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إقرأ فـي هذا العدد...

الآيل العجيب   .......... �ص8

حكايات العمة هدى   ...... �ص24

جنوم يف �سماء الوطن ...... �ص18

يف اليوم الثامن من �سهر رم�سان املبارك �سنة 2 هجرية ح�سلت معركة بني جي�ش امل�سلمني بعدده القليل 
وجي�ش امل�سركني الذين ميتلكون خمتلف اال�سلحة يف ذلك الوقت وهم بعددهم الكبري من الفر�سان 

واملقاتلني , وهي معركة بدر الكربى وحيث اأن امل�سلمني الذين قاتلوا مع نبينا حممد  كانوا متحابني 
ومتاآلفني ومتوحدين ويطيعون النبي  يف كل اأمر يوجهه اليهم وهناك اأي�ساً رجال ا�سداء و�سجعان يف 
�سفوف جي�سه فقد كتب اهلل تعاىل لهم الن�سر املبني وانت�سروا انت�سارا كبري ووا�سحاً واحلقوا بعدوهم �سر 
هزمية واأوقعوا  يف �سفوفهم عدداً كبرياً من القتلى واجلرحى رغم قلة عددهم مقابل اأعداد جي�ش امل�سركني 

الكبرية .  وها هنا نحن اليوم اأبناء العراق ال�سامد وقد تكالبت علينا جيو�ش الطامعني وجيو�ش الكفر واملنافقني 
وما يحملون من حقد و�سغينة وكراهية �سد ال�سعب العراقي ال�سابر �سواء من دول اجلوار ومن دول غري 

اجلوار ومبا ميتلكون من عدة واأ�سلحة متطورة ومدمرة وعدد كبري من �سياطني االإن�ش وهم 
يكيدون وميكرون ويخططون وينفذون خمتلف اجلرائم ال�سنيعة والدنيئة ويعملون 

ُّن اهلل تعاىل علينا بالن�سر واإف�سال خمططاتهم ورد  ـ لتمزيق العراق وت�ستيته , ولكي ميمَ
كيدهم اىل نحورهم فما علينا نحن اأبناء ال�سعب العراقي جميعا اإال اإن نتوحد ونتاآلف 

وكذلك االإخوة االأعزاء القادة ال�سيا�سيني واأع�ساء جمل�ش النواب وغريهم  من امل�سوؤولني 
الكبار ليكتب اهلل لبلدنا العزيز و�سعبه االأبي االأمان واال�ستقرار والتقدم , فان اهلل تعاىل 

ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم .    

السالم عليكم

امل�سرف العام



اإزالة الأذى عن الطريق
وفي الطريق رأى صديقه كان احمد ذاهبا إلى املدرسة 

سنان وهو يرمي قشر املوز 

ما هذا يا سنان 
ملاذا تقوم برمي 
قشر املوز في 

الطريق

وما املشكلة في 
ذلك

ان هذا الفعل سيؤثر على سالمة اآلخرين 
وعلى نظافة مدينتنا أيضاً وان ديننا اإلسالمي 

حثنا على إزالة األذى عن طريق املسلمني 
وعلمنا كيف نحافظ على نظافة مدننا 

وشوارعنا فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله )) إماطة األذى عن الطريق صدقة((

انا آسف يا احمد لم أكن 
اعلم ان فعلي هذا يحمل 

هذه العواقب الكبيرة

وترك سنان هذه األفعال 
السيئة وصار يساهم دائما 

بإزالة األذى واألوساخ عن 
الطريق واحلفاظ على سالمة 

اآلخرين ونظافة مدينته

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق(

رسوم : زاهد املرشدي
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بينما حمدان جالسا في دكانه

اخذ حمدان يفكر في أمر الرجل

 أغثني يا حمدان
ربك الغّياث ، ماذا 
جرى لك ، أخبرني

لقد حكم القاضي 
عليَّ بدفع غرامة 

قدرها 10 دنانير

هجم عليه ودمره 
وسحق بعض 

الدجاجات فضربُت الثور 
بالعصا وهرب ، وعندما 

ذهبت إلى القاضي ، 
حكم علّي بالغرامة 
، فما ذنبي أنا وقد 

خسرت الدجاج والبيض

لقد دخل ثور 
القاضي إلى 

بستاني ، 
وعندما شاهد 

قن الدجاج

وملاذا ؟

ال تيأس من رحمة اهلل 
، اتكل عليه واحتسب 

سينصرك سبحانه وتعالى

حسبي اهلل ونعم 
الوكيل وال حول 
وال قوة إال باهلل 
العلي العظيم

ماذا دهاك يا 
حمدان ، ملاذا أنت 

شارد البال ؟

أفكر في شأن القاضي الذي ال 
يعرف الرحمة ، سأجد أمرا أعيد 
فيه حق الرجل املظلوم واملعني 

هو اهلل العلي القدير

الرجل 

رسوم : محمد الزاملي

ثور القا�ضي

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اأعقل النا�ص حم�سن خائف واأجهلهم م�سيء اآمن( 4
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احضروا لي 
حمدان حاال

افعل ما أريد 
وعليهم دفع غرامة 

إيذائي لهم

اللعنة ، تفكر 
لكل شيء يا 

حمدان

أي جنون هذا

هذا جنون القاضي الذي عينته ، 
يصدر األحكام كيفما يشاء بال 

رحمة وال تفكير ، أحكاما تخالف 
شرع اهلل والرسول وأهل بيته 
صلوات اهلل عليهم أجمعني

ذهب حمدان إلى السوق ووقف أمام 
اخلباز وأخذ يقلب اخلبز ويدافع الناس

أخذ حمدان يفعل الكثير من األمور 
املسيئة حتى وصل األمر إلى الوالي

ابتعدوا عني ، سآخذ 
اخلبز قبل اجلميع ماذا دهاك يا 

حمدان ، اتق اهلل

لقد آذيتني تعال 
معي إلى القاضي

سآخذ منك 
غرامة إذا ذهبت

ما هذه األفعال 
يا حمدان كيف 

تؤذي الناس

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإن اأعجل ال�سر عقوبة البغي( قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اأعقل النا�ص حم�سن خائف واأجهلهم م�سيء اآمن(

ارسل الوالي بطلب القاضي ووبخه على ما صدر 
منه وطلب منه ان يعيد مبلغ العشرة دنانير الى 

الرجل ويعوضه عما سبب له من اضرار

5
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حسني : ان هذه الدورات مفيدة لنا جميعا
علي: لقد قال ابي انها تعلمنا اصول ديننا 

وواجباتنا 

محمود : نعم وعلينا املواظبة عليها.

حسني : لدي فكرة ، تعالوا معي إلى 
اجلامع

االب  : وانتم أيضا يا اوالدي عليكم مساعدة 
اآلخرين مبا تستطيعونه وال تبخلوا بأي معرفة او 
معلومة حتى نكون من أفضل األمم وترتقي بالدنا

حسني : عذرا يا ابي لكننا نريد ان ناتي الى اجلامع 
مساء لنعطي الدروس التي نتعلمها في الدورة 

الصيفية الى الذين ال يستطيعون احلضور معنا 
صباحاً

االب : بارك اهلل فيك يا ولدي انها فكرة جيدة ، وأنا 
مسؤول اجلامع وسوف أساعدكم في هذا األمر

حسني : مرحبا بك يا احمد ، ملاذا انت حزين؟
احمد : كنت امتنى ان اكون معكم في 
الدورات الصيفية لكنني اعمل مع ابي

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإياكم والظلم فاإن الظلم عند اهلل هو الظلمات يوم القيامة(

رسوم : زاهد املرشدي
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اصدقائي االعزاء اهالً بكم في موضوع جديد من صحتي نتناول في 
هذا العدد احد االمراض التي حتدث في فصل الشتاء وفصل الصيف 

ايضاً وهو مرض االنفلونزا.

نتمنى لكم صحة جيدة والى اللقاء

اعراض االنفلونزا : )ارتفاع في درجة احلرارة، وصداع في الرأس وآالم 

في العضالت وألم في احللق، وزكام وتعب عام(

األسباب: من اسباب االصابة مبرض االنفلونزا هو االنتقال من جو 

ساخن خالل النهار إلى الغرف املكيفة بالهواء البارد في فصل 

الصيف او االنتقال من جو دافئ الى بارد في فصل الشتاء بصورة 

مباشرة.                                                                                                 

او عن طريق العدوى حيث تنتقل العدوى 
بواسطة استنشاق الهواء امللوث بفيروس 

اإلنفلونزا من عطاس أو سعال شخص 
مصاب.

 للوقاية من هذا املرض البد وان يهتم الطفل بالنظافة وخاصة 
غسل اليدين باملاء والصابون باستمرار. عدم ملس الطفل 

لعينيه وال أنفه وال فمه بيده, حيث ان األيدي كثيرا ما تكون 
ملوثة بسبب ملسها املتكرر لألشخاص واحلاجيات التي قد 

تكون حاملة للفيروس، فضالً عن االهتمام بالطعام. ونظافته
وال تنسى ان تتجنب استعمال أدوات وحاجيات اآلخرين 

كاملناديل واملناشف.

