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أعزائي  أوقدت الشمعة السابعة من مجلتكم مجلة الحسيني الصغير أيها األصدقاء ، هذه المجلة التي قدمنا لكم من خاللها 
هو  فيها  هدفنا  وكل   ، والمغامرات  الشيقة  المواضيع  وحتى  واألخالقية  والتربوية  اإلسالمية  المواضيع  من  والكثير  الكثير 
إسعادكم وتوجيهكم نحو الطريق الصحيح وكذلك الترفيه عنكم وفتح اآلفاق أمامكم من خالل المعلومات والقصص النافعة ، 
وسنبقى على هذا الطريق معكم أيها األحبة الصغار نقدم لكم األجمل واألحلى والجديد، ألننا وكما تعرفون نواجه خطرا كبيرا 
من أعداء اإلسالم الذين يريدون تشويهه واستهداف القيم اإلنسانية، فهم يحاولون توجيهكم نحو الثقافات التي ال تتالءم مع 
أخالقيات ديننا الحنيف وبأساليب مختلفة، منها المجالت التي تأتينا من الخارج وكذلك بعض القنوات التلفزيونية غير الملتزمة 
فأنتم بالنسبة لهم هدف مهم ، وبالنسبة لنا أيضا ولكن هم يريدونكم أن تكبروا على الخطأ ، أما نحن فمنهجنا اإلسالم الصحيح 
ومنهج النبي األكرم محمد وآل بيته صلوات الله وسالمه عليهم أجمعين، نعم يا أصدقائي هكذا هي مجلة الحسيني الصغير 
وهذا هو منهجها وهذا ما نطمح إليه ، أن نصل بكم إلى أفضل المراتب وأفضل القيم اإلنسانية ، فأنتم من سيبني هذه 

البلدان ومن سيطورها ومن سيدافع عنها وعن مقدساتها وتاريخها، أنتم شموع هذه المجلة التي لن تنطفئ بإذن الله .
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أهيا الهر العجوز ، ابتعد عين 

ال ، وإمنا ضاع محاري 

يا وييل .. محاري

وجدهتا ، الهر

هنا المشكلة ، لقد أقسمت 
أن أبيعه بدينار إذا وجدته 

عجبًا ، أنت تبكي ،هل عضك هذا الهر؟

كفى ، أنت تعرف 
أن احلمار قد عاد 

يا للمصيبة ، 
ما العمل ؟

ال أدري لماذا تبكي 
مادمت قد وجدت احلمار 

سيناريو: طالل حسنرسوم: عمر طالل

 

روي عن النبي s اأنه قال)من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليِف اإذا وعد(4



لن أحنث بقسمي

هذا احلمار بدينار .. بدينار واحد
مهاًل ، احلمار بدينار ، ومعه 

الهر ، والهر مبائة دينار 

هذا جنون 

إنه يسخر منا 

إنه محار صغري ومجيل 

ال بل أنا ، وهذا ديناري

أنا أشرتيته ، خذ، 
هذا الدينار

إطمئين ، لم أحنث بقسمي، 
وأنقــــــــذت محاري 

آه جن جحا

جحا ، ما 
األمر ؟

فليدفع الثمن إذن

 

العدد 573 روي عن النبي s اأنه قال)الندم توبة(



لوجيا
ة تكنو

وم ثقاف
  تكنولوجيا عل

معلومات لغة علوم صحة عجائب وغرائب ثقافة إختراعات

عات 
ة إخترا

ولوجيا لغ
علوم ثقافة إختراعات معلومات معرفة صحة تكن

ألوان

عجائب خلق الله

النظافة،  الصفاء،  النقاء،  على  يدل  األبيض:  اللون 
الوضوح، البراءة، والبساطة

وقد ورد لفظ " �بَ�بَْيضُّ " في القرآن الكريم في 
�بَ�بَْيضُّ  "�بَْوَم  تعالى:  قوله  في   )106( آية  عمران  آل  سورة 

ُوُجوٌه َوَ�ْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّا الَِّذ�َن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرُ�م �بَْعَد ِإ�َماِنُكْم 
َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِ�َما ُكْنُتْم َ�ْكُفُروَن"

 يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه المؤمنين.
كما وردت في سورة يوسف آية )84( في قوله  تعالى:

" َو�بََولَّى َعنبُْهْم َوقَاَل �َا َأَسَفى َعَلى �ُوُسَف َوا�بَْيضَّْت َعيبَْناُه ِمَن اْلُحْزِن فبَُهَو َكِظيٌم "  أي 
انمحق سوادهما ويرتبط البياض هنا في سورة يوسف ـ على عكس باقي اآليات 
السابقة ـ بأمر مكروه وهو الضعف الشديد للعينين أو العمى نتيجة الحزن الشديد.

بذلك الجواب: فهو  للحرارة،  جيد  موصل  األرض  سطح  ألن 
الساقطة  الشمس  أشعة  لحرارة  كبير  خزان  بمنزلة 
سطح  من  صغير  جزء  فهو  العالي،  الجبل  أما  عليه. 

األرض، فال يخزن سوى كمية قليلة من الحرارة.
 هذا من جهة ومن جهة أخرى تزداد كثافة الهواء على 
الهواء  يشكل  وبذلك  جواره،  وفي  األرض  سطح 
لكونه  اإلنتشار،  من  الحرارة  يمنع  حاجزًا  الكثيف 
موصل رديء للحرارة. أما الهواء المحيط بأعلى 
تنتشر  ثم  الكثافة، ومن  الجبال، فهو قليل 
الحرارة المخزونة لخلو األجواء من المانع. 
الرقيق،  الثوب  حال  هو  بالضبط  وهذا 

فهو أقل وقاية لنا من البرد. 

ألمريكا  الهادي  المحيط  ساحل  في  البحرية  القضاعة  تعيش  البحرية:  القضاعة 
الغذاء  األسماك  وُتشكل  العمالقة،  البحرية  الطحالب  على مجموعة من  الجنوبية 
البحر  جراد  و  بالضفادع  تستكملها  ما  غالبا  القضاعة، وهي  أنواع  لمعظم  الرئيس 
اآلخر  والبعض  المحار،  فتح  خبيرا في  القضاعات  من  البعض  ويعّد  والسرطانات. 

يختص بصيد الثدييات الصغيرة والطيور المائية.
على  مستلقية  وهي  البحر  في  تنام  إنها  الغريبة  وعاداتها  القضاعة  عجائب  ومن 
ظهرها إذ تلف الورق الطويل من الطحالب حول جسمها لئال تنجرف مع الماء وفي 

بعض األحيان تغطي عينيها بكفيها األماميين.

أنها  مع  العالية،  الجبال  في  البرد  يشتد  لماذا 
أقرب إلى الشمس من األودية والسواحل؟  ج:س؟

إعداد: ضياء العيداني

 

روي عن النبي s اأنه قال)ل يدخل اجلنة منام(6



لوجيا
ة تكنو

وم ثقاف
  تكنولوجيا عل

معلومات لغة علوم صحة عجائب وغرائب ثقافة إختراعات

عات 
ة إخترا

ولوجيا لغ
الجبال البحريةعلوم ثقافة إختراعات معلومات معرفة صحة تكن

هي جبال توجد تحت المياه وتنشأ من قاع المحيط 
وبعضها  البحر  سطح  فوق  ليرتفع  يستمر  بعضها 
البحر( ويوجد  المياه )مستوى  إلى سطح  ال يصل 
وقد  مختلفة,  وارتفاعات  أشكال  البحر  تحت  للجبال 
تم رصد العديد من الجبال تحت البحر, مثل )لويهي(

في جزر هاواي.
من  للعديد  رئيس  موطن  هي  البحرية  والجبال 
الجبال  أن  الباحثون  ويقول  البحرية،  المخلوقات 
البحرية قد تكون بمنزلة مالجئ للحياة البحرية خالل 
المناخ  تغير  مثل  القاسية،  البيئية  األحداث  فترات 

الناجم عن تحمض المحيطات.

لسالمتك
ال تترك وجبة الفطور

تناول  أهمية  على  طبية  دراسة  أكدت 
فقد   ، بانتظام  الفطور  وجبة  األطفال 
وجدت أن ذلك يجعلهم أكثر قدرة على 
إلى  إضافة  المدرسة،  في  التركيز 
اجتماعيًا،  األسرة  تماسك  يقوي  أنه 
خاصة عندما يتحدث أفراد األسرة أثناء 
تناولهم الفطور حول المهام المطلوبة 
من كل واحد منهم. باإلضافة إلى ذلك  
التحصيل  أن  الدراسات   أظهرت  فقد 
يتناولون  الذين  لألطفال  العلمي 
وجبة الفطور أفضل بكثير من الذين ال 

يتناولون وجبة الفطور.

مثل لغة عربية و)بعض(،  )كل(  على  )أل(  دخول  يمكن 
الكل والبعض، ولكن ال يصح دخول )أل( على 

)غير( فال نقول الغير واضح، بل غير الواضح.

أ

ب
ف

ن

ج س

 

العدد 773 روي عن النبي s اأنه قال)ما عمرت البالد مبثل العدل(



فكر وتأمل في معنى اآلية الكريمة التالية :
قال تعالى: 

) َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن �بَْقِو�ٍم (     
 سورة التين اآلية )4( 

معلومات تهمك:
إن أجهزة جسمك تعمل بانتظام لحظة بلحظة ،وكل جهاز يقوم بوظيفة أو عدة وظائف 

لتبقى حيا . ومن هذه األجهزة:
)الجهاز العظمي ،الجهاز الهضمي ،الجهاز التنفسي ،الجهاز العصبي ،الجهاز 

الدوري,جهاز االخراج ( 
سؤال: ما هو الجهاز العظمي؟

الجواب:
)The Skeletal system(    )الجهاز الهيكلي )العظمي

هو مجموعة العظام المرتبطة مع بعضها ،ولوال هذه العظام لما كنا إال  أجساما رخوة.
تسمى المنطقة التي تتصل بها العظام مع بعضها بالمفصل.

ويتكون الجهاز الهيكلي بشكل عام من:
الجمجمة، العمود الفقري ،القفص الصدري ،عظام األطراف.

إعداد: لبیب السعدي 
رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن النبي s اأنه قال )املكر واخلديعة واخليانة يف النار(8



أنا صديقكم الجديد )عالء( أتمنى أن أكون خفيف 
الظل عليكم دائما، سأرافقكم في هذا العدد واألعداد 

القادمة لكي آخذكم في رحالت مفيدة نتعرف من 
خاللها على معلومات مهمة  عن شعوب العالم 

وتفاصيلها وفي رحلتي اليوم يا أصدقائي تعرفت 
فيها على شعب جديد لم أكن أعرفه من قبل ، إنه 

شعب الكازاخ، الذي يعيش في آسيا الوسطى فأحببت أن 
أشارككم هذه المعلومات عنهم إمتثااًل لقوله تعالى 

شعب الكازاخ هو أحد الشعوب المسلمة التركية األصل والتي تتمركز فى الجزء الشمالي من 
آسيا الوسطى وتحديدًا فى المنطقة بين سيبيريا والبحر األسود. اصطياد وإقتناء النسور هي 
من إحدى العادات والتقاليد القديمة لشعب الكازاخ والتى استطاع أن يحافظ عليها حتى اآلن. 
معظم الكازاخ هم من المسلمين و الذين بقوا على دينهم منذ أن دخلت هذه القبائل فى 

اإلسالم فى القرن الثاني الهجري )الثامن الميالدي(.
بدأ الكازاخ باستخدام هذا المسمى ما بين القرنين 15 أو 16ميالدي هناك العديد من النظريات 
التي تحدثت عن مصدر كلمة قازاق أو كازاخ. فهي كانت موجودة بالقواميس العربية والتركية 

خالل القرن )13( م، وتعني كلمة " كازاخ " في اللغة التركية القديمة مستقل أو حر.
وهم صيادون ماهرون وهم في الغالب رحالة لديهم قطعان من الخيول وتتوزع هذه االقلية 
مابين روسيا والصين ومنغوليا وفي الغالب هم يتمركزون في دولة كازا خستان والجميل 

أنهم رغم كل التطور الذي تعيشه األرض إال أنهم ما زالوا يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم 
وأسلوب عيشهم القديم . أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذه المعلومات البسيطة والقيمة 

عن هذا الشعب الجميل .. إلى اللقاء في رحلتي القادمة .

إعداد : عالء الباشق

�سم اهلل الرحمن الرحيم
“�َا أَ�بَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعو�اً َوقبََ�اِئَل لِتبََعارَُفوا 

 صدق اهلل العلي العظيم - الحجرات: اآل�ة 13ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَ�بَْقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِ�يٌر  ” 

 

العدد 973 روي عن النبي s اأنه قال )ارفعوا اأ�صواتكم بال�صالة علي فاإنها تذهب بالنفاق(



ذْكر الله تعالى يعني استحضار واستشعار 
وجوده وحضوره معنا باإلضافة إلى ذكر اللسان.
من أسباب القلق وعدم اإلستقرار الفشل في 

الدراسة هذا مختصر ما تقدم الكالم عنه 
باإلضافة لبعض العالجات و أمور أخرى.

١- مرض البدن بسبب زيادة التفكير والقلق من هذه 
الحالة وقد تزداد إلى مرض القلب المعنوي ال المادي 

فيبدأ بالشك وسوء الظن بالخالق والمخلوق .
٢- تولد شعور بأن المال هو السبب الوحيد للسعادة 
والراحة فيبدأ سلوك أي طريق للحصول على المال.

وفي هذا اللقاء أعزائي نتعرف على سبب 
آخر من أسباب اضطراب القلب وعدم 

استقراره وهو ضعف الحالة المادية
مما قد يؤدي إلى :

يتعرض
الكثير منا لحاالت 

من اضطراب 
القلب وعدم 

استقراره ألسباب 

من العالجات المفيدة والنافعة
ذْكر الله تعالى :

" أَال ِبِذكِْر اللَِّه تَطَْمِنئُّ الُْقلُوُب "
  سورة الرعد اآلية( ٢٨).   

ُمختلفة.

لقاء جديد معكم رائع....ودعاء الى ربٍّ حاضر معنا وسامع أن 
يوفقنا لكل أمر للخير جامع.... ويمن علينا بقلب سليم وقانع 

• عزة النفس فال تدنو 
النفس لمال اآلخرين 

وتتذلل.

• وإن القناعة تؤدي إلى ُيسر 
الحساب يوم القيامة عن 
رسول الله  (اْقَنْع ِبَما 

ُأوِتيَتُه َيِخفُّ َعَلْيَك اْلِحَساُب).

• ومن العالجات معرفة 
األمور التي تسبب الفقر 
والتي تدفعه وستأتيكم 
بإذنه تعالى في العدد 

القادم وإلى ذلك الحين 
أترككم بحفظه ورعايته 

والسالم.

• تذكير 

النفس بأن الفقر المادي 

ليس عيبا بل العيب هو فقر 

النفس حيث يشعر فقير النفس 

دائما بالحاجة إلى المال وعدم 

الشبع فيسلك مختلف الطرق 

للحصول على المال كما نشاهد 

بعض األخوة مع كثرة دخله المادي 

يأخذ من هذا ومن ذاك .

• القناعة وهي عالج نافع جدا جدا وتعني اإلكتفاء 

بقدر الحاجة والضرورة من المال وهي صفة محبوبة 

جدا جدا عند الله تعالى وتجعل اإلنسان مرتاح البال 

مطمئن القلب مهما كانت حالته المادية .لذا وصفها 

الرسول األعظم  (بأنها كنز ال يفنى) وقد ورد مدح 

كثير لها بسبب الثمار الطيبة التي تتركها منها:

و أما العالج 
و أما العالج 

إعداد : كمال شبر 
رسوم : زاهد المرشدي  

 

روي عن النبي s اأنه قال )ل يدرك ما عند اهلل اإل بطاعته(10



إعداد: ضياء العيداني 

رسوم : زاهد المرشدي

�أحبتي  بكم  مرحبًا 
�سوية  �سنتعلم  �ل�سغار.. 

حتمل  �لتي  �لكلمات  بع�ض  على 
جمموعة من �لأرقام، ومعنى �لألفاظ 

�لد�لة على �جلماعات.
�لرهط : جماعة من ثالثة �ىل ت�سعة

 )دون �لع�سرة (، قال تعاىل : " َوَكاَن ِف �ْلَِديَنِة ِت�ْسَعُة 
َرْهٍط ُيْف�ِسُدوَن ..." �سورة �لنمل - �لآية) 48(، 

وقال : "َوَلْول َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك  .." هود  - �لآية )91( .
و�حد  ر�أي  �أو  مذهب   يجمعهم  �لنا�ض  من  جماعة    : �لطائفة 

ميتازون به عمن �سو�هم . قال تعاىل : " َفاآََمَنْت َطاِئَفٌة ِمْن َبِني �إِ�ْسَر�ِئيَل 
َوَكَفَرْت َطاِئَفٌة ....." �سورة �ل�سف- �لآية )14( ، و :"....َوْلَي�ْسَهْد 

َعَذ�َبُهَما َطاِئَفٌة ِمْن �ْلُوؤِْمِننَي " �سورة �لنور -  �لآية )2( . 
ًة َفَلْول َنَفَر ِمْن  ـَـة: وهم �أكرث من �لطائفة  ، قال تعاىل : " َكافَّ �لِفـْرق
�إَِذ� َرَجُعو�  يِن َوِلُينِذُرو� َقْوَمُهْم  ُهو� ِف �لدِّ ِلَيَتَفقَّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة  ُكلِّ 

ُهْم َيْحَذُروَن " �سورة �لتوبة  - �لآية )122(   �إَِلْيِهْم َلَعلَّ
فالطائفة  �إذن جماعة �أقل من �لِفْرقة.

"�إِنَّ  تعاىل:  قال  �لأربعني،  �إىل  �لع�سرة  مابني  �لّرجال:  من  بة  �لع�سبة:ع�سْ
�َسُبوُه �َسّرً� َلُكْم َبْل ُهَو َخْيٌ َلُكْم... " َبٌة ِمْنُكْم ل حَتْ �لَِّذيَن َجاُءو� ِبالإِْفِك ُع�سْ

 �سورة �لنور- �لآية )11(
ِ �أَْفَو�جًا" ا�َض َيْدُخُلوَن ِف ِديِن �للَّ �لفوج: �جلماعة �لكثية ومنه قوله تعاىل: "َوَر�أَْيَت �لنَّ

�سورة �لن�سر- �لآية )2(
�ل�سيعة: �سيعة �لرجل هم �جلماعة �لائلة عليه من حمبتهم له، قال �لنبي �سلى �لل عليه 

و�آله: )علي و�سيعته هم �لفائزون(، �أي من �سايعه و�أحبه و�تبعه ف �سيته و�سلوكه.
 " َقِليُلوَن  َل�ِسْرِذَمٌة  َهوؤُلِء  "�إِنَّ  وجل:  عز  �لل  قال  )�خلال�سة(  �لبقية  من  �لبقية  �ل�سرذمة: 

�سورة �ل�سعر�ء- �لآية )54( .

 

العدد 1173
 

العدد 1173 روي عن النبي s اأنه قال )اآفة احل�صب الإفتخار(



و�لعرقية  �لذهبية  �أطيافهم  ومبختلف  �لو�طنني  جميع  على  وي�ستلزم  قا�سية  �سعبة  بظروف  �لعزيز  بلدنا  هدى:مير  �لعمة 
ر�أ�سها  وعلى   ، و�لعاناة  و�ل�ساكل  �ل�سعوبات  جميع  لتذليل  و�لتعاون  و�لتكاتف  �لتوحد  و�ل�سيا�سية  �حلزبية  و�نتماء�تهم 
�لت�سدي للمجاميع �لإرهابية �لتي عاثت ف �أر�سنا ف�ساد� و�إجر�ما ،وطردها من جميع �لناطق �لتي دن�ستها ،و�ل�سعي ،لإعادة 

�لأمن و�لإ�ستقر�ر لربوع وطننا �لغايل و�لعمل على نه�سته وتطويره.
�لطائفية �سو�ء  �إنتماء�تهم  �لقوميات ومبختلف  و�أكر�د وتركمان وغيهم من  ياعمة وندعو �جلميع من عرب  فاطمة: نعم 

كانو� م�سيحيون �أو �آزيديني �أو �سيعة 
�أخرى،  وطو�ئف  �سابئة  �أو  �سنة  �أو 
لنبذ �خلالفات و�لإبتعاد عن �ل�سالح 
و�لتعاون  و�لتكاتف  �ل�سيقة  �خلا�سة 
�لعامة  �ل�سالح  لتحقيق  و�لتوحد 
�أوًل و�لتي �ستورف بظاللها ويقطف 

ثمارها  �جلميع.
�لعمة هدى: و�لأزمة �لالية �لتي مير 
�ل�ساعب  جملة  من  هي  �لبلد  بها 
�ل�سوؤولون  ويحاول  ذكرناها،  �لتي 
هذه  لتخطي  �لكفيلة  �ل�سبل  �إيجاد 
�لرحلة باإتباع و�سائل عدة، منها رفع 
�ل�سر�ئب و�لر�سوم �حلكومية  ن�سب 

قصة : سعد الدين البناء / رسوم : احمد الخزعلي

 

روي عن النبي s اأنه قال )ب�صط الوجه زينة احللم(12



�أجــور  �لو�طن  وحتميل  �لتنوعة 
مت  ما  ومنها  طبيعية  وغي  مرتفعة 
�أجور  ف  كبية  بزيادة  عنه  �لإعالن 

�لطاقة �لكهربائية.
للمو�طنني  �أن  لنن�سى  نرج�ض: 
منها  جد�،  كثية  م�سرفة  مو�قف 
حتملهم ومعاناتهم لأو�ساع �إقت�سادية 
و�أمنية �سيئة ل�سنو�ت طويلة م�ست، 
وتعر�سهم  �حلا�سر  وقتنا  ولغاية 
و  و�لتهجي  و�لتنكيل  للتقتيل 
�سلب �لمتلكات وغيها من �لاآ�سي 

و�لآلم.
�أن  نذكر  �أن  يفوتنا  ول  ريحانة: 
جميع  ف  �ساركو�  �ل�سعب  �أبناء 
ظل  ف  �أُجريت  �لتي  �لإنتخابات 
م�ستقرة،وكذلك  غي  �أمنية  ظروف 
و�لأطفال  و�لن�ساء  �ل�سيوخ  فقدو� 
عمليات  جــر�ء  غيهم،  و�آخرين 
ــة  ــزم و�لأح و�لتفخيخ  �لتفجي 
�لإجر�مية  ــال  ــم و�لأع �لنا�سفة 
يز�ل  ول  مار�سها  �لتي  �لأخــرى 

�أعد�ء �لوطن و�لإن�سانية.

هذ�  �أبناء  مار�سها  �لتي  و�لبطولت  �لنبيلة  �لو�قف  �إميان: 
�لأمنية  �لقو�ت  به  قامت  ما  و�آخرها  �ل�سابر كثية  �ل�سعب 
ومب�ساندة �حل�سد �ل�سعبي من �لت�سدي لالإرهابيني وطردهم 
من �أجز�ء و��سعة وتطهيها من دن�سهم، م�سحني باأمو�لهم 
لتحرير  قدما  �ل�سي  على  عزمهم  �أعلنو�  ،وقد  و�أنف�سهم 

كامل تر�ب �لوطن. 

العدد 1373 روي عن النبي s اأنه قال )متام الإخال�ص اإجتناب املعا�صي(



�لإن�ساف  من  لي�ض  ــدى:  ه �لعمة 
ما  كل  �لر�سمية  �جلهات  تقابل  �أن 
ف  كبية  ــاد�ت  زي بفر�ض  ذكرناه، 
�أي  �إتخاذ  �أو  �لكهربائية  �لطاقة  �أجور 
�أبناء  م�سلحة  غي  ف  ي�سب  �إجــر�ء 
باأم�ض  فالو�طن  �لجاهد،  �ل�سعب 
وعلى  �خلدمات،  هذه  �إىل  �حلاجة 
�لنظر  �إعادة  وقادتها  �لدولة  رجالت 
مليا  و�لتفكي  �لقر�ر�ت  هذه  مثل  ف 

ف كيفية رد �جلميل لن د�فع عن �لوطن،فلول �لت�سدي �لبطويل من قبل ف�سائل غيورة وقو�ت �أمنية �سامدة من 
�أبناء هذ� �ل�سعب �لذين �إ�ستجابو� لند�ء �لرجعية �لدينية باجلهاد �لكفائي للدفاع عن �لأر�ض و�لقد�سات، ومو�قفهم 

�لإرهاب  ُدِحَر  بها  �لتي  �ل�سجاعة 
و�أف�سلْت خمططاته �لدنيئة، لا ظل 
�أ�سدرو�  �لذين  �ل�سوؤولون  �ل�سادة 
 ، مبنا�سبهم  حمتفظني  �لقر�ر  هذ� 
لغادرة  حقائبهم  �أحزمو�  �أنهم  �إذ 
�أحدق  عندما  عو�ئلهم  مع  �لوطن 
بهم  قريب  من  �لد�ع�سي  �خلطر 

وبغيهم.

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )الرفق مفتاح النجاح(روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)احل�صد �صر الأمرا�ص(14



�أ�سئلة �لق�سة
حتقيق  ن�ستطيع  كيف   )1

�ل�سالح �لعامة؟
�لرجعية  دور  هو  ــا  2(م
�لدينية �لعليا ف قر�ر �إعادة 
�لنظر ف زيادة �أجور �لطاقة 

�لكهربائية؟
�ل�سعب  �أبناء  �لنبيل �لذي مار�سه   3( ما هو �لوقف 

�لعر�قي  ف �لدفاع عن �أر�ض �لوطن و�لقد�سات؟
4( ما هو �لطلوب من  �ل�سوؤولني جتاه من  د�فع عن 

�لوطن؟
5( هل ميكنك �ل�ساعدة ف تر�سيد �إ�ستهالك �لطاقة 

�لكهربائية؟

نور �لهدى: على �ل�سوؤولني و�لذين ف �أيديهم زمام �حلكم �أن 
عليه  ويق�سو�  و�لإد�ري  �لايل  �لف�ساد  يحاربون  كيف  يفكرو� 
ختل�ض  و�أُ وُنِهَب  �ُسرق  ما  �إعادة  ي�ستطيعون  و�سيلة  وباأي   ،
�لعزيز، و�لحافظة على ما تبقى منها، على  من ثرو�ت بلدنا 
وينعم  حقوقه  من  جزء�  �ل�سعب  �سينال  وعندها  تقدير،  �أقل 

بخي�ت بلده.
�لعمة هدى: وف �لوقت نف�سه ندعو جميع �لو�طنني، ونرجو 
وي�ستخدمو�  �لكهربائية  �لطاقة  �إ�ستهالك  ير�سدو�  �أن  منهم 
،وبذلك  �لإ�سر�ف  ،وعدم  فقط  �إليه  يحتاجون  �لذي  �لقدر 
ميكن  توفي هذه �لطاقة و�إ�ستمر�ر جتهيزها طيلة �ساعات �ليوم.
و�أن�سح  �لإ�ستهالك  برت�سيد  �ليوم  هذ�  من  �ساأبد�أ  حــور�ء: 

�سديقاتي بذلك.
و�أقاربنا  �أهالينا  كذلك،و�سنخرب  جميعا:ونحن  �لفتيات 

ومعارفنا ب�سرورة تر�سيد �إ�ستهالك �لطاقة �لكهربائية.

 

العدد 1573 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )الرفق مفتاح النجاح(



  أنا أتعلم أشياء جديدة

I Learn new things
مرحباً  بكم اأحبتي ال�صغار يف لقاء جديد  ..

�صنتعلم اليوم بع�ص العبارات التي ن�صتعملها يف ال�صارع  .

At the street               

)right( ميني        )تلفظ )رايت

)left( ي�صار        )وتلفظ )َليفت

)north( صمال�    )وتلفظ )نورث

)south( جنوب   )وتلفظ )�صاوث

)far( بعيد    )وتلفظ )فار

)near( قريب     )وتلفظ )ِنري

)close( قريب    )وتلفظ )كلْوز

   تقاطع طرق
     طريق خاطئ 

  اجتاه خاطئ

وتلفظ ) كرو�ص رودز(
وتلفظ )رونكـ َوْي( 

وتلفظ )                          ( 

)cross roads(
)wrong way(

)wrong direction(
رونكـ دايرك�صن

إعداد : جميلة المالكي
رسوم: أحمد الخزعلي

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)ما عمرت البالد مبثل العدل(16



  خريطة

  حمطة البا�ص  

مكتب بريد
وتلفظ )ماب(    

وتلفظ )ب�ص �صتي�ِصن( 

وتلفظ )بو�صت اأوفي�ص(   )map(      

)bus station(

)post office( 

A: Asalamu Alaikum
B: Alaikum Asalam
A: sorry I am not from around here   
B: How can I help you?
A: could you tell me how to get to Imam Hussein

B: Oh, you are going the wrong way.
اأنت ذاهب اإىل الطريق اخلاطئ.

Do you have a map?
A: No,
B: well, take this road then turn left.
ح�صنًا خذ هذا الطريق ثم ا�صتدر اإىل الي�صار.
go to the cross roads 
then turn right
continue past the post office.
then turn left, Imam Hussein 
shrine will be right before you.
ثم ا�صتدر ي�صارًا مرقد الإمام احل�صني 
عليه ال�صالم �صيكون اأمامك مبا�صرة.
A: Thanks alot.
allah bless you.

           حماورة               
Dialogue  

shrine? هالاّ اأخربتني كيف اأ�صل اإىل مرقد الإمام احل�صني عليه ال�صالم؟

A: Is it far from here? هل هو بعيد من هنا؟
B: No, it is near. كال اإنه قريب.

هل لديك خارطة؟

كيف ميكن اأن اأ�صاعدك ؟
اآ�صف: اأنا ل�صُت من هنا

اإذهب اإىل تقاطع الطريق.
ثم ا�صتدر اإىل اليمني.

ا�صتمر اإىل ما بعد مكتب الربيد.

�صكرا جزياًل.

بارك اهلل فيك.

 

العدد 1773 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )اإن قارفت �صيئة فعجل حموها بالتوبة(



كانت املعاهدات التي و�صعها النبي  s تت�صمن عدم القتال وعدم اإيذاء 
امل�صلمني لكن اليهود مل يحفظوا العهد وحاربوا مع كفار قري�ص يف معركة 
الأحزاب )اخلندق( , وهذا ما جعل النبي s ي�صري بجي�صه اإليهم , حيث 
حت�صن كثري من يهود احلجاز يف ناحية تدعى خيرب تبعد نحو مائة ميل 

�صمال املدينة املنورة.
وا�صعة  اأر�ـــص  عــن  عــبــارة  خيرب  و 
قتالية  مناطق  ثــالث  اإىل  مق�صمة 
ثمانية  مـــن  ــكــون  ــت وت  , حمــ�ــصــنــة 
 , نــاعــم  ح�صن   : وهــي   , ح�صون 
, ح�صن  معاذ  بن  ال�صعب  ح�صن 
اأبي , ح�صن  قلعة الزبري , ح�صن 
, ح�صن  القمو�ص  , ح�صن  النزار 

الوطيح , ح�صن ال�صالمل.

إعداد : وسام القريني 
رسوم : احمد الخزعلي 

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)التدبري قبل العمل يوؤمن الندم(18



�صار اجلي�ص الإ�صالمي لفتح خيرب يف جمادى الأُوىل
 �صنة 7ه, وقد متاّ فتح خيرب يف )24( رجب )7(ه على رواية, 

بعد اأن حا�صرهم ر�صول اهلل s ب�صعًا وع�صرين ليلة.
حملوا  الذين  يفلح  مل  وملا  احل�صار  من  يومًا  ع�صرين  بعد 
اهلل,  ر�صول  على  ذلك  فاإ�صتـداّ  احل�صن  اإخــراق  يف  الراية 
وقال s : لأبعثناّ غدًا رجال يحباّ اهلل ور�صوله ويحبه اهلل 
ور�صوله , كرار غري فرار, يفتح اهلل على يديه. وكان علياّ بن 
اأنه  له  ـ فقيل  الرمد, فدعاه,  اأرمد, �صديد    g اأبي طالب 
ي�صتكي عينيه ـ ; فلما جاء علي g اأخذ s من ماء فمه 
وقال:  ـ  وجع  بهما  يكن  كاأن مل  ـ حتى  فربئتا  عينيه,  ودلـك 
اللهم اكفه احلراّ والربد. فما ا�صتكى من عينيه, ول من احلراّ 
والربد بعد ذلك اأبدًا, وعقد له, ودفع الراية اإليه, وقال له: 

قاتل ول تلتفت حتى يفتح اهلل عليك.
فقال علي g : يا ر�صول اهلل ; عالم اأقاتلهم؟

, واأين ر�صول  اإل اهلل  اإله  اأن ل  اأن ي�صهدوا  s: على  فقال 
اهلل فاإذا فعلوا ذلك حقنوا مني دماءهم واأموالهم اإل بحقها 

وح�صابهم على اهلل عزاّ وجل.
فخرج الإمام علي g اإىل القتال وخرج اإليه اأهل احل�صن , 
وكان اأول من خرج اإليه منهم احلارثـ  اأخ مرحبـ  وكان فار�صًا 

�صجاعًا , فانك�صف امل�صلمون وثبت علي g فت�صاربا , فقتله 
اأمري املوؤمنني g واأنهزم اليهود اإىل احل�صن.

فلما علم مرحب اأن اأخاه قد قتل نزل م�صرعًا , ولب�ص درعني , 
وتقلاّد ب�صيفني , ومعه رمح , فبادره الإمام علياّ g  ف�صربه 
اإىل  اليهود  امل�صلمون. فانهزم  g  وكرباّ معه  , فكرباّ  وقتله 

داخل احل�صن واغلقوا باب احل�صن عليهم.
g من الو�صول اإىل  ن  وكان احل�صن خمندقًا حوله, فتمكاّ
الكبرية  احل�صن  بــاب  واأخــذ  وقلعه  فعاجله  احل�صن  بــاب 
ـ  ذراعــًا  اأربعون  اأي:  �صربًا,  ثمانون  طولها  التي  ـ  العظيمة 
 , باحل�صن  وظفروا  اخلندق  امل�صلمون  فعرب  ج�صرًا  فجعلها 
وملا ان�صرف امل�صلمون من احل�صن اأخذ علياّ g  الباب 
ـ وكان  اأربعون ذراعًا  ـ  اأذرعــًا من الأر�ص  بيمناه فدحى بها 

الباب يعجز عن فتحه اأوغلقه اأثنان وع�صرون رجال منهم.
 s g وقد قال  هكذا جاء الن�صر على يدي الإمام علي 
اأن  ل  »لو  الرواية  يف  جاء  كما   g لالإمام  الواقعة  تلك  يف 
عي�صى  يف  الن�صارى  قالت  ما  فيك  اأمتي  من  طوائف  تقول 
بن مرمي , لقلت فيك مقالة ل متر مبالأ النا�ص اإل اأخذوا من 
تراب رجليك ومن ف�صل طهورك ي�صت�صفون به, ولكن ح�صبك 
اأن تكون مني واأنا منك , ترثني واأرثك , واأنت مني مبنزلة 

هارون من مو�صى اإل اأنه ل نبي بعدي« .

 

العدد 1973 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )اأعظم الذنوب عند اهلل ذنب اأ�صر عليه عامله(روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)التدبري قبل العمل يوؤمن الندم(



ملعقة �صغرية فلفل وملح 

1. ن�صع البطاطا املهرو�صة يف وعاء ون�صيف 
وامللح  والبهارات  اجلبنة  من  القليل  اإليها 

والفلفل 
)البايرك�س(  �صينية  يف  البطاطا  نوزع   .2

ونر�س ماتبقى من اجلبنة فوقها .
3. ن�صع ال�صينية يف الفرن ملدة )10 (دقائق .

جانب  اإىل  �صاخنة  وتقدم  البطاطا  تقطع   .4
بع�س اأطباق الطعام.

3 حبة بطاطا م�صلوقة ومهرو�صة 
)ثالثة اأرباع(   الكوب من جبنة )موتزاريال( 

ملعقة �صغرية بهارات 

إعداد: هدير فيصل

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)اتقوا اهلل يف اخللوات , فاإن ال�صاهد هو احلاكم(20



كان جحا م�صافرا اإىل بلدة بعيدة واأخذ معه 
حمال ً من ال�صكر 

ف�صاأله بع�صهم: -ملاذا تاأخذ معك حماًل من 
ال�صكر 

فقال لهم: -لأن الغربة مرة .!!

قال املعّلم للتلميذ: اإذا كان واحد زائد واحد ي�صاوي اثنني، 
واثنان زائد اثنان ي�صاوي اأربعة، فكم ي�صاوي اأربعة زائد 
اأربعة ؟ قال الطفل: هذا لي�س عدًل يا �صيدي، اإّنك اأجبت عن 

الأ�صئلة ال�صهلة وتركت ال�صوؤال ال�صعب يل.

تتمّدد  التي  الأ�صياء  على  مثاًل  هات  للتلميذ:  املعّلم  قال 
العطلة  التلميذ:  فاأجاب  الطق�س،  عوامل  بفعل  وتتقّل�س 

ال�صتوية اأ�صبوعان والعطلة ال�صيفية ثالثة اأ�صهر.

رسوم : زاهد المرشدي

 

العدد 2173 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )التوا�صع ين�صر الف�صيلة(



�لنباتات  عامل  ف  �أمونة  رحلة  �نتهت 
و�سبقتها  رحلتها �ل�سيقة ف عامل �حليو�ن، 
ومن هذ� �لعدد �ستبد�أ حكاياتها �جلديدة 
�سديقتها  خالل  ومن  �لبحار  عامل  ف 

�ل�سمكة �لذكية �سنتعرف على معلومات جميلة.
�أمونة :- كيف حالِك يا �سديقتي ؟

�ل�سمكة �لذكية :- �أنا بخي و�أحمده تعاىل على كل حال.
جد�  جميل  �لبحر  وهذ�  �لبحر  ف  تعي�سني  �نِت  �أمونة:- 
وبنف�ض �لوقت تتجلى فيه قدرة �لل �لعظيم وذلك مب�ساحته 
ومبا  فيه  �لياه  حركة  ونظام  �لأطــر�ف  �لرت�مية  �ل�سا�سعة 
�أكانت  �سو�ًءً  �لتنوعة  تعاىل  خلقه  عجائب  من  يحتويه 
كائنات نباتية �أم حيو�نية وما يكتنزه من نفائ�ض ثمينة وغي 

ذلك من عجائب.
كذلك  هو  �لعزيزة  �سديقتي  يا  نعم   -: �لذكية  �ل�سمكة 
�سطحه  على  حدث  ما  باأ�سر�ر  يحتفظ  و�نه  تقولني  وكما 

و�أعماقه من حكايات حمزنة و�أخرى مفرحة، و�ساأحكي 
ـُعد  لِك ف كل لقاء ما �أعرفه من عجائب هذ� �لبحر �لذي ي
من �أكرب بحار �لعامل وهو �لبحر �لبي�ض �لتو�سط، و�لبحر 
)�لاحلة(  للمياه  كبي  جتمع  على  تطلق  �لتي  �لت�سمية  هي 
ومن �لبحار �لوجودة ف �لوطن �لعربي )�لبحر �ليت وبحر 

�لعرب(.
على  �لياب�سة  م�ساحة  من  �أكرب  م�ساحة  �لبحار  وت�سغل 
�لبحرية  �لكائنات  خمتلف  فيها  وتعي�ض  �لر�سية  �لكرة 

�لتي  �لطحالب  منها 
لبع�ض  غـــذ�ًء  تــكــون 

قصة : سارة العبادي
رسوم: أحمد الخزعلي

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)من لب�ص الكرب وال�صرف خلع الف�صل وال�صرف(22



للتنف�ض  �ل�سروري  لالأوك�سجني  وم�سدرً�  �ل�سماك  �أنو�ع 
�لتي  �لأ�سماك  من  كثية  �أنو�ع  �لبحار  ف  تعي�ض  وكذلك 
و�حلجم  بال�سكل  بينها  فيما  تختلف  وجعلها  �لل  خلقها 
ما  منها  وجعل  �لعي�سة،  طبيعة  و  �حلركة  و�سرعة  و�للون 

ي�سلح كطعام لالإن�سان و�آخر ل يجوز �أكله.
�أمونة : هذ� �سحيح فاإن �لأ�سماك �لتي يجوز �أكلها يجب �أن 
تكون )مذكاة( وتذكية �ل�سمك تعني ) �سيده و��ستخر�جه 
جو�ز  ف  في�سرتط  �ل�سحيحة(  �ل�سرعية  بالطريقة  �لاء  من 

�أكل �ل�سمك �سرطان :-
ذو�ت  من  تكون  �أن  �لأول:  �ل�سرط 
تعر�ض  �أو  قليل  كان  و�إن  حتى  �لفل�ض 
لعار�ض بعد �سيده �أدى �إىل �سقوط فل�سه 

فيجوز �أكله.
قد  �ل�سمك  يكون  �أن   : �لثاين  �ل�سرط 
)�أُخرج من �لاء وهو حي( �أو ) مات وهو 

ف �سبكة �ل�سيد (.

�لاء  من  �ل�سمكة  خرجت  ولو    
مثاًل  �لقارب  على  و��ستقرت 
�ل�سياد  يتدخل  �أن  دون  وماتت 

ف ��ستخر�جها فال يجوز �أكلها.
يا  �أح�سنِت   : �لذكية  �ل�سمكة 
�لعلومات،  هــذه  على  �أمــونــة 
�إىل  لأعــود  �لوقت  حان  و�لآن 
�للقاء  ف  �نتظريني  ولكن  �لبحر 
�سفات  عن  لأحــدثــِك  �لــقــادم 

�خرى لالأ�سماك.

 

العدد 2373 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )العجب عنوان احلماقة(



مرحبا بكم أحبتي الصغار كيف حالكم؟ عسى أن تكونوا بخير, في هذا 
العدد ستذهبون معنا في جولة لنتعرف على رياضة القوارب الشراعية ، وهي 
فن التحكم بالقارب الشراعي والقدرة على توجيه مساره وذلك يتطلب خبرات 
كبيرة في ضبط سرعته وموازنته في مواجهة الرياح وتياراته و ايضا يتطلب 

قدرات بدنية عالية من تحمل وفهم عميق لتقلبات البحر للقوة والمرونة.   

 أحبتي الصغار لهذه الرياضة نبذة تاريخية هيا بنا نذهب لمعرفتها.
نشأ سباق القوارب الشراعية في هولندا في القرن الثالث عشر أما في القرن 
الثامن عشر تأسست نوادي لهذه الرياضة , وأدرجت هذه الرياضة ضمن األلعاب 
دولية  منظمة  أول  تأسست  1970م  عام  وفي   , 1900م  عام  في  األولمبية 
لرياضة القوارب الشراعية و أطلق عليها اسم االتحاد الدولي للقوارب الشراعية . 

وقد دخلت رياضة القوارب الشراعية إلى البرنامج األولمبي منذ الدورة الثانية التي كانت  
عام  1900م في باريس وغابت القوارب الشراعية عن اولمبياد سان لويس عام 1904م 
دون أن تغيب عن الدورات الالحقة، وشهد هذا البرنامج عام 1912م في أولمبياد هذه 
اللعبة العديد من التغيرات فكانت صناعة القوارب تميل إلى التصغير مع وجود طاقم 

 اما أجزاء القارب الشراعي فهي :
1- جسم القارب 

2- الصواري 
3- األشرعة  

4- حبال األشرعة والسواري

في  المالحين)العاملين  من 
الفريق للقوارب الشراعية( ليس 
بصغير، فكان عدد المالحين في 
بين  االولى  االولمبية  الدورات 

)10_12( مالحا .

إعداد: كرار عبد عودة
رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)بئ�ص الرفيق احل�صود(24



بعد أن التحق سنان بمؤسسة المحققين التي تضم أفضل المحققين في العالم.

أخبرني  يا هوان  
من هو المحقق 
الرابع في هذه 

المؤسسة.
إنه شاب طيب وال 
يتكلم كثيرا وهو 
بارع في اإلختفاء 

 ألم تلتقي به؟
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العدد 2573 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )كلما اأخل�صت عمال بلغت من الآخرة اأمال(روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)بئ�ص الرفيق احل�صود(



ابعدوا هذا الكائن 
عني .. ابعدوه 
فلست بحالة 

جيدة

وفجاة لمح سنان شيئًا وقفز ..

انتظر لقد 
أمسكتك ..

ماذا؟.

ما هذا يا سنسن؟ 
لم أرك خائفا من 
قبل إنه عنكبوت

ياسنان .. إنه صديقنا...

اعرفك بالمحقق 
الفرنسي سبستيان.

مرحبا.. تعجبني سرعة 
بديهيتك وقوة مالحظتك 

لقد كشفت تنكري واختفائي.

إنه أخطبوطالعقلية كنت أعتقد السفر أثر على قواي يا ويلي يبدو أن 

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)�صالح ال�صر احلقد(26



وعلى مائدة الطعام

تعالوا جميعا فقد حان 
وقت الغداء ، وهي 

فرصة لإلجتماع األول

إننا نتحرك وندور 
في أرجاء هذا العالم 
بواسطة هذه السفينة

إنها سريعة جدا 
ومخصصة حتى 

للمطاردات والطيران

ثاقب هو صقر قوي ينقل 
لنا األخبار والرسائل فهو 
يعمل معنا ونحن ننتظر 
قدومه ليزودنا باألخبار.

الصراحة إن األمر 
يزداد متعة كل 

لحظة ، ولكن متى 
نباشر بأول مهمة

إصبر يا سنان 
فالخبر عند ثاقب.

أنا متحمس 
جدًا للمهمة 

القادمة. 
 

العدد 2773 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )ثمرة احل�صد �صقاء يف الدنيا والآخرة(



كان تلميذ ��سمه �أحمد وهو جمتهد 
كان  ولكنه  وو�جباته،  درو�سه  ف 
�أحد  وف  و�لتكرب  بالغرور  يت�سف 
�لأيام طلب �أحد �أ�سدقائه �أن ي�سرح 
ولكن  �لريا�سيات  مادة  ف  در�ض  له 
�أنا  له:  وقال  م�ساعدته  رف�ض  �أحمد 

ي�ساعدين  ول  مبفردي  �أقر�أ 
و�جباتي  �جنــاز  ف  �أحــد 
فاأنا تلميذ جمتهد وذكي 

فاأنا  يعلمك  لغيي  �إذهب 
مني.  م�ستوى  �أقل  هو  من  �أُعّلم  ل 
فرد عليه �سديقه مهدي: يا لك من 
على  �سكر�  ومتكرب،  مغرور  تلميذ 

در�ض  و�أثناء  �لأيام  �أحد  وف  �للقاء.  �إىل  �جلميل  كالمك 
�أحمد  �سقط  �ل�سلة  كرة  يلعبون  �لتالميذ  حيث  �لريا�سة 
�إىل  يح�سر  �أحمد  وبقي   ، فانك�سرت  �ليمنى  يده  على 
فقط  ولكنه  درو�سه  عن  يتغيب  �أن  يريد  ل  لأنه  �لدر�سة 
هذه  على  وبقى  يده  ب�سبب  �لكتابة  ي�ستطيع  ول  ي�ستمع 
مل  عليه  كثية  درو�ض  مرت  وقد  �أُ�سبوعني  لدة  �حلال 
�إىل  �ليوم  �لذهاب  �أريد  ل  �أمي   : لو�لدته  فقال   ، يكتبها 

�لتلميذ �لغرور

قصة : كرار الخفاجي 
رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )راأ�ص النفاق اخليانة(روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)اإذا مدحت فاخت�صر(28



�لدر�سة فقالت له و�لدته : لاذ� يا ولدي �لعزيز؟  فقال لها : �أنا مل �أقم بكتابة و�جباتي �ليومية خالل فرتة �إ�سابتي 
�أمه : لقد قلنا لك دعنا ن�ساعدك  �أن �أ�سبح �أ�سحوكة للتالميذ فقالت له  وقد تر�كمت علّي جميع �لو�د و�أخ�سى 
بكتابة �لو�جبات �ليومية ولكنك رف�ست فرغم �إ�سابتك مل ترتك غرورك ول تكربك وعنادك �أي�سًا فهذ� عقاب �لل 
لك لكي ترتك هذه �لعادة �ل�سيئة وف هذه �لأثناء طرقت �لباب و�إذ� باأ�سدقاء �أحمد ومن �سمنهم �سديقه مهدي 
قد جاءو� لزيارته ف�سرخ �أحمد بوجههم ماذ� تريدون مني ؟ هل جئتم لكي ت�سمتو� بي؟ فاأجابه مهدي: بل جئنا 
لنقول لك �أن جميع و�جباتك �ليومية قد تناوبنا على كتابتها ورتبناها  لك، تف�سل يا �سديقنا �لعزيز هذه �أجمل 
هدية نقدمها لك مبنا�سبة �سالمتك، فقالت له و�لدته: لقد ظننت �ل�سوء باأ�سدقائك و�أنظر ماذ� قدمو� من م�ساعدة 
مب�ساعدتهم وترك �سفة  �أ�سدقاءه ووعدهم  �أحمد  ف�سكر   ، و�أ�سكرهم على م�ساعدتهم  لهم  بالإعتذ�ر  قم  هيا  لك؟ 

�لغرور و�لتكرب . 
وهكذ� �أعز�ئي �ل�سغار تعلم �سديقنا �أحمد در�سا مهما ف �حلياة فالغرور و�لتكرب يبعد عنكم �لأ�سدقاء و�ي�سا هما 
بيته �لأطهار عليهم  و�أهل  و�آله و�سلم  بها �لل �سبحانه وتعاىل ونبيه �سل �لل عليه  يقبل  �سفتان غي حمببتني و ل 

�ل�سالم.
دمتم �سالني 

 

العدد 2973
 

العدد 2973 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال )راأ�ص النفاق اخليانة(



إن الزجاج من المواد المهمة التي تدخل في جميع مفاصل حياتنا يا أصدقائي لذلك اخترت لكم اليوم 
معلومات عن كيفية صناعته وهي ال تختلف كثيرا ان كانت صناعية أو يدوية حيث تقسم المواد الخام األولية 

المستخدمة في صناعة الزجاج إلى قسمين رئيسين هما:

1- الرمل أو السيليكا: يشكل حمض السيليكون 
المادة األساسية التي يصنع منها الزجاج العادي 

ونحصل عليه من الرمل ويشترط في الرمل المستخدم أن 
يحتوي على نسبة عالية من أكسيد السيليكون تصل إلى %80  

2- مركبات الصوديوم:
 حيث يعمل أكسيد الصوديوم على تقليل درجة اإلنصهار ويساعد  

في تشكيل الزجاج.
3- الكالسيوم والدولوميت:

 يساعد أكسيد الكالسيوم على تصليب الزجاج.
4- الفلدسبار:

 يستخدم بشكل كبير لوجوده بشكل نقي في الطبيعة كما أنه 
رخيص الثمن وينصهر بسهولة.

5- البوراكس:
 يحتوي على أكسيدي الصوديوم والبورون و أن هذه المادة 

تنصهر بشكل جيد وتقلل من معامل تمدد الزجاج 
 ولذلك نجد أن الزجاج الحاوي نسبة كبيرة من أكسيد 
البورون ال ينكسر إذا سخن أو برد فجأة. ويسمى 

بزجاج ) البايركس ( 

  أوال :المواد األاسسية وتضم :

يؤخذ الرمل اىل المصنع

ثانيا: المواد الثانوية :

وهي المواد التي تضاف لتحسين نوعية الزجاج 
كالمواد الملونة ومسرعات اإلنصهار والشفافية مثل 

أكسيد الرصاص وغيرها من المواد .

إعداد: عالء الباشق

 

روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)بالتوا�صع تتم النعمة(30



مرحلة صهر الرمل

تربيد الزجاج بدرجة 
) 400-600 م ْ  (

ب
قال

 ال
يف

ب 
ص

ال

النتيجة الهنائية

وتـمر صناعته بأربع
مراحل هي:

1- الصهر:

2- التشكيل:

3- الهتذيب أو التربيد:

4-اإلهناء:

حيث تكون المواد األولية قد حضرت على شكل 
بودرة أو حبيبات 

وتمزج مع بعضها البعض بنسب وزنيه معينة ثم 
تدخل إلى األفران الخاصة 

يبرد مصهور الزجاج ببطء حتى يصل إلى مرحلة التشكيل بالدرجة المطلوبة، 
يتم التشكيل بإحدى طريقتين:

أ- النفخ والتشكيل اليدوي: يصب المصهور في القالب ويتم النفخ إما بالفم 
أو بالمنفاخ.

ب- النفخ أو التشكيل اآللي: حيث تتم عملية صب المصهور والنفخ آليا .
ويجب أن تتم عملية التشكيل في وقت قصير جدا قبل أن تبرد عجينة الزجاج.

وهي عملية تبريد الزجاج ببطء لتجنب تشققه وتكسره  
وتتم هذه العملية بوضع األدوات الزجاجية  فـي فرن 

التبريد على درجة حرارة تتراوح بين ) 400-600 ْم( لفترة 
زمنية كافية ثم تبرد تدريجيا إلى الدرجة العادية من الحرارة  

يتم في هذه المرحلة تنظيف األدوات 
الزجاجية وصقلها وقطعها وتصنيفها.

يتم تلوين الزجاج أما بصبغة با صباغ خاصة قبل دخولة 
إلى الفرن أو تضاف إلى عجينة الزجاج مواد وعناصر 

تعطي األلوان المطلوبة .
أتمنى أن أكون قد أعطيتكم فكرة عن هذه الصناعة 

المهمة إلى اللقاء في موضوع جديد.

 

العدد 3173 روي عن اأمري املوؤمنني jاأنه قال)ثمرة ال�صلم احللم(



اأول طفل  لدي ابن يبلغ من العمر )4( �صنوات, وهو 
اأتعامل بها  التي  اأعرف حدود العاطفة  اأن  واأريد  يل, 
مع ابني لكي تن�صج �صخ�صيته, وكيف اأجعله اجتماعيًا 
غري منطٍو على نف�صه م�صتقباًل, وهل يوجد كتاب اأقراأه 

خمت�ص بربية الطفل؟
الأخت الفا�صلة )اأم علي(, بارك اهلل فيك يف متابعة 

ابنك واهتمامِك يف بناء �صخ�صيته.
اأمــر مهم يف حياة  العاطفة  بــاأن  لــِك  اأقــول  اأن  اأحــب 
الأطفال, وميكنك اأن تغرقيه بالعاطفة عن طريق حبه 
واحت�صانه واللعب وق�صاء الوقت معه, واحلديث معه 
ويف الوقت نف�صه عدم تدليله الزائد, لأن احلداّ الفا�صل 
بني تقدمي العاطفة املطلوبة, وبني 
اأي�صا  تعلميه  اأن  هــو  الـــدلل 
املطلوبة  والأعمال  احلــدود 
اأن  ــال  ــا مــث ــه ــن مـــنـــه, وم
�صاعة  يف  الــنــوم  تعوديه 
الأطــفــال,  لنوم  منا�صبة 
معينة  �صاعة  على  وتعويده 

للنوم, فقد 

اأم علي من  الفا�صلة  الأخت  �صوؤال من  وردنا 
حمافظة كربالء املقد�صة ت�صاأل فيه:

رسوم : زاهد المرشدي

ــــــن خــــالل  وجــــــــد م
الذي  الطفل  اأن  كثرية  ممار�صات 

اأكرث  يكون  النوم" فاإنه  "�صاعة  على  يعتاد 
ان�صباطا يف حياته, واأكرث تنظيما وانتظاما.

املجال  له  فافتحي  اجتماعيًا  جعله  بخ�صو�ص  اأمــا 
الأقرباء  اأطفال  من  �صواء  الآخرين,  بالأطفال  للاّقاء 

تاأمنني  ممن  املدر�صة  اأو  الرو�صة  يف  اأو  الأ�صحاب  اأو 
مهارات  طبيعي  وب�صكل  �صيتعلم  فهو  بهم,  الخــتــالط 

التعامل مع الأطفال.
بربية  يخت�ص  كتاب  قــراءة  يف  طلبِك  بخ�صو�ص  اأمــا 

الطفل فال �صك اأن قراءة كتاب اأو كتابني عن تربية 
بقراءة  فاأن�صحِك  كــثــريًا  يفيد  ممــا  الأطــفــال 

والــربــيــة(,  الــوراثــة  بــني  )الطفل  كتاب 
لل�صيخ )حممد تقي فل�صفي(.

 

روي عن مولتنا فاطمة الزهراء h اأنها قالت )فر�ص اهلل العدل م�صكنا للقلوب(32



 8 �صنواتفوزي ابو �صوف 

 8 �صنواتن�رص اهلل بلوط 

2 �صنةحممد م�رصي 

5 �صنوات حممد اجلواد �صربا   8 �صنواتليا يو�صف 

10 �صنوات�صحى جا�صم  10 �صنواتا�رصاء كرمي 

4 �صنوات مرمي هادي 

12 �صنة م�صطفى فرا�س

7 اأ�صهر باقر فرا�س 

11 �صنة بنني فرا�س

10 �صنوات نور عالء 

6 �صنوات مهند   مهدي  4 �صنوات طه عبد الرزاق

2 �صنة نور احل�صن �صهيل

6 �صنوات ثائر فار�س 

3 �صنوات ح�صني جا�صم 

1 �صنةتبارك الرحمن خ�صري

7 اأ�صهرحممد هادي

8 �صنوات حممد احمد 

10 �صنوات �صجى جا�صم  7 �صنوات طه �صامر

 12 �صنة كرمي �صربا 

10 �صنوات احمد �صامر 
2 �صنة لنا علي 

7 �صنوات�صامر فرا�س 

 4 �صنواتحممد بعلبكي  8 �صنواتحممد العزير 

6 �صنواتحممد �صهيل 

 3 �صنوات�صفية م�رصي 

 10 �صنواترقية من�صور 

 3 �صنواتر�صا اإ�صماعيل 

 4 �صنواتحيدر حايك 

9 �صنواتعلي الهادي �صربا    8 �صنواتعلي حيدر 

لبنان لبنان
لبنان لبنان لبنان

لبنان لبنان

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

العراق

لبنان
لبنان

لبنان
لبنان لبنان لبنان

لبنان

 

العدد 3373 روي عن الإمام الر�صا  jاأنه قال)فمن مل ي�صكر والديه مل ي�صكر اهلل(



قصة : نادية غازي   رسوم : سرى غزوان  / اإلمارات العربية 

ماما , أمي 
 لقد عدت

ماذا ؟ ما بها 
امي ؟

اشششش ماما 
مريضة ومتعبة 

ال ترفعي 
صوتك

حرارتها 
مرتفعة ومتعبة 

, كنت أنتظر 
عودتِك ألذهب 
بها إلى الطبيب

كيف 
حالِك يا 

أمي

الحمد لله يا عزيزتي 
ال تقلقي وال تقتربي 

مني قد تكون 
اإلنفلونزا 

عافاِك هللا 
وشافاِك 
يا أمي

سنذهب اآلن
 يا عبير،  الطبيب 

قريب لن نتأخر ولكن 
ال تفتحي الباب 

حسنا يا أبي 
إطمئن

يا إلهي البيت 
غير مرتب 

البد أن أمي لم 
تستطع أن تعمل 

شيئا .. عليَّ 
مساعدتها

ألي شخص

 

روي عن الإمام ال�صادق  jاأنه قال)اإن اهلل تعاىل رفيق يحب الرفق(34



آه لقد انتهيت , ولكن ماذا 
عن الطعام ؟ لقد منعتني 
أمي من إشعال 
النار بدون 
وجودها 

سأعد المائدة 
وأحضر السلطة 

وعندما تعود ماما 
أستطيع أن أقلي 

شيئا ما ..

أمي كيف 
حالِك ؟ ماذا 
قال الطبيب؟

أنا بخير إنها إفلونزا بسيطة وستزول مع 
الراحة وبعض الدواء سأذهب ألرتاح قليال ..

ماهذا يا عبير ؟ يبدو أنِك 
شاطرة في أعمال البيت 

طبعا يا بابا فأنا 
أتعلم من أمي 

العزيزة 

ستكون 
ماما 

فخورة 
بِك إن 
شاء هللا

ولكن بقيت مشكلة الطعام ؟ 
لقد أعددت السلطة فقط 

ال تقلقي يا عبير لقد جلبت لكم طعاما لذيذا من السوق ,هيا 
اجلبي الصحون من المطبخ  , على ماما ان تتناول الطعام ايضا                                                                                                                               لقد كانت عبير 

اليوم ممتازة

نعم لقد 
ساعدتني 
كثيرا   

ال أنا لست ممتازة 
لقد كسرت قدحا 

وأنا أغسل الصحون

ههههههه 
إن كل 

من يعمل 
تالقيه 
مشاكل 

ويقع في 
أخطاء

نعم , المهم 
إنه يتعلم من 
أخطائه ويحل 
مشاكله  وأنِت 

كنت رائعة

حقا ؟

 

العدد 3573 روي عن الإمام ال�صادق  jاأنه قال)العتاب خري من احلقد(



صد�قنا الصغير 
عائد من مدرسته 
و�ر�د الذهاب إلى 
ال�يت من منكم �ا 
أصدقائي �ستطيع 

أن �ساعده للوصول 
إليه �أسرع وقت..!

 

روي عن الإمام ال�صادق  jاأنه قال)من دخله العجب هلك(روي عن الإمام ال�صادق  jاأنه قال)ل تعدن اأخاك وعدا لي�ص يف يدك وفاوؤه(36



لقد اصطاد صد�قنا عزوز   كلمات ولكن �نقصها 
�عض الحروف ... هل �مكنكم أصدقائي 
اصطياد الحروف الموجودة في �ركة المياه 
لتكتمل الكلمات الموجودة في الدلو ..

جواب العدد السا�ق ) نفس الرسول(

عزيزي احل�صيني ال�صغري
ا�صطب حروف الن�صيد التايل لتح�صل على كلمة ال�رّص املوؤلفة 
من ثمانية حروف وهي لقب لل�صيدة الزهراء عليها ال�صالم.
بـا�صــمـــا للنـور  مرّدًدا 
الب�صري بب�صعة  فرحتا  يا 
اأجنما احلبور  ولتنرثي 
لح ال�صيا  من  وجهها  املنري

برعما ال�صـرور  تـــفـتـح 
فـاطمــة الزهراء  مبولـد 
ال�ّصمــا       مــالئك  ترنـمي 
كلمـــا الرحمن  و�صبحي 

إعداد : حنان شاهين/لبنان

 

العدد 3773 روي عن الإمام ال�صادق  jاأنه قال)من دخله العجب هلك(



�لعدد  هذ�  ف  �لغد(  )قادة  �سفحتكم  ف  �أحبتي  بكم  �أهال 
�لذي  �جلميل  ب�سوته  �متاز  جديد  موهوب  على  �سنتعرف 
ف  وهو  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  ــام  �لإم خدمة  ف  �سخره 
على  لنتعرف   �أحبتي  معي  فتعالو�  عمره؛  من  �ل�ساد�سة 
�لُن�سد حممود نوري حممود ويبلغ من �لعمر )13( عام ف 
�ل�سف �لثاين متو�سط مبتو�سطة �لغفر�ن �لأ�سا�سية ف منطقة 
وهو  ح�سن  �سوت  حممود  ميتلك  �لقد�سة.  بكربالء  �حلر 
ف  �سوته  ح�سن  فكر�ض  عليه،  به  مّنها  تعاىل  �لل  من  نعمة 
�أهل �لبيت عليهم �ل�سالم حيث بد�أ ن�ساطه كمن�سد  خدمة 
�لبيت  �أهل  �أنا�سيد خمت�سرة بحب  بقر�ءة   )2008( عام  ف 
عليهم �ل�سالم وكان ين�سدها ف �لأفر�ح بولد�ت �أئمة �أهل 
ف  وخا�سة  وفياتهم  ف  �لأحز�ن  وف  �ل�سالم  عليهم  �لبيت 

�أيام عا�سور�ء بذكرى ��ست�سهاد �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم.

�لذي  )كر�ر(  �أخوه  لديه  �لقابلية  هذه  �كت�سف  من  و�أول 
هو �لآخر من�سد ح�سيني وقد لحظ وجود قابلية �ل�سوت 
�حل�سن ف�سعى لإ�ستثمار هذ� �ل�سوت ف خدمة �أبي عبد �لل 
�حل�سني عليه �ل�سالم ف�سجعه على ذلك و�أخذ ي�سطحبه �إىل 
�أخاه  ويدعو  �أمامه،  بها  قام  متارين  عدة  بعد  �لعز�ء  جمال�ض 
�حلاجز  لك�سر  �لعز�ء  جمل�ض  بد�ية  ف  يلقي  لأن  حممود 
�لنف�سي لديه ولبناء �جلر�أة �لأدبية ف د�خله، و��ستمر على 

ذلك حتى �أ�سبح من�سدً� بف�سل �لل تعاىل.
وكان لحمود م�ساركات عديدة منها ف بيوتات كربالء �لتي 
�لزهر�ء  كموكب  �لو�كب  وف  �حل�سيني  �لعز�ء  فيها  ُيقام 
قناة  وف  �حل�سينيات  وف  �لقد�سة  كربالء  ف  �ل�سالم  عليها 
كربالء كما كانت له م�ساركة مع ك�سافة �لإمام �حل�سني عليه 

�ل�سالم �لتابعة للعتبة �حل�سينية �لقد�سة.
�أماكن  وف  �لب�سرة  حمافظة  ف  م�ساركات  لديه  وكذلك 
عديدة منها ح�سينية �لد�ئن ومنطقة حمد�ن ف �أبي �خل�سيب 

وغيها من �لأماكن ف �لب�سرة.
�لتابعة  �لطفولة  رعاية  �سعبة  مع  له  م�ساركة  �آخر  وكانت 
�إنتاج  من  هو  �لذي  �لأوبريت  ف  �لقد�سة  �حل�سينية  للعتبة 
�ل�سعبة )وح�سني نحن ل نن�سى ح�سني(، و�لذي ُعر�ض ف 

مهرجان �حل�سيني �ل�سغي �لأول ل�سرح �لطفل.
�حل�سينية  للعتبة  �جلزيل  بال�سكر  حممود  تقّدم  ــيً�  و�أخ
�لتي  �لطفولة  رعاية  ول�سعبة  �لوهوبني  لدعمها  �لقد�سة 
كان له م�ساركة معها ف �لأوبريت، د�عيًا �لل �لعلي �لقدير 

بالتوفيق للجميع.

�أوتار �سوتية
ت�سدح بحب �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم

 

روي عن الإمام ال�صادق  jاأنه قال)ملعون ملعون من اآذى جاره(38



��ستخدم �أي رقم من 
�لأرقام من 1 �إىل 9 ف 
�لدو�ئر �لوجودة دون 

تكر�ر �لرقم ليكون 
جمموع �لأعد�د ف �أي 
ثالث دو�ئر على �جتاه 

و�حد مت�ساٍو .

عنكم؟؟؟ هل عرفتم ما هي ؟؟وتكوين جملة مفيدة منها ... وماذا اجلميلة وقام مهدي برتتيب الأحرف البالونات حتمل اأحرفًا من لغتنا بائع البالونات ولكنه وجد باأن هذه لقد ذهب مهدي اإىل املتنزه و�صاهد 

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي 
تكون املعادلة �صحيحة

جواب العدد ال�صابق

جواب العدد ال�صابق

ابق
ل�ص

دد ا
الع

اب 
جو

جواب العدد ال�صابق

صة(
قد�

ء امل
بال

)كر

)�صكرا لك(

إعداد: لبيب السعدي
رسوم : زاهد المرشدي

�صديقتكم رقية الفتاة 
اجلميلة والذكية قد 
ا�صركت يف لعبة اآلة 

احلروف وقد ح�صلت على 
هذه الأحرف وجمعتها 
نت منها كلمة وهي  وكواّ

اإحدى مدن العراق 
احلبيب هل عرفتموها ؟ 

هيا لنبداأ .
 

العدد 3973
 

العدد 3973 روي عن الإمام ال�صادق  j اأنه قال )من قال فينا بيت �صعر بنى اهلل له بيتا يف اجلنة(



مزرعة  ميلك  فقي  رجــل  هنالك  كــان 
�سغية يقوم ببيع �لحا�سيل �لتي يزرعها 
ي�سبح  باأن  يحلم  دوما  وكان  �ل�سوق  ف 
ف  ويعي�ض  معروفًا  تاجرً�  وي�سبح  غنيًا 
بيت كبي ويبتعد عن �لعي�ض ف مزرعته 
�ل�سغية ، وذ�ت يوم مرَّ عليه رجل غنٌي 
فقال له:�أعطني ع�سرين تفاحة و�أعطيك 
لأن  �لفقي  �لرجل  ففرح  كله  �لال  هذ� 
�لال كثي جد� فاأعطاه �لتفاح و�أخذ �لال 
و�أ�سبح �لرجل �لفقي غنيًا وترك مزرعته 
�لزرعة  وبقيت  �لدينة  للعي�ض ف  وذهب 
جميع  وذبلت  �سهور  لعدة  حالها  على 
�أحد  وف   ، و�لزهور  و�لنباتات  �لأ�سجار 
�لزهور  باأن  منامه  ف  �لرجل  ر�أى  �لأيام 
 : �ل�سجرة  له  فقالت  تكلمه  و�لأ�سجار 
لأنك  �سيعاقبك  وتعاىل  �سبحانه  �لل  �إن 
من  ثمارنا  ت�سررت  وقد  ب�سقينا  تقم  مل 

ذبلت  لقد   : �لــورود  له  وقالت  �لعط�ض 
كل  جميل  منظر  لنا  يعد  ومل  �أور�قنا 
�حللم  هذ�  وبقى  طمعك،  ب�سبب  هذ� 
مرة  كل  وف   ، فرتة  كل  �لرجل  يــر�ود 
فكر   ، يوؤنبه  �سميه  لأن  حزنه  يــزد�د 
باهر  حل  �إىل  فتو�سل  �لأمــر  ف  كثيً� 
تطوير  على  وعمل  مزرعته  �إىل  عاد  �إذ 
وتكبي م�ساحة �لزرعة وبذل جهد� كبي� 
 ، جدً�  كثي  �لزرعة  �إنتاج  �أ�سبح  حتى 
�سعيدة  حياة  وعا�ض  �أمو�له  و�إزد�دت 
لأنه حلم بالغنى وعمل جاهد� من �أجل 

حتقيق حلمه.

هدير ح�سني لفته / العمر 12 �سنة / حمافظة الديوانية 

اأحالم  املزارع

رسوم : زاهد المرشدي

 

روي عن الإمام الباقر  j اأنه قال )اإن الكذب خراب الإميان(40



ر�صيد قا�صم ايوب / 12�صنة / حمافظة النجف ال�رصف 
1-كتاب العلوم ) من خالله ميكنني معرفة الأمور العلمية واملعرفية(

2- كتاب مكارم الأخالق )يعلمنا كيفية التحلي باأخالق الإ�صالم الفا�صلة (
التي  املفيدة  املعلومات  من  الكثري  g)اأ�صتفدت  علي  الإمــام  طب  مو�صوعة  3-كتاب 

تعالج الأمرا�س( 

هدى �صعيد يا�صني/12�صنة/ حمافظة القاد�صية.
1- مغامرات كوكو) لأنها تعلمني اأن ل اأخالف التعاليم والنظام و اأن اأ�صمع الن�صيحة من الكبار(

2- حكايات العمة هدى) يف كل عدد اأجد فيها اأمور جديدة ومفيدة يف حياتي اليومية(
3-�صفحة مطبخي) تعجبني لأنها تعلمنا كيف نقوم باإعداد وجبات الطعام املفيدة لأج�صامنا(

ر�صل عبا�س كرمي/ 11�صنة/  كربالء املقد�صة 
1- ق�صة اأمونة ) لأنها جميلة وفيها معلومات جيدة ومفيدة ميكنني الإ�صتفادة منها(

2- �صفحة تعلم اللغة النكليزية ) اأتعلم منها اأ�صياء كثرية ومتنوعة (
3- يوميات عبري)اإنها ممتعة واأ�صعر باأنني قريبة من يومياتها  (

 فاطمة عبد احل�صني/ 11�صنة/ حمافظة بغداد
1- كتاب مفاتيح اجلنان )لأنه يحتوي على الكثري من الأدعية والزيارات (

2-�صل�صة ق�ص�س بنت الهدى )لها اأهداف كثرية ومتنوعة(
3-كتاب بنك املعلومات )لإحتوائه على معلومات مفيدة وم�صلية(

علي يون�س حممد  / 10�صنوات/ حمافظة بابل 
1- �صفحة ثقل ميزانك )تعجبني لأنها تقدم الإر�صادات الرتبوية والن�صائح (

2-ق�صة حمدان) تعلمنا كيف  احلكم والتمييز بني احلق والباطل واأن ل نظلم الآخرين(
3- حكايات هادفة )الإ�صتفادة من  هذه احلكايات والعرب لأنها  قريبة من واقعنا اليومي(

نور حممد كاظم / 11�صنة /حمافظة ذي قار 
)b 1- كتاب مفاتيح اجلنان )لنه علمني اأ�صياة مفيدة عن ال�صالة وعن اأهل البيت

2- �صل�صة ق�ص�س لالأطفال )لالإ�صتفادة من املعلومات وقراءة الأحداث امل�صوقة(
3- القراآن الكرمي )لأنه يريح النف�س ويجعلنا نتقرب اإىل اهلل تعاىل(

 

العدد 4173 روي عن الإمام الباقر j اأنه قال)�صالح اللئام قبيح الكالم(



مجلة الحسيني الصغير

تحل زائرًا في العاصمة 
الباكستانية )إسالم آباد(

عن مسرح للدمى بالتعاون مع )جامعة الكوثر اإلسالمية( 2015 وقد تم تخصيص أربعة أجنحة منفردة للطفولة فضاًل العاصمة الباكستانية )إسالم آباد( للفترة )8 - 14( / نيسان شاركت الشعبة في األسبوع الثقافي الثاني الذي أقيم في التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ضمن نشاطات وفعاليات شعبة رعاية الطفولة 
وقسمت األجنحة كالتالي : 

عرض اإلصدارات:
ويتم في هذا الجناح عرض اإلصدارات الخاصة 

بالطفولة، حيث تم طباعة أكثر من )4000( نسخة 
من مجلة الحسيني الصغير وبعض مالحقها الخاصة 

بحياة األئمة عليهم السالم والمالحق األخرى وتم 
توزيعها على األطفال.

تعليم الصالة: ويتم في هذا 
الجناح تعليم البنين والبنات 

كيفية أداء الصالة وتحفيظهم 
اآليات الواجب قراءتها فيها، 
فضاًل عن طرح المعلومات 

الدينية.

 

روي عن الإمام الع�صكري jاأنه قال)اأقل النا�ص راحة احلقود(42



هذا وقد تقدم الحضور بالشكر الجزيل للعتبة الحسينية 

المقدسة لما تقدمه من دعم للطفولة 

في األمور الدينية والثقافية والتعليمية خاصة ونحن نعاصر 

هجمة ثقافية مضادة من أعداء الدين، كما أعجبوا بمواضيع مجلة 

الحسيني الصغير التي تّقوم شخصية الطفل بحسب تعبيرهم.

أما الجناح الرابع 

فقد خصص للفتيات المكلفات

بسن التكليف وارتداء الحجاب

 إذ يتم تعريف الفتاة بالحجاب 

ومدى أهميته في حياتها، كما يتم 

تعليمهن معلومات عن أهل البيت 

عليهم السالم، وبعد ذلك تكون 

هناك مسابقات للفتيات ببعض 

األسئلة ويتم توزيع الجوائز عليهن.

كما تضمن الجناح الثاني
 فقرة الرسم الحر والتلوين و تم توزيع 

األوراق على األطفال ليرسموا مواضيع 
تتعلق بالقضية الحسينية ويتم بعدها 

تقديم جوائز لهم.

الترفيه والتعليم:
كما خصص جناح لتعليم األطفال معلومات 

فقهية عن الصالة والصوم ومعلومات 
أخالقية. كما خصص فيه ألعاب ترفيهية 

هادفة يستفيد منها األطفال.

 

العدد 4373 روي عن الإمام الباقر   jاأنه قال)واهلل ما ينجو من الذنب اإل من اأقر به(



لماذا 
تسلقت 

الشجرة ؟

انظر  إهنا 
العصفورة األم 

سوف تؤذيك أعد 
بيوضها.

هاهاها... لقد كان 
العش لألفعى والبيض 

بيضها والعصفورة 
أرادت أن تنهبك 

هاهاها.

أريد أن  آخذ 
بيض العصفور 

خائفة مين العصفورة ألهنا لقد ابتعدت 

هاها... بيضتان 
مجيلتان للعاشء

وييل...

 أفعى كبرية،،، سوف تلدغين

خليل
مد 

 أح
رسوم:


