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 اعزائي
كل عام وانتم بخري مبنا�شبة حلول �شهر ذي احلجة وهو �شهر 

ف�شله اهلل باأيام مباركة ففي التا�شع منه  يوم عرفة وهو يوم دعا 
اهلل �شبحانه وتعاىل فيه عباده ليغفر ذنوبهم وي�شتجيب دعاءهم  
ويف العا�شر منه  عيد اال�شحى املبارك  ويف الثامن ع�شر من هذا 
ال�شهر عيد الغدير وهو عيد الوالية الأمري املوؤمنني علي بن ابي 

طالب عليه ال�شالم حيث بايعه امل�شلمون على اخلالفة عند 
عودتهم من احلج �شنة 10 للهجره يف غدير خم لذلك علينا 

احبتي  ان ندعو اهلل �شبحانه وتعاىل يف هذا ال�شهر لكي يهدينا 
اىل �شراطه امل�شتقيم وان نرتك كل اخلالفات فيما بيننا ون�شعها 

جانبًا وحتى لو كان هناك احد ونحن على خالف معه فعلينا 
ان نبادر مل�شاحلته وعلينا اي�شا ان نوا�شل اقربائنا يف هذه االيام 
ف�شلة الرحم واجبة علينا وحث عليها ديننا احلنيف واو�شانا 
بها الر�شول الكرمي واهل البيت عليهم �شلوات اهلل  اجمعني 

حيث قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله )ال تقطع رحمك واإن 
قطعك(  فهذه املنا�شبات هي فر�شة لتقوية االوا�شر بني االهل 

واالقارب .      

  املدينة اجلميلة
�ص8 

كركر العنيد 
�ص18 

القيادة الواحدة 
�ص28 

�شهر االعياد

إقرأ فـي هذا العدد...

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 



�أمنيحديث
حب الأبناء

 طابت اأوقاتكم اأحبتي امل�شاهدين ونحن جندد اللقاء بكم 
وبرنامج حديث امني ، ي�شرين اأن اأرحب باالأ�شتاذة هدى 

الوايل �شيفتنا لهذه احللقة 

مات رجل ب�صيط �حلال فرتك زوجته وولد له وكانت �لزوجة تطبخ �لطعام 
وتر�صله �إىل فقري قريب ثو�با لروح زوجها يف كل جمعة ، ويف �جلمعة 

�خلام�صة ح�رضها زوجها يف �ملنام وقال لها : �صكر� لك يا زوجتي �ليوم 
�صبعت بعد جوع طويل ، �نتبهت �لزوجة من نومها مفزوعة كيف يجوع 

زوجها وهي تطبخ �لطعام له ، فوبخت �بنها و�صاألته عن �لطعام فاأخربها 
باأنه كان ياأخذ �لطعام �إىل �لفقري يف كل مرة وهو جائع ويف �ملرة �لأخرية مل 
يحتمل �جلوع فاأكل �لطعام كله ، فعلمت �لزوجة باأنها كانت حترم �بنها من 

�لطعام وهذ� �أمر لي�س �صحيحًا ومل ي�صل ثو�ب ما �صبق من �لأفعال  

�أمني : �صادتي �لكر�م 
و�صلنا �إىل ختام 

حلقتنا حتياتي لكم 
و�صيفتي �لأ�صتاذة 

هدى �لو�يل ، �ألتقيكم 
على خري و�ل�صالم 
عليكم ورحمة �هلل 

وبركاته

�أمني : مرحبا بك �أ�صتاذة و�أهال و�صهال بك معنا ، وددنا لو تتحدثني لنا عن حب �لأبناء
�لأ�صتاذة : هو �إبر�ز و�إظهار �حلب و�ملودة و�لعاطفة لالأبناء ومعاملتهم بالرحمة و�ل�صفقة بالت�صاوي وعدم �لتفرقة بينهم 

وتربيتهم تربية �صاحلة م�صتقيمة على منهج نبينا �لكرمي حممد و�أهل بيته �لأطهار
�أمني : جميل جدً� ، هال ذكرتي مو�رد حب �لأبناء يف �ل�صرية و�لأحاديث و�لق�ص�س �ملنقولة 

�لأ�صتاذة : قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله )�لولد �ل�صالح ريحانة من رياحني �جلنة( وعن �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم قال 
 : )�إن �هلل لريحم �لعبد ل�صدة حبه لولده( �أما ق�صتنا فهي .