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي(

رسوم : زاهد املرشدي
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واو ، كم هو 
جميل هذا الرجل 

اآللي

كال فقد اشتراه لي 
والدي أنا وحدي وهو 

يعمل بخدمتي

وفي البيت

أميكننا اللعب 
به ؟

أيها الرجل اآللي  ، 
حطم هذه الزهور 

التي أمامك

اقطع 
أنابيب املاء

أحضر لي 
لعبي

يكفي يا عالء ، 
إنها آلة وسوف 

تعطل

أنا أفعل به ما أشاء 
إنه بخدمتي

ال أريد أن أرى أي 
لعبة في الشارع ، 
حطمها جميعها

هي هي هي هي 
، دميتي ، لقد 

حتطمت

قصة : وسام القريني 
رسوم : احمد اخلزعلي  

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )ال�سفعاء خم�سة : القراآن والرحم والأمانة ونبيكم واأهل بيته عليهم ال�سالم( 8
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بني ، إن األطفال 
منزعجون منك 
ومن تصرفاتك

سأبكي وأغضب 
لو حاولتم ردعي

هذا الدالل سوف 
يفسده ويعود عليه 

باملشاكل الكثيرة

احملني على ظهرك 
أيها الرجل اآللي وإال 

رميتك ،،،، هيا 

حسنا حسنا 
، افعل ما تريد 
يا ولدي احلبيب

وفي حديقة البيت

رجل آلي  أحمق ، ال 
يستجيب لألوامر 
، سوف أحطمك ، 

خذ خذ 

يا ويلي ، دعني 
أرجوك

لقد سئمت منك 
ومن تصرفاتك ، 
سألقنك درسا

ها ها ها ، كل 
شيء منزعج منك 
، حتى اآللي ، هذا 
جزاء من يعامل 

اآلخرين بسوء

9قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )كل جلو�ص يف امل�سجد لغو اإل ثالثة : قراءة م�سلي اأو ذكر اهلل اأو �سائل عن علم(
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اليوم اأحبتي ال�صغار نتعرف على املحطات الكهربائية التي تعمل بالبخار 
فكما تعرفون يا اأ�صدقائي فاإن املحطات احلراريِة لتوليد الطاقة الكهربائية 

تبنى عادة يف املناطق القريبة من  م�صادر املياه لتوفري البخار الذي ي�صتخدم 
يف تدوير التوربني والذي يرتبط ب�صكل مبا�صر اأو عرب جمموعه من العجالت 
امل�صننة مع املوّلد الكهربائي وت�صمى هذه املحطات باملحطات احلرارية لأنها 
ت�صتخدم احلرارة املتولدة من حرق الوقود يف ت�صخني املاء وحتويله اإىل بخار 
وكذلك ت�صمى بالبخارية لكون البخار هو املادة الأ�صا�صية يف تدوير التوربني 

املربوط مبا�صرة مع املولد الكهربائي 
والر�صم املوجود يو�صح اأجزاء املحطة الأ�صا�صية مع و�صيفة كل جزء فيها وهذه 

الأجزاء هي 
1- امل�صخات : وهي تقوم ب�صخ املاء ب�صغط عايل اإىل املرجل 

2- املرجل : هو وعاء من معدن �صلب يتم فيه ت�صخني املاء حتى يتحّول اإىل 
بخار.

3- التوربني : عبارة عن اآلية من ال�صلب ت�صمى عنفه لها حمور ويت�صل مبحوره 
جمموعه من الري�ش ي�صطدم فيها البخار فيعمل على دورانها, ويدور املحور 

ب�صرعة عالية جدا

�صخ املاء اإىل املرجل 
ب�صغط مرتفع

مير البخار على اأنابيب 
حتتوي على ماء بارد 

فيتكثف البخار ويتحول 
اإىل ماء مرة ثانية ليكون 
جاهز لل�صخ اإىل املرجل 

مرة ثانية

ويتم ربط التوربني مبولد 
كهربائي بحيث يتم حتويل 

احلركة الدورانية التي 
ينتجها التوربني اإىل طاقة 

كهربائية يتم تنظيمها 
بوا�صطة املحولت لتكون 
جاهزة للنقل لال�صتهالك

كيف تعمل حمطات توليد الطاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكهربائية ) البخارية (

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )نظر الولد اإىل والديه حبا لهما عبادة(

امل�سخة

 املولد 

1املكثف 

4

5

10
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4- املولد الكهربائي : املولد كهربائي يربط مع التوربني عرب جمموعة من امل�صننات
5- املكثف : وهو وعاء يكون يف داخله جمموعه من الأنابيب التي حتتوي على ماء بارد 

والذي ميرر عليها البخار فيتكثف ويتحول اإىل ماء ليتم �صخه مرة اأخرى اإىل املرجل

الوقود امل�ستعمل
من املمكن اأن يكون الوقود امل�صتعمل يف توليد احلرارة لغر�ش حتويل املاء اإىل بخار

 هو الفحم احلجري او الغاز او زيت الغاز .

يتم ت�صخني 
املاء وحتويله 

اىل بخار 
ب�صغط 

كبري ودرجة 
حرارة عالية 

جدًا

كل توربني يتكون من جمموعة من الري�ش املربوطة على 
عمود دوار وعند ت�صليط البخار ب�صرعة عالية وب�صغط 

كبري على هذه الري�ش �صيجعلها تدور وبالتايل يدور 
العمود الذي ترتبط به هذه الري�ش وهنا نكون قد حولنا 

طاقة البخار اإىل طاقة حركية  ويتم ربط التوربني 
مبولد كهربائي

كيف تعمل حمطات توليد الطاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكهربائية ) البخارية (

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإن عمود الدين ال�سالة وهي اأول ما ينظر فيه من عمل ابن اآدم فاإن �سّحت نظر يف عمله واإن مل ت�سح مل ينظر يف بقية عمله( قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )نظر الولد اإىل والديه حبا لهما عبادة(

اعداد: عقيل الشريفي
رسوم : زاهد املرشدي

املرجل 

 التوربني

2

3
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املعرفةعامل 

لو كان للماء لون لت�صكلت كل األوان الكائنات احلية بلون املاء الذي ي�صكل معظم مكونات 
الأحياء,  ولو كان للماء طعم لأ�صبحت كل املاأكولت من اخل�صار والفواكه بطعم واحد وهو 
طعم املاء, فال يكون لها طعم لأنها �صتكون جميعا بطعم واحد لأنها ت�صقى باملاء. قال تعاىل 
ُكِل اإِنَّ يِف َذِلَك َلآََياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن "�صورة  َها َعَلى َبْع�ٍش يِف اْلأُ ُل َبْع�صَ اٍء َواِحٍد َوُنَف�صِّ "ُي�ْصَقى مِبَ

الرعد الآية 4.
ولو كان للماء رائحة لأ�صبحت كل املاأكولت برائحة واحدة, لكن حكمة اهلل يف اخللق اقت�صت 

اأن يكون املاء الذي ن�صربه ون�صقي به احليوان والنبات ماًء بال لون ول طعم ول رائحة 

من  وهو  خرتيت  و  كركدن  اأي�صا  وي�صمى 
يف  ويعي�ش  ال�صخمة,  الكبرية  احليوانات 
يتعر�ش هذا احليوان  واآ�صيا  اأفريقيا  قارتي 
له  اأن  يقال  حيث  قرنه  ب�صبب  الإبادة  اإىل 
فوائد طبية ما �صاعد على كرثة ا�صطياده و 

لل�صباع  هدفًا  تكون  �صغاره  الذكر.  من  حجمًا  اأ�صغر  الأنثى  اإبادته, 
الأعداء, ورغم  اأماكن  اكت�صاف  يتميز بحا�صة �صم ممتازة متكنه من  والأ�صود. 
ما  فغالبًا  الكثيف  اما جلده  ب�صرعة جيدة,  ي�صتطيع اجلري  انه  اإل  الثقيل  وزنه 
يكون ملجاأ للح�صرات والآفات, ولذلك ي�صاهد غالبًا وعليه طيور مثل ف�صائل اأبو 

قردان تتغذى على تلك احل�صرات.

جنح املخرتع مارك ويت يف ابتكار اأ�صرع �صيارة 
برمائية ميكنها ال�صري على الأر�ش ب�صرعة 125 

مياًل يف ال�صاعة ويف املاء ب�صرعة 60 مياًل يف 
ال�صاعة. حتمل ا�صم )�صي ليون( اأي اأ�صد البحر 

اأثبتت بعدها قدرتها على العمل جيدًا يف الرب 
والبحر.

فعندما تتحول هذه املركبة من �صيارة اإىل قارب 
مائي, ُترفع العجالت اإىل م�صتوى غطاء املحرك 
الأمامي, وُتدَفع ال�صيارة بفوهة يف اخللف ت�صبه 

املوجودة يف موؤخرة الطائرات؛ حيث يوجد 
جتويف يف اأ�صفل ال�صيارة يعمل على اأخذ املياه 

ودفعها اإىل هذه الفوهة لدفع ال�صيارة اإىل الأمام.

معلومات

حيوانات

تكنولوجيا

احلكمة من خلق املاء عامة

 بال لون وال طعم وال رائحة

وحيد القرن

مائية
ة الرب

سيار
ال�

قال الإمام علي عليه ال�سالم )رغبتك يف امل�ستحيل جهل(

رسوم : زاهد املرشدي
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املعرفةعامل 
الإ�صابه  يزيد خطر  قد  البطن  على  النوم  اأن  احلديث  العلم  او�صح  لقد 
بح�صوات الكلى, واو�صحت الدرا�صة ان املر�صى ممن تعر�صوا لالإ�صابة 
بح�صوات الكلى هم اكرث نوما على بطونهم مقارنة بالذين كانوا ي�صتلقون 

على ظهورهم.
ابن  راأى  حينما  ال�صالم  عليه  علي  الإمام  اليها  ا�صار  قد  احلقيقة  وهذه 
نومة  فاإنها  نومك  من  قم  هذا  يا  له:  قال  بطنه  على  نائمًا  اللعني  ملجم 
ميقتها اهلل, وهي نومة ال�صيطان, ونومة اأهل النار بل من على ميينك فاإنها 
نومة العلماء, اأو على ي�صارك فاإنها نومة احلكماء, اأو من على ظهرك فاإنها 

نومة الأنبياء.

من اطول ا�صجار اخل�صب الناعم هي �صجرة من 
نوع "�صكويا عمالقة" موجودة يف كاليفورنيا والتي 

ت�صمى با�صم )جرنال �صريمان(. 
ما  �صريمان  جرنال  �صجرة  عمر  العلماء  ويقدر 
بني 2200 و 2500 �صنة, وقد وجد عن طريق عد 
حلقات �صجرة اأن تاريخها يرجع اإىل �صنة 1305ق. 

م.
مرت  يعادل84  ما  اي  قدم   275 ارتفاعها  يبلغ 
وكتلتها  امتار   8 يعادل  قدم   25 اجلدع  و�صماكة 

1487 مرت مكعب.
امل�صباح  خمرتع  اأن  �صديقي  يا  تعلم  هل 
يف  ولد  والذي  اأدي�صون  توما�ش  هو:  الكهربائي 
)ميالن( يف الوليات الأمريكية املتحدة, يف 11 

�صباط 1847م.
وبعد  معمله,  يف  جتاربه  على  اأدي�صون  انكب 
اإنتاج  يف  ف�صل  جتربة   99 من  اأكرث  خا�ش  اأن 
جتاربه  َل  وَوا�صَ يياأ�ش  مل  اأنه  غري  امل�صباح, 
ة, اإىل اأن جنح يف اخرتاِع امل�صباِح  مبنتهى الِهمَّ
الكهربائي عام 1879م. وما يزال هذا الخرتاع 

م�صجاًل با�صم اأدي�صون. 
يحتاج  النجاح  اإىل  الطريق  اأن  نتعلَّم  هنا  ومن 

اإىل ال�صرب والثقة بالنف�ش والتفاوؤل.

