كلمتنا إليكم

وم��آس يعيش��ونها بس��بب الح��روب
ٍ
نع��م ..أطفالن��ا يف اي��ران ،يتأمل��ون مل��ا يح��دث ألطف��ال املس��لمني يف كل م��كان ،م��ن معان��اة
واملشاكل االقتصادية والجوع والحرمان ،بفعل تدخّل أعداء األمة االسالمية يف شؤونها والعبث مبقدّ راتها ومصائرها.
والصغ��ار – بالطب��ع – ليس��وا كالكب��ار الذي��ن لديه��م الق��درة ع�لى الدف��اع يف كث�ير م��ن االحي��ان ،ول��ذا فه��م يكون��ون أرسع تأث��راً
رراً بالح��وادث الت��ي تصي��ب مجتمعاته��م وبلدانه��م ،النه��م لي��س لديه��م الق��درة ع�لى الدف��اع واالبتع��اد ع��ن مص��ادر االخط��ار،
وت�ض ّ
وبذل��ك يصبح��ون ضحي��ة ب��كل س��هولة ،وهن��اك أمثل��ة كث�يرة يف ه��ذا املج��ال ،منه��م أطف��ال الصوم��ال الذي��ن يس��حقهم
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الج��وع دامئ��اً ،أو أطف��ال البحري��ن الذي��ن يدفع��ون مث��ن

لكونه��م مس��لمني فحس��ب ،ف��راح ضحي��ة ه��ذه املذاب��ح،

طغي��ان النظ��ام املس��تبد ،أو أطف��ال فلس��طني،الذين

آالف م��ن املس��لمني األبري��اء ،وبضمنه��م املئ��ات م��ن

ي��زج به��م
يعان��ون م��ن االحت�لال الصهي��وين االثي��م ،حي��ث
ّ

األطف��ال الصغ��ار ،ب��ل وحت��ى الرضّ ��ع مل يس��لموا م��ن القت��ل

يف الس��جون ويقمعه��م ب��كل ق��وة ،وبش��تى االس��لحة

والتعذي��ب ،وق��د رأى الع��امل أجم��ع ،املش��اهد املر ّوع��ة،

الفتاك��ة ،ومل يك��ن له��م س�لاح س��وى الحج��ارة يف

لنساء ورجال وأطفال صغار وقد قتلوا ألنهم مسلمون.

بع��ض االحي��ان .والنن�سى أطف��ال الع��راق وإفغانس��تان،

ه��ب أطف��ال اي��ران ،الس��تنكار م��ا أص��اب إخوانه��م
وق��د
ّ

حي��ث يقع��ون – وبش��كل مس��تمر – ضحي��ة لعم�لاء

يف بورم��ا ،فش��اركوا يف التظاه��رات ،وكذل��ك ع� رّّب�وا ع��ن

االس��تكبار وأدوات��ه الحاق��دة .وكان آخ��ر م��ن أصابه��م

س��خطهم وغضبه��م يف مع��ارض للص��ور والرس��وم،

األذى م��ن أطف��ال املس��لمني ،م��ا يح��دث يف بورم��ا م��ن

أقاموه��ا لتجس��يد القم��ع والظل��م ال��ذي يواج��ه أطف��ال

قت��ل للمس��لمني ع�لى الهوي��ة ،م��ن قب��ل االع��داء والكف��ار

املس��لمني يف غ�� ّزة والبحري��ن وبورم��ا ،وذل��ك تعب�يراً ع��ن

الذي��ن ارتكب��وا مج��ازر وحش��ية ضدّ ه��م ،ال ل�شيء إال

غضبهم ملا يحدث للمسلمني ،وبالذات لألطفال منهم.
أرسة التحرير
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والرسامة
حوار مع الكاتبة
ّ
الماهرة "كلر زوبرت"

هي امرأة فرنسية ،ولدت وترعرعت في أسرة مسيحية ،ثم أسلمت عندما كانت تبلغ من العمر  19عام ًا،
ورحلت الى ايران لتتخذها موطن ًا لها.
كتاب ًا وقصة
كلر زوبرت ،متخصصة بالعلوم التربوية وآداب الطفل ،وقامت حتى اآلن بتأليف 25
((ق����ط����ط
والبقية في فرنسا ولبنان ،منها(( :نعم الله))،
حول االطفال ،بعضها طبعته في ايران
زقاقنا))(( ،في البحث عن الله)).
قامت مجلة الهدى ،بالحوار مع هذه المرأة التي تعيش مع االطفال ولألطفال:
سؤال :ماذا تشعرين عندما تكتبي لألطفال؟
أحب عملي
جواب :أنا أحب األطفال كثيراً ،وعملي معهم ومن أجلهم يجعلني أشعر بلذّ ة كبيرة ،وفي الواقع أنا
جداً.
سؤال :هل تكتبي بنفسك القصة وتترجمي حوادثها وشخصياتها ،وأين تعلمت فن الرسم؟
جواب :تعلمت الرسم من خالل التجربة وإجراء التمارين والتدقيق في مختلف الرسوم والطروح من شتى انحاء الدنيا.
سؤال :لله تعالى حضور في جميع قصصك ،فماذا تعنين بذلك؟
جواب :عندما أصبحت مسلمة ،تعرّفت على الله أ كثر فأ كثر ،فأحببت أن أساعد االطفال لكي يزيدوا صالتهم بالله
لتصبح حياتهم أجمل من ذي قيل.
سؤال :أبطال قصصك ،صبيان أكثر أم بنات أم حيوانات ،ولماذا؟
جواب :اكثر أبطال قصصي من الحيوانات ،ألن حضور حيوانات ناطقة في القصة ،يضفي نكهة خاصة لها.
سؤال :يمكن أن تحدثينا قلي ًال  ..عن طفولتك؟ ماذا قرأت من كتب؟
جواب :كنت أقضي أ كثر وقتي بالرسم أو قراءة القصص وأساطير الدول المختلفة ،أو استعير كتب ًا متنوعة من المكتبة
العامة.
سؤال :كيف تع ّلمت اللغة الفارسية؟
جواب :لما جئت الى ايران ،كنت أجيد بعض الكلمات ،ألنني تعلمت اللغة العربية في الجامعة ،أما اللغة
والتحدث مع اآلخرين ،وقراءة الكتب باالستعانة بالقاموس ،ألنني
الفارسية فقد أجدتها بالتجربة والممارسة
ّ
أحب هذه اللغة كثيراً.
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سؤال :ما هي أصعب كلمة بالنسبة لك في اللغة الفارسية؟
جواب :كلمة ((قورباغه)) أي ((ضفدع)) بسبب حرفي الغين والقاف.
سؤال :كيف إخترت الدين االسالمي؟

جواب :إكتشفت ان االسالم يقبل كل األنبياء ويحترمهم ،وبالخصوص
عيسى المسيح (عليه السالم) ،وهو أكمل من المسيحية ،وهو دين
منطقي ومتوازن.
سؤال :ما هو الشبه – بنظرك – بين أطفال ايران وفرنسا؟
جواب :وجه الشبه ،هو البراءة ،المرح ،االلحاح ،إال أن أ كثر االطفال
الفرنسيين ،يعيش مع أحد والديه ،وفي هذه الظروف ،ليس هناك رقابة
كافية للطفل ،فهو اليتع ّلم إحترام اآلخرين ،ولذلك فهناك الكثير من
المشاكل تحدث في المدارس.
سؤال :كيف يجب أن يكون لون دنيا الطفولة في رأيك؟
جواب :يجب أن يكون لون دنيا الطفولة ،متنوع ،وليس فيه سواد أو
رمادي ،وفي نظري اللون األزرق هو أجمل األلوان.
سؤال :ما هو أكبر طموح في حياتك؟
أقدم المزيد من القصص لألطفال ،وأن أتجول حول
جواب :أملي أن ّ
العالم ،وأعرّف االطفال بمشاهداتي هناك.
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التمم
إنما بعثت
ّ
مكارم األخالق

رؤيا عزيزي

ل الكريم "صلى الله عليه وآله وس ّلم":
يقول الرسو 
((إنما بعثت الت ّمم مكارم األخالق)).

وهب الله سبحانه وتعالى اإلنسان العقل ،وجعله مخلوق ًا ّ
مفكراً يم ّيز بين الخير والشر ،وبين ما هو
حسن من األقوال ،وما هو قبيح ومكرو ٌه .فهو يعرف أن الظلم والكذب وأذى الناس امو ٌر قبيحة
ٌ

ومكروهةٌ ،ويعرف أن العدل والصدق واإلحسان أمو ٌر حسن ٌة وخ ّيرة .وهذا التفكير هو الذي م ّيزه عن
ويتمسك بها ،ويكره األخالق السيئة،ويبتعد
يحب األخالق الطيبة الفاضلة
الحيوانات ،وهو ا ّلذي جعله
ّ
ّ

عنها.

واألخالق هي إحدى الم ّيزات األساس ّية ا ّلتي تم ّيز اإلنسان عن الحيوان .فالحيوان اليعرف األخالق
وحسن ،وما هو شر
اإلنسان يعرف األخالق ويتمسك بها؛ أل ّنه يعرف ما هو خي ٌر
واليلتزم بها ،بينما
ٌ
ُ
وقبيح ،فيفعل الخير ،ويترك الشر.

ولهذا أ ّدبنا اإلسالم ،وطلب م ّنا ،أن نلتزم باألخالق الفاضلة ،وأن نبتعد عن األخالق السيئة.
فمن أهداف اإلسالم األساسية أن ير ّبي اإلنسان على األخالق الكريمة ،ويبعده عن الرّذائل وسوء الخلق.

وسوء الخلق يعرّض اإلنسان لغضب الله ،وكراهية الناس  ..وكما يض ّر سيئ الخلق نفسه ،يض ّر ال ّناس،
ٍ
ومفسد ..
وهدام
ويهدم المجتمع ،ويشيع الفساد في الحياة اإلجتماعية فيتحوّل إلى إنسان مخرّب ّ
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الخلق،
الخلق ويأمرنا بحسن ُ
لذلك ينهانا الرسول الكريم "صلى الله عليه وآله وسلم" عن سوء ُ
ويعتبره كماالً لإلنسان.

نحسن ُخ ُلقنا ،وأن نعامل ال ّناس معاملة طيبة ،ونبتعد عن األخالق السيئة  ..علينا أن
فعلينا أن
ّ
نقتدي بنب ّينا محمد "صلى الله عليه وآله وسلم" ،فقد كان صادق ًا ،أمين ًا حسن المعاشرة مع ال ّناس،
يحب الخير للجميع  ..لذلك مدحه القرآن الكريم
يعفو عن المسيء ،كريم ًا ،شجاع ًا ،عادالً ،عفيف ًا،
ّ
بقوله(( :وإ ّنك لعلى خلق عظيم)).

كيف نعوّد انفسنا على حسن الخلق؟

لتتمسك باألخالق الفاضلة ،وتجتنب األخالق السيئة.
النفس اإلنسانية تحتاج إلى تربية وتعليم،
ّ
ولكي نر ّبي أنفسنا ،ونعو ّدها على الخلق الحسن ،علينا أن ن ّتبع الخطوات اآلتية:
علينا أن نقتدي بالرسول الكريم "صلى الله عليه وآله وسلم" ،وبأهل بيته الطاهرين ،وبصحبه
المقتدين به ،ونجعل سيرة الرسول العظيم "صلوات الله عليه" مث ًال أعلى ،نتع ّلم منه ،ونسير على
ُ

هديه.

أن نعوّد أنفسنا على األخالق الفاضلة  ..كالصدق ،والشجاعة ،والكرم والرحمة ،واإلحسان ،والعفو

عن المسيء.

ّ
والغش  ..الخ ،يتق ّبل هذه المنكرات،
فاإلنسان الذي يعوّد نفسه على الرذائل  ..كالنفاق والكذب
واليحس بقبحها وضررها.
ُّ

أن نبتعد عن الناس السيئ الخلق ،والنتخذهم أصدقاء لنا  ..وان نعاشر الناس الم ّتصفين باألخالق

الفاضلة ،ونعاشرهم ،ون ّتخذهم أصدقاء لنا.
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جولة في مدينة القدس املباركة

مدينة المقدسات
والبطوالت

سالم جعفر

نقوم في هذه الجولة أيها االطفال ،بزيارة سريعة الى القدس ،مدينة العقائد
والتاريخ واألبطال والتي على أرضها يوجد المسجد األقصى المبارك حيث

أُسري برسول الله "صلى عليه وآله وسلم" من المسجد الحرام في مكة
المكرمة بعد أن ماتت زوجته السيدة خديجة "سالم الله عليها"

وعمه

ابوطالب ورفض أهل الطائف دعوته ،فأراد الله أن يخفّف عنه ما القاه
من حزن وألم فأرسل اليه سيدنا جبريل "عليه السالم" وحمله بالبراق من

المسجد الحرام في مكة الى المسجد االقصى في القدس ،حيث ص ّلى هناك

ثم عرج به من بيت المقدس الى السماء .
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والمسجد االقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ،وقد تعرض

المسجد للعدوان االسرائيلي عدة مرات وتكررت محاوالت حرقه وهدمه .

وفي الجزء الجنوبي من القدس يقع حائط البراق وهو الجزء الجنوبي من جدار

الحرم القدسي الشريف طوله  50مترا وارتفاعه  20مترا ويطلق عليه الصهاينة
زورا وبهتان ًا ،إسم حائط المبكى زاعمين انه الجدار الخارجي لهيكل سليمان الذي

هدمه الرومان سنة  11قبل الميالد ،وقد ّ
شكل االنتداب البريطاني في فلسطين
عام 1930م هيئة للبحث في مزاعم اليهود وكتبت اللجنة تقريراً بعد البحث
الطويل أ كدت فيه هوية حائط البراق االسالمية .
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من قصص االنبياء في القرآن

مدائن صالح (عليه السالم) :آیة
في الروعة ،وعبرة للمستكبرين
يتحدث القرآن الكريم أيها االطفال الكرام عن األمم واالقوام السابقة ،وسوء تعاملها مع
ّ

أنبيائها العظام ،والعاقبة السيئة التي واجهتها بفعل عصيانها لقيم السماء.

ومن تلك األقوام التي اشار إليها القرآن الكريم ،قوم صالح وكيف عصوا نبيهم الكريم ،

فكان البالء الذي أصابهم؟

تحدث القرآن عنها بإسم ((الحجر)) ،إذ قال تعالى(( :ولقد
وكلمة ((مدائن صالح))
ّ
كذب اصحاب الحجر المرسلين)) ،وهي عبارة عن منطقة تقع شمال الجزيرة العربية،
وبالتحديد شمال المدينة
المنورة ،وعلى أرض
هذه المنطقة قامت
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حضارة عامرة تثير اإلعجاب بمنحوتات جبالها

في قوله تعالى(( :واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد

السكنية القديمة في السهول.

وتنحتون الجبال بيوتا ،فاذكروا آالء الله والتعثوا في

المتمثلة في القبور والكهوف واآلبار والمناطق

عاد وبوأكم في األرض تتخذون من سهولها قصوراً

وتحدث القرآن الكريم عن ثمود (قوم صالح
ّ

األرض مفسدين)) ،وكشفت مدى الحضارة التي

ثمود والعقاب االلهي الذي أصابهم ،وهم الذين

وصل اليه القوم من تقدم في فن النحت والمعمار.

"عليه السالم") في آيات قرآنية عديدة عن كذب

تجولوا في منطقة الصخور ،ووبخهم الله تعالى
وعاتبهم لتركهم مناطقهم حيث الجنات والعيون
والنخيل ،وذهابهم الى الجبال ونحتهم البيوت

فيها ،والتي ّ
تدل على ان ثمود قوم كانوا يسكنون

منطقة الحجر وقد بنوا فيها قصوراً ،كما جاء

كانت قائمة في تلك المنطقة ،وأظهرت مدى ما
ف َم ْن شاهد مدائن صالح في الوقت الحاضر وشاهد

مقابرها فإنه سيقتنع تمام ًا بالحضارة العظيمة التي

كانت سائدة في تلك المنطقة.

عاش ثمود ،قوم النبي صالح "عليه السالم" معه
على هذه االرض .وكما يروي القرآن الكريم فإن

صالح ًا "عليه السالم" ُبعث نبي ًا لقومه ثمود ،فطلبوا
منه المعاجز ،وكان يدعو الله ان يحقق لهم ما طلبوا
فيستجيب الله دعاءه الى ان طلبوا منه في يوم

عيدهم ان ُيخرج لهم من صخرة ،ناقة ذات وبر(أي
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شعر) ،فأخذ صالح عليهم العهود والمواثيق بانه إذا دعا الله – عزوجل – وخرجت

الناقة بهذه األوصاف ،أن يؤمنوا بالله؟ قالوا :نعم ،فدعا الله فانبثقت الصخرة عن ناقة
وبراء وقد بلغت في الكبر حجم ًا ُيخيف المواشي ،وانقسم الناس أعزائي الصغار بعد
هذه المعجزة إلى ثالث فئات:

فئة آمنت بالله ثم بالنبي صالح "عليه السالم" ،وفئة زادتها هذه اآلية تج ّبراً وكُفراً

واستكباراً .والفئة الثالثة ،كانت متذبذبة بين الفريقين ،فإن كانت القوة لصالح آمنت،

وإن كانت مع المستكبرين استكبرت .وفي تلك الفترة أخذت الناقة ترعى في تلك
المنطقة فتهرب منها المواشي ،وكانت تشرب الماء كله في يوم ،فتز ّود القوم كلهم
باللبن وتترك لهم الماء يوم ًا آخر .ولكن بعد ذلك تآمر نفر من القوم على ذبح الناقة،

أشدها تج ّبراً وهو احد النفر التسعة الذين قال الله عنهم(( :وكان في
وهناك قام ّ

المدينة تسعة رهط يفسدون في االرض واليصلحون)) ،فد ّبر مكيدة لذبح الناقة في
مكان معروف وإستطاع أن يذبح الناقة ،وبعد ان بلغ الخبر النبي صالح َا "عليه
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السالم" قال لهم (( ،أدركوه قبل أن يأتيكم العذاب)) ،فلحقوا به ولكنه دخل في

الصخرة ولم یصلوا الیه .عندها قال لهم صالح كما جاء في القرآن الكريم(( :تمتعوا

في داركم ثالثة ايام ذلك وعد غيرمكذوب)).

وحدثهم عن عالمات تظهر فيهم في هذه األيام الثالثة ،ففي اليوم االول تصف ّر
ّ
وجوههم .وتح ّمر في اليوم الثاني .وتسوّد في اليوم الثالث ثم يأتيهم العذاب في

اليوم الرابع.

ولما رأوا صدق هذه العالمات كَمن له بعضهم في الطريق لقتله في وقت الفجر،

سد عليهم الغار الذي كمنوا فيه فماتوا ،ثم توجه صالح
ولكن الله أسرع مكراً إذ ّ
"عليه السالم" مع الفئة المؤمنة نحوالشام ،وبعدها جاء العذاب صيحة ورجفة وزلزلة

تحدث القرآن ،فبعد ان كانت أ ّمة لها قدرتها ومكانتها ،إنتهى بها
وعذاب عظيم كما ّ

فسادها وعصيانها ،مخ ّلفة تلك اآلثار عبرة لألجيال القادمة.
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حسن الجوار ..من أسباب
التماسك االجتماعي

فاطمة احلسناوي

السفر فخرج من البيت يحمل حقيبته ومتاعه ،وقد وقفت
جاء يوم ّ

عائلته المكوّنة من زوجته ،وأ ّمه ،وأبنائه الصغار خلف باب الدار وهم
خالد فرأى أ ّمه وقد امتألت عيناها
ينطقون بكلمات الوداع ،فالتفت
ٌ
ٍ
حزين(( :ادعي الل َه لنا يا أ ّم محسن)).
بصوت
بالدموع فقال لها
ٍ
ّ
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بني أ ّنك ستغيب ع ّنا ونحن ال حول لنا والقوّة.
فقالت له :تذكّر يا ّ

مسكم الضر فاسألوا الله من فضله ،وإذا دعت الحاجةُ إلى العون
ر ّد محسن قائ ًال :إذا ّ

ٌ
رجل ميسور الحال وهو يعرف حقّ الجوار في اإلسالم،
فعليكم بجارنا رحيم فهو

ويقضي الحاجات.

َ
ساف َر محسن إلى خارج البلد راجي ًا من الله أن يعود إلى عائلته ،ووطنه بالرزق الوفير،

وفي أثناء غيابه أرسل جار ُه رحيم من يسأل أم محسن عن أحوالهم وما يحتاجون

أن حال عائلة جاره الغائب تستدعي المساعدة والعون .خرج إلى
إليه ول ّما علم رحيم ّ

السوق ،ورجع بتمويل كامل لبيت محسن ،وعند حلول عيد األضحى بعث إليهم بنفقة
العيد.

غيبة طويلة غانم ًا مسروراً
انتهت الرحلة ،فعاد محسن بتوفيق من الله إلى الوطن بعد
ٍ

رزق أنعمه الله عليه.
بما جلبه من ٍ

وشوق ،حامد َة الله على عودته سالم ًا ،فأخذَ محسن
استقبلت العائلة محسن ًا بفرح
ٍ

الظن
يستفسر من زوجته ،وأ ّمه عن معيشتهم في أثناء غيابه ،فأجابت الزوجة :أحس ّنا
ّ

بالله فكان الله عند حسن ظ ّننا به ،وأحسنا الظن بجارنا رحيم فكان نعم الجار.

سمع محسن صوت طرقات على باب الدار فإذا جا ُر ُه رحيم قد جاء كي يس ّلم عليه،

أشد الترحيب ودعاه للدخول إلى الدار ،ث ّم قال له :لقد كنت نعم
فتعانقاّ ،
ورح َب به ِ ّ

الجار ،فجزاك الله خير الجزاء في الدنيا واآلخرة.
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نصائح لصغارنا األعزاء
حبيب هاشم

ومس القرآن
الوضوء
ّ

مس آيات القرآن
إ ّننا نحب كتاب الله ونقرؤه
ونمس آياته ..وعلينا أن نعرف أيها الصغير :أنه يحرم ّ
ّ

مس أسماء الله مثل (الله ،الرحمن ،البارئ ،الخالق )...،إن لم
ونحن غير متوضئين ،وكذلك يحرم ّ

مس آيات القرآن أو أسماء الله يجب علينا أن نتوضأ.
نكن متوضئين ،فاذا أردنا ّ

أب ولده ،فقال:
أوصى ٌ

من آداب الكالم

يا بني :إذا حضرت مجلس��� ًا فإحرص على أن تسمع اكثر من حرصك على أن تقول ،وإذا رغبت
في الكالم فالتقاطع أحداً ،وانتظر ح ّتى يجيء دورك ،وت ّتجه األسماع إليك .وإذا تك ّلمت فالتطل،

ألن الذي يكثر كالمه يكثر خطؤه ،وليكن كالمك واضح ًا وصوتك مس���موع ًا ،وطريقة إلقائك عذب ًة
ّ

أحد فاقبل عليه بوجهك وفكرك،
حدث���ك ٌ
وش���ائقةً ،لتجذب الحاضرين ،وتؤثّر فيهم .يا بني ..إذ ّ
ألن حسن االس���تماع ٌ
دليل على التربية الحسنة ،والذوق
وأحس���ن اإلصغاء إليه ،والتتشاغل عنه ّ
المهذّ ب.

الواجبات ضرورية لمنفعة الناس

أن أباك يقول لك يجب عليك أن تص ّلي ،ويجب
وقد تس���مع يا بنيّ ّ

على اإلنسان الغني أن يس���اعد الفقير ،ويجب علينا أن نعمل لكي

نعيش .فما معنى الواجب؟
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إن
إن الواج���ب ه���و العمل الذي يريد الله م ّن���ا أن نفعله وهو يعاقبنا إذا تركناه ويرض���ى ع ّنا إذا فعلناهّ ،
ّ

الواجبات فيها خير ومنفعة للناس وتركها يض ّر الناس.

فنحن نعلم أن الطالب الذي يهمل واجبه المدرس���ي فال يذاكر دروس���ه وال يكتبها وال يجيب على المسائل
الحسابية ،يعاقبه المعلم ،وان هذا االهمال يضره فال يحقق النجاح وال يتع ّلم ،فيضر نفسه فيخسر المدرسة

ويبقى نادم ًا ،في حين يتقدم إخوانه الطلبة في الدراسة ويحقّقون النجاح.
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حكاية من األدب الفارسي

الطماع
الراعي المسكين والتاجر
ّ

صادق حيدري
ُيحك���ى ان راعي ًا لألغن���ام كان يعيش في إحدى القرى النائية من ايران ،قد جمع عش���رين قطعة

ذهبية ،وذلك بعد عمله الدؤوب في الصحراء ،لكي يؤ ّمن مستقبل زوجته وأطفاله.

وكان هذا الراعي الماهر قد قرّر الس���فر لزيارة أقاربه في منطقة أخرى ،وخشي من أخذ أمواله معه

التجار المعروفين باألمانة والنزاهة.
خوف ًا من ُق ّطاع الطرق ،ولذلك قرّر إيداعها لدى أحد ّ

وتوجه صوب التاجر الستعادة قطعه الذهبية،
عاد الراعي بعد عدة أس���ابيع الى قريته،
ّ
غير ان الش���يطان قد خدع هذا التاجر ،وطمع بالذه���ب ،وعليه فقد أنكر أمام

الراعي ،معرفته به أوانه قد أودع عنده قطع ًا ذهبية.

لم تكن لدى الراعي المس���كين أية حيلة في اس���تعادة قطعه الذهبية ،سوى
الخروج من عند التاجر الط ّماع ،والجلوس في إحدى الزوايا وهو في حالة

يأس شديد ،فمرّت به إمرأة عجوز ذكية ذات عالقة رحم مع زوجته ،وحين

سمعت منه قصته مع التاجر ،فإقترحت عليه القيام بخطة الستعادة الذهب

من التاجر الخائن.

وط ْب���ق الخطة ،إصطحبت العج���وز حقيبة مملوءة
بالقط���ع الذهبية معها وإتجه���ت نحو التاجر،

يعد من الس���فر منذ
قائل���ة له :ان زوجي لم ُ
ثالث سنوات ،ولذا سوف أذهب أنا وإبني
إلي���ه ،ولم أجد أحداً في ه���ذه القرية ،أ كثر

أمانة منك ،فقرّرت أن أودع قطعي الذهبية

المئة لديك.

طمع التاجر مرّة أخرى ،فقال لها(( :أش���كر ثقتك
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بي ،والناس – دائم ًا – يأتمنوني ،وسوف أحفظ ذهبك بعينيّ االثنتين.

وتعدها أمام التاجر الذي إزداد طمعه
أخذت المرأة العجوز تخ���رج النقود الذهبية واحدة واحدة
ّ
وهو ينظر الى قطع الذهب المتكوّمة أمامه.

وفج���أة ،انفتحت باب الغرفة ،حي���ث دخل الراعي وقال(( :أيه���ا التاجر األمين ،جئت
ألستعيد منك ُق َطعي الذهبية؟))

أحس التاجر بأن سمعته س���وف تذهب أمام المرأة التي ستستودعه قطعها الذهبية
ّ
الكثيرة إذا لم يس���تجب لطلب الراعي ،وبالتالي ستفشل خطته الجديدة لالستحواذ
على ذهب المرأة العجوز ،فقال للراعي :إذهب الى

ركن الغرفة ،وخذ أمانتك وهي سالمة!.

ّ
وتشكر من
تس ّلم الراعي نقوده الذهبية العشرين،

التاجر وهو يبتس���م ،فيما دخ���ل ولد صغير غرفة
((جدتي العزي���زة ،لقد عاد
التاجر ،وه���و يقول:
ّ

جدي تواً من السفر ،وهو ينتظرك في المنزل)).
ّ

وضعت المرأة العجوز ،القطع الذهبية في حقيبتها،

ونهضت واقفة وهي تبتس���م ،ث���م و ّدعت التاجر،
قائلة(( :ش���كراً لله ،لقد عاد زوجي من الس���فر،

والحاجة لنا في إيداع الذهب لديك))!!.

إبتسم التاجر الط ّماع للعجوز وهو يقول(( :االنسان

البد أن يدفع ثمن طمعه وأنانيته))!!.
الطامع ّ ..
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إبتسم مع براءة األطفال

حروف الهجاء
األب :هل تع َّلمت حروف الهجاء؟
اإلبن :نعم يا أبي.
األب :ماذا يوجد بعد حرف األلف؟
األبن:بقية الحروف يا أبي.

الطفل المختنق

الطفل :جيراننا أناس بخالء.
األم :كيف عرفت ذلك؟

الطفل :ألنهم أقاموا الدنيا وأقعدوها عندما بلع ابنهم
قرش ًا واحداً.

شرطي المرور

األم :قبل أن تعبر الطريق يجب أن تنتبه لشرطي
المرور.

اإلبن الصغير :لماذا يا أماه...أال يستطيع الشرطي
أن يعبر الطريق وحده؟.
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التلميذ البليد

المعلم :ما هي التجربة التي تثبت أن النبات
يحتوي على الماء؟

التلميذ :أنظر كتاب العلوم يا أستاذ

إسمه أحمد

كان الطالب ّ
يفكر بعمق حين رآه أستاذه في قاعة
اإلختبارات ،ولم يكن قد كتب حرف ًا واحداً على
الورقة ،فسأله المعلم:

ماذا بك يا أحمد؟إنه أحمد..اآلن تذكرت إسمي
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حوار بين طفل ّ
وتفاحة
نور فاضل
رأى أحد االطفال تفاحة تتد ّلى من ش���جرة عالية ،فأثارت شه ّيته بلونها وشكلها الجذاب ،وقرر ان يقطفها فلم
يس���تطع أن يصل اليها ،وس���عى أن يحتال عليها ،فيقنعها بأن تنزل من مكانها لكي تصل يده اليها فيقطعها،

فقال الطفل ناصح ُا لها:

		
يا من ز ّينت لنا الساح ْه
		
لو أ ّني مثلك تفّاحـــــ ْه

		
لتركت مكاني مرتاح ْه
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ّ
الـــــــظل
كالتاج لوارفة
ّ
من فوق ّ
الكل
أطل على

ووقعت على طفل مثلي

ور ّدت عليه التفاحة قائلة له :

		
ال تبسط كفّك يا هذا
ّ
		
الكف
فوقوفك مبسوط

ممقوت الذ ّلة والضعف

		
فتزحزح عن تلك اله ّو ْه

وتعال وخذني بالق ّو ْه

		
هيهات يبلغك األ َمال

شحاذا
تحكي بوقوفك ّ

األجال
ولو أنك قضيت َ
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الحيوانات في خدمة االنسان

الشيخ محسن قرائتي

أفض���ل وأغلى ألبس���ة لإلنس���ان ،مصنوعة من الص���وف وهو من
الحيوانات .أهم أغذية يتناولها اإلنسان هي الحليب والعسل واللحم
واللبن وهي ُمنتجة من الحيوانات ،والحيوانات وسائل هامة للنقل
والحراثة ومصدراً للرزق واالش���تغال .تتعلق أعمال الذين يشتغلون
بالحياكة وصناعة الجلد واأللبان والطيور ...بالحيوانات.

ُتعتبر بعض الحيوانات مع ّلمة للبش���ر كالغراب الذي أرشد ابن آدم
إلى دف���ن الموتى .وبعض الحيوانات كان رس���والً لألنبياء كالهدهد
الذي أبلغ النبي سليمان "عليه السالم" بإنحراف أهل سبأ.
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وبع���ض الحيوانات كان يحرس األنبياء كالعنكبوت التي حفظت
الرسول "صلى الله عليه وآله وسلم" في الغار بخيوطها.

وبع���ض الحيوانات المؤذية كالحية التل���دغ إال من يقترب منها.
بناءاً على هذا أال يعتبر األش���خاص الذين يؤذون الناس من بعيد
ويقصفون بأسلحتهم الثقيلة المناطق اآلمنة أسوأ من الحيوانات؟
أال يعتبر األشخاص الذين يقضون الليل والنهار في حياكة الحيل
والخدائع أسوأ من الحيوانات؟
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صفحة صحية
االسنان تنصحنا
مرمي هادي
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نحن االس���نان ،مجموعة متماسكة مترابطة

ث���م نبدأ بالبزوغ اثنتي���ن اثنتين في معظم

نعي���ش داخ���ل الف���م ،تأريخنا مش���ترك،

االحوال ومجرّد بزوغنا يبدأ التغير الجذري

وحياتنا تضامن وتآخي ومس���تقبلنا واحد،

في حياته.

نبدأ حياتنا كبذرة القمح في االسابيع االولى

فنحن أول أداة مهمة على طريق اس���تقالله

من تكوّن الجني���ن ،ولكن ،لنا نظام معين

عن ث���دي أ ّمه وتب���دأ األمه���ات جدي ًا في

للظهور للعيان ،نعط���ي الفرصة للطفل أن

فطام أطفالهن عن الحليب بعد ظهورنا في

يتمتع بالرضاعة من أ ّمه مدة ستة أشهر ومن

ّ
الفكين.

نبدأ بالظهور في عمر الس���تة أش���هر ويكتمل عددنا في عمر السنتين والنصف
تقريب ًا ،س���نتان كاملتان حتى تكتمل المجموعة ويصبح عددنا عش���رين س���ن ًا
وضرس��� ًا ،ونصطف على حافة الفك الس���فلي ،عشرة أسنان واضراس بأشكال
مختلف���ة وبتناغم وتماس���ك ،وكذلك نفعل في الفك العل���وي ويعتقد كثير من
الناس أننا لس���نا بمه ّمين في تلك المرحلة ويعتب���رون ان وجودنا المؤقت في
ف���م الطفل اليعطينا الحق في طلب النظافة والحماية والصيانة في البيت وعند
طبيب األسنان.
ولكنهم مع االس���ف اليعرفون ماذا يخسرون اذا فقدونا ،اذ اننا نعيش واالسنان
الدائمة التي ستلينا في المهمة بحب وصداقة دائمين ،اذ ان بأسفل كل جذر من
جذورنا تنام الس���ن أو الضرس الدائم و يبدأ في التململ والتحرك عندما يحين
وقت ظهورنا في الفم.
ورغم ان بروز االس���نان الدائمة يعني غيابنا عن هذه الدنيا اال اننا نقوم بمهمتنا
بسعادة وتفان كبيرين.

29

قصص من التأريخ
بهلول يعظ الخليفة

حوراء منصوري

30

ش���خصية بهلول ـ كثيراً ما نس���مع بها ـ وهي التي تعني إنس���ان ًا ال يفقه ش���يئ ًا من أمور الحياة ،وحتى كان يقال بهلول

المجنون ،إال أن بهلول الحقيقي كان إنسان ًا عاق ًال و مدرك ًا لألمور ،يتمتع بحكمة ورجاحة عقل ،إضافة إلى اتخاذه الزهد
مبدأ في حياته .عاش بهلول في عهد العباسيين ،واصطنع الجنون والبساطة خوف ًا وإتقاء لدينه ،حيث استطاع من خالل
ّ
للحكام بكل بساطة ،حيث كانوا
هذا الجنون قول ما يريد دون أي خوف ،فكان يطلق مواعظه الحكيمة وانتقاده الشديد

يسألونه ويتقبلون كالمه دون أي عقاب على أساس ان ال عقاب لمجنون ،بل ويجزلون له العطاء.

وذات مرة ،كان الخليفة العباسي هارون الرشيد ـ يقوم في جولة حول مدن الخالفة في العراق ،وبينما هو ما ّر في الكوفة

اذا به يرى بهلول يعدو وهو في ثياب رثة ويحمل بيده قصبة ،وصبيان يركضون خلفه فس���أل الرش���يد حراس���ه عن هذا
الرجل ،فقيل له :هو بهلول المجنون ،عندها قال الرش���يد :آتوني به ،ولكن دون أن تخيفوه ،فأنا أحب أن أراه واس���تمع

اليه .فذهب رجالن وراء بهلول ،حيث تفرّق الصبية عنه عندما رأوا الرجلين اللذين تقدما نحو بهلول ـ وسأاله أن يجيب
الخليفة ـ الذي يريد أن يكرمه ،فضحك بهلول وأتى معهما الى هارون الرشيد الذي أوقف موكبه بالقرب من قصر اإلمارة

األموي القديم في الكوفة.

وعندما تقدم بهلول نحوالرشيد ،لم ينطق بكلمة ،بل نظر اليه ضاحك ًا ،فقال له الرشيد :السالم عليك يا بهلول
فأجاب بهلول :وعليك السالم.

فقال الرش���يد :كنت إليك في اش���تياق ،فمنذ مدة طويلة لم نرك او نسمع منك ما يط ّيب

خاطرنا ،فأجابه بهلول :ولكني أنا لم أشتق اليك..

فضحك الرشيد وقال له :حسن ًا واألن هل عندك ما تعظني به؟

فس���أله بهلول :وبما أعظك؟ ثم نظر الى قصر اإلمارة خلف الرشيد ،وقال بعد أن أشار بيده :هذه

قصورهم وتلك قبورهم.

فقال له الرشيد ،أحسنت يا بهلول ،زدني حتى أزيد لك العطاء فقال له بهلول :من رزقه الله ماالً وجماالً

ّ
فعف في جماله ،وواسى في ماله ،وعدل في حكمه وملكه ،كتبه الله في ديوان األبرار.
وملك ًا

عندها قال له الرشيد بعد أن بدا عليه التأثر :أحسنت يا بهلول وقد أمرنا لك بجائزة كبيرة ،تقضى بها دينك

وتحس���ن بها أحوالك ،فنظر اليه بهلول مس���تهزئ ًا وقال :كال ،إقض دين نفسك أوال ،ثم أتظن ان الله يعطيك وينساني؟
ّ
ٌ
لست بحاجة الى مالك وال أشكو سوء حالي اليك ،ثم رجع متكئ ًا على عصاه من حيث أتى ،تارك ًا الرشيد
فأنا والحمد لله
مطرق ًا وشارد الفكر.
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اختبر ذكاءك

أخطاء

وقع الرسام بعدة أخطاء بني الرمسني ،حاول أن جتدها.
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أي من الوسائل
النقل التالية
تستطيع
الوصول إلى
املنزل؟

لون

هل بإمكانك أيها
الطفل أن تل ّون
هذين القطتني
اللطيفتني؟
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إختبار سرعة الدراجة

إختبر وقت استجابتك وإيقاف دراجتك بأن تسأل أحد أصدقائك أن
يقرر مكان وموعد األمر بالوقوف أثناء ركوبك الدراجة .قس املسافة
املقطوعة قبل أن تقف متاما .أعد جدوال للسرعات البطيئة واملتوسطة
والسريعة.
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زهرة املدائن

يا قدس
مدينة ُضربت بها
األمثال في التأريخ
يا قدس
يا رمز األصالة واحملبة
والسالم.
انت عاصمة ارض

الرساالت السماوية.
مولد املسيح ..
ومسرى محمد
كانت لك االمساء اجلميلة
وكان امسك إيلياء
وانت القدس  ..انت
((زهرة املدائن))

مدينة السالم
الجلك نصلي.
طال الفراق يا قدس
اشتقنا اليك
اال تذكرين؟!
حنن ابناؤك