رسوم : محمد الزاملي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)�أخل�س قلبك يكفيك �لقليل من �لعمل(



��صمع �صوت بكاء يف 
�خلارج رمبا �حدهم بحاجة 

للم�صاعدة يا بني

احللقة ال�سابعة

�صاأتاأكد �أول من خالل 
مر�صدي يف �أعلى �ملنزل

�صاأخدعك يا دبدوب لتخرج 
و�نتقم منك عما فعلته بي 

لدي خطة ذكية ، �صاأ�صتخدم يف �ل�صابق
فيها �أنفاقي �ل�رضية

�آها ، �إنه �لذئب �ل�رضير 
�نه يكمن يل ليخدعني

رسوم : محمد الزاملي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)�إذ� عملت عمال فاأعمله هلل خال�صا لأنه ل يقبل 

من عباده �لأعمال �إل ما كان خال�صا(



�لآن َجِهز كل �صيء ، �صاأقلد 
�صوت �أبي  )من هناك �صاأ�رضب 

كل من �أزعجني يف نومي(

�أخ ، ر�أ�صي 

ذيلي ، �آ�آ�آه ، ذيلي

�صي�صقط �ر�صا على م�صيدة �لفئر�ن 
�لكبرية �لتي و�صعتها خلفه

ها ها ها �نه جز�وؤك �أيها 
�ملاكر 

ويلي ، ويلي ، �آ�آ�آ�آ�آ�آه

�صيقفز �لذئب فزعا ويرتطم ر�أ�صه 
بجذع �ل�صجرة
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)بالإخال�س تتفا�صل مر�تب �ملوؤمنني(



انت تسأل  

 �أنت ت�س�أل
احل�سيني يجيب

احل�سيني يجيب

و
�صوؤ�ل ورد �إلينا من �ل�صديقة 

حور�ء خليل عبا�س ت�صاأل فيه عن 
�ل�صفياين وحركته وما عالقته 
بظهور �لإمام �ملهدي عجل �هلل 

فرجه لأنها ت�صمع كالمًا كثريً� من 
�أهلها عن هذ� �ملو�صوع

كما تعلمون يا �أ�صدقائي باأن �إمامنا �لثاين ع�رض �لإمام �حلجة بن �حل�صن عليه �ل�صالم هو غائب عنا �أي �نه 
موجود ولكن ل نعرفه وهو مل يك�صف عن نف�صه �إل يف �لوقت �لذي يحدده �هلل له ليعلن ثورته �لتي �صيق�صي 

بها على �لظلم و�لظاملني ويوؤ�ص�س دولته �لإ�صالمية �لعادلة وميالأ �لر�س ق�صطًا وعدل بعد �ن ملئت ظلمًا 
وجور� ولكن هناك عالمات بينها لنا �أهل �لبيت عليهم �ل�صالم تدلنا على �قرت�ب ظهوره ومن هذه �لعالمات 

�لتي يجب �أن حتدث ول ميكن �أن يظهر �لإمام �إل بحدوثها هي خروج �ل�صفياين يف بالد �ل�صام و�صيطرته 
عليها وحكمه لها وبالد �ل�صام تتكون يف ع�رضنا �حلايل من بالد �صوريا ولبنان وفل�صطني و�لأردن وي�صمى 

�ل�صفياين بهذ� �ل�صم لأنه يعود يف �أ�صله ون�صبه �إىل بني �صفيان عليهم 
لعنة �هلل و�صيكون م�صهورً� بعد�ئه لآل �لبيت وب�صكل علني كما هو حال 

