تصدر عن قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة
الحسينية المقدسة السنة الحادية عشرة لشهر تشرين
الثاني 1441هـ الموافق لشهر ربيع األول  2019م

أعزائي :

الصدق واألم��ان��ة صفتان متالزمتان لهما اثرهما

الكبير في بناء المجتمعات  ،فهل تعرفون على من
اطلقتا هاتان الصفتان ؟ لقد أطلقتا على رسولنا

الكريم محمد s

حيث لقب بالصادق األمين ،

وفي هذا الشهر تمر علينا ذك��رى والدت��ه المباركة
ولهذا يتوجب علينا أن نقتدي برسولنا الكريم وأن
نلتزم بهذه الصفات ألننا مسلمون وعلى المسلم
أن يلتزم بهذه الصفات الحسنة ويتجنب الصفات
السيئة التي تعرضه للمشاكل والمتاعب وتجعل
اآلخرين يكرهونه جعلنا هللا وإياكم من الصادقين
األمينين إنه سميع مجيب ...

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

الخيط األخير
سيناريو :وسام القريني
رسوم  :أحمد الخزعلي

منذ أيام ونحن نبحث
عن العالِم المزيف وال
أثر له  ،ال أحد يدخل

للمدينة أو يخرج منها

بقي فريق المغامرين
يبحثون عن العالِم
المزيف حسان في تونس

إال تفحصناه

ن البحث ،

د تعبت م

لق
منذ

بالتأكيد هناك من

الصباح ون

حن نسير

يأويهم ويعطيهم

هل تشم رائحة

الشطة اللذيذة،
نفسها التي

تحركات الشرطة

شممتها في
حسان المزيف؟

المعمل من المفترض ان

هل أنت

متأكد من

انه هذا هو
المكان؟

ذلك
لقا لكن هناك حركة فيه
يكون مغ ً

هنا تكثر معامل
صنع الشطة

وأغلب العاملين
أناس فقراء
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أنظر إنهم يهربون ،

لن تهرب
هذه المرة

لقد عرفوا بخطتنا

أحسنت يا سنان ،
قفزة رائعة

الشرطة قب
ضت على جميع أفراد
العصابة
والفضل ألنف زعزوع

شكرا  ،واآلن

ها  ،انا
ناول الطعام؟
هل نت

لي
س قبل أن نحقق
مع ا
لمجرم آخر خيط
يو
صلنا للعالِم حسان
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إعداد  :ضياء العيداني

رسوم :أحمد الخزعلي  /العراق

يف مكة املكرمة ويف السابع عشر
من شهر ربيع األول بعام الفيل
ً
مجيال هبت
كان ذلك اليوم
نسائم الريح العطرة فيه،
ً
مرتسما
وشاهد الناس الفرح
على وجوه بين هاشم فسألوهم
عن سبب ذلك السرور ،وعرفوا
بأن مولوداً جاء لعبد اهلل زوج
آمنة بنت وهب وقد مسي
ً
حمبوبا
بـ(حممد) الذي أصبح
بينهم منذ صغره خاصة
وإنهم كانوا حيبون أباه عبد اهلل ً
حبا كثرياً والذي قد تويف وهو يف شبابه ،فتكفل برعاية
النيب حممد  sجده عبد املطلب الذي كان يتمتع مبكانة اجتماعية عظيمة بني قومه
والذي اختار للنيب مرضعة تسمى حليمة السعدية وكانت امرأة عربية من أفصح القبائل
لسانا وأكرمهم ُخ ً
العربية ً
لقا.
وملا بلغ النيب حممد  sالسادسة من عمره ،توفيت أمه آمنة تاركة ابنها الوحيد يتيم
األبوين؛ وبعدها تويف جده وترك كفالته إىل عمه أبي طالب الذي ىّ
تول رعايته وعامله
ّ
باحلب والعطف والرعاية األبوية الفائقـة.
وعرف النيب بني قومه حبسن أخالقه حتى مسي بـ(الصادق األمني) ،وعندما اصبح النيب s
فتى باشر العمل يف التجارة ،وأول رحلة له كانت مع عمه أبي طالب ،بعدها عمل بالتجارة
وأحسنهن ً
وأكثرهن ً
مع السيدة خدجية اليت كانت من خرية نساء قريش ً
ّ
ّ
مجاال،
ماال،
شرفا،
6

وكانت ُتدعى يف اجلاهلية بـ
(الطاهرة) و ُيقال هلا ِّ
سيدة
قريش  ،وقد تزوج النيب s
من هذه املرأة الطاهرة ،ورمسا
أمجل صورة للحياة الزوجية
الناجحة.
وعندما بلغ األربعني من عمره
الشريف نزل عليه الوحي،
ً
تاليا عليه جربيل  gآيات من
القرآن الكريم ،ليكون خامت
النبيني ،وأول من آمن به ابن
عمه اإلمام علي  gوزوجته
خدجية الكربى.
وراح  sيدعو سرّاً لعبادة اهلل
ويهدي الناس ليرتكوا عبادة
األصنام لينشر العدل يف الناس
ويعني املظلوم ويقف ضد
الظامل ويأوي األيتام ويساعد الفقراء؛ فازداد عدد املؤمنني بهذه الرسالة ،وكان الرسول
ِّ
يعلمهم القرآن وأحكام الدين اإلسالمي ،بعدها جاء أمر اهلل تعاىل ليدعو الناس عالنية ،ولكنه
عانى من كفار قريش بالوقوف ضده وعدم اإلميان برسالته بل ومضايقته.
هاجر النيب  sمع املؤمنني من مكة اىل املدينة املنورة ،بعد مضايقة كفار قريش وش ّيد
املسجد النبوي الشريف وآخا بني األنصار واملهاجرين.
وبعد أن جاء أمر اهلل تعاىل بالسماح للمسلمني بقتال املشركني خاضوا معركة بدر الكربى
ومعركة أحد وغزوة اخلندق وكذلك غزوة خيرب.
ويف الثامن والعشرين من شهر صفر من السنة احلادية عشرة بعد اهلجرة ،وعمره ثالث
وستون سنة ْال َتحق النيب ّ
حممد  sبالرفيق األعلى وكانت وفاتة نكبة فادحة يف اإلسالم
مل يسبق هلا مثيل.
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قصة  :طالل حسن

رسوم  :عمر طالل حسن

لم تسمع النملة الصغيرة  ،منذ أيام  ،البلبل يغرد .
وذات صباح  ،عثرت على حبة عنب  ،فنادت البلبل قائلة  :أيها البلبل  ،تعال .
أحب العنب .
وهبط البلبل من عشه  ،وما إن رأى حبة العنب  ،حتى صاح  :آه لو تعلمين  ،يا عزيزتي  ،كم ّ
فدفعت النملة الصغيرة حبة العنب إليه  ،وقالت  :إنها لك.
أشكرك  ،يا عزيزتي .
أشكرك ،
والتمعت عينا البلبل فرحًا  ،وقال :
ِ
ِ
وأكل البلبل حبة العنب  ،ثم حلق منتشيًا  ،ووقف قرب عشه  ،وراح يغرد .
ومضت النملة إلى بيتها متمتمة  :البلبل يغرد  ،وهذا يعني أنه سعيد  ،وهو كل ما أريده .
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اع

داد  :ك

ر

سوم :
زاهد ال

م

رشدي

فترة الحكم العثماني

ي األع���زاء بعد ان
حبا بكم أص�دق�ائ�
مر
س�اب��ق��ة ع��ل�ى اع�لام
�ع�رف��ن��ا ف �ي أع����داد
ت�
وم سنتكلم عن علم
جموعة دول  ،الي
م
ذا ال��ع��دد سنطرح
���ة ع �رب��ي��ة ف��ي ه���
دول�
عالوا معي لنتعرف
يكم علم ليبيا فت
عل
على تفاصيل اكثر

رار عب
د عودة

العثماني وفترة احتالل إيطاليا لها وبكل فترة يختلف شكل

وتصميم ولون العلم.

فترة الحكم االيطالي

مر على تأريخ ليبيا عدة اعالم في فترات مختلفة منها العهد

ففي عام (  )1923-1918و
ضع علم الجمهورية المؤقتة الطرابلسية
اذ يكون خالل هذه الفترة
شكل العلم من خلفية زرقاء سمائية
وفي وسطه نخلة خض
راء اللون وتعلو النخلة نجمة بيضاء .

ام��ا في ع��ام 1951م ك��ان للعلم شكل مختلف يتكون من ثالثة
أل��وان هي (األحمر ،األس��ود ،األخضر) ويتوسطه هالل ونجمة

باللون األبيض ويطلق عليه علم االستقالل.

اتخذ اللون األخضر علما
لليبيا ويعتبر هو العلم الوحيد بالعالم
بلون واحد اذ اعتمد من
سنة ( )1977م وحتى سنة( )2011م بعدها
تم استرجاع علم االستقالل .
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رسوم  :سرى غزوان

قصة  :مهند العاقوص  /سوريا

ُيحكى أن امرأة توفي زوجها  ،وكان لديها ثالثة أبناء  ،فعملت في تربية الدجاج لتعيل
أسرتها .

كانت المرأة ترسل ثالث سالل مليئة بالبيض مع أبنائها  ،وتكرر دائما مقولتها

الشهيرة ( ال تضعوا البيض كله في سلة واحدة ) فيبيع األبناء البيض بالسوق .
كبر األبناء الثالثة  ،فصار أحدهم تاجرا  ،واآلخر رجل دين  ،والثالث مزارعا .

وشاخت األم وصارت تنسى  ،حتى أن أوالدها فكروا بوضعها بمصحة  ،فحزنت منهم
ورفضت مغادرة بيتها .

وذات يوم  ،قرر الثالثة السفر لتحسين اوضاعهم ومكانتهم االجتماعية  ،فصاحت بهم
األم ناصحة « ال تضعوا البيض كله في سلة واحدة».

فضحكوا وهم يقولون ( أصاب الخرف أمنا ...
ما زالت تظننا صغارا نبيع البيض ).
سافر التاجر وكثرت أرباحه  ،وخبأ ماله كله في

صندوق متين .
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أما رجل الدين  ،فقد قرر وضع كل علمه في عقل األمير  ،والمزارع زرع حقوال من
المشمش .

وبعد مدة  ،سرق لص صندوق التاجر  ،ومات األمير الذي علمه رجل الدين  ،وهاجمت

حشرة كل ثمار المشمش في بساتين المزارع .

عاد الثالثة الى أمهم خائبين  ،وقصوا عليها ما جرى معهم  ،فنظرت إليهم وقالت
( قلت لكم  :ال تضعوا البيض كله في سلة واحدة).

ابتسم الجميع ألمهم الحكيمة  ،ثم بدؤوا معها حياة جديدة عنوانها

« ال تضع البيض في سلة واحدة».
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سيناريو :كرار الخفاجي

لماذا لم تمرر لي ؟ لقد كنت بمواجهة
المرمى لكنك اناني في اللعب

هيا يا مايكل
مرر لي الكرة

مايكل مرر
الكرة الى
زميلك

الالعب الأناين

في االستراحة
هذه آخر
مباراة لك
تلعبها في
الفريق

رسوم :عباس صالح  /السودان

انظرا الى أنانيتك الى اين
اوصلتنا لقد ُقـطعت الكرة
منك وتم تسجيل هدف
علينا من هجمة مرتدة

لقد اضعت عشرة
أهداف بسبب غرورك

أنا آسف
لم اكررها

اللعب الجماعي يعطينا
قوة وانت اليوم كنت
نقطة ضعفنا
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اثناء المباراة
هذا يكفي
لقد حدث
ما حدث
علينا اللعب
بجماعية

كوووول
كوووول

انها لك يا حيدر
هيا احرز هدفا

احسنت هذا ما
نتحدث عنه اللعب
بروح واحدة

كانت
تمريرتك
جميلة

بعد انتهاء المباراة

ً
مغرورا
لقد كنت
في اللعب لكني
ادركت نفسي

شكرا لكم لقد أديتم بشكل جيد
وجماعي وخصوصا مايكل
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أرأيت كم
هو جميل
اللعب
الجماعي؟

لقد سجلنا
ثالثة اهداف
بفضل لعبنا
الجماعي
وبدون
انانية نرجو
قد تعلمت
الدرس أيها
المشاكس

قصة  :سعد الدين البناء

رسوم :أحمد الخزعلي  /العراق

من مواقف أبي طالب

( )المشرّ فة

العمة هدى  :أبو طالب هو والد اإلمام علي ( )وعم النبي محمد ( ، )هو من حامى وناصر النبي

( )بيده ولسانه  ،وواجه المصاعب الكبيرة  ،والمشاق العظيمة في سبيل الدفاع عنه  ،والذود

عن دينه ورسالته  ،وإعطائها الفرصة للتوسع واالنتشار  ،ما وجد الى ذلك سبيال .

رقية  :وهو الذي رضي بعداء قريش له  ،وبمعاناة الجوع والفقر  ،والنبذ اإلجتماعي  ،ورأى األطفال

يتألمون من الجوع  ،حتى اقتاتوا ورق الشجر .

ً
ً
محمدا لهم  ،وال يمنعه من
حربا طاحنة  ،وال ُيسلم
زه��راء  :وأعلن إنه على إستعداد ألن يخوض

الدعوة الى اللـه , .بل هو ال يطلب منه ذلك على األقل .
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َ
ويجعل
فاطمة  :وفي ( ِشعب أبي طالب ) كان هو الذي يحرس النبي ( )بنفسه وينقله من مكان الى آخر ،
ُ
ً
عليا ( )في موضع النبي ( ، )حتى اذا حصل أمر  ،أصيب ولده علي دونه .
ول َده
ً
قريشا عنه باللين تارة  ،وبالشدة أخرى  ،وينظم الشعر السياسي  ،ليثير العواطف ،
نور الهدى  :وكان يدفع

ويدفع النوازل  ،ويهيئ األجواء إلعالء كلمة اللـه ، .ونشر دينه  ،وحماية أتباعه .

العمة هدى :ان اإللمام بكل مواقف أبي طالب  ،وتضحياته الجسام يحتاج الى وقت طويل  ،وجهد مستقل ،

ونكتفي بهذه اإلشارات السريعة .

ً
ً
وناصرا له يا عمة .
مدافعا عنه
زينب  :كم بقي أبو طالب ( )مع النبي محمد ()

العمة هدى  :في السنة العاشرة من البعثة كانت وفاة الرجل العظيم  ،أبي طالب ( , )ففقد النبي ( )بفقده
ً
ً
ً
ً
وفيا  ،كان هو الحامي له  ،والدافع عنه  ،وعن دينه ورسالته  ،ثم توفيت بعده بمدة
وعزيزا
قويا ،
نصيرا

ً
وأخالقا مع النبي ()
وجيزة السيد خديجة أم المؤمنين ( ، )أفضل أزواج النبي األكرم وأحسنهن سيرة

وقد كانت بعض نساء النبي ( )تغار منها غيرة شديدة  ،رغم انها لم تجتمع معها في بيت الزوجية ،
ً
ونظرا لمكانة أبي طالب ( ، )ولخديجة ( )في نفس
ألن النبي ( )قد تزوجها بعد وفاة خديجة ،
النبي ( )فقد سمى النبي ( )عام وفاتهما بعام الحزن .
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فكرة  :كرار عبد عودة

ضع عالمة صح في مربع التصرف الصحيح

رسوم :عباس صالح  /السودان

وعالمة خطأ في مربع التصرف الخاطئ.
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اعداد  :لبيب السعدي
رسوم :أحمد علي  /العراق

معجزة
القران
الكرمي
يحكى أن أح��د مشايخنا ال��ك��رام ك��ان يعاني من
ضعف شديد في النظر  ،فذهب الشيخ ذات يوم الى طبيب
العيون ،وبعد الفحص قاله له الطبيب بأنه يعاني من ضعف شديد في
البصر وهذا الضعف قد ي��زداد في األي��ام المقبلة فأعطاه بعض العالج واخبره بأن يقلل
الجهد على عينيه قبل فوات األوان .
وبعد سنة قضاها الشيخ في التدين وترتيب إحدى كتب التفسير للقران الكريم  ،ذهب مرة أخرى
للطبيب من اجل الفحص الدوري لعينيه  ،وبعد انتهاء الفحوصات تفاجأ الطبيب بتحسن النظر
لدى الشيخ وهذا األمر غريب ولم يمر عليه ألن عي َني الشيخ قبل سنة كانتا شديدة الضعف ،
فسأل الطبيب الشيخ عن السبب أو هل راجع طبيبا آخرًا ؟ فرد عليه الشيخ  :نعم لقد راجعت
القران الكريم .
صرت اقرأ في آيات وكلمات هذا الكتاب وأنا أعمل على انجاز كتاب قيم حول تفسير القران
فقد
ُ
الكريم ويوجد لدينا العديد من األحاديث الشريفة ،مفادها ان النظر الى كتاب اهلل يوجب جالء
البصر وقوة النظر وشفاء العين  ،فأخذ الطبيب بيد الشيخ الى غرفة االنتظار وشرح للحاضرين
هذه القصة التي اسماها الطبيب ( انها معجزة القران الكريم )
17
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هيا

نتعلم اللغة اإلنكليزية

Let's learn English
م���رح���ب� ً��ا أص��دق��ائ��ي
ً
سنتعلم
معا بعض
األش��������ي��������اء ال����ت����ي
نشاهدها في حفلة
عيد الميالد واألكثر
ت����
ً
���داوال وذل�����ك من
خالل هذا التمرين .
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إعداد :كرار الخفاجي
رسوم  :احمد الخزعلي  /العراق

في هذه اللوحة توجد أرقام مؤشرة على
بعض األش��ي��اء ه��ل باستطاعتكم وضع
الرقم الصحيح أمام الكلمة الصحيحة ؟

birthday
Cake
Balloons
Candles
Gifts
friends
decoration
Juices
Children
Caps

19
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جواب العدد السابق

1

astronaut

2

shuttle

مكوك

3

Moon

قمر

4

Sun

شمس

5

Shooting star

شهاب

6

telescope

7

رائد فضاء

تلسكوب

 Satelliteقمر اصطناعي

8

Star

نجوم

9

Erath

االرض

Saturn

زحل

10

قصة  :قاسم سعودي  /العراق
رسوم  :كنانه محمد  /سوريا

حكاية بكاء القميص األبيض
لقد كبرت ،أشعر بالشيخوخة وفقدان السعادة  ،لم يدخل جسدي الماء منذ أشهر ،
ً
نضرا تحسدني الطيور والدواليب وقاعات الدرس والحدائق واألمكنة  ،لكنني
كنت
ً
قادرا على إبهار صديقي أحمد ذي السنوات الست  ،وها أنا معلق
بعد اليوم لم أعد
في دوالبه الخشبي األخضر منذ زمن  ،لم يعد يبتسم لي في المرآة وال يرتديني في
أيام األعياد والمناسبات بعد اآلن  ،أنا القميص األبيض الذي اشتراه والد صديقي
منذ سنة من أحد أسواق المدينة .

أشعر بالحزن والوحدة والقلق  ،لقد ظل يرتدي
ً
ً
ً
جديدا  ،إلى جانب قميصه
ورديا
قميصا
ً
ً
فشيئا شعرت بنهاية
وشيئا
المدرسي األزرق ،
ً
محافظا على
دوري في الحياة رغم أني ما زلت
قدر جيد من لوني وهيئتي وقماشي .

المعطف الذي يعيش بقربي في الدوالب  ،أخبرني
بسعادة أن الشتاء قادم  ،وأنه سيعود إلى عمله
الجميل في أيام البرد والمطر  ،وكذلك بقية
القمصان الشتوية وغيرها من المالبس
والجوارب والشراشف  ،كانت سعيدة
بقرب موعد عملها .
20

وفي صباح اليوم التالي لم أصدق نفسي وهم
يضعونني في كيس كبير ويرمون بي في إحدى
غرف المنزل  ،حزنت بشدة بعد أن ودعت أصدقائي،
القمصان أخذت بالبكاء والمعطف حضنني بقوة ،
بينما سمعت صوت الدوالب الصغير وهو ينشد لي
أنشودتي التي طالما سمعها مني (( صباح الخير أيتها
الشمس  ،صباح الخير أيها العمل )) .

ً
ً
فشيئا  ،شعرت
شيئا
بقيت عدة أيام في ذلك الكيس  ،ضعفت قواي  ،وانكمش قماشي
بدوار كبير وهم يأخذونني إلى مكان ال أعرفه  ،وبعد أن فقدت الوعي  ،أيقظني دوران
ً
شيئا من الحياة  ،فلم أصدق نفسي
الماء في المغسلة الكبيرة  ،وأعادت لي المنظفات
عندما رأيت طفالً أخر في الحي المجاور يرتديني  ،فلقد تبرع بي والد صديقي إلى
إحدى الجمعيات الخيرية التي تعتني باألطفال اليتامى .
21

العدد 127

إعداد  :ضياء العيداني
رسوم :أحمد علي /العراق

اإلمام علي الهادي j
اإلسم :علي

اسم االب  :محمد الجواد g
اسم االم  :سمانه المغربية
أشهر االلقاب  :الهادي
أشهر الكنى  :ابو الحسن الثالث
محل الوالدة  :قرية صريا قرب المدينة المنورة
العمر الشريف  41 :سنة
مدة االمامة  33 :سنة
محل الدفن  :العراق ـ سامراء

بعد استشهاد اإلمام الجواد g

ً
مسموما انتقلت

اإلم��ام��ة إل��ى ابنه اإلم���ام ال��ه��ادي g

وك��ان عمره

ثمانية سنوات وهو في المدينة المنورة بقي فيها
عدة سنين ،بعدها انتقل إلى مدينة سامراء في
العراق وذل��ك بأمر من الحاكم العباسي المتوكل

(لعنه هللا) فسافر g

ً
مجبورا إلى سامراء وعاش

فيها إلى أن مات ودفن حيث مرقده الشريف اآلن.
سكن اإلمام في مدينة تسمى عسكر في سامراء،
التي كانت عبارة عن معسكر لجيوش العباسيين

22

ولكن هذه المدينة ازده��رت بعد انتقال اإلمام
الهادي إليها ونشطت فيها الحركة الفكرية والدينية

بفضل وجود اإلمام الهادي .g

��دا ع��اب� ً
وق��د ع��اش اإلم��ام حياته زاه� ً
�دا ،في حجرة

خالية ليس فيها من متاع الدنيا شيء سوى حصير،
يقضي وق��ت��ه ف��ي ق����راءة ال��ق��رآن وت��دبّ��ر معانيه،
يستقبل الناس بوجه بشوش ،يعطف على فقيرهم
ويساعد محتاجهم ،لذلك ك��ان الخليفة المتوكل
يراقبه بشدة ،ويحاول أن ال يتصل به عامة الناس،
ولكن اإلمام الهادي  gعمل على تأسيس مجموعة
من العلماء الثقات وإعطائهم الوكالة في أماكن
متفرقة حتى يكون عامة الناس بصلة مع اإلم��ام

الهادي  gعن طريق الوكالء.

وكان اإلمام الهادي  gيدعو الناس إلى زيارة اإلمام

الحسين g

ويحثهم على ذلك وهذا األمر أغضب

المتوكل وخاف من زيارة الناس لإلمام الحسين g
لذلك أمر بإغراق ضريح اإلم��ام الحسين بماء نهر
الفرات حتى ينقطع الناس عن زي��ارة الضريح في
كربالء و حتى يمحي ع��اش��وراء من ذه��ن الناس،

ً
بعيدا
ولكن مشيئة هللا تعالى جعلت الماء يجري

عن اإلمام ولم يمس قبر اإلمام الحسين g

ولم

يغرق وب��اءت خطته اللعينة بالفشل ،وأخ��ذ يقطع

كف أي شخص يتوجه لزيارة اإلم��ام الحسين g

ً
أيضا .
ولكن الناس لم تنقطع من الزيارة

لذلك عمدت الخالفة العباسية في زمن المعتز على
ً
شهيدا  ،فضجت
دس السم الى اإلمام ليالقي ربه

ً
ً
مهيبا
تشييعا
سامراء بالبكاء والنحيب وشيع اإلمام
ودفن هناك.

23
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24

إعداد ورسوم :
سوسن محمد نور  /سوريا

السالم عليكم
أصدقائي في هذا العدد سنتعلم معا كيف يتم صنع
ب
جعة باستخدام مجموعة من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

األدوات المستخدمة
ورق فوم المع  ،ورق فوم عادي أزرق اللون ،
مقص  ،الصق  ،قلم  ،مسطرة

خطوات العمل
أوالً  :نأخذ
ورق الفوم الالمع
و نطو
ي الورقة بشكل
طولي و نر
سم عليه شكل
بجعة ك
ما في الشكل و
نرسم بالم
سطرة خطوط
مائلة
لتشكل أجنحة
الب
جعة فيما بعد

ث
انيًا  :نق
ص
ا
ل
ب
ج
عة و نق
الخ
ص أيضًا
طوط ال
م
ا
ئ
ل
ة
كما في
الشكل
ثالث
ًا  :نقوم
بطي
آخر جزء
م
ن البجعة
لألس
فل كما
في ال
شكل و
نلصق
ه ببداية
جس
م البجعة
ث
م نلصق

رابعًا  :نقص م

ن

الفو
م األزرق بحيرة
ص
غيرة و نلصق
البجعة فوقها

العيون

و بهذا الشكل نحصل
على بجعة جميلة

25
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سيناريو :وسام القريني
رسوم :أحمد الخزعلي  /العراق

كان حسين يراقب صبيا
يطلب من أمه ان تشتري له
دفاتر للمدرسة ولكن األم

بني ال يمكننا
اآلن سأشتري لك
أ
نا معك في هذه
الخ
طة  ،فمتى نبدأ

طه أريد ان نجمع أخوتنا في

في وقت الحق

مقر الكشافة  ،لدي امر هام

حصالتي فيها مبلغ
جيد  ،سأطلب مساعدة
أبي في هذا األمر

منذ هذه
اللحظة لننطلق
على بركة هللا

علينا اآلن أن
نتوجه لشراء
القرطاسية من

لقد جمعت أمواال

مركز مبيعات
الحسيني الصغير

كثيرة من كل

أصدقائنا ومعارفنا
وأنا كذلك

26

لقد اشتريت كميات
كبيرة من منتوجات
الحسيني الصغير

إذا أردت كمية كبيرة
وتريد مساعدة الفقراء
فسوف نخفض لك األسعار

إنها منتوجات جيدة
ورخيصة  ،سأساهم
معكم أيضا

هذه القرطاسية نوزعها على الطالب
اللذين ال يستطيعون شراءها

هذه خطوة رائعة
دخلنا الفرحة على أخوتنا

الشكر لله  ،المهم إننا أ

غار ليبدؤوا عامهم الدر

اسي بهمة عالية وسعادة

شكرا لك
يا أخي انا

الص

فرح جدا

بارك هللا
بكم يا أبنائي
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إعداد وسيناريو  :ضياء العيداني

رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

عالمات اإلعراب الفرعية :اإلعراب بالحروف
�أه ً
ال بكم �أحبتي الأ�صدقاء تعرفنا يف الأعداد ال�سابقة عن عالمات
الإعراب الأ�صلية والتي تتمثل باحلركات( :ال�ضمة ،الفتحة ،الك�رسة،
ال�سكون) وقلنا ب�أنها خمت�صة بالأ�سماء املفردة وجمع التك�سري .
�أما اليوم ف�سن�أخذ عالمات الإعراب الفرعية وهي احلروف
(الواو ،الياء ،الألف) ،فتعالوا معي لنتعرف مع ًا متى ن�ستخدم
احلروف بدل احلركات بالإعراب؟

جمع املذكر ال�سامل  :الكلمة �إذا كانت جمع مذكر �سامل مثل (معلمون -
مدر�سون  -مهند�سون) نالحظ �أن الكلمات تنتهي بواو ونون ويكون
�إعرابه باحلروف ( الواو يف حالة الرفع ) و ( الياء ) يف حالتي الن�صب واجلر .
املعلمون  :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه
مثل :املعلمون حمرتمون:
َ
جمع مذكر �سامل .
أيت املعلمني .كلمة (املعلمني)  :مفعول
ر� ُ
به من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه جمع
مذكر �سامل.
�سلمت على املهند�سني  .كلمة
ُ
(املهند�سني) :ا�سم جمرور بحرف
اجلر وعالمة جره الياء لأنه جمع
مذكر �سامل.

28

الأ�سماء اخلم�سة�( :أخو� ،أبو ،حمو ،فو ،ذو  -مبعنى
�صاحب  ، )-فتعرب بحالة الرفع بالواو ،ويف
حالة الن�صب بالألف ويف حالة اجلر بالياء.
جاء �أخو علي .كلمة �أخو  :فاعل مرفوع وعالمة
رفعه الواو لأنه من الأ�سماء اخلم�سة.
�شاهدت �أخاك :كلمة �أخاك :مفعول به من�صوب
ُ
وعالمة ن�صبه الألف لأنه من الأ�سماء اخلم�سة.
�سلمت على �أخيك :كلمة �أخيك :ا�سم جمرور
ُ
بحرف اجلر وعالمة جره الياء لأنه من الأ�سماء
اخلم�سة.

املثنى :وهو كل ما دل على اثنني �أو اثنتني مثل طالبان ،معلمان ،مهند�ستان،
 ....وتكون الألف هي عالمة الرفع والياء عالمة الن�صب واجلر.
الطالبان :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.
الطالبان :كلمة
مثل :جاء
ِ
ِ
الطالبنيِ  :مفعول به من�صوب
الطالبنيِ  :كلمة
أيت
ر� ُ
َ
َ
وعالمة ن�صبه الياء النه مثنى.
املهند�سنيِ  :كلمة
�سلمت على
ُ
َ
املهند�سني ِ  :ا�سم جمرور بحرف اجلر
َ
وعالمة جره الياء لأنه مثنى.
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اعداد  :كرار الخفاجي

رسوم  :زاهد المرشدي

مرحبًا بكم أصدقائي ،اليوم سنتعلم معًا طريقة اعداد
وجبة لذيذة من السندويش التي نتناولها بالفطور أو
يمكننا اخذها معنا الى المدرسة لتناولها فهي لذيذة
وشهية هيا لننطلق ونبدأ رحلة االبداع في الطبخ .

لفائف جبنة التوست
لفطور المدرسة
المقادير
 جبن كريمي  :عبوة (  ) 100ملي جبن توست  ) 12 ( :شريحة -الماسترد ( الخردل)  )2 ( :ملعقة صغيرة

 ط��م��اط��م  )2( :ح��ب��ة م��ت��وس��ط��ة(مقطعة شرائح)
 -خبز التورتيال ( خبز الصاج)  ) 6 ( :أرغفة

 -خس  6 :أوراق مقطعة قطع صغيرة

طريقة العمل
تكون طريقة التحضير سهلة وال تحتاج الى وقت
كثير للتحضير لذا يمكننا من عمل هذه الفطائر
بسرعة قبل خروجنا الى المدرسة
 .1تخلط الجبن الكريمي مع الماسترد (الخردل).
 .2ادهني خبز التورتيال بخليط الجبن.
 .3توزع شرائح جبن التوست ثم نظيف عليها الخس
والطماطم.
 .4بعدها نلف الخبز على شكل رول مع غلق الجانب
السفلي لها .
 .5يمكنك تحميص الساندويش ف��ي شواية
الصاج أو تقديمها بدون تحميص حسب
الرغبة .

30

شعر  :فاضل الكعبي
رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

ليل َأتانا النورْ ،
بع َد ال ِ
ما َأحال ُه بِ ُك ِّل سرورْ ..
ال خيشى ُ
السورْ ،
الظ ْل َم َة و ّ
س ...
باح األم ْ
ُم ْب َت ِسماً َك َص ِ
ُق ْلنا َ :أ ً
هال نورَ َّ
س،
الشم ْ
الم ..
رَ َّد َو َح َّيانا بِ َك ْ
َ
قال  :سالماً َ ،أ َ
الم ..
لف س ْ
َأنْ ُت ْم ُص ْحيب،
ُ
سأرا ِف ُق ُك ْم
ط َ
الدرْ ِب ...
ول َّ
س ُله عندي
كن َم ْن لي َ
ل ْ
ات َأ ْو و ِّد ،
أي حت َّي ٍ
َّ
يام ...
ني ال ّن ْ
َم ْن يَ ْبقى ب َ
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اعداد  :ميثم البطران

االب  :هل اعجبك هذا الرداء يا حسان؟
حسان  :اجل يا ابي انها جميلة

حسين :يا ابي لقد وعدتنا بشراء المثلجات
االب  :نعم لكن سنأكلها في المنزل
في المنزل
حسين  :انتظر يا حسان ال تأكل
المثلجات اآلن لندعها ت��ذوب قلي ً
ال
ونأكلها لكي ال نمرض
ح��س��ان  :ح��س��ن��ا س�����وف أج��ل��ب
المنشفة واغطيها لتذوب بسرعة

32

رسوم  :أحمد خليل  /العراق

حسين  :ههههه انظر يا حسان الى المثلجات الخاصة
بك لم تذب بينما انا قد ذابت أممم انها لذيذة
حسان  :لكنني غطيتها جيدا بالمنشفة لماذا لم تذب؟
حسين  :ال اعرف لماذا !! لنسأل والدي

االب :ان المنشفة ال تصدر حرارة لكي
تذيب المثلجات الخاصة بك
حسين  :اذن لماذا نشعر بالدفء عند
ارتدائنا المالبس الشتوية يا أبي ؟

االب  :المالبس التي نرتديها تعمل عمل العازل
وتحتفظ بحرارة اجسادنا لذلك نشعر بالدفيء اي
اننا من نقوم بتدفئة المالبس ال العكس.

االب  :وعليه ف��إن المنشفة قامت بعزل مثلجات حسان
فمنعتها من الذوبان بينما مثلجات حسين كانت مكشوفة
فحصل تبادل حراري بينها وبين المحيط فذابت
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إعداد  :لبيب السعدي

ً
مرحبا بكم أصدقائي هيا لنحرك قليال من خيالنا

الكبير وننمي ونوسع األفكار في عقولنا  ,هيا بنا
جميعا لنتصور ونفكر في الموقف التالي :

شمس تطل كل صباح على
تصور انك
ٌ
البشر  ،م��اذا تفعل ؟ واكتبوا لي بماذا كنتم
ت��ف��ك��رون؟ ف��أن��ا م��ت��ش��وق 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)

ضع االعداد

( )1،5،7،3،6،9،4،2،8

ف����ي ال�����دوائ�����ر دون
تكرار عدد بحيث

جواب العدد
السابق
البالون األصفر
يحمل الرقم ()13

ي���ك���ون م��ج��م��وع أي
أربع دوائر

يساوي ( ) 20

34

إعداد  :لبيب السعدي

إعداد  :حنان شاهين

عزيزي الحسيني الصغير
اشطب حروف األحاديث التالية ،الواردة عن رسول
هللا  sفي حق موالتنا ّ
الص ّديقة ال� ّ�زه��راء ، h
ً
حرفا
السر المؤلفة من أحد عشر
لتحصل على كلمة ّ
وهي أطول كلمة في القرآن الكريم.

"لو كان ُ
شخصا لكان فاطمة"
ً
الحسن

إنسية"
"إن فاطمة ُخلقت حورية في صورة
ّ
ّ

"فاطمة بهجة قلبي وابناها ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري"

"فاطمة بضعة م ّني من سرّ ها فقد سرّ ني ومن ساءها فقد ساءني"
جواب العدد السابق  :مالك بن نويرة
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ن
ور طالب ع
بد االمير
 11سنة
العراق

محمود الرز
 8سنوات
لبنان

رضا أحمد
 10سنوات
العراق

اديان ثائر
 12سنة
العراق

بتول أحمد جاسم
 12سنة
العراق

رفل علي عبد الله
 5سنوات
العراق

منتظر حاتم كريم
 8سنوات
العراق

ريحانة سجد
سنتان
لبنان

يوسف محمد
 10سنوات
العراق

مصطفى الرز
 6سنوات
لبنان

ر حسين
قم
سنتان
لبنان

در جليل
ج حي
مو سنوات
5
العراق

محمد الرز
 9سنوات
لبنان

حمودي

علي اياد
 11سنة
العراق

36

هادي الحاج
 7سنوات
لبنان

مد حسن
مح
سنوات
9
العراق

ر
هف صاد
ق سالم
لو ك
نت غيمة
أل
م
ط
ر
ت
الح
على ضر
سين وأخي
ه
أ
يح اإلمام
ب
ي
ا
ل
فض
ل العباس
c
أل
ن
ه
م
قتلوا
عطاشى

د محمد
ة محمو
مود
رت في
بة ألمط
نت سحا
فيه الزرع
لو ك
ن يتواجد
كا
ت وكل م
ن مطري
سقيها م
والغابا
جار لكي ا
ت واالش
ر األرض
والنباتا
بر وتزده
ولتك
الحقول

علي جليل
اسمى
عن البستان
سحابة لبحثت
لو كنت
سقي الزرع
لكي ا
مالك
نسيم حسين
لو
كنت سحابة أتمن
ى ان أمطر على
الب
حر لكي يزداد ال
م
اء
ف
ي
ا
لب
حر
ويكثر
السمك فيه
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تقرير  :كرار عبد عودة

ضمن نشاطات قسم رعاية

وتنمية الطفولة التابع للعتبة

الحسينية قدمت شعبة الفنون

األدب
مسرحية بعنوان «من
ِ
ح��ق اب����ي» ض��م��ن فعاليات

مهرجان تراتيل سجادية بتاريخ

 2019/9/24على خشبة مسرح

قصر الثقافة والفنون في
كربالء المقدسة.

عمل هذا العام عن حق األب
بعدما تناول حق األم واالبن
في األعوام السابقة اذ يعالج
هذا العمل أهمية وجود األب
ف��ي حياة االب��ن والتضحيات
التي يقدمها من أجل تقديم
حياة سعيدة وهانئة ألبنائه

وق��ال رئيس قسم الطفولة
م��ح��م��د ال��ح��س��ن��اوي ’’ للمرة
الثالثة على التوالي يشارك
قسمنا ف��ي مهرجان تراتيل
س��ج��ادي��ة م���ن خ�ل�ال تقديم
ع�����رض م���س���رح���ي ل��ت��ج��س��ي��د
ال��ح��ق��وق ال��ت��ي تكلم اإلم��ام
السجاد  gعنها في رسالته وما هو حقه لدى األبناء ’’.
ً
منهجا لنا  ،وجاء
التي تركها

وتحدث الينا مؤلف العمل وسام القريني مسؤول
شعبة الفنون (م��ن األدب حق أب��ي) ’’ عمل تم
تقديمه في مهرجان تراتيل سجاديه السادس،
يخاطب العمل المسرحي الفئة العمرية من
( 15 -8سنة) وتوجيههم وتربيتهم تربية إسالمية
صحيحة ،والرتباط المناسبة وعنوانها باإلمام زين
العابدين  ، gدأب قسم رعاية وتنمية الطفولة
على تقديم عرض مسرحي في هذا المهرجان
مستوحى من رسالة الحقوق لإلمام السجاد . g
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وأضاف القريني  ،العمل بسيط في مفرداته اللغوية
وبهدف واضح ومفهوم من خالل صياغة درامية وبناء
قصة عاطفية لغرض توجيه الطفل وإفهامه كيفية
طاعة الوالدين وارضائهما ومراعات حقوقها ’’.
كما قال مخرج العرض ميثم البطران ’’ العرض قدم
ال��رس��ال��ة ب��إط��ار فني درام���ي يحاكي ال��وض��ع الراهن
والتحديات التي تعرض لها الشعب العراقي لمحاربة
داعش ومناقشة الحدث ،اذ احتوى العمل على خيال
ال��ظ��ل ل��ع��رض بطولة المجاهدين م��ن أب��ن��اء الوطن
في الحشد الشعبي ومناقشة ذلك بواقعية نقلت
المشاهد الى أج��واء حميمية تصف العالقة المبنية
على أساس إسالمي بين األب واالبن ’’ .
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رسوم  :أحمد خليل  /العراق