علوم نباتات

اف�ضل اإلسالم والعلم احلديث
طريقة للنوم

ح الكهربائي
امل�صبا

ال�شجرة العمالقة

قال الإمام علي عليه ال�سالم )ل ي�ستخف بالعلم اإل اأحمق جاهل( 13قال الإمام علي عليه ال�سالم )رغبتك يف امل�ستحيل جهل(
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زارت ليلى صديقتها 
هاجر في أحد األيام

املال املفقود

ملاذا أنت حزينة 
هكذا يا هاجر

 كال ، لكني لم أعثر على صاحبه ، 
فقمت بإعطاء املال للفقراء باسم 
صاحبه وملا علم أبي باألمر غضب 
كثيرا ووبخني بشدة ومنعني من 

اخلروج من البيت عقوبة لي

لقد عثرت على 
مبلغ من املال

وهل هذا أمر سئ

وفي اليوم الثاني في بيت هاجروفي الليل اتصلت ليلى بنرجس

هذا كل ما قالته 
لي هاجر ولهذا 

اتصلت بك

أنا أطلب منك ان 
تسامحها يا عم 
وأعاهدك بأنها لن 

تكرر فعلتها
أرجوك يا عم ، 

حديقة املنطقة 
قريبة من البيت 
دعها تذهب معنا

حسنا ، أنا أثق 
بكن ألنكن بنات 
مهذبات وعاقالت

إذن لنستأذن 
أهلنا في زيارة 
هاجر يوم غد

قصة : وسام القريني 
رسوم : محمد الزاملي 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )ل يرد الق�ساء اإل الدعاء(
14
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وفي احلديقة
هذا كل ما حصل 

، أنا لم أكن 
أقصد إال اخلير

 احلمد هلل ، شكرا لكما ، 
استغفر اهلل ربي وأتوب إليه 

سأعتذر لوالدي وأصحح 
خطئي إن شاء اهلل

أما إذا لم تستطيعي اإلنتظار لسنة 
كاملة أو أصابك اليأس في العثور على 

صاحب احلاجة فيمكنك الرجوع إلى 
احلاكم الشرعي وهو رجل الدين الذي 

سيخولك بالتصرف باملال
 ويعطيك اإلذن 

 اوال ، عليك اإلعالن عن 
املبلغ الذي عثرتي عليه ، 
ثم تنتظري لسنة كاملة 

رمبا يأتي صاحب املال 
ويطلبه ، وإذا مرت السنة 
ميكنك أن تتصدقي باملال 

أو الشيء الذي عثرتي 
عليه بثواب صاحبه

نحن نعلم بذلك

صحيح أن نيتك 
كانت للخير لكن 
تصرفك كان خاطئا

 هل عرفت اآلن 
ملاذا أنت مخطئة 

 احلمد والشكر لك 
يا رب العاملني 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اتقوا دعوة املظلوم واإن كان كافرًا فاإنه لي�ص دونها حجاب( قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )ل يرد الق�ساء اإل الدعاء(
15
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أهالً بكم يا أصدقائي االعزاء :

اليوم نتعرف سويًة على إحدى أجمل األلعاب الرياضية وهي 
الكرة الطائرة وتعد هذه اللعبة من األلعاب اجلميلة والنافعة 

جداً لتنشيط الدورة الدموية وحتافظ على قوة العضالت 
ومرونة اجلسم . وكذلك تعد من أكثر األلعاب العاملية شعبية. 

يلعب فيها فريقان تفصل بينهما شبكة عالية. على الفريق 
ضرب الكرة فوق الشبكة باجتاه ملعب اخلصم .

وقد أضيفت الكرة الطائرة إلى األلعاب األوملبية في عام 1964 
وظهرت الكرة الّطائرة باأللعاب األوملبية ألّول مّرة في طوكيو، 

وكانت منذ ذلك احلني رياضة رئيسة في تلك الدورة .

قواعد اللعبة

يتكون فريق الكرة الطائرة من )12( العباً، )6( يلعبون و )6( يكونون ضمن االحتياط , ويتم احتساب 
النقاط عندما ينجح احد الالعبني في رمى الكرة لتالمس أرضية ساحة اخلصم، أو عندما يرتكب 

الفريق اخلصم خطأ أو عندما يحصل 
الفريق اخلصم على عقوبة من أي نوع 

كانت ويتم احتساب األخطاء حينما 
يقوم احد أعضاء الفريق بعمل مخالف 

لقوانني اللعبة أو مخالف لألخالق 
الرياضية ويكون احلكم هو املسؤول عن 
حتديد اخلطأ وتقييمه وكما قلنا سابقاً 

يحصل الفريق على نقطة إذا جنح 
في مترير الكرة من ساحته إلى ساحة 

خصمه ولم يستطع اخلصم ردها 

كرة الطائرة

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )دعوة يف ال�سر تعدل �سبعني دعوة يف العالنية(

رسوم : زاهد املرشدي
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 ويجب أن متر الكرة من فوق الشبكة 

دون أن تلمسها أو تلمس العمود الذي 

ترتكز عليه الشبكة . 

 وتكون أكثر الضربات تأثيراَ عندما 

تهيأ الكرة من أحد أعضاء الفريق 

إلى املهاجم ويقوم األخير بضربها 

بسرعة ودقة ،  ويبقى محافظاً على 

حق اإلرسال إلى إن يستطيع الفريق 

اخلصم رد الكرة ويحصل على نقطة 

وينتقل اإلرسال إليه

وتقسم املباراة إلى خمسة أشواط ومن اجل الفوز باملباراة البد من الفوز بثالثة أشواط ويفوز الفريق 

بالشوط )عدا الشوط اخلامس احلاسم(، إذا حصل على 25 نقطة وبتقدم ال يقل عن نقطتني، مثال )25 

– 23(. وفى حالة تعادل الفريقني 24 – 24 لكل منهما، يستمر شوط املباراة إلى أن يتقدم أحد الفريقني 

بالنقطتني املطلوبتني، ويفوز )26 – 24( أو )27 – 25(، على سبيل املثال :

 وإذا تعادل الفريقان بشوطني لكل منهما فتحسم املباراة باللجوء إلى شوط خامس حاسم من 15 

نقطة أما إذا تقدم احد الفريقني بثالث أشواط متتالية أو بثالث أشواط مقابل شوط واحد فلن يكون 

هناك شوط خامس فالنتيجة تكون محسومة للفريق الفائز بثالث أشواط 

الكرة :

كرة متوسطة أصغر من كرة القدم واخف منها وزناً ويتراوح وزنها مابني )200 غم( الى )280غم( وذلك 

حسب نوع امللعب إذا كان داخل صالة مغلقة أو خارجي مفتوح 

امللعب :

تلعب رياضة الكرة الطائرة على ملعب 

خاص طوله 18 × 9 أمتار، مقسم إلى 

قسمني )للفريق(، طول كل منهما 9 × 

9 أمتار. وتكون الشباك هي الفاصل بني 

ملعبي الفريقني ويبلغ أقصى ارتفاع 

للشباك هو )2.42م( 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )لي�ص منى من ا�ستخف بال�سالة( 17قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )دعوة يف ال�سر تعدل �سبعني دعوة يف العالنية(
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  أن هذا الرصيف قد مت إنشائه قبل شهر وهو لم 
يتعرض ألي تلف فلماذا يبدلون الطابوق املقرنص , 

لقد كانوا مرتبكني حينما ردوا السالم ؟؟ 

 استدر بسرعة ولنعد إلى هؤالء 
الذين يرفعون طابوق الرصيف 

كونوا على استعداد فعلى 
ما يبدو أن لدينا مهمة 

طن
الو

اء 
�سم

يف 
وم 

جن
33

ع 3
اط

الق

 كان املالزم عباس مع مجموعة من اجلنود يسيرون ببطء في إحدى سيارات 
الدورية في احد طرق عاصمتنا احلبيبة وهم يراقبون الطريق وجوانبه

ي
يف

شر
 أل

يل
عق

 : 
صة

ق
ي 

شد
ملر

د ا
اه

: ز
م 

سو
ر

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )لّينوا ملن تعّلمون وملن تتعلمون منه(

السالم عليكم

وعليكم السالم
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 إننا من عمال بلدية 
العاصمة ونقوم باستبدال 
املقرنص التالف بآخر جديد

تباً لكم أيها اإلرهابيون القتلة 
تتنكرون بزي عمال البلدية وسياراتها 

وتظنون أنكم ستفلتون من أيدينا 

 مت إلقاء القبض على 
إرهابيني في القاطع 333 
أرجو إرسال تعزيزات وفرق 

رفع املتفجرات فوراً 

 ) إنها متفجرات إنها 
متفجرات يا سيدي ..(

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )الَظلمة واأعوانهم يف النار( قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )لّينوا ملن تعّلمون وملن تتعلمون منه(

من أي جهة انتم؟
 وما الذي تقومون به؟ 

ً وأين هو التالف؟ إن املقرنص الذي رفعته كله جديدا

بارك اهلل بكم يا أبناء 
العراق الغيارى بجهودكم 

سنقضي على اإلرهاب

عفوا يا سيدي هذا واجبنا وعلينا 
تنفيذه بأفضل صورة

19
الحسيني الصغير - العدد 40



حياكم اهلل سادتي املشاهدين الكرام والسالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته ، جندد لقاءنا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج )حديث أمني( 

، رحبوا معي بضيف البرنامج  العالمة سماحة السيد نوري املوسوي

أمني : مرحبا بك ضيفا كرميا عزيزا ، حدثنا سماحة السيد عن التواضع
ارُ اآلِخرَُة جَنَْعلَُها لِلَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعلُوًّا  السيد: شكرا جزيال لك أمني ، بسم اهلل الرحمن الرحيم )تِلَْك الدَّ
أدنى مرتبة بني  يرى اإلنسان نفسه في  أن  ، هو  لِلُْمتَِّقنَي( القصص 88  وَالَْعاِقَبُة  َفَسادًا  واَل  األَرِْض  ِفي 
الناس أمام اهلل سبحانه وتعالى فال يتعالى عليهم ويتكبر مع ماله من نعم من اهلل ، فيحمد اهلل 

