ت��ص��در ع���ن ق��س��م رع���اي���ة وتنمية
ال��ط��ف��ول��ة ف��ي ال��ع��ت��ب��ة الحسينية
ال��م��ق��دس��ة ال��س��ن��ة ال��ح��ادي��ة عشرة
ل��ش��ه��ر ش��ع��ب��ان ال��م��ب��ارك 1441ه����ـ
الموافق لشهر نيسان  2020م

السالم عليكم أصدقائي األع��زاء ،تمر علينا خالل أيام شهر
شعبان المبارك والدات أهل البيت

b

فنهنئكم وانفسنا بهذه

الذكرى العطرة سائلين هللا العلي القدير ان يجعل أيامكم
أفراح ومسرات ببركة أهل البيت  ، bأحبيتي نحن نتعرض

في هذه الفترة الى امتحان كبير من قبل هللا سبحانه
وتعالى وهو تفشي فايروس (كورونا) ابعده هللا عنا

وعنكم  ،وم��ن واجبنا أحبتي ان نلتزم بتعاليم

النبي محمد  sوأه��ل بيته األط��ه��ار b

وهي

الحفاظ على النفس  ،فهذا الواجب يقع على

عاتقنا في الحفاظ على سالمتنا وسالمة عائلتنا

وعدم مسهم بسوء من جراء التصرف الخطأ ،وأيضا

أحبتي قد اوصانا مراجعنا العظام وأطباؤنا الكرام

على مجموعة سهلة من التوصيات وهي عدم خروجنا

من البيت اثناء تفشي هذا الوباء وان نقلل المالمسة مع

االخرين وغيرها من التوصيات الواجب علينا تطبيقها لكي

نجتاز ه��ذه المرحلة ونحن محافظون على صحتنا وصحة
عائلتنا وشعبنا  ،ع��اف��ان��ا هللا وإي��اك��م م��ن ك��ل س��وء وض��رر
إنه سميع مجيب ...

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

إرشادات صحية

تقوية جهاز املناعة بالغذاء ال�صحي

ارتداء الكمامة والكفوف عند اخلروج

ا�ستخدام املناديل الورقية عند العطا�س

فكرة  :ضياء العيداني

رسوم :عباس صالح  /السودان

تقوية املناعة مبمار�سة الريا�ضة

غ�سل اليدين جيداً باملاء وال�صابون

جتنب مل�س الفم والأنف والعيون قبل غ�سل اليدين

سيناريو :كرار الخفاجي
رسوم :أحمد علي  /العراق

السالمة المرورية
(المركبات)

اهال وسهال ومر ً
حبا
بمحبوب وأصدقائه

اليوم سنتعرف على
( السالمة المرورية ) وهل
تعرفون ماهي عواملها؟

اهال بك سيادة الرائد

نعم أولها
المركبة التي
تسير في
الشارع

وثانيها المشاة
في الشارع

وآخرها سائق
السيارة

4

ً
جميعا واليوم
احسنتم

سنتحدث عن سالمة المركبات

م���ن األم�����ور ال���واج���ب ت��واف��ره��ا ف���ي ال��م��رك��ب��ة هي

(مطفأة حريق،حقيبة إسعافات أولية ،مثلث عاكس

خفيف،إطارات احتياطية وآلة إزالة العجلةِ )

وأيضا علينا ان نتأكد

من عمل احزمة األمان
في المركبة

احسنت  ،وأيضا نتأكد من ماسحات
ً
خصوصا في فصل
الزجاج األمامي
الشتاء باإلضافة الى المرآة العاكسة

ان هذه األمور التي ذكرت وغيرها تسهم

بسالمة المركبة وتقلل من الحوادث المرورية
فعلينا ان نهتم بها يا أصدقائي

5
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إعداد  :ياسر العامري

ج

ا
م
ع
ا
ل
زيتون

ة

/ت
و
ن
س

تقع جمهورية تون�س
العربية يف �شمال القارة
الأفريقية وتطل على
البحر الأبي�ض املتو�سط
وت�شتهر ب�أنها واجهة
�سياحية لل�سياح ملا تتمتع
به من �شواطئ ذهبية
و�سواحل جميلة و معامل
�سياحية تاريخية

يت�صدر العا�صمة التون�سية تون�س جامع الزيتونة وهو من املعامل التاريخية و الإ�سالمية.
يقع هذا اجلامع يف �شارع يحمل ا�سمه يف اجلزء القدمي من املدينة مطلة على وادي قريانة ويعد جامع
الزيتونة من �أقدم اجلوامع يف تون�س حيث يعود تاريخ ت�أ�سي�سه �سنة  ٧٩هجرية ( 699ميالدية وا�ستغرق
بنا�ؤه �أعوام عدة حيث امتاز امل�سجد بفخامة بنائه وح�سن زخرفته و ترتفع منه م�أذنة وحيدة مربعة ال�شكل
وي�صل ارتفاعها حوايل ()٤٣م فيما تبلغ م�ساحة اجلامع ما يقارب ( )٥٠٠٠مرت مربع وهناك اي�ضا
ت�سعة مداخل وا�سعة وقد بني امل�سجد من �أعمدة �أنقا�ض مدينة قرطاج الأثرية والتي كانت تبلغ �أكرث من
( )١٦٠عامودا  ،و�سمي بهذا اال�سم لأن مكان امل�سجد كان قد ملئ با�شجار الزيتون الكبرية.
6

ويحتوي امل�سجد على مكتبة
�ضخمة غنية باملخطوطات
النادرة للكتب القيمة وهي من
�أكرب املكتبات املوجودة يف
�شمال �أفريقيا ومت بناء القبة
اخلا�صة بامل�سجد عام ()٩٩١
هجرية على ارتفاع (  )١٢مرتاً
جامع الزيتونة حتفة معمارية
وتراثية ومعلم ديني رائع يزين
مدينة تون�س ويجمع بني �أهلها
و�أي�ضا يعد وجهة �سياحية
ت�ستقطب ال�سياح مهما كانت
ديانتهم للتمتع و الت�أمل بفن
عمارته..

باب القرية

و�ضع حاكم قمامة �أعلى باب القرية ليعرف ردود و�أفعال �أهلها مر �أول رجال وكان تاجرا كبريا يف القرية
فنظر اىل الباب با�شمئزاز منتقدا من هذا الفعل وقال  :ملاذا مل يتم رفعها؟ �سوف اذهب لأ�شكو للحاكم
هذا �أالمر ثم ذهب ودخل القرية وبعد فرتة قليلة مر �شخ�ص ثاين وكان يعمل يف البناء وقال نف�س ما
قاله التاجر قبله لكن �أقل �صوتا لأنه �أقل �ش�أنا يف القرية ومر ثالثة �أطفال وهم من القرية و وقفوا �إىل
جانب الباب و�سخروا من و�ضع قريتهم و و�صفو من و�ضعها بالأحمق ثم ان�رصفو �إىل بيوتهم

مر يومان على هذا
احلال حتى جاء ابن فالح عادي من
الطبقة الفقرية ور�آها ومل يتكلم بل حاول
ال�صعود اىل الباب طالبا امل�ساعدة فت�شجع
الآخرون و�ساعدوه وانزل القمامة من اعلى الباب،
وبعد �أن انزلها ر�أى كي�س ًا �صغريا يف داخله قطع
نقدية من الذهب ومعها ر�سالة من الورق مكتوب
بها  ،هذه هدية من احلاكم على من يرفع هذه
القمامة( .لأنه ان�سان ايجابي و مبادر حلل
امل�شكلة بدال من �أن ي�شكو منها)

7
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قصة  :مهند العاقوص  /سوريا

رسوم :سرى غزوان  /العراق

ُيحكى أن تاجر ًا توفي والده  ،فاختلف مع أخيه على الميراث  ،فاحتكما الى قاض عالم

ونبيه  ،فحكم القاضي بملكية الدكان للتاجر  ،وذلك بعد أن أظهر التاجر صك ملكيتة .
لكن القاضي شعر بأن التاجر ظلم أخاه  ،لكنه لم يجد نصا قانونيا يحقق العدل !
كان التاجر يحب الصيد  ،كما كان القاضي مولعا بالصيد أيضا .
ذات يوم  ،دعا التاجر القاضي ليرافقه في رحلة صيد  ،فقال القاضي ( أرافقك حين
تحمل معك خير زاد )

8

أسرع التاجر واشترى عسال وفاكهة  ،وجدد عرضه للقاضي  ،فأجاب القاضي ( خير الزاد
يشتهيه القلب ال المعدة )
فكر التاجر بكالم القاضي  ،ثم جلب التمر واللبن  ،وقال للقاضي ( هذا ما يشتهيه
القلب )
ابتسم القاضي وأجاب ( خير الزاد ال يشترى )
فأسرع التاجر وذبح كبشا  ،ثم قال ( هذا من ماشيتي  ،لم أشت ِره )

باءت كل محاوالت التاجر بالفشل  ،فالقاضي يطلب زادا ال يملكه التاجر !
وقع التاجر في حيرة  ،لذلك ذهب ليحضر درسا يلقيه القاضي على الناس ،وحين رأى

القاضي التاجر بين التالميذ  ،قال « إن خير الزاد التقوى  ،وال تقوى لمن ظلم أخاه»
فهم التاجر معنى الزاد الحقيقي  ،فأعاد الحقوق ألخيه  ،وتاب توبة نصوحة  ،حتى أن

القاضي جاء إليه يوما  ،وقال :هيا بنا نخرج للصيد ،فنتقاسم مذاق خير الزاد اللذيذ .

9
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ثمن األمانة
ً
تاجرا لبيع القماش
يحكى أن
ً
يوما ما ..وترك خلفه
ساف َر
ً
مساعدا له ..وحدث ذات يوم..

رائع ..حصلت
مال إضافي..
على
ٍ
أهمل الحاج رضا
هذه القطعة ألنها
تالفة ..أما انا
فبعتها وسأحتفظ
بالمبلغ لي..

هذه القطعة من أجود
األقمشة وبسعر زهيد..
أنصحك بشرائها..

ً
حسنا ..تفضل..

اشكرك يا حاج..
اشتريت هذه..
السالم عليك يا
صاحبي ..أحضرت
بضاعة جديدة لو
رغبت برؤيتها..

10

قصة  :سارة العبادي
رسوم  :أبو داوود  /مصر

كيف اشتريتها! انها مهملة وال
يمكن بيعها؛ لرداءة نوعيتها..
ال أعلم ..الرجل الذي في
َ
وحلف
المحل ابتاعني إياها،
إنها من أجود األنواع..

تقبل اعتذاري ..وسأعيد لك مبلغها..
بل أنا الذي اعتذر منك!
ألنني دفعت أمواالً مزيّ فة،
ً
مبلغا
وذلك الرجل أعاد لي
ً
ً
ربحا
متبقيا ،والذي كان
لي ..وسأعيد لك أموالك..
وبصنيعك هذا تعلمت
ً
ً
بليغا أن أخشى هللا
درسا
في كل أفعالي..

أرايت يا أمين كيف ان هللا مع الذين يخافونه
ويخشونه ..ولوال ذلك لخسر الحاج رضا ماله.

ً
حديثا ألمير
تذكرت
المؤمنين  gيا أختي..
يقول فيه يا معاشر
التجار اجتنبوا خمسة
أشياء :حمد البائع وذم
المشتري واليمين على
البيع وكتمان العيب
والربا  ،يصح لكم
الحالل ويخلصوا بذلك
ً
وأيضا قال:
من الحرام،
إياكم والحلف،فإنه ينفق
السلعة ويمحق البركة

11
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(الوقاية)

إعداد :ايمان كاظم
رسوم  :أحمد علي /العراق

ابت�سم زين وقال:

دخل ُهمام وعلي م�رسعني �إىل املطعم وكان
بانتظارهما زين وعمار� ,س�ألهم عمار عن �سبب

 -يا ا�صدقائي تعلمون كم �أحبكم و�أ�شعر ب�أين قريب

دخولهما �إىل املكان العام بهذه ال�رسعة وال�ضجة..

تقريبا؛ ولكن �أعلم �إن م�شاعرنا متبادلة ولذلك ال �أحب �أن

وقال له:

النظر عن �أي �أمور �سلبية تهدد �سالمتكم.

ت�أخرهما  ،بينما كان زين منزعج ًا من طريقة

انتبه علي ملالمح زين الغا�ضبة وابت�سم يف وجهه

عليكم على الرغم من �إين �أكرب منكم ب�ست �سنوات

�أكون رقيبا على ت�رصفاتكم ,وال ميكنني �أي�ضا �أن �أغ�ض

� -ساحمنا �أرجوك فقد تعطلت دراجتي الهوائية

وجه نظره برتكيز باجتاه علي وقال له:

�أن ن�أكل يف املطعم وتف�ضل �أن ن�أكل يف البيت

النظافة عامل مهم واختيار نوعيته وتنوعه �رضوري

بهمام لي�أخذين معه � ...أعلم �إنك ال حتب
وات�صلت ُ
ولكن يف احلقيقة �أنا �أردت �أن �أ�شارككم متعتي
املف�ضلة وهي �أكل البيتزا.
12

 عزيزي علي �أكل البيت �آمن �أكرث من �أي مطعم ,لأن�أي�ضا ...وهناك م�س�ألة مهمة وهي �أنك حينما دخلت

للمطعم مل تقم بغ�سل يديك وهذا �أمر غاية يف اخلطورة

وباء
خ�صو�صا ونحن نواجه
ً
خطراً يهدد �سالمتنا (الكورونا)
حتما �سمعت عنه .

قاطعه عمار م�ؤكدا:

 -نعم �سمعنا كلنا عن هذا الوباء

الذي قتل كثريا من النا�س يف

دول العامل.

رد ُهمام على ما قاله عمار
مت�سائال:
 -هل �سينت�رش يف مدينتنا �أي�ضا؟

تابع زين حديثه مطمئنا ا�صدقائه:

 -ال ينبغي علينا �أن ن�صاب بالهلع ب�سبب هذا الفريو�س لكن علينا �أن نتبع الإجراءات الوقائية ب�شكل تام ,لي�س

يف هذه الفرتة حتديدا ولكن يف كل وقت ...و�أهم هذه االحتياطات هي غ�سل اليدين قبل وبعد الأكل وبعد مل�س
�أي جزء يف الأماكن العامة وعدم تركها دون تعقيم �أو غ�سل لفرتة طويلة لأن �أكرث طرق العدوى انت�شارا تكون
ب�سبب املالم�سة ,ف�ضال عن تناول الطعام املطهو يف البيت لأننا �سنكون مت�أكدين من نظافته وقيمته الغذائية

التي ت�ساعد �أج�سامنا على مقاومة الأمرا�ض من خالل تقوية اجلهاز املناعي ,ونكرث من �أكل الفواكه واخل�رضوات

الغنية بفيتامني �سي ( . ) C

قام علي وقال:

 عن �أذنكم �س�أغ�سل يديجيدا قبل تناول البيتزا,

و�س�أحاول م�ساعدة والدتي

يف �إعدادها يف املنزل لأت�أكد
من كمية اجلبنة عليها.

�ضحك الأ�صدقاء بهدوء

ثم فكروا ب�أهمية الوقاية
يف داخلهم وقرروا تثقيف

الآخرين يف هذا اجلانب.
13
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14

ِحينَ َرأى ال ِهالل
شعر  :جليل خزعل
علي  /العراق قا َل أَخي ِبالل
رسوم  :أحمد
هذا ال ِهال ُل قد الح:
ش ُ
َهر األَفراح
َعبان ش ُ
تَعا َل يا فَالح
نُ ِج ِدّ ِد األفراح
بار ِك ال ِوالدات
نُ ِ
سعادات
وننشر ال َّ
ُ
ونَبدأ ال َجمي َع بالتَّحيات
نُ َهنِئ الموالين
والرياحين
بالور ِد َّ
َ
ِب َم ْو ِل ِد األَئ َّم ِة األَطهار
ساد ِتنا األَربع ِة األَقمار
إمامنا الحسين
وبعده العبّاس
تالهما السجاد
لنكمل األعياد
في النصف من شعبان
مولده قد حان
إمامنا المهدي صاحب الزمان
الرحمن
تبار َك َّ
قُلتُ لهَُ :
َهيّا ِبناَ ،حقًّا أَنا فَرحان

عثمان بن حنيف األوسي األنصاري ،كان من صحابة رسول

هللا k

ومن األنصار الذين سبقوا لإلسالم

سيناريو :وسام القريني

رسوم  :حسنين الرسام

عثمان بن حنيف الأو�سي الأن�صاري

كان مِ ن األوائل الذين بايعوا رسول هللا محمد k
من قبيلة األوس وصدقوا وثبتوا على إيمانهم

نحن نشهد لك بالنبوة يا

رسول هللا فاجعلنا من أنصارك

رفض بيعة أبي أبكر

جعلك هللا من عباده

الصالحين يابن حنيف

وهللا ال أبايع إال من

اوصى به نبينا محمد k
15
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وكان يخطب في الناس
مذكرا بحادثة الغدير

أما وهللا فقد نسيتم
ما عهد إليكم نبيكم

بخالفة موالكم علي

g

فتوبوا إلى هللا

واستغفروه

كما كان مِ ن شرطة الخميس

سالمة الناس

وأمنهم بين يديك

أعاهدك يا موالي على السمع والطاعة
والوفاء لك حتى أالقي هللا عز وجل

ّ
كان واليا على العراق في زمن عمر بن
الخطاب

جعله اإلمام علي

وقبل حرب الجمل أرسل اإلمام علي
 gرسالة إليه يعلمه بتوجيه الناكثين

البصرة

ثم نقضوا البيعة ليخلقوا فتنة .

 gواليا على

وفي البصرة

للبصرة من الذين بايعوا اإلمام علي g

أيها الناس  ،لقد بعثني أمير المؤمنين
علي  gواليا عليكم فأعينوني على
الحكم بما أمر هللا به

16

لقد أرسلنا الوالي عثمان بن

حنيف  ،يسألكم العودة للصواب

أخبروه إننا
مقاتلوه

أيها الناس  ،إن الناكثين جاؤوا يريدون سلب

البالد فدافعوا عما آتاكم هللا  ،السالح  ،السالح

وحدثت معركة

كبيرة بين الناكثين
من جه والوالي

عثمان وأصحابه
من جه أخرى

عذبه الناكثون بعد استيالئهم على بيت مال المسلمين في البصرة

وهللا لو تركتني الروح ما
تركت والية أميري علي

انتفوا لحيته وحواجبه وجفون
عينيه حتى يترك مواالة علي

ما تركت حربا أو غزوة في سبيل
هللا إال وكنت أحد مقاتليها

ّ
ُتوفي الصحابي الجليل عثمان بن

حنيف في زمن معاوية بمدينة الكوفة
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إعداد :كرار الخفاجي
رسوم  :احمد الخزعلي  /العراق

ً
ً
مرحبا أصدقائي سنتعلم
معا بعض
األش��ي��اء التي نشاهدها في حديقة
المنزل وذلك من خالل هذا التمرين.

1

world map

2

Europe

قارة اوربا

3

Asia

قارة اسيا

4

Africa

5

North American

قارة أمريكا الشمالية

6

South American

قارة أمريكا الجنوبية

7

18

جواب العدد السابق

خارطة العالم

قارة افريقيا

 North Poleالقطب المنجمد الشمالي

8

seas

9

Oceans

10

Island

البحار
المحيطات
جزيرة

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

Home garden
Orange tree
swing
flower
butterfly
Sparrow
Cat
Pomegranate tree
Fountain
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قصة  :سعد الدين البناء
رسوم :أحمد الخزعلي  /العراق

من شارك في
بناء المسجد

العمة هدى  :ذكرنا في لقائنا
السابق بأن أول عمل بدأ به
النبي  بعد هجرته من
مكة المكرمة ال��ى المدينة

ال��م��ن��ورة ه��و بناء المسجد

النبوي ألهمية المسجد .

العمة ه��دى  :سأبين لكن
ع���زي���زات���ي م���ن ش����ارك في

بناء المسجد  ,فقد ورد في
بعض المصادر  ,ان النساء
ش����ارك����ن أي����ض� ً
���ا ف����ي ب��ن��اء

المسجد ولكن كان عملهن
ليالً وذلك بحمل الحجارة .
فاطمة :لماذا كان عملهن
ليالً ياعمة ؟

ال��ع��م��ة ه����دى :أذك����ر
أوالً أن م��ش��ارك��ة
ال������م������رأة ف�����ي أم����ر

ك���ه���ذا  ,ل���ه م��س��اس

بالحالة االجتماعية

والعبادية ,وه���و أم��ر
م��ه��م ج� ً
��دا  ,ف��ف��ي حينه
لم يكن للمرأة دور في الحياة وكانت موضع احتقار ُ ،
وتعامل معاملة سيئة  ,فأعطى النبي  أهمية
ً
جدا لتغيير النظرة السائدة اليها هذا من جانب ومن جانب اخر فقد روعي في هذه
ومكانة ودور مهم

ً
بعيدا عن االختالط بالرجال  ,فأصبح عمل الرجال
المشاركة عنصر الحفاظ على الجو الخاص بالمرأة ,
ً
نهارا وعملهن ليالً .
20

زه����راء  :أن ال��ن��ب��ي  قد
ً
ايضا,
شارك في بناء المسجد
رغم انه لم تكن حاجة مادية

حقيقية لمشاركته  ,ولكنه آثر

المشاركة في عملية البناء ،
االمر الذي اثار الحماس لدى

المسلمين  ،فاندفعوا يعملون

بجد ونشاط وحيوية .

آي��ة  :كما ان ه��ذه المشاركة
ق����د اع���ط���ت ق��ي��م��ة خ��اص��ة

ل��ل��ع��م��ل  ,وع� ّ��ب���رت ع���ن م��دى

ارت��ب��اط النبي  ب��ه وحبه
له ,وفوق ذلك فانه بين بذلك
الخط العام لشخصية القائد

في االس�لام  ،وانه يجب ان

ي��ك��ون ش��ع��وره بالمسؤولية

ت��ج��اه ال��ع��م��ل ي��ت��ع��دى ح��دود
اصدار االوامر الى االخرين ،

والسيما اذا كان ذلك يرتبط
بالهدى االقصى  ،والمصلحة

العليا لإلسالم والمسلمين .

نرجس  :ان النبي  كان
يريد ان يكون ذلك االنسان
ال��م��ت��واض��ع المحبب للناس,
وي����ك����ون م��ع��ه��م كأحدهم,

ف�ل�ا ي��س��ت��ع��ل��ي ع��ل��ي��ه��م  ,وال

يحتجب عنهم  ,ويتواضع

ً
تأديبا لمن يأتي بعده
لهم  ,وليكون ذلك هو الدرس العملي لمن يعاصره من اصحاب النفوذ  .وكذلك

من حكام وخلفاء وغيرهم ويعدونه قدوة حسنة لهم .

العمة هدى  :علينا ان نعمل بكل ما لدينا من طاقة وقابلية ،وليس المقصود بالعمل في بناء المسجد,

وانما المقصود هو ان يعمل كل باختصاصه ،فالمعلم يعمل باختصاصه وكذلك التلميذ والطالب

والموظف والمهندس والطبيب وغيرهم  ،ويستلزم ان يكون العمل بإخالص .
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سيناريو :وسام القريني

هروب السجناء
أنا في
خدمة

أنا فخور

رسوم  :أحمد الخزعلي

كيف استطاع

إمساك ( )13هاربا من
السجن وبمفرده؟

هل تفكر

بشيء آخر؟

المملكة

بأن في دار
الشرطة
شر ً
طيا

شج ً
اعا مثلك
يا هارون

وبعد يومين
في العربة ثالثة
سجناء هاربين قبضت

كل ما اعرفه أن جميع األبواب وجدت مفتوحة

عليهم اليوم

هل نسال

الحراس عما
حدث؟

22

كنت نائما وال أعرف لماذا؟ فبعد أن جاء هارون
هارون

كان هنا

نعم إن هارون يحضر لنا
الطعام بين فترة وأخرى

يجب ان نحقق
باألمر يا سنان

وفي الليل
السجناء أخبروني
بأن رسالة تركت لهم

هذه أكياس
المنوم الذي

فيها عنوان مكان
يهربون إليه وهناك

استخدمته
لتنفيذ خطتك

ناموا جميعهم

يا هارون

أردت

ان أصبح
بطال ألكون
رئيسا
للشرطة

لقد كانت مغامرة
سهلة وجميلة
الحمد لله فال مكان
للفاسدين في هذه البالد

23

العدد 132

إعداد :ضياء العيداني

بكم أحبتي األصدقاء ونوع جديد من عجائب
هال
أ ً
تعالى وجمال غرائبه وإبداعه ،وسنتعرف
خلق الله
األزهار التي تمتاز بأشكالها وألوانها الجذابة
ً
معا على
لة ،مما يجعل اإلنسان يرتاح عند النظر إليها
والجمي
عملها في أغراض الزينة ،والتجميل ،ولألزهار
ويست

األزهار

أنواع غريبة وجميلة منها:

زهرة الذهب

وهو نبات ُمعمر ِمن ( )4-3سنوات ،أزهاره مخروطية الشكل
وألوانها تتراوح بين األبيض  ،ال��وردي  ،األحمر و االصفر .
إرتفاعه يصل إلى ما ُيقارب المتر ونصف ،وينمو على األسوار
والمنحدرات الصخرية وفي األماكن التي تكون مهملة ،وله
أهمية طبية كبيرة إذ يدخل في العديد من العالجات.

زهره القلب النازف

وقد أطلقت عليها هذه التسمية لشكلها العجيب الذي
يشبه القلب النازف ،تتساقط منه نقاط بلون الدم بما
يشبه النزيف وتنمو الزهرة بعدة أل��وان على حسب
صنف األشجار فمنها اللون األبيض والوردي واألحمر
وتزهر من أواخر الربيع حتى منتصف الصيف  ،وعلى
الرغم من جمالها من الظاهر إال انها سامة تقتل من
يأكلها.

زهرة البط الطائر

وه��ي تلك ال��زه��رة الجميلة ال��ت��ي تبدو
للوهلة االول����ي ان��ه��ا ع��ل��ى ش��ك��ل بطة
طائرة ولكنها نوع من انواع زهرة االوركيد
الجميلة ،والتي تتجلي فيها عظمة الخالق
سبحانه وتعالى.

24

أزهار ذيل القط

ذات لون أحمر قاني تشبه ذيل القط لذلك
سمي بنبات ذيل القط ،وقد تأخذ األزهار
ألوان أخرى كاألبيض أو البنفسجي ،أوراقها
كبيرة الحجم خضراء اللون ،والنبات سريع
النمو.

زهرة الفراش أحمر الجناح

تبدو هذه األزهار مثل سرب من الفراشات الحمر
الطائرة ،وهي زهرة استوائية نادرة تنمو في جنوب
شرق آسيا وأستراليا ،وعلى الرغم من ندرتها إال أن
نموها سهل وسريع.

زهرة الجرس

ألن هذه األزهار تشبه الجرس
ُس ّميت بالجرس ّ
وتتميز بجمال ألوانها البيضاء والبنفسجية.
السنة ّ
الثانية من زراعتها
وتزهر هذه األزهار في ّ
الرطبة ومعتدلة
ويزرع هذا النّ وع في المناطق ّ
الري.
ّ

أزهار زنبق الماء

ً
نهارا وتنغلق
تمتاز هذه األزهار بأن بعض أنواعه تتفتح
على نفسها ليال ,وزه��رات بعضها اآلخر تتفتح ليال
وتنغلق على نفسها ن��ه� ً
�ارا .ونباته مائي موطنه
المناطق المعتدلة واالستوائية من العالم .أوراقه
م��دورة ,شمعية الملمس ,طافية على وجه الماء.
زهراته مفردة ,جميلة ,بيضاء أو زرق��اء أو صفراء أو
قرنفلية اللون
25
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سيناريو :كرار الخفاجي

السالم

عليكم

وعليكم
السالم

س

رسوم :عباس صالح  /السودان

لقد شاه
دت في طريقي
للمدرسة بعض
الحاال
ت ألطفال فقرا
ء وان اغلبهم ال
يطلب المال وان
ما يريد المالبس

وق السعادة

Hi

هذا األمر صحيح فقبل أيام كنت

خارجة من أحد المحالت وشاهدت
فتاة كانت تتمنى ان تمتلك دمية
فأهديتها دميتي الجديدة

يجب علينا فعل شيء

لمساعدة هؤالء األطفال
ولو بشيء بسيط

ً
سوقا لألعمال اليدوية واالشياء
لماذا ال نعمل
التي نبيعها نهدي نقودها للمحتاجين ؟

لقد خطرت

في بالي فكرة

وما هي ؟

ِ
احسنت يا

نرجس انها

فكرة جيدة

26

سنكلم مديرة

وسننشر اعالن في المدرسة

لمن يحب تقديم مساعدة من

اتفقت التلميذات مع إدارة المدرسة ونشروا

اإلعالن وحددوا يوم الخميس إلنشاء هذا البزار

المدرسة بهذا االمر اهداء المالبس المستخدمة او

الجديدة وأيضا الدمى لألطفال

في يوم االفتتاح

لقد عملت هذه الالفتة وكتبت عليها

سوق السعادة الن هدفنا هو اسعاد الناس

جميل جدا

لقد بعت جميع

أعمالي اليدوية

انظروا الى هذا

العدد الكبير من

المالبس والدمى.

وانا أيضا ؟

سأعطي هذه المالبس والنقود ألبي لكي

الحمد لله  ،الذي
قدرنا لخدمة

يوزعها مع شيخ الجامع يوم االثنين القادم،
شكرا لكن يا اجمل صديقات في الدنيا

المحتاجين

27

العدد 132

�أهال بكم �أحبتي الأ�صدقاء يف
عدد جديد من جملة احل�سيني
ال�صغري يف واحة اللغة العربية مع
�صديقيكما لبيب والقلم ،لنتعرف
على معلومات متنوعة.

إعداد وسيناريو  :ضياء العيداني
رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

.
.
.
�
إ
ح
ز
ر
م
ع
ل
ب
ي
ب
.
..
لبيبَ :من منكم �أ�صدقائي الأعزاء ي�ستطيع معرفة املوقع
الإعرابي للكلمة التالية ح�سب ما �سنو�ضح من معطيات ؟
فعل يقوم برفع الفاعل ون�صب املفعول به ،ويكون مرفوعا ً اذا
مل ت�سبقه �أداة جازمة �أو نا�صبة ومل يت�صل ب�أي �شيء �آخر.
هل هو  :الفعل املا�ضي ،الفعل الأمر ،الفعل امل�ضارع.

لقلم� :س�أعرفكم �أ�صدقائي الأعزاء على

ا

مفردات جديدة يختلف معناها باختالف

كاتها ،وهذه اخلا�صية تنفرد بها اللغة

حر

العربية عن باقي لغات العامل.
مفردة (العنان)

ِ ن :بك�رس العني ،يكون معناها هو ال ِّل َجام
الع َنا
ِّلجام هو  :ما يج َع ُل فيِ َف ِم ال َفرَ ِ
�س ِم ْن
وال
َ ُْ
�سيرْ ٌ ِم ْن ِج ْل ٍد .
َح ِدي َد ٍة فيِ طَ رَ َف ْي َها َ
ل�سحاب.
ال َع َنان :بفتح العني� ،أي ا ّ
ال ُع َنان :ق�صارى اجلهد.
ان :بالت�شديد على حرف النون ،مبعنى
ال َع َّن
ان عن اخلري� :أي
البطيءُ .يقال :فالن َع َّن ٌ
28

بطيءٌ عنه.

مفردات قرآنية

القلم :ما معنى كلمة ال�سغب يا لبيب؟
َ
ام فيِ َي ْو ٍم ِذي َم ْ�سغ ََب ٍة ).
لبيب :وردت هذه املفردة يف قوله تعاىل يف �سورة البلد الآية (� ( )14أ ْو �إ ِْط َع ٌ
ال�سغب هو اجلوع والتعب يف �آن واحد.
و َ
نقول ِ
خ�ص :جاع مع ت َعب .
�سغب ال�شَّ ُ

القلم :وما معنى كلمة الكنود؟
لبيب :الكنود ،هو الذي يذكر امل�صائب،
وين�سى نعم اهلل تعاىل عليه.
وقد ورد ذكر الكلمة يف قوله تعاىل ب�سورة
ان ِل َر ِّب ِه لَكَ نُو ٌد).
العاديات (�إ َِّن ِْ إ
ال ْن َ�س َ

الأخطاء اللغوية ال�شائعة

يقولون خط�أ يف جمع الكفء ( � ِأكفّ اء )

لأن الأكْ َفاء :جمع كفء ،وهو املثيل والنظري،

تقول :فالن من الأكْ َفاء النابهني ،ومثله الأكفياء.

بك�رس الكاف وت�شديد الفاء ،وال�صحيح

وامل�صدر الكفاءة

الفاء.

وهو الفاقد الب�رص ،وهذا خط�أ �شائع.

هو الأكْ فَاء ب�سكون الكاف وفتح

�أما قولهم :ال ّ
أكفاء بت�شديد الفاء فجمع كفيف،
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30

إعداد ورسوم  :سوسن محمد نور  /سوريا

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

األدوات
المستخدمة
سود  ،الصق  ،مقص  ،عيون متحركة  ،قلم رصاص

صوف أبيض  ،ورق فوم أ

أوالً  :نلف الصوف على
اصبعين ثم نخرج الصوف و

خطوات العمل
ثانيًا  :نقص
الصوف من

نربطه من الوسط ثم نلف صوف
آخر على أربعة أصابع و نكرر
نفس العمل السابق ليصبح

األطراف كما
موضح في

لدينا شكل آخر أكبر حجمًا

الشكل
ثالثًا  :نكور الصوف في
كال الشكلين ثم نقص

الصوف الزائد فتتشكل
لدينا كرتان احداهما
صغيرة للرأس و الثانية
كبيرة للجسم

رابعًا  :نربط الكرتين مع بعضها البعض
ثم نقص األذنين و العينين و األنف و
األطراف و نلصقهم في أماكنهم و نضع
ربطة عنق لصديقنا الباندا
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سيناريو :عمرو الطاروطي

رسوم  :مصطفى البرشومي  /مصر

سيدي
حاكم ..تعال
ال
أنظر

الكنز

ذا الصندوق ؟

ما ه

خارج القصر...

هل سألت عن
صاحبه ؟

سألت الج
ميع ..يبدو أنه
وقع من إحد
ى السفن ..ومع
استحالة الو
صول لصاحبه،
أعتقد أنه أ
صبح من حقنا

وجدته عند آخر

حدود المملكة ،البد
أنه كنز قديم

هذا الكنز البد أن يتم

توزيعه بالتساوي بين

نعم ..نعم

أفراد المملكة

فلنسمع رأي
الحاكم
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ولكني أنا الذي وجدته..
وأعتقد أن من حقي
االحتفاظ به

أعتقد أننا يمكننا

االستفادة بهذا الكنز
بأشكال كثيرة

ال ..بل هو ملك
ألهل المملكة
جميعهم

نبني مثال بعض
أماكن اللعب
للصغار

وبعض
المدارس
كذلك

ونوفر المزيد من
فرص العمل

وبعد فتح الصندوق...

ما هذا؟ ...صورة
حمار وحشي في
برواز !!

على أن نضع على
هذه المدارس والمصانع
وأماكن اللهو إسمي،
باعتباري صاحب الكنز..
إسمي بخط ضخم
وواضح

وما الذي سأفعله
بهذه الصورة ؟

يمكنك أن تكتب
عليها اسمك بخط
ضخم

33

العدد 132

إعدا
د  :ضيا
ء
ا
ل
ع
ي
داني
رسوم :
أحمد ا
ل
خ
ز
ع
ل
ي/

العراق

قرر �أبو مهدي وزوجته وكل من مهدي وهدى الذهاب لزيارة الإمام احل�سني  gيف �شهر �شعبان
بذكرى والدة الإمام احل�سني  ، gولكن ب�سبب انت�شار وباء (كورونا) �أ�صبح القرار زيارة الإمام
احل�سني  gمن داخل البيت دون اخلروج منه ح�سب تعليمات وزارة ال�صحة .
ويف الطريق ومن داخل ال�سيارة �س�ألت هدى عن �سبب هذه الزيارة بهذا الوقت قائلة لأخيها مهدي
الذي كان يجل�س بجانبها ملاذا اختار �أبي هذا الوقت لزيارة الإمام احل�سني g؟
مهدي :لأن هذا الوقت من �شهر �شعبان ي�صادف والدة الإمام احل�سني  gولي�س هذا فح�سب بل والدة
�أخيه العبا�س  gيف هذا ال�شهر وكذا والدة الإمام زين العابدين والإمام علي الأكرب ف�ض ً
ال عن والدة
منقذ الب�رشية الإمام املهدي �صلوات الله عليهم �أجمعني ،ولذا ُيطلق على هذا ال�شهر ب�شهر الأفراح
وامل�رسات.
هدى� :أخربين يا �أخي عن والدة الإمام احل�سني g
مهدي :ولد الإمام احل�سني  gباملدينة املنورة يف اليوم الثالث من �شهر �شعبان من ال�سنة الرابعة للهجرة
النبوية ال�رشيفة ،وعندما ُزفت الب�رشی لر�سول الله �صلی الله عليه و�آله و�سلم ،مبيالد احل�سني � gأ�رسع
اىل دار علي وفاطمة  cو�سماه ح�سينا.
هدى :وماذا عن والدة �أبي الف�ضل العبا�س؟
العال البطل الويف العبا�س بن علي  cيف اليوم الرابع من �شهر �شعبان ،ويرتبط ا�سم الإمام
مهدي :ولد مِ
العبا�س  gبالوفاء وذلك من خالل مواقفه وخا�صة يف يوم العا�رش من حمرم يف واقعة كربالء ،فقد كان
وفي ًا للدين الإ�سالمي بوقوفه مع �إمام ع�رصه و�أخيه الإمام احل�سني  ،gوقد كان منا�رصاً للإمام احل�سني
 gكما كان �أبوه الإمام علي  gمنا�رصاً لر�سول الله  ،rوقد كلل وفاءه عندما و�صل �إىل نهر الفرات
وقد كان عط�شان ًا ولكنه مل ي�رشب قطرة ماء لأنه تذكر عط�ش �أخيه الإمام احل�سني عليه ال�سالم وعط�ش
الن�ساء والأطفال.
هدى :وماذا عن والدة علي بن احل�سني  g؟
مهدي :ولد يف �شهر �شعبان يف اليوم اخلام�س منه ،وقد كان الإمام علي بن احل�سني يلقب بال�سجاد لأنه
ُعرف ب�أكرث �أهل زمانه عبادة ،كما �أن يف نف�س ال�شهر وباليوم احلادي ع�رش منه ولد علي الأكرب الذي
ا�ست�شهد مع �أبيه احل�سني  cيف واقعة كربالء وقد كان �شبيه ًا للنبي حممد .r
مهدي :وكذلك والدة م�سك ختام الأنبياء والأئمة �صلوات الله عليهم �أجمعني ،الذي ين�رش العدل
وال�سالم والإ�سالم يف كل املجتمعات الإن�سانية وبظهوره يتخل�ص النا�س من الظلم واالنحراف
ويعي�ش املجتمع ب�أمن و�أمان لعدالته مع وجود �أن�صاره.
هدى :لعلك تق�صد الإمام املهدي  fالذي ي�صادف والدته يف اخلام�س ع�رش من �شهر �شعبان املبارك.
اح�سنت يا �أختاه هو كذلك.
مهدي:
ِ
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السالم عليك يا منير  ،أريد منك
أن تبلغ األصدقاء باجتماع عاجل

سيناريو :وسام القريني
رسوم  :أحمد الخزعلي

وفي مقر الجمعية
هل هناك أمر
خطير ؟ أراك
في قلق

طبعا اجتماعنا
بخصوص

مرض الكورونا

الوقاية من المرض

وبعد ساعتين

أال يكفي أن ندعو هللا
عز وجل ونستغفره
ليبعد عنا المرض

هذه المقررات
يجب أن نقوم
بتنفيذها

بأسرع وقت

مرحبا يا خالة  ،هذه

كمامات ومطهرات وهذه
ورقة تعليمات الصحة

علينا ان نتبع

تعليمات دائرة

الصحة من الوقاية
أوال ونتضرع لله
سبحانه وتعالى

ليقينا شر البالء

36

من أجل الوقاية

يا أحبتي يرجى عدم التجمع بكثرة في هذه
األماكن المغلقة فهي مكان مناسب النتشار المرض
نحن نقوم

بأعمال صيانة
في الحديقة
العامة

هذه الغرفة الخارجية
سوف أجعلها مركزا
لتوزيع المعقمات وكل

عائلة تحتاج تأتي إلى هنا
أبلغوا الجميع أننا سوف نقوم بعد صالة
العشاءين بقراءة زيارة عاشوراء وبعض
األدعية وعبر مكبرات الصوت

علينا العمل على مساعدة
رجال الصحة بما نستطيع
وحسب الحاجة

أصدقائي عليكم الحذر يا
أحبتي أرجو تقليل أوقات اللعب
في الشارع أو االبتعاد عنه

بارك هللا بكم يا ابنائي
أنتم حقا امل هذه البالد

إنه واجب
على كل إنسان
فالحمد لله
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إعداد  :ضياء العيداني
رسوم :أحمد علي /العراق

الشيخ ُ
المفيد
أهالً بكم أحبتي األصدقاء في عدد

ج��دي��د ن��ت��ع��رف ف��ي��ه ع��ل��ى عَ َ
��ل��م من
األع�لام الذين أسهموا في الحفاظ
على الدين والمذهب وم��ن األوائ��ل
الذين تصدوا لقيادة األمة في زمن

الغيبة الكبرى وقد نال هذا العَ َلم ثقة

اإلمام المهدي f

 ،وقد راسله اإلمام

ً
جدا وهو :
المهدي برسائل مهمة

محمد بن محمد بن
النعمان ُ
الملقب بالشيخ
المفيد
ول��د المفيد في زم��ن الغيبة الكبرى
وقد عاش في بغداد وانشغل بدراسة
ال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة فيها ح��ت��ى أصبح
المقدم في كل علم من الفقه والكالم
واالصول وذاع صيته في بغداد.
وق��د نشأ وت��رع��رع ف��ي كنف وال��ده
38

ّ
معل ً
ما بمدينة واسط ،ثم انحدر
الذي كان
معه إلى بغداد حيث مركز العلم والثقافة
وأخذ يتلقى العلم من شيوخ ذلك العصر
وق��د تتلمذ ألكثر من خمسين شيخا من
بينهم الشيخ ال��ص��دوق ال��ذي تكلمنا عن
سيرته في العدد السابق.

ُلقب بالشيخ المفيد وقد جاء هذا اللقب
على لسان اإلمام المهدي  fكما جاء في

رسائله الشريفة التي كتبها g

إلى الشيخ

وال��ول��ي الرشيد،
المفيد( ،لألخ ال��س��دي��د،
ّ
الشيخ المفيد).

ً
درّ س ع� ً
كبيرا م��ن العلماء وق��د كان
��ددا
أب��رز تالمذته األخ��وي��ن الشريف الرضي
وال��ش��ري��ف ال��م��رت��ض��ى ،ك��م��ا ح��ض��ر ع��ن��ده
الشيخ الطوسي رضوان هللا تعالى عليهم

أجمعين.
توفي ببغداد سنه 413هـ ،وصلى عليه السيد
الشريف المرتضى بحضور أع��داد كبيرة
ً
ً
مشهودا
يوما
من الناس ،وكان يوم وفاته

ودفن إلى جوار قبر اإلمام موسى الكاظم

g

الواقع في مدينة الكاظمية المقدسة،

ليلتحق بركب الصالحين في جنات النعيم
ل��ذل��ك عندما نقف ام���ام م��رق��ده الشريف

ً
فهنيئا
نعرف انه يضم هذا الرجل العظيم،
له الجنة.
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اعداد  :ميثم البطران

رسوم  :أحمد خليل  /العراق

اخلدع البصرية

حسان  :ابي انظر كم هو صغير هذا الممثل انه يجلس على راحة كف الممثل االخر
حسين  :ابي هل هذا الممثل حقا بهذا الحجم ام ان الممثل االخر عمالق جدا
االم  :ك�لا ي��ا ول���دي فحجم
ه���ذي���ن ال��م��م��ث��ل��ي��ن بنفس
حجمنا لكنها الخدع البصرية
حسان  :الخدع البصرية ؟؟!!

االب  :دعيني اشرح
االمر يا ام حسين
االم  :ت��ف��ض��ل ي��ا
زوجي العزيز .

40

االب  :الموضوع يكمن ببعد الجسم المراد تصويره عن الكاميرا
حسان  :وكيف ذلك يا ابي

االم  :دعنا ننفذ ذلك عمليا

االم  :هل رأيتم كيف
ظهر حسين صغيرا جدا
يقف على يد حسان
حسان  :س��وف اص��ور
ن��ف��س��ي وان����ا ام��س��ك
القمر بأصابعي
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إعداد  :كرار الخفاجي

ع���ل���م إي��ط��ال��ي��ا
ً
مرحبا بكم أصدقائي اليوم ستكون رحلتنا جميلة وممتعة في
ً
معا على تاريخ دولة إيطاليا
عاصمة الفنون الجميلة روما لنتعرف

تشير االحداث التاريخية لدولة إيطاليا ان علم البالد مرَّ بمجموعة من
المراحل واالحداث على مر التاريخ وحسب كتب التاريخ ان اول علم
رفع في إيطاليا هو علم جمهورية (كيسبادان) خالل فترة حكمه من عام
 1797 – 1796م .

1802 - 1797

بعدها تم رفع علم الجمهورية األلبية 1802-1797م ليصبح العلم الرسمي للدولة وهو
علم مشابه للعلم الحالي مع اختالف في قياسات ال��وان العلم  ،بعدها أصبحت
جمهورية إيطاليا تحت حكم اإلمبراطورية الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت وذلك
في عام 1802م واستمر هذا العلم لغاية 1805م  ،لتصبح بعدها إيطاليا مملكة في نفس
حكم اإلمبراطورية الفرنسية ،حيث تم رفع علم مغاير عن سابقه واستمر من عام
 1814 – 1805م .

1805 – 1802

وف��ي ع��ام 1861م قيام المملكة اإليطالية بعد توحيد
شمال إيطاليا وجنوب إيطاليا ورفع علم مغاير عن علم
المملكة السابقة وقد استمرت هذه المملكة حتى عام
ً
ً
جمهوريا لهم .
دستورا
 1946حين أختار اإليطاليون

1814 – 1805

وخ�لال الحكم الفاشي لمملكة ايطاليا عام 1922م
ولغاية عام  1943م رفع علم للمملكة ُع��رف بالعلم
الفاشي ألن مملكة إيطاليا خالل هذه الفترة كانت
تسمى بـ (إيطاليا الفاشية) .

والعلم الذي نشاهده اليوم تم اعتماده في  19حزيران
من عام  1946م وأعتمد رسميا في  1كانون الثاني
من عام  1948م وهو مستوحى من العلم الفرنسي
ومقسم بشكل عمودي إلى ثالثة ألوان هي :

األحمر :يرمز إلى األبيض :يرمز إلى
الدماء التي سالت الثلوج التي تغطي
جبال األلب.
من أجل البالد.

األخضر :يرمز
إل���ى السهول
والتالل.

الى هنا تنتهي رحلتنا المعرفية أتمنى قد استفدتم من هذه المعلومات عن قصة علم إيطاليا الى اللقاء
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اعداد  :كرار الخفاجي

مرحبا بكم أصدقائي األع��زاء اليوم سنتعلم معا
طريقة عمل حلوى شهية ولذيذة وهي من حلوى المطبخ
التركي لعد تعلمت طريقة صنعها عندما كنت مسافرًا
الى تركيا هيا لنبدأ بتحضير حلوى لقمة الباشا

المقادير
•  1لتر حليب
•  1كوب سكر
•  1كوب طحين

طريقة التحضير

•  50غرام زبدة

 .1نضع في قدر عميق الحليب والسكر والطحين

•  1ظرف فانيليا

ونحرك جيدا حتى تمتزج المكونات.

• جوز مفروم

 .2نضع القدر على النار ونستمر بالتحريك حتى يغلي

• كريمة شانتيه او مربى ( أي نوع نرغب به)

المزيج .
 .3بعد الغليان نقلل حرارة النار ونضيف الزبدة والفانيليا
ونحرك حتى تذوب الزبدة تماما.
 .4نرش جوز هند على صينية ثم نسكب المزيج فوقه
ونسوي سطحه ونرشه بالجوز ونتركه حتى يبرد .
 .5بعد أن يبرد المزيج ويتماسك قليال ً نضع طبقة من
الكريمة شانتيه أو المربى ونوزعها جيدا على سطح

الخليط .
 .6نقطع الحلوى شرائح طولية ثم نلف كال منها
ونضعها في طبق التقديم ثم في الثالجة حتى تبرد
بشكل كامل وبذلك تكون حلوى لقمة الباشا جاهزة
للتقديم .
 .7نضيف الزينة التي نراها مناسبة او المتوفرة في
المنزل
اراكم في العدد القادم في طبخة جديدة
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سيناريو ورسوم  :رامز حاج حسين

في قرية عربية قديمة اسمها (القرنفل) عاش صديقانا طربوش ومنكوش ،تعالوا نعيش معهما مغامرات شائقة
أشرقت شمس هذا النهار وكانت تبشر بنهار قائظ شديد الحر

يااا منكووش يا منكوووش

يا سالم بيت دفعة واحدة لقد

غنمت يا صديقي غنيمة ضخمة

44

ما الذي جرى؟ لماذا كل هذه

السعادة الغامرة على محياك؟

هيا بنا نستلم الجائزة من

مركز الشركة الراعية للمسابقة

لقد اشتركت في مسابقة لحفظ

الشعر والجائزة األولى فيها بيت

بعد قليل

ً
مرحبا أيها

الموظف النبيل

أهال بكما
تفضال

أنا الرابح طربوش

كيف يمكنني ان أستلم
جائزتي األولى؟

خذها للطابق

وقع لي على

الخامس وهناك

ً
حسنا

هذه الورقة

موظف متعاون
سيختمها لك

ً
صعودا ونزوالً عدة مرات حتى أعياه التعب
وهكذا ركض طربوش بين الطوابق

ً
أخيرا يمكنك الحصول على البيت

يادار عبلة بالجواء تكلمي
ً
أخيرا...الحمد

ً
صباحا دار عبلة واسلمي
وعمي

لله هانت

أهذا هو البيت المقصود

نعم ياحبيبي بيت من

الشعر العربي الموزون

هههههههههه

لقد خاب أملنا يا صديقي
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قصة  :نادية حمادة الصايغ
رسوم  :عباس صالح  /السودان

في إحدى الغابات الكبيرة استيقظت
ال��ش��م��س ودخ���ل���ت ال��غ��اب��ة فأيقظت

جميع من فيها من نباتات وحيوانات،
ف��ت��ح��ت ال��ط��ي��ور ع��ي��ون��ه��ا وه����ي في

أعشاشها تنظر إلى السماء حامدة هللا

على النعم الكثيرة التي منحت لها،
ً
يمينا وشماالً تنشرها
وتتمايل األزهار
رائحتها ف��ي ال��ص��ب��اح تعلن ع��ن بدء

يوم جديد ،وفي هذه األثناء سمعت

حيوانات الغابة وأزهارها صوت الدب

الصغير الذي كان يلعب ويمرح وهو

ي��ق��ول ص��ب��اح ال��خ��ي��ر ي��ا أص���دق���اء ما
ً
صافيا
أجمل هذا اليوم ،لقد كان النهر

عندما ذهبت مع والدتي في الصباح الباكر ألغسل وجهي وأشرب الماء العذب ،واآلن حان وقت الطعام

فأنني اشعر بالجوع ،وسوف أطلب من النحلة أن تمنحني من خليتها العسل اللذيذ.

وقف الدب الصغير بالقرب من جذع الشجرة التي تتعلق بها خلية النحل ،وقال للنحلة :صباح الخير أيتها

النحلة العزيزة ،ما أخبار عسلك اللذيذ؟ فأنا أشعر بالجوع الشديد.

وق����ف����ت ال���ن���ح���ل���ة وأخ�����ذت

ت��ص��رخ بغضب وه���ي تقف
عند باب خليتها :لن أسمح

ألحد أن يقترب من الخلية؛
ألنني أحبها أن تكون ممتلئة

بالعسل.

حزن الدب من كالم النحلة،
وحزنت األزه��ار من تصرف
النحلة م��ع ال���دب الصغير،
وف����ي ذل����ك األث���ن���اء أس���رع
ال��ع��ص��ف��ور الصغير وأح��ض��ر

بمنقاره حبة ت��وت صغيرة،

46

وطلب العصفور الصغير من

الدب أن يأتي معه ليرشده على شجرة التوت ليأكل حتى يشبع ،فرح

الدب الصغير من معاملة العصفور الرقيقة له.

وفي صباح اليوم الثاني استيقظت الغابة كالمعتاد على خيوط أشعة

الشمس ،وأخذت النحلة تطير في أرجاء الغابة لتحصل على الرحيق،
فوقفت عند أزهار الورد الجميلة تريد الحصول على الرحيق اللذيذ،

أغلقت الوردة أوراقها ورفضت أن تعطي الرحيق للنحلة.
ً
ً
شديدا؛ وأخذت تتحدث في نفسها فيما إذا لم
غضبا
غضبت النحلة
تحصل على الرحيق لن تستطيع أن تنتج العسل ،وبذلك لن يتغذى
نحل الخلية وقد يموت من في الخلية جميعً ا ،غضبت النحلة وأخذت

تصرخ وتقول :ما الذي حصل؟ لماذا ترفضون مساعدتي بالحصول
على الرحيق؟

قالت الوردة :نحن نتعاون فيما بيننا ،لكننا قررنا أن ال نتعاون معك

وال نمنحك الرحيق من أزهارنا..
قالت النحلة :ما الذي حدث؟

ِ
منك أن تمنحيه
قالت الوردة :وهل فكرتي بالدب الصغير الذي طلب
ً
جائعا ألم تفكري بذلك الدب الصغير الجائع؟!!
العسل؛ ألنه
فقال العصفور :لذلك قررت جميع األزهار معاملتك كما عاملتي الدب
ِ
فأنت من اختار هذا القرار؛ لتشاركي اإلحساس الذي أحسه
الصغير،

الدب الصغير ،ومن يطرق باب خليتك من أجل العسل.

حينها شعرت النحلة بالخجل والحزن ،فعرفت أنها أخطأت في تصرفاتها مع حيوانات الغابة ،...أسرعت

النحلة إلى الخلية لتنقل جرة عسل تكفي الدب الصغير وتعتذر منه.
ِ
أحسنت،
فقالت الزهرة:

أي���ت���ه���ا ال���ن���ح���ل���ة ف��ن��ح��ن

ن��ع��ي��ش ك���أس���رة واح�����دة،
وه����ذه ال��غ��اب��ة ه���ي بيتنا
الكبير ال���ذي الب��د م��ن أن
نحافظ عليه وع��ل��ى من

يعيش فيه فما ال نقبله
على أنفسنا ،ال نقبله على

اآلخرين .

ف���ت���ح���ت أزه��������ار ال���غ���اب���ة

أوراق��ه��ا للنحلة ،وأخ��ذت
العصافير ت��زق��زق ف��رح� ً�ا،
والنحل ينتقل من زهرة

إلى أخرى.
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تهاني أصدقاء المجلة
بذكرى والدات االئمة

األطهار b

ي قاسم  /العمر

 12سنة  /بغداد

يونس عل

ى أئمتنا األطه

جمل التهاني إل

أقدم ا

ونة يبعد عنا الب

ة الوالدة الميم

الله ببرك

الء الذي أصاب

بلدنا العزيز

أحمد علي

كل التهاني

 1سنة  /البصرة

جعفر  /العمر 1

م صاحب العصر

والتبريكات لمقا

ظر  fارواحنا له

م المهدي المنت

والزمان اإلما

وبة الظرف الذي

فداء ورغم صع

ال

الطهار وان شاء

ى خطى أئمتنا ا

إلمام بالسير عل

ونعاهد ا

ي المنتظر ، f

رية اإلمام المهد

الدة منقذ البش

بذكرى و

ار وشعبنا العزيز

تفشي وباء

الذي يمنعنا من

فايروس كورونا

رة لكننا نعاهده

نعيشه بسبب

الذهاب للزيا
رام الكبير ومس
صلواتنا واحت

أن نحافظ على

اعدة المحتاجين .

ذو الف
قار ضرغام علي
/
ال
ع
مر
0
1
سنوات
ك
ربالء المقدسة
اتق
دم بأجمل التهان
ي
و
ال
تب
ري
كا
ت
لصاحب العصر
وا
لزمان اإلمام الم
ه
د
ي
f
ب
ه
ذه
المناسبة
الجميلة
والعطرة داعين
ا
لل
ه
ا
ن
ي
ش
ف
ي جميع
المرضى
ويرزقنا شفاعته
ف
ي
ال
دن
يا
وا
آلخرة.
وارج
عكم الى اهلكم
سالمين غانمين
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نور الهد
ى أحمد  /العمر
1
1
سن
ة
/
ال
م
ثنى
مب
ارك علينا هذه ال
و
ال
دا
ت
ال
ع
ط
رة وإن شاء الله
الثبا
ت على والية أه
ل
ال
بي
ت
b
و
ات
قدم بالتهنئة
إلى سي
دتي وموالتي ز
ين
ب
h
ب
م
نا
سبة والدة
اخي
ها اإلمام الحسي
ن والعباس . c
فاط
مة الزهراء علي
م
ح
م
د
/
ال
ع
مر
 9سنوات
ك
ربالء المقدسة
أهنئ
أئمتنا األطهار و
م
را
ج
ع
نا
ال
ع
ظا
م بذكر
الحسي
ى والدة اإلمام
ن وأخيه أبي الف
ض
ل
وا
إل
ما
م
المهدي المنتظر
 ،bوبه
ذه المناسبة اتمن
ى
ا
ن
ي
ع
م
ا
أل
م
ب
ن واألمان على
الدي العزيزة وان
تك
و
ن
سن
ة
م
ملوءة با
ألفراح والمسرة
عل
ى شعبنا العزيز

احمد أسعد
١١سنة
العراق

جود داود
 3سنوات
لبنان

أية ضياء
 12سنة
العراق

آيفانا أحمد
 4سنوات
العراق

حسن منصور
 6سنوات
لبنان

جالل الدين
سنتان
العراق

حسين أحمد
سنة واحدة
العراق

حيدر ناصر
 4سنوات
لبنان

حيدر جاسم
 6سنوات
العراق

علي ضياء
 5سنوات
العراق

محمد رضا أحمد
 6سنوات
العراق

داود داود
 5سنوات
لبنان

مرتجى حسين
 ١٢سنة
العراق

مصطفى حسين
٩سنوات
العراق

علي شحرور
 7سنوات
لبنان

عباس ناظم
٤سنوات
لبنان

مالك مالك
 ١٠اشهر
العراق

لين ناصر
 7سنوات
لبنان

نور صباح مهدي
 3سنوات
العراق

محمد منتظر
 9سنوات
العراق
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إعداد  :لبيب السعدي

ً
مرحبا بكم أصدقائي ال��ورود هيا لنحرك قليال من خيالنا الكبير وننمي

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

تصور انك مصباح  ،ما 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)

ضع األعداد

()10,8,6,4,2,9,7,5,3

في الدوائر دون تكرار
ع�����دد ب��ح��ي��ث  ،ي��ك��ون
مجموع أي اربعة دوائر
50

يساوي ()24

إعداد  :حنان شاهين

عزيزي الحسيني الصغير
اشطب حروف أسماء هللا الحسنى اآلتية ،لتحصل
ً
أيضا-السر المؤلفة من ستة حروف وهي
على كلمة ّ
ّ
اسم من أسماء هللا ّ
وجل.
عز

ّ
الحق – البرّ – الحي

ّ
العلي – الملك – الحكم – العدل
القوي-
المعز –
ّ
ّ
الجبار – الرّ زاق – الجليل – ّ
القهار – المميت –
ّ
الغفور – التوّ اب – الخالق

ّ
الوهاب – العظيم –
القادر – العليم – الهادي –
الوكيل – المجيب – النافع

جواب العدد السابق  :نرجس
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رسوم  :أحمد خليل  /العراق