�لوهابية يف هذ� �لع�رض و�صيخرج �ل�صفياين وي�صيطر على �غلب بالد 
�ل�صام �أي على �لدول �حلالية �أو على �أجز�ء كبرية منها وخا�صة �صوريا 
وذلك يف �صهر رجب من �ل�صنة �لتي �صيظهر فيها �لإمام عليه �ل�صالم كما 
�أخربتنا �غلب �لرو�يات �لتي وردتنا عن �أهل �لبيت عليهم �ل�صالم و�نه �صيبقى يف 
�حلكم مدة ت�صعة �أ�صهر �صتة منها قبل ظهور �لإمام �ملهدي عليه �ل�صالم يقوم خاللها 

باأفعال ب�صعة بحق �ملوؤمنني يف بالد �ل�صام وتقول �لرو�يات �نه �صيغزو �لعر�ق �أي�صًا ولكن 
�صتكون نهايته على يد �لإمام �ملهدي عجل �هلل فرجه و�لذي �صيحرر �لعر�ق منه وكذلك بقية 

�لبلد�ن �لتي تكون حتت �صيطرته . 
وبعد �أن يقتله �لإمام عليه �ل�صالم �صيتوجه �إىل �لقد�س لكي يحررها من �ليهود وهناك 

�صينزل �لنبي عي�صى بن مرمي عليه �ل�صالم من �ل�صماء لي�صلي يف �مل�صجد �لأق�صى خلف 
�لإمام �ملهدي �صلو�ت �هلل و�صالمه عليه و�صيدعو �لأمة �مل�صيحية ملبايعة �لإمام �ملهدي على 

دين �لإ�صالم . 

رسوم: زاهد املرشدي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  )ما �أخل�س عبد هلل عز وجل �أربعني 
�صباحا �إل جرت ينابيع �حلكمة من قلبه على ل�صانه(



وهي من �أغرب �لبحري�ت يف �لعامل، تقع و�صط �صحر�ء مرت�مية �لأطر�ف �صميت بحرية �صاوة بـ»�أم �لأ�رض�ر« لكرثة 
�حلكايات �لغريبة عنها، حيث �أن منابع مياه �لبحرية مدفونة يف �أعماقها، وم�صتوى مياهها ثابت منذ تكوينها، وحينما 

ُت�صحب منها �ملياه عرب قنو�ت، تتكثف مياهها على هيئة �أحجار كل�صّية، كما �ن يف ملح �لبحرية )دو�ء( لالأمر��س 
�جللدية وي�صبح فيها �ل�صياح رغم ملوحتها، ووجد �ن ن�صبة �مللوحة فيها تقدر بحو�يل 1600 جزء باملليون وهي 
ن�صبة عالية جد�، بال�صافة �ىل وجود نوع و�حد من �ل�صماك فقط ميكنه �لعي�س و�لتكيف يف مياه �لبحرية ذ�ت 

�مللوحة �لعالية و�لكثيفة.
�حتار يف �رضها �خلرب�ء وكانو� ي�صعون يف تف�صري تكوينها وم�صادر �ملياه �لتي تاأتيها تف�صري�ت عديدة.

�ملوقع:
 تقع �لبحرية على م�صافة 31 كيلومرتً� غرب مدينة �ل�صماوة، وحتيط بها �ل�صحر�ء من كل جانب، وتبلغ م�صاحتها 

حو�ىل 12 كيلومرتً� مربعًا، و�لبحرية م�صّورة طبيعيًا ب�صياج كل�صي يت�صمن كهوفًا تنت�رض على طول كتفها.
ترى بريق مياهها �لتي تزهو بخ�رضة مده�صة تزد�د تالقا وجمال حيث تنعك�س فوقها ��صعة �ل�صم�س عمودية 

لت�صيء ما يف جوفها من ��رض�ر.