ويشكره على كل شيء
أمني : أحسنت أيها السيد اجلليل ، طيب أين فالتواضع في األحاديث النبوية وسيرة أهل البيت عليهم 
السالم ، وأي قصة نقلت لنا في هذا الشأن ، السيد : الرسول الكرمي وأهل بيته صلوات اهلل وسالمه 
عليهم هم رمز التواضع واألحاديث كثيرة ال حتصى أذكر 
تواضع  )ما  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  منها 
املؤمنني علي عليه  إال رفعه اهلل( وقال مولى  أحد هلل 

السالم )التواضع ينشر الفضيلة(، وقصتنا هي

حديث �أمني

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )القلب الذي لي�ص فيه �سيء من القراآن كالبيت اخلرب(

رسوم : محمد الزاملي
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كان زيد بن ثابت من صحابة رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله ، وفي يوم ما 

صلى على جنازة ،وبعد ذلك جيء بدابته ليركبها 
الدابة  بركاب  عباس  ابن  فأخذ  داره  إلى  ويذهب 

حتى يركب زيد فقال زيد :
يا بن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله كيف 

متسك بركاب دابتي .
الكرمي  ورسوله  اهلل  أمرنا   : عباس  ابن  فقال 

بالتواضع للعلماء والكبار فأخذ

 زيد يد ابن عباس 
وقّبلها وقال : وكذلك  نحن  أُمرنا ان نتواضع 
ألهل  بيت النبي صلى اهلل عليه وآله ، هذه  
هي أخالق أهل البيت عليهم السالم وأخالق 

صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

أمني : جزاك اهلل خيرا ، 
واآلن أحبتي املشاهدين ، وصلنا إلى ختام حلقتنا 

أحييكم أجمل حتية على أمل اللقاء بكم من جديد 
، أكرر شكري وتقديري لضيفي العالمة سماحة 

السيد نوري املوسوي على إحتافه لنا والسالم 
عليكم رحمة اهلل وبركاته

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )خريكم من تعلم القراآن وعلمه( 21قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )القلب الذي لي�ص فيه �سيء من القراآن كالبيت اخلرب(
الحسيني الصغير - العدد 40



ورد إلينا سؤال من الصديق مصطفى علي  من مدينة املسّيب ويبلغ من العمر 12 سنة  يسأل فيه 
عن حقوق اجلار وهو يقول أن لهم جاراً يؤذيهم حيث يضع مولدته اخلاصة بشكل مالصق لبيتهم 

وأنهم ال يستطيعون النوم بسبب صوتها املرتفع جداً وخاصة في الليل 

أصدقائي األعزاء حينما نبحث في كتاب اهلل العزيز فإننا جند قوله تعالى في اآلية )36( من 
سورة النساء }وَاْعُبُدواْ اهلّلَ واَلَ تُْشرُِكواْ بِِه َشْيئاً وَبِالَْوالَِديِْن إِْحَساناً وَبِِذي الُْقرْبَى وَالَْيَتاَمى 

ِبيِل وََما َملََكْت أمَْيَانُُكْم  اِحِب بِاجلَنِب وَابِْن السَّ وَامْلََساِكنِي وَاجْلَارِ ذِي الُْقرْبَى وَاجْلَارِ اجْلُُنِب وَالصَّ
إِنَّ اهلّلَ الَ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاالً َفُخوراً { .

ومن هذه اآلية الكرمية  نكتشف حقيقة في غاية األهمية ، وهي  أّن اهلل تعالى جعل 
حّق اجّلار متساوياً مع حّق عبادته ومع حق الوالدين وذي القربى واملساكني وهذا يدل 

السجاد عليه  احلقوق لإلمام  وقد جاء في رسالة   , اجلِوار في اإلسالم  أهمية حق  على 
السالم  ) وحّق جارك فحفظه غائباً، وإكرامه شاهداً ، ونصرته إذا كان مظلوماً ، وال تتبع 

له عورة ، فإن علمت عليه سوءاً سترته عليه ، وإن علمت أّنه يقبل نصيحتك نصحته فيما 
بينك وبينه ، وال تسلمه عند شدائده ، وتقيل عثرته، وتغفر ذنبه ، وتعاشره معاشرة كرمية ، 
وال تّدخر حلمك عنه إذا جهل عليك ، وال تخرج أن تكون سلماً له، ترد عنه لسان الشتيمة 
، وتبطل فيه كيد حامل النميمة . وال حول وال قوة إالّ باهلل (  وإليكم هذه القصة املعبرة 
عن حقوق اجلار حيث كان اإلمام السجاد عليه السالم ، حريصاً على أداء حقوق اآلخرين 

: إّن هشام بن إسماعيل اخملزومي كان والياً على املدينة لعبد  ، وان كانوا من أعدائه فقد جاء في رواية  
امللك بن مروان ، وقد كان يسيء لإلمام ، فلما مات عبد امللك ، عزله الوليد بن عبد امللك ، وأوقفه للناس 
؛ لكي يقتصوا منه ، فقال : واهلل إني ال أخاف إالّ علي بن احلسني )ع( ألنه كان كثير اإلساءة لإلمام وكما 
ذكرنا ذلك سابقاً ، فمر عليه اإلمام ، وسلم عليه ، وأمر شيعته أن ال يتعرض له أحد بسوء ، وأرسل له 
)إن كان أعجزك مال تؤخذ به ، فعندنا ما يسعك ، ويسد 
حاجتك ، فطب نفساً مّنا ، ومن كل من يطيعنا( أي أن 
اإلمام يريد أن يقول له إذا كانت هذه العقوبة بسبب املال 
أن  رغم  لنا  جلوارك  إكراماً  املال  هذا  عنك  سندفع  فأننا 
هشام كان يسيء لإلمام عليه السالم , فقال له هشام 
 . السماء  رسالة  حلمل  أهالً  حقاً  إنكم   : إسماعيل  ابن 
اختلفتم  وان  اجلوار  بحسن  عليكم  أصدقائي  يا  لذلك 
مع جيرانكم في أمر فعليكم بالعمل وفق وصايا أئمة 
الهدى عليهم السالم بالتعامل معهم بالكلمة الطيبة 
أن من أعظم درجات حسن اجلوار  والنصيحة وال تنسوا 
هو الصبر على أذى اجلار السيئ ونقول ان على اي جار ان 

يتجنب احلاق الضرر  واألذى بجاره.

                     احلسيني يجيب 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )نّوروا بيوتكم بتالوة القراآن(

رسوم : زاهد املرشدي
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كان رجالً شريفاً في الكوفة، ُعرف بإخالصه بالوالء ألهل البيت عليهم السالم ، ووقف مع مسلم 
ابن عقيل عليه السالم اثناء حركته في الكوفة وبعد ان خان اهل الكوفة مسلم بن عقيل وقل 
األنصار اختفى عمرو بن خالد لكي يلتحق بركب احلسني عليه السالم في كربالء فخرج الى كربالء 

مع ولده خالد األسدي ومواله سعد . فلحقوا باالمام احلسني عليه السالم. 
وفي يوم العاشر من احملرم ابلى بالء حسناً وقاتل مع اإلمام احلسني عليه السالم حتى استشهد.

 وكما قلنا عندما اجته عمرو االسدي الى كربالء اصطحب ابنه معه خالد والذي جاء مع أبيه إلى 
اإلمام احلسني عليه السالم فعندما رأى خالد ابيه  قد استشهد برز الى القوم وقاتل قتال األبطال 

الى ان حلق بركب الشهداء وبأبيه.
النفس  شريف  املولى سّيداً  هذا  كان  فقد  األسدي  خالد  بن  عمرو  مولى  اهلل  عبد  بن  سعد  اما 

والهّمة وقد التحق بجيش احلسني عليه السالم، وقاتل بني يديه حتى استشهد.
وهكذا حّلق في اجلنان عمرو بن خالد االسدي مع ابنه وسعد بن عبداهلل فسالم عليهم ورحمة من 

اهلل وقّدس اهلل تعالى ارواحهم في اجلنان في عليني.

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )جلو�ص املرء عند عياله اأحب اإىل اهلل تعاىل من العتكاف يف م�سجد( قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )نّوروا بيوتكم بتالوة القراآن(

اعداد: ضياء العيداني
رسوم : احمد اخلزاعي
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استشهاد االمام علي عليه السالم

ذكرى  املبارك هناك  رمضان  : في شهر  العمة هدى 
أليمة أال وهي ذكرى استشهاد إمامنا أمير املؤمنني 

علي بن أبي طالب عليهما السالم وكان ذلك في اليوم الواحد   والعشرين من الشهر املذكور سنة )40( 
هجرية.

فاطمة : هل تسمحي لي يا عمة إن اذكر 
هذه املعلومة .

العمة هدى : تفضلي يا فاطمة.
امامنا كانت  بان  امي  أخبرتني   : فاطمة  
والدته في بيت اهلل وشهادته في بيت اهلل 

ايضا وال اعرف تفاصيل ذلك املوضوع.
امير  فان  عزيزتي  يا  نعم   : هدى  العمة 
الكعبة  في  والدته  كانت    املؤمنني 
بنت  فاطمة   (( والدته  ان  حيث  املشّرفة 
أسد(( التي كانت على دين النبي ابراهيم 
على نبينا وعليه السالم حامالً باإلمام علي 
املشرفة  الكعبة  حول  تطوف  وهي   
باهلل  فاستجارت  الوالدة  عالمات  جاءتها 
اهلل  فأمر  والدتها  لها  يسهل  أن  تعالى 
سبحانه وتعالى جدار الكعبة فأنشق اجلدار 
ودخلت داخل الكعبة املشرفة وبعد ثالثة أيام خرجت من داخل الكعبة وهي حتمل وليدها بيدها ، وهذه 
كرامة إختصها اهلل سبحانه وتعالى بأمير املؤمنني علي  ولم حتصل ألي من البشر وكان ذلك في 

13 من شهر رجب في السنة 23 قبل الهجرة النبوية.
مرمي : وهل إن آثار الشق ال زال موجوداً في 

جدار الكعبة يا أماه ؟
العمة هدى : نعم يا عزيزتي وكلما حاول 
مواد  باستخدام  اآلثار  هذه  إزالة  البعض 
ولن  أبداً  يستطيعوا  لم  وغيرها  البناء 
دالالت  من  فهذه  مستقبالً  يستطيعوا 
على  وإرادته  وتعالى  سبحانه  اهلل  قدرة 
املؤمنني  ألمير  الكرامة  آثار هذه  تبقى  أن 
علي  مدى الدهر وال تزول أبداً وليطّلع 
عليها جميع الناس من املوالني واملعاندين.
نرجس : كيف كانت شهادة امامنا 

.   علي
قال الإمام علي عليه ال�سالم )من �سل �سيف البغي قتل به(.

قصة : سعد الدين البناء
رسوم : احمد اخلزعلي
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في  داره  من  السالم  عليه  خرج   : الهدى  العمه 
الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان قبل اذان 
الفجر متوجها الى مسجد الكوفة وشاهد احد 
االشخاص وهو متظاهر بالنوم نائما على وجهه 
في املسجد فقال اإلمام  له التنم على بطنك 
فإنها نومة الشيطان وكان هذا الشخص اسمه 
)عبد الرحمن بن ملجم( لعنة اهلل عليه قد خبأ 
 وكان  االمام  نيته قتل  ثيابه وفي  سيفاً حتت 

على امت االستعداد والتهيؤ لذلك االمر .
العمة هدى : وعند حلول وقت أداء صالة الفجر 

) صالة الصبح( بدأ اإلمام  بأداء الصالة وخلفه 
جمع من املصلني وعند سجوده  السجدة األولى كان اللعني إبن ملجم قد اختبأ وراء عمود من 

أعمدة املسجد وقد استل سيفه املسموم وعندما سجد اإلمام  السجدة الثانية ضربه اللعني على 
رأسه ضربة قوية شق بها رأس اإلمام وسالت الدماء من رأسه الشريف .

القوية  الضربة  هذه  من    إمامنا  أستشهد  وهل   : إميان 
بالسيف املسموم ؟ 

إلقاء  مت  ولكن  الهرب   ) ملجم  )إبن  اللعني  :حاول  هدى  العمة 
القبض عليه وحمل املؤمنني أمير املؤمنني  الى بيته وأحضروا 
الذي كان موجوداً  السم  ولكن  العالج  ويعطيه  له من يطببه 

. بالسيف قد أخذ مفعوله في جسم اإلمام
وأثناء ذلك أوصى اإلمام  بوصايا ومن ضمنها أنه أوصى أنه 
إذا شفي من هذه الضربة فهو يقرر ما يفعله بابن ملجم وإذا 
أستشهد فأوصى أن يكون القصاص منه بضربة واحدة وأن ال 
يُـَمـثَّْل بجسده بعد موته وأوصى   أن يسقوا )إبن ملجم( 

ويطعموه من نفس شرابه وطعامه .
نور الهدى : هذه أخالق أهل البيت  حيث يوصي اإلمام 

ال  وأن  قاتله  ويُْطَعْم  يُسقى  أن 
يُـَمثَّْل بجسده بعد موته.

زهراء : هل حتسنت حالة إمامنا 
 الصحية يا عمة ؟ 

وضعه  الذي  السم  إن   : هدى  العمة 
شديد  كان  السيف  في  ملجم(  )إبن 
السم في جسم  وقد سرى  الفعالية 
اإلمام  وبدأت حالته الصحية تسوء 
شهر  من  والعشرين  احلادي  يوم  وفي 
راضية  بنفس    أستشهد  رمضان 
مرضية فسالم عليه يوم ولد في بيت 
اهلل ) الكعبة( ويوم أستشهد في بيت 
اهلل )مسجد الكوفة( ويوم يبعث حياً 

قال الإمام علي عليه ال�سالم )من ظلم عباد اهلل كان اهلل خ�سمه دون عباده( 25قال الإمام علي عليه ال�سالم )من �سل �سيف البغي قتل به(
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مرحبا اأ�ضدقائي ونحن الآن يف �ضهر رم�ضان لذلك 
اخرتت لكم اإحدى اأنواع احللويات امل�ضهورة يف هذا 

ال�ضهر وهي ) الزلبية ( و�ضنتعلم كيفية عملها:

طريقة العمل املقادير

1 – متزج اخلميرة مع املاء جيداً وتترك مدة كوبان من النشأ
24 ساعة شتاًء و12 ساعة صيفاً ثم 

يصفى ماء اخلميرة
2- يضاف النشأ والطحني والبيكنك باودر 
الى ماء اخلميرة وميزج اجلميع جيداً حتى 
تتكون عجينة أشبه باللنب اخلاثر وتترك 

في محل دافئ ملدة ساعة
3- تقلى في الدهن الغزير هادئ احلرارة 
باستعمال قمع وتسكب العجينة من 
فتحة القمع فوق الدهن احلار بشكل 

مشبك ثم تغلق الفتحة بأصبع اإلبهام 
ونُقلب املشبك في الدهن حتى ينضج

4- ترفع من الدهن ثم تغمر في الشيرة 
الباردة املتوسطة الثخن وترفع منها 

وتصفف في صحن ويرش فوقها الفستق 
احللبي املبروش للتزين

كوبان من الطحني

ملعقة واحدة كبيرة من اخلميرة 

بعض الدهن للقلي

شيرة

أربعة مالعق وسط من بيكنك باودر

ثالثة أكواب من املاء

نصف ملعقة وسط من امللح

قال الإمام علي عليه ال�سالم )ل طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق(

اعداد: هدير فيصل
رسوم : زاهد املرشدي
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�صاأل املعلم احد التالميذ قائاًل : 
اإذا كنت حتمل يف يدك اليمنى اأربع 

تفاحات ويف الي�صرى خم�ش برتقالت 
فماذا يكون عندك؟

فقال التلميذ : تكون عندي يدان 
كبريتان جدا يا اأ�صتاذ

قالت منلتان لفيل : هل تلعب 
معنا م�صارعة حرة 

فقال الفيل وهل اأنا 
غبي اأنتما اثنتان و اأنا 

واحد

زوجة البخيل : حلمت اأنك ا�صرتيت يل 
معطفًا من الفرو

البخيل :هذا كابو�ش ولي�ش حلمًا

اليدان الكبريتان 

كابوس فيل ومنلتان

كيف
 يتكون الندى

قال الإمام ال�سادق عليه ال�سالم )من الذنوب التي تغرّي النعم البغي( قال الإمام علي عليه ال�سالم )ل طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق(

رسوم : زاهد املرشدي

اأ�صتاذ العلوم �صاأل الطالب كيف 
يتكون الندى ؟

فقال الطالب : حينما تدور الأر�ش 
حول نف�صها فتعرق ويتكون الندى .
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احللقة الرابعة

ماذا يجري ؟ ملاذا 
السكان قلقني ؟

لقد فقدت 
السيدة كنغر 
ابنها الصغير

تذكري يا 
سيدتي ، أين 
رأيتيه آخر مرة

أوه يا عزيزي 
أنا ال أتذكر ، آه 

ولدي احلبيب

أبحثوا في كل 
مكان في احملال 

والغابة 

ال يوجد

لقد بحثنا في 
كل مكان

 حاضر 

 حاضر 

 حاضر 

 حاضر 

 حاضر 

 حاضر 

قال الإمام ال�سادق عليه ال�سالم )اأف�سل العبادة اإدمان التفّكر يف اهلل ويف قدرته(

رسوم : محمد الزاملي
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نحن الشرطة بحثنا 
في الغابة ولم نعثر 

على شيء

وجدتها ، بقي مكان 
واحد لم نبحث به ، 
جراب السيدة كنغر أوه يا عزيزي لم 

انتبه له ، لقد نام 
في داخل اجلراب

وأنتم أيضا يا أصدقائي 
خذوا حذركم وال تبتعدوا 

عن أهلكم أو بيوتكم . كان عليك االنتباه 
أكثر 

 ليس هنا

ال أثر له 

قال الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم )من قال احلمد هلل فقد اأدى �سكر كل نعمة هلل عز وجل( 29قال الإمام ال�سادق عليه ال�سالم )اأف�سل العبادة اإدمان التفّكر يف اهلل ويف قدرته(
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يقع هذا املرقد في الرواق الشرقي باجلدار اخللفي للروضة الكاظمية الشريفة من جهة رجلي اإلمامني 
اجلوادين )عليهما السالم( وعليه شباك حديدي، يقصده الزائرون للزيارة والتبرك وقراءة الفاحتة على 

روحه الطاهرة، وهو الشيخ أبو عبد اهلل محمد بن النعمان العكبري البغدادي امللقب بـ)املفيد(. يضم 
هذا املرقد الطاهر جثمان املفيد الذي انحدر وهو صبّي مع أبيه إلى بغداد، ليدرس العلوم احلوزوية في 

بغداد حتى اصبحت له منزلة 
عظيمة وُعرف بالعلم والفقه 

والعدالة والتقوى والزهد والعبادة 
واملثابرة واجته الى التأليف حتى 

ترك لنا كتباً قيماً بلغت ما 
يقرب من مائَتي مؤلَّف ومصّنف، 
صغير وكبير. واستمر في طاعة 

اهلل تعالى الى أن توفاه اهلل 
في رحمته وكان يوم وفاته يوماً 

مشهوداً، حيث ازدحم الناس 
للصالة عليه، وكثر البكاء 

عليه من قبل العوام واخلواص 
وصّلى عليه تلميذه الشريف 

املرتضى في بغداد، ليلتحق بركب 
الصاحلني في جنات النعيم لذلك 
عندما نقف امام مرقده الشريف 

نعرف انه يضم هذا الرجل 
العظيم، فهنيئاً ملرقد تضمن 

جثمانه الطاهر، وهنيئاً له اجلنة. 

قال الإمام ال�سادق عليه ال�سالم )لي�ص ح�سن اجلوار كف الأذى ولكن ح�سن اجلوار ال�سرب على الأذى( 30
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هذا النوع من القرد يشبه األسد في طريقة ترتيب الشعر حول الوجه، 

وهو قرد صغير احلجم يوجد نوع منه ذو الشعر الذهبي ونوع آخر ذو 

شعر لونه اسود.

قرد األسد الذهبي: يعيش في املناطق الساحلية االستوائية شرق 

البرازيل، دورة حياته متتد الى 15 عاماً تقريباً، 

ويتميز بلونه البرتقالي الذي مييل إلى احلمرة 

وتتدرج إلى الذهبي والبني وشعره كثيف ومظلم حول الوجه 

وله مخالب حادة، وذيل طويل.

ويعتمد في غذائه على الشجيرات وبالرغم من صغر طوله إال 

أن له ذيل طويل يستطيع من خالله ان ميسك بأفرع األشجار.

قرد األسد األسود اللون: توجد هذه القرود النادرة فى منطقة 

صغيرة جدا من احمليط األطلسي الداخلية للغابات في جنوب البرازيل. 

ويكسوه اللون األسود مع وجود مساحة صفراء عند الذيل، ميتاز هذا القرد 

باللون االسود املمزج باللون الذهبي واحملمر والبرتقالي اجلميل على 

اجلبهه واطراف الكفوف االمامية وجزء من ذيله، يتغذى على 

احلشرات الكبيره واوراق الشجيرات ويُّعد هذا احليوان شجري التواجد 

النه نادراً ماجتده على االرض.

فسبحان اهلل تعالى الذي شابه خلقه فيما بينها ألن له في خلقه شؤون.

قال الإمام علي عليه ال�سالم )خري ما ورث الآباء لالأبناء الأدب(

اعداد: ضياء العيداني
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قال الإمام ال�سادق عليه ال�سالم )ل يزال الدعاء حمجوبا حتى ي�سلى على حممد واآل حممد(

اعداد: محمد الزاملي
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علي ضياء املوسوي 
العمر 9 سنوات

مسانه  حيدر 
العمر 1 سنة

كرار ضياء املوسوي 
 العمر 6 سنوات

عال باسم 
 العمر 10 سنوات

مصطفى عباس
  العمر 7 سنوات

حممد مرتضى حممد 
العمر 4 سنوات

حممد هيثم صاحل 
العمر 12 

سنة
فاطمة عالء فاضل
العمر 4 سنوات

مريم عادل 
العمر 5 سنوات

هاشم مالك هاشم 
العمر 1 سنة

مريم أجمد حسني 
العمر 5 سنوات

علي عمار محاده 
العمر 8 سنوات

لبنان
كوثر عمار محاده 
العمر 3 سنوات

لبنان
رضا امحد دبوق
العمر 5 سنوات

لبنان

علي شفيق 
العمر 12 سنة

لبنان
دميه ثائر بدري 
العمر 5 سنوات

حممد علي خالد 
 العمر 3 سنوات

كوثر ابراهيم 
 العمر 5 سنوات

اوس حسني علي  
العمر 4 سنوات

فاطمة  أسعد 
العمر 6 سنوات

حسن فليح العزاوي  
العمر 11سنة

حممد رضا سامر   
العمر 3 سنوات 

اآلء حسني االسدي 
العمر 5  سنوات

زينب مهدي 
العمر 5 سنوات

آيه علي حازم 
العمر 1 سنة 

علي حتسني علي 
العمر 6 سنوات

فاطمة حممد رؤوف 
العمر 4 أشهر 

أفنان علي 
العمر 1 سنة

حسن هيثم صاحل 
العمر 12 سنة

حممد مصطفى خالد
العمر 5 سنوات

علي نور فوزي 
العمر 5 سنوات

غادة محيد 
العمر 5 سنوات

يوسف اخلفاجي 
العمر 4 سنوات

زينب احسان علي 
العمر 4 سنوات 

علي سيف الرفاعي  
العمر 1 سنة 

زهراء علي مدلول 
العمر 5  سنوات  

مريم عمار جودي
 العمر 1  سنة 

يوسف ضياء 
 العمر 5 أشهر 

حممد مهدي حممد 
العمر 5 سنوات

قاسم حممد السماك 
العمر4 سنوات

زينب باسم
العمر 8 سنوات

مرجتى صالح 
العمر 11  سنة 
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هو  )ف(  الفاء  حرف  حيث   . المركزية  الدائرة  من  منطلقًا  أدناه  التحديدات  على  اإلجابة  بعد 
الحرف المشترك بين الكلمات سوف تظهر لك في الدوائر المميزة باللون )األخضر( وبالترتيب 
التسلسلي أحرف االسم المطلوب وهو اسم اقصر السور القرآنية وفيها بشارة عظيمة للرسول 

األكرم صلّى اهلل عليه وآله وسلم :

1- كلمة مرادفة لكلمة ظل وتطلق على الظل بعد زوال الشمس أي بعد الظهر.
2- نوع من الخضار الذي يصلح لألكل بكل أجزائه الورقية والجذرية  .

3- اسم األرض التي وهبها الرسول )صلى اهلل عليه واله وسلم( إلى الزهراء )عليها السالم( 
وقد اغتُصبت منها بعد وفاته .

4- اسم يطلق على ما يغطي جسم بعض الحيوانات الثدية كالثعالب مثاًل .
5- اسم يطلق على الطعام المطحون وهو ال يزال في كرش الحيوان وقد وردت هذه الكلمة في 

اآلية )66( من سورة النحل . 
6- نوع من القوارض التي تعيش في المنازل وتلتهم كل شيء )أخشاب وأوراق ولحوم ...(

عمودي

 فكر معي
1ـ من هو الحيوان الذي يحك  إذنه بأنفـه ؟ 

1ـ  سورة الكوثر
2ـ سمسم

3ـ كلمة ِضيَزى  في سورة 
النجم اآلية )22( 3ـ من هو الذي مات ولم يولد ؟

2ـ ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب وال نوافذ ؟

جواب العدد السابق

قال الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم )اإياك وظلم من ل يجد عليك نا�سرا اإل اهلل( 34
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دد السابق
ب الع

جواب العدد السابقجوا خاليا النحل
اوجد عدد النحل املوجود 
في اخلليه الصفراء علماً 
ان عدد  النحل املوجود 
فيها يساوي حاصل 
جمع النحل املوجود 

في اخلليتني الواقعتني 
اسفلها

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي تكون املعادلة صحيحة هل ميكنكم ان تصلوا الى طريق النهاية ... وقتاً ممتعا ً نتمناه لكم

جواب العدد السابق

جد الفروقات الستة املوجودة بني الصورتني

اكتب اسماء االشكال 
التاليه افقياً وعامودياً

عمودي

افقي

1ـ  سورة الكوثر
2ـ سمسم

البداية 

النهاية

قال الإمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف )اإين لأمان لأهل الأر�ص كما اأن النجوم اأمان لأهل ال�سماء( قال الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم )اإياك وظلم من ل يجد عليك نا�سرا اإل اهلل(

اعداد:لبيب السعدي
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اأهاًل بكم يا اأ�سدقائي ال�سغار يف منتداكم اجلميل حيث نن�سر فيه ما كتبته اأقالمكم املبدعة , نعم يا اأحبتي 
فاأنتم �سحفيو امل�ستقبل وحملة ر�سالة الإ�سالم واملدافعني عنه اإن �ساء اهلل .

نتوا�سل  وكذلك   , اجلميلة  م�ساركاتكم  ن�سر  يف  معكم  ن�ستمر  املنتدى  هذا  من  اجلديد  عددنا  ويف  واليوم 
ملنتدى  الثاين  الكرا�ص  باأن  نعلمكم  اأن  نود  وباأ�سلوب مب�سط وكذلك  ال�سحفي  التحرير  تعلم  يف درو�سنا يف 
معنا  التوا�سل  اأحبتي  منكم  نتمنى   ... رائعة  فقرات  على  يحتوي  وهو   , قريبًا  �سي�سدر  ال�سغري  ال�سحفي 
بامل�ساركة فيه , حيث ت�سمن فقرات جديدة ومنها ا�ستطالع اآرائكم يف كيفية ن�سرة اإمامنا املهدي عجل اهلل 
 , فيه هلل يف حياتكم  يوم �سمتم  اأول  ال�سريف وكذلك احلديث عن ذكرياتكم اجلميلة عن  تعاىل فرجه 
واأي�سًا هناك فقرة تتحدثون فيها عن اأروع الأعمال التي قمتم من خاللها بتقدمي العون لأهلكم وجريانكم 
بحيث كنتم متميزين فيها , وقد ظهرت فيها قدراتكم فاأ�سبحت من الذكريات التي ل ميكن اأن تن�سوها , هذا 
بالإ�سافة اإىل اإننا حاولنا اأن نتعرف على مواهبكم وهواياتكم التي تق�سون فيها اأجمل اأوقاتكم , واأخريًا 
اهلل  عجل  املهدي  الغائب  باإمامنا  تتعلق  جميلة  م�سابقة  على  عودناكم  وكما  الثاين  الكرا�ص  احتوى  فقد 

تعاىل فرجه ال�سريف .

اأ�سماء الفائزين معنا يف امل�سابقة الأوىل ملنتدى ال�سحفي ال�سغري  بعد اإجراء القرعة 

1 - كوثر ر�سول فليح / كربالء / 10 �سنوات 
2- �سارة جمال يا�ص / كربالء / 10 �سنوات
 3- اآمال كاظم حمزة / كربالء / 9�سنوات 

4- �سادق عادل ابراهيم / كربالء/ 12 �سنة
5- �سحى حممد خان / كربالء / 10 �سنوات    

الرجاء من الفائزين مراجعة 
مركز مبيعات احل�سيني 

ال�سغري مقابل املخيم احل�سيني 
لأ�ستالم اجلوائز

 كلمة المنتدى

اشرف على املنتدى
 ياسر احليدري
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لقد كان ملنتدى ال�سحفي ال�سغري �سدى وا�سع يف بع�ص البالد العربية املجاورة خا�سة من 
قبل الزوار القادمني اإىل كربالء وكذلك من خالل قيام العتبة احل�سينية املقد�سة يف اإقامة 
مهرجاناتها الثقافية يف هذه البلدان ومن بينها جمهورية لبنان حيث و�سلتنا بع�ص امل�ساركات 

اجلميلة والتي تدل على الوعي العميق واملعرفة الوا�سعة بالإ�سالم املحمدي الأ�سيل

من امل�ساركات املختلفة لأ�سدقاء املنتدى يف لبنان

حوراء خليل دهيني / لبنان /16 �سنة / اخلام�س الإعدادي
تكتب لنا �صديقة املنتدى حوراء خليل عن طموحاتها ) امل�صتقبل لي�ش ببعيد , لذا يجب على كل واحد 

منا الطالع على احتياجات املجتمع ليكون اأحد امل�صاهمني يف تلبيتها , واأنا اأحب اأن اأ�صبح اإعالمية لأن 
جمتمعنا األن يفتقد لالإعالم املو�صوعي احلر , بالإ�صافة اإىل اأن ال�صيدة زينب عليها ال�صالم هي الإعالمية 

الأوىل , وباإمكان الإعالم اأن يوجه املجتمع والنا�ش اإىل امل�صاكل واأ�صبابها وو�صائل حلها والتي ل يعرف 
النا�ش الكثري من اأبعادها ونتائجها (

فاطمة مو�سى �ساهر / لبنان - حارة حريك / تلميذة مدر�سة
�صاركت �صديقتنا فاطمة يف كتابة ر�صالة اإىل الإمام احل�صني عليه ال�صالم اإىل مولي احل�صني اأبي عبد اهلل , 

ال�صالم عليك ورحمة اهلل وبركاته .
منذ اأن كنت �صغرية , واأنا ا�صمع عنك , وعن ت�صحياتك التي ل تاأتي من بعدها ت�صحيات , فكنت اأحمد اهلل 

كلما نزلت بي م�صيبة اأو غرتني الدنيا بغرورها اأو زلني ال�صيطان لفعل املحرمات )اأ�صتغفر اهلل( , اأحاول 
اأن اأبعدها عني حني اأفكر بقيمة ما فعلته اأنت , فقد دفعت حياتك ثمنًا لبقاء الإ�صالم , حني قلت )اإن 

كان دين حممد لن ي�صتقم اإل بقتلي فيا �صيوف خذيني( اأحيانًا اأفكر بخيارك حني اأكون لوحدي , 
اأ�صتنتج مدى طماأنينة نف�صك ) النف�ش املطمئنة ( اأنا اأعرف اأن هذه الر�صالة مل تكِف لأكتب 

عن كل ما يف قلبي , ولكني مطمئنة اأنك تقراأ كل ما يف قلبي .

 زينب حيدر / لبنان / 13 �سنة / الثاين متو�سط
ر�صالتي اإىل معلمتي الغالية ) ليندا طّبو�ش ( ال�صالم عليكم , من غري اأن اأقول لِك ما هي اإيجابياتك 

وم�صاعداتك فهي ل حت�صى , اأنا اأ�صكرِك من كل قلبي على كل ما قدمتيه لنا من ن�صائح يف حياتنا ال�صخ�صية 
وم�صاكلنا ف�صكرًا لك و�صوف اأبقى احبك اإىل الأبد , تلميذتك العزيزة على قلبك , زينب .
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واحة ال�سحــــــفي ال�سغري

اأهاًل بكم مرة اأخرى اأحبتي ال�سغار يف واحتكم واحة ال�سحافة حيث نتعلم اأهم املبادئ ال�سحفية وباأ�سلوب 
خمت�سر ومب�سط , وكما تعلمون يا اأ�سدقائي فقد تعرفنا يف العدد ال�سابق على كيفية �سياغة اخلرب ال�سحفي 

من خالل احتوائه على الإجابات الوافية لالأ�سئلة الرئي�سية اخلم�سة وهي 
)من( وتكون الإجابة عنها بتحديد ال�سخ�سية الرئي�سية التي يدور حولها احلدث اأو اخلرب

)متى واأين ( وهما يتعلقان بذكر زمان ومكان وقوع احلدث 
)ماذا وملاذا ( وهما يتعلقان ب�سرح احلدث اأو الق�سية التي نحاول اأن ننقل خربًا عنها وكيفية وقوعها 

والأ�سباب التي اأدت اإىل وقوعها .
واليوم اأحبتي �سحفيو امل�ستقبل

نريد اأن نتعلم كيف نكتب خربًا عن 
حدث معني يحقق الإجابات التي 

حتدثنا عنها �سابقًا
نعم يا اأحبتي فعليكم اأن تعلموا 
اإننا حينما نريد اأن ننقل خربًا 

عن حدث ما فاأول ما نبتدئ به هو 
الإجابة عن ت�ساءل 

)ماذا حدث( وذلك لأنه يف اغلب 
الأحيان يكون احلدث هو اأهم 

ما يف اخلرب ومن ثم ننقل بقية 
تفا�سيل اخلرب بالإجابة على 

بقية الأ�سئلة التي تعرفنا عليها 
معا فيما م�سى  .

كيف نكتب خرباً  صحفياً 
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ولنتعرف اأكرث �سنتوا�سل �سويًة يف هذا التمرين حيث ننقل لكم اخلرب التايلواحة ال�سحــــــفي ال�سغري

افتتح مدير بلدية العا�سمة �سباح هذا اليوم متنزه جديد يف حي الغدير وذلك من اجل توفري اأماكن 
ترفيهية للعوائل ال�ساكنة يف هذا احلي والذي كان �سابقًا يفتقر اإىل مثل هذه املتنزهات وذلك �سمن 
خطة البلدية لإن�ساء جمموعة من املتنزهات واحلدائق العامة يف اغلب اأحياء املدينة , هذا ويت�سمن 
اأعرب  واأماكن ا�سرتاحة وقد  العاب الأطفال  املتنزه اجلديد م�ساحات خ�سراء وجمموعة من اجهزة 
اأهايل احلي عن ارتياحهم الكبري لقيام البلدية باإن�ساء مثل هذه املتنزهات التي هم باأم�ص احلاجة اإليها 

لق�ساء اأوقات جميلة مع عوائلهم واأطفالهم .

والآن يا اأ�سدقائي تعالوا ننظر اإىل اخلرب ال�سحفي يف التمرين اأعاله فاإننا �سنالحـــــظ  ما ياأتي :

اوًل : ال�سوؤال ماذا والإجابة عليه كانت ) افتتاح متنزه جديد (
ثانيًا : ال�سوؤال )من( وجند الإجابة عليه يف ) مدير بلدية العا�سمة (

ثالثُا : ) متى واأين ( والإجابة كانت ) �سباح هذا اليوم يف حي الغدير (
رابعًا : )ملاذا( وجند الإجابة يف )من اجل توفري اأماكن ترفيهية للعوائل ال�ساكنة يف هذا احلي(

وكما تالحظون اأحبتي ففي اخلرب اأعاله جند اأن 
الإجابات عن الأ�سئلة الرئي�سية يف اأول �سطرين 
من اخلرب لكي يكون اخلرب حيويًا وجذابًا ومثريًا 

يف نف�ص الوقت ويكون قد اأعطى فكرة متكاملة 
عن احلدث , اأما بقية تفا�سيل اخلرب والتي تعطي 
معلومات اإ�سافية تغني اخلرب جندها مف�سلة بعد 

ذلك با�سلوب ب�سيط ووا�سح يجعل اخلرب متكاماًل من 
كل اجلوانب .

والآن نرتككم اأحبتي لتتمرنوا على كتابة اأخبار عن 
ما يدور يف مناطق �سكناكم وميكنكم اأن تطلبوا من 

الوالدين م�ساعدتكم يف هذه التمارين وتطابقون ما 
كتبتم مع هذه القواعد الب�سيطة التي تعلمناها معًا .

تنويه
 تتم املشاركة وابداء آرائكم ومقترحاتكم في منتدى
 الصحفي الصغير عن طريق كراس يطبع كل ثالثة
 اشهر ويوزع مجاناً ضمن مجلة احلسيني الصغير
 او من خالل اخذه  من مركز املبيعات جمللة احلسيني

  الصغير مقابل اخمليم احلسيني
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من طموحات اأحبتنا ال�سغار ومتنياتهم للم�ستقبل

ح�سني حممد عواجه
 كربالء / 10 �سنوات

طموحي اأن اأكون �صابط �صرطة اأدافع 
عن وطني الغايل واأقاتل الإرهابيني 

الذين قتلوا اأبناء �صعبنا العزيز

ح�سن جا�سم حممد لفته 
كربالء / 5 �سنوات

اأريد اأن اأكون يف امل�صتقبل رجل 
دين لكي اعلم النا�ش واأخدم 

ديني ووطني

م�سطفى زيد عمران 
 كربالء / 6 �سنوات

اأريد اأن اأكون طبيبًا يف 
امل�صتقبل واأعالج املر�صى 

واأ�صاعد املحتاجني

حممد باقر عماد ناجي
 كربالء / 7 �سنوات

طموحي اأن اأكون خادمًا عند الإمام 
احل�صني عليه ال�صالم ويف  ح�صرته 

ال�صريفة واأن اخدم بكل �صدق واإخال�ش  
وتوا�صع باإذن اهلل

زينب حممد عليوي 
 كربالء / 4 �سنوات

طموحي اأن اأكون اأ�صتاذة وادر�ش يف 
احلوزة العلمية يف مدر�صة الإمام 

احل�صني عليه ال�صالم  واخدم ديني 
ووطني واخدم الإمام احل�صني عليه 

ال�صالم اإن �صاء اهلل

منتظر يعرب مالك 
كربالء / 12 �سنة

اأحب اأن اأ�صبح مهند�صًا معماريًا واأحب 
اأن اأكون ناجحًا يف عملي واأن اأ�صاهم يف 

بناء وطني واأن اأكون خمل�صًا  له من 
خالل عملي

اآمال كاظم حمزة
  كربالء / 9 �سنوات

اأحب اأن اأكون يف امل�صتقبل دكتورة اأطفال 
لكي اأ�صاعد النا�ش وخا�صة الأطفال 
الفقراء حيث ل ميلك اأهلهم املال 

لعالجهم ليكون عملي هو خدمة لوطني 
و�صعبي الذي عانى  كثريًا ول زال يعاين

اإبراهيم عبد الر�سا 
�سبهان / بابل / 8 �سنوات

طموحي هو اأن اأكون طالب 
علم يف حوزة العتبة احل�صينية 
املقد�صة واأخدم احل�صني عليه 
ال�صالم  واخدم ال�صعب والوطن
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من ذكريات اأحبتنا ال�سغار حول املدر�سة من طموحات اأحبتنا ال�سغار ومتنياتهم للم�ستقبل

علي اأ�سيل عبد الأمري 
 9 �سنوات / كربالء

اأنا اأحب الإمام احل�صني عليه ال�صالم واأحب اأن اذهب اإىل 
الزيارة كل اأ�صبوع مع جدتي لن اأبي معوق بعد اأن اأ�صيب 
يف النفجار ورغم ذلك فهو يعمل ليوفر لنا لقمة العي�ش 

ويف كل زيارة لالأمام احل�صني عليه ال�صالم اطلب من اهلل 
اأن ي�صاعد اأبي وان يرزقنا واإياكم زيارة احل�صني عليه 

ال�صالم يف الدنيا و�صفاعته يف الآخرة 

نور علي عبد الكاظم 
 12 �سنة / بغداد

عندما ذهبنا لزيارة �صيد ال�صهداء الإمام احل�صني 
عليه ال�صالم وكم كنت م�صتاقة جدًا لهذه الزيارة 

فما اإن و�صلت حتى راأيت يف الأفق تلك القبة ال�صامية وما اأجمل 
ذلك املنظر وعندما اأكملنا زيارة الإمام احل�صني واأخيه اأبي الف�صل 
العبا�ش واأولده و�صحبه عليهم ال�صالم طلبنا من اهلل بحقهم عنده 

اأن يق�صي حاجاتنا رجعنا ونحن م�صرورين وراجني من اهلل ان 
يرزقنا العودة لزيارته واأن يجمعنا معه يف الآخرة

جعفر رحيم خليل العوادي 
 5 �سنوات / بابل 

ذهبت اأنا ووالدي واإخوتي واأخوايل يف موكب 
ح�صيني لزيارة احل�صني عليه ال�صالم �صريًا على 
الأقدام يف الزيارة الأربعينية حيث كنا ل ن�صعر 

بالتعب والربد رغم طول امل�صافة وذلك لن هذه 
الزيارة تعترب عهدًا م�صتمرًا طول املدى للح�صني 

عليه ال�صالم اأمام اهلل �صبحانه  وتعاىل 

نور الدين احمد حنون 
 8 �سنوات/  وا�سط 

يف كل �صنة اأذهب اإىل كربالء لزيارة اأبي 
عبد اهلل احل�صني عليه ال�صالم مع عائلتي 
التي اأحبها , فحب احل�صني يف قلبي وهو 

اإمامي ويجب اأن اقتدي به واأنا اردد دائمًا 
واأقول لبيك يا ح�صني لبيك يا ح�صني 

فاطمة ميثم عي�سى ر�سا 
 10 �سنوات / كربالء

اأنا احد اأ�صدقاء مكتبة املدر�صة لأين ازور املكتبة 
دائمًا واأ�صتعري الكتب التي تفيدين اإذا دخلت املكتبة 

واأحافظ على الهدوء والنظام واأقراأ ب�صمت , وقد تعلمنا 
اأن من واجبات اأ�صدقاء املكتبة تقدمي امل�صاعدة اإىل م�صوؤول 

املكتبة واإر�صاد التالميذ اإىل الكتب املنا�صبة .

 اإ�سراء عماد ناجي 
11 �سنة / كربالء

عندما بلغت التا�صعة من عمري جلبتنا والدتي يف 
اإحدى ليايل �صهر رم�صان املبارك وكنت �صائمة 

وكان اأول �صيام يل واأم�صينا الليل باأكمله يف ح�صرة 
الإمام احل�صني لقراءة القراآن والدعاء حتى نادى املنادي ) ا�صرب 
املاء وعجل قبل اأن ياأتي ال�صباح ا�صرب املاء هنيئًا انه ماء مباح( 
فقالت والدتي هيا لن�صرب املاء بعد ان تناولنا طعام ال�صحور ثم 

من�صك لل�صيام فبداأت والدتي ت�صرح لنا معنى ال�صحور والإم�صاك , 
ثم اأذن املوؤذن فقمنا وادينا ال�صالة جماعة وعندما اأ�صرقت ال�صم�ش 

ذهبنا للبيت  ول اأن�صى ذلك اليوم اأبدًا 
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  ر�سائل بع�ض الأ�سدقاء اإىل ) الأب والأم  اأو املعلم ( 
من مقرتحات الأ�سدقاء لتطوير جملة احل�سيني ال�سغري

زينب حبيب ر�سا 
10 �سنوات / كربالء

) اأمي العزيزة .. اهدي اإليِك حتياتي 
و�سالمي يا اأمي الغالية واأمتنى لك متام 
ال�سحة والعافية واأ�ساأل اهلل اأن يحفظِك 

لنا بحق حممد واآل حممد(

 علي مرت�سى جميد حممد كاظم
 8 �سنة / كربالء

) اأبي .. اأمي .. معلمي .. اأحبكم كثريًا 
واأمتنى لكم وافر ال�سحة وال�سالمة 
واأ�سكر جهودكم وتعبكم من اجلي (

 حممد �سامل عبد زيد  / 11 �سنة / كربالء
) معلمتي �سكرًا لِك لقد تعلمت منك 

القراءة والكتابة والقواعد واحل�ساب 
واحلروف النكليزية ف�سكرًا لك يا معلمتي 

الغالية (

 زهراء علي ح�سني 
 11 �سنة / كربالء 

) اأنا اأحب والدي ووالدتي لأنهم 
اأ�سرتي وعلموين احرتام النا�ص 

وعلموين الأخالق احلميدة (

 بنني عالء حيدر 
 8 �سنوات / كربالء

) اأر�سل اأجمل �سالم واأحلى حتية 
اإىل والدتي احلنونة واىل اأبي 

الغايل واأ�ساأل اهلل اأن يحفظهم لنا دومًا 
وكذلك �سالمي لأمي الثانية معلمتي 

الغالية , فاأنا اأحبكم جميعًا (

 اأبو احل�سن علي ح�سني /  10 �سنوات / بابل 
) اإىل والدي ووالدتي العزيزة ..... انتم اأ�سا�ص حياتي , انتم 
الذين ربيتموين عندما كنت �سغريًا وانتم من علمني حب اأهل 
البيت وال�سالة وانتم من اأو�سلني اإىل هذا امل�ستوى فاأنا اأحبكم 

واأ�سكركم كثريًا فكم اأنتما عزيزان على قلبي (

 عمار يعرب مالك / 12 �سنة / كربالء
)اكتب هذه الر�سالة اإىل اأمي الطيبة 

واحلنونة واأقول لها اإن كل ما نعرب 
فيه عنك هو قليل بحقك فاأنِت التي 
ت�سهرين الليايل الكثرية حتى نكرب 

فاأ�ساأل اهلل اأن يحميِك ومينحِك 
ال�سحة والعافية واأ�ساأله تعاىل اأن 

يجعلنا باّرين باآبائنا واأمهاتنا اإن �ساء 
اهلل (
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  ر�سائل بع�ض الأ�سدقاء اإىل ) الأب والأم  اأو املعلم ( 
من مقرتحات الأ�سدقاء لتطوير جملة احل�سيني ال�سغري

 زينب �سفيق عبا�ص /6 �سنوات / كربالء                                                 
 اأمتنى اأن تكون هناك م�سابقات اأكرث �سمن املجلة لكي ن�سارك فيها , ونطالب بتكرار هذه الفعاليات (

) وامل�سابقات التي تعود بالفائدة على ال�سغار ون�ساأل اهلل اأن يوفق جميع العاملني يف هذه املجلة

اىل / جملتي العزيزة احل�سيني ال�سغري
تبارك عبا�ص �سريف / 12 �سنة / كربالء 

)اأريد اأن تبقى دائمًا معي وطول عمري وكلما اكرب اأريدها اأن تكرب معي مبوا�سيعها وق�س�سها 
اجلميلة فهي جملتي املف�سلة (

\

الإجابة : مقرتح جميل وهناك الكثري من امل�سابقات التي اأقامتها �سعبة رعاية الطفولة و�ست�ستمر 
باإقامتها اإن �ساء اهلل

الإجابة : اإن �ساء اهلل �ست�ستمر معك و�سنعمل على تطويرها اأكرث واأكرث لكي تنال ر�ساكم 

باقر جبار علي / 16 �سنة / كربالء
) اأنا من متابعي جملة احل�سيني ال�سغري وهي جملة جميلة جدًا واأمتنى اأن تقام م�سابقة يف 

الر�سم احل�سيني لكي اأ�سارك فيها فاأنا اأحب الر�سم وهي هوايتي املف�سلة (
الإجابة : مقرتح جميل و�ستتم مفاحتة الإخوان يف وحدة املر�سم احل�سيني للعمل على 

تنظيم مثل هذه امل�سابقات

اىل/ ادارة جملة احل�سيني ال�سغري
زينب نزار عدنان / 10 �سنوات / كربالء 

)نرجو توفريها ب�سكل اكرب يف املدار�ص لأنها ت�ساعد على توعيتنا وتثقيفنا (
الإجابة : هذا املقرتح معمول به و�سيتم تو�سيعه اإن �ساء اهلل يف العام القادم مع بداية العام 

الدرا�سي اجلديد

الإجابة : مقرتح جميل وها نحن قد اأخذنا بهذا املقرتح وخ�س�سنا �سفحة كاملة 
ملقرتحاتكم اجلميلة نرجو توا�سل جميع ا�سدقاء املجلة

اىل / ادارة جملة احل�سيني ال�سغري
ح�سني عبد الرزاق عبد الكاظم / 7 �سنوات / كربالء 

) اأمتنى اأن يكون اجلزء الأكرب من امل�ساركات للطفل احل�سيني اليتيم كي ل 
ي�سعر باليتم ولكي يعرف اإن هناك من يهتم بالطفل اليتيم (

الإجابة : مقرتح جيد و�سنعمل به بعون اهلل ونرجو من الطفال املعنني 
تقدمي م�ساركاتهم لن�سرها

ر�سل عادل عبا�ص / 10 �سنوات / كربالء
) يجب اأن تعطوا فر�سة لالأطفال بالتعبري عن اآرائهم ومقرتحاتهم من خالل املجلة لكي تتطور 

ون�سبح معروفة من قبل كل الأطفال (
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