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اعزائي

اقبل �شهر ربيع الأول وفيه ن�ستذكر والدة خامت االنبياء حممد �صلى اهلل عليه و�آله الذي ا�رشق نوره يف ال�سابع ع�رش
من هذا ال�شهر والذي بوالدته جاء اخلري كله حيث فتح اهلل �سبحانه وتعاىل على �أهل مكة ب�أنه حمى بيته احلرام
من ابرهة احلب�شي الذي جاء بجي�شه قا�صد ًا بيت اهلل احلرام لتهدميه بالفيلة املوجودة من �ضمن اجلي�ش ولكن اهلل
�سبحانه وتعاىل �أر�سل طري ًا ابابيل حلماية بيته احلرام ورمت اجلي�ش بحجارة من �سجيل واحرقتهم جميع ًا و�سمي
هذا العام بعام الفيل والذي ولد فيه نبينا الكرمي �صلى اهلل عليه و�آله وقد تباركت النا�س مبولده ال�رشيف وا�ستب�رشت
خري ًا وعلمت ان هذا املولود �سيكون له �ش�أن كبري يف امل�ستقبل وبالفعل كانت حياة الر�سول و�سريته واخالقه بني
النا�س ي�شهد لها اجلميع منذ نعومة اظافره حيث كان اجلميع يلقبونه قبل النبوة بال�صادق االمني ملا عرفوه عنه من
ال�صدق واالمانة وال�سرية احل�سنة بني النا�س جميعا ،حتى �صار نبي هذه االمة والذي جاء باال�سالم لينري طريقنا
من ال�ضاللة ويوجهنا نحو ال�رصاط امل�ستقيم وجعل اال�سالم امانة يف اعناقنا جميع ًا لذلك احبتي علينا ان ن�سري
بطريق نبينا الكرمي �صلى اهلل عليه و�آله وان نكون على قدر امل�س�ؤولية للحفاظ على االمانة خال�صة واال�سالم يجب ان
يكون هدفنا اال�سمى للو�صول به اىل العال دائما فبه ن�سمو وبه ن�ستمر وبه نر�ضي اهلل �سبحانه وتعاىل حيث ورد يف
الل الْ إِ ْ�س اَل ُم ) �سورة �آل عمران الآية  ،19جعلنا اهلل واياكم من
ين ِع ْن َد هَّ ِ
االية الكرمية ب�سم اهلل الرحمن الرحيم( �إِ َّن ال ِّد َ
النا�رصين لدينه واملدافعني عنه حتت لواء حممد و�آل حممد ..انه �سميع جميب .

احلجاب اجلديد
ح�سنا ولكن ملاذا
مل ت�ش ِرت �أنت من
نقودك يف احل�صالة؟

ملاذا مالب�سك مت�سخة يا كامل احتاج �إىل حجاب
جديد يا �أبي.

ولكني ال �أملك
ماال لأن ح�صالتي
فارغة.
لقد كنت �أعمل يف البناء يا �أمي

�صارحينا
يا �صغريتي وال
تخفي �شيئا عنا فنحن
�أبواك ونحبك.

رسوم :زاهد املرشدي

نحن نعطيك
م�رصوفا يوميا
تنفقني ن�صفه
وجتمعني الن�صف
الآخر.
هل طلب منك �صديقك ذلك

كال لكنني �أعرف انهم ال ي�ستطيعون اح�ضار
لذلكمنعر�ضت عليه م�ساعدتي
عماليفبناء
ال�صف
لدي زميلة
عائلة فقرية وت�أتي كل يوم
بال �إفطار ف�أ�شرتي لها
الفطائر لت�سد جوعها.
كم �أنا فخورة
بك ياابنتي.

جزاكِ اهلل
خريا.

انتما من علمني
امل�ساعدة  ،فديننا
علمنا ذلك.

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (امل�صائب مفاتيح الأجر)
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الرمية املتهورة

سيناريو ورسوم
احمد خليل

بعد ان
و�صل
كوكو
للمتنزه
وقطع
التذاكر
�أرجوك �أبي لقد
انهيت واجباتي
واريد التنزه
قليال يف املتنزه
القريب من املنزل
�أنا يف حرية من �أمري
فب�أي لعبة �أبد�أ ...
�س�أبد�أ بلعبتي املف�ضلة

يا عم اريد اللعب يف
رمي الكرات وكذلك
الر�شا�ش البال�ستك
كوكو كان بارعا يف التهديف وك�سب الهدايا
هذا الطفل بارع
وك�سب الكثري
من الهدايا
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هاهاهاها وهذه
لعبة جديدة
اي�ضا ك�سبتها

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها)

�س�أه ِّدف
بالكرة

تلك الرمية �ستكون
حا�صدة للجوائز

عليك ان تدفع
ثمن التلفاز

اىل اين تذهب لقد هدفت يف التلفاز وك�رست ال�شا�شة
�أمل تقُل اين هداف وحا�صد للجوائز يبدو انك هداف
يف ك�رس ال�شا�شات
كل ما ربحت من هدايا واكرث
ذهب تعوي�ضا لرمية متهورة

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (بالإخال�ص تتفا�ضل مراتب امل�ؤمنني)

5

عداد :سارة العبادي
ا
سوم :احمد اخلزعلي
ر

ذهبت �أمونة يف رحلة �ش ّيقة اىل بالد الهند وهناك التقت بحيوان �ضخم جد ًا ولكنه لطيف�..إنه الدغفل
الذكي  ،فلنتابع مع ًا ما دار بينهما من حديث.

الدغفل  :مرحب ًا بكِ عزيزتي �أمونة ،تف�ضلي واجل�سي على
ظهري لأحدثكِ عن خفايا حياتنا نحن الفيلة  ،ف�إ�سمي دغفل
وهو ا�سم ابن الفيل ونحن نعي�ش �ضمن جمموعات عائلية
لها �أوا�رص اجتماعية قوية فنتعاون فيما بيننا ويحمي �أحدنا
الآخر وخا�صة نحن ال�صغار فاجلميع ي�شرتك بحمايتنا لكوننا
ال ن�ستطيع الدفاع عن �أنف�سنا ونعتمد على �أمهاتنا ملدة ثالث
�سنوات تقريب ًا ونتعلم منذ ال�صغر الكثري من الأمور �أهمها كيفية
ا�ستخدام اخلرطوم وهو من الأمور ال�صعبة علينا ،وكذلك نتعلم
كيفية احرتام الفيلة الكبار وخا�صة الأم الكبرية التي تكون هي
رئي�سة املجموعة وجتمع جميع الفيلة من حولها ،وهي التي تقرر
برناجمنا اليومي من �ساعات النوم والأكل والتوقف وغريها .
�أمونة  :هذا رائع يا (دغفول) ،والآن �أخربين �أكرث عن �آبائك .
الدغفل  :يطلق على �آبائنا ا�سم الفيل وجمعه (�أفيال ،فيلة ،فيول)
ومنتاز بعدة مميزات منها احلجم الكبري فنحن من �أكرب احليوانات
الربية ويبلغ ارتفاع ذكور الفيلة حوايل ( )4امتار ووزنها حوايل ()7000
كغم ونحن حيوانات ع�شبية وقد خلق اهلل لنا خرطوم ًا طوي ًال لن�ستخدمه
يف تناول الأع�شاب من الأر�ض وكذلك للتنف�س وخرطومنا جموف من
الداخل وهذه اخلا�صية �ساعدتنا على خزن املاء فيه ثم اي�صاله اىل الفم
فيما بعد ،كما �إننا ن�ستخدم اخلرطوم ك�سالح للدفاع والقتال.
�أمونة  :وهل لكم مميزات اخرى ؟
الدغفل  :نعم فلنا �أنياب كبرية من العاج وهي مبنزلة �أدوات لتحريك اال�شياء واحلفر
وكذلك للقتال ،وان العاج مادة ثمينة جد ًا ي�ستعملها الإن�سان يف �صناعة التحف و�أدوات الزينة
حيث ميكن عمل النقو�ش والزخارف عليها ،ولنا �آذان كبرية ت�ساعدنا على التحكم بدرجة احلرارة
عند الرفرفة بها ،ومنتاز �أي�ض ًا بحا�سة �شم قوية وذاكرة قوية ونُعد �أي�ض ًا من احليوانات الذكية حيث
ن�ستجيب لتعليمات الإن�سان وتدريبه لنا وكنا �سابق ًا ن�شاركه يف احلروب .
�أمونة  :لقد ذكركم الباري عز وجل يف حمكم كتابه ب�سورة �سميت بـ(�سورة الفيل) فما هي ق�صة
�أ�صحاب الفيل ؟

6

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (اجلار ثم الدار ثم الرفيق يف ال�سفر)

الدغفل  :ق�صتنا تبد�أ عندما الحظ �أبرهة ملك احلب�شة توافد الكثري
من النا�س اىل مكة املكرمة حلج بيت اهلل ،هنا خطرت له فكرة حيث
�أمر ببناء كني�سة �ضخمة جد ًا وبذل عليها الكثري من الأموال واطلق
عليها ا�سم (القـُلي�س) ودعا النا�س اىل احلج �إليها بد ًال من احلج �إىل
مكة ولكن ا ُ
حلجاج ا�ستهزئوا به وا�ستمروا بالذهاب اىل الكعبة
،فغ�ضب ابرهة احلب�شي وقام بتجنيد اجلنود لكي يقتحم الكعبة
و�أخذ معه الفيلة ال�ضخمة التي ت�ستطيع ان تهدم الكعبة بح�سب ظنه
و كان يجل�س عليها عدد ًا من اجلنود لقتال �أهل مكة ،و�أر�سل ر�سو ًال
من احلب�شة اىل �أهل مكة والتقى بكبريهم وهو عبد املطلب وقال له:

(ان ملك احلب�شة يريد ان يهدم الكعبة ) فرد عليه عبد املطلب
رب يحميه)) .
((ان للبيت ٌ
ويف �صباح اليوم التايل و�صل ابرهه وجنوده مع الفيلة اىل الكعبة
وارادوا الهجوم عليها �إال �إن الفيل الكبري الذي كان يتقدمهم
جل�س على االر�ض ومل يتقدم نحو الكعبة وكذلك فعلت باقي
الفيلة ويف هذه الأثناء �أر�سل اهلل عليهم طري الأبابيل التي كانت
حتمل معها حجارة من �سجيل ف�أ�صبحت ترميهم بها وهكذا
ُهزم اجلي�ش وهلك قائدهم وجنوده وعاد احلجاج يطوفون
حول الكعبة وقد �سمي هذا العام بعام الفيل ب�سبب هذه احلادثة
العظيمة .
�أمونة  :ويف هذا العام �أي�ض ًا ولد ر�سولنا الكرمي حممد
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)� ،شكر ًا لك �أيها الدغفل الذكي لقد
كان حديث ًا ممتع ًا معك ،و الآن �أُريد ان انزل من على ظهرك
لأودع �أ�صدقائي ال�صغار و�أقول لهم اىل اللقاء يف العدد القادم.
روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (�إن �أعظم النا�س خطايا يوم القيامة �أكرثهم خو�ضا يف الباطل)
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سيناريو :وسام القريني
رسوم :عامر لعيبي

�سارق النقود

�أيها القا�ضي
حمدان �أرجوك
�أن�صفني.

ماذا حدث �أيها
الثعلب العجوز؟

لقد �رسق الكنغر
نقودي �أرجوك
�أعدها يل.

ا�ستغفر اهلل  ،انا مل
�أ�شاهده �أبد ًا و�س�أعطيك
ما �أملك لتعرث على
نقوده.

الثعلب
العجوز
يدعي �أنك
�رسقت نقوده
فما ردك ؟

ما العمل �أيها
القا�ضي ؟ النقود
كلها مت�شابهة.
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يا كنغر القا�ضي
حمدان يطلبك
عند التلة.

وماذا يريد
القا�ضي؟

كيف ا�ستدل
على نقودي.

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (ال يدخل اجلنة �أحد �إال بح�سن اخللق)

اعطني النقود و�سوف
�أحتقق من الأمر  ،نلتقي
وقت الع�رص عن اذنكم.

الثعلب العجوز
�صادق يف كالمه
اقب�ضوا على
الكنغر.

وحان املوعد

اخربنا �أيها
القا�ضي  ،ما الذي
تو�صلت �إليه؟

من �صاحب
احلق.

كذب  ،ما هو
دليلك.

احلمد هلل �أوال  ،ثانيا
و�ضعت النقود يف
احلديقة فتجمع النمل
على بع�ضها وذلك لأن
الثعلب يبيع التمر
فنقوده دبقة وحلوة.
كل ما علينا
هو ان نتفكر قليال مبا اعطانا
اهلل من نعمة وحكمة.

احلمد هلل  :حقا ان العقل
نعمة عظيمة من نعم اهلل.

يا ويلي لقد
ك�شف كذبي
 ..تب ًا لك ايها
النمل.
روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (ال�صمت عبادة ملن ذكر اهلل)
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اعداد  :ضياء العيداني

الت�ضحية والإيثار عند احليوانات
�إن اهلل تعاىل ﻣﻨﺢ اﻤﻟﺨﻠﻮﻗﺎت �صفات نبيلة عدة وهذه ال�صفات موجودة يف كل خملوقات اهلل تعاىل
فاحليوانات متتلك �صفات نبيلة كثرية منها الت�ضحية التي �سنتناولها يف هذا العدد.

الت�ضحية عند اﻟﻨﻌﺎم
َي�رضِب لنا النعا ُم مث ًال بالت�ضحي ِة عن َد حمايته
ل�صغاره ال�ضعاف ،فالنعام يعي�ش يف جنوبي
�إفريقيا والتي تكون فيها �أ�شعة ال�شم�س قوية
جد ًا ،وعندما يريد النعام حماية بي�ضه و�أفراخه
نراه يتحمل حرارة ال�شم�س ويقف بج�سمه
حتتها م�ستخدم ًا جناحيه الوا�سعتني يف التظليل
على بي�ضه و�أفراخه.

الت�ضحية
عند النحل
ت�ضحي النحلة العاملة بنف�سها من �أجل �سالمة باقي
�أف���راد النحل فعندما حت��اول بع�ض احل����شرات او
احليوانات الأخرى الدخول �إىل خلية النحل تت�صدى
لها النحلة العاملة ومتنعها م��ن ال��دخ��ول وتقوم
بل�سعها ب�إبرتها التي تدخل يف ج�سم احليوان الذي
يحاول الدخول �إىل اخللية ،فال ي�ستطيع الدخول،
ولكن هذا الأمر ي�ؤدي اىل موت النحلة لأن الإبرة
مرتبطة ب�أع�ضاء النحلة الداخلية وعندما تغرزها يف
ج�سم احل�رشة تخرج �أع�ضا�ؤها مع الإبرة فت�سبب
موت النحلة ،وبذلك ت�ضحي النحلة العاملة بنف�سها
من �أجل �سالمة باقي النحل.
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روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (اجلنة حرام على كل فاح�ش �أن يدخلها)

الت�ضحية عند احلمار الوح�شي

عندما تتعر�ض جمموعة من قطيع احلمار الوح�شي اىل خطر من قبل
احليوانات املفرت�سة يقوم احد احلمري بالت�ضحية بنف�سه؛ فيفرد نف�سه عن
القطيع ويهرب باجتاه بعيد عنهم فتقوم احليوانات املفرت�سة برتك القطيع
ومطاردته فقط ويهرب باقي القطيع وينجو من احليوانات املفرت�سة.

اﻟﺘ�ﻀﺤﻴﺔ ﻲﻓ ﻣ�ﺴﺘﻌﻤﺮة اﻟﻨﻤﻞ
�إذا تقابلت منلتان وكانت �إحداهما جائعة او
عط�شى والأخرى متلك �شيئاَ من الأكل ،ف�إن
النملة التي متلك الأكل ت�شارك النملة اجلائعة
�أو العط�شى يف الأكل وال�رشب.

الغزال ترمي بنف�سها
بوجه العدو فدا ًء لأبنائها

تتميز الغزالن ب�أنها جتري وراء �صغارها عندما
تتنقل حماية ل�صغارها؛ ف�إذا هاجمت حيوانات
مفرت�سة �صغار الغزال من اخللف بادرت الغزال
اىل م���واج���ه���ة احل����ي����وان امل��ف�تر���س
وحماية ابنائها حتى لو �أدت هذه
املواجهة اىل موتها.

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (راحة النف�س تركها ما ال يعنيها)
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احللقة العا�رشة
ما �رس اهتمامك
ببائع الزيت؟

�أنه رجل فقري
�إنني �أ�شك
به يا �سن�سن

هذا ما يبدو
لك ولكن ملاذا
يبيع الزيت
�أمام دار
ال�رشطة؟
�إننا نراقبه منذ �ساعة
وهو ي�سري يف الغابة

ويبيع الزيت �أمام
الق�رص ونقاط احلرا�سة

�أ�شم رائحة خطة
و�أولها املراقبة
يف هذه الرقعة ر�سمت لك
املداخل واملخارج وكل �أوقات
احلرا�سة والعمل

�أح�سنت �إذن مل يعد
�أمامنا �سوى تنفيذ
اخلطة اليوم

انه اكت�شاف خطري ،
يجب �أن نت�رصف
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سيناريو :وسام القريني
رسوم :عامر لعيبي

انظر �إنه يتجه نحو
الكهف لندخل خلفه
�أمل �أقل لك يجب
�أن نبلغ رئي�س
ال�رشطة؟

و�أنا
�س�أبقى هنا
للمراقبة

ا�سمع خطتي ...

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (اجلنة حرام على كل فاح�ش �أن يدخلها)

ويف الليل

اجلميع نيام �أخرجوا من
الرباميل لتهجموا �إنها فر�صتنا

هذا الهدوء يخيفني ،
ال توجد حتى حرا�سة

�إن احلر�س
يطوقوننا من
فوق الأ�سوار

كيف
عرفتم
خطتنا ؟

وبعد �ساعة
هل كنت
تعتقد �إن
خطتك
�ستنجح
ونحن
لدينا
�أنا�س
يحبون
اململكة
ويخافون
عليها
�إننا هنا نتعاون جميعنا من �أجل
حماية بالدنا ولي�س احلرا�س فقط ،
فكلنا م�س�ؤولون هنا

عقل كبري لطفل
�صغري �أوقعك
يف الفخ

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (احلياء هو الدين كله)

13

سيناريو  :ضياء العيداني
رسوم :زاهد املرشدي

�إنها فكرة رائعة �سوف نبد�أ بها
بعد �إنتهاء الدوام لهذا اليوم.

وبهذا �سوف يكون �صفّنا جمي ًال جد ًا
ونكون قدوة لغرينا يف عملنا هذا.
ويف اليوم التايل
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ويف نهاية الدوام

�ضع االو�ساخ هنا يامرت�ضى.

ما�أجمل �صفكم هذا اليوم؟
من قام بتنظيف ال�صف
بهذه الطريقة.

اح�سنتم ايها
التالميذ وهذه
هدية مني لكم.

التعاون

�أنا ر�أيت ا�صدقائي �صادق ومرت�ضى ومهند
وهم يقومون بالتنظيف يوم ام�س يا �أ�ستاذ.

ونحن �سوف لن نرمي الأو�ساخ �إال يف الأماكن
املخ�ص�صة لكي تكون مدر�ستنا نظيفة وجميلة دائماَ.

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (كاد احلكيم �أن يكون نبيا)

رسوم
زاهد املرشدي

ين�صح املخت�صون بتجنب تناول
الكثري من الأطعمة التي حتتوي على �صبغ �صناعي ملا لها من ت�أثري
�صحي �سلبي خا�صة بالن�سبة للأطفال ،حيث َّان امللونات التي ت�ضاف �إىل الأغذية وب�شكل
خا�ص �أغذية الأطفال ميكن �أن حتمل خطورة كبرية �إذا ما ا�ستهلكت هذه الأغذية ب�شكل مبالغ فيه حيث
ت�ستعمل الأ�صباغ بكرثة يف �إعطاء اللون حللويات الأطفال.
واحلذر هنا واجب حيث ي�ستهلك الأطفال كميات كبرية من هذه املواد يومي ًا من غري �أي �ضابط وهذه املواد ت�شكل
خطورة على �صحة الطفل من حيث كميات ال�سكريات التي بها ف�ض ًال عن امللونات التي حتتويها.
وينبغي ا�ستبدال تناول الأطعمة التي حتتوي ا�صباغ �صناعية بالغذاء الغني بالفواكه
واخل�رضوات ،واحلبوب الكاملة ،وامل�صادر اجليدة من الربوتينات ،وموازنة
الغذاء ال�صحي مع التمارين الريا�ضية ،ليكون لديكم نظام غذائي �صحي
ي�ضمن لكم �صحة جيدة.

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (العلم ر�أ�س اخلري كله واجلهل ر�أ�س ال�شر كله)
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سيناريو :وسام القريني
رسوم :احمد خليل

يا حاج �أحدهم
يطرق الباب.

عذرا يا حاج ولكن توفيت
احلاجة �أم رقية قبل قليل.

�إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون.

خريا ان �شاء اهلل
انها الثانية ليال.

انها عائلة فقرية
جدا ولي�س
لديهم معيل.

يا اخوتي
انها من ابناء
هذه املحلة
ويجب ان
نقف معهم يف
حمنتهم .

اين احلاج انه يف الطريق ذهب
جودي ؟ �إليه عبد اهلل القهوجي.
ما العمل؟
كيف �سيقيمون
جمل�س العزاء؟

كذلك اراد ابو حممد العطار امل�ساهمة

ما العمل
يا حاج ؟
�أ�رش علينا
وفقك اهلل.
�س�أ�ساهم انا
وجميع االهايل .

16

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (الداعي بال عمل كالرامي بال �سهم)

الأمر ب�سيط �أنا اتكفل
مب�صاريف الدفن
والباقي عليكم .

جميع امل�شاركني
لهم الأجر والثواب

و�أنا والباقون
�سنتكفل
ب�أجور الع�شاء
�إذن لنتوكل
على اهلل .

وبعد �أيام...
واهلل �أنا خجلة
بتف�ضلكم علي .

ال تقويل مثل هذا
الكالم الف�ضل هلل ،
انت ابنتنا .

اح�سنت القول و�أنا
وانا �س�أتربع
بهذا الطبق من �س�أحظر ال�شاي والقهوة
ملجل�س العزاء .
الفواكه للمجل�س.

لوال تعاونكم ملا تي�رس
امر جمل�س العزاء لتلك
العائلة الفقرية .

الف�ضل يرجع لك
يا حاج جودي
ولأهايل املحلة .
احلمد هلل لن ين�سى احد
مواقفك يا حاج جودي.

�إمنا نقوم مبا ميليه علينا ديننا احلنيف
الذي ا�س�س اف�ضل نظام يف الأخوة
والإن�سانية واملحبة والتعاون.

اهلل عبدا راقب ذنبه وخاف17
ربه)
(رحماهلل)
قالكالم
فلي�ستمع
ال�سالم انه
عليهإىل اهلل
ا�شتاق �
منعلي
عن(ا�لأالإمام
رويقال
روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه

اعداد :االستاذة
جميلة املالكي

ال�سالم عليكم احبتي ال�صغار �.سنتعلم اليوم معاين بع�ض ال�صفات
وا�ضدادها يف اللغة االنكليزية
وتلفظ ( َهـﭘـي ) سعيد
Ex:- Suha is very happy today .

.1

Happy

.2

Sad

وتلفظ (ساد)

.3

Rich

(رﭺ)
وتلفظ ِ

غني

.4

Poor

وتلفظ (ﭙـور)

فقير
Ex:- We must help poor people .

.5

Clever

شاطر
وتلفظ (كلَـﭬـر)
Ex:- We respect clever pupils .

.6

Lazy

وتلفظ (ليْزي) كسالن

.7

Quick

وتلفظ ْ
(ك ِوك)

حزين
? Ex:- Why are you sad

Ex:- Mazin is a rich man .

,

Ex:- Don t be Lazy .
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سريع
Ex:- This car is very quick .

علي ف�إنها تذهب بالنفاق)
روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (ارفعوا �أ�صواتكم بال�صالة ّ

ْ وتلفظ
بطيء
)(سلو
,
Ex:- I don t want this bicycle . It is slow .

Slow

.8

.9

طويل
Ex:- I was in a long trip .

َ
) (لونك
وتلفظ

Long

قصير
Ex:- We like short stories .

)وتلفظ (شورت

Short .10

َ وتلفظ
ثقيل
)(هـﭬـي
,
Ex:- He can t carry this box . It is heavy .
خفيف
)وتلفظ (اليت
Ex:- In summer we use light clathes .

Heavy .11

Light .12

Dailogue
Nada : Suha looks sad .
.سهى تبدو حزينة
What happened to her ?
ماذا حدث لها ؟
,
Muna : I don t know exactly .
. ال اعرف بالضبط
Nada : She always helps poor people .
. انها دائماً تساعد الناس الفقراء
May be something happened to them .
. ربما حدث شيئاً لهم
Muna : Once , I heard a short story about
في احدى المرات سمعت قصة
them .It hurts me very much .
. ًقصيرة عنهم آلمتني كثيرا
,
Nada : You are right , let s go and ask her  دعينا نذهب, انت على حق
what happened .
. ونسألها ما الذي حدث
May be we can help her .
. ربما نستطيع مساعدتها
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)روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (�أكرم اخللق على اهلل �أكرثهم ذكر ًا هلل و�أعملهم بطاعته

اعداد :هدير فيصل

كرات البطاطا

المقادير:

 2كوب بطاطا مهرو�سة
بي�ضتان
 3مالعق اكل معدنو�س مفروم
ن�صف ب�صلة �صغرية
ملح وفلفل ا�سود

طريقة العمل

 -1يخفق �صفار البي�ض وي�ضاف اىل البطاطا مع الب�صل املفروم واملعدنو�س حتى تبتل املكونات.
 - 2يخفق بيا�ض البي�ض حتى يتما�سك وتزداد كثافته وي�ضاف اىل املزيج االول .
 - 3تدهن طبق معدين (�صينية) ويو�ضع املزيج بامللعقة على الطبق املدهونة على �شكل كرات او
يو�ضع يف قوالب �صغرية وميكن ان ي�شكل ب�آلة زينة الكيك ح�سب الرغبة .
 - 4يو�ضع الطبق املعدين يف فرن معتدل احلرارة اىل ان حتمر وتقدم حارة و�شهية .
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روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (ب�سط الوجه زينة احللم)

رسوم :زاهد املرشدي

انا �صديقكم التمر من الفواكه
اللذيذة واملفيدة جدا حتتوي ثماري
على مركبات غذائية �أ�سا�سية ل�صحة
الإن�سان ،كالكربوهيدرات والربوتينات
والأحما�ض الأمينية والفيتامينات
والأمالح املعدنية الهامة ل�صحة
الإن�سان.
و�أمنع ت�سو�س الأ�سنان الحتوائي على الفلور.
كما �أفيد يف عالج الك�ساح ولني العظام الحتوائي
على الكال�سيوم والف�سفور وفيتامني (�أ).
وكذلك �أُفيد يف عالج فقدان ال�شهية و�ضعف
الرتكيز الحتوائي على البوتا�سيوم.

انا �صديقكم اخل�س من
اخل�رضوات اجلميلة حيث يرغب
يف تناويل الكثري من النا�س لفائدتي
الكبرية حتتوي �أوراقي على ن�سبة كبرية
من ال�سكريات وكميات قليلة من الأمالح املعدنية
مثل البوتا�سيوم والف�سفور والكال�سيوم واحلديد ،كما
اين م�صدر غنى بالفيتامينات
ُعرفت منذ القدم ب�أين نبات مفيد يف تهدئة الأع�صاب.
ولكن يجب غ�سلي جيد ًا قبل الأكل وذلك لأن �سمادي عادة
من الأ�سمدة الطبيعية التى قد ت�سبب بع�ض الأمرا�ض
امليكروبية مثل التيفوئيد والكولريا والديدان املختلفة.
قال الإمام ال�صادق عليه ال�سالم عني :عليكم
باخل�س فانه ي�صفي الدم.

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (جتاوزوا عن عرثات اخلاطئني يقيكم اهلل بذلك �سوء الأقدار)
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اعداد :عبد الرضا هيجل
رسوم :زاهد املرشدي

�أحكام النون ال�ساكنة والتنوين
انتهت زيارة الإمام علي عليه ال�سالم يف ذكرى وفاة النبي الأكرم �صلى اهلل عليه
و�آله وكان كرار ووليد مع �أبيهما يجل�سون بعد هذه املرا�سيم املباركة فقال
الأب � :أظنكما تت�سائالن عن �أحكام التنوين التي ذكرت لكم بع�ضا منها .
كرار � :أجل يا �أبي  ،ونحن بانتظار �رشحك لنا .
ال�ساكنة �أوِ التَّنوين ميم ًا �ساكنة ،ويتم ذلك �أو ًال:
الأب � :س�أحدثكم عن �أحد �أحكام التنوين وهو االقالب  ،ويعني قلب النُّون َّ
اذا جاء بعد النون ال�ساكنة حرف الباء يف كلمة واحدة �أو كلمتني  ،ومثال جميء النون ال�ساكنة قبل الباء يف كلمة واحدة هو
(�أن ـْباء) :حيث تُلفظ عند النطق (�أ ْمــباء)؛ ف ُقلِبت النون ال�ساكنة اىل ميم �ساكنة لأن النون ال�ساكنة جاءت يف كلمة واحدة جاء
بعدها حرف (الباء).
وليد � :أ�سمح يل يا �أبي �أن �أكمل .
الأب  :تف�ضل .
وليد  :مثال جميء النون ال�ساكنة قبل الباء يف كلمتني هو (م ْن بعد) حيث تلفظ عند النطق (م ـ ْمبعد) ف ُق ِل َبت النون ال�ساكنة
اىل ميم �ساكنة لأن النون ال�ساكنة جاءت يف كلمتني بعدها حرف (الباء).
الأب  :اح�سنت يا بني � ،أكمل �أكمل .
وليد  :وثاني ًا  ،اذا جاء بعد التنوين حرف الباء يف كلمتني فقط
مثل (�أَلِي ٌم بمَِ ا) حيث تلفظ عند النطق (�أَلِي ُمـ ْم ِب َما) وقد مت �إقالب
التنوين يف كلمة (�ألي ٌم) اىل ميم �ساكنة لأن التنوين جاء يف كلمتني
بعده حرف (الباء).
الأب  :بارك اهلل بكما لكن هناك مالحظة مهمة وهي  :يف الإقالب
تتحول النون ال�ساكنة والتنوين اىل ميم �ساكنة ،ولهذا �سندخل �إىل
مو�ضوع �آخر �سنتناوله يف در�س �أحكام امليم ال�ساكنة وهو يجب �إخفاء
امليم ال�ساكنة عندما ي�أتي حرف الباء بعدها.
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روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (ما توا�ضع �أحد هلل �إال رفعه اهلل تعاىل)

قصة :سعد الدين البناء
رسوم :احمد اخلزعلي

الفرا�شة املغرورة
والقطة ال�صغرية

البنات جميعا  :ال�سالم عليكم
مرمي  :وعليكم ال�سالم
ورحمة اهلل وبركاته .
رقية � :أين عمتنا هدى يا مرمي ؟
مرمي  :لقد ذهبت �أمي لزيارة جدي وجدتي ف�إنها تقوم بزيارتهما ب�شكل دوري ومنتظم لتتفقد �أحوالهما ولتطمئن على �صحتهما
وحتاول �أن تقدم لهما امل�ساعدة فيما يحتاجانه وكذلك امل�ساعدة يف تنظيف وترتيب بيتهما � ,إ�ضافة لقيام خالتي وخايل بذلك .
فاطمة  :وكذلك ف�إن والدي يقوم مبثل هذا الواجب ب�شكل منتظم .
زهراء :لقد طلبت منا العمة هدى �أن نقوم بحفظ م�ضمون كل حكاية من احلكايات التي حتكيها لنا  ,ومن ثم نقوم بدورنا
بحكايتها ل�صديقاتنا وقريباتنا
رقية  :هذا �صحيح و�أين قد
حكيت �إحدى هذه احلكايات اىل
�صديقاتي .
�إميان  :وكذلك علينا �أن نتعلم
كيف ن�ؤلف الق�ص�ص ونحكي
احلكايات .
حوراء  :من منكن �ستحكي لنا
حكاية هذا اليوم ؟
نور الهدى � :إذا كانت �إحداكن
حتكي لنا حكاية فبها ,واال ف�أنا
م�ستعدة لذلك.
البنات جميعا ً  :نحن جميعنا ً
�آذان �صاغية ل�سماع حكايتك .
نور الهدى  :يف �إحدى الأيام
وبينما كنت �أقوم مبراجعة
درو�سي  ,وقع نظري على

روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (من املروءة �أن ين�صت الأخ لأخيه �إذا حدثه)
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فرا�شتني جميلتني تطريان يف
حديقة الدار فرحتني �سعيدتني ,
ّ
فتحطان على �شجرة وتتنقالن اىل
جمموعة �أزهار  ,فقالت الفرا�شة
الأكرب عمر ًا لإختها الفرا�شة
ال�صغرية � ,إياك �أن تبتعدي عني
وعليك �أن تبقني مالزمة يل وحيث
ما �أذهب تذهبني معي وكما

�أو�صتنا �أمنا بهذا الأمر  ,ف�أجابتها �أختها ال�صغرية  ,نعم
�س�ألتزم بو�صيتك وو�صية �أمنا .
�ساجدة  :ملاذا �أو�صت الأم والأخت بهذه الو�صية يا نور الهدى ؟
نور الهدى  :لأن الفرا�شة ال�صغرية كانت حديثة العهد بالطريان

وخرجت معها اختها لتتدرب على الطريان و ُيخافُ عليها
من التعر�ض خلطر قد يهدد حياتها .
نور الهدى  :وبعد حلظات طارت الفرا�شة ال�صغرية
من �إحدى الأ�شجار وهبطت على م�سافة قريبة جد ًا
من الأر�ض متجاهلة ن�صيحة �أمها و�أختها  ,وكانت
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روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (ما من �شيء �أكرم على اهلل تعاىل من الدعاء)

بانتظارها قطة �صغرية ترتقب حركاتهما و�رسعان ما �إنق�ضَّ ت
عليها و�رضبتها بيدها مما �سبب حدوث ك�رس يف �أحد جناحيها ,
أ�رسعت لطرد القطة
و�أرادت القطة �أن تلتهمها  ,ويف هذه االثناء �
ُ
ال�صغرية من مكانها وحملت الفرا�شة اجلريحة بلطف وعناية

بيدي  ,وهي عاجزة عن الطريان .
نرج�س  :وماذا فعلت �أختها الفرا�شة ؟
نور الهدى  :بقيت متحرية تراقب املوقف وال تدري
قمت بعد ذلك بو�ضع الفرا�شة
كيف تت�رصف  ,ثم ُ
ف�شاهدت
بعناية على غ�صن �إحدى اال�شجار ,
ُ
الفرا�شة االخرى قد غادرت موقعها .
رقية  :ملاذا تركت �أختها ال�صغرية وهي بهذا احلال
وغادرت املكان ؟
نور الهدى  :بعد ب�ضعة دقائق عادت الفرا�شة
وب�صحبتها ثالث فرا�شات  ,وقالت للفرا�شة اجلريحة

كوبون م�سابقة العدد ( )57من جملة احل�سيني ال�صغري
اال�سم ..........................................................................:
العمر .......................................................................... :
رقم هوية االحوال املدنية ....................................................:
رقم الهاتف ...................................................................:
روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله �أنه قال (تعرف �إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف ال�شدة)

25

�إنك مغرورة وبنف�س الوقت جتهلني االخطار املحدقة بك  ,وكان عليك االلتزام بالن�صائح املوجهة �إليك  ,وبعد ذلك قامت
الفرا�شات الأربع بحملها وتوجهوا �إىل مكان �آخر .
ا�سئلة وجوائز
ال�س�ؤال االول  :ملاذا طارت الفرا�شة
ال�صغرية �إىل م�سافة قريبة من االر�ض ؟
ال�س�ؤال الثاين  :ما هي عاقبة من ال يلتزم
بو�صايا ون�صائح وار�شادات والديه
و�أقربائه الأكرب منه عمر ًا ؟
ال�س�ؤال الثالث :ماذا تتوقع �أن تفعل
الفرا�شات الأربع بعد �أن حملن الفرا�شة
اجلريحة ونقلنها �إىل مكان �آخر ؟

ا�سماء الفائزين
1ـ حممد زهريعجاوي
العمر � 10سنوات
2ـ عارف ح�سن مهدي
العمر � 9سنوات
 -3طيبة رزاق هادي
العمر � 13سنة
 -4علي �ضياء م�صطفى
العمر � 10سنوات
 -5زهراء حممد حمزة
العمر � 14سنة

مالحظات
 -1اجلائزة لكل فائز من الفائزين اخلم�سة
الأوائل هي جملد احل�سيني ال�صغري .
 -2يحق اال�شرتاك بامل�سابقة للأعمار ()15
�سنة فما دون .
� -3آخر موعد ال�ستالم االجابات يوم
2014\ 1 \ 12
 -4يتم ت�سليم االجابة داخل ظرف مرفق
معه كوبون امل�سابقة اىل مركز احل�سيني
مقابل املخيم احل�سيني ويتم ا�ستالم
اجلوائز من نف�س املكان اعتبارا من تاريخ
 2014\ 2 \1وملدة خم�سة ع�رش يوم ًا من
التاريخ املذكور

ج .............................................................................................................. -1
ج .............................................................................................................. -2
ج .............................................................................................................. -3
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روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (من خ�شع قلبه خ�شعت جوارحه)

رسوم :احمد اخلزعلي

ُر�شيد ال َه َجري ( ر�ضوان اهلل عليه )

يف مدينة العلم والعلماء مبحافظة بابل ،وباجتاه منطقة ال�شهابية التابعة لناحية الكفل يقع مرقد ال�شهيد ُر�شيد
ال َه َجري ر�ضوان اهلل تعاىل عليه ،والذي كان من خوا�ص امري امل�ؤمنني علي بن ابي طالب عليه ال�سالم وحوارييه
ومن املقربني له.
وبعد ا�ست�شهاد الإمام علي عليه ال�سالم كان مقرب ًا من الإمام احل�سن عليه ال�سالم وبعد ا�ست�شهاد الإمام احل�سن
عليه ال�سالم التحق بالإمام احل�سني عليه ال�سالم.
�أر�سل �إليه عبيد اهلل بن زياد لعنه اهلل فدعاه�إىل الرباءة من �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم فامتنع �أن يرب�أ منه ف�أمر ب�أن
تُقطع يداه ورجاله ،ف�أخذ ُر�شيد الهجري يذكر ف�ضائل وعلم الإمام علي عليه ال�سالم الذي علمه اياه ،فبلغ ذلك ابن
زياد ف�أمر بقطع ل�سانهفمات من ليلته تلك وكان �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم ي�سميه ر�شيد املُبتلى ،وقد اخرب الإمام
علي عليه ال�سالم ُر�شيد مبا يح�صل له من قطع ليديه ورجليه ومن قطع لل�سانه.
يتوافد اىل املرقد الكثري من الزائرين من داخل البالد وخارجها وقد جرت العادة على ان يكون ال�سابع من �صفر من
كل عام مبنا�سبة ا�ست�شهاد احل�سن عليه ال�سالم هو يوم الزيارة املخ�صو�صة لزيارة مرقده
النه مل يرد تاريخ حمدد ل�شهادته (ر�ضوان اهلل عليه) .

روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (من عالمات الل�ؤم الغدر باملواثيق)
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من �أجل ن�شر الرتاث الأ�صيل لأهل البيت (عليهم ال�سالم) و�إنطالق ًا من ال�صرخة املدوية
التي اطلقتها العقيلة زينب عليها ال�سالم (فواهلل ال متحو ذكرنا) و�أهتز لها عر�ش يزيد.
يعلن مركز احلوراء زينب (عليها ال�سالم) التابع جلمعية ك�شافة الإمام احل�سني (عليه ال�سالم ) يف العتبة احل�سينية
املقد�سة عن �إقامة ( م�سابقة حفظ خطبة ال�سيدة زينب عليها ال�سالم يف جمل�س يزيد) ،جلميع �أعمار الإناث الراغبات
بامل�شاركة وملختلف املحافظات  ،وذلك يف االيام (� /22-21-20شباط )2014/يف ال�صحن احل�سيني ال�شريف يف
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا ويكون الإختبار حتريري ًا و�ستخ�ص�ص ع�شرة جوائز للفائزات الأوائل وجائزة مع �شهادة
تقديرية لإدارة املدر�سة التي يكون منها �أكرب عدد من امل�شاركات ف�ض ً
ال عن منح �شهادات م�شاركة جلميع املت�سابقات
(علما ب�أن الن�سخة املعتمدة للخطبة هي املروية عن ال�سيد ابن طاوو�س وتطلب من ق�سم الإعالم يف العتبة املقد�سة ).
ومنه تعاىل التوفيق .
اجلائزة الأوىل والثانية والثالثة :زيارة للإمام الر�ضا (عليه ال�سالم) واملراقد املقد�سة يف جمهورية ايران الإ�سالمية .
اجلائزة الرابعة  :جهاز البتوب .
اجلائزة اخلام�سة  :جممدة  10/قدم .
اجلائزة ال�ساد�سة � :شا�شة تلفاز ( )24بو�صة .
اجلائزة ال�سابعة  :موبايل نوعية جيدة .
اجلائزة الثامنة  :طباخ �أربع عيون .
اجلائزة التا�سعة  :مدف�أة نفطية �صالون ياباين .
اجلائزة العا�شرة  :مدف�أة نفطية �صالون كوري .
جائزة ادارة املدر�سة  :براد ماء كهربائي ذو �أربع حنفيات مع منظومة ت�صفية املاء .
الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة
ملزيد من اال�ستف�سار االت�صال على الرقم (( . ))07822632527
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روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (من اح�سن اىل من ا�ساء اليه فقد اخذ بجوامع الف�ضل)

فرح :ال�سالم عليكم يا �أمي العزيزة لقد ا�شتقت �إليكِ كثري ًا
الأم  :وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته يا ابنتي احلبيبة  ,كيف كان يومكِ الدرا�سي ؟
فرح  :لقد تعلمنا الكثري من الدرو�س املفيدة هذا اليوم يا �أمي  ,كما �أخربتنا مديرة املدر�سة يف ا�صطفاف الطالبات ب�أن العتبة
احل�سينية املقد�سة �ستقيم م�سابقة حلفظ خطبة ال�سيدة زينب (عليها ال�سالم) يف جمل�س يزيد  ,وقالت لن�شارك جميعنا فيها لندخل
ال�رسور على قلب موالتنا العقيلة زينب (عليها ال�سالم) .
االم  :هذا رائع  ...فقد اعتادت العتبة املقد�سة على �إقامة م�سابقات حتفيزية كهذه من اجل ن�رش ثقافة �أهل البيت (عليهم ال�سالم)
بني الفئات العمرية كافة .
فرح  :ولكن هناك م�شكلة يا �أمي  ...ف�أنا �أمتنى �أن �أ�شارك فيها ولكن ال ا�ستطيع لكرثة واجباتي املدر�سية  ..كما �أين ال �أ�ستطيع
كتابتها جيد ًا فكيف يل �أن �أُحقق �أُمنيتي ؟؟
الأم  :متى �سيكون موعد امل�سابقة؟
فرح� :سيكون موعد االختبار يوم ( )22,21,20من �شهر �شباط لعام  2014م
الأم  :لي�س هناك م�شكلة يا حبيبتي  ,فالأمر ب�سيط ولكن يبدو عليكِ �صعب ًا .
فرح  :ماذا؟؟!!  ..وكيف ؟؟
الأم  :لأنه �سيكون هناك مت�سع من الوقت ,فلو حاولنا �أن نحفظ جزء ًا قي ًال يف كل يوم  ,ف�سنكمل حفظها قبل املوعد املحدد ,
وذلك ال ي�ؤثر على واجباتك املدر�سية  ,بل يقوي
قابليتكِ على احلفظ وتتو�سع ذهنيتكِ  ,كما
�ستكون هناك جلنة من العتبة تقوم بالكتابة بد ًال
عن �صغار ال�سن الذين ال ي�ستطيعون الكتابة ,
فما عليك يا �صغريتي �سوى �أن حتفظيها  ,هذا
من ناحية ومن ناحية ثانية ف�إن موعد �إقامة
امل�سابقة يكون بعد �إنتهاء عطلة ن�صف ال�سنة
مبا�رشة  ,فيمكنكِ موا�صلة حفظ اخلطبة �أثناء
العطلة املذكورة .
فرح� :أمي احلنونة هل �ست�شاركني معي ؟ ف�إنها
للأعمار كافة .
الأم  :بالطبع يا عزيزتي  ,و�س�أخرب �أي�ضا
�أقرباءنا يف املحافظات الأخرى وبنف�س الوقت
�س�أقوم بتحفيظ �شقيقتكِ ال�صغرية اخلطبة
ومب�ساعدة والدكِ .
فرح � :إذن �سنذهب نحن الثالث �سوية لأداء االختبار .
الأم  :نعم يا عزيزتي وان م�شاركتي هذه لي�ست الأوىل ف�سبق �أن �شاركت ب�أربع م�سابقات �أقامتها العتبة احل�سينية املقد�سة .

روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (اف�ضل النا�س يف الدنيا اال�سخياء ويف الآخرة االتقياء)
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خطبة ال�سيدة زينب (عليها ال�سالم) يف جمل�س يزيد
ال�سو�أَى
احلمد هلل رب العاملني و�صلى اهلل على حممد ر�سوله و�آله �أجمعني �،صدق اهلل �سبحانه كذلك يقول } ُث َّم َك َان َعا ِق َب َة ا َّلذ َ
ِين �أَ َ�ســا�ؤا ُّ
ون { الروم 10
�أَن َك َّذ ُبوا ِبا َياتِ ا ِهلل َو َكانُوا ِب َها َي�ستَه ِز ُء َ
�أظننت يا يزيد حيث �أخذت علينا �أقطار الأر�ض و�آفاق ال�سماء ،ف�أ�صبحنا ن�ساق كما ت�ساق الأُ�سارى �أن بنا على اهلل هوان ًا وبك عليه كرامة
()1؟ و� َأن ذلك َل َعظـم خَ طرك عنده ؟ َف�شَ َمخت ب�أنفك  ،ونَظرت يف عِطفك (َ ، )2جذالن م�رسور ًا  ،حني ر�أيت الدنيا لك م�ستوثقة (، )3
والأمور ُمتـّ�سقة ( ، )4وحني �صفى لك ُملكـنا و�سلطاننا .
ِين َك َف ُرو ْا �أَنمََّا نمُ لِى َل ُهم خَ ري ِ ألَنفُ�سِ ِهم �إِنمََّا نمُ لِى َل ُهم ِل َيز َدا ُدو ْا �إِثم ًا َو َل ُهم
ح�س نََّب ا َّلذ َ
فمه ًال مه ًال �أن�سيت قول اهلل ع ّز وجل  ((:وَالَ َي َ
َع َذاب ُّم ِهني)) �آل عمران .178
�أمِن العدل يا بن الطـُلقاء( ،)5تخديرك �إماءك و حرائرك ( ،)6و�سوقك بنات ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �سبايا ،قد هتكت
وجوههن القريب
وي�ست�رشفهن �أهل املناهل و املناقل ( )7ويت�صفّح
بهن الأعداء من بل ٍد �إىل بلد،
أبديت
ّ
ّ
وجوههن ،حتدو ّ
ّ
ّ
�ستورهن ،و� َ
حمي.
رجالهن و ٌّيل وال مِن
معهن من
والبعيد و ال َد ّ
ّ
ّ
ين وال�رشيف ،لي�س ّ
حماتهن ّ
وكيف تُرجتى مراقبة ابن من لفظ فـُو ُه �أكباد الأزكياء(،)8ونبت حلمه بدماء ال�شهداء؟ وكيف ُي�ستبط�أ يف ُبغ�ضنا �أهل البيت من نظر
�إلينا بال�شَ نَف وال�شَ ن�آن،وال َإحن و الأ�ضغان (.)9
ثم تقول -غري ُمت�أ ّثم وال م�ستعظِ م:-
ثم قالوا يا يزيد ال تـُ�شَ ل
لأ َه ّلوا وا�سته ّلوا فرح ًا
ُمنحني ًا على ثنايا (� )10أبي عبد اهلل �سيد �شباب �أهل اجلنة تنكـُتُها ( )11مبخ�صرَ تِك ( )12وكيف ال تقو ُل ذلك ؟ وقد نك� َأت القـُرحة
أ�صلت ال�شَ�أفة ( ،)14ب�إراقتك دماء ذر ّية حممد (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) وجنوم الأر�ض من �آل عبد ّ
املطلب وتَهتف
( ،)13وا�ست� َ
وفعلت ما
ِمت ( )17ومل تكن قـ ُ َلت ما قـ ُ َلت
َ
ِلت و َبك َ
ب�أ�شياخك ( ،)15زعمت �أنّك تناديهم  ،فلرت َد ّن و�شيك ًا( )16موردهم و لتـو ّد ّن �أنّك �شُ ل َ
فعلت.
يت(� )18إال جلدك ،وال َحززت �إال
ممن ظلمنا ،واحلل غ�ضبك مبن �سفك دماءنا وقتل ُحماتنا  ،فو اهلل ما فـ َ َر َ
اللهم خذ بحقّنا ،وانتقم ّ
وانتهكت من ُحرمته يف عرتته ولـُحمته ،و
ولرتدن على ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) مبا حت ّملت من �سفك دماء ذر ّيته
حلمك،
ّ
َ
ُون {
ِين ُق ِتلُو ْا فيِ َ�س ِبي ِل ا ِهلل �أَم َواتَا َبل �أَح َيا ٌء عِن َد َر ِب ِهم ُير َزق َ
حيث يجمع اهلل �شَ ملهم  ،ويلـُم �شَ عـَثهم  ،وي�أخذ بحقّهم } وَالَ تحَ َ�س نََّب ا َّلذ َ
�آل عمران .169
وح�س ُبك باهلل حاكم ًا  ،و مبحم ٍد خ�صيم ًا ،و بجربائيل ظهري ًا ،و�سيعلم من �س ّول ( )19لك و َم َكنك من رقاب امل�سلمني ِ ((،بئ�سَ ل َّ
ني
ِلظـالمِ ِ َ
َبد ًَال)) الكهف  50و�أ ّيكم (( �شرَ مكان ًا َو �أَ�ض َعفُ ُجند ًا)) مرمي 75
ين لأ�ست�صغ ُر قـَد َرك ،و�أ�ستـَعظِ ُم تقري َعك ،و�أ�ستـَكثرِ توبيخك  ،لكن العيون عربى  ،وال�صدور
علي الدواهي خماطـَبتك ،ف�إ ّ
ولئن ج ّرت ّ
ح ّرى �،أال فالعجب كل العجب ،لقتل حزب اهلل النجباء ،بحزب ال�شيطان الطلقاء ،فهذه الأيدي تنطِ ف ( )20من دمائنا ،والأفواه تتح ّلب
من حلومنا(، )21وتلك اجلثث الطواهر الزواكي تتناهبها العوا�سل ( )22وتـُعفرها ا ّمهات الفراعل ( ،)23ولئن اتّخذتنا مغنم ًا لتجدنـّا
و�شيك ًا َمغرم ًا( )24حني ال جت ُد �إال ما ق ّدمت يداك  ،وما ر ّبك بظالم للعبيد ،ف�إىل اهلل امل�شتكى وعليه املع ّول(.)25
رح�ض ()26عنك عارها .
وا�س َع َ�سع َيكِ ،
محو ذكرنا ،وال تـُميت وحينا ،وال تـُدرك �أمدنا ،وال تـ َ ُ
ونا�صب ُجهدك ،فو اهلل ال َتـ َ ُ
فـَكِد كـَيدكْ ،
وهل ر�أيك �إال َفنَد( )27و�أيامك �إال َع َدد وجمعك �إال َب َدد ( )28؟ يوم ينادي املنادي � :أال لعنة ا ِهلل على الظاملني .
فاحلمد هلل رب العاملني ،الذي ختم لأ ّولنا بال�سعادة واملغفرة ولآخِ رنا بال�شهادة والرحمة ،ون�س�أل اهلل �أن ُيك ِم َل لهم الثواب ،و ُيوجـ َِب لهم
املزيد و ُيح�سن علينا اخلالفة ،انه رحي ٌم ودود ،وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.
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روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (الرفق باالتباع من كرم ّ
الطباع)

معاين الكلمات (للإطالع فقط):

( )1ان بنا على اهلل هوان ًا وبك عليه كرامة  :مبعنى �أظننت ملا ر�أيتنا مغلوبني  ،ووجدت الغلبة والظفر لنف�سك �أن لي�س لنا جاه ومنزلة عند
اهلل  ،لأننا مغلوبون ؟!! وظننت �أن لك عند اهلل جاه ًا وكرامة لأنك غلبتنا وظفرت بنا  ،وقتلت رجالنا  ،و�سبيت ن�ساءنا ؟!!
( )2العِطف (بك�رس العني)  :جانب البدن  ،والإن�سان املعجب بنف�سه ينظر �إىل ج�سمه و�إىل مالب�سه بنوع من الأنانية وحب الذات والغرور.
( )3م�ستوثقة  :ا�ستوثق ال�شخ�ص و�ضع فيه ثقته �،أي �أئتمنه .
( )4مت�سقة  :منتظمة.
( )5الطلقاء _ جمع طليق _  :وهو الأ�سري الذي �أطلق عنه �إ�ساره  ،وخلي �سبيله وهذه الكلمة �إ�شارة �إىل ما حدث يوم فتح مكة  ،ف�إن
ر�سول اهلل ( �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ) ملا فتح مكة ـ و�صارت حتت �سلطته ـ كان ب�إمكانه �أن يقتلهم ملا �صدرت منهم من مواقف عدائية
وحروب طاحنة ومتتالية �ضد النبي الكرمي ـ بالذات ـ و�ضد امل�سلمني ب�صورة عامة  ،لكنه رغم كل ذلك � ..إلتفت �إليهم وقال لهم « �إذهبوا
ف�أنتم الطلقاء » وكان فيهم  :معاوية و�أبو �سفيان .ويزيد هو ابن معاوية  ،وحفيد �أبي �سفيان .
( )6تخديرك  :يقال الزمها اخلدر � ،أي � :أقامها وراء ال�سرت.
(� )7أهل املناهل واملناقل  :املنازل التي يف طريق امل�سافرين  ،للتزود باملاء �أو الإ�سرتاحة .
( )8لفظ فـُو ُه اكباد االزكياء  :متى يتوقع اخلوف من اهلل تعاىل  ،من ابن من رمت من فمها �أكباد ال�شهداء الأبرياء ،هذه الكلمة �إ�شارة �إىل
ما حدث يف واقعة �أحد  ،و�إىل مقتل �سيدنا حمزة بن عبد املطلب �سيد ال�شهداء وعم ر�سول اهلل ( �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ) حينما جاءت
هند ـ �أم معاوية ـ وجدة يزيد ـ و�شقت بطن �سيدنا حمزة  ،واخرجت كبده واخذت قطعة من كبده  ،وو�ضعتها يف فمها وع�ضتها ب�أ�سنانها
وحاولت �أن ت�أكلها  ،ب�سبب احلقد املت�أجج يف �صدرها  ،ولكن اهلل تعاىل �أبى �أن تدخل قطعة من كبد �سيدنا حمزة يف جوف تلك املر�أة ،
فانقلبت تلك القطعة �صلب ًة كاحلجر  ،فلم ت�ؤثر �أ�سنانها يف الكبد  ،فلفظتها  ،ورمتها من فمها  ،فاكت�سبت بذلك لقب ( �آكلة الأكباد) .
( )9الأ�ضغان  :الكراهية واحلقد .
( )10ثنايا ـ جمع الثنية ـ  :وهي الأ�سنان الأربع التي يف مقدم الفم .
( )11تنكتها  :ت�رضبها .
( )12خم�رصة  :الع�صا  ،وقيل  :هي الع�صا التي يف �أ�سفلها حديدة حمدة  ،كحديدة ر�أ�س ال�سهم .
( )13نك�أت القرحة  :عندما �رضب يزيد تلك الثنايا �صار �سبب ًا لهيجان الأحزان من جديد.
( )14ا�ست�أ�صلت ال�ش�أفة  :الإزالة من الأ�صل .
قلت  « :ليت �أ�شياخي ببدر �شهدوا» فتمنّيت ح�ضورهم لريوا �إنت�صارك املوهوم.
( )15تهتف ب�أ�شياخك  :حينما َ
( )16و�شيك ًا � :رسيع ًا .
(َ )17بكِمت  :عجزت عن الكالم .
(َ )18ف َريت  :قطعت .
زين له عمله .
(� )19س ّول ّ :
( )20تنطف  :تقطر �أو ت�سيل .
ميت�صون ب�أفواههم من حلوم ودماء �آل
( )21تتحلب من حلومنا � :إ�ستعارة بالغ ّية وكناية عن �ش ّدة حقدهم وعدائهم ومعناها ان الأعداء ّ
م�ص ًا قوي ًا بدافع احلقد والبغ�ضاء .
ر�سول اهلل ( �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ) ّ
( )22العوا�سل  :الذئاب .
( )23الفراعل ـ جمع فـُر ُعل ـ  :ولد ال�ضبع .
(َ )24مغ َرم ًا  :املَغ َرم  :املُثقل بال َدين وقيل  :املغ َرم  :م�صدر ُو ِ�ض َع مو�ضع الإ�سم  ،و ُيراد به ُمغ َرم الذنوب واملعا�صي .
( )25امل ُ َع ّول � :إ�سم مفعول مبعنى (( املُ�ستعان)) .
( )26ترح�ض  :تغ�سل .
( )27فـَنـَد  :الفند  :اخلط�أ يف القول والر�أي .وقيل  :الفند  :هو ال َكذِب.
( )28ب َدد ُ :يقال َب ّد ُه َب ّد ًا � :أي َف ّرقَه  ،و َب ّد َد ال�شيء َ :ف ّرقَه .

روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (غاية الدين الأمر باملعروف والنهي عن املنكر)
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رسوم :زاهد املرشدي

ال�سالم عليكم
انا علي حم�سن من حمافظة
كربالء املقد�سة ابني حممد له من العمر خم�س �سنوات،
�س�ؤايل عن لعب الأطفال هل له فوائد للطفل وهل منع الطفل عن اللعب له م�ضار عليه؟

وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته ح ّياك اهلل �أخي العزيز و�أه ًال و�سه َال بك يف �صفحتنا (بريد الأ�صدقاء).
اللعب ا�ستعداد فطري عند الطفل يتم من خالله التخل�ص من الطاقة الزائدة وهو مقدمة للعمل اجلدي
الهادف ،من خالل تعامله مع �أفراد جن�سه ،وللعب دور مهم يف تعلم عادات التحكم يف الذات والتعاون
والثقة بالنف�س ،والألعاب ت�ضيف �إىل نف�سية الطفل البهجة وال�رسور وتنمي مواهبه وقدراته على اخللق
والإبداع ،ولذا جاء على ل�سان اخوة يو�سف عليه ال�سالم يف القر�آن الكرمي لفظة (يلعب) يف قوله تعاىل
"اتركه معنا يرتع ويلعب" لت�ؤكد على �رضورة �إ�شباع هذه احلاجة ،ف�ض ًال عن ما ورد عن املع�صومني
(عليهم ال�سالم) يف هذا اجلانب فقد روي عن الإمام ال�صادق (عليه ال�سالم)
انه قال( :دع ابنك يلعب �سبع �سنني) ،فالروايات ت�ؤكد على
�أن مرحلة ما قبل الثامنة من العمر هي مرحلة اللعب
وعلى الوالدين �أن يح�سنا التعامل والتفهم يف هذه
املرحلة و�إعطاء حرية اللعب لأوالدهم دون �ضغط
�أو �إكراه ولكن ال يعني ذلك �أن ال يكون حتت �إ�رشاف
 غري مبا�رش  -من الأهل  ،كي تتم عمليةا�ستغالل الطاقة اجل�سمية واحلركية والذهنية
يف �ضوء معايري �ضابطة لل�سلوك ،فاللعب له
فوائد كثري وعليه دع طفلك يع�ش طفولته،
لأن منع الطفل عن اللعب يدخله
يف كثري من ال�سلبيات التي
ت�ؤثر عليه م�ستقب ًال.
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روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (ر�ضاك عن نف�سك من ف�ساد عقلك)

اعداد :االستاذ
لبيب السعدي

رتب االعداد من ( )10اىل ( )14يف اجلناح مع مالحظة
عدم تكرار العدد يف �أي خط �أفقي �أو عمودي لتح�صل على
املجموع املوجود يف املركز

غيرّ موقع
رقمني احدهما
مكان الآخر يف
اجلدول اعاله
ليكون املجموع
عمودي ًا او افقي ًا
ي�ساوي ()21
قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي تكون املعادلة �صحيحة

روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (احلليم من احتمل �إخوانه)

33

رسوم :أحمد اخلزعلي

الصياد والطيور
ر�أى .......جمموعة من  .......يف الغابة فقرر حماولة ا�صطيادها وبيعها يف ال�سوق ,وعلى الفور بد�أ  .......بتنفيذ خطته
ون�صب ال�شبكة على االر�ض واخفاها ب�أوراق ال�شجر ثم نرث عليها بع�ض الأرز ليجذب � .......إليها .
وحني ر�أت  .......الأرز حطت على تلك املنطقة وبد�أت بالأكل  ,وعند انتهائها من الأكل �أدركت � .......أن �أقدامها
وخمالبها قد علقت يف ال�شبكة و�أ�صبحت غري قادرة على الطريان  ,ويف هذا احلال ظلت  .......حتاول الطريان ب�شكل
ع�شوائي لكي تهرب من �شبكة  ........و لكن دون جدوى  ,وفج�أة اطل  .......من بعيد حيث بدا قادم ًا لتفقد �شبكته
والإم�ساك بـ .......وبينما  ........م�شغولة بالطريان لكي تتخل�ص من ال�شبكة ر�أت احدى  ........ .......وهو يتجه
�صوب ال�شبكة وكان عليها التفكري بحل �رسيع للنجاة من هذا املوقف .وقد خطرت على بالها فكرة وطلبت من  ........الهدوء
واال�صغاء �إليها  ,فقالت  :ارجوكم ان تهدئوا  ,ال فائدة مما تفعلونه فالتوتر والعمل املنفرد لن ينقذ اي احد منا  ,فقالت لها
احدى � :......أذن ماذا تقرتحني علينا ان نفعل لكي نتخل�ص من �شبكة  . .......؟ ف�أجابتها  :علينا ان نن�سق جهودنا
ونوحد قوانا ونحلق جميعنا باجتاه واحد وبروح واحدة ف�أما ان ننجو مع ًا او نهلك مع ًا .
وبالفعل �أ�صغت بقية � .......إليها وحلقن باجتاه واحد اىل الأعلى مما مكنهن التحليق بال�شبكة والذهاب بها
بعيدا اىل مكان �آمن يعطيهن وقت لإزالة ال�شبكة من ارجلهن.
فبالت�ضامن والتعاون ووحدة الر�أي و�صبها يف اجتاه واحد ميكننا تخطي ال�صعاب واجناز
ما هو م�ستحيل .
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روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (�شيئان ال يوزن ثوابهما  :العفو و العدل)

�صور الأ�صدقاء
مرمي وليد
� 8سنوات

�سيف حممد
� 4سنوات
ال�سويد

جنة حممد
� 12سنة
ال�سويد

�ضحى عبا�س
� 9سنوات

ر�ضا حيدر
� 12سنة

مرمي حازم
� 8سنوات

رقية احمد
� 9سنوات

هاجر ب�شري مرت�ضى عامر
� 8سنوات � 9سنوات

ح�سني علي
� 7سنوات

ح�سني حممد عذار جا�سم عبد اهلل احمد حممد حيدر
� 2سنة
� 1سنة ون�صف � 5سنوات � 10أ�شهر

رقية حممد عبداهلل جا�سم
� 4أ�شهر
� 2سنة

فدك كرمي
� 8سنوات

غدير عبا�س
� 9سنوات

غيث رزاق
� 3سنوات

ذو الفقار قا�سم جود �صفاء امين منتظر
� 1سنة ون�صف � 1سنة ون�صف � 8أ�شهر

ليث معن
� 7سنوات

حممد عبا�س زهراء حم�سن ح�سني علي علي حيدر
� 3سنوات
� 6سنوات
� 6سنوات � 9أ�شهر

حيدر عمار جواد قي�س
� 10أيام
� 2سنة

احمد ر�سول زينب ح�سني
� 3سنوات
� 2شهر

حممد زهري
� 10سنوات

ح�سن علي
� 4سنوات

زهراء جناح ح�سن �سالم
� 10سنوات � 5سنوات

روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (�إن كنتم حتبون اهلل فاخرجوا من قلوبكم حب الدنيا)
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املتاهة
من منكم ا�صدقائي
ال�صغار ي�ستطيع
ان ي�صل الع�صفور
ال�صغري اىل امه
ب�أ�سرع وقت ممكن.

جد الكلمة
املنا�سبة التي
جتمع بني
ال�صور الأربع

جد الفروقات
ال�ستة املوجودة
يف ال�صورتني
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روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (طوبى ملن �شغله عيبه عن عيوب النا�س)

لتعركفمكمعمري؟؟
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} جواب العدد ال�سابق {
اجلواب � ) 12 (:سنة

�صياد احلروف

ا�صطاد �صديقنا عزوز كلمات
لقد
كن تنق�صها بع�ض احلروف ...
ول
هل ميكنكم ا�صدقائي ا�صطياد
حلروف املوجودة يف بركة املياه
ا
لتكتمل الكلمات املوجودة
يف الدلو ..

جواب العدد ال�سابق
مت�ساح  ,اقالم  ,من�ضدة
 ,نعناع � ,سرداب

روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (من وثق باهلل �أراه ال�سرور ومن توكل عليه كفاه الأمور)
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اعداد :عالء الباشق

م�شاكل جمالت الأطفال يف الوطن العربي
�أحبائي ال�صغارمرحبا بكم �سنتحدث يف هذا العدد عن اهم امل�شاكل التي عانتها جمالت االطفال
يف الوطن العربي ومن هذه امل�شاكل هي :
 ارتفاع �أ�سعارها يف كثري من البلدان العربية قيا�سا على قدرة الأطفال ال�رشائية. -عدم قدرتها على مناف�سة املجالت الأجنبية خ�صو�صا يف البلدان التي ت�سود فيها لغة �أجنبية بقوة.
� -ضعف التوزيع وقلة وجود هذه املجالت يف املنافذ.
 -ا�ستخدامها اللهجة املحلية لبع�ض البلدان مثل جملة �سمري يف م�رص وجملة امقيد�ش يف اجلزائر
 -امل�ستوى الفني املتدين خ�صو�صا يف البلدان العربية الفقرية.
 -قلة املحررين الأكفاء.
 -عدم مقدرة النا�رشين على تغطية تكاليف الإ�صدار نظرا العتمادهم على املبيعات فقط.

خ�صائ�ص جمالت الأطفال يف العامل العربي

 -التعرث امل�ستمر يف ال�صدور فيندر �أن جتد جملة عربية للأطفال ت�صدر ب�شكل منتظم
منذ بدء �صدورها.
 -كرثة توقف اال�ستمرارية يف اال�صدار بني جمالت الأطفال فبع�ضها ي�صدر عددا
واحدا �أو ب�ضعة �أعداد ثم يتوقف.
� -صدور بع�ض املجالت عن م�ؤ�س�سات ر�سمية كوزارة التعليم �أو الإعالم �أثمر
ا�ستمرار ال�صدور فرتة طويلة.
 -غياب امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة بالأطفال والتي تعنى ب�إ�صدار هذه املجالت من وجهة
نظر تربوية.
 -غياب املجالت املوجهة للأطفال يف مرحلة ما قبل �سن املدر�سة �أقل من � 7سنوات.
 -خماطبة معظم املجالت لفئة عمرية وا�سعة �14-8سنة.
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روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (ال ترتابوا فت�شكوا  ،وال ت�شكوا فتكفروا)

 -االبتعاد عن البيئة املحيطة والأحداث العامة اجلارية .
 -غلبة طابع الق�ص�ص امل�صورة على كافة جمالت الأطفال.
 -اعتماد الكثري من املجالت عل ترجمة الق�ص�ص الأجنبية.
 -غلبة العن�رص التجاري على املجالت كما يظهر من م�ستوى املادة املقدمة.
 -عدم �صالحيتها لال�ستخدام كو�سيلة تعليمية داخل املدر�سة.
 -قلة عدد املجالت بالن�سبة لعدد ال�سكان يف العامل العربي فمجموعها قد ال
يتجاوز  40جملة حاليا .

وهنا احبائي نكون قد انهينا مو�ضوعنا يف هذا العدد والذي احببنا فيه ان نعطيك فكرة عن تاريخ جمالت
االطفال يف العامل العربي ومميزاتها وم�شاكلها .

حاول ان تكتب لنا عن جملة �صدرت او الزالت ت�صدر يف
بلدك متحدثا لنا عن تاريخها ومميزاتها وارفق لنا �صورة
عن تلك املجلة مع ا�سمك وعمرك وبلدك ورقم هاتفك .
لتكون �ضمن كادرنا يف جملة احل�سيني ال�صغري ونن�شر لك
املو�ضوع ان كان �صاحلا .

روي عن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �أنه قال (�إن من العبادة لني الكالم و�إف�شاء ال�سالم)
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�ضمن م�شاركات �شعبة رعاية الطفولة التابعة للأمانة
العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة يف املعار�ض التي تقام
يف خارج العراق �شاركت ال�شعبة يف الأ�سبوع الثقايف
الذي �أقيم يف مدينة زجنان الإيرانية الواقعة يف ال�شمال
الغربي من العا�صمة الإيرانية طهران والذي �أقيم بتاريخ
(  )30 - 24من �شهر حمرم احلرام لعام  1435للهجرة
املوافق(27ت�رشين الثاين 2013م) وقد زار معر�ض
الطفولة مايقارب الـ( )7000زائر بينهم مدار�س ابتدائية
ومتو�سطة وريا�ض �أطفال الذين �شاركوا بفقرات املعر�ض

املتمثلة بعر�ض �إ�صدارات ال�شعبة من جملة احل�سيني
ال�صغري وبقية املالحق اخلا�صة بحياة �أهل البيت عليهم
ال�سالم والعلماء باللغات العربية والفار�سية والرتكية.
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روي عن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم �أنه قال (ح�سن اجلوار يزيد يف الرزق)

كما متثلت الفقرة الثانية بفعالية الر�سم والتلوين
حيث مت توزيع مايقارب ( )4000ورقة ر�سم على
الأطفال والذين كانت لهم مواهب جميلة يف الر�سم.

�أما الفقرة الثالثة فقد كانت (التقط �صورة) حيث يتم التقاط
�صورة لزائري املعر�ض قرب البو�سرتات احل�سينية وطبع
ال�صورة فوري ًا وتقدميها لهم كهدية للزائر.

وقد مت توزيع الهدايا للم�شرتكني بفقرات املعر�ض التي
متثلت مبجلة احل�سيني ال�صغري مع مالحق وبو�سرتات
ال�رضيح وهدايا اخرى عينية ،وقد تلقى الزائرون الهدايا
بحب كبري وتركت �آثار ًا كبرية عليهم كونها من العتبة
احل�سينية املقد�سة وحتمل ا�سم الإمام احل�سني عليه ال�سالم.

روي عن الإمام ال�صادق عليه ال�سالم �أنه قال (من قال فينا بيت �شعر بنى اهلل له بيتا يف اجلنة)
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رسوم :زاهد املرشدي

زهراء كرمي جا�سم  /العمر � 11سنة  /كربالء املقد�سة – حي االن�صار
ُيحكى ان يف قدمي الزمان كان هنالك رج ًال غني ًا وكان هذا الرجل �صياد ًا ماهر ًا فكان ي�صطاد يف اليوم الواحد �أكرث من ع�رشين
�سمكة ويف احد االيام وهو راجع اىل بيت ِه مر به رج ٌل كبري ال�سن فقال ل ُه ما �شاء اهلل كيف �أ�ستطعت �أن ت�صطاد هذا الكم الكبري
من ال�سمك ؟ فرد عليه ال�صياد  :ما بالك يا رجل اين �صياد ٌ ذكي وماهر وال ي�ستطيع احد يف القرية �أن يكون بذكائي ومهارتي
با�صطياد ال�سمك وبد�أ ال�صياد ي�رصخ ب�صوت عالٍ بوجه هذا العجوز وقال له  :ابتعد عن طريقي ف�أنت رج ٌل ح�سو ٌد ف�أن�رصف
الرجل وهو حزين من قول ال�صياد  ,ويف اليوم الثاين ذهب ال�صياد اىل النهر لكي ي�صطاد ال�سمك كعادته وكلما يرمي ال�شبكة يف
النهر و ي�سحبها ال تخرج فيها اي �سمكة وظل على هذا احلال طول النهار وجل�س ال�صياد حزين ًا يندب حظه فتذكر ما فعله يوم
ام�س بالرجل العجوز فذهب م�رسع ًا اىل بيت الرجل العجوز ليطلب منه العفو وي�ساحمه على ما فعل به فقال ال�صياد � :ساحمني
يا عم فقد عاقبني اهلل على فعلي ال�شنيع معك بعدم ا�صطيادي اي �سمكة بهذا اليوم وانا نادم على ما فعلته بك يوم ام�س واطلب
من اهلل ان يعفو عني واعدك و�أعد اهلل ب�أنني ال اكرر مثل هذه االعمال ال�سيئة بعد  ,فرد عليه الرجل العجوز  :مبا انك اعرتفت
بخطئك وعدم تكرارك له ف�أنا �س�أ�ساحمك وادعو اهلل ان ي�ساحمك ويرزقك يف ال�صيد اكرث مما كنت ت�صطاده من قبل .
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روي عن الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم �أنه قال (�إر�شاد امل�ست�شري ق�ضاء حلق النعمة)

حممد وحيد كاظم  /العمر 8
�سنوات  /كربالء املقد�سة – حي االمني
.1ق�صة حمدان  .لأنها حتتوي على حكم جميلة .
.2حقيبة املعرفة  .لأنها حتتوي على معلومات مفيدة جد ًا .
.3طرائف لأنها م�ضحكة .
زينب ح�سن علي  /العمر � 15سنة  /بابل
.1ق�صة العمة هدى  .لأنها ق�صة من الواقع وحتتوي على حكم جميلة ومفيدة.
.2امونه وا�صدقا�ؤها  .لأنها تروي ق�ص�ص احليوانات يف القر�آن الكرمي وحتتوي على معلومات مفيدة .
3مغامرات كوكو  .انها رائعة وم�شوقة .
جعفر ال�صادق م�صدق فاخر  /العمر � 13سنة  /الب�رصة – حي البتول
.1مغامرات كوكو  .حتتوي على مغامرات يومية رائعة .
.2ق�صة العمة هدى  .لأنها حتتوي على حكم ون�صائح .
زهراء ابراهيم خليل  /العمر � 9سنوات  /كربالء – امللحق
.1ق�صة حمدان �سارق الطعام  .لأنها تعلمنا ال�صدق .
.2كيف �أكون مميز ًا  .تعلمنا اختيار ال�صديق احل�سن .
.3ق�صة مفتاح الفرج  .تعلمنا ال�صرب وعدم الت�رسع .
م�صطفى عالء ح�سني  /العمر � 13سنة  /كربالء املقد�سة – حي رم�ضان
.1ق�صة حمدان  .لأنها فكاهية وحتتوي على حكم يف نف�س الوقت .
.2ريا�ضة فكرية  .لأنها تقوي القدرات العقلية .
فاطمة خملد عبد الر�ضا  /العمر � 10سنوات  /كربالء املقد�سة – ناحية احلر
.1حكاية العمة هدى  .حتتوي على مواعظ وار�شادات وانها جميلة جدا .
.2هكذا هو ديني  .تعلمنا هذه الق�صة ا�صول الدين وكيفية التعامل مع االخرين .
.3ق�صة حمدان  .جميلة وم�شوقة .

روي عن الإمام الهادي عليه ال�سالم �أنه قال (اجلاهل �أ�سري ل�سانه)
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