بحرية �ساوة العراقية )اأم الأ�سرار(

عجائب خلق اهلل 

اعداد: ضياء العيداني
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)�أ�صد �لنا�س عذ�با يوم �لقيامة من قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
يرى �لنا�س �أن فيه خري� ول خري فيه(



قال رسول اهلل k )الكذب ينقص الرزق( 

يف �إحدى مناطق �ملدينة �جتمع �لفتيان يف �صاحة �للعب �أ�صدقائي ، هل يعجبكم 
حال �ملنطقة وما يجري 

فيها؟

كال يا ر��صد ولكن 
ما �لذي ن�صتطيع 

فعله ؟

�أرى �أن نقوم وجميع 
�لأ�صدقاء بحملة لتنظيف 

�ملنطقة وم�صاعدة �لنا�س فيها

�أمر جميل لنبد�أ 
من يوم �لغد

�أح�صنتم �أيها �لأولد 
بارك �هلل فيكم

بل �ل�صكر هلل يا 
عم ولأهل �ملنطقة

وبد�أ �لأ�صدقاء بحملتهم �لكبرية 
ي�صاعدهم فيها �لرجال �لكبار و�ل�صغار

�أ�صبح يف كل منطقة جمموعة من �ل�صباب يديرونها و�جتمع م�صوؤولو هذه �لتجمعات يف بيت ر��صد

�أنا �أرى �أن نوؤ�ص�س 
ر�بطة ن�صميها ر�بطة 
)معا من �جل مدينة 
جميلة( يف كل منطقة 

ولها مقر يف بيت 
م�صوؤول �لر�بطة

�أنا �أو�فقك 
�لر�أي يا ر��صد 

سيناريو: وسام القريني
رسوم :عامر لعيبي
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  )�إن �جلنة تكلمت وقالت �إين 
حر�م على كل بخيل ومر�ء(



قال اإلمام علي j )احلاسد ال يشفيه إال زوال النعمة( قال رسول اهلل k )الكذب ينقص الرزق( 

�أنا �آ�صف مل �أنتبه

و�أنا �أرى �أن تقوم كل ر�بطة باإن�صاء 
دوريات يف مناطقها ملحا�صبة �ملخالفني 

�لذين ل يلتزمون بنظافة مناطقهم 
كما نكتب تقرير� ملديرية �لبلدية عن 
�أي خمالفة حت�صل يف �ملنطقة �صو�ء 
من �أهل �ملنطقة �أو من عمال �لبلدية

عفو� يا عم ، لقد رميت وبد�أ عمل �لدوريات
نفايات حملك يف �ل�صارع 
وهذ� خمالف للقو�نني 

يا �أخي ، �أنت تقوم 
برتميم �لد�ر ملاذ� ترمي 

�لأنقا�س يف �ل�صارع 

و�أرجو �أن ل تهدرو� �ملاء يف �ل�صارع 
فهو ي�صبب �ل�رضر بال�صارع و�ملارة 

ب�صبب �ملياه �لآ�صنة
حا�رض يا بني و��صكرك لنك 

نبهتني على هذ� �خلطاأ

وهكذ� �أ�صبحت مناطق �ملدينة نظيفة جميلة بف�صل 
�هلل وبف�صل جمموعةمن  �ل�صباب �لطيبني لأن من 
و�جبات �لإن�صان �ملوؤمن و�مل�صلم �أن يحافظ على 

حقوق �لآخرين وي�صاهم يف بناء بلده ومدينته

�أرجو �ملعذرة 
�صاأجمع �لأنقا�س 
و�أرميها يف �ملكان 

�ملخ�ص�س 
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)�أنت تقر�أ �لقر�آن ما نهاك ، قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
فاإذ� مل ينهك فل�صت تقروؤه(



�أي �نه لو �أردنا بناء �صفينة حجمها �لكلي مائة مرت مكعب 
فيجب �أن يكون وزن هذه �ل�صفينة �قل من وزن مائة مرت 
مكعب من �ملاء ون�صميه ) �ملاء �ملز�ح( وذلك من �جل �أن 
تطفو على �صطح �ملاء ول تغرق وهذ� هو نف�صه مبد�أ عمل 

�لغو��صات . ولكي تغط�س �لغو��صة حتت �ملاء فال بد 
من �لعمل على زيادة وزنها. لذلك توجد يف �لغو��صات 

خز�نات يتم ملئها باملاء في�صبح وزن �لغو��صة م�صافًا �إليه 
وزن �ملاء �لذي مت �صخه �إىل د�خل �خلز�نات �ملوجودة يف 
�لغو��صة �كرب من وزن �ملاء �ملز�ح وعندها تبد�أ �لغو��صة 
بالغو�س حتت �ملاء حيث يتم توجيهها بو��صطة �أجنحة 
�لغو�س �إىل �أ�صفل لت�صق �لغو��صة طريقها ب�صهولة نحو 
عمق �ملاء وهذه �لأجنحة ت�صبه يف طريقة عملها زعانف 

�لأ�صماك وت�صتطيع �لغو��صة �أن تغو�س �إىل عمق )30مرت( 
يف �أقل من دقيقة و�حدة 

�أهاًل بكم �أحبتي �ل�صغار لنبد�أ معًا يف �لتعرف على �لكيفية �لتي تعمل بها 
�لغو��صات وكيف ميكنها �لغو�س د�خل �ملاء وكيف تطفو مثل �ل�صفن �لعتيادية 
نعم �أ�صدقائي فكما تعلمون فان �ملبد�أ �لأ�صا�صي �لذي تعمل به �ل�صفن لأجل �أن 
تطفو على �صطح �ملاء ول تغرق هو �أن يكون وزن كمية �ملاء �لتي تعادل حجم 

�ل�صفينة �كرب من وزن �ل�صفينة

كيف تغو�ص الغوا�صات؟

  �لزعانف �أو �لجنحه �مل�صوؤولة عن �رتفاع
 وهبوط �لغو��صة يف �ملاء   

رسوم : زاهد املرشدي
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العــدد 43

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  )و�أما �صاحب �لغيبة فيتوب فال يتوب �هلل عليه 
حتى يكون �صاحبه �لذي يحله(



ت�صري �لغو��صة حتت �ملاء كما ت�صري �لطائرة يف �جلو تقريبًا، �إذ تتخذ �أجنحة �لغو�س زو�يا خمتلفة �صعوًد� وهبوًطا 
لرفع �أو خف�س �لغو��صة. ويجل�س �ثنان من �أفر�د �لطاقم �أمام لوحة حتكم �صبيهة بلوحة �لتحكم يف �لطائرة لقيادة 

�لغو��صة، فيدفعان بعجلة �لتحكم �إىل �لأمام �إذ� �أر�د� �لهبوط �أو ي�صحبانها �إذ� �أر�د� �ل�صعود بالغو��صة. كما �أن 
�إد�رة �لعجلة �إىل �ليمني �أو �لي�صار يحرك دفة �لتوجيه لتغيري �جتاه �لغو��صة ح�صب �لجتاه �ملطلوب .  

�أما عندما ير�د رفعها �إىل �ل�صطح فيتم ذلك ب�صخ هو�ء م�صغوط وخمزن د�خل قناين خا�صة يف �لغو��صة ليحل حمل 
�ملاء �لذي �صيتم طرده من �خلز�نات �لتي مت ملئها به لأجل �لغو�س فيقل وزن �لغو��صة بحيث يعود لي�صبح �قل من 

وزن �ملاء �ملز�ح وحينها تعود �لغو��صة لتطفو على �ل�صطح وكاأنها �صفينة �عتيادية .) وهذ� ما تفعله �لأ�صماك حيث 
توجد لديهم حو�صلة هو�ئية يف �لبطن ميالأ باملاء ويفرغ حينما تريد �لغو�س �أو �لطفو على �ل�صطح(

ويف كل �لأحو�ل ل ت�صل �لغو��صات �إىل �أكرث من )900مرت( عمقًا �صوى غو��صات �لبحث �لعلمي حيث ت�صمم 
خ�صي�ًصا لهذ� �لغر�س. وذلك لن ثقل كتلة �ملاء �لذي فوقها �صيولد �صغطًا ميكن �أن ي�صحق �لغو��صات �لعادية 
يف ثو�ٍن  قليلة �أما بالن�صبة لغو��صات �لبحث �لعلمي فاإنها ت�صتطيع مقاومة هذ� �ل�صغط �ل�صديد ، �إذ �إن �ملعادن 

�مل�صتخدمة يف ت�صنيعها �أثقل من �لتي ت�صتخدم يف �لغو��صات �لعتيادية، كما �أن تقنيات �لت�صميم �مل�صتخدمة فيها 
تكون متطورة ومرتفعة �لتكاليف .

  �لزعانف �أو �لجنحه �مل�صوؤولة عن �رتفاع
 وهبوط �لغو��صة يف �ملاء   

ري�س �ملحرك �لتي تقوم بدفع �لغو��صة �ىل �لمام 

  �لزعانف �مل�صوؤوله عن تغيري �جتاه �لغو��صة    
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العــدد 43

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)�لقر�ءة من �مل�صحف �أف�صل من �لقر�ءة ظاهر�(



كان حمد�ن جال�صا عند �صديقه فمر عليهم رجل مع حا�صيته �لذين �أخذو� يدفعون �لنا�س ليمر �لرجل

�ألي�س هذ� هو 
خازن بيت �ملال؟

نعم �نه هو

وكل هوؤلء 
حا�صيته 

�صبحان �هلل

�بتعدو� كي 
مير �ل�صيخ 

حمد�ن

مل يغب �لأمر عن حمد�ن فاتفق مع �أبناء عمومته 

�ل�صيخ حمد�ن منزعج 
من �لزحمة �أغلقو� 

دكاكينكم حال

��صتاء �لنا�س من ت�رضفات حمد�ن

و�صل �لأمر �إىل �لو�يل
لقد متادى حمد�ن يف ت�رضفاته 

و�ل�صبب كونه �صديقك

حتى و�إن كان �صديقي يجب 
معاقبته ، �ح�رضوه حال

ماذ� يظن 
نف�صه ها     

 هل ��صرتى 
�ملدينة 

ب�صكانها 

سيناريو: وسام القريني
رسوم : محمد الزاملي
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العــدد 43

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  )�إذ� كذب �لعبد فجر و �إذ� 
فجر كفر و�إذ� كفر دخل �لنار(



�لو�يل �أمر 
باإح�صارك حال

ل باأ�س ولكن ح�رضو� 
طعاما يكفي حلا�صيتي 

وبعد نقا�س طويل مع �لو�يل
�أزعجت �لدولة كلها بحا�صيتك وتريد 
مني �أن �أ�رضف رو�تب لهم من تظن 
نف�صك حتى ت�صع خلفك 100 مر�فق

�أنا �أعلى �صلطة يف �لبالد ، �أنا �ملو�طن ، ثم �نظر �إىل 
�أقاربك يف �لدولة كل و�حد يجر خلفه جي�صا فما 

فرقهم عني وهم يعملون بخدمة �ملو�طن

�أنا فعلت ذلك لأريك �مل�صائب �لتي حتدث 
ب�صبب كرثة �حلا�صية بالإ�صافة �إىل 

م�صاكلهم و�لأمو�ل �لطائلة �لتي ت�رضف 
عليهم ، �تقو� �هلل يف خلقه وحقوقهم  

�إنك على �صو�ب 
يف ذلك

13
العــدد 43

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)�لكذب ينق�س �لرزق(



�نها �أكرب و �أغرب غابة من نوعها يف �لعامل فهي غابة من �ل�صخور �ملدببة 
��صتطالت و غطت �مل�صاحات �خل�رض�ء وقد ت�صكلت بفعل �لأمطار �ملو�صمية 
�لغزيرة، تقع هذه �لغابة �لغريبة يف غرب مدغ�صقر، وتبدو قممها وحو�فها 

وكاأنها جمموعة من �ل�صكاكني �حلادة.
ولكن بالرغم من خطورتها وغر�بتها �ل �نها موطنا لنو�ع عديدة من 

�حليو�نات من بينها 11 نوع حليو�ن �لهوبر وهو نوع من �لقرود، 
وحيو�ن �لنم�س و�خلفافي�س و�أكرث من 100 نوع من �لطيور و25 نوعًا من 

�لزو�حف.

ن �لطعام يف خمازن  �لنمل ح�رضة �صغرية ذ�ت فعل كبري، فالنمل يخِزّ
وم�صتودعات ، وله �نو�ع كثرية، ومن هذه �لأنو�ع �لنملة �لر�صا�صة، 

وهو نوع تكون لدغة �لو�حدة منها معادلة لأمل �لإ�صابة بر�صا�صة 
حقيقية، و ي�صتمر �لأمل على �صوء �للدغة ملدة يوم باأكمله، ولهذ� �صميت 

بهذ� �لإ�صم.
يعي�س هذ� �لنوع يف �لغابات �ملطرية كاملوجودة يف �لبارغو�ي، ويف غابات 
�لأمازون، وي�صل طول هذه �لنملة �إىل طول �لإ�صبع لذلك ُيعّد �أكرب �أنو�ع 

�لنمل.

لقد خلق �هلل تعاىل بع�س �لنبات �صبيه باأع�صاء �لن�صان و�لتي من 
فو�ئدها �نها تفيد �لع�صو �لذي ت�صبهه ومن هذه �لنباتات هو �رضيحة 

من �لفطر ت�صبه يف �صكلها �لأذن �لب�رضية، و�لذي ين�صح �ملخت�صون 
باإ�صافة �مل�رضوم �إىل �لطبخ لتح�صني قدرة �ل�صمع نظرً� لحتو�ئه على 

فيتامني "د" �لهام ل�صحة �لعظام، وحتديدً� عظمة �لأذن �ل�صغرية 
�لتي تنقل �ل�صوت �إىل �لدماغ، ف�صبحان �خلالق �لقدير �لذي جعل لكل 

�صيء �صببًا.

�لغابة �ل�صخرية �ملدببة

�لنملة �لر�صا�صة

�مل�رضوم و�لإذن

رسوم :زاهد املرشدي
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العــدد 43

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)ل يكذب �لكاذب �إل من مهانة نف�صه عليه(



ت�صتطيع هذه �لكامرية �لعجيبة �إلتقاط �ل�صور عرب �حلو�جز وتعمل هذه 
�لكامرية من خالل ��صتخد�م �لأ�صعة " T " و�لتي تتميز باإنها �أ�صعة �آمنة 

وغري �صارة، حيث ت�صاعد يف عملية �إلتقاط �صور من خلف حاجز ي�صل 
�صمكه �إىل 15 ملليمرت.

ويفيد عملها يف �لك�صف عن �لأعمال �لإرهابية، كما ميكن ��صتخد�م هذه 
�لكامري� �لذكية يف عمليات �لت�صوير �لف�صائي، لت�صوير �ملذنبات �لف�صائية، 
و�أي�صًا ميكن ��صتخد�مها يف �ملجال �لطبي، حيث ميكن من خاللها ت�صوير 

حالة �جلرح خلف �ل�صمادة دون نزع �ل�صمادة ملعرفة حالة �جلرح. 

�س  _ من هي �ملر�أة �لوحيدة �لتي ذكر ��صمها يف �لقر�آن �لكرمي ؟
ج  _ هي مرمي بنت عمر�ن.

�س _  َمن من �لأنبياء �لذين �أوتو� �لكتاب و�حلكمة وهم �صبيان ؟
ج  _ �لنبي عي�صى عليه �ل�صالم يف قوله تعاىل )) فاأ�صارت �إليه قالو� كيف 

نكلم من كان يف �ملهد �صبًيا .. قال �إين عبد �هلل �أتاين �لكتاب و جعلني نبًيا((. 
و�لنبي يحيى بن زكريا عليهما �ل�صالم يف قوله تعاىل )) يا يحيى خذ �لكتاب 

بقوة وء�تيناه �حلكم �صبًيا ((

تدخل تاء �لتاأنيث �ملربوطة على �أكرث �لأ�صماء �مل�صتقة ) و�مل�صتق ��صم �أُِخَذ 
من ِفْعِلِه مثل كاتب ماأخوذة من َكَتَب( ومثال على �لتاء �ملربوطة �لتي تدخل 

على �ل�صم �مل�صتق هو )عامل( عندما نوؤنثه ي�صبح )عاملة(.
ول تدخل �لتاء �ملربوطة على �لأ�صماء �جلامدة )�ل�صم �جلامد: هو ