن أن نصنعها بأنفسنا بالبيت .

شعب اواجوا
مرحبا بكم يا

إعداد :عالء الباشق

رسوم :زاهد المرشدي

أصدقائي اليوم سوف تكون رحلتنا الى مجاهل غابات االمزون

على الحدود الشرقية للبرازيل وهي أماكن منعزلة تعيش فيها قبائل ( اواجوا) إحدى

قبائل األم���ازون البدائية التى تعيش بعي ًدا عن الحضارة ،وتعتمد على الصيد في

حياتها ،وتجهل كل شيء عن التكنولوجيا ،حيث يتقبلون زيارات السياح من خارج
حدود منطقة سكنهم،ولكنهم يتجنبون البشر بشكل عام .

يكافح

سكان هذا الشعب  ،الذين وصل عددهم اآلن إلى

 3500شخصا فقط ،والمهددين باالنقراض ،بعد أن تحولت
حياتهم لمعركة يائسة للبقاء على قيد الحياة،

وذلك بسبب تجريف الغابات التى يعيشون فيها ،وموت

الحيوانات التي يعتمدون عليها فى التغذية والمالبس,
هاجر الكثير من أبناء هذه القبيلة إلى المجهول ومات
الكثير منهم بسبب األمراض والجوع بعد تجريف الغابات.

م���ا

ي��م��ي��ز أف�����راد

ه��ذه القبيلة ه��و اصطيادهم

ل��ح��ي��وان��ات مفترسة م��ث��ل الفهود

وال���ن���م���ور واألف����اع����ي أم����ا ألك��ل��ه��ا أو

ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن ج��ل��وده��ا يعتمد أف��راد
ه����ذه ال��ق��ب��ي��ل��ة ب��ش��ك��ل أس���اس���ي في
غ��ذائ��ه��م على الصيد م��ن الغابات
وثمار بعض االشجار.

أفراد القبيلة

م����ن ال�����رج�����ال م���ح���ارب���ون ج���ي���دون

يستخدمون السهام وال��رم��اح بشكل جيد

وف��ي الغالب م��ا ينخرطون بمعارك جانبية مع

افراد القبائل المجاورة بسبب قلة الصيد حيث يتم

تدريب األوالد الصغار على استخدام السهام والرماح

منذ الصغر وهم يرتحلون عن أماكنهم من مدة إلى
اخ���رى ليتوغلوا ف��ي ال��غ��اب��ات العميقة كلما اقترب
قاطعو االشجار منهم او كثرة زيارة الغرباء لهم ,
تم اكتشاف هذا الشعب نهاية فترة التسعينات
م��ن ال��ق��رن ال��م��اض��ي وال زال الكثير من
عاداتهم وتقاليدهم مجهولة الى
حد يومنا هذا .

في الختام يا اصدقائي أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه
المعلومات عن هذا الشعب إلى اللقاء ومعلومات عن شعب جديد .
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إعداد
لبيب السعدي

أوجد العدد المفقود في مقدمة
الطائرة األولى باالستعانة
باألعداد الموجودة

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي
تصبح المعادلة صحيحة

جواب العدد
السابق

جواب العدد السابق

لقد ركبت هذه الحروف في قطار
الحروف متجهة 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.

جواب العدد السابق:
عنب  ,اعصار  ,غابة ,
عصافير  ,يرغب
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ً
مرحبا

أصدقائي :

صديقنا زين يريد الذهاب
إلى مدرسته ولكنه

بحاجة إلى من يساعده

للوصول إلى حقيبته...
من منكم أصدقائي
يستطيع أن يوصله

بأسرع وقت ممكن؟

اكتب أسماء األشكال
ً
ً
وأفقيا
عاموديا

عامودي
جواب العدد السابق

أفقي

شارع  /عرش  /مذهل  /هاشم  /يحذف
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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 .
م
وز Banana .....
ر
جل
اط
فاء
Fireman .....
جوا
ب
ا
حو
لع
ت
دد
ال
...
سابق
Whale ...

إعداد :حنان شاهين

عزيزي الحسيني الصغير

اشطب حروف األحاديث التالية الواردة عن
أهل البيت  bفي آداب النظافة ،لتحصل
�س��ر المؤلفة م��ن س� ّت��ة ح��روف
على كلمة ال� ّ
وهي اسم فرع من فروع ال ّدين.

"م������������������ن أخ�����������ل����������اق األن���������ب���������ي���������اء

�����ي������ب"
ع����ل����ي����ه����م ال��������س����ل���ام ال������ ّت������ط� ّ

"مَ ن ق� ّ�ل��م أظ��ف��اره ي��وم الجمعة أخ��رج

هللا من أنامله داء وأدخل فيها شفاء"

ّ
"تنظفوا ب��ال��م��اء م��ن ال��رّ ائ��ح��ة المنتنة

�إن هللا يبغض م��ن ع��ب��اده القاذورة"
ف� ّ
جواب العدد السابق  :سورة العنكبوت
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مالك لؤي
 5سنوات
العراق

محمد رضا مجيب
 6سنوات
العراق

يوسف رائد
 5سنوات
العراق

ياسر عامر
 7سنوات
العراق

عبد الله ضياء
 10سنوات
العراق

سارة علي محمد
 6سنوات
العراق

محمد باقر حيدر
 6سنوات
العراق

علي ليث
 10سنوات
العراق

رضا رائد
 5سنوات
العراق

أحمد حسن
 8سنوات
العراق

محمد عباس
 9سنوات
العراق

مريم عامر
 3سنوات
العراق

كوثر علي
 11سنة
العراق

مصطفى زهير
 10سنوات
العراق

علي طارق
 8سنوات
العراق

ضرغام اسماعيل
 5سنوات
العراق

عباس منتظر
 7أشهر
العراق

مهيمن عالء
 7سنوات
العراق

رقية عامر
 4سنوات
العراق

زيد طارق
 10سنوات
العراق

محمد جابر
 9سنوات
لبنان

جواهر حسن
 10سنوات
العراق

سرمد رزاق
 12سنة
العراق

عبد الرحمن هاني
 10سنوات
سعودية/القطيف

عبد الله هاني
 9سنوات
سعودية/القطيف

اسامة مازن
 10سنوات
العراق

أمجد محمد
 13سنة
العراق

فاطمة سعد
 3سنوات
العراق

رقية حسن
 12سنة
العراق

حسين علي
 14سنة
العراق

حسين علي
 6سنوات
العراق

يوسف فرس
 5سنوات
العراق

حيدر مزهر
 8سنوات
العراق

مريم عبد األمير
 6أشهر
العراق

ياسر صالح
سنة ونصف
العراق
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أحبتي الصغار كيف حالكم؟ عسى أن تكونوا
بألف خير في ه��ذا العدد معنا موهوب يصدح
بصوته والقائه ،امتاز في اإللقاء والخطابة منذ
صغر سنه حتى اس��ت��ط��اع أن ي��ب��دع بالخطابة
وت�ل�اوة ال��ق��رآن ال��ك��ري��م أال وه��و محمد حسين
أحمد عبد الحسين يسكن في محافظة كربالء
المقدسة له من العمر  14عاما طالب في الصف
الثاني المتوسط بثانوية علي الوردي للبنين.

صقلت بداخله

ه����ذه ال��م��وه��ب��ة ف���ي ال��راب��ع��ة
من عمره اذ تم كسر حاجر االرب��اك والخجل،
من خ�لال المشاركة في المحافل والمسابقات
لذلك أراد محمد حسين أن يقدم ألبناء جيله
وأص��دق��ائ��ه نصيحة ،ك��ان��ت نصيحته ه��ي  :إن
كل شخص بداخله موهبه أو عدة مواهب عليه
ان يكتشفها ليحقق أحالمه وان ال يقف ساكن
وك��ان لنا ل��ق��اء ب��ه ليحدثنا ع��ن موهبته قائال:
األيدي صامتا عليه ان يحاول جاهدا البحث عن
اك��ت��ش��ف م��وه��ب��ت��ي وال����دي ع��ن��دم��ا رآن���ي أمتلك
مواهبه وتطوير نفسه .
موهبة الخطابة فسعى قدر المستطاع أن يقف
معي ويساندني منذ تلك الفترة وأنا كنت اتكلم وقد أضافة لنا  :كانت لي مشاركة بالخطابة
الفصحى من غير أخطاء نحوية وبالغية عندما فقد شاركت في عدة مسابقات منها المسابقات
ذه��ب��ت ف��ي دار ال��ق��رآن الكريم وحفظت سبعة ال��ت��ي اق��ي��م��ت ف��ي دار ال���ق���رآن ال��ت��اب��ع��ة للعتبة
أجزاء من القرآن ألكريم  ،وأيضا التحقت بكشافة الحسينية المقدسة ومسابقة حديث الكساء
التي اقيمت ايضا في العتبة الحسينية المقدسة
اإلمام الحسين . g
ب��اإلض��اف��ة ل��ذل��ك ق��دم��ت ب��رن��ام��ج ف��ي ق��ن��اة طه
لالطفال ،وايضا شاركت في قناة الغدير ببرنامج
"من وطني" مع االستاذ اإلعالمي حازم الخزاعي
عن واقع الموهوبين في العراق .
وف��ي ال��خ��ت��ام الشكر إل��ى وال����دي ال��ع��زي��ز ال��ذي
وقف معي كثيرا وإلى اساتذتي جميعا والشكر
م���وص���ول إل���ى ق��س��م رع���اي���ة وت��ن��م��ي��ة ال��ط��ف��ول��ة
الحسينية .
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حوار نافع

نور الهدى سعد الدين  /العمر  14سنة  /كربالء المقدسة
في أحد األي��ام جلست إلى جوار أبي عندما طلب أن يتحدث الي  ,وكان
الحديث حول كيفية استخدام جهاز (الموبايل) فقال  :إن في استخدامه
فوائد وأض��رار وعلينا ان ننتبه وال ننزلق باستخدام ما فيه من معلومات مخالفة
لديننا اإلسالمي وفي الوقت نفسه تترتب علينا حرمة ونتحمل إثم ذلك  ,فجهاز الموبايل يمكن أن
نمثله بالكأس الفارغ فيمكن استخدامه في أشياء محرمة وفق شريعتنا االسالمية كشرب الخمر
والعياذ بالله أو المسكرات األخ��رى  ,وعلينا ان ننتبه أن الشركات الغربية التي تصنع مثل هذه
االجهزة تتعمد بإضافة برامج إباحية وبرامج تؤدي إلى فساد ما نحمله من عقيدة اسالمية امرنا
هللا ورسوله ان نتبعها  ,فحذا ِر من االنزالق والسقوط في هذه المفاسد .
ثم سألني أبي كيف تستخدمين الجهاز المذكور عند التواصل فيما بينكم بإرسال الرسائل  ,أي المعلومات؟
فاطلع على نماذج منها والحظ بأننا ال نستخدم اللغة العربية الفصحى  ,بل نستخدم اللهجة (العامية) فطلب
مني ضرورة استخدام اللغة العربية الفصحى فهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة  ,والبد ان نمارس هذه اللغة
المهمة وبذلك نستطيع التحدث بها بطالقة ويمكننا في االحتفاالت التي تقيمها المدرسة أو أي جهة اخرى أن
ً
ً
موضوعا باستخدام اللغة العربية الفصحى وهذا أمر حسن .
خطابا أو نطرح
نلقي

ِ
منك بقية صديقاتك وأقاربك الذين تتواصلين
ثم سألني أبي هل تستطيعين أن تتبعي ذلك؟وبذلك سيتعلم
ً
جيدا وقررت أن أعمل بنصائح أبي .
معهم باستخدام اللغة العربية الفصحى  ,فكرت
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نور علي جاسم  /العمر  12سنة  /بغداد

حوراء سعد هادي  /العمر  10سنوات  /النجف األشرف

في األرض انتم سور الوطن وإن شاء هللا يحميكم من

ارح��م شهداء العراق وأق��ول لقواتنا البطلة شكرا لكم

كرار محسن جعفر  /العمر  11سنة  /البصرة

جلنار علي قاسم  /العمر  9سنوات  /كربالء المقدسة

أق����ول ل��ق��وات��ن��ا األم��ن��ي��ة أن��ت��م م��ص��در ف��رح��ت��ن��ا ول���وال اللهم احفظ لنا قواتنا المسلحة وأبطال الحشد الشعبي
ً
كبيرا اللهم
تضحياتكم لما عشنا بأمن وأمان أنتم فعال رجال هللا من شر اإلره���اب الجبان وانصرهم نصرا

أعداء العراق

بفضلكم نحن نعيش بأمان .

أنتم مالئكة هللا أنتم جند هللا أنتم ابطال العراق أنتم

أق���ول ل��ق��وات��ن��ا ال��ب��اس��ل��ة ش��ك��را ل��ك��م ع��ل��ى تضحياتكم

وسقيتموها بدمائكم الطاهرة فسالم من هللا عليكم

هللا ستحررون الموصل من داعش الجبان ألنكم ابطال

فرحتنا وعزنا وكرامتنا لقد زرعتم االرض بأرواحكم

ودمائكم التي نثرتموها على أرض العراق وإن شاء

تركه الجميع ولم العراق أوالد اإلمام علي . g

أنتم كأصحاب اإلم��ام الحسين g
َ
يبق معه إال أهل بيته  bوبعض من أصحابه األوفياء

علي كريم نافع  /العمر  11سنوات  /بابل

قتيبة محمود أحمد  /العمر  11سنة  /واسط

وأبطال الحشد الشعبي انتم مصدر فخرنا بين الدول

بأنفسكم من أج��ل العراق نحن لن ننسى تضحياتكم

ارضنا المسلوبة من قبل االره��اب شكرا لكم وحماكم

شكرا لكم أينما وجدتم .

كل التحية واالح��ت��رام ألبطالنا في ال��ق��وات المسلحة

شكرا لكم ألنكم تحمونا وش��ك��را لكم ألنكم تضحون لقد حققتم االنتصار رغ��م ك��ل الصعاب وأرجعتم لنا

ودم��اءك��م التي طهرت أرض ال��ع��راق بكم نحيا وبكم هللا من كل سوء انتم مصدر فرحنا وبكم ننتصر.

نفرح أنتم مصدر فرحنا شكرا لكم يا أبطالنا .

41

88

أيتــــــــــــــام الشهـــــــــــداء
أقام قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية التابع للعتبة الحسينية المقدسة
وبالتعاون مع مؤسسة القليل خير من الحرمان مبادرة ترفيهية وتثقيفية
أليتام الحشد الشعبي وعوائلهم وتقديم وجبة إفطار لهم في مدينة الزائرين
( طريق بابل ) بتاريخ  2016 /7 /4لغرض رس��م الفرحة على وج��وهِ األيتام
وتقديم الدعم المعنوي لهم.
وقد حدثنا منتسب قسم الطفولة كرار عبد عودة عن هذه المبادرة قائالً:
أقام قسم رعاية الطفولة عدة فقرات خاصة بأيتام الحشد الشعبي
وعوائلهم تضمنت:

وجبة إفطار

أمانة في أعناقنا

في مدينة الزائرين ( طريق بابل ) .

فقرة الرسم الحر :شملت توزيع مجموعة من أوراق
الرسم وأق�لام التلوين ليعبروا عن داخلهم من خالل هذا
الفن ولتطوير موهبة الرسم لديهم.

إق��ام��ة مسابقة ت��ض��م��ن��ت م��ج��م��وع��ة من
األسئلة الدينية والثقافية لتنميتها عند األطفال
تبعها توزيع مجموعة من الجوائز تمثلت بمجلة
الحسيني الصغير وإص��دار (قادتنا) الذي يحتوي
معلومات عن األئمة المعصومين
.

b
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كتابة رسالة إلى الحشد الشعبي :إذ تم توزيع أوراق على األيتام ليكتبوا ما يريدوا أن
يعبروا عن آبائهم الشهداء األبطال وعن المرابطين في ساحات القتال من المجاهدين ،وكانت لهم
كتابات جميلة تنم عن وعي كبير تم التركيز فيها على متابعتهم لالنتصارات الخاصة بالحشد
ومباركتهم لها ،والدعاء بالرحمة آلبائهم الشهداء وطلب الذكور منهم بأن يوفقهم هللا تعالى بأن
يكونوا على نهج وطريق آبائهم في الدفاع عن العراق العظيم.

هذا

وقد حدثنا رئيس مؤسسة (القليل خير

من الحرمان) الخيرية أزهر علي الركابي قائالً:

بالتعاون مع قسم رعاية الطفولة بالعتبة الحسينية المقدسة ُسعدنا

باحتضاننا كوكبة من عوائل أيتام الحشد الشعبي بآخر ايام شهر رمضان

في مبادرة سبقتها عدة مبادرات من قبل مؤسستنا الخيرية ،في محاولة
لزرع الثقافة عند الطفل وإبراز الطاقات وكسر الحواجز عند األيتام من

خالل احتضانهم ،وتقديم الدعم المعنوي لذوي الشهداء.

وأضاف الركابي :لدينا شعبة خاصة ثقافية وفكرية تحتضن األطفال

والفتية من خالل برامج تعليمية ودورات تنمية بشرية وبعض الفعاليات كاأللعاب الرياضية .

ً
ً
راجيا أن تكون في
جهودا ,
وتقدم الركابي بالشكر الجزيل للعتبة الحسينية واألخوة في قسم الطفولة وجميع األخوات الذين بذلوا
ً
ونموذجا لباقي المحافظات.
المستقبل برامج مستمرة الحتضانهم لتكون بصمة في مدينة كربالء

أما

األيتام فقد حدثونا كل من رنا علي جعفر قائلة :نشكر جميع من أسهم في تقديم الفرحة لنا في هذا الشهر الفضيل ،وباألخص

العتبة الحسينية المقدسة ومؤسسة القليل خير من الحرمان .وقد أضاف محمد رضا جعفر والذي يبلغ من العمر ( )12سنة في الصف
السادس االبتدائي  ,تواجدت هنا بفضل القائمين لهذه المبادرة ،وأشكر قسم رعاية الطفولة ألنهم قدموا لنا فقرات الرسم والمسابقات
وتوزيع الجوائز.
وتحدثت رقية عباس خضير :جئنا إلى هنا مع مؤسسة القليل خير من الحرمان وقدموا لنا فقرات أفرحتنا ،وختم منتظر قاسم جهاد
أحد األيتام قوله :استمتعنا بحضرونا هذا اليوم بالفقرات المقدمة ،وهذا شيء جميل قدم لنا الفرحة.
ومن الجدير بالذكر أن قسم رعاية وتنمية الطفولة أقام عدة مبادرات خاصة باألطفال من
واع.
مسابقات ودورات لهدف الرقي بهم وبناء جيل
ٍ
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رسوم  :أحمد خليل

