ت��ص��در ع��ن قسم رع��اي��ة وتنمية
الطفولة في العتبة الحسينية
المقدسة السنة العاشرة لشهر
جمادى األولى 1440هـ الموافق
لشهر كانون الثاني  2019م

أعزائي  ...كل ع��ام وأنتم بخير جعلنا هللا وإياكم من السعداء بحلول ه��ذه السنة

الميالدية الجديدة وإن شاء هللا تكون سنة  2019سنة مملوءة بالنجاحات الدراسية

والعملية  ,أحبتي لنسترجع جميعنا ما تعلمناه في العام الماضي من دروس وحكم
ومواعظ مرت علينا فبعض منها طبقناها في حياتنا اليومية والبعض منها لم نطبقه

ومن هذه األمور قد يكون التسامح  ,لنجعل من هذه السنة سنة التصالح والتسامح
مع من أبغضونا  ,ولنعطيهم فرصة ثانية لتصحيح انطباعهم عنا وأفعالهم معنا لنكون

لهم خير قدوة في التسامح  ,فالله سبحانه وتعالى من المحتمل قد هداهم للخير
ولكننا ال نراه فيهم بسبب بعدنا عنهم أو ال نريد االختالط بهم  ,ما رأيكم بهذا المقترح
أصدقائي وأنا صديقكم الحسيني الصغير سأكون أول العاملين بهذه الفكرة وسأعطي

الفرصة لآلخرين  ,جعلنا هللا وإياكم من المحبين للسالم والخير لآلخرين .
ٌ
سميع مجيب
إنه

ً
حذرا من هتك األسماء المقدسة
تنبيه :يرجى عدم رمي أوراق المجلة في سلة المهمالت

سيناريو :كرار الخفاجي
رسوم :غزال محمد  /العراق

شرطي المرور
كان محبوب يمشي في الشارع عائدا من المدرسة فشاهد
شرطي المرور يقوم بمساعدة التالميذ على عبور الشارع

وبعد عبور التالميذ ذهب محبوب الى شرطي المرور

أريد أن
تحدثني

السالم
وعليكم السالم
عليكم
تفضل يا صديقي
ماذا تريد ؟

عن عملك

ما اسمك يا

بكل سرور لقد
أنتهى واجبي هيا
لن
جلس هنا ونتحدث

اسمي
محبوب

صديقي ؟

وأنا اسمي
ا
لنقيب رياض
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ان المهام الرئيسية لعملنا هو تنظيم
حركة سير المركبات في الشارع
وفرض القانون على أصحاب المركبات

وهنالك دوريات مستمرة لنا في

هل يكون

عملك فقط

في الشارع ؟

الشارع للكشف عن السيارات المسروقة

ٌ
كل وحسب عمله,

وأيضا تسجيل الغرامات على المخالفين

فالبعض يعمل في
الدوائر الخاصة

بتسجيل المركبات
وتحويل ملكيتها .

ما فائدة هذه

اإلشارات الملونة ؟

لقد جاءني نداء
عن وقوع حادث
سير سأخبرك
بالمزيد عن عملنا

في المرة القادمة
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العدد 117

قصة  :إمامة اللواتي  /سلطنة عمان
رسوم  :كنانة محمد  /سوريا

عمل لقمان الحكيم في
بداية عمره لدى أحد كبار
األغنياء ،ولم يكن لقمان
ال��ح��ك��ي��م ال���خ���ادم الوحيد
عند ذل��ك الرجل الثري،
ب��ل عمل معه ع��د ٌد كبير
من الخدم .وك��ان الرجل
ال��ث��ري يملك بساتينا و
م���زارع���ا م��ث��م��رة ،وي��رس��ل
من أجلها لقمان الحكيم
وبقية الخدم لجني الثمار
العديدة .ورغم أن الرجل
الثري لم يكن يهتم ألمر
لقمان بل ويعامله بشكل
أقل من بقية الخدم من
غير سبب ،سوى أن لقمان
كان شديد سمار البشرة.
وقد اعتاد الخدم اآلخرون على أن يتناولوا من ثمار البستان ما لذ لهم وطاب من غير
استئذان الرجل الثري .وكثيرا ما نصح لقمان أصحابه بالعمل بأمانة والتوقف عن أكل
الثمار دون استئذان ،لكنهم كانوا يستخفون بلقمان ونصائحه.
6

وفي يوم من األيام شاهد أحد أصحاب الرجل الثري ما يفعله بعض الخدم بالبستان وكيف
يأكلون من الثمار وقت جنيها من البساتين فأبلغ الرجل الثري بما شاهده ،فما كان من
الرجل الثري إال أن طلب االجتماع بكل خدمه وقال لهم غاضبا :أريد أن أعرف اآلن من
الذي خان األمانة ولم يحفظ قوانين العمل وقام بسرقة الثمار.
سكت الجميع ،ولكن بعضهم سارع باتهام لقمان الحكيم
بأنه الفاعل ،كما أنه هو من حرضهم على ذلك ودفعهم
الى ذلك دفعا ،فاشتد غضب الرجل الثري على لقمان
واستدعاه ليستجوبه فقال له لقمان :يا سيدي لست
بخائن لألمانة واني أطلب العون والرحمة من
رب العالمين .أرجو أن تختبرنا جميعا حتي
يتبين لك الصادق من الكاذب .ارجو
من سيدي أن يسقي كل واحد منا اآلن
ماء ًا ح��ار ًا ،ثم يمتطي كل واحد جوادا،
وي��ع��دو ب��ه أم��ام��ك ،وم��ن خاتمة ما
سيحدث ستتضح لك الحقيقة.

هدأ غضب الرجل الثري ونفذ اقتراح لقمان الحكيم ،وحين بدأ الخدم بالعدو السريع على الجياد
لم يتمالكوا أنفسهم وشعروا بالغثيان وأخذوا يتقيأون ما تناولوه قبل قليل من الثمار ،أما لقمان
الحكيم فلم يكن في قيئه غير الماء الساخن الذي شربه ،فقد كان بطنه خاويا من كل شيء.
وهكذا اتضحت الحقيقة للرجل الثري فقرب اليه لقمان وأحسن إليه بعدما كان بعيد ًا عنه .
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العدد 117

سيناريو :كرار الخفاجي
رسوم :عباس صالح  /السودان

كفى تعرف عن نفسك

أفسح لي المجال أنا اسمي
نرجس وعمري  10سنوات ,
لقد ولدت في مدينة لندن

السالم عليكم أنا اسمي حيدر وعمري  12سنة,

لقد غادرت عائلتي العراق قبل  25سنة استقروا
في لندن بسبب ظلم النظام السابق .

ً
معا على حياتنا
من خالل قصتنا سنتعرف
في المهجر وكيف نتعامل مع المجتمع

ُ
واجهت مصاعب كبيرة في المهجر
لقد

بسبب حجابي لكنني بأخالق ومبادئ السيدة
زينب  hعرفت كيف أتجاوزها
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كنا مرفوضين
من المجتمع

لقد تعلمنا الكثير من أهل البيت b

الذي عشنا فيه

في التعامل مع اآلخرين

واآلن الجميع

يحبنا ويحترمنا

لقد تعرضت النتقادات كثيرة

بسبب ديانتي ولون بشرتي لكنني
واجهتها بكل بسالة  ,مستعين

بأحاديث النبي s

واستطعت أن

اقنع المقابل بمبادئي

سنتحدث عن تجربتنا

نسينا أن نعرفكم هذا

فهي مشوقة وجميلة

والدي وعمي والد حيدر

وفيها مغامرات كثيرة
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العدد 117

سيناريو :ضياء العيداني
رسوم :احمد علي /العراق

ال���س�ل�ام ع��ل��ي��ك��م أح��ب��ت��ي األص���دق���اء
سنتحدث في هذا العدد وفي سلسلة
األعداد القادمة عن أئمتنا المعصومين
ص��ل��وات هللا عليهم أجمعين األث��ن��ي
عشر ونتطرق إلى أبرز معالم حياتهم.
لكي يكونوا خير قدوة لنا  ,فهم نجوم
األرض ن��س��ت��رش��د ب��ه��م ط��رائ��ق ديننا
ون��ه��ت��دي ب��ه��ا ,كما ي��ه��ت��دي ال��ب��ح��ارون
بنجوم السماء لكي ال يضلوا طريقهم.

وسنبدأ بأمير المؤمنين علي g

.

وال���ذي ب���دأت حياته بتكريم م��ن هللا
تعالى إذ ولدته أمه فاطمة بنت أسد
رض���وان هللا عليها بالكعبة الطاهرة
بعد أن انشق لها جدارها ،ألنها كانت
مغلقة فخرجت تحمله ووجهه يتألأل

ً
نورا ،ففرح أبوه أبو طالب بهذا المولود
الطاهر.

وب��دأ طفولته مع نبي هللا محمد s

ً
معا إل��ى أن فارق
واستمرت حياتهما

10

النبي  sالحياة ،وكان اإلمام علي  gأول من آمن

بنبوة النبي محمد s
عمه محمد  ،sفتحمل أعباء الرسالة اإللهية مع النبي
ولم يسجد لصنم قبل نبوة ابن

ودافع عن اإلسالم بسيفه ذي الفقار ،السيف الذي أرعب
به جيوش الكفر.

وت��زوج فاطمة الزهراء h
النبي محمد  sوأنجبا ذرية صالحة منهما السيدة زينب
 hال��ح��وراء ،وس��ي��دا ش��ب��اب أه��ل الجنة اإلم���ام الحسن
والحسين .c
وفي ع��ودة النبي محمد  sمن حجة ال��وداع أم��ره هللا
سيدة نساء العالمين وبنت

تعالى أن يبلغ الحجيج بأن وصيه من بعده هو علي بن

أب��ي طالب g

ففعل النبي وأوق���ف ال��رك��ب ال��ذي كانت

أع���داده ما يقارب المائة أل��ف شخص بين ام��رأة ورجل

فعلي مواله
وقال النبي  sبأعلى صوته :من كنت مواله
ٌّ

وال من وااله وعادِ من عاداه.
اللـهم
ِ

وبعد رحيل المصطفى خاتم األنبياء أصبح اإلم��ام علي

g

ً
ً
منصبا من قبل هللا فحكم بالعدل بين الناس
إماما

وأرجع حقوق المظلوم وكان مثاالً للحاكم الشرعي الذي
يختاره هللا تعالى وليس الناس ،فسار على نهج االنبياء
ف��ي تطبيق األح��ك��ام وك���ان م��ث��االً ل�لإن��س��ان��ي��ة وال��ع��دال��ة

واألخ�لاق الحميدة ،وقاتل المنافقين في ثالثة حروب
(الجمل ،وصفين والنهروان).
ول��م يتركه المنافقون وش��أن��ه حتى اخ��ت��اروا اب��ن ملجم

لعنه هللا ليقتل أمير المؤمنين g

ً
غدرا وهو يصلي في

ال��م��ح��راب فطعنه غ� ً
��درا ف��ي ليلة التاسع عشر م��ن شهر
رمضان المبارك ،في محراب ال��ص�لاة وبقي ثالثة أيام
حتى استشهد.
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العدد 117

إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :أحمد علي  /العراق

 ..الظالمون ..

السالم عليكم أحبتي األصدقاء تطرقنا باألعداد السابقة إلى الصفات التي
تحبب اإلنسان إلى هللا تعالى كما ورد في القرآن الكريم فقد ذكر لنا آيات
عديدة تصف لنا الذين يحبهم لنكون منهم وفي هذا العدد واألعداد القادمة
سنتحدث عن الذين ال يحبهم هللا تعالى والذين ذكرهم هللا بصفاتهم في
كتابه العزيز ومنهم :الظالمون لكي نتجنب صفاتهم
ع ِملُوا
(وأ َ َّما الَّذِينَ آ َمنُوا َو َ
قال تعالى في سورة آل عمران  /اآلية َ :57
اللُ لاَ يُ ِحبُّ َّ
ور ُه ْم َو هَّ
الظا ِل ِمينَ ) .
صا ِل َحا ِ
ال َّ
ت فَيُ َو ِفّي ِه ْم أ ُ ُج َ
ومجاوزة الحق ،والتعدي على اآلخرين في أموالهم أو أعراضهم.
ض ُع الشيء في غير موضعه،
والظلم هو و ْ
َ
ي  gأنه قال « :أال ّ
وإن الظلم ثالثة :فظلم ال يُغفر ،وظلم
وقد ورد عن اإلمام عل ّ
ال يترك ،وظلم مغفور ال يطلب .فأ ّما الظلم الذي ال يغفر فالشرك باهلل ،قال هللا
تعالىِ ﴿ :إ َّن هّ
اللَ الَ يَ ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك ِب ِه﴾ سورة النساء/
آية ( )48وأ ّما الظلم الذي يغفر فظلم العبد
نفسه عند بعض الهنات  -ذنوب العبد مع
هللا كالتقصير بالعبادات  . -وأ ّما الظلم
الذي ال يترك فظلم العباد بعضهم
بعضا ً »
كما علينا أن ال نعين الظالم وال
نساعده وال نبرر له ونغطي ظلمه
وهناك قصة لصفوان الجمال من
أصحاب اإلمام الكاظم  gوكان
يعمل ج ّماالً ويعطي جماله إلى
هارون العباسي الظالم عندما يذهب
إلى مكة لمدة معينة مقابل أجر من
المال ،وكان صفوان ال يذهب مع
هارون بل يرسل غلمانه معه ولكن
اإلمام الكاظم  gقال له ذات مرة:
«يا صفوان ،ك ّل شيء منك حسن
جميل ما خال شيئا ً واحداً» ،فقال
ي شيء؟
صفوان :جعلت فداك ،أ ّ
قال« :إكراؤك جمالك هذا الرجل»-
يعني هارون  -فباع صفوان كل
جماله لكي يسلم من مساندة الظالم
وينال حب هللا.
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قصة  :مهند العاقوص  /سوريا
رسوم  :كنانة محمد  /سوريا

عندما وصلنا الى القرية  ،كانت الحقول ترتدي أثوابها الصفراء  ،وسنابل القمح تلمع كمجوهرات
تحت أشعة الشمس  ،فينتشر النور في مكان من ذهب !
في ذلك اليوم  ،رافقت جدي الى الحقل  ،ورحت اقطف السنابل بنشاط  ،فيتسلل الى قلبي
شعور جميل  ،شعور ألذ من رؤية الجائع لرغيف طازج يخرج من فم تنور دافئ !
بعد ذلك  ،جلب لي جدي منجال معدنيا  ،وعلمني كيف أحصد السنابل به  ،فأوفر الجهد والوقت ...
عملنا بجد أليام  ،وانهينا الحصاد بسرعة  ،وصار ذلك المنجل صديقي  ،أعلقه على شجرة وأتساءل
« متى يأتي موسم الحصاد القادم؟»
تتالت السنوات وظل المنجل
رفيقي ،نتسابق في بيادر القمح إلنجاز
العمل...
وذات صيف  ،اشترى خالي حصادة
آلية  ،فحزن المنجل وحزنت انا ايضا ،
وصار كالنا ال نفع منه في موسم حصاد
القمح !
احتفظت بذلك المنجل في غرفتي
معلقا على الجدار  ،فكان يذكرني كل
يوم بأهمية االستيقاظ نشيطا  ،فيهتف
« قم كيال نتاخر عن موسم الحصاد «
عندما كبرت  ،صرت أفضل مهندس
زراعي في بالدي  ،فإذا سألوني « كيف
حققت ذلك؟» أشير نحو المنجل ،
ابتسم واقول « هذا المنجل علمني
الهمة والنشاط  ،وزرع في قلبي حب
اإلنجاز ولذة الحصاد »
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العدد 117

قصة  :كرار الخفاجي
رسوم  :عباس صالح  /السودان

 ..مرض الكذب ..
يعيش يونس ذو االثين
عشر سنة مع شقيقته
زينب ووالديهما يف
الريف يف مزرعة اجلد
حامت وذات صباح طلبت
والدة يونس ان يستيقظ
من النوم حتى يلحق
بالذهاب إىل املدرسة
ولكنه كان يفتعل بأنه مريض وال يستطيع الذهاب .
ذهبت زينب يف هذا اليوم وحدها اىل املدرسة وقد طلبت والدتها ان تطلب من املدير إجازة إىل يونس ألنه مريض .
حضر والد يونس يف ظهرية اليوم وكان ً
متعبا جدا لكنه تفاجأ من عدم ذهاب يونس اىل املدرسة فنادى عليه .
األب  :ملاذا مل تذهب اىل املدرسة اليوم؟
ً
مريضا يف الصباح واآلن أشعر بتحسن فخرجت اىل اللعب مع األرانب .
يونس  :لقد كنت
األب  :كالمك غري منطقي ان كنت فعال تشكو من املرض سأصطحبك معي اىل الطبيب لكي يعطيك العالج!!
يونس  :ال ال لقد تعافيت
اجلد  :السالم عليكم  ,ما بكما ايها الشابان اجلميالن
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األب  :وعليكم السالم  ,يونس
يدعي املرض وال يريد الذهاب اىل
الطبيب !
اجلد  :يا عزيزي عليك الذهاب
لغرض معاجلتك أو هنالك أمر آخر
ال تريد أخبارنا به.
ويف هذه األثناء حضرت زينب من
املدرسة وكانت تنظر اىل أخيها
وهي منزعجة منه
بك يا صغريتي ملاذا
اجلد  :ما ِ
تنظرين بغضب ليونس
زينب  :دعوه هو يقول لكم ملاذا ؟!
األب  :ماذا حيدث هنا هال أخربمتانا
لقد قلقنا عليكما وأنا اشعر بالتعب

من العمل هيا لندخل إىل املنزل
وحدثانا مبا جرى .
وبعد تناول وجبة الغداء كان احلديث
جار وحبدة بني يونس وزينب .
ٍ
لك ال تقولني  ,أن قليت
يونس  :قلت ِ
سأقوم بتكسري أقالم التلوين خاصتك
زينب  :ال أرجوك أنها هدية جدتي .
وفجأة وضع اجلد يده على كتفي
زينب ويونس وقال هلما
اجلد  :ماذا ختفيان عنا هيا تكلما ؟
زينب  :انننننن يونس يدعي املرض !!
يونس  :ال تكذبي لقد كانت حرارتي
مرتفعة يف الصباح
اجلد  :حتدثي يا زينب ماذا هنالك ؟
زينب  :إن يونس مل يذهب اىل املدرسة ألنه قد أضاع دفرت الرياضيات بسبب إهماله حلقيبته املدرسية واملعلم بلغه أكثر من مرة
أذا مل جيلب دفرت جديد وفيه مجيع الواجبات مكتوبة سيأخذه اىل مدير املدرسة وقد قام بتهديدي اذا أخربتكم  ,سيقوم بتكسري
أقالم التلوين اليت أحضرتها جدتي لي .
والدة يونس  :لكنين قبل أسبوع اشرتيت دفرتاً جديداً له وبدأ بكتابة الواجبات مجيعها.
نرجس  :يبدو أنه مل يكملها مجيعها
اجلد  :هل هذا الكالم صحيح ؟!
يونس  :اننننن
اجلد :ما بك تكلم يا عزيزي
يونس  :نعم كالم زينب
صحيح
اجلد  :سنساحمك على هذه
الفعلة اخلاطئة  ,ولكن عليك
أن تعلم بأن الكذب هو مرض
وإذا أصاب أحد قد ال يشفى
منه ويف األخري يندم على
كذبه ,هل أنت مستعد
لإلصابة بهذا املرض ؟
يونس  :ال ال ال
والد يونس  :إذن اعتذر من
اجلميع وأعلم (إن حبل الكذب قصري) فال تعاود الكذب مرة أخرى .
تعلم يونس إن الكذب هو مرض وال يوجد عالج يشفيه ويسبب للمريض احلرج وعدم احرتامه من قبل اآلخرين  ,فيجب علينا
أن نكون صادقني يف حياتنا وال نكذب .
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العدد 117

سيناريو :نادية غازي
رسوم :غزال محمد  /العراق

ِ
وقفت؟
هيا يا مريم لماذا
حقا جميل

سنعود في األسبوع القادم
إن شاء هللا واشتريه ِ
لك

انظري يا أمي

هل تستطيعين

هذا الثوب األزرق

شراءه لي ؟

كم هو جميل

رأيت اليوم ثوبا أزرق رائعا

حسنا هل

آسفة يا مريم لقد اشترينا
الكثير من األشياء ولم ي َ
بق
معي ما يكفي من المال

ِ
أمك
لك صورته على جوال
سأرسل ِ

يمكنني أن التقط

هل اشتريته؟

له صورة بجوالك؟
طبعا

ال سأشتريه األسبوع
القادم إن شاء هللا

بعد أسبوع

مرحبا

مريم جئت
ِ
ثوبك
ألرى

ال تحزني

لم نجده

ستجدين غيره

لقد تم بيعه

لقد أحببت
هذا الثوب
األزرق ال

أريد غيره

االزرق

16

ما ِ
بك يا

عبير تبدين
حزينة؟

بسبب مريم لم

تجد الثوب الذي

لست قادرة على
ِ
أ

الخياطة يا أمي ولدينا

أرادت شرائه

نعم

ماكنة خياطة؟

ولماذا

هذا الثوب
بالذات ؟

فكرة جميلة

سأذهب غدا الى

لقد أعجبها جدا وحتى

أمها حزنت ألنها لم تجده

لك اطيب ماما
شكرا ِ

السوق واشتري

قماشا أزرق يشبه
قماش الثوب

هل تستطيعين

خياطة ثوب أزرق

لمريم لدي صورته

ها قد انتهيت من خياطة الثوب األزرق

انظري يا أمي انه يشبه

ومعه ثوب يشبهه بلون أحمر لعبير

ثوب السوق جدا

آه يا للمفاجأة

ثوب لي ايضا !

هيا اذهبي وادعي مريم
لتلبس ثوبها الجديد

لك يا أم عبير لقد
شكرا ِ
اسعدتنا بهذا العمل

لقد كانت فكرة عبير

17

العدد 117

فهي تحب اسعاد اآلخرين

قصة  :سعد الدين البناء

رسوم :أحمد الخزعلي  /العراق

نماذج من
األبوة
الصالحة

العمة ه��دى  :سنتعرف على نبذة
بسيطة من العالقة بين اإلمام علي

g

ك��أب وول��دي��ه اإلمامين الحسن

وال��ح��س��ي��ن c

 ,ف��ف��ي ال���ب���دء نحن

أمام أب عظيم وأبناء عظماء  ,وهم
األئمة المعصومون  ,فقد تركوا لنا
آثار وأعمال جعلتنا نشعر بقداستهم
وم��ك��ان��ت��ه��م ال��س��ام��ي��ة  ,وق���د أشتهر

إم��ام��ن��ا ع��ل��ي  gب��رع��اي��ة اإلم��ام��ي��ن

الحسن والحسين  ,cوك���ان دائ��م
ال��ن��ص��ي��ح��ة وال��ت��وج��ي��ه ل��ه��م��ا  ,حتى
عندما كبرا .
وف����ي وص���ي���ة م���ؤث���رة ل��ه��م��ا ع��ن��دم��ا
ضربه (ابن ملجم) لعنه هللا بسيف
مسموم على رأس��ه وهو ساجد في
صالة الفجر في مسجد الكوفة  ,اذ

قال لهما  ( :قوال الحق واعمال لألجر

التجربة األبوية ألمير المؤمنين g

وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا)

 ,فيحرص اآلب��اء ليمهدوا ألوالده��م

ون��ه��اه��م��ا ف��ي لحظة ال��م��وت ب���أن ال

ما فيه خير الدنيا واآلخرة .

ينتقما من قاتله .

فاطمة  :نعم يا عمة قال إمامنا علي

 gلولديه الحسن والحسين c

العمة هدى  :على كل أب أن يتعلم
وي���ت���ع���رف ع��ل��ى أس���ال���ي���ب ال��ت��رب��ي��ة

ال��س��ل��ي��م��ة ال���ن���اف���ع���ة ل���ي���ك���ون ال���ول���د

( انظروا اذا أنا مت من الضربة هذه

اس��ت��م��راري��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ه��ذا ال��ن��ه��ج

فاضربوه ضربة بضربة وال تمثلوا

األبوي المستقيم .

ب��ال��رج��ل  ,ف��أن��ي سمعت رس���ول هللا

 sيقول  :إياكم والمثلة ولو بالكلب
العقور) .
زهراء  :ان من توفيقات هللا تعالى
لإلنسان ان يوفق بأب ملتزم متحضر

العمة ه��دى  :ول��ن��ا ن��م��وذج آخ��ر من
ك��ب��ار علمائنا ال��رب��ان��ي��ي��ن م��ن ساللة

ال���رس���ول األع���ظ���م م��ح��م��د s

في

عصرنا الحاضر حفظه هللا وأط��ال
في عمره وال��ذي عاش زاه��دا طيلة

يمتلك األس��س السليمة  ,ويساعد

ع��م��ره ال��ش��ري��ف ف��ي مسكنه فهو ال

ال���ول���د ع��ل��ى ال��ن��ه��وض وال��س��ي��ر في

يمتلك أي عقار والبيت الذي يسكنه

الطريق السليم  ,نحن نستفيد من

بيت متواضع مستأجر  ,أثاثه بسيط

18

ج� ً
�دا  ,وه��و زاه��د كذلك في ملبسه من اآلباء وهم آباء المجاهدين في

ال��ع��ظ��ي��م ان ج��ع��ل ال��ش��ه��ادة طريقا

س��ب��ي��ل هللا وال��م��داف��ع��ي��ن ع��ن أرض

لحياة المجتمع  ,وه��ذه هي الحياة

وطعامه وفي كل مباهج هذه الحياة
الفانية  ,راج��ي��ا م��ن رب��ه الكريم ان
يكون لباسه التقوى  ,وف��ي الوقت

بلدهم ومقدساته  ,فيفقد األب ولده الحقيقية المطلوبة لمجتمعنا بدالً
الذي قاوم التكفيريين واإلرهابيين

أن يكون المجتمع ميتا يبحث عن

نفسه ف��إن ال��م��ل��ي��ارات م��ن العمالت ال��ذي��ن دن��س��وا م��س��اح��ات م��ن أرض شهواته ولذاته فقط .
النقدية تحت تصرفه وتجري بين

ً
شهيدا  ,فأن هؤالء
وطنه  ,وسقط

ي���دي���ه  ,ي��ن��ف��ق��ه��ا ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات

اآلب�����اء ي��رف��ض��ون ال��ت��ع��زي��ة وك��ان��وا المساهمة الكبيرة في دفع الشباب

ال��خ��ي��ري��ة وع��ل��ى األي���ت���ام وال��ع��وائ��ل

يصرون على إحضار الحلويات  ,كأن وإع�����ط�����اء ال���م���ع���ن���وي���ات ل��ل��م��س��ي��رة

ح����وراء  :ه����ؤالء األب����اء ك��ان��ت لهم

المتعففة وبقية مواضع البر والخير  ,لسان حالهم يقول  :أنا في فرحة ألن الجهادية  ,واآلباء واألمهات جزء من
وقد أوصى ولديه العالمين السيدين

ولدي قام بواجبه ورفع رأسي  ,وهو

أط���اع���اه واس��ت��ج��اب��ا ون��ف��ذا وصيته

زينب  :الحمد لله أصبح التنافس في األوالد واألب واألم واألخت والطفل

البنات جميعا  :نسأل هللا تعالى ان

ً
دفعا إلى اإلمام  ,وقدوتهم
ليس فيه شهيد يشعر أهله بحسرة ,ويعطون

الجليلين ان يسيرا بسيرته هذه وقد ُيزف اآلن إلى الجنة .

بحذافيرها وتفصيالتها .

يمن على هذا العالم الرباني الكبير

هذه المسيرة كالشباب  ,ولكن كل من
موقعه  ,فالمسيرة تأخذ قوتها من

مجتمعنا على الطاعة  ,والبيت الذي والمجتمع المقاوم ,فكلهم يساعدون

وأم��ا البيت ال��ذي فيه شهيد فالكل

الحسنة نبينا محمد s

بالصحة الدائمة والعافية ويمد في يشعر باعتزاز وس��رور  ,وه��ذا أصله األطهار .
عمره الشريف .

نور الهدى  :هنالك نماذج اخرى مميزة

وأهل بيته

ً
ِّ
صل على محمد
جميعا  :اللهم
البنات

حسن التربية .

ري��ح��ان��ة  :إن م��ن ب��رك��ات إس�لام��ن��ا وآل محمد
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العدد 117

إعداد :كمال شبر
رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

أحبتي أصحاب القلوب الصافية  ,,,يا من
دعائي لكم دائما بالعافية والدرجات العالية
والمراتب الراقية  ,,,نلتقي معًا لنتواصل ما
جاء بنا في المحطة الثانية .

تقوية الحافظة
ومما يفيدنا أحبتي في الدراسة وتقوية الحافظة
• اختيار الوضع الصحيح للجلوس ( ص��ورة رق��م  )1وتجنب
االستلقاء عند المطالعة والدراسة ألن في ذلك عدة سلبيات
على النظر وعلى الرقبة والدماغ ( صورة رقم . ) 2
ً
مبكرا بعد ان نذهب إلى دورة المياه ونتوضأ ونقرأ سورة الفاتحة مرة
• النوم
واحدة والتوحيد ثالث مرات ثم سورة الفلق والناس مرة واحدة ليكون يومنا
ً
مستقرا وهذه وصايا األئمة . b
هادئ والدماغ
ً
قسطا من الراحة لمدة ( خمس
مثال ثم نأخذ
• أن نقرأ مرة معينة نصف ساعة
ً
دقائق) ثم نعود للمذاكرة .
• قراءة القرآن الكريم وأكل الرمان مع شحمه مما يزيد الذكاء والحافظة وكما
مر بنا
تعلمون أحبتي فائدة أكل الرمان وشحمه للمعدة وهي بيت الداء كما ّ
قبل عدة لقاءات .
• عدم االستماع لنداء النفس األم��ارة وهي توسوس لنا وتقول ( ال فائدة
من الدراسة ) الشهادة ال تفيد ألنه ال توجد تعيينات !! وما شابه من هذه
الوساوس الشيطانية .
فال نستمع لها وندع العقل يجيب وبقوة يقول لها بأن العلم محبوب الى الله
ً
شيئا .
تعالى  ,و أي واحد منا ال يحب أن يقال له جاهل وال تعلم
اللهم
• من األدعية الواردة عن القراءة والمذاكرة  :بسم الله الرحمن الرحيم
ّ
اللهم أخرجني من الظلمات الوهم وأكرمني بنور
ِّ
صل على محمد وآل محمد ّ
اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا
الفهم ّ ,
صل على محمد وآل محمد .
ّ
اللهم
أرحم الراحمين ّ ,
والى ان نلتقي في محطة جديدة أترككم بحفظه ورعايته والسالم

20

مار
يوما ً أَ ْخبَ َرنا أ ْن ْ
طار
ت األم ْ
قا َل إذا أَت َ ِ
ش الدُّنيا أَ ْج َمعُها ،
ت َ ْنت َ ِع ُ
ض،
أَ ْر ٌ
أَ ْوديَةٌ ،
ار ..
أ ْش َج ْ
ار ..
ب  ،واح ٌ
ات  ،أَ ْز َه ْ
ع ْش ٌ
ار ،
سا َء ْلنا  :يا أَ ْن َم ْ
َوت َ َ
طار ؟..
ت األم ْ
فإذا لَ ْم تأ ِ
ُناك ،
قا َل  :ه َ
ق
إ َّما نائمةً باأل ُ ْف ِ
أَ ْو ماز ْ
الت
هار ..
طن األن ْ
ت َ ْنمو في ب ِ
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العدد 117

شعر  :فاضل الكعبي
رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

سيناريو :وسام القريني
رسوم :احمد علي  /العراق

الشهيد السعيد أحمد فخر الدين زيني
عند أول كلمة في أذان الصالة استيقظ احمد
من نومه فجرا بحيوية غريبة لم يألفها هو نفسه،،
أخذ ينادي على جنوده وهو يعلم حبهم للنوم
أحمد  :آخر من يستيقظ منكم سيكون طبخ الطعام
عليه لهذا اليوم
هرع الجميع من مكانهم بسرعة وهم يتسابقون
للوضوء وأداء الصالة  ،وعند االنتهاء وجدوا
من كان ينتظرهم كالعادة إفطارهم الذي يعده كل
صباح .

(إنتهى وقت الراحة واآلن إلى العمل يا أخوتي)
بهذه الكلمات بدأ العمل فقام الضابط أحمد زيني
بتوزيع المهام على جنوده ووجههم لينطلقوا آملين
أن ينالوا النصر أو الشهادة
كان أحمد بين فترة وأخرى يتفقد هاتفه ليسأل عن
هذا أو ذاك وهو أمر استغرب منه موفق وهو أحد
الجنود الذين التحقوا بسرية احمد زيني
موفق  :أهو هكذا دائما ؟
فأجاب أحد الجنود  :نعم  ،هكذا هو أحمد وأخالقه،
يحب الجميع ويسأل عنهم ويساعدهم  ،إن مثال
للخلق الحسن
مر النهار بسرعة وكان أحمد في هذا اليوم يكثر من
اتصاله بعائلته على غير العادة  ،وفجأة صاح جندي
الرصد
الجندي  :سيدي  ،،عجلة مفخخة تقترب بسرعة
أحمد زيني  :لنمنعها من التقدم يا إخوتي
وعال صوت الرصاص باتجاه السيارة المفخخة
22

سأعالجها
بقاذفة
الصواريخ
انبطحوا
اتخذوا
من التل
ساترا

لن أدعك
تقترب من اخوتي

وانفجرت السيارة المفخخة وسط
هالة كبيرة من الدخان والنار والتراب

أنقذنا
الضابط
أحمد في
ذلك اليوم
لكنه

كان يوما حزينا للجميع
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العدد 117

سيناريو :وسام القريني
رسوم :عمر شريف  /مصر

الغرفة السرية
في الحلقة الماضية

ال شيء يدل على

قامت مجموعة مجهولة بخطف العالم
حسان من بيته قبل وصول سنان ومساعده

هوية الخاطفين

إنهم محترفون

قلت مخبأ سري

أخبرني أين هو؟

ال يوجد شيء  ،دع عنك
الطعام وأخبرني مكانه

لو كانوا

محترفين

لعثروا على

المخبأ السري
للعالم حسان

ك هذا الطائر

تحر

فيفت

ح لك الباب

24

في مكتبه

يتحرك المكتب من مكانه
ليكشف عن سلم يقود لألسفل

خذ حذر
ك يا سنان
فالمكان
مظلم وال
نعر
ف ما هناك

اسمع صوتا في
األسفل  ...انتبها

زعزوع،
اصمت

إنها معدتي
 ،فانا جائع

رائحة
غريبة
ال أصدق

رائحة

ما أراه

طعام
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العدد 117

قصة  :سارة العبادي
رسوم  :أبو داوود  /مصر

خاتم األنبياء
حب بكم مج ً
ددا في صفحات مجلتكم
السالم عليكم ورحمة هللا ،أر
ً
ضت أشهر قضينا فيها اوق��ات��ا ممتعة
الجميلة الحسيني الصغير ،م
سيرة األنبياء المرسلين ،ام��ا اليوم
ونحن نتعرف على اليسير من
الرسل محمد المبعوث رحمة للعالمين..
ً
معا عن خاتم
فسنقرأ
اع شتى من
في بق ٍ
األرض عاش الناس بين
مؤ
من
بإ
نج
يل
عي
ً
سى
وكافر
مبشرا بمن بعده من نبي ،مب ً
به ،عيسى النبي الذي جاء
شرا
ب
رس
ول
من
بع
ده
ً
اسمه احمد ،كانت بشرى
لوحدانية
النبي عبئا على الكارهين
هللا ،عاشوا في خوف وقلق
من
مج
يئ
الن
بي
الم
وع
ود
وسط أ
ولئك الناس عاش عبد هللا بن عبد المطلب حياته
البسيطة
يعبد هللا وح��ده ال شريك له ،خرج عبد هللا ذات
مرة في ت
ً
جارة الى الشام لعله ينال رزقا منها ،وكانت زوجته
آمنة بنت وهب تحمل بين أحشائها طفالً..

ذهب عبد
هللا في تجارته ويمأل قل
به الشوق لرؤية طفله
ً
ال�ذي سيولد
قريبا ،وفي طريق ال
عو
دة
ن
زل
ع
ند
أ
خ
وا
له في
المدينة ال
منورة ،وهناك تمرض
ع
ً
بد
هللا
ً
مر
ضا
ش
دي
دا ،مضت
ايام وا
شتد مرضه حتى ودع
ال
حي
اة
ا
لد
نيا
ق
بل
ان يولد قرة
عينه الط
فل الذي انتظره بشوق..
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وبعد فترة من وفاة عبد هللا حدث شيء غريب في الكون ،السماء الوضاءة بنجومها أصبحت ترمي

بشهبها الشياطين ،اما ابليس عليه اللعنة فأصبح كالمشلول ،ال يستطيع الحركة.

وعد به األنبياء ،وظن اآلخرون ان شيئا
ظن بعضهم ان هذا يوم الحشر الذي
تعجب الناس مما حدث ،ف
ما قد حدث..
أصبحت اص ً
ناما للعبادة ،في صباح
عون حول الحجارة ،حجارة مصفوفة
وفي المعبد كان الكافرون يجتم
هي أصنامهم ؟ ،تساقطت جميعها ،فلم
ناما ،لكن أين هي آلهتهم ؟ ،أين
ليعبدوا اص ً
ذلك اليوم جاء الكافرون
يبق صنم اال وهو منكب على وجهه..
َ

ً
رسوما جسدت انتصاراته في
وفي جنوب بغداد كان كسرى ملك الفرس في قصره العظيم ،وقد مألت جدرانه
معركة أنطاكيا التي كانت بين الروم والفرس ،كان قصره من اروع الصروح الهندسية ،كان كسرى والمجوس يعبدون
ً
مفزوعا مما جرى ،انه الصرح العظيم قصره الكبير ،اصبح يهتز وسقط من ايوانه
النار ،في تلك الليلة نهض كسرى

الكبير أربعة عشر قطعة ،وانقسم طاق القصر من وسطه ،اما النار التي كانوا يعبدونها فلم يعد لها وجود ،خمدت
نيران فارس ولم تخمد من قبل اكثر من الف عام ..أرسل كسرى الى كبار المفسرين والعلماء ليفسروا له ما حصل..
مفزوعا لوحده ،فجميع ملوك الدنيا أصبحوا في حالة غريبة لم يبق لهم
ً
منذهال

لم يكن الملك كسرى
عرش اال وأصبح منكوساً..

ّ
ليعطلوا هذه الكوارث التي حلت بهم،
حين وصلت تلك األخبار الى السحرة أرادوا استخدام السحر
المرة ،لم يتمكن اي ساحر من استخدام سحره ،اذ بطلت أسحار السحرة..
فكانت الصدمة لهم هذه

كة المكرمة ،سطع نور

وفي الحجاز حيث م

ء ،انها آمنة بنت وهب،

هيج ،انتشر في االرجا
ب
نوره كل شيء وسمعت
وضعت مولودها ،أنار ب
ت سيد الناس فسميه
ديا يقول انك قد ولد
منا ً

محم ً
دا ..
جز لم تحدث من قبل،
وهكذا كانت تلك معا
الن �س ان هذا المولود
صلت لتعلن للجن وا
ح
سالته رحمة للعالمين.
حبيب هللا سيبعثه بر
هو
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العدد 117

اعداد  :لبيب السعدي
رسوم :احمد الخزعلي  /العراق

الصمت
عبادة !

يحكى أن رج ً
ال شتم قنبر (خادم اإلمام علي  )gوقد سمع اإلمام  gذلك  ,وقد أراد
قنبر أن يرد عليه .

فناداه أمير المؤمنين دع شاتمك ُمهانًا ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك فو الذي فلق
الحبة وبرأ النسمة ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم وال أسخط الشيطان بمثل الصمت وال عوقب األحمق
بمثل السكوت عنه .
وقال الشاعر :
الصمت زين والسكوت سالمة *** فاذا نطقت فال تكن مكثارا
فاذا ندمت على السكوت مرة *** فلتندم على الكالم مرارا
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وعالمة خطأ في مربع التصرف الخاطئ.

ضع عالمة صح في مربع التصرف الصحيح

فكرة  :كرار عبد عودة
رسوم :عباس صالح  /السودان
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العدد 117

قصة  :مهند العاقوص  /سوريا
رسوم  :سرى غزوان

يحكى عن شجرتين جارتين  ،إحداهما قاسية كبيرة ,والثانية لينة طيبة.
تمد أغصانها وتهتف« :أنا أقرب منكم إلى
كانت الشجرة القاسية تتباهى بقوتها ُّ ،

«من كان منكم
الشمس»  ،وتحاول منع الشمس والنسائم عن جيرانها  ،وتقولَ :
أكثر قوة مني فليفعل مثلي».
أما الشجرة اللينة  ،فكانت تحب جيرانها  ،وتمد لهم جذور المحبة والصداقة  ،فكانت

محبوبة من الجميع.
وذات يوم ،اقترب حطاب من الشجرتين  ،فقالت الشجرة القاسية :خشبي ال ينفع
احتطب من جاراتي.
للمدافئ  ،فأنا كثيرة الدخان قليلة التدفئة,
ْ
وحين اقترب الحطاب من الشجرة اللينة ,قالت« :أنا وجاراتي
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فتيات  ,نحلم أن نصير بيوتا للحيوانات الطيبة» ثم أرشدته إلى حيث
شجرات ّ
تكثر األغصان التي كسرتها الريح  ،فنجت هي ورفيقاتها.
تناقلت العصافير قصة الحطاب  ،فتسابقت طيور الحب لل َّتعشعش في الشجرة اللينة!
وبعد أيام ،جاء الراعي الطيب  ،وكان قد نسي مزماره في البيت  ،فبحث عن شجرة تخرج
منها ألحان ُت ّ
سلي القطيع ،حتى اهتدى إلى الشجرة اللينة.
غارت الشجرة القاسية  ،وحاولت مضايقة الشجرة اللينة  ،لكن ريحا قوية هبت ،
فانحنت لها الشجرة اللينة  ،بينما عاندتها الشجرة
القاسية حتى تكسرت أغصانها!
منذ ذلك اليوم تتناقل األشجار
حكاية الشجرتين  ،فمنها التي
قاسيا
تقول « :ال تكن
ً
فتكسر»  ،ومنها التي
«م ْن الن عوده
تهتفَ :
كثرت أغصانه».

علي : g
قال اإلمام

ت أغصانه».

«من ال

ن عوده كثر
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العدد 117

سيناريو :كرار الخفاجي
رسوم :أبو داوود  /مصر

تمثال القاضي
لقد أحضرت

هل أحضرتم

النحاتين من

مملكة النمل ؟

نعم يا ملكتنا

العاملين

المختصين في
المملكة لكن

ماذا تريدين
منهم؟

أريد أن أصنع
تمثاالً للقاضي
حمدان في

مدخل المملكة

إن القاضي لديه

مواقف جميلة مع

مملكتينا فهو يستحق
هذا التكريم .
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وبعدة عدة أيام

هيا لنبدأ بصب

أحسنتم  ،علينا ان

األساس للنصب .

ننجز العمل اليوم فغدا
سيكون يوم االفتتاح

كان سكان المملكتين فرحين بهذا النصب الذي سيذكرهم
بمواقف القاضي حمدان ويتعلمون منها في حياتهم
اجتمعنا اليوم لكي نكرم القاضي

حمدان على ما فعله معنا في المملكة .

ً
نصبا للقاضي
اليوم سنفتتح
ً
تكريما لعمله معنا ولكي يكون
حمدان
قدوة لنا في تعاملنا مع األزمات
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العدد 117

إعداد وسيناريو  :ضياء العيداني

رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

الجملة الشرطية والجملة االستفهامية
أحبتي األصدقاء السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
بينا الجملة االسمية والجملة الفعلية بأقسامهما
بعدما ّ
واألدوات التي تدخل على الجملة االسمية سنتطرق
اليوم إلى الجملة الشرطية واالستفهامية.
الجملة الشرطية :الجملة الشرطية تتألف من جملتين ال يتم معنى أوالهما إال
بالثانية ،وتسمى األول��ى جملة الشرط ،والثانية جملة ج��واب الشرط وتتقدم
إن .)...
أما ،لوال ،لوماَ ،م ْنْ ،
الجملتين إحدى أدواة الشرط والتي منها( :إذا ،لو ّ ،

الجملة الشرطية تتألف من  :أداة الشرط  +جملة الشرط  +جملة جواب الشرط
مثال :إن تدرس تنجح ،فالجملة األولى فعلية (تدرس) تتألف من
فعل وفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ،وتسمى جملة الشرط
ً
ً
أيضا
أيضا (تنجح) وتتألف من فعل وفاعل
والجملة الثانية فعلية
(إن).
وتسمى جملة جواب الشرط ،وأداة الشرط هي ْ
ومثال :إذا صحبت اللئيم تأذيت .
الجملة األول��ى (جملة الشرط):
صحبت اللئيم  ،والجملة الثانية
(جملة جواب الشرط)  :تأذيت
وأداة الشرط هي :إذا.
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الجملة االستفهامية :هو طلب عن معلومة باستخدام إحدى أدوات االستفهام والتي منها( :الهمزة ،وهل)
(م ْن) نسأل فيها عن العاقل ،و(ما  ،ماذا) لغير العاقل و( متى) نسأل بها عن الزمان و(أين) عن المكان،
أو َ
و( كيف) عن الحال و(كم) عن العدد.

الجملة االستفهامية تتألف من:
أداة استفهام  +المستفهم عنه  +عالمة استفهام.
مثال :أين تسكن؟ أداة االستفهام (أين) والمستفهم
عنه (تسكن) +؟ ( عالمة االستفهام).
درس������ت؟ أداة االس��ت��ف��ه��ام (ه���ل)
َ
م���ث���ال :ه���ل
(درست)  +؟ (أداة االستفهام) .
َ
والمستفهم عنه
ومثال :كيف ُ
حالك؟

تعلمنا أن هناك جملة شرطية
وج��م��ل��ة اس��ت��ف��ه��ام��ي��ة .ت��ت��أل��ف كل
منها م��ن أدوات ف���أدوات الجملة
الشرطيةتدخل على جملتين (جملة
ال���ش���رط وج��م��ل��ة ج����واب ال��ش��رط)
وتسمى الجملة الشرطية ،وأدوات
الجملة االستفهامية تدخل على
ما نريد أن نستفهم عنه وتسمى
جملة استفهامية.
إن هناك أدوات شرط وهي
ا,لو,لوما,إن.) ... ,
اذا,لو,أم
(
ْ
ّ
إن هناك أدوات استفهام منها
حرفان مثل الهمزة وهل والباقي
أس��م��اء مثل (م���ن) ن��س��أل بها عن
العاقل و(م���ا) ن��س��أل بها ع��ن غير
ال��ع��اق��ل ،و(م��ت��ى) ن��س��أل بها عن
ال���زم���ان ،و(أي�����ن) ن��س��أل ب��ه��ا عن
المكان ،و(كم) نسأل بها عن العدد.

؟
؟

يا أصد؟
ماذا تعل؟

؟
؟
؟؟

متم

قاء
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العدد 117

هيا

نتعلم اللغة اإلنكليزية

إعداد :كرار الخفاجي
رسوم :زاهد المرشدي  /العراق

Let's learn English

ً
مرحبا أص��دق��ائ��ي سنتعلم م��ع� ً�ا بعض
ت��داوال
الكلمات والمصطلحات األك��ث��ر
ً
من حولنا والتي نشاهدها داخل حديقة
الحيوانات ( )Zooمن خالل هذا التمرين.

في هذه اللوحة توجد أرقام مؤشرة على بعض األشياء هل
باستطاعتكم وضع الرقم الصحيح أمام الكلمة الصحيحة ؟
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جواب العدد السابق

Lion

غرفة

Room

1

تلفاز

Television

9

لوحة

Painting

3

ضيف

Guest

7

كرسي

Chair

4

أريكة

Sofa

6

 مصباح كهربائيElectric lamp

8

جدار

Wall

5

ستائر

Curtains

2

 مروحة سقفيةCeiling Fan

10

Tiger
Giraffe
Elephant
Monkey
Peacock
Frog
Snake
Eagle
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117 العدد

إعداد :
لبيب السعدي

ً
مرحبا بكم أصدقائي الورود هيا لنحرك قليال من خيالنا

الكبير وننمي ون��وس��ع األف��ك��ار ف��ي عقولنا  ,هيا بنا جميعا
لنتصور ونفكر في الموقف التالي :

تصور نفسك أرنب يطارده نمر ! ماذا تفعل ؟

واكتبوا لي بماذا كنتم تفكرون فأنا متشوق لمعرفة إجاباتكم
الجميلة وأيضا ليطلع عليها أصدقاؤكم

ي���م���ك���ن���ك���م إرس��������ال

اإلج���اب���ات ع��ل��ى صفحة

المجلة على الفيس بوك
(الحسيني الصغير)

أي البالونات الثالثة يحمل الرقم األكبر

اذا كان مجموع أرقامها الثالثة يساوي ()9

هل هو البالون األزرق أو األصفر أو الوردي ؟

جواب العدد
السابق
البالون االزرق
يحمل الرقم ()8
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إعداد  :لبيب السعدي

إعداد  :حنان شاهين

عزيزي الحسيني الصغير
اشطب حروف األحاديث التالية ،الواردة عن اإلمام محمد
السر المؤلفة من
السالم) ،لتحصل على كلمة ّ
الباقر(عليه ّ
ستة حروف وهي اسم أصل من أصول الدين.
"ما عرف هللا مَ ن عصاه"
"اإليمان إقرار وعمل"
"مَ ن صدق لسانه زكا عمله"
"ال يسلم أحد من الذنوب حتى يخزن لسانه"
"اعرف المو ّدة في قلب أخيك بما له في قلبك"
"إيّ اك والكسل والضجر فإ ّنهما مفتاح ّ
كل شرّ "
جواب العدد السابق  :الوالية
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العدد 117

مر
يم صالح
٨
س
ن
وات
ل
ب
نا
ن

زينب صالح
 ٨سنوات
لبنان

فا
طمة حسين
4
سنوات
العراق

حوراء علي
 9سنوات
العراق

جود رسول العوادي
 ٣سنوات
العراق

مريم سيف ليث
 ٤سنوات
العراق

يوسف رياض
 9سنوات
العراق

هيام صالح
 ٩سنوات
لبنان

مصطفى محمود
 12سنة
العراق

المار سجد
 6سنوات
لبنان

رقيه محمد رضا
 5سنوات
العراق

40

قاسم صالح
سنة واحدة
لبنان

ود محمد
ج
و نصف
سنه
العراق

حسين
سما
سنوات
3
العراق

سارة سجد
 5سنوات
لبنان

يا منتظر
زكر
سنوات
9
العراق

إعداد  :هديل فيصل
رسوم  :زاهد المرشدي

المقادير

حالوة الجاكليت

•
•  4مالعق كبيرة من
 4مالعق كبيرة من
ا لطحين
ا لطحين
• كوبان من السكر
• كوبان من السكر
•  4مالعق كبيرة من الزبدة
•  4مالعق كبيرة من الزبدة
• ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
• ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
• نصف كوب من الماء
• نصف كوب من الماء
• كوب ونصف من حليب البودرة
• كوب ونصف من حليب البودرة

طريقة
العمل
نصائح :

*نضع
الحليب في وعاء ونضيف الطحين والماء ونحركهما
جيدا.
ً
*في قدر على النار نضع الزبدة والسكر ونحركهما
ً
جيدا حتى الذوبان.
*نترك السكر إلى أن يصبح قوامه
ً
شبيها بالكراميل.
*نرفع القدر عن النار ونضيف مزيج الطحين
ونحرك بسرعة إلى أن تمتزج المكونات مع بعضها.
*نضع القدر على نار ه
ادئة ونضيف الهيل المطحون ونتركه إلى أن يغلي.
*نسكب حالوة الجاكليت
في طبق التقديم ونتركها قلي ًلا لتبرد ثم نقدمها.

طازجا.
• لفحص صالحية الحليب الطازج نضع فيه إبرة نظيفة ونرفعها لألعلى فإذا لم ينزل الحليب يكون
ً
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العدد 117

تقرير  :محمد الحسناوي

المدينة المنظمة للمهرجان  ,شهد كال العرضين إقبال
جماهيري كبير من قبل األطفال وعوائلهم وكان تفاعل
ً
كبيرا وقد قدمنا أفضل ما لدينا لرفع
األطفال مع العرض
اسم العراق عاليا في هذا المحفل المسرحي الدولي
وقد نالت استحسان الجميع على ما قدمناه من عرض

ش���ارك ق��س��م رع��اي��ة وتنمية ال��ط��ف��ول��ة ال��ت��اب��ع للعتبة
الحسينية المقدسة ضمن فعاليات مهرجان نيابوليس
الدولي لمسرح الطفل بدورته الـ  33المقام في دولة
تونس ,حيث تواجد في هذا المهرجان  16دول��ة عربية
وأجنبية بمشاركة أكثر من  120عرض مسرح متنوع من
مسرح األط��ف��ال ومسرح الدمى والعرائس ح��ول هذه يليق بأدب الطفل .
المشاركة كان لنا هذا الحديث مع رئيس الوفد األستاذ وأضافة الحسناوي ’’ هذا النجاح الذي حققناه ال يتحقق
لوال وجود الدعم الكبير من إدارة العتبة الحسينية المقدسة
محمد الحسناوي
’’ كانت مشاركة العراق بعمل مسرحية ملك الغابة وهو والمتمثلة بسماحة المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي
من تقديم فرقة الحسيني الصغير لمسرح الطفل تأليف الكربالئي ( دام عزه) شكرا لهم على جهودهم الكبيرة وان
ط�لال حسن وإخ���راج كل من عبد الحسن ن��وري وميثم شاء الله قد حققنا المبتغى وهو رفع اسم العراق بين
البطران  ,كان العرض األول في مسرح مدينة الثقافة الدول المشاركة في المهرجان و الشكر موصول لكل من
في العاصمة تونس والعرض الثاني في مدينة نابل وقف معنا ودعمنا معنويا خالل المهرجان ’’ .
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ح��ول تجربته العربية األول��ى ك��ان لنا ه��ذا الحوار مع
الفنان أحمد الصفار

تعد مشاركتي في مسرحية ملك الغابة هي المشاركة
’’
ّ
عربيا وك��ان لي الشرف ان أك��ون ضمن ك��ادر العمل
ً
األول��ى
المسرحي المشارك في المهرجان ,كان دوري في العمل هو
ملك الغابة األسد المريض  ,كانت تجربتي في المسرحية تجربة
رائعة وجميلة تعلمت منها الكثير خاصة مع تواجد مجموعة
كبيرة من الدول األوربية واألسيوية المشاركة في المهرجان

ومدى تطورهم في جانب مسرح الطفل ’’ .
وأتم الصفار قوله ’’ :لقد أضافت لي هذه المشاركة الكثير
في مجال عملي لمسرح الطفل  ,وما شدني لتقديم أفضل
ما لدي على خشبة المسرح هم األطفال لقد وج��دت فيهم
فعال قد
حب المسرح وتفاعلهم الكبير مع العرض هذا الشيء
ً
أبهرني ولم أكن متوقع حضور هذا العدد الكبير من األطفال’’ .

مخرج العمل عبد الحسن نوري  :قدمنا ما يليق باسم مسرح الطفل في العراق
فعال بالتنافس مع العروض
’’كانت تجربة جميلة وفريدة من نوعها لقد شعرت
ً
المسرحية المقدمة ألن جميع العروض كانت عروض احترافية من جانب اإلخراج
المسرحي وبفضل الله سبحانه وتعالى وتكاتف جميع الكادر استطعنا ان نقدم
عرض مسرحي لألطفال يليق بتاريخ مسرح الطفل في العراقي  ,وما ابهرني
وأعجبني هو التطور الحاصل في مسرح الطفل لقد شاهدنا عروض من دول
عال من االحتراف في اإلخراج واألداء ,الحمد
أوربية وآسيوية على مستوى
ٍ
لله مسرحية ملك الغابة القت صدى جميل لدى الحضور من جميع الجنسيات
العربية واألجنبية من حيث اإلخراج واألداء المسرحي وأيضا اللغة السليمة
القريبة على الطفل التي أدت إلى تفاعل كبير بين الممثلين واألطفال  ,لقد
أعطينا لآلخرين نظرة جميلة عن مسرح الطفل في العراق من خالل عملنا الذي
قدمناها في العاصمة التونسية وأيضا في مدينة نابل ’’.

وليد بن عبد السالم أنا فرح بالمشاركة العراقية

وحول مشاركتنا العربية األولى كان لنا هذا الحوار الجميل مع رئيس المهرجان
الذي حدثنا ’’ تعد مشاركة العراق مميزة في الدورة  33من مهرجان نيابوليس
الدولي لمسرح الطفل باإلضافة إل��ى  15دول��ة أخ��رى  ,لقد قدمت فرقة
الحسيني الصغير لمسرح الطفل مسرحية ملك الغابة وأنا كنت قد شاهدتها
في الدورة الرابعة لمهرجان الحسيني الصغير الدولي لمسرح الطفل فكانت
المسرحية من األعمال المميزة المقدمة في مهرجان نيابوليس من حيث
السينوغرافيا والتمثيل واإلخراج  ,كنت فخورا جدا بهذه المشاركة كان تفاعل
كبيرا جدا مع العرض ال يمكنني وصف هذا األمر بالفعل
ً
األطفال وعوائلهم
كانت مشاركة نفتخر بها كعرب وكمنظمين للمهرجان ,والشكر موصول لجميع
من أسهم في تقديم هذا العمل المسرحي الهادف لألطفال أمنياتي أن
أشاهد فرقة الحسيني الصغير في الدورة القادمة إن شاء الله ’’
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العدد 117

رسوم  :أحمد خليل  /العراق

