تصدر عن قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة السنة
العاشرة لشهر شعبان 1439هـ الموافق لشهر آيار  2018م

ك��ي��ف ح��ال��ك��م أص��دق��ائ��ي ؟ م���ب� ٌ
��ارك علينا
وعليكم أيام شهر شعبان المباركة نهنئكم
وأنفسنا والعالم اإلسالمي جميعا ومراجعنا
العظام بذكرى المواليد المحمدية المباركة
جعل هللا أيامكم مملوءة بحب والية أهل
البيت  , bأعزائي اعتدنا في كل ع��دد أن
ت��ك��ون االفتتاحية تتضمن م��واع��ظ وحكم
ألهل البيت  bلكي نستفيد ونستلهم الخير
منها في حياتنا وفي هذا العدد سنقدم وإياكم
أج��م��ل ب��اق��ات ال����ورود م��ع��ط��رة ب��ح��ب أئمتنا
األطهار الى شهدائنا األبرار وقواتنا األمنية بكل
أصنافها وأيضا إلى أبطالنا في الحشد الشعبي
الذين ّلبوا نداء المرجعية للحفاظ على األرض
وال��ع��رض من دن��س اإلره���اب فلوال تضحياتهم
الكبيرة من أجلنا لما كنا اآلن نحيي أفراحهم
وم��وال��ي��ده��م  bون��ع��ي��ش ب��أم��ن وأم���ان
جعلهم هللا ذخرا لنا لتحقيق الحياة
السعيدة لمجتمعنا  ...إنه سميع
مجيب

بينما كان أبو محبوب يشتري السمك من الصيادين
على الشاطئ جلس محبوب يراقبهم وهم يعملون

يبدو أن عملكم

متعب جدا يا عم

سيناريو :وسام القريني

رسوم :غزال محمد  /العراق

صحيح لكنه ممتع ومفيد ،

سأشرح لك  ،اركب معي في القارب

نصطاد كل أنواع األسماك بطرق مختلفة منها الصنارة
الفردية التي أمامك وتحتاج لفرد واحد فقط

وهنالك نوع آخر من ِ
الشباك وهي
تنسج يدويا مثل هذه التي في يدي
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وهناك نوع من ِ
الشباك يصنع من األسالك المعدنية وهي
كبيرة الحجم وتحتاج لقوارب عمالقة من أجل استعمالها

عملية الصيد تعلمنا شيئين مهمين وهما الصبر
والتحمل فهما أساسيان في عملية الصيد

وأيضا هنالك

نوع من ِ
الشباك

تسمى الشرك وهي
على شكل أقفاص
مختلفة األحجام

شكرا لهذه

المعلومات يا عم

ال شكر على

واجب وتفضل هذه
السمكة هدية لك
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إعداد :زهير عاصم
رسوم  :سرى غزوان  /العراق

خسوف القمر
هو وجود الشمس والقمر واألرض على استقامة واحدة
وتكون األرض فى المنتصف بحيث تحجب ضوء الشمس
ع��ن القمر وتنشأ ظ��اه��رة خ��س��وف القمر ف��ي منتصف
ضوء الشمس أو جزءًا
األرض
الشهر القمري عندما تحجب
ُ
َ
منه عن القمر .بمعدل خسوفين لكل سنة .ويمكن رؤية
الخسوف في المناطق التي يكون فيها القمر فوق األفق.

منطقة شبه الظل

منطقة ظل األرض

منطقة شبه الظل

ويوجد ثالثة انواع
للخسوف :وهي

القمر
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.1
خسوف كلي :ويحدث عندما يدخل
القمر
كله منطقة ظ��ل األرض ،وفي
هذه
الحالة ينخسف كامل قرص القمر،
مما
يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائيا في
أوق��
ات منتصف الليل وخصوصا في
المناطق الصحراوية.

 .2خسوف جزئي :ويحدث عندما يدخل جزء
من القمر منطقة ظل األرض ،وفي هذه الحالة
ينخسف جزء من قرص القمر.

قة شبه الظل فقط،
دما يدخل القمر منط
به الظل :ويحدث عن
سف ،ومنطقة شبه
 .3خسوف ش
هتًا من دون أن ينخ
با
مر
لق
ا
وء
ض
ح
وفي هذه الحالة يصب
شمس عن القمربسبب
فيها جزء من ضوء ال
منطقة التي ينحجب
الظل هي ال
ى أنه خسوف شرعي.
يصنف هذا النوع عل
األرض  ،وال

االرض

الشمس

وتحدث ظاهرة الخسوف على المراحل التالية
يبدأ القمر بدخول منطقة شبه ظل
شبه الظل بالمصطلح الفلكي).

األرض فيبدأ ضوئه بالخفوت دون أن يخسف (خسوف

يبدأ القمر بدخول منطقة ظل األرض فيبدأ الخسوف الجزئي .ومنطقة
ظل األرض هي المنطقة التي تنحجب فيها الشمس كاملة بسبب األرض.

قة ظل األرض ،ويبدأ
تمال دخوله إلى منط
ل قرص القمر عند اك
كلي ،واطول خسوف
يخسف كام
فينتهي الخسوف ال
ن منطقة ظل األرض
القمر بالخروج م
مر ساعة و 40دقيقة.
كلى للقمر است
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اليتيم

الحلقة الثانية

قصة  :سعد الدين البناء
رسوم :أحمد الخزعلي  /العراق

العمة هدى  :كان حديثنا في اللقاء الماضي عن رعاية اليتيم
واالهتمام به  ,والتربية بشكل عام ليس كما يفهمها عدد من
اآلباء واألمهات وهي تدليل الطفل وإجابة ما يطلبه الطفل دون
مبرر وإنما توجيهه وتعليمه لألشياء وما يحتاجه وما يضره
وما ينفعه.
واليتيم في هذه الحالة مصيبته التي ابتلي بها أنه فقد من يرشده ويغدق عليه بالحنان والمودة ويعلمه ,
ال أن يكون مفرطا في تركه على حساب انه يتيم دون مبرر في تدليله وعدم الحزم معه للحد الذي يفسده ,
بل يعامل مثل أي طفل بتوازن واعتدال حتى تستقيم نفسه وال يتولد عنده الشعور بإن اليتم أصبح ميزة
تكفل له التدليل والتساهل في التربية ممن يحيطون به او ممن يقوم على أمره .

زهراء :نعم يا عمة هناك فرق بين الرفق باليتيم واإلحسان اليه وعدم التعامل معه بالقسوة أو اإلهانة  ,وبين
تنشئته على التدليل والتراخي في أمره ونهيه أو عدم زجره عن األخطاء التي قد يقع فيها أثناء طفولته ,بل
يتعلق األمر بين أمرين ال إفراط وال تفريط  ,والحزم في تربيته وعدم تركه مسألة واجبة على من يتكفله  ,ألن
اليتيم إذا فقد أباه يشعر بالضعف وفقدان عناصر القوة واألمان  ,كما أنه يفقد المصدر الحقيقي للحنان  ,فيستلزم
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األم��ر على إشباع ه��ذا الجانب ل��دى اليتيم من
خالل اإلحسان العملي وإس��داء المعروف اليه ,
ومنه تعالى األجر العظيم .
فالحزم هنا ه��و التوجيه لمن ي��رع��اه أو يكفله
وتكون اليد الرفيقة التي تحنو عليه  ,وتمسح
على رأسه لتزيل عنه غبار اليتم  ,وتضفي عليه
هالة من العطف والحنان.
فاطمة  :إن من حق الطفل اليتيم أن يلقى حظه
من التربية المتوازنة السليمة ألن اليتيم غالبا ما
يعامل معاملة فيها تساهل والواجب معاملته
كاالبن تماما في التربية والتقويم  ,مع مراعاة ما
فقده من الحنان واألبوة .
نور الهدى :ويستلزم إتاحة الفرصة له ليختلط
باألطفال اآلخرين إذا كان وحيدا وع��دم إبداء
القلق عليه وع���دم ال��ت��دخ��ل ال��دائ��م ف��ي أم��وره
وإش��ع��اره ان��ه ف��اق��د األب  ,وك��ل ذل��ك ف��ي إط��ار
الرقابة والمتابعة األس��ري��ة له  .وبهذا نساعده
لينضج عقليا واجتماعيا ,وال يشعر أن لديه
ً
سببايجعله أقل من أقرانه .

نرجس  :ويستلزم أن نرفد اليتيم
بالعلم واألدب  ,ومما ينسب ألمير
المؤمنين

أنه قال:

علي بن أبي طالب g

ليس اليتيم الذي قد مات والده

إن اليتيم يتيم العلم واألدب

إيمان :وم��ن يفقد أب��اه أو أم��ه أو

كليهما فعليه أن ال يفقد أبويه
األكبرين وهما العلم واألدب قال

الشاعر  :العلم لإلنسان أم وأب

والجهل يتم للفتى مهما جنى

العمة هدى  :سنكمل حديثنا عن

اليتيم ف��ي ال��ل��ق��اء ال��ق��ادم بإذنه
تعالى  ,ولكم جميعا منا خالص
الدعاء .
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سيناريو :نادية غازي

آه ما أجمل

بمناسبة الربيع يا

الربيع

أمي هل يمكنني أن
ً
ً
اليفا؟؟
حيوانا
أربي

رسوم :غزال محمد  /العراق

الحيوان األليف ليس دمية بل

نعم يا عمتي

انه كائن حي يحتاج الى اهتمام

أي شيء:قطة ,

سنهتم به يا

بلبل  ,سمكة

أمي أرجوكِ

سأفكر

حسنا أنا موافقة سأجلب لك بلبال
ِ
ولكن سأجمع
عليك نقاط إهمال إذا

أمي

ألم تقرري

صارت ثالثة سأسحب البلبل

بعد؟

ما أجمله

انظروا الى ريش
بطنه األصفر

إنه يصيح لعله
يريد شيئا ؟

ً
ال ينقصه
شيئا

هيا بنا نلعب في
الحديقة

شكرا

شكرا

يا للبنت المهملة المسكين
ليس لديه ماء ..حسنا ستكون
هذه نقطة اإلهمال األولى
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انتبهي يا عبير لقد
حصلت على نقطة إهمال

يا إلهي ما الذي

فعلته ؟؟ لنذهب الى
البلبل نرى ما به

يا لكما من مهملتين لقد كادت
المروحة أن تجرحه  ,إنه كائن

انتبهي يا

مريم لقد هرب

ضعيف يحتاج للعناية كالطفل

يجب ان

نمسك به

هذه الغلطة يا عبير بنقطتين
كاد المسكين أن يموت لذلك

ولكن كيف يعيش في الطبيعة لوحده يا أمي ؟

سنسحب البلبل ونتركه حرا

ً
عندما يكون
حرا

يعيش بغريزته التي
خلقه هللا سبحانه عليها

فلنودعه يا عبير

ولكن عندما تحبسينه
يكون مسؤوالً منك

سوف تطير في

السماء من جديد

اذهب لتعيش

كما خلقك هللا
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إعداد ورسوم  :سوسن محمد نور  /سوريا

أهال بكم أحبائي الصغار أنا صديقتكم نرجس اليوم سنقوم
بعمل جديد و ممتع  .اليوم عملنا سيكون عبارة عن قفص
ملون و في داخله عصفور جميل و يمكننا أن نزين به غرفنا .
ثالثا  :نصنع أرضية القفص
بلصق طرفي شريط األرضية
ليشكل حلقة .

أوال  :األدوات المستخدمة  :كرتون ملون
ـ مقص ـ قلم رصاص ـ قلم تحبير أسود ـ
مسطرة ـ دبوس ـ خيط ـ الصق .

ثانيا  :نختار ثالثة ألوان مختلفة من الكرتون و نقوم بقصها على شكل شرائط بعرض
 2سم و طول  40سم لتشكل هيكل القفص  .ونقص أيضا شريط بعرض  4سم و
طول  35سم ليشكل أرضية القفص .
رابعا  :نقوم بلصق شرائط
الهيكل بشكل متقاطع
على أرضية القفص .

سادسا  :نقص العصفور و نقوم
بثقبه من األعلى و نربط خيط به .

خ��ام��س��ا  :ن��ق��وم
ب��رس��م ال��ع��ص��ف��ور
على قطعة كرتون
و ن��ح��دده بالقلم
األسود .
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ثامنا  :نعلق العصفور بالدبوس
المحني داخل القفص .

سابعا  :نغرز دب��وس ف��ي أعلى
القفص مكان تقاطع الشرائط
و نقوم بثنيه من الداخل .
و هكذا نكون قد أنهينا عملنا أحبائي األطفال قوموا بتعليقه في غرفكم لتزينوها به

قصة :مهند العاقوص /سوريا

رسوم  :كنانة محمد /سوريا

حين يأتي الربيع  ،أنشغل بوالدة الفراشات والعصافير  ،وأنسى يوم عيد ميالدي  ،لكن
أمي ال تنسى أبدا !
ذات يوم  ،قبلتني أمي وقالت « بعد أيام يكون عيد ميالدك « فسألتها « لماذا ال يحتفل
الفقراء بأعياد ميالدهم ؟»
أمي لم تجبني  ،لكنني قرأت الحزن في عينيها ...
عقدت اجتماعا مع اخوتي  ،وقررنا أن
نعمل حفلة عيد ميالد  ،وتكون حفلة
نعوض بها عن كل أعياد الميالد التي
مرت دون احتفال .
أبي بائع جوال  ،يشقى ألجلنا،
ل���ذا ل��م نطلب م��ن��ه مصروفا
اضافيا لحفلة عيد الميالد ...
جمعت الخبز الجاف
وبعض البالستيك
والنحاس  ،وبعتهم
ل��ش��اري ال��خ��ردوات،

وأخي لون صوصا صغيرا وباعه
ث��م جمعنا ال��ث��ي��اب واألح��ذي��ة
القديمة وبعناها في السوق ...
جمعنا المال  ،واشترينا الفاكهة
وال��م��ك��س��رات ومستلزمات
صناعة قالب الحلوى ...
قالت أمي  :ليس عندنا فرن
استعرت ف��رن��ا م��ن الجيران،
فصنعت أم���ي ق��ال��ب حلوى
ً
ق���ل���ي�ل�ا  ،ك��ان��ت
م���ح���ت���رق
الشمعات تتأرجح فوقه  ،ونحن
ننفخ ون��ض��ح��ك ف��ي حفلة ال
ينساها القلب أبدا.
13
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سيناريو :وسام القريني

رسوم :أبو داوود  /مصر

يا نحولة  ،،نحولة
تعالي وانظري

كيف يحدث هذا؟ جرار
العسل كلها مكسورة ،
من الفاعل يا ترى؟

سنعرف بالتأكيد

جرار العسل

ها  ،ها خطتي ستنجح
بالتأكيد  ،لن أجعلهم
ينتجون العسل أبدا

كيف يحدث هذا األمر

في مملكتي؟ كل الحراس

ولكن يجب أن نكثر من

في المخزن يسجنون

هذه المرة الثالثة التي

يحدث فيها كسر للجرار بدأ
مخزون العسل بالتناقص

والعمال أغلبهم في السجن

المشاكل في داخل المملكة
أنا لدي خطة

وبعد مدة

لمعرفة الجاني

النجدة ،،،

ساعدوني
أرجوكم ،
النجدة
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أيتها الوقحة ،،،

كيف تفعلين هذا ؟

أنا بريئة  ،،أنا لم
ً
شيئا
أفعل

شكرا لك يا

سيدي حمدان

ال تكذبي  ،لقد وضعنا صمغا

في جرار العسل  ،ومن يكسر
الجرار سوف يلتصق

أنا أصدقها  ،أطلقوا سراحها

ال أحد هنا يا سيدي
لقد هرب الجميع

كنت أتوقع ذلك

مستحيل أنت من وضع
الخطة وهي أمسكت
بالجرم المشهود

خطته فشلت الحمد لله

أخبرني ما األمر
إنها الفاعلة

وكنت أعرف إنها

متعاونة مع دبور،
أطلقت سراحها
حتى نالحقها

ونعرف مكانه
لكنه هرب

كال  ،،هذا يعني أن هناك
ً
أعوانا له ال نعرفهم  ،يجب
أن نحتاط كثيرا
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إعداد  :زهير عاصم
رسم  :أحمد الخزعلي

دولفين األوركا
مرحب ًا بكم أصدقائي اليوم
ستكون رحلتنا على أحدى
ال��ش��واط��ئ ال��ج��م��ي��ل��ة لكي
نشاهد دولفين األوركا وهي تقفز
عاليا خ��ارج الماء  ,انظروا اليها كم هي جميلة
سبحان اهلل .
يعد من أكثر أنواع الدالفين  ,شهرة في
واآلن سأشرح لكم قليال عن حياة هذا الدولفين ّ
العالم ألن العلماء يعتقدون أنها ربما تكون أذكى من الشمبانزي ،وأنها كانت موجودة منذ
ويعد أكبر مفترس في محيطات العالم .
ما يقرب أحد عشر مليون سنة
ّ
ومن حيل هذا الحيوان هو إصدار أصوات بعيدة المدى لكي تكشف عن مكان فريستها,
وما يميزها ايض ًا ان لها قوة سمع وبصر أقوى من الكالب والخفافيش  ,عكس حاسة الشم
فهي ضعيفة أو شبه معدومة لديها .
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تبحر هذه الحيتان على شكل مجاميع  ,وأيضا تكون طريقة صيدها على شكل أسراب مما
يسهل عملية الصيد لديها وتتغذى هذه الحيتان على األسماك بما فيها أسماك القرش
األبيض الكبير ،وكذلك صغار حيتان العنبر ،والدالفين ،والدببة القطبية ،والفقمات ،وأبقار
البحر ،وأسود البحر ،والسالحف البحرية  ،وطيور البحر ،والبطاريق.
ومن عجائب اهلل في خلقها أنها ال تنام تمام ًا ،وذلك ألنها تحتاج إلى الصعود إلى سطح
الماء للتنفس بين الحين واآلخر .

معلومات عامة عن حيتان األوركا
 .1متوسط عمر االناث (  50سنه) والذكور(  35سنه) ,وتصل مدة الحمل(  17شهر ).
 .2تمتلك أسنان من(  ) 48-25سنا ،ويمكن لهذه األسنان أن تصل إلى (  10سم)
في الطول ،وعلى الرغم من أن لديها أسنان ًا إال أنها ال تستخدمها في مضغ
الطعام ،ولكنها تستخدمها في تمزيق الفريسة ،وتحصل الحيتان الصغيرة
على أول أسنان لها في سن الشهرين إلى األربع شهور األولى.
 .3يصل طول األوركا إلى قرابة (  ) 33قدم ،ووزنه يصل إلى قرابة
( 6طن ) .
 .4الزعنفة الظهرية ،عند الذكور طولها  6قدم ،و عند اإلناث تكون
( 4قدم) .
 .5تتزاوج الحيتان كل (  3إلى  ) 10سنوات ,وتلد االنثى عجال
واحد ًا في كل مرة .
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سيناريو :وسام القريني

صيام مقبول إن شاء هللا
يا ماهر  ،ماالذي تفعله؟

شكرا  ،اشتريت الحلويات لعائلة فقيرة

وأخجل أن أعطيها لهم فوضعتها على بابهم
وفي اليوم التالي
يا أخوتي لدي فكرة لنساعد المحتاجين

رسوم :عمر شريف  /مصر

وفي الليل

أشركه باألمر

أمي كيف أساعد

دون أن يعلم

صديقا لي دون أن أخبره
بدأ الجميع بتنفيذ خطة حسين

والفقراء في هذه األيام المباركة

لقد جمعنا كل

المواد الغذائية

18

وأنا أحضرت أواني
الطبخ من موكبنا

ماهذا التجمع
الكبير؟

إنهم يقيمون وليمة كبيرة
لسكان المنطقة والمناطق
المجاورة

ما فعلته

أعطني

البطاطا يا بني

أين الملح ؟

رائعا يا حسين

لم أفهم ما معنى
ذلك يا شيخ

حاضر يا أمي
حسين وجد طريقة لمساعدتهم

أردت

وطلب منهم طبخ الطعام

أن أساعد

الفقراء وكنت
خجال منهم
وخائفا من

خجلهم مني

بدال من جلب الطعام

لهم أو إعطائهم المال

نحضر المواد

فيطبخونه للوليمة

دون أن يعرفوا بأننا

نساعدهم  ،بل أشركناهم
في فعل الخير

بارك هللا بكم يا

أبنائي  ،أنتم وهللا

أملنا في عهد جديد

19
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يوم الزينة

قصة  :سارة العبادي

رسوم  :أبو داوود  /مصر

يوم الجمعة ،يومٌ تجتمع فيه عائلة أمونة ،يزورهم أعمامها وأبناؤهم ،فيجتمع
ً
ً
نافعا ،وتستثمره بشيء
معا ،أرادت أمونة أن تجعل وقت اللعب
األطفال للعب
تحمل كتاباً
ُ
آخر ..فطلبت من األطفال الجلوس في حلقة دائرية ،وتوسطتهم هي..
مشوّ ً
ُ
قدمته لها المعلمة كهدية..
قا،
كانت الشمس ارتفعت في األفق ..وبدأت أشعتها الذهبية تنتشر في الفضاء ..لتتألق
األزهار تحتها ،سألت أمونة الصغار ،من منكم يعرف ماذا يسمى هذا الوقت من
النهار؟

أجابها أحدهم :انه الظهر..
وأعترض اآلخر قائالً ،بل إنه الصبح ..فمازال الوقت صباحاً..
ابتسمت أمونة وهي ترى أخاها وابن عمه يختلفان في الرأي وكالً
يظن أنه األصح ..فأردفت قائلة :
ّ
حسنا أهدؤوا قليالً ،ولنعرف ً
ً
معا ما تسمية هذا الوقت..
هو بين الصباح والظهيرة ،ويسمى الضحى ..واسمعوا مني هذه القصة الممتعة التي ذكرها الباري
في كتابه المجيد..
التزم األطفال الصمت وهم يصغون إلى أمونة التي بدأت قصتها..
ً
طالبا
رسوالً إلى بني إسرائيل ،لم يصدقه فرعون واستهزأ به
حين بعث هللا النبي موسى
حي ٌة تسعى..
هي
فإذا
عصاه،
النبي
منه دليالً على رسالته ..رمى
ّ

g

لكن غروره وسطوته قادته إلى اتهام النبي موسى بالسحر ..اعتلى
تعجب فرعون في نفسه،
ّ
صوت فرعون بالضحك ما هذا إال سحر ..وسأجمع السحرة من قومي لترى سحرهم ..فأختر
ً
موعدا ليهزموك به ..وأكمل قهقهته باستهزاء..
َ
وقال " مَ وْ عِ ُد ُك ْم يَوْ مُ ِّ
اس ُ
ض ًحى "..
وافق النبي موسى
الزينَةِ وَ أن ُي ْح َش َر ال َّن ُ
ك���ان ي���وم ال��زي��ن��ة ،ي���وم ع��ي��د وس����رور لبني
اسرائيل يتزينون به ويحتفلون ..وازدادت

g
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فرحتهم ذلك العام ،الن فرعون واعد كبار السحرة بأن يهبهم الذهب والفضة ويصبحوا أعزة بين الناس ،إن هم غلبوا موسى..
ً
ً
وكثيرا ،فالجميع يطمع بجائزة الدنيا ..وجاء يوم الزينة ،وتجمهر الناس ،منهم من جاء
كثيرا
من أجل هذا تدرب السحرة
والعصي ،ومنهم من جاء لينظر الى أعمال السحرة..
ليغلب موسى ويحمل بيده الحبال
ّ
قال السحرة لموسى  :هل تبدأ أم نبدأ نحن..
ِ
بهدوء األنبياء ،أنا لست بساحر ..أنا رسول هللا اليكم..
أجابهم موسى
ً
تقدم كبير السحرة قائال باستهزاء :هيا يا موسى إما أن تلقي أو نكون نحن الملقين..
أجابهم النبي موسى  :بل أنتم الملقون..
وعصيهم وكانت تتلوى تحت أشعة الشمس كأنها ثعبان ،تعجب الناس لما رأوا ذلك ..
ألقى كبار سحرة فرعون حبالهم
ّ
َْ
ك َأ ْن َ لأْ َ َ
ق مَ ا فِ ي يَمِ ين َ
أوحى هللا الى موسى " اَل َت َخ ْف ِإ َّن َ
ِك
ت ا عْ لى ( )68وَ أل ِ
الساحِ رُ َح ْي ُ
ث َأ َتى"
صن َُعوا َك ْي ُد َساحِ ٍر وَ لاَ ُي ْفل ُ
صن َُعوا ِإ َّنمَ ا َ
َت ْل َق ْف مَ ا َ
ِح َّ
ألقى موسى عصاه فاذا هي ثعبان كبير التهم َّ
كل أعمال السحرة ..وفي
ُ
السحرة أنهم أمام معجزة كبيرة ..آمنوا به ،وسجدوا
تلك اللحظات ..شعر
لله رب العالمين رب رسولهم موسى..
إعتلى الغضب والحقد وجه فرعون ،وصرخ في وجوه السحرة "آمَ ْن ُت ْم
ل َأ ْن َ
َل ُه َق ْب َ
آذ َن َل ُك ْم" سورة طه (.. )71
وتوعدهم قائالً " لأَ ُ َق ِّطعَ َّن َأيْ دِ ي ُ
ف
َك ْم وَ َأرْ ُج َل ُك ْم مِ ْن خِ لاَ ٍ
ُ
وَ لأَ ُ َ ِّ ُ
ل "..
صل َب َّنك ْم فِ ي ُجذ ِ
وع ال َّن ْخ ِ
بعد أن رأى السحرة عظمة موسى وما
جاء به ،وألنهم على يقين أنه رسول من
هللا اليهم ،لم يخافوا من فرعون وقالوا
ل��ه ،إفعل ما أن��ت فاعل ..فإ ّنا آمنا بربنا
وعسى أن يغفر لنا خطايانا..
ٌ
جمع من بني اسرائيل
وبذلك آمن
..
بنبي هللا موسى
كان جميع األطفال حول أمونة
�ت ك��ب��ي��ر ،حتى
ي��ص��غ��ون ب��ص��م� ٍ
القصصي،
أغلقت أمونة كتابها
ّ
ل��ي��ع��ل��م��وا ان ح���ك���اي���ة ال���ي���وم
انتهت..
ش��ك��ر ال��ج��م��ي��ع أم���ون���ة على
ال��ق��ص��ة ال��ج��م��ي��ل��ة ،وب�����دأوا
باالستعداد لصالة الظهرين
فوقت اآلذان قد اقترب.

g
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أن ؟
هل تعلم َّ

* والدة االمام المهدي  fكانت في ( ) 15شعبان سنة ()255
للهجرة.
* ع��م��ر اإلم����ام المهدي fع��ن��دم��ا اس��ت��ش��ه��د أب����وه اإلم���ام
العسكري  fكان خمس سنوات ،وهو نفس العمر الذي
تسلم فيه الخالفة.
* أم االمام المهدي  hرومية بنت يشوعا بن قيصر ،كانت
مع جيش الروم وأسرها المسلمون ،وقد أرسل االمام علي
الهادي  gبشر بن سليمان النخاس لشرائها في بغداد.
* إن لإلمام المهدي غيبة صغرى جعل فيها سفراء أربعة
الواحد تلو اآلخر ،وهم( :عثمان بن سعيد العمري ،محمد بن
عثمان العمري ،الحسين بن روح النوبختي ،علي بن محمد
السمري) وغيبة كبرى نرجع فيها لمراجع الدين العظام.
* أن النواب األربعة مدفونون في بغداد.
ً
صباحا ك��ان من أنصار
* أن من ق��رأ دع��اء (العهد) أربعين
القائم عليه السالم.
* أن أهدى الرايات قبل الظهور بقليل هي راية اليماني.

22

إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :أحمد الخزعلي  /العراق

* أن الشيخ محمد ب��ن يعقوب الكليني ّ
أل���ف كتابه
(الكافي) في عصر الغيبة الصغرى.
* النبي عيسى  gيصلي خلف االم��ام المهدي f
في القدس .
* ان من داوم على قراءة سورة الكهف أمن من فتنة
الدجال عدو اإلمام المهدي عجل هللا فرجه.
* ان النفس الزكية والذي اسمه محمد يقتل بين الركن
ً
والمقام قبل ظهور االمام المهدي  fبـ 15
يوما
* عدد أنصار المهدي  fالمخلصين بدرجات عالية
يساوي عدد المسلمين في معركة بدر (.)313
* الخسف ال��ذي يقع في جيش السفياني يكون في
منطقة (البيداء) بين مكة والمدينة.
ان خمس عالمات حتمية قبل قيام القائم  fوهي:
السفياني واليماني والصيحة بأن المنادي ينادي من
السماء باسم المهدي  fوخسف في البيداء وقتل
النفس الزكية .

قال األب ألبنائه :
ُسع َد اإلسال ُم ً
خيرا **** في ولي ِد الطاهرين ْ
َ
حين في
ْ
مبهجا
شعبان أضحى **** ً
للمؤمنين
ْ
وهو في
جمع
المتقين
الصغر إما ٌم **** قاد َ َ
ِ
ُ
ْ
نسل
األمين
الدين بعه ٍد **** وهو من ِ
وارث ِ
ْ
َ
غاب في الصغرى سني ًنا **** طائعًا
أمر
المعين
َ
ْ
وهو في الكبرى يؤدي **** في
خشوع
الساجدين
ِ
ْ
وهو بين
ناظرا
الخلق يمشي **** ً
للمهتديـــن
ِ
ُ
ْ
يحمل البشرى
ً
سرورا **** من إل ِه
العالمين
نحو من
ْ
ّ
ضحوا وكانوا **** في عدا ِد
الصابرين
ُ
َ
يمأل
ْ
األرض
بعدل **** بعد
جور
الظالمين
ٍ
ِ

شعر  :حسين عطية
رسوم  :كنانة محمد /سوريا
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 :وسام

سيناريو

القريني

رسوم:

ف  /مصر

عمر شري

النقود
أخبرني ما األمر
يا قائد الشرطة؟

إنه أمر طبيعي

المشعة

ال أعرف لكنني بدأت
أشك باألمر  ،لنراقب

ما الغريب ؟

هنالك بيع كثير جدا في
األسواق وهو أمر ليس طبيعيا
وبعد ثالثة أيام

عثرنا على هذه

المواد في صحراء
خلف التالل

أنظر هذه المادة المشعة إنها على كل البضائع ،
وهي تشع لو تعرضت لضوء أزرق في الظالم  ،وهي
ال ترى بالعين المجرة وال تذهب بالماء

إنها المواد التي

ُتشترى من أسواقنا ،
ترمى هنا  ،يا مالك
إن خطتك خطيرة وال
نستطيع السيطرة ,سكان
المملكة سيغضبون

وبدأ تنفيذ الخطة
يجب تطهير الجميع
من العدوى قبل

المغيب ال تخافوا إنه
ماء متبخر

هذا آخر

زقاق يا سيدي

24

وفي الليل
اآلن أشعلوا المشاعل كلها
بالزيت الخاص الذي جهزه مالك

انظر الجميع يشعون
بالمادة الخضراء

إال ذلك الرجل الذي
يهرب أمسكوه

تكلم بسرعة ال فائد من اإلنكار والكذب
لماذا ترمون البضائع في الصحراء

إنها المادة التي يصنعون منها النقود إنها
تشع ولذلك تلطخت أيادي الناس بها أما من
يعمل بالتزوير فإن مالبسه أيضا تشع

إننا نشترى البضائع بالنقود
المزورة  ،لدي بعض منها

لقد ألقينا القبض على عصابة
التزوير كلها  ،كانوا يشترون البضائع

إن عقلي الذهبي يحتاج للراحة بعد
نجاحي في الكشف على العصابة

بكثرة حتى تنتشر النقود المزورة

25
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إعداد :كرار الخفاجي
رسوم  :غزال محمد  /العراق

ن��ع��م أص���دق���ائ���ي األع������زاء إن����ه ن��ور
الوالية الذي يشع علينا في كل عام
وتحديدا في شهر شعبان المبارك
فثالثه والدة السبط الشهيد إمامنا
الحسين  gال���ذي ق��� ّدم ل��ن��ا ن��ورا
لحياتنا ف��ي التضحية واإلب���اء من
اج���ل إع�ل�اء كلمة الحق ,وت��أخ��ذن��ا
األيام الى نور ميالد أوفى األحباب
وص���اح���ب ال���ج���ود وال����وف����اء ال���ذي
علمنا حب االخ��وان سيدنا وموالنا
أب���و ال��ف��ض��ل ال��ع��ب��اس  , gم��ن ثم
يأخذنا النور المحمدي الى المدينة
ال��م��ن��ورة عند اإلم���ام ال��س��ج��اد لينير
قلوبنا بالطاعة واإليمان ,ليعود بنا
النور ألرض كربالء لنهنئ الحسين
 gبمولد ابنه علي األك��ب��ر شبيه
الرسول األعظم الذي نورنا بنور حبه
وتضحية شبابه من أجل إعالء كلمة
هللا  ,وهنا يجتمع ال��ن��ور المحمدي
كله قرب الماء لنوقد شموع الحب
واالن��ت��ظ��ار ون��ن��ث��ر أمنياتنا باللقاء
إلمامنا ومنقذنا المهدي لينير حياتنا
باألمن واألمان .
وهنا علينا أحبتي ان نجعل حياتنا
منيرة بحب والي��ة أه��ل البيت b
ألنهم النور الذي ينجينا من الظالم.

26

أول شهيدة في

إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :أحمد الخزعلي  /العراق

اإلسالم

ف���ي إح����دى ب��ي��وت��ات مكة
المكرمة ،كانت هناك أسرة تتكون من
زوج��ي��ن وه��م��ا ي��اس��ر وزوج��ت��ه سمية ولهما ولد
��ان اسمه عبد هللا ،فعندما دع��ا النبي
اسمه ع��مّ ��ار وث� ٍ
محمد صلى هللا عليه وآل��ه الناس إل��ى اإلس�لام كانت هذه
األسرة من السابقين األوّ لين الذين دخلوا في اإلسالم ،وكان لهم
دور كبير في الدفاع عنه.

ومن هذه األسرة سمية :
ّ
وصحة العقل ومالحة الوجه وعفة النفس
وه��ي ام��رأة تمتاز بصفاء القلب
ً
فاستحقت أن تكون ق��دوة للنساء ،كما ضربت مثالً كبيرا في حسن التربية
لألبناء ألنها كانت مدرسة كبيرة في التربية الصحيحة التي تخرج منها ابنها
عمار الذي ربته أمه على األخالق والتمسك بالمبادئ ،وهذا ما وجدناه فيه فهو
ً
متفانيا في الدفاع عن اإلسالم
من صحابة النبي  aواإلمام علي  gوالذي كان
ً
وقيمه وقد قال عنه النبي محمد ( :aمُ لئ عمّ ار إيمانا إلى أخمص قدميه) .وقد
عبر عن قاتليه النبي محمد
ُقتل في واقعة صفين على يد الفئة الباغية كما ّ
صلى هللا عليه وآله حين قال "عمار تقتله الفئة الباغية "
ً
كما ضربت لنا هذه المرأة الطيبة النسب مثالً
كبيرا في الصبر
على المصائب في سبيل هللا فقد تعرّ ضت للتعذيب الشديد
في صحراء مكة المكرمة من قبل كفار قريش وصمدت
بوجه طغيانهم وبقيت على دين هللا اإلسالمي ،ألن
النبي  aعندما جاء بالرسالة قابله كفار قريش
بشتى أن��واع اإلي��ذاء ،وقد شمل كل من آمن
باإلسالم من الصحابة والصحابيات الذين
ض� ّ
�ح��وا (رض����وان ال���ه عليهم)بأموالهم
وأنفسهم التي هي أغلى ما يملكون
ومنهم سمية وزوجها ياسر وابنهما
عمار.
وقد بلغ التعذيب أش��ده حتى
استشهدت رضوان هللا عليها
وهي امرأة عجوز بجسدها
قوية بإيمانها.
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د .امامة اللواتي  /سلطنة عمان
رسوم  :كنانة محمد  /سوريا

عاش في قديم الزمان وفي قرية صغيرة أحد
السقائين مع حماره الوحيد ،فكان السقاء
يحمل ال��م��اء م��ن اآلب���ار القريبة ويضعها
على ظهر الحمار ثم يبيع الماء في
بيوت القرية .ومن كثر ما حمل هذا
الحمار من دالء الماء أصبح ظهره
منحنيا مثل القوس ،ولم يكن
السقاء يطعمه س��وى القش
اليابس.
وف��ي ي��وم م��ن األي���ام م��ر في
جوارهم أمير االسطبل الملكي
فرأى الحمار الهزيل ،وأشفق
عليه فسأل عنه صاحبه :لماذا
ه��ذا ال��ح��م��ار على هذا
الحال؟
ف��أج��اب ال��س��ق��اء :ه��ذا
ال���ح���م���ار ال��م��س��ك��ي��ن
يتحمل معي مصاعب مهنتي
ال��ت��ي ال أج��ي��د غيرها ،فيحمل

معي دالء الماء الثقيلة لبيعها على بيوت
القرية ،وف��ي المقابل ال أملك م��اال كافيا
ألشتري له الغذاء الجيد.
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فقال له أمير االصطبل :ما رأي��ك أن آخذ
الحمار معي ليعيش في اصطبل الملك حتى
يقوى جسده؟
وافق السقاء ،وكاد الحمار أن يطير من الفرح
وهو يدخل إلى اسطبل الملك ليعيش بين
الخيول العربية األصيلة .ورأى في االصطبل
كم هي الخيول مدللة ،حيث تأكل الطعام
الطيب من التبن والشعير ،وهناك من يهتم
بتنظيفها وتدليكها ،وهناك من يكنس المكان
من حولها.
عانيت طويال
فقال الحمار متأوها :يا رب لقد
ُ
من حمل الماء وقلة الطعام ،في حين تعيش
فلم خلقتني يا
هذه الخيول في أحسن حالَ ،
ربي حمارا ولم تخلقني حصانا مثلهم؟
وفيما هو يفكر بذلك ،عال فجأة صياح الحرب
وصرخات القتال ،وجاء من الرجال من يضع
السروج على الجياد ويأخذها لساحة المعركة،
وهناك تعرضت الجياد لطعنات السهام من
األع���داء وص���ارت ال��رم��اح تسقط عليها من
اليمين ومن اليسار.
ع���ادت ال��خ��ي��ول إل���ى االس��ط��ب��ل ب��ع��د انتهاء
المعركة ،وسقطت من التعب والجراح على
األرض .ج��اء األط��ب��اء وش���دوا ق��وائ��م الخيول
وأخذوا يخرجون السهام من أجسادها ،وحين
رأى الحمار ذلك كاد أن يسقط مغشيا عليه
رضيت بنصيبي من الفقر ما
وقال :يا رب لقد
ُ
دام فيه العافية ،وخير لي أن أكون حمارا ،على
أكون في نعيم هذا االسطبل الذي تأتي من
ورائه كل تلك الضربات الموجعة.
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الهدهد:

ورد ذك���ر ال��ه��ده��د في

في اآلية القرآنية حديث عن قصة جميلة.
ك��ان هناك ق��وم يعيشون في مملكة عربية يمنية قديمة
تسمى (سبأ) وكانت تحكمهم ملكة تسمى (بلقيس) ،وذات
يوم جاء هدهد إلى هذه القرية وأخذ يتمعن في حياة هؤالء
ال��ق��وم ،وتيقن بأنهم ال يعبدون اهلل ب��ل يعبدون الشمس
فقال :ألخبرن نبي اهلل سليمان عليه السالم باألمر فأنا جندي
من جنوده ،وال بد أن ابلغه باألمر  ..وهكذا رجع الهدهد مسرعًا
متوجهًا إلى المكان الذي يعيش به والذي هو تحت أمر نبي اهلل
سليمان الذي كان يحكم اإلنس والجن ويفهم لغة الحيوانات
ويتكلم معها.

اء العيداني
إعداد :ضي
ي  /العراق
حمد الخزعل
رسوم  :أ

القرآن الكريم في سورة النمل اآلية (َ « :)20و َت َف َّق َد
َّ
ي َف َقا َل َما يِل ال �أَ َرى ا ْل ُهدْهُ َد �أَ ْم َكا َن مِ نْ ا ْل َغا ِئ ِب َ
ني »
الط رْ َ

حيوانات تسأل الهدهد
تقبلته باقي الطيور وال
جمعنا سليمان وعلم
فاس
قد
سبب غيابه وقالت له :ل
يكن لديك سبب مقنع
عن
ضورك فاذهب له وإن لم
اهلل سليمان وقال له:
ح
دم
بع
سرع الهدهد الى نبي
سيعاقبك  ..أ
ور هو أني ذهبت إلى
لحض
يا نبي اهلل إن سبب غيابي عن ا شمس وتحكمهم امرأة،
دت فيه قوم يعبدون ال
مكان وج

فقبل النبي
سليمان عذره وأرسل
بيده رسالة إلى الملكة
بلقيس ،فعاد الهدهد إلى
المملكة وأعطى الرسالة إلى
الملكة بلقيس فقرأتها ووجدت
مكتوب فيها( :أن سليمان عليه
السالم يدعوهم أن يعبدوا
اهلل )
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فقررت الملكة بلقيس أن ترسل من قومها جماعة ويتوجهون إلى سليمان ويحملون
الهدايا إليه ،وعندما وصلوا قالوا لسليمان :نحن لن نخضع لك و خذ هذه الهدايا منا
على أن ال تطلب منا ذلك فتوعدهم النبي سليمان عليه السالم وملكتهم بأن يرسل
إلى بالدهم جيشًا جرارًا وجنودًا اليستطيعون مواجهتهم وسيخرجهم من بالدهم
أذالء إن لم يسلموا ويعبدون اهلل.
وعندما رجع القوم تكلموا لبلقيس بما حصل معهم ،فعلمت إن سليمان رجل ذو
شأن كبير ،فقررت بلقيس الخضوع له و أن تأتيه مطيعة وبالفعل جاءت إلى سليمان
وعندما شاهدت معاجزه أسلمت وآمنت به كنبي اهلل وتركت وقومها عبادة الشمس.

فكرة وسيناريو  :كرار عبد عودة

رسوم  :زاهد المرشدي

والدة

اإلمام المهدي f
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خطة االمتحان

سيناريو :كرار الخفاجي

رسوم :عباس صالح  /السودان

ال

سالم عليكم

وعليكم
السالم

ونحن بحاجة الى خطة
لتقسيم وقت الدراسة

أستاذ بعد
أيام تبدأ العطلة

التحضيرية
ألداء االمتحانات

االمتحانات سهلة عليكم

النهائية

وفي اليوم التالي

هذه ورقة مقسم فيها
جميع األوقات للدراسة
شكرا لك يا معلم
سأخبر التالميذ بهذا

من خالل الخطة سنقوم
بمراجعة جميع المواد

32

األمر سهل غدا
سأخبركم بخطة تجعل

هذه الخطة لتقسيم وقت
الدراسة ومن يريد المشاركة معنا
يسجل اسمه لدى أحمد .

وسنساعد بعضنا
في الدراسة

وما هي

هذه الخطة ؟

وسيقوم أستاذ محمود بحل
اسئلة السنوات الماضية لنا

ويشرح لنا الطريقة الصحية
لحلها باإلضافة الى عمل دروس

وسيكون اجتماعنا للدراسة بين المدرسة
والمكتبة المركزية وأيضا مكتبات العتبات المقدسة

تقوية في المدرسة

انها مرحلة مصيرية في حياتنا الدراسية ألنه اذا
نجحنا سننتقل الى المرحلة المتوسطة ونفرح أهلنا

وبالفعل بدأ التالميذ بتنفيذ الخطة

واجتمعوا في المكتبة المركزية للدراسة

هذا كله بفضل
هللا وتعاونكم معنا
يا معلمنا العزيز

أحسنتم يا فرسان
على هذه الروح

التعاونية الجميلة أتمنى
أن تحافظوا عليها .

وفي نهاية االمتحانات شكر التالميذ والفرسان معلمهم على هذه الخطة الجميلة لتقسيم وقت

الدراسة وخرجوا جميعا من االمتحانات وهم فرحون ألن إجاباتهم كانت صحيحة كانت صحيحة
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قصة :ضياء العيداني

رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

ال تكن أنانيا

أحسنت يا علي ،أجابتك صحيحة.
اتركني ي��ا علي،
فأنا منزعج لماذا
ع��ن��دم��ا أري�����د أن
أجيب على أسئلة
ال��م��ع��ل��م ف��إن��ك
ً
دائ��م��ا وال
تجيب
ت��ع��ط��ي ف��رص��ة
لي لإلجابة؟

ولكن المعلم
ق����د أع���ط���اك
فرصة وأجبت
وق����د م��دح��ك
على ذلك.

وتعالى الصياح بينهما

هيا بنا إليهما.
لبيب انظر إل��ى علي
وزيد إنهما يتخاصمان

34

ب����ع����د إن ع���رف���ت
مشكلتكما اسمحلي
يا زيد أقول لك بأنك
أنـــت الخاطئ.

وكيف ذلك؟

اعلم يا صديقنا
إن ال��غ��اي��ة من
المشاركة هي
ل��ب��ي��ان أن��ن��ا قد
ان��ت��ب��ه��ن��ا إل���ى
ال��م��ع��ل��م ال���ذي
ً
دائ��م��ا
ي��ع��ط��ي
ف�����رص�����ة أك���ب���ر
ألك��ث��ر ع���دد من
ال��ت�لام��ي��ذ ال أن
تحتكر اإلج��اب��ات
لك فقط.

ول��ك��ن سيفهم المعلم ب���أن علي
أشطر مني ،ويضيف له درجات أكثر.
بك يا زيد المعلم له مقياس
ههههه ،ما َ
منصف وال يقيس بكثرة المشاركة فربما
هناك من يشارك ولكنه غير فاهم للدرس
وإجابته خاطئة .
اترك حب األنا يا زيد ودع المشاركة
للجميع خاصة وإن علي صديقك
ال��م��ق��رب ف��ح��ب ألخ��ي��ك م��ا تحب
لنفسك .

ً
ش������ك������را ل��ك��م��ا
أص��دق��ائ��ي لقد
ات��ض��ح ل��ي األم��ر
وأنــــا أعتذر منك
يا علي ألني قد
أخ��ط��ـ��ـ��أت بحقك
وأصابني الحسد
واألنانية.

ال عليك يا
صديقي
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إعداد  :لبيب السعدي

في هذه األبيات الشعرية حكمة  ,هل تستطيع
أن تستنتجها ؟ لكي تطبقها في حياتك  ,ومن هو
قائلها ؟ يمكنك االستعانة بأحد الوالدين .
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ْ
واح� َ����ذرْ مُ � َ�ص� َ�اح� َب��ة َ ال� ِّ�ل � َئ� ِ�ام ف� ِ�إ َّن� ُ�ه� ْ�م *
اس َت َطعْ َ
ت إلى
ً
ال ُت ْف ِش ِس��رّ ًا ما ْ
إمرئ *
ف���ك���م���ا ت�������راه ب����س���� ِّر غ����ي����ركَ ص���ان���ع� ً��ا *
ع ال����مُ ���� َز َ
ب ل��ف��ظ��ة ِ م�
اح َف�����رُ َّ
وَ َد ِ
ٍ
��ازح *
واج���ع���ل ت������زودكَ ال��م��خ��اف��ة وال��ت��ق��ى *

ص ْفوَ ِودَادِ هِ � ْ
ص َّن ُعوا
��م وَ َت َ
مَ ن َُعوكَ َ

ً
ُ
ي��س��ت��ودع
س����رائ����را
ي��ف��ش��ي إل���ي���ك
��ح� َ
ف��ك��ذا ِب� ِ
��ال���ة َ َي� ْ
���س���� ِّرك الَ مَ � َ
�ص � َن� ُ�ع

َج� َ
��ك م���س���اوئ� ً��ا ال ُت��� ْدف� ُ
��ل��� َب� ْ
��ت إل���ي� َ
��ع
وك����أن ح��ت��ف��ك م���ن م��س��ا ِئ��ك أس� ُ
��رع

إعداد
حنان شاهين

عزيزي الحسيني الصغير
اش��ط��ب ح���روف أب��ي��ات ال� ّ
�ش��ع��ر ال��ت��ال��ي��ة في
فضل أه��ل البيت  ،bلتحصل على كلمة

السر المؤلفة من تسعة ح��روف وه��ي اسم
ّ
لصحابي جليل.
ّ

ي���ا ب��ن��ي��ـ��ـ��ـ��ن ي���ا ب��ن��ـ��ـ��ـ��ات *
إ ّن���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ن������ور ال���ج�ل�ال���ة * ش����عّ م���ن ب��ي��ت ال���رّ س���ال���ة
ّ
ح���ل ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ق��ل��ب محمّ د
إ ّن��ه��ـ��ـ��ا ال��وح��ـ��ي ال��م��س� ّدد *
إ ّن��ه��ـ��ـ��ا ع��ي��ـ��ـ��ن ال��ي��ق��ي��ـ��ـ��ـ��ن * ب���أم���ي���ـ���ـ���ر ال��م��ؤم��ن��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ن
���ب ال��ب��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ول * ب��ض��ع��ة ال���ه���ادي ال���رّ س���ول
إ ّن��ه��ـ��ـ��ا ح� ّ
هل عرفتم ما الحياة؟

لقد أك��م��ل الع��ب ف��ري��ق المتميزين تجميع هذه
الكلمات خ�لال دقيقة واح��دة بمساعدة أصدقائه
وبقي الع��ب فريق التحدي هيا لنساعده بإكمال
الكلمات مستعينين ب��األح��رف ال��م��وج��ودة على
المنضدة وبوقت أقل من دقيقة .

الصالة
جواب العدد السابق ّ :
ورد خطأ في مقدمة تمرين (كلمة السر) في العدد
السابق والصحيح هو (اشطب حروف األحاديث التالية
في فضل أصدقاء الخير،
ال���واردة عن أه��ل البيت
السر المؤلفة من ستّ ة حروف وهي
لتحصل على كلمة ّ
أهم فريضة على المسلم ) لذا اقتضى التنويه
اسم
ّ

b

زورق Boat…….
طاووس Peacock …….
حذاء …… Boot
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إعداد :ميثم البطران

رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

نفخ البالون
األدوات :

الخطوات :

ضع بيكاربونات الصوديوم داخل
البالون باستخدام القمع
ثم ضع الخل األبيض داخل الزجاجة
ضع البالون على الزجاجة و اسمح
لبيكاربونات الصوديوم بالنزول داخل
الزجاجة ستالحظ انتفاخ البالون ,
هل عرفتم لماذا ؟

التفسير العلمي لتجربة العدد السابق

إن الضغط متسا ٍو على
38

 / 1بالون
/2ز
جاجة بالستيكية فارغة
/3
بيكاربونات الصوديوم
 / 4خل أبيض
 / 5قمع

جميع الدبابيس و ليس كما المرة السابقة على بالون واحد

إعداد  :الشيف زهير عاصم
رسوم  :زاهد المرشدي

رز بلــبن

المقادير
( )5ملعقة رز مسلوق
كوب لبن كامل الدسم
مكعب جبنه كيري
ملعقة طعام عسل أبيض
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة طعام زب��دة فول
السوداني
والملح والفلفل والنكهات
واأللوان حسب الرغبة

مالحظة

طريقة التحضير

نضع جميع المكونات بالخالط ونخلطهم حتى تتجانس
ثم نسكب الخليط في طبق ونزينه بأي شيء تحبه.

فقرة دكتور بروتين
يحدثنا عن  ...اهم األطعمة التي تقوي جهاز مناعتنا؟

السبانخ
تعد السبانخ من أكثر األطعمة الغنية بالحديد ،وينصح
ّ
ً
خاصة خالل مراحل نموهم
بأن يتناولها األطفال بكثرة
األول��ي ،ويمكن أن يتم إدخ��ال السبانخ في الوجبات
المدرسية للطفل في السندوتشات ،ليكتسب جسمه
طاقة وحديد.

يجب مراعاة الطفل من عدم
حساسيته من المواد الموجودة
بالصحة وال��ع��اف��ي��ة ونلتقي في
العدد القادم مع معلومة جديدة
وطبخة جديدة
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ع
باس جاسم
0
1
سن
وا
ت
العراق

فاطمة رضا
 5سنوات
العراق

مهد
ي صالح
5
سنوات
ا
ل
عراق

مجد عقيل
 1سنة
لبنان
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محمد علي
 1سنة
العراق

علي مرتضى
 6سنوات
العراق

آدم كنج
 ٦سنوات
لبنان

مرام توبة
 ٤سنوات
لبنان

محمد عالء
 10سنوات
العراق

عباس ناظم
 4سنوات
لبنان

فاطمة توبة
 2سنة
لبنان

نرجس أمين
 6سنوات
لبنان

محمد
يه
رق سنوات
6
العراق

طفى صالح
مص
 4سنوات
العراق

كريم كنج
 ٧سنوات
لبنان

ل عقيل
وا
ن سنوات
٥
لبنان

 .1علي مشتاق  /محافظة بغداد /العمر  12سنة
نهنئ صاحب العصر والزمان اإلمام المهدي  fبذكرى والدته في شهر شعبان المبارك
وأن يعم األمن واألمان على جميع أطياف شعبنا العراقي والنصر الى كافة القوات األمنية
التي ساعدت بتحقيق االنتصار لدحر اإلرهاب.
 .2عبد اهلل حسين  /ذي قار /العمر  11سنة
نبارك لألمة اإلسالمية جمعاء في مشارق األرض ومغاربها بذكرى والدة سبط رسول اهلل
وسيد شباب أهل الجنة اإلمام الحسين  gوأخيه أبي الفضل العباس وولديه السجاد
وعلي األكبر .b
 .3تبارك محمود /محافظة بابل  13/سنه
مبارك مولد مؤنس القلوب وساقي عطاشى كربالء وحامل راية أخية
أبي عبد اهلل الحسين  gوأهنى األخوة المسلمين بذكرى والدة سيدنا
وموالنا العباس . g

 .4أحمد عبد الحسين /محافظة كركوك  /العمر  10سنوات
أهنئ جميع العالم اإلسالمي ومراجعنا العظام بمناسبة ال��والدات المحمدية
المباركة وجعل اهلل أيامنا كلها افراح وسرور ببركة أهل البيت . b

 .5محمود قاسم  /محافظة كربالء  /العمر  9سنوات
مبارك علينا جميعًا والدة إمامنا المهدي المنتظر  fجعلنا اهلل
من خير الموالين له وأن يعم الخير على بلدي العزيز .
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ش���ارك ق��س��م رع��اي��ة وتنمية ال��ط��ف��ول��ة ف��ي العتبة
الحسينية المقدسة في اسبوع نسيم كربالء الثقافي
التي تقيمه العتبة الحسينية للسنة الخامسة على
التوالي في العاصمة الباكستانية اسالم آباد والذي
ً
متضمنا فقرات
اقيم للفترة من ( )2018 / 3 / 18-15

عديدة لنشر حب وثقافة أهل البيت .b

قائال :نحمد الله تعالى
حدثنا مسؤول شعبة اإلصدارات بقسم رعاية الطفولة كرار الخفاجي
ً
وحول هذه المشاركة ّ
الذي وفقنا لخدمة األطفال في دولة باكستان اإلسالمية بهذا األسبوع الثقافي الذي تقيمه العتبة الحسينية
المقدسة في كل عام ،حيث تم توزيع مجلة الحسيني الصغير ومجموعة من إص��دارات القسم مترجمة إلى لغة
األوردو باإلضافة ال��ى تقديم ف��ق��رات مختلفة
وهادفة خاصة باألطفال والتي شملت جناح خاص
لتعليم حفظ القرآن الكريم وتعليم الصالة وأيضا
جناح خاص لتعليم فروع وأصول الدين باإلضافة
الى أجنحة ترفيهية لألطفال تشمل فقرة الرسم
الحر والتلوين باإلضافة الى طرح اسأله ثقافية
وتربوية لألطفال وتمت المشاركة فيها بشكل
واسع إذ وصل عدد المشاركين إلى قرابة ()1000
مشارك من مختلف الجنسين وشملت األعمار من
( )12سنة فما دون.
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وأض��اف الخفاجي ما شجعنا أكثر هو إصرار

العوائل على عمل هذه الفعاليات في كل

عام واستمرارها لما شاهدوا من تفاعل من

أبنائهم وخاصة وهي تحمل طابع حب اإلمام

الحسين g

.

وعن فقرة المسابقة حدثنا أحد منتسبي القسم

ق��ائ�لا :قمنا ب��إع��داد مجموعة
ضياء العيداني
ً

من األسئلة الدينية والثقافية والعلمية التي

تتناسب مع أعمار األطفال وترجمتها إلى لغة

األوردو وتقديمها إلى األطفال الذين يجيبون

عليها فيحصلون على الجوائز ،وقد ازدحمت هذه

الفقرة بالمشاركين من مختلف الجنسين واألعمار

ً
عاما فما دون ،وفي كل يوم مساء تنتظر
من ()12

العوائل هذه الفقرة إلشراك أطفالهم فيها.

وق��د ع��ب��رت أم ح��س��ن ،وه��ي ع��راق��ي��ة تسكن في
ً
هربا من ظلم النظام السابق ،والدة أحد
باكستان

المشاركين عن فرحها لتواجد العتبات المقدسة

بينهم وعن الفقرات التي أقامتها العتبة الحسينية

المقدسة كما أشادت بالفقرات المقدمة من قبل

قسم رعاية الطفولة واصفة إياها بالمثمرة والتي

تعطي الدافع المعنوي والتماسك الوالئي لحب
أهل البيت .b

وأكد العيداني قد تم توزيع الجوائز المختلفة

ع��ل��ى األط���ف���ال ف��ي ال��ع��اص��م��ة إس��ل�ام آب��اد

والمتمثلة ب���إص���دارات قسم رع��اي��ة وتنمية

الطفولة مترجمة إل��ى لغة األوردو وايضا

مجموعة م��ن م��ن��ت��وج��ات الحسيني الصغير

الخاصة بالقرطاسية والحقائب وعلب األلوان
واألقالم والكثير من الجوائز االخرى..
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رسوم  :أحمد خليل  /العراق

