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روي عن رسول هللا  s أنه قال : ) أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها( , نعم أعزائي هكذا وصف 
النبي محمد s اإلمام علي j , لقد أعطي من علوم األولين واآلخرين فأصبح بذلك باب للحكمة والمعرفة , ونحن نعيش 
هذه األيام الحزينة على قلوبنا وهي ذكرى استشهاده j , فلقد كان أمير المؤمنين يتصف بالشجاعة الكبيرة ومواقفه 
في أحد األيام  البطولية في محاربة الكفار , وكذلك الحكمة التي كان يتصف بها وله مواقف كثيرة في هذا األمر ومنها ) 
طلب من اإلمام أن يحل مشكلة قد وقعت بين جارتين تنازعتا في ابن و بنت وتدعي كل واحدة منهن بأن هذا الولد الذكر 
هو ابنها , فرويتا لإلمام قصتهما , فطلب ان يحضروا له قارورتين وقام اإلمام بوزنها فكانت متساويتين بالوزن , وبعدها 
طلب من كل واحدة ان تضع حليبها في القارورة فقام بوزنها مرة ثانية وهنا كان وزن أحدى القارورتين أكثر من األخرى 
فأخبرهم اإلمام بأن الحليب في القارورة ذات الوزن األكبر هي ألم الولد والقارورة األخف وزنًا هي لوالدة البنت , تعجب 
ألن هللا جعل للذكر مثل حظ األنثيين(, هذه  الحاضرون لحكمة اإلمام وقالوا له كيف عرفت ذلك يا أبا الحسن , فقال لهم ) 

واحدة من آالف الحكم والمعرفة التي كان يتمتع بها إمامنا .
حيث كان حريصًا جدا على رعايتهم واالهتمام بهم  وكان j الراعي األول لأليتام والمحتاجين فقد لقب بـ )أبي األيتام( 
ولم يتأخر في مساعدتهم كان يعطي طعام بيته للسائل واليتيم حتى ال يصيبهم الجوع, وكان يحث الناس على ذلك ومن 
هللا هللا في األيتام فال تغبوا أفواههم وال يضيعوا بحضرتكم(, وبما أننا نعيش أيام شهر رمضان  آخر وصاياه j أنه قال ) 
المبارك علينا أن نضع نصب أعيننا ما أوصانا به j ,وأن يكون لنا خير قدوة في مساعدة األيتام والمحتاجين ولنتعظ من 

حكمته وعلمه فهو باب مدينة الحكمة .

إعداد: كرار الخفاجي 
رسوم : أحمد الخزعلي



ها هي أيام شهر رمضان المبارك تطل علينا والتي طالما ننتظرها بشوق 
كبير لما لها من جمال وفائدة علينا , فهذا الشهر الكريم الذي ُتغفر به 
ذنوبنا ونتقرب به إلى هللا سبحانه وتعالى أكثر , ففيه فضائل كثيرة 

وأيامه كلها أجر وثواب , لذلك أحبتي علينا أن نستثمره بطاعة هللا سبحانه وتعالى واالبتعاد عن المحرمات وهذا 
واجب علينا , فالصائم عليه أن تصوم كل جوارحه وليس فقط االنقطاع عن الطعام والشراب, لذلك وجب علينا 
االبتعاد عن كل ما يجعلنا نرتكب المحرم , فهذا شهر الطاعة والغفران وعلينا أيضا أن نقضي أوقاته في الصالة 

وقراءة القرآن الكريم واألدعية ومساعدة اآلخرين اضافة للصيام فكل 
حسنة في هذا الشهر تعادل عشرات الحسنات في باقي أيام السنة .

تقبل هللا صيامنا وصيامكم ورزقنا وأياكم الجنة والعتق من النار ,
إنه سميع مجيب... 



دخل محبوب مع صديقه  إلى ورشة األب 
وهي ورشة فنية لصناعة الزجاج اليدوي

كيف يتم صناعة 
الزجاج هكذا؟

نخلط المواد األولية وهي 
الرمل والصوديوم وغيرها

نقوم بصهر المواد في 
درجات حرارة عالية

سيناريو: وسام القريني
رسوم: غزال محمد
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تتكون لدينا العجينة الزجاجية المنصهرة 
فنركبها في المنفاخ وهو أنبوب حديدي

ثم نقوم بصنع 
األشكال التي 
نريدها في 

العجينة

نتركها لتبرد وتصبح 
في األخير كما تراها

هذه لَك هدية
شكرا لك يا عم 

إنها جميلة
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: )k( ُِّبي َقاَل النَّ
وا ( ) ُصوُموا َتِصحُّ

إعداد: ضياء العيداني         رسوم : زاهد المرشدي

صيام شهر رمضان هو أحد فروع 
)الصالة،  الحج، الدين في اإلسالم وهي:  الخمس،  الــزكــاة،  النهي الــصــوم،  بالمعروف،  األمــر  الجهاد، 

عن المنكر، التوّلي والتبّري(.
أوجــبــه هللا تــعــالــى عــلــى كــل عاقل 

بالغ، والمسلمون في صيامهم إنما يؤدون 
هذه العبادة الواجبة، قال تعالى: 

َياُم  َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعلَْيُكْم ال�صِّ )َيا اأَيُّ

َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى  ُكِتَب  َكَما 
َتتَُّقوَن ( /١٨٣/ سورة  البقرة.

في شهر رمضان تكون دعوة لزيارة األقــارب وصلة 
وإصــالح  والتسامح  لــلــتــزاور  فــرصــة  ففيه  األرحــــام 

عالقتنا مع هللا ومع اآلخرين.
ويعلمنا شهر رمضان على الصبر عندما نشعر بالجوع 
عندما  قلوبنا  فــي  الرحمة  بــاب  ويفتح  العطش،  أو 
نتذكر الفقراء وأن نشعر بما يعانونه من ألم الجوع، 
والشرب  األكل  نمتنع على  أن  الصيام  وليس مفهوم 
فــقــط، بــل نـــدرب انفسنا عــن االمــتــنــاع عــن الــعــادات 

السيئة والتحلي بالعادات واألخالق الحميدة.

شهر  أن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا 
رم�������ض�������ان ه�������و ش���ه���ر 
الصحة والعافية، وقد 
أك����د ال��ع��ل��م ال��ح��دي��ث 
بأن في الصيام صحة 
أن  إذ  ل��ل��ب��دن؛  ك��ب��ي��رة 
ف���ي���ه ف�����ائ�����دة ل��ل��ج��ه��از 
الهضمي ومقويًا للمناعة 
السموم  إزالة  وعامل في 
القلب  ويفيد  الجسم  ع��ن 
واألوردة  وال����ش����راي����ي����ن 
وغيرها من الفوائد الصحية 

الكثيرة .
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ال تقل فاطر، بل قل ُمفِطر.
ُمفِطر : فاعل من َأْفَطَر.

أما فاطر: فهو فاعل من َفَطَر.
والفاِطر : اسم من أسماء هللا الحسنى ، ومعناه : الخالق 
َواْلأَْر���ِض  َماَواِت  ال�صَّ )َفاِطُر  تعالى:  قال  الُمبدع،  الُموجد 

ْن اأَنُف�ِصُكْم اأَْزَواًجا(، اآلية 11 من سورة  َجَعَل َلُكم مِّ

طبقًا لفتاوى آية هللا العظمى السيد 
علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

لإلمام السجاد j دعاء عند دخول شهر رمضان 
ودعــاء عند وداع شهر رمضان، فأما دعــاؤه حين 
ويذكر  تعالى  لله  بالحمد  يبدأ  فإنه  الشهر  دخــول 
َم ِفْيِه  )َفَحرَّ فيه االمتناع عن األكل والشرب قائالً : 
اْلَمَطاِعَم  ِفْيِه  َوَحَجَر  إْعَظامًا،  َغْيِرِه  ِفي  َأَحــلَّ  ما 
إْكَرامًا(، ثم يدعو هللا تعالى بأن يعيننا  َواْلَمَشاِرَب 
ـا َعَلى  على كف جوارحنا عن المعاصي بقوله: )َوَأِعنَّ

ِصَياِمـِه ِبَكفِّ اْلَجـَواِرِح َعْن َمَعاِصْيَك(.

وفي دعاء وداع شهر رمضان يبين بقوله : )َوَقْد َأَقاَم 
َمْبُرور،  ُصْحَبَة  َوَصِحَبَنا  َحْمد  َمَقاَم  ْهُر  الشَّ َهَذا  ِفيَنا 
َوَأْرَبَحَنا َأْفَضَل َأْرَباِح اْلَعاَلِميَن، ُثمَّ َقْد َفاَرَقَنا ِعْنَد َتَماِم 
ُعوُه  ُمَودِّ َفَنْحُن  َعــَدِدِه،  َوَوَفــاِء  ِتِه  ُمدَّ َواْنِقَطاِع  َوْقِتِه 
اْنِصَراُفُه  َوَأْوَحَشَنا  َنا  َوَغمَّ َعَلْيَنا  ِفَراُقُه  َعزَّ  َمْن  ِوَداَع 
فيودع شهر رمضان وهو بشوق له وفيه درس  َعنَّا( 

لنا على أهمية هذا الشهر الفضيل.

اإلفطار  افضل  أيهما  السؤال: 
قبل الصالة أم بعدها؟

ال����ج����واب: األف���ض���ل ال��ت��ع��ج��ي��ل 
إال  اإلفطار  قبل  المغرب  بصالة 
ف���ي ح���ق م���ن ت��ت��وق ن��ف��س��ه ال��ى 

اإلفطار أو ينتظره أحد .
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أحمد : أماه! أماه! ناوليني كأًسا من اللبن بسرعة.
أم أحمد وهي تسأله: ولماذا تريد اللبن يا بنّي؟

أحمد: إلى دار أمير المؤمنين يا أماه.
وصل أحمد إلى الدار وإذا بعشرات األطفال يقفون على باب 
وبيده  اللبن،  مــن  كــأًســا  بيده  يحمل  منهم  واحــد  وكــّل  ـــدار،  ال
األخرى يكفكف دموًعا ساخنة جرت على وجنتيه، فقد سمعوا 
أن أمير المؤمنين قد ُجرح بسيف شقّي، وهو بحاجة إلى اللبن.
أبو  أصيب  عندما  باليتم  شعروا  أطفال  من  عفوّي  تجّمع  إّنــه 
موا أّي  ار، عساهم أن ُيقدِّ األيتام، فسارعوا جميًعا إلى باب الدَّ

مساعدة تنقذه من الموت، وتنقذهم من الّشقاء.
ار أّما في الّداخل فقد كان المشهد  هذا المشهد كان خارج الدَّ
أشجى، والّدموع الحّرى تنساب من مآٍق ذبلت من كثرة البكاء، 
كلثوم وأوالد علي مجتمعون  فالحسن والحسين وزينب وأم 

حوله؛ يستمعون إلى آخر وصايا األمير.
الليلة من  تلك  ــى  َصــلَّ الــعــطــوف،  الــــّرؤوف واإلمــــام  هــذا األب 

جلوس؛ ألن الّسّم كان قد نفذ إلى قدميه.
بالّدخول،  لهم  فــأذن  النَّاس،  عليه  استأذن  اإلمــام  أصبح  ا  َفَلمَّ

قصة :حنان شاهين / لبنان
رسوم :فراس صاحب
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فأقبلوا يسلمون عليه، وهو 
ويقول:  عليكم  السالم  يــرّد 
تفقدوني  أن  قــبــل  ســلــونــي 
لمصيبة  ســؤالــكــم  وخــّفــفــوا 

إمامكم.
ـــم في  ـــسُّ ـــــوج ال وتــــزايــــد ول
ــى  ــــّشــــريــــف، حــّت جـــســـده ال
احـــــمـــــّرت قـــــدمـــــاه، وجــعــل 
جبينه يرشح عرًقا كأنه لؤلؤ 
وهو يمسحه بيده، ثّم نادى 
أوالده كّلهم وجعل يوّدعهم 
البليغة،  ويوصيهم بوصاياه 

ويستودعهم هللا. 

لقد كانت ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان 
ليلة أليمة، ليس على آل علّي فحسب، بل على 
جميع المسلمين، الذين هرعوا أفواًجا أفواًجا 
وهم يصيحون وينتحبون، حّتى وكأّن الكوفة 
ماجت بأهلها، واألرض وجميع من عليها بكوا 

لفراق األمير العادل.
وضّجت  َماء،  السَّ أفق  تغّير  الليل  أظلم  ولما 
حول  متحلّقون  وأوالده  بــالــبــكــاء،  المالئكة 
حول  المتحّلق  الفراش  كأّنهم  الّطاهر  الجسد 

نور اإلمامة.

المؤمنين  أمير  يا  فهنيًئا لك 
رحلتك المباركة؛ رحلة بدأت 
في  وُختمت  هللا،  بيت  فــي 
البداية  بين  ومــا  هللا،  بيت 
النَّاس  أقــرب  كنَت  والّنهاية 
نسًبا،   s هللا  رســـول  إلـــى 
وأّولـــهـــم إســـالًمـــا، وأشــّدهــم 
قـــلـــًبـــا، وأوفــــــاهــــــم يــقــيــًنــا، 
ُولــدت  والــســالم عليك يــوم 
ـــــوم اســـُتـــشـــهـــدَت ويـــوم  وي

ا. ُتبعث حيًّ

قصة :حنان شاهين / لبنان
رسوم :فراس صاحب
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ذهب األسد لرحلة 
صيده وبدأ البحث عن 

أنِت وليمتي حيوان يصطاده

يا سلحفاة

هذه السلحفاةما هذا؟ تبدو صلبة 

إنها غير 
صالحة 
للطعام

سابحث 
عن طعامي 

في النهر

قصة  ورسوم : أحمد خليل 
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 لكن انعكاس الماء جعل الصيد صعبًا

فوجد األسد أرنبًا بعدما 
يأس من اصطياد السمك

بعدما رفع األسد رأسه 
من حفرة األرنب فوجد 

نفسه يأكل العشب
اخخخخخخ 

أين ذهب 
األرنب

اممممم يبدو 
العشب ليس سيئًا

اليوم أصبح 
الصيد عشبًا

سأصطاد 
هذه السمكة 
فهي تطفو 
قريبًا من 

سطح
هااااا  النهر

افلتت 
مني

هاااااا 
يا أرنب 

سأمسك بك
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قصة : كرار الخفاجي
رسوم: عباس صالح / السودان

فرحة العيد
تبدأ قصتنا في اليوم األخير من شهر رمضان المبارك وبعد خروج أحمد وأصدقائه من الجامع اتفقوا على الذهاب إلى مدينة 

األلعاب لتمضية وقت جميل بعد أداء صالة العيد ولكن بعد موافقة أهلهم على الذهاب .
والمرح  باللعب  األصدقاء  أخذ  األلعاب,  مدينة  الى  وذهبوا  أحمد  بيت صديقهم  عند  األصدقاء  اجتمع  التالي  اليوم  وفي 
 , قتالية  ألعاب  بشراء  وقاما  األلعاب  يبيع  محل  إلى  وقاسم  مروان  فذهب   , قلوبهم  تمأل  الفرحة  وكانت  األلعاب   في 
بشراء  قمتما  لماذا   : أحمد  لهم  فقال 
هذه األلعاب؟ فإنها مضرة وقد تصيبكم 
بمكروه, لم يهتم مروان لكالم صديقهم, 
وبقيا يلعبان بهذه األلعاب الخطيرة, لكن 
أحمد كان يشعر بالقلق حيال أصدقائه, 
العزيز  صديقي  يا   : قاسم  مع  فتكلم 
هذه األلعاب خطيرة ألم تسمع بصديقنا 
بسبب  عينيه  أحد  فقد  الذي  محمود 
ولنلعب  اتركها  أرجوك  األلعاب؟   هذه 
إنها  التصادم  سيارات  لعبة  في  سويا 
يهتم  لم  اآلخر  هو  قاسم  لكن   , جميلة 
أحمد  شاهد  قليل  وبعد  أحمد,  لكالم 
يركضون  وهم  الناس  من  مجموعة 
باتجاه أصدقائه , ذهب أحمد وصديقه 
يجدان  بهما  وإذا  مسرَعين  حسن 
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قصة : كرار الخفاجي
رسوم: عباس صالح / السودان

األرض  على  ساقطًا  مروان  صديقهما 
حسن  ,قام  ويبكي  بعينه  يمسك  وهو 
باستدعاء الحارس األمني في المدينة 

ونقلوا صديقهم مروان إلى المشفى . 
مروان                      والد  حضر  المشفى  وفي 
الحزن  وكان  أحمد  به  اتصل  أن  بعـــــد 
 : الطبيب  له  فقال  على وجهه,  واضحًا 
اإلصابة  مروان  سالمة  على  لله  الحمد 
تصب  ولم  اليمنى  عينه  تحت  كانت 
له  هللا  حفظ  ولوال  مباشرًة  العين 

ألصابت عينه واتلفتها.
الحمد لله والشكر, وأنت   والد مروان : 
يا أحمد ويا حسن لماذا لم تمنعاهما من 

شراء هذه األلعاب ؟
وقاسم  هو  حذرته  لقد  عم  يا   : أحمد 

لكنهما لم يهتما لكالمي .
نعم يا عم لقد حّذرنا أحمد , أنا  قاسم : 

آسف لم اقصد أن آذي مروان كنا نلعب فقط .
فقال والد مروان : العتب ليس عليكم العتب على صاحب المحل الذي قام ببيعكم مثل هذه األلعاب الخطيرة .

الطبيب : ليس خطأ البائع فقط ,ولكن الخطأ األكبر يقع على العائلة فكان االجدر بك أن تكلم مروان وتحثه على عدم 
شراء هذه األلعاب .

والد مروان : صحيح ما تحدثت به يا دكتور .
أنا لم  وفي اليوم التالي ذهب أحمد وأصدقاؤه لزيارة صديقهم مروان في المنزل , اعتذر قاسم من مروان وقال له : 

اقصد أن اصيبك كما تعلم كنا نلعب فقط .

يا  عليك  ال   : مروان 
صديقي العزيز كان الخطأ 
االثنين كان من  منا نحن 
نصيحة  سماع  المفروض 
إصرارنا  فبسبب  أحمد, 
علينا  ذهبت  الخطأ  على 

فرحة العيد.
هو  شيء  أهم   : أحمد 
صديقي  يا  سالمتك 
ال  العيد  وفرحة  العزيز 
تقتصر على اللعب واللهو 
الكبرى هي  ولكن فرحتنا 
رمضان  شهر  صمنا  أننا 
تحملنا  وقد  كله  المبارك 
ونحن  والعطش  الجوع 
أن  و   , صغيرة  أعمار  في 
تكون تعلمت الدرس لكي 

ال تصاب بمكروه .
مروان : إن شاء هللا .
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سيناريو: نادية غازي         رسوم: غزال محمد

ما بك يا كرم 
لماذا تبكي ؟

لقد وضعت دراجتي 
عند باب البيت ولم 

أجدها اآلن
البد إنها سرقت أين يمكن أن تكون ؟

هذه دراجتي 

ماذا ؟ هل سرقها هذا الولد؟

اتركيه يا إنها دراجة أخي أيها الكاذب انزل
مريم دعونا 

نتفاهم 

اهيي اهي أريد دراجتي

انظري يا عبير لقد هرب 

ماذا هناك ؟
انزل عن دراجتي ايها السارق

إنها دراجتي 
تعال ايها الولد انتظر
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سأذهب إلى بيتهم أنا أعرف أين هو؟

انتظري يا مريم 
يجب أن نخبر الكبار 

قبل أن نتصرف

ماما هنالك 
ولد سرق 

دراجة كرم 

أيُّ دراجة؟ من قال إنها سرقت؟

ماذا ؟ لقد كادت 
مريم أن تضربه

كنت قد خبزت 
لكم كيكة لذيذة 

ولكن ...

ولكن لماذا 
الكيكة؟ 

سنعتذر فقط

حتى ال تسيُئوا 
الظن بالناس قبل 

ان تتأكدوا
يا لحظنا 

على كل حال سأخبز 
لكم واحدة أخرى 

ستأخذوها الى بيت 
الولد وتعتذرون منه

يا للولد 
المسكين 
عليكم أن 

تعتذروا منه

لقد وجدتها 
عند الباب 

وأخذتها إلى 
الداخل 

هل تسمحين 
لنا بالذهاب 
الى بيتهم 
الستعادتها؟
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َقاَلْت ِلْي ُأختي إيمان
ا يا َعدنان ا ، هيَّ هيَّ

َهْل َتْسَمُع َصْوَت اأَلذان
وْقُت اإلفطارِ قد حان

ُقْلُت ِلأُختي : اْمضي َقْبِلي
َسأَعوُد بإذِن الرَّحمن
َبعَد قليٍل يا إيمان 

*** *** ***
َبعَد دقائَق

 ُعْدُت َسريًعا
ْمُت وشارَْكُت اأَلهَل َسلَّ

وأَنا ُمبَتِسًما َفرحان
 قاَلْت أّمي: 

ى اآلن لْم ُتْخبْرنا َحتَّ
عن َتأخيرَِك يا َعدنان

ُقْلُت َلها : في الَواقِع أَّني
ُكْنُت أَُزوُر الُمحتاجين

ين  وُأعيَن اإلخَوَة في الدِّ
قاَل أَبي: أَْحَسْنَت َكثيرًا
َيحَفُظَك الباري يا َوَلدي
ان  هذا ِمْن ِنَعِم الَمنَّ

وَفضائِل َشْهرِ الُغْفران 
اعِة واإلحسان َشْهرِ الطَّ
َمْن َساَعَد ُمْحتاًجا ِفْيِه

َضُه اهلُل وأَعطاُه َعوَّ
نيا َخيرًا وُسرورًا في الدُّ

وَيناُل َثواَب اآلِخرَِة
َيْدُخُل في رَْوضاِت ِجنان

شعر : جليل خزعل 
رسوم : كنانة محمد/ سوريا

16



المنارة الموقدة
كربالء  صــحــراء  إلــى  نعود  ســوف  الــيــوم  األعـــزاء  أصدقائي  بكم  مرحبًا 
)المنارة  بــاســم  المعروفة  مــوجــدة  مــنــارة  على  ســويــا  لنتعرف  المقدسة 
الصحراء  داخــل  كربالء  محافظة  غــرب  في  المنارة  هــذه  تقع  الموقدة(, 
كيلومترًا  كيلومترًأ وتبعد عن كهوف الطار بحوالي )١4(  وعلى مسافة )40( 

جنوبًا , ومن الشمال تبعد عن حصن األخيضر مسافة )١5( كيلو مترًا .

اعزائي لقد ًبنيت هذه المنارة على مساحة من القاعدة
متر والقاعدة مزينة بحنايا مزخرفة تنتهي بعقود   ) 5  × 5  (

القاعدة  بعد  بواقع ثالث حنايا في كل ضلع  دائرية  نصف 
حيث  اسطواني  بناء  عن  عبارة  فهي  المنارة  أما  المربعة, 
يمتد إلى أعلى المنارة ولكنه مختلف في الزخارف اآلجرية 
متر   )2( ارتــفــاع  وعلى  األول  فالقسم  قسم  كل  تزين  التي 
الثاني وهو على  القسم  يبدأ  الزخارف ثم  يكون خاليا من 
قمة  ثــم   , متر   )2( أيضا  وبــارتــفــاع  متعاقبة  كــســرات  شكل 
مزاغل  وفيها  الداخل  إلــى  حنايا  شكل  على  وهــي  المنارة 
موجود  لما  مشابهة  اسطوانية  بعقود  تنتهي  السهام  لرمي 
في قاعدة المنارة , أما االرتفاع الحالي للمنارة فيقدر بـ )١2( 
متر وهنالك أجزاء في األعلى مهدمة لذا ال يمكن احتساب 
المنارة سلم حلزوني يصل  طولها الحقيقي, ويوجد داخل 

إلى أعلى المنارة .  

إعداد : كرار الخفاجي
رسوم : زاهد المرشدي

إلى هنا تنتهي رحلتنا 
فـــي صـــحـــراء كــربــالء 
ألتقيكم  هللا  شــاء  إن 
ــقــادم مع  فــي الــعــدد ال
آلثــارنــا  قــصــص  أروع 

الجميلة إلى اللقاء 

تسميتها  ســبــب  ويــعــود 
منارة موجدة )موقدة( بسبب أيقاد 

الــنــار فــي أعــالهــا حيث كــان يوضع على 
قمة البرج زيت ثم يتم اشعاله في الليل إلرشاد 

الضالين في الصحراء وأيضا دليل إلرشاد القوافل 
والدليل  بالحيرة  مـــرورًا  والحجاز  الــشــام  بــالد  بين 

العطشان  أنها تقع في منتصف طريق خان  على هذا 
وبين حصن األخيضر , وتقع على هضبة عالية , وتذكر 
بعض المصادر أن تاريخ بنائها يعود لتاريخ بناء خان 
وذلك  العباسي  العصر  في  منها  والقريب  )العطشان( 

من  المستخدمة  البناء  عملية  في  تشابه  بسبب 
مادة الطابوق

 الفرشي والنورة لما موجود 
   في الخان وأيضا 

         عمر البناء .

ُة : ما  الَحِنيَّ
كان منثنًيا 

كالقوس
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ــعــدد  ــي فـــي هــــذا ال ــت ــب ــكــم أح ــال ــف ح ــي ك
ستتعرفون على رياضة جديدة تتميز بسرعة 

حركة اليد وتسمى برياضة كرة السرعة.

إعداد: كرار عبد عودة
رسوم: فراس قاسم

لهذه اللعبة ادوات يجب استخدامها تعالوا معي لمعرفتها:

من  مصنوعة  مضارب  أربعة  الرياضة  هذه  في  يستخدم   
مادة البالستيك، تتصل بكل مضرب حلقة يضعها الالعب 
المطاط،  الكرة مصنوعة من  أما  اللعب  أثناء  حول معصمه 
فيكون  الجهاز  أما  الداخل  من   ومفرغة  الشكل،  بيضاوية 
على شكل  قائم  معدني يرتفع )170 ( سم ، ومثبت في 
قاعدة وزنها )70 ( كيلوغرامًا ويربط  خيط من النايلون طوله 
)150( سم ، في أحد طرفي هذا الخيط تثبت الكرة المطاطية 

والطرف اآلخر متصل بالقائم المعدني للجهاز بحلقة .

ام���ا م��ق��اس��ات 
ملعب رياضة كرة السرعة 

فتكون :
إن الملعب الذي تقام عليه مباراة 

كرة السرعة يعّد من أصغر المالعب 
الرياضية إذ تبلغ مساحته ستة أمتار 
طواًل، وأربعة أمتار عرضًا، أما إذا كان 
فيجب  مغلقة،  صالة  في  اللعب 

أن يكون ارتفاع السقف ثالثة 
أمتار ونصف المتر. 

كانت بداية ظهور كرة السرعة في أواخر الخمسينات، وأوائل الستينات، عندما أدخل الرياضي 
المصري محمد حسين لطفي مخترع اللعبة ورئيس االتحاد الدولي لها بعض التعديالت على 
الحالي  وباسمها  المعروفة  وأدواتها حتى أصبحت على صورتها  الشاطىء  كرة  لعبة  قوانين 
تم تسجيل اختراع اللعبة فى أكاديمية البحث العلمي بمصر عام 1978م، وضم االتحاد الدولي 

العديد من الدول مثل فرنسا، والنمسا وإيطاليا والسنغال وأمريكا إلى جانب مصر.

النبذة
 التاريخية
 لهذه 
الرياضة  
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أكلة 
مالح الويكة

وقت التحضير: )10( دقيقة
مدة الطبخ: )20 ( دقيقة 

المقادير:
  نصف كيلو بامية اليابسة 

  2 حبات طماطم
  ربع كاس زيت ذره

  نصف ملعقة كبيرة كمون بودر
  2/1 حبه ماجي دجاج او مرق لحم

  ملعقة صغيره فلفل أسود
  رأس بصل كبير

طريقة التحضير: 
1. نقوم بطحن البامية اليابسة حتى تصبح بودرة. 

2. يقطع البصل بشكل ناعم ونضعه بالزيت ونقليه حتى 
يكون لونه أحمر ونضيف الطماطم ونغليهم لمدة ) 5 ( دقائق.

3. نضيف الماجي والكمون والفلفل األسود ونتركهم على
 نار هادئة لمدة ) 5 ( دقائق.

4. نضيف الباميا مع نصف كأس من الماء يضاف الملح حسب 
يكون  بعدها  دقائق   )  10( لمدة  هادئة  نار  على  ويترك  الرغبة، 

جاهزًا وبالعافية.

فوائد األكلة: 
أجريت العديد من األبحاث 

على البامية ووجد أن فيتامين 
»سي« الموجود بها وبنسبة 

عالية يساعد على الشفاء من ربو 
األطفال كما تقي من العديد 
من أمراض الجهاز التنفسي 

لدى األطفال.

السالم عليكم 
أحبائي الصغار في هذا 

العدد سوف نسافر الى دولة 
السودان ونتعرف على أقدم 

وأشهر أكالتها التي يتم تقديمها 
في المناسبات االجتماعية والدعوات 

المختلفة التي تقام بين أفراد 
العائلة أو األقرباء، لذا اخترت 

لكم أكلة جدا قديمة.
إعداد : الشيف زهير عاصم

رسوم : زاهد المرشدي 
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العمة هدى : في ذات يوم كان هارون العباسي في زورقه المصنوع على شكل )بّطة( وقد اخذ منه الغرور 
سأسألك سؤاالً واذا استطعت  مأخذه فأمر بإحضار بهلول ، وعندما أحضر الخدم بهلول قال له هارون : 

قصة : سعد الدين البناء        رسوم: أحمد الخزعلي

والعلف لول ..اخلروف والذئب  البهُ

اإلجابة عليه فسأعطيك مائة دينار ذهبي ، وأن عجزت عن ذلك أمرنا بإلقائك في 
ماء دجلة . 

فقال له بهلول : ال حاجة لي بذهبك لكني اشترط عليك إن أجبتك عن هذا السؤال 
كان عليك اطالق سراح مائة من السجناء ممن أحب ، وأن لم أجبك فأنا مستعد 

لإلغراق في نهر دجلة .
إيمان : هل كان بهلول واثقًا من أنه سيجيب على سؤال هارون العباسي  ؟

العمة هدى: كان بهلول عالمًا وفقيها وله إحاطة بكثير من األمور , ويستطيع اإلجابة 
بشكل عام على أكثر األسئلة  .

رقية : وهل كان هارون العباسي يتوقع أن بهلول يستطيع اإلجابة عن سؤاله ؟
كال ألن هارون العباسي كان يعتقد أن بهلول سيعجز عن اإلجابة ، إذ  العمة هدى : 

أنه سأل كثيرين فلم يسمع منهم  جوابًا سوى السكوت .
حوراء : هل وافق هارون العباسي على الشرط الذي وضعه بهلول ؟

العمة هدى : وافق هارون على الشرط بدون أي قلق ، ثم قال : لو كان عندنا خروف 
ــا نقلها واحــدة واحــدة من هــذه الجهة من الماء إلــى الجهة  وذئــب وعلف ، وأردن
المقابلة، كيف نصنع بحيث النترك الخروف مع الذئب كي ال يأكل الذئب الخروف 

وال نترك الخروف مع العلف كي ال يأكل الخروف العلف ؟ 
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جــواب ذلك عندي ، فننقل الخروف إلى تلك الجهة اوالً ثم  قال بهلول :   : العمة هدى 
نعود فننقل العلف إلى الجهة الثانية ولكن نرجع بالخروف ونضعه في الزورق ونعود 
إلى  ، ثم نعود وننقل الخروف  الجهة  إلى تلك  الذئب  ، ثم ننقل  به إلى مكانه األول 

الجهة الثانية .
وانتظر بهلول حتى   ) ، أحسنت  )أحسنت  قفز هــارون من مكانه وصاح   : العمة هدى 
هدأ هارون ثم قال له : اآلن أوّف لي بوعدك واطلق سراح السجناء المائة كما اتفقنا ، 
فقال هارون اكتْب اسماء الذين تريد اطالق سراحهم ، فلما كتبهم عرف هارون أنهم 
اطــالق سراح  الموافقة على  يمكنه  j فكيف  اإلمــام موسى بن جعفر  من أصحاب 
من يتصورهم أنهم أعداُؤُه الذين كانوا يجاهدونه بأنفسهم , فإن أطلق سراحهم ماذا 

يمكن أن يخلقوا له من المشاكل ؟ 
فاطمة : وماذا فعل هارون العباسي هل أطلق سراحهم ؟

كال كال ال يمكن ذلك ابــدًا ، قال  أخلف هــارون وعده وعلى عادته وقال :   : العمة هدى 
بهلول انك وعدتني بذلك ، ولكن هارون قال وبلهجة فيها غضب إن أصررت على ذلك 

أكثر ألقيت بك معهم في السجن .
أن ال  لم يرتِض  بهلول  ، ولكن  العباسي ال يفي بوعده  هــارون  نعم كان   : العمة هدى 

يحقق اّي شيء فقد تمكن وبعد إصرار شديد من إقناع هارون بإطالق سراح عشرة من أصحاب اإلمام 
الكاظم j الذين كانوا في سجن هارون . 
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1. امدح طفلك أمام اآلخرين .
و  السؤال  عند  سمحت(  )لو  له  قل   .2

والــدك )شكرًا( عند اإلجابة . مــع  الــذهــاب  تعلم   .1
إلى المسجد .

2. احترم من هم أكبر منك سنًا 
واعطف على األصغر منك .
3. عدم نطق الكالم البذيء .

حافظن  الفتيات  عزيزاتي   .4
على حجابكن .

تربوية للعائلة 

سالمة عامة  صحية عامة 

دينية وأخالقية 

ــاذ الــقــرار  ــخ ــده فــي ات 3. ســاع
بنفسه .

4. علمه كيف يواجه الفشل .
5. أوِف بوعدك له .

1.عدم السهر لساعات متأخرة من الليل ألنه 
في المستقبل يسبب لك الصداع واألرق .

2. عدم مشاهدة التلفاز عن قرب وأيضا يجب 
ال  كي  المشاهدة  عند  مضيئة  اإلنـــارة  تــرك 

يصيب عينيك بأذى .

1. تناول وجباتك في أوقاتها، الفطور، الغداء ، العشاء 
وابتعد عن األكل العشوائي واألكل بين الوجبات

2. التقليل أو االبتعاد عن المشروبات الغازية .
3. ضرورة تفريش األسنان قبل النوم لتقليل اإلصابة 

بالتسوس وكذلك بعد تناول وجبات الطعام .
الكثير  على  الحتوائها  الفواكه  أكل  على  المداومة   .4

من الفيتامينات .

ـــإصـــدار  ب تـــقـــم  ال   .3
السيارة  داخــل  الضجيج 
فــــهــــذا األمـــــــر يــربــك 
ــل من  ــقــل الــســائــق وي

تركيزه .

إعداد : كرار الخفاجي          رسوم : زاهد المرشدي
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الفتاة قرط 
في الحلقة السابقة اغشي على سنان 

وهو يحاول القبض على الملثم

ــدمــا أفـــاق عــن

أين أنا ؟؟ الملثم
أنت بخير ،، 
أغشي عليك 
بفعل غاز منوم

هل من دليل 
لتتعرف على 
هذا الملثم؟

لقد عرفت شيئا واحدًا 
فقط ،الملثم فتاة ، لقد 
سقط منها هذا القرط

الرائحة ونصل لها بسيطة إذن سأتبع 

إعداد : كرار الخفاجي          رسوم : زاهد المرشدي

سيناريو: وسام القريني
رسوم: عمر شريف / مصر
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ال فائدة من 
البحث 

إنني أشم نفس 
رائحة الغاز المنوم 

تنبعث من هذا البيت
اآلن إذن

سنقتحم المكان عند إشارتك سنان

يوجد شخص 
مغشي عليه 

وفتاة مقيدة يبدو 

إنها مخطوفة

ال تخافي يا فتاة 
لقد أنقذناك

يبدو إنه سارق وخطف هذه الفتاة من 
أجل طلب أموال مقابل اطالق سراحها شكرا لكم ،، أريد 

العودة إلى أمي

وبعد أيام

وهجمت الشرطة على البيت
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في مركز الشرطة نحقق معه ونعرف 
من الفتاة المسكينة وما حصل؟

يا إلهي العربة 
انقلبت هل 

الحرس بخير

ال نعلم ما الذي 
حدث فجأة 
دوى صوت 
قوي ودخان 
كثيف أعمانا 

اللعنة ، فقدنا اللص 
والفتاة ، ولكن ما 

عالقتهما بالفتاة الملثمة؟

نعم ولكن اللص 
والفتاة قد اختفيا

ما هذا الصوت 
توقف أيها السائق

وذهبت العربات وفيها 
اللص والفتاة , وفجأة
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هّمت أنثى الكنغر الفتية ، بالهرب عندما سمعت نباح كالب الصيد  ، من مكان قريب ، واختبأت وراء صخرة ضخمة ، 
تراقب صديقتها ، التي كان صغيرها يلعب على مسافة منها ، وهي تحوم في المكان ، وتصيح : بنّي ، تعال ، اسمع الكالب 

قادمة .
 ، إليه  أمه  ، فأسرعت  كالعاصفة  منه  تقترب  المتوحشة  الصيد  ، وكالب  يفعل  ماذا  يعرف  ، ال  الصغير مذهوالً  وتوقف 

ودفعته بعيدًا ، لكن الكالب انقضت عليها ، وفتكت بها .
حّل الظالم ، والصغير يحوم قرب الصخرة ، التي تختفي وراءها أنثى الكنغر الفتية ، وتعب أخيرًا ، فثوى في مكانه ، 

وهو يتمتم : ماما .. ماما .

وسرعان ما أغفى ، واستغرق في نوم عميق ، حين شعر بدفء كدفء أمه ، وتلمس في نومه ما حوله ، فشعر بضروع 
ممتلئة ، فرضع حتى شبع ، وهو ما زال نائمًا .

وحين استيقظ ، عند الفجر ، أطل برأسه من الجراب ، ونظر إلى أنثى الكنغر الفتية ، وقال متسائالً : من أنِت ؟
فأجابت أنثى الكنغر الفتية ، وهي تمسد بيدها على رأسه : أنا أمك ، يا عزيزي .

قصة : طالل حسن 
رسوم : عمر طالل 
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أحبتي سالم عليكم أينما كنتم وأحللتم وأصبحتم وأمسيتم 

تذكرنـــا اآليـــة الكريمـــة بما جاء في اللقاء الســـابق معكم وهو أهمية االســـتفادة 
الصحيـــة مـــن نعمة البصر وذلك )بالنظر إلى عجائب هـــذا الكون والمخلوقات من 
انسان وحيوان ونبات ( ليزداد إيماننا ويقينًا بالله تعالى حكيم عليم قادر على كل 

شيء سيجازي كل واحد منا على عمله عاجاًل وأجاًل.

• نستفيد من نعمة العين لنتعلم مختلف العلوم .التصرف ويخطئون بحق أنفسهم وبحق اآلخرين .• االس���تفادة م���ن أخط���اء إخواننا الذين يس���يئون 
وهنا سؤال قد يسأله البعض ويتبادر في ذهن آخرين, 

إذا كان���ت العين به���ذه األهمية والفائ���دة فلماذا ُيحرم 

منها البعض أليس هذا ظلم من الله تعالى لهم ؟!؟ 

أوال: جيـــد جـــدًا أن يســـأل البعض 
هكـــذا أســـئلة  أو يتبـــادر في ذهنه 
ولكـــن بشـــرط أن يبحـــث جيـــدًا عن 

اإلجابة ويفكر ويتأمل كثيرًا .

ثانيا : ليس ظلمًا أبدًا فالله تعالى 
ال يحتـــاج لظلـــم أحد فالـــذي يظلم 
أمـــا أنه جاهل بأن ما يفعله ظلم أو 

محتاج للظلم .

والجواب :

)اأََفلَْم َي�ِصرُيوا ِف الأَْر�ِض َفَيْنُظُروا( سورة يوسف /آية 109

إعداد: كمال شبر     رسوم : زاهد المرشدي

وهذا يحصل عندنا كثيرًا فالبعض منا ال يدري أن ما يفعله 
ظلم أما لنفسه أو لآلخرين واألمثلة كثيرة )المتهاون 
فـــي دراســـته!! والمدخـــن !!, والذي يتجـــاوز على 
المال العام !! والذي يقسو في تعامله مع الصغار 

والضعفـــاء( فقـــد ال يعـــرف البعض من هـــؤالء ان ما 
يفعلوه ظلمًا , والبعض منا قد يحتاج للظلم لســـد نقص عنده 

من حب الظهور وحب التسلط وحب الشهرة وغيرها .
والله تعالى عالم غني ال يحتاج ألي شيء فال يظلم وال يقبل القبيح.

اذن أحبتي فقدان هذه النعمة ليس ظلمًا وال شـــرًا بل خير ورحمة 
لنا اذا استفدنا منها جيدا .

بالنسبة لنا أن نعرف قدرها أكثر ونشكره تعالى كثيرًا ودائمًا 
وبالنســـبة لألخـــوة فاقـــدي البصـــر إذا صبـــروا فلهم جـــزاء عظيـــم وكبير 

باإلضافة إلى تعويضهم في هذه الدنيا بأشـــياء كثيرة , فكم نسمع ونشاهد 
أساتذة ومدرسين فاقدي البصر وكم من األخوة يديرون أمورهم المنزلية بأنفسهم 

وبعضهم يعمل في السوق في البيع والشراء وبعضهم يحفظ القرآن الكريم .
وللكالم بقية تأتينا باذنه تعالى والسالم عليكم 
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قصة: ضياء العيداني               رسوم : زاهد المرشدي

ما بَك يا لبيب 
أراك تفكر في 

أمر ما؟

لقد فهمت، أنت تفكر 
في أن نفعل أمر ما 
نساعد به صديقنا، 

تعال معي إذن.

لقد سمعت بأن 
صديقنا زيد قد 
استشهد والده 

وهو يقاتل داعش 
اإلرهابي.

واجتمع القلم ولبيب 
بأصدقائهما المقربين.

أن يساعدونا في طريقة نقف اجتماعًا بوجودهم نطلب منهم علينا أن نخبر آباءنا بذلك ونعقد 
بها مع صديقنا زيد.
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وبعد اجتماع األبناء واآلباء

واستمر تبادل الزيارة بين 
زوجة الشهيد وباقي النساء

بعد اجتماع كل الحاضرين وإجماعهم على الفقرات، قررنا أن 
يقدم كل أب دعمًا ماليًا يتم جمعه وإرساله إلى بيت الشهيد 

البطل بداية كل شهر، وأن نتكفل بمؤونتهم من مالبسهم وما 
يحتاجونه، ونطلب من زوجاتنا وأبنائنا زيارتهم بين فترة وأخرى.

نحن فخورون بكم يا أبناءنا، فقد أفرحتمونا بنتاج 
تربيتنا على الشعور باآلخرين وعيش معاناتهم.

ال تنسي يا أختي أن 
تكرري الزيارة لنا، فأنا 

مسرورة بالتعرف عليِك.

الفضل لله وللبيب 
الذي كان سببًا في 
معرفتنا وشكرًا لكن 
جميعًا لمواساتي 

ومساعدتي.
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السالم عليكم أصدقائي , اليوم ستكون رحلتنا في بالد 
البرازيل  جمهورية  علم  على  سويا  لنتعرف  األمــزون  نهر 

فلقصة هذا العلم حكاية جميلة هيا نتعرف عليها سويًا .

تعّد جمهورية البرازيل االتحادية هي ثالث أكبر بلد في األميركتين وخامس أكبر دولة في العالم، سواء 
من حيث المساحة الجغرافية أو عدد السكان , ولغتها الرسمية هي البرتغالية وتشكل نسبة 47٪ من 
مساحة قارة أمريكا الجنوبية ,وتحدها كل البلدان األخرى في أمريكا الجنوبية باستثناء اإلكوادور وتشيلي.

وفي عام 1822م تحقق االستقالل عندما تم تشكيل اإلمبراطورية البرازيلية، 
برلماني, أصبحت  وهي دولة موحدة يحكمها نظام ملكي دستوري ونظام 
البالد جمهورية رئاسية في عام 1889م وتم اختيار علٍم مستقٍل لهذه البالد 
أخضر وفي  ويتكون من مستطيل  1889م  عام  الثاني من  تشرين   19 في 
أبيض  زرقاء وفي وسطها شريط  ودائــرة  اللون  أصفر  متواٍز  معين  وسطه 
اللون مكتوب عليه عبارة »النظام والتقدم« في لون أخضر وتحتوي الدائرة 
على )20( نجمة تدل على عدد الواليات واعتمد هذا العلم لغاية سنة 1960م، 
وبعدها تم تغير العلم بإضافة نجمة واحدة عليها واعتمد العلم الجديد لغاية 
سنة 1968م حيث تم إضافة نجمتين ليصبح عدد النجمات )23(, وجاء التعديل 
أربع نجمات إلى العلم  األخير على العلم في سنة 1992م حيث تم إضافة 

ليصبح المجموع النهائي للنجمات )27( نجمة على عدد واليات الجمهورية .

ك����ان����ت ال����ب����رازي����ل 
بداية  للبرتغال  مستعمرة 

المستكشف  هـــبـــوط  ــذ  مــن
بيدرو الفاريس كابرال فيها عام 
1500 ، وفي عام 1815 ُرقيت 
البرازيل إلى رتبة مملكة عند 

تشكيل مملكة البرتغال .

ألتقيكم  رحلتنا  تنتهي  هنا  إلــى 
في العدد القادم إلى اللقاء  . 

إعداد : كرار الخفاجيعلم البرازيل
رسوم : زاهد المرشدي
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إعداد : كرار الخفاجي
رسوم : زاهد المرشدي

إعداد 
لبيب السعدي

 قم بتحريك عود ثقاب واحد
لكي تصبح المعادلة صحيحة

السابق جواب العدد 

جواب العدد السابق 

24  =  20 + 4  

جواب العدد السابق:

أوجد العدد 
المفقود في 
مقدمة الطائرة 

األولى باالستعانة 
باألعداد الموجودة

متجهة  الحروف  قطار  في  الحروف  هذه  ركبت  لقد 
الكلمات  بعض  أحمد  كّون  وقد  الحروف  مدينة  إلى 
من خالل هذه األحرف ولكن تنقصها بعض الحروف 
ألنها لم تركب القطار بعد هل تستطيعون مساعدة 
بالحروف  االستعانة  يمكنكم  الكلمات  إلكمال  أحمد 

التي لم تركب القطار.

دوالب - دبابة - ابريق 
بطريق - طريق
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مرحبًا أصدقائي : 
صل هذه الحروف فيما 
بينها لكي تشكل اسم 

هذه الظالل الثالثة 
دون التقاطع في 

الخطوط 

Hussain….. حسين
Cities…. مدن

Carpet… سجادة

جواب العدد السابق:
 ) عنب, طفل, ضفدع ( 

جواب العدد السابق:

الكلمات  المتميزين تجميع هذه  أكمل العب فريق  لقد 
خالل دقيقة واحدة بمساعدة أصدقائه وبقي العب فريق 
التحدي هيا لنساعده بإكمال الكلمات مستعينين باألحرف 
 . دقيقة  من  أق��ل  وبوقت  المنضدة  على  الموجودة 
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اكتب أسماء األشكال 
عاموديًا وأفقيًا

جواب 
العدد 

السابق 

إعداد :حنان شاهين 

عزيزي الحسيني الصغير
اشــطــب حــــروف األحـــاديـــث الــتــالــيــة 
)صلوات هللا  البيت  أهــل  الـــواردة عن 
على  لتحصل  الّتوبة،  ذكر  في  عليهم( 
حروف  ثالثة  من  المؤلفة  الّسر  كلمة 

وهي اسم لنبّي من أنبياء هللا تعالى.

أف����������قي

عامودي

جواب العدد السابق  : سورة األنبياء 

كــمــن ال  الـــّذنـــب  مــن  "الّتائب 
ذنب له"

"الّتوبة تطّهر القلوب وتغسل 
الّذنوب"

"ليس شيء أحّب إلى هللا من 
مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة"

ُيحرم  لم  الّتوبة  ُأعطي  "من 

القبول، ومن ُأعطي االستغفار 
لم ُيحرم المغفرة"
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 تقى نصر الله
11 سنة
العراق

 رضا حامد نعمة
 سنة واحدة

العراق

 زيد علي
4 سنوات

العراق

 علي احمد حميد
7سنوات
العراق

 غدير حامد نعمة
4 سنوات

العراق

 علي حسام
9 أشهر
العراق

 فاطمة احمد حميد
5 سنوات

العراق

كرار حسام
5 سنوات 

العراق

 محمد علي
سنة ونصف 

العراق

 مسك جميل
4 سنوات 

العراق

 فضة جميل
5 سنوات 

العراق

 مريم احمد حميد
6 أشهر
العراق

 علي المرتضى حامد
9 سنوات

العراق

 حيدر نصر الله
3 سنوات 

العراق

 جود مصطفى
6 أشهر 
العراق

 حسن نصر الله
5 سنوات 

العراق

 حسين نصر الله
9 سنوات 

العراق

 حيدر حسام
3 سنوات

العراق

 مهدي لوباني
7 سنوات 

لبنان

 محمود درويش
8 سنوات 

لبنان

 محمد عمر
6 سنوات 

لبنان

 محمد حسن جابر
9 سنوات 

لبنان

 عمران الجاسم
5 سنوات 

لبنان

 علي الرضا عباس
11 سنة

لبنان

 سليمان األسود
7 سنوات 

لبنان
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حاوره :  كرار عبد عودة

الــعــدد معنا  هــذا  فــي  األعــــزاء  أصــدقــائــي  كيف حالكم 
موهوب آخر ، طموح ومثابر  كما يرغب في يوٍم ما أن 

يحقق طموحاته  ، عشقه لموهبته يزيد من إبداعه.
عن  ستعرفونها  األعــزاء  أصدقائي  التفاصيل  هــذه  كل 

أحد أبطال قادة الغد ،عند محاورتنا له .   

1- االسم الكامل والعمر والمرحلة 
المدرسية والمحافظة؟

اسمي محمد باقر صادق عمري ١5 
سنة في الصف الثاني المتوسط 

من محافظة  القادسية )الديوانية( 
2- ماهي المواهب 

التي تمتلكها ؟
•  امتلك موهبة 

التمثيل.

4- هل لديك موهبةاخرى؟

• نعم لدي موهبة في الخط والزخرفة وفي األيام 

القادمة سأدخل دورة لتطوير هذه الموهبة .

إل���ى  ت���ق���ول���ه���ا  أن  ت���ح���ب  ك���ل���م���ة    -5
األصدقاء في عمرك؟. 

إلــى جميع  أقدمها  ان  أرغــب  بـــداخـــلـــة طـــاقـــة ومـــوهـــبـــة عــلــيــه أن األخــــوة واألصـــدقـــاء ان كــل شخص نصيَحة 
يكتشفها ويطورها  .

3- في أي عمر اكتشفت موهبتك 
ومن كان وراء ذلك ،مثل األهل أو 

األقارب أو األصدقاء ؟
•  عندما أصبح عمري  ١0 سنوات 

كان والدي يشجعني دائما  ألنه فنان 
معروف وكان دائما يصطحبني معه الى 

المهرجانات والفعاليات فصقلت هذه 
الموهبة بداخلي وال أنسى أصدقائي 

الذين وقفوا بجانبي وتشجيعهم 
المستمر لي .
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إعداد: ضياء العيداني
رسوم : عباس راضي  

عظيمة  مناسبة  عن  سأحدثكم  العدد  هذا  في  وأصدقائي  أحبتي 
المبارك علينا والتي حدثني أبي عنها،  تتمثل بحلول شهر رمضان 

وأنا بدوري سأنقلها لكم.

شهر رمضان

شهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة الهجرية التي تبدأ بشهر محرم الحرام وتنتهي بشهر ذي الحجة.
وصيام شهر رمضان هو فرع من فروع الدين إذ أوجب هللا تعالى الصيام على المسلمين، وهو الشهر الذي ُأنزل 
فيه القرآن على النبي محمد s ، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر بتعبير القرآن الكريم، ويحصل 

فيه العبد على األجر والثواب.
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إعداد: ضياء العيداني
رسوم : عباس راضي  

وقد أكمل الحديث أبي معي وقال: في الصيام عدة فوائد منها:
دينيًا:  حيث يزيدنا صيام شهر رمضان قربًا من هللا تعالى وذلك بتأدية واجب من الواجبات المفروضة علينا من قبله تعالى.
أخالقيًا: فللصيام أثر كبير في تربيتنا األخالقية، ألننا سوف ال نصوم عن األكل والشرب فقط بل سنصوم صوم الجوارح 

عن األذى لآلخرين واجتناب الغيبة وسوء األخالق والتحلي بالحلم والفضائل التي دعانا إليها اإلسالم.
اجتماعيًا: وعلى المستوى االجتماعي يعّد شهر رمضان من موجبات التكافل االجتماعي، حيث ورد فيه االستحباب لصلة 
األواصــر  تقوية  في  يسهم  ذلك  وكل  الفقير،  بجوع  نشعر  يجعلنا  أنه  عن  فضالً  الصائم  وتفطير  الفقير  ومساعدة  الرحم 

االجتماعية للفرد فينعكس على شخصية الصائم إيجابيًا.
صحيًا: وللصيام آثار صحية؛ ففيه وقاية وعالج لكثير من األمراض النفسية والبدنية ولقد أثبت ذلك القرآن الكريم والسنة 
وُموا َخرْيٌ َلُكْم ( )اآلية ١٨4 من سورة البقرة( وقال الرسول الكريم محمد s : )صوموا تصّحوا(  الشريفة قال تعالى ) َواأَْن َت�صُ

كما أكد ذلك كثير من علماء الطب في العالم، بشرط عدم اإلسراف باألكل والشرب بعد اإلفطار.
وهناك أعمال كثيرة في شهر رمضان في أيامه ولياليه كدعاء االفتتاح وأدعية الَسَحر موجودة في كتب األدعية فيها 

من األجر الكبير.

نتمنى للجميع صومًا مقبوالً مصحوبًا بآثاره اإليجابية، مع أمل اللقاء بكم في العدد القادم.
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ياسر والصيام
علي مشتاق كاظم / العمر 12 سنة / بغداد 

رسوم :  احمد الخزعلي 

حلَّ علينا شهر رمضان المبارك , وكان صديقنا ياسر فرحًا جدا بقدوم الشهر المبارك ألن هذه السنة األولى له مع الصيام , كان 
صديقنا ياسر أغلب الوقت نائمًا , وكانت والدته توقظه بصعوبة من النوم ألداء الصالة, وعند الفطور ذهب ياسر مسرعًا إلى 
مائدة اإلفطار منتظرًا وقت األذان , وعند األذان بدأ ياسر باألكل السريع , فقال له والده : لماذا هذه السرعة يا ياسر في األكل ؟ 
عليك التمهل في األكل وأيضا ال تكثر من شرب السوائل تمهل قليال , لم ينتبه ياسر إلى كالم والده وبقي على حاله بينما ذهب 

الوالد ألداء الصالة .
بعد مدة من الوقت قالت والدته : هيا قم يا ياسر إنك لم تؤِد صالتك في وقتها فقد كنت منشغالً بالسباق مع الطعام .

ياسر :  بعد قليل يا أمي , انني ال أستطيع تحريك جسدي بسبب الطعام .
يا ولدي العزيز , أنا اليوم تركتك متعمدا تأكل على راحتك ولم أمنعك رغم أن ما فعلته خطأ وذلك لكي أعطيك  والد ياسر : 
درسًا من دروس شهر رمضان , واآلن سوف أذكرك ببعض األمور التي تحدثنا بها سابقا قبل مدة , فيجب عليك يا عزيزي أن 
, وهنالك موضوع مهم  القرآنية التي تقام في الجامع وأيضا تنام لبعض الوقت ال أن تنام طول الوقت  تشارك في المحافل 
أيضا وهو عدم السهر طول الليل لساعات متأخرة فقد يحل أذان الفجر وأنت مستغرق في نومك العميق كما حدث معك اليوم 

وهنالك أمور أخرى سيقوم الشيخ في الجامع بشرحها لكم عن أعمال وفضائل هذا الشهر المبارك.
ياسر : نعم يا والدي كالمك صحيح , وأعدك من يوم غد سأذهب معك إلى الجامع والمشاركة في المحفل القرآني , واآلن اين 

هدية صيامي ؟
والد ياسر : موجودة في غرفتك , لكنك ال تستطيع المشي بسبب األكل الذي تناولته ههههههه .
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يونس مشتاق علي / العمر ١١ سنة / كربالء المقدسة  
بالصبر  تحديتها  لكنني  لــي  بالنسبة  صعبة  تجربة  كانت 
الصبر  وتعلمت  بهذا,  ــدتــي  وال ســاعــدتــنــي  وقـــد  واإليـــمـــان 
وتحمل العطش , وأيضا أستفدت من الدروس الدينية التي 

تعلمتها في المسجد .

نور كرار صالح / العمر ١2 سنة / بغداد
األولــى  أيــامــي  فكانت  الصيام  على  جدتي  شجعتني  لقد 
السنة  ويـــوم وفـــي  يـــوم  بــيــن  الــشــهــر  أصـــوم  صعبة فكنت 
الثانية وبفضل هللا وعائلتي صمت الشهر كله , لقد تعلمت 
من الشهر المبارك أحكام التالوة وحفظ بعض سور القرآن 

الكريم وأيضا القدرة على تحمل الجوع والعطش .

محمد جعفر كاظم / العمر ١0 سنوات / ديالى  
كانت هذه السنة األولى لي فقد صمت من هذا الشهر ١4 يومًا 
وبعدها تعرضت للمرض وأن المرض لم يكن بسبب الصوم, 
اإلسالمية  األخــالق  تعلم  دروس  إلــى  أحضر  بقيت  لكنني 
الكريم عدة  الشهر  لقد استفدت من هذا   , القران  ومحافل 

أمور منها مساعدة الفقراء وحفظ بعض سور القرآن . 

حوراء عامر عبد هللا 
العمر ١١ سنة / النجف االشرف 

بالعطش  الجو حــارًا جدا وشعرت  به كان  أول يوم صمت 
ولكن كانت أختي الكبيرة تحثني على الصبر والتحمل وقد 
أهل  األحــاديــث عن  الكريم وبعض  الــقــرآن  قــراءة  علمتني 
الكذب ومساعدة  التي تدل على الصدق وعدم   b البيت 

اآلخرين .

عبد الرحمن يونس قاسم 
العمر ١2 سنة / البصرة 

لقد ساعدني والدي على الصيام وكان يحدثني عن فضائل 
عندي  فكانت   , علينا  واجــب  هــو  الصيام  وأن  الشهر  هــذا 
العزيمة واإلصرار على الصيام لقد شعرت بالجوع والعطش 
لكن دعم عائلتي لي كان أقوى , وقد استفدت من هذا الشهر 
المبارك بحصولي على ثواب الصيام ومساعدة المحتاجين 

, وأيضا مشاركتي مع والدي وإخوتي في المحفل القرآني .

رسوم :  غزال محمد 
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ضمن مشاركة قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع لألمانة العامة في العتبة الحسينية المقدسة فقد 
 b شارك القسم في المعارض التي تقام داخل وخارج العراق من أجل نشر ثقافة ومبادىء أهل البيت

إلى األطفال المسلمين ولتوعية أفكارهم وزيادة معلوماتهم الثقافية . 

معرض الحسيني الصغير من باكستان إلى كربالء

اشراف  المقام تحت  التوالي  على  الرابعة  وبدورته  كربالء  نسيم  األولى في معرض  المشاركة  وكانت 
العتبة الحسينية المقدسة في دولة باكستان وتضمن جناح رعاية الطفولة فقرتين األولى هي عرض 
إصداراته ، والتي شملت مالحق والدة اهل البيت b وايضا مالحق التلوين واصــدارات اخرى  تهتم 
اما الفقرة الثانية وهي فقرة  مسابقة رسوم األطفال ويتم اختيار  بالطفولة وترجمتها الى لغة )االردو( 

ُتعطى  المسابقة  ختام  وفــي  الجيدة،  الــرســوم 
وقد  الفائزين  األطــفــال  ــى  إل تحفيزية  جــوائــز 
القى جناح القسم اقباال واسعا من قبل األطفال 

والعوائل الباكستانية . 

بمشاركته بأكثر من معرض
 جناح الطفولة يبهر الزوار بنتاجاته
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وكانت المشاركة 
الثانية في معرض 
)التسوق التجاري( 

بمحافظة البصرة 
بعرض اصدارات مجلة 

)الحسيني الصغير ( 

ومالحقها وايضا عرض 
منتوجات القرطاسية 

واللوازم المدرسية التي 
يحتاجها األطفال , فقد 

شهد الجناح إقباالً واسعًا 
من قبل العوائل على 

منتوجات القرطاسية  .

ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة 
دار   ) ١00 والذي شارك فيه أكثر من ) 
الـــعـــراق وخــارجــه  داخـــل  مــن  للنشر 
الموافق       هـــ    ١4٣٨ رجــب    22 للفترة 
24 /4 / 20١7م  و استمر )١2(  يوما على 
التوالي، في منطقة مابين الحرميين 
الطفولة  لقسم   وكــان   b الشريفين 
بأعدادها  الصغير  الحسيني  بمجلة  والمتمثلة  القسم  إصــدارات  عــرض   في  بتنوعه  امتاز  خاص  جناح 
المتواصلة وبلغات مختلفة اخرى كاللغة اإلنكليزية والفارسية كما شملت عرض إصدارات أخرى تمثلت 

بالمالحق الخاصة بسيرة حياة أهل البيت عليهم السالم والقصص المتنوعة ومالحق الرسم والتلوين.

والجدير بالذكر ان جميع المعارض التي شارك بها قسم رعاية وتنمية الطفولة والتي 
اقيمت داخل وخارج العراق قد القت اقباال واسعا من قبل العوائل وأطفالهم وبدورهم قام 
المسؤولون في جناح الطفولة بزرع الفرحة والبسمة على شفاه األطفال من أجل أسعادهم.

وأخيرا المشاركة الثالثة كانت 
في معرض كربالء الدولي 

للكتاب في دورته الثالثة عشرة
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رسوم : أحمد خليل


