ال�سالم عليكم......
ريا ما
كث ً
�س�ألت نف�سي  ..و�س�ألت �أمي و�أبي..
ملاذا هناك ف�صول؟ ملاذا تتغري �شهور ال�سنة؟
مثل -
مثل – �أو �شهر واحد -رم�ضان
ملاذا ال نبقى يف ف�صل واحد  -الربيع
اً
اً
طوال �أيام ال�سنة؟
يوما الإجابة حتى جاء امتحان هذه ال�سنة ..والعطلة ال�صيفية
ومل �أفهم
ً
فهمت �أن التنوع �شيء مهم يف حياتنا ..وهو �شيء من طبيعتنا التي فطرنا اهلل عليها ..فنحن نحب
التغيري والتنوع ونكره الرتابة والروتني ..ولذلك خلق اهلل تعالى الف�صول وال�شهور املتنوعة ...وهاهو يف
كل عام يقبل �شهر اخلري والربكة� ..شهر رم�ضان ..م�سبوقً ا ب�أفراح الكون يف رجب و�شعبان
أهل بال�شهور الطيبة� ..شهور الربكة واخلري ..مقدمات �شهر الغفران..
� اً
ر�أيت �أنني يجب �أن �أذكر نف�سي وكل �أ�صدقائي �أن علينا �أن نح�رض �أنف�سنا ال�ستقبال �ضيفنا العزيز
رم�ضان منذ اليوم ..ن�سارع يف الطاعات ..ونرتك العبث و�إ�ضاعة الأوقات ..لنتدرب على خو�ض
�سباق الطاعة يف ال�شهر العظيم..
سليمان خالد الرومي
هيا بنا فلنعمل ولنت�سابق لر�ضوان اهلل

مدينة ال�سكاكر� ...ص 5

�سمري والتف�سر� ..ص 27

نحوله� ....ص 6

مجلة خاصة باألطفال
تصدر شهريًا عن الوعي
اإلسالمي
العام الثامن والثالثون -العدد 435
شعبان  1433هـ -يونيو  -يوليو  2012م

رئيس التحرير
فيصل يوسف العلي
سكرتير التحرير
سليمان خالد الرومي

�سما وهادي � ...ص 24

�سامل و�سارة � 000ص 8

ق�ص�ص من ال�سرية� ...ص 12

التحـــريــــر
خالد خالوي
سلمى الميمني
االستشارة الفنية والتربوية
رزان الشيخ حسين

نحن نحبك
يا براعم اإلميان
أحمد ولميس علي
مكاوي

رســـــــوم
عماد صقر
حسام دندشي
تنفيذ وإخراج
ماهر خضر
أسامة عبدالهادي
المراسالت باسم رئيس التحرير
صندوق بريد - 23667 :الصفاة  - 13097الكويت
هاتف -22470156 -22467132:فاكس22473709 :
info@ baraem.alwaei.com
مكتب مصر :دار اإلعالم العربية
 4ش الجالء مبنى دوحة ماسبيرو الطابق 6
مكتب  - 606تليفاكس 0020225761213
alwaei@ arabmediahouse.net
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السكاكر
مدينة
مدينة ال�سكاكر

سيناريو :ميساء حلبي
رسوم  :غصون دمراني

انا �أحب ال�سكاكر كثريا  ،ولكنني ال �أ�ستطيع �أكلها يف امل�ساء  ..فهي
�ست�ؤذي �أ�سناين ,ذهب ح�سن �إلى فرا�شه لينام حزينا،ويف حلمه تلك
الليلة طار �إلى مدينة ال�سكاكر،كانت الألوان براقة ..
والأ�شجار من احللوى  ،والطرق مليئة بال�شوكوال ،والبيوت
فطائر حلوى ملونة مغطاة بالق�شدة اللذيذة.
يف تلك املدينة  ..كان الأوالد يقطفون ال�سكاكر امللونة من الأ�شجار ،ويف تلك
املدينة  ..ال يوجد �أمل �أ�سنان  ..وال طبيب �أ�سنان ،والأنهار فيها من ال�شراب املحلى ..
يف ال�صباح  ،ا�ستيقظ ح�سن من نومه �سعيدا وقال  :كم كان حلما جميال ..احلمدهلل الذي
�أعطانا الأحالم .
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ق�صة لل�صغار جدا

نحولة الن�شيطة

سيناريو :يمنى حليب
رسوم  :سهير خربوطلي

تنه��ض نحول��ة من��ذ الصب��اح الباك��ر وتغ��ادر الخلي��ة
لتب��دأ العم��ل بهم��ة ونش��اط  ،ترح��ب به��ا صديقته��ا
الزه��رة وتدعوه��ا لش��رب كأس م��ن الرحي��ق
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تخرج إلى الحقول مع أخواتها النحالت العامالت لجني
الرحيق من الزهور وتصنع منه العسل اللذيذ ..سبحان اهلل

وعندما تعود إلى الخلية تتعاون مع أخواتها في بناء غرف من الشمع
ينامون فيها ويحفظون فيها البيض الذي تضعه الملكة األم الصورة

وفيالمساءتنام بهدوءحتى
الفجر لتبدأ يومها الجديد
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�سامل و�سارة
ماذا ستفعل
هذا الصيف يا سالم ؟

مفاج�أة �سارة

إمم..
اللعب ثم اللعب ..
وعندما يكون هناك
فراغ يمكن أن ألعب

سيناريو :خالد خالوي
رس��وم  :عماد صقر

وما رأيك أن نخرج
اليوم
إلى أين؟ أحب الخروج..

أكيد..
ما رأيك في ملعب
الكرة عند الشاطئ

وأمارس
السباحة

طبعًا ..ولكن بشرط

رائع...
سألعب الكرة..

وما هو
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خلق اهلل
األشجار بلون أخضر جميل
لتحافظ على جمال البيئة
المحيطة بنا وتوفر الظل وتحجب
الغبار والرياح

سوف نشترك في
حملة تشجير المنطقة
التي تحيط بالملعب..

وما فائدة ذلك؟

بعد التشجير
ستكون هناك مسابقات
وألعاب شيقة وجوائز
للمشاركين

الحمد هلل..
شاركت مع مجموعتي في
زرع خمس شجيرات
حتى اآلن

رائع أن
تحيط األشجار بملعب

ممتاز..

وفازت مجموعة سالم
بجائزة أكثر مجموعة
منتجة
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الأبر�ص،الأقرع ،الأعمى

سيناريو :وس��ام حلبي
رس�����وم  :ع���م���اد صقر

قديما ،كان يعيش ثالثة رجال كل
ً
واحد منهم كان مصا ًبا ببالء
وأراد اهلل أن يمتحنهم فأرسل ملكً ا
متنكرا بهيئة رجل فسأل األبرص:
ً

أما األول فكان أبرص ،أي على جلده بقع بيضاء،
وكان الناس يبتعدون عنه لقبح منظره
وأما الثاني فكان أقرع ،ال يوجد على رأسه شعر
دائما أن يكون له شعر جميل
أبدا ،وكان يحلم
ً
ً
وكان الثالث أعمى

ماذا تتمنى
أيها الرجل؟

فقال:
أتمنى أن يصبح جلدي
جمي ًلا ويزول عني المرض
الذي يجعل الناس تبتعد
عني

بسم اهلل ،ها قد زال عنك المرض وأصبحت تمتلك
وجلدا جمي ًلا
لونًا جمي ًلا
ً

هذه الناقة لك ،بارك اهلل لك فيها

وأي نوع من أنواع الرزق أحب إليك؟

يا إلهي
ال أصدق ،أصبح جلدي
جمي ًلا ،وأصبحت
غن ًيا.

أحب أن
يكون لدي ناقة.
ثم أتى الملك إلى األقرع فقال:

ماذا تتمنى أيها
الرجل؟
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أن يكون لي شعر
جميل

ها قد أصبح لديك شعر جميل بإذن اهلل،
وماذا تحب من المال؟

هذه البقرة لك ،بارك اهلل لك فيها

يا لسعادتي.

أحب أن
يكون لدي بقرة.

ثم أتى الملك إلى األعمى
فسأله السؤال نفسه ..فقال األعمى:

أتمنى
يرد اهلل لي
أن َّ
بصري ،وأن يكون
لي شاة

ومرت األيام ،فولدت الناقة ،والبقرة ،والشاة ،وتكاثر
الخير عند كل من الرجال الثالثة حتى أصبح لدى األول
عدد كبير من اإلبل ،ولدى الثاني عدد كبير من البقر،
ولدى الثالث عدد كبير من الغنم.

ها قد
أصبحت
ترى
بإذن اهلل
وهذه
الشاة
لك

الحمد هلل،
الحمد هلل
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َ
الملك نفسه في صورة رجل فقير
وجاء
إلى األول فقال:
كأني أعرفك أيها الرجل ،ألم تكن
أبرص يتجنبك الناس فشفاك اهلل،
وفقيرا فأعطاك اهلل؟
ً

إني رجل
مسكين ،فقدت
مالي ،وضاع مني
جملي ،أسألك بالذي
أعطاك اللون الحسن
والجلد الحسن أن
تعطيني جم ًلا أصل
به إلى بالدي

ماذا
تقول؟
! لقد ورثت
هذا المال
عن أبي،
وأبي ورثه
عن جدي

ال أستطيع،
أعطيت كل من
لو
ُ
سألني لما بقي لي
شيء

ثم أتى الملك إلى األقرع ،فقال له مثل ما
قال لألول ،فرد عليه الرد نفسه،
فقال الملك:

إن كنت كاذ ًبا فأسأل اهلل أن
يعيدك إلى ما كنت عليه

إن كنت كاذ ًبا فأسأل اهلل أن
يعيدك إلى ما كنت عليه

ثم أتى األعمى فقال:

أسألك
رد
بالذي ًّ
عليك بصرك
أن تعطيني
شاة مما
تملك.

12

فرد اهلل علي
واهلل لقد كنت أعمى ًّ
بصري ،ورزقني هذا الرزق ،فخذ من هذا
الغنم ما تشاء.

إن اهلل عز وجل
قد امتحنك،
فنجحت في
االمتحان ،بارك
اهلل لك في
جسدك ورزقك.

وأما األبرص فأعاده اهلل إلى ما
كان عليه ،واألقرع كذلك.
وأما األعمى فإن اهلل بارك له
سعيدا
في رزقه وبصره وعاش
ً
حامدا هلل.
ً

ن�صائح العم بو �صالح

بر الوالدين

�أحبائي براعم الإميان

رس��وم  :عماد صقر

من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى اهلل « بر الوالدين » ومما دلنا على ذلك قول اهلل تعالى

{ َو َق َ�ضى َر ُّب َك �أَ َّال َت ْع ُب ُدو ْا ِ�إ َّ
ال ِ�إ َّيا ُه َوبِا ْل َوال ِ َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�سانًا}

اإلسراء آية 33

أوصيكم أحبائي بهذه اآلداب مع الوالدين

إذا خرج والدك من البيت
فقل له
«حفظك اهلل»
«وأعادك اهلل لنا سالما»

ا
دع ا
هلل
دائ ًما
عد الصالة
لوالديك وخاصة ب

ساعد أمك في احتياجات
المنزل وفي كل
ما تطلبه منك

كلما شاهدتها
ابتسم لها وخاطبها بأدب
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أسماء احمد محمد
الصيني

نور الدين محمود
السودانى

عمر
و وسما

عمر
و جودة

محمود حامد إبراهيم
عبدالفتاح  -مصر

محمد محمود شرف الدين
إ
يمان كب

ا
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دعاء صبرى احمد
اسماعيل -مصر

ك-
المغرب

امنية ايمن محمد

يمنى احمد محمد

كنزى عمرو اب

تسنيم الــــــــ
موسى قـــــــ

رو ابراهيم

سارة محمد كمال محمد
مصر

معاذ بهزاد موسى السيد
مصر

آدم عالء الدين
مصر

أنس عالء الدين
مصر

تهجد محمد عبد العال

حبيبة عالء الدين
مصر

فرح عالء الدين
مصر

نور إيه

اب أحمد

لــــــــــحسن
قـــــــــاسم

زياد الحسن
موسى قاسم

ياسمين الحسن
موسى قاسم

طارق الحسن
موسى قاسم
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ابحث في القرآن الكريم عن األحرف الناقصة
لتعرف اسم الصحابي ...

ستجد الحروف في بدايات اآليات المذكورة� .صحابي جليل هو �أول من رمى
ب�سهم يف الإ�سالم ،و�أول من
1.1سورة األعلى ،اآلية  1ر ُِمي � ً
أي�ضا ،فمن هو؟

م�ساب قا ت قر�آنية

2.2سورة عبس ،اآلية 1

3.3سورة النساء ،اآلية 96
4.4سورة ق ،اآلية 2

1

2

3

5.5سورة القلم ،اآلية 1
6.6سورة فاطر ،اآلية 44

4

5

7.7سورة التوبة ،اآلية 1
8.8سورة الحج ،اآلية 73
9.9سورة الفرقان ،اآلية 3
1010سورة األعراف ،اآلية 33
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7

8

12 11 10 9

أربعة أسماء لحشرات
ذكرت في القرآن الكريم،
ما هي ؟

آية في القرآن الكريم ورد فيها ذكر 11
نبيا ،ما هي؟ وما اسم السورة التي
وردت فيها؟
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يف م�سابقة العدد 431

�شريف  -الكويت
 -1وليد حممود
ي الرببري  -م�صر
� -2سجدة �سام
�سعدالدين -م�صر
ء عبداهلل ال�سيد
� -3إ�سرا
ح خلف -الكويت
 -4زياد طارق �صال
عبدالرحيم -م�صر
حممد يو�سف �أحمد
-5
احلنوف�س  -م�صر
� -6أحمد حممود
عبداهلل  -الأردن
 -7رائد �أحمد
د ال�شافعي -م�صر
حممد عبداحلمي
 -8عبداحلميد
قرين علي  -م�صر
 -9ح�سام حمدي
�سر الزين� -سورية
 -10لني حممد يا
نور نا�صر  -م�صر
 -11كرمية حممد
ميع ح�سن  -م�صر
حر �أحمد عبدال�س
� -12س
علي حممد  -اليمن
ل
مي
 -13روان ج
عبداحلليم  -م�صر
عبداحلليم حممد
 -14حممد
حممود �سعد  -م�صر
� -15صالح الدين

يف م�سابقة العدد 432

ابر عوي�س -م�صر
� -1شهد طه ج
د عباينة -الأردن
عبداحلميد حمم
 -2مو�سى
ح �إ�سماعيل -م�صر
�سماعيل عبدالفتا
� -3سماح �إ
ابر عو�ض -اليمن
� -4آمنة ج
سيد متويل  -م�صر
ل�
ا
 -5منار �أحمد
ني -اململكة املغربية
جلبادي حممد الأم
 -6ا
راهيم ق�ضا -م�صر
 -7يو�سف حممد �إب
ف اجلابي � -سورية
 -8ملى حممد يو�س
سيد متويل -م�صر
 -9رحاب ال�
ل خالد  -الكويت
ائ
� -10أريج ن
حممد ال�سيد -م�صر
 -1مينى �إبراهيم
ح� -سلطنة عمان
1
�صالح حممد �صال
� -12سليمان
ود احلنوين -م�صر
 -13بثينة حمم
مد �أحمد -اليمن
 -1حممد علي حم
4
د الرببري  -م�صر
حمزة �سامي حمم
-15

أ
ر
ا
ن
ب
.
.
.
ا
ل
ب
ي
املواد الالزمة:
ض المسلوق
• 3بي�ضات م�سلوقة
•جزرة
•حزمة جرجري

• 3حبات ذرة م�سلوقة

طريقة التح�ضري:

1
1.نغ�سل اجلرجري ج ً
يدا و
نقطع الأوراق ون�ضعها
يف
طبق لتبدو كالع�شب.
.2
2نق�ش��ر البي�ض��ات الث
ال
ث
ون
�ض
��ع
ها
عل
ى
ا
لع�شب
ب�شكل ع�شوائي.
3.3نق
طع اجلزر على �ش��كل م
ثلث��ات طويلة لتمثل
�أذين الأرنب.
.4
4ن�ض��ع حبة من ال��ذ
رة
يف
ا
ملق
دم�
�ة
لت
نو
ب
مكان
الأنف والفم .
5.5
نقط��ع حب��ة الزيتون �أ
جزاء �ص��غرية لن�ص��نع
الع
يون ون�ضعها يف مكانها.
6.6
ندعو �أ�صدقاءنا لنتن
او
ل
ا
ل
أ
ران
ب
الل
ذي
ذة
.

و�صحتني وهنا
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براعم الإميان يف معر�ض

الكتاب الإ�سالمي
�شاركت جملة «براعم الإميان»
يف معر�ض الكتاب الإ�سالمي
ال�سابع والثالثني وال��ذي
تقيمه جمعية الإ�صالح
االجتماعي ب�شكل �سنوي،
حيث مت االفتتاح بح�ضور
وزي�����ر الإع���ل��ام ال�����ش��ي��خ
حم��م��د ال��ع��ب��داهلل وال���ذي
زار رك����ن جم��ل�ات «ال���وع���ي
الإ���س�لام��ي» و«ب��راع��م الإمي���ان»،
وتعرف على الإ�صدارات القيمة التي
تقوم املجلة بطبعها ون�شرها.

كما توافدت �أع��داد كبرية من املدار�س
االب���ت���دائ���ي���ة وم��رح��ل��ة ري��ا���ض
الأطفال ،الذين زاروا الركن
ومت �إه����دا�ؤه����م �أع�����دا ًدا
م���ت���ن���وع���ة م����ن جم��ل��ة
«ب�����راع�����م الإمي�������ان»
وك��ت��ي��ب��ات ال��ت��ل��وي��ن
وجم��م��وع��ة الق�ص�ص
وال�������ش���ع���ر ،وه���داي���ا
خ��ا���ص��ة ن��ال��ت �إع��ج��اب
الزوار جميعا.
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ب
ال
ته
ال

«براعم الإميان» حت�رض احللقة
النموذجية مبركز زبن الزبن

ح�������������ض������رت جم���ل���ة
«براعم الإمي��ان» احللقة
النموذجية مل��ب��ادئ ق��راءة
اللغة العربية مب��رك��ز زبن
يو�سف الزبن لتحفيظ القر�آن،
ح��ي��ث اح���ت���وت احل��ل��ق��ة على
تهجئة وحتليل وتركيب احلروف
التي �شاركت فيها فتيات املركز،
وكانت احللقة من تنظيم م�س�ؤولة
الأن�شطة وال�برام��ج ن��ادي��ة العتيبي
وفريق الأن�شطة والربامج الثقافية
للمركز ،بح�ضور مراقبة

حت��ف��ي��ظ
حلقات البنات الأ�ستاذة
خلود الدهي�شي ورئي�سة ق�سم
الإ�سناد الفني وف��اء الأي��وب
وبع�ض رئي�سات املركز.
جاءت م�شاركة براعم الإميان
ب��ه��دف التوا�صل م��ع خمتلف
الأن�����ش��ط��ة وال��ب�رام����ج ال��ت��ي
تهتم بثقافة الطفل ،حيث مت
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��راف��ق امل��رك��ز
ومناهجه و�آل��ي��ة عمله ،ومت
خالل الزيارة اهداء �أعداد
من جملة «براعم الإمي��ان»
للطالبات الالتي عربن عن
�إعجابهن مبوا�ضيع املجلة
و�أفكارها.
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من هو الغ�شا�ش؟
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�سيناريو  :رنا نق�شبندي
ر�سوم  :ح�سام الدند�شي
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�سر الفنان ال�صغري
يعي�ش حممد مع عائلته يف منزل �صغري يف الريف,ي�ستمتع
با�ستن�شاق الهواء النقي كل �صباح قبل ذهابه �إل��ى املدر�سة,
ويبدي �إعجابه للزهور والأ�شجار ،وال ين�سى رد التحية على
احليوانات التي يربيها جده يف املزرعة.
وق�ب��ل �أن ت �ب��د�أ العطلة ال�صيفية  طلب حم�م��د م��ن وال��ده
�أن يختار ل��ه عمال منا�سبا ،ي�ساعده قليال يف م�صروفات
امل �ن��زل خ�ل�ال ال�ع�ط�ل��ة ال �ط��وي �ل��ة�� ,ش�ك��ر ال ��وال ��د اب �ن��ه على
اقرتاحه  الطيب ,وطم�أنه �أن عمله يكفي احتياجات  الأ�سرة
ال�سعيدة ,وق��رر �أن يح�ضر ل��ه كتبا وجم�ل�ات ت��زي��ده علما
يعب عما يقر�أ بر�سم لوحة ،وال
وت�سلية ,و�أدوات للر�سم حتى رّ
مي ّل من العطلة ،ويق�ضي وقتا مفيدا .
ك ��ان حم�م��د م�ن�ك� ًب��ا على
ق��راءة ق�صة «هيا نر�سم
ون�شارك» عندما دخلت
فرا�شة ملونة ب�أجمل
الأل � � � � � � � ��وان غ ��رف� �ت ��ه

سيناريو :صفية البكري
رسوم  :شكيب العلمي

ال�صغرية ،و�أخ��ذت تطري ف��وق الكتب والأل ��وان ,ث��م خرجت
عرب النافذة �إلى حديقة املنزل ,حلق حممد بها ,و�صفق فرحا
عندما �شاهدها تطري ح��ول الأزه ��ار وفوقها ،وك�أنها تغني
له وتقول :هيا اتبعني يا حممد ,هيا ار�سمني يا فنان � ..أنا
فرا�شة احلقول ..هنا الآن بني الزهور ...
�سرعان ما �أح�ضر حممد �أدوات الر�سم ،و�أخذ ير�سم الفرا�شة
بدقة وهي تطري فوق الأزهار ،ده�شت العائلة بولدها الفنان,
وقررت �أن ت�شجعه امل�شاركة يف معر�ض الر�سم ال�صيفي كل عام،
حتى جاء اليوم الذي نال فيه حممد لقب «الفنان ال�صغري»
كان حممد كلما �شاهد فرا�شة تطري تذ ّكر �صديقته الفرا�شة،
وكيف ك��ان لها الف�ضل بت�شجيعه وتنمية خياله ,فقد كانت
�س ّره الأول يف الر�سم .
وم ��ا ي� ��زال حممد
ي��ر� �س��م وي �� �ش��ارك
وه� � � � � ��و ي� �ن� �ت� �ظ ��ر
الفوز بفرح و�أمل
كبريين .
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إعداد  :رهف أبو شعر
رسوم  :حسام الدندشي

املقام املحمود
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أسرع سمير وسلمى نحو أمهما التي دخلت غرفة اجللوس
حاملة بني يديها طبق ًا كبير ًا من الكعك املخبوز .يا لها
من رائحة شهية تلك التي مألت أرجاء املنزل لكنها لم
تستطع مع ذلك أن تطغى على فضول سمير« :ما مناسبة
الكعكة يا أمي؟»« .سوف نحتفل اليوم مبرور شهر كامل
على مواظبتكما على أداء الصلوات اخلمس في أوقاتها
يسميه القرآن
ووضوئها وخشوعها يا عزيزي سمير ،وهو ما
ّ
الكرمي بإقامة الصالة».
أطرق سمير رأسه للحظات ثم انصرف إلى غرفته حزينًا ً
تاركا أمه
في حيرة .وفي املساء ،اقترب سمير من أمه ثم همس في أذنها قائلاً »:
ُ
امتنعت عن االشتراك
أخبرت سلمى أنني
لم أتع ّود أن أخفي عنك شيئًا ،لقد
ُ
فت عن حضور جلسات القرآن
مبسابقة حفظ القرآن الكرمي في املدرسة وتوقّ ُ
بت ظنك بي أليس
في املسجد ألنني أفتقر إلى املهارة في التجويد .لقد خ ّي ُ
كذلك؟».
نادت األم على سلمى ثم طلبت إليها أن تتلو اآليتني الثامنة والسبعني
والتاسعة والسبعني من سورة اإلسراء التي أمتّ ت حفظها وجتويدها منذ أيام.
بدأت سلمى بسم اهلل الرحمن الرحيم{ :أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق
فتهجد به نافلة لك
مشهودا .ومن الليل
الليل وقرآن الفجر ّإن قرآن الفجر كان
ً
ّ
محمودا} صدق اهلل العظيم).
مقاما
عسى أن يبعثك ربك
ً
ً
بحب غامر نظرت األم إلى سمير وقالت« :أسمعتَ يا عزيزي؟ إنك قد
ٍّ
حققتَ فعلاً إقامة الصلوات اخلمس من الفجر إلى غسق الليل ،وهو
األمر األشق ،فما رأيك أن تسعى في األيام القادمة إلى ركعتني في جوف

الليل تد ّرب فيهما لسانك على قراءة
ّ
فلعل
سليمة تراعي أحكام التالوة،
خيرا في الدنيا
اهلل الكرمي أن ينيلك ً
وإن أعظم اخلير ليأتي
واآلخرة مع ًا؟ ّ
من القرآن الكرمي».
قفزت سلمى بفرح« :صحيح يا
سمير! عشرة أيام لبدء املسابقة
هي وقت كاف الستثمار وقت الفجر
بتحسني التالوة وتقليد كبار الق ّراء،
باكرا
وإنني سوف أثابر على إيقاظك ً
معا البركة في قيام الليل
كي ال نف ّوت ً
وتالوة الفجر».
وهكذا م ّرت األيام ،واألم تشهد
ً
ملحوظا في جتويد سمير
حتسنًا
ّ
متاما
بعد املثابرة .لقد كانت تعلم
ً
مقدار ما تك َّبده ولدها من عناء في
سبيل ذلك ،لكنها كانت في قمة
الفخر والسعادة و قد شه َد ْت آثار
بركة التالوة في الوقت املشهود الذي
حتضره املالئكة ،وذلك عندما دخل
عليها سمير بعد أيام حاملاً شهادة
إتقان احلفظ والتجويد من املدرسة.
وعندما سألت سلمى أخاها عن سبب
مواظبته على قيام الليل واملكوث
بعد الفجر للقراءة بعد أيام من
فوزه باملسابقة أجاب« :إنني أرجو اهلل
الكرمي يا سلمى أن يكرمني مبقام
محمود في اآلخرة كما أكرمني به في
الدنيا».
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�إع ��داد � :سلم ��ى امليمن ��ي
ر�سوم  :حممد نذير دبا�س

ال�صدقة
َخروف َّ

زور ابن الزرزور
اللي عمره ما «جذب» وال حلف زور
ذبح بقة وتر�س �سبعة اجدور
وخلى ال�شحوم واللحوم على ال�صواين تدور
و�صلوا على نبينا حممد عليه ال�صالة وال�سالم..

حزايتنا اليوم يا حبايبي ال�صغار عن �أهمية ال�صدقة،
ون�شوف (�شلون) ال�صدقة تفيد �صاحبها وترجع
باخلري..
يف يوم من الأيام على وقت (الظهاري) واجلو حار،
ا�شرتى �أبوحممد خروف لعياله وهو راجع البيت،
ففلت اخلروف منه ،ورك�ض �صاحب اخلروف
�أبوحممد يلحقه ع�شان ياخذه لبيته ،وهو يلحقه
دخل هاخلروف يف بيت �أيتام فقراء بالغلط ،وكانت �أم
هالأيتام ال�صغار (تنطر) كل يوم عند (دروازة) بيتها
من يرتك لها �أكل و�صدقة عند الباب فتاخذها حق
عيالها ،وتعودوا جريانهم و�أهل (الفريج) كل يوم
��� �ش�� �ل� ��ون
ال�ظ�ه��اري
ت� � �ن� � �ط � ��ر
دروازة
ال� �ف ��ري ��ج
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ك � � � � � � � � � � � �ي� � � � � � � � � � � ��ف
وق�� � � � ��ت ال � �� � �ض � �ح� ��ى
ت� � � � � �ن� � � � � �ت� � � � � �ظ � � � � ��ر
ال�� � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � ��اب
احلي الذي ي�سكنون فيه

(يحطون) لهم اللي يقدرون عليه مل�ساعدة هالأيتام
الفقراء ،فلما دخل اخلروف باب بيتها طلعت الأم
و�شافت جارهم �أبوحممد عند الباب وهو جمهد
وتعبان!!
فعبالها �إن �أبو حممد عطى لهم اخلروف هذا حقهم
مثل ما (ي�سوون) �أهل الفريج كل يوم..
فقالت :جزاك اهلل خري �أبو حممد ،ع�ساها �صدقة
وا�صلة..
يوم �شاف �أبوحممد هال�شي قالها :عليكم بالعافية ،ولف
وجهه و�شاف ال�سما وقال :يارب تقبلها مني ،ت�صدقت
بهاخلروف للأيتام ال�صغار ،وم�شى (راح) بيته.
ي� �ح� �ط ��ون
ي� ��� �س���وون
راح
�أب� � � � � � � � ��ي
م�ت�رو� �س��ة
ي� � � � �ب � � � ��ي

ي � � � � �� � � � � �ض � � � � �ع� � � � ��ون
ي�� � � � �ع�� � � � �م�� � � � �ل� � � � ��ون
ذه� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ب
�أري� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��د
م� �ل� �ي� �ئ ��ة ب���اخل���رف���ان
ي� � � � � � � � � � � ��ري� � � � � � � � � � � ��د

وباليوم التايل قعد بوحممد من نومه و�صلى الفجر،
وقر�أ �أذكاره وقال بينه وبني نف�سه اليوم (�أبي) ا�شرتي
خروف ثاين لأوالدي ياربي �ساعدين �أالقي خروف
�سمني ب�سعر زين ،وملا طلع من البيت وهو ما�شي لل�سوق،
لقى �سيارة (مرتو�سة) خرفان ،و�صاحب اخلرفان قاعد
يبيعهم ،فقال �أ�شرتي من هني �أح�سن ،ال�سوق بعيد
وبياخذ وقت �أروح و�أرجع ،وراح عند الراعي ع�شان
يختار خروف ،وي�س�أله عن الأ�سعار ،فاختار �أبوحممد
خروف �سمني عجبه� ،أ�سمن من خروفه البارحة.
و�س�أل البياع عن ال�سعر.
فقال راعي اخلرفان :خذها وما بنختلف بال�سعر ..وملا
�أخذ �أبوحممد اخلروف و(يبي) يدفع القيمة تفاج�أ �إن

الراعي يقو ّله :هذا اخلروف دون ثمن!!
�س�أله �أبوحممد :لي�ش؟ �شلون هذا اخلروف ما له
ثمن؟؟
فرد عليه البياع راعي اخلرفان يقول :ال�سبب ياخوي
�أن اهلل رزقني هذه ال�سنة مبيالد عدد كبري من الغنم،
رت
علي �إذا كرثت الغنم �أن �أعطي �أول م�ش ٍ
فقلت :نذر ّ
مني خروف هدية ..و�أنت �أول م�شرتي فهذا ن�صيبك.
وهذي كانت حزايتنا اليوم يا حبايبي ،عرفنا �إن امل�سلم
الزم يحر�ص على ال�صدقة �سواء كبري وال �صغري ،وانتوا
بعد يا عيايل تقدرون جتمعون مبلغ �صغري وتت�صدقون
فيه ع�شان حتمدون ربكم على النعمة ،وت�شوفون انها
برتجع عليكم باخلري والربكة..
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صفحة «مبدعون صغار»
ستقرأون فيها أصدقائي
لقاء مع طفل
بكل عدد
ً
مبدع ،لديه هواية أو متميز
في مجال معين ،وسنعمل
على إبراز موهبته ،وإذا كانت لديك هواية
وتريد المشاركة فإنه يمكنك مراسلتنا على
البريد اإلليكتروني للمجلة.

البطاقة الشخصية
اال�سم:

عمر يو�سف جبارة

العمر:

� 11سنة

ال�صف:

ال�ساد�س االبتدائي

املدر�سة:

اجلابرية الهندية

الهواية:

كرة القدم
ولعبة الكونغ فو
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متى بد�أت مبمار�سة لعبة الكونغ فو؟
منذ �ست �سنوات

من الذي �ساعدك و�شجعك على تطوير قدراتك؟

والدي كان له الف�ضل الأول يف دخويل �إلى عامل الريا�ضة.

ما الإجنازات التي تفتخر بها يف جمال هوايتك؟

احلمدلله لقد ح�صلت على احلزام الأ�سود يف لعبة الكونغ فو
واحلزام البني يف لعبة الكراتيه ومل يبق �إال احلزام الأ�سود يف
لعبة الكراتيه.

هل �شاركت يف م�سابقات حملية �أو دولية؟ وهل فزت ب�أي من البطوالت؟
نعم لقد �شاركت يف بطولة الكويت العام املا�ضي وح�صلت على
املركز الأول يف الكونغ فو يف وزن  40كيلو وح�صلت �أي�ضا على
املركز الثاين يف بطولة الكاراتيه منذ ثالثة �أعوام.

هل لهذه الهواية �أثر على حياتك اليومية؟

نعم بالطبع فالفنون القتالية تعطي الالعب الثقة بالنف�س ب�شكل
كبري وتهذب نف�سه ب�أال ي�ستعمل قوته �إال يف الدفاع عن نف�سه
ولي�س يف االعتداء على الآخرين.

كيف توفق بني هوايتك ودرا�ستك؟

والدتي حفظها الله هي التي ت�ساعدين يف هذا الأمر فهي التي ت�سهر
معي حتي �أمت واجباتي ودرو�سي وهي التي حتر�ص وتن�صحني
على �أن �أوفق بني الريا�ضة والدرا�سة.

ما طموحك؟

طموحي ان �أ�صبح طبيبا �أعالج النا�س.

مباذا تن�صح �أ�صدقاءك قراء جملة «براعم الإميان»؟

�أن�صحهم بقراءة جملة «براعم الإميان» ملا فيها من تنوع كبري
وفائدة للأطفال فهي حتثنا على االلتزام الديني وال�سري نحو
جمتمع ملتزم.

تتمنى لك جملة «براعم الإميان»
التوفيق والتقدم..

�شعـــر � :أمني حميد عبد اجلبار
ر�سوم  :عماد �صقر

هدية الكويت
ت�ضيء  ..كل بيت
ب��������راع��������م الإمي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ان
جت���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���يء ف����ـ����ي الأوان
ت����ف����ي���������ض ب����الأم����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ان
واحل�����������ب واحل���ن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ان
ه������دي������ة ال���ك���وي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ت
ت���������ض����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����يء ك�������ل ب���ي���ت
ب�����ح�����رف�����ه�����ا اه����ت����دي����ـ����ـ����ـ����ـ����ت
ت����ق����ول����ه����ا الأوط���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ان
ر������س�����وم�����ه�����ا �إم����ت����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����اع
ف����ـ����ي ع��������امل الإب����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����داع

ت������ه������ذب ال���ط���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اع
ل���ل���ف���ت���ي���ة ال�����ش��ج��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ان
ي��������ا رب ي��������ا م���ع���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ن
����س���ب���ي���ل���ك امل���ب���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ن
وح�����ب�����ل�����ك امل���ت���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ن
���ع����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����وان
ال����ن���������ص����ر وال� ِ
ب�������������ش������ارة الأ������ص�����ح�����ـ�����ـ�����اب
ُ
وال�����ك����� َّت�����اب
ف����ـ����ي ال����ف���������ص����ل
وال������ب������ي������ت والأح������ب������ـ������ـ������اب
ب�������راع�������م الإمي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ان

�آداب التحية
علمنا رسول اهلل

إلقاء السالم

وهو قول «السالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته».
قال رسول اهلل :
«يسلم الصغير على الكبير،
والمار على القاعد ،والقليل على
الكثير»
( رواه البخاري ) .

رسوم  :فاروق الجندي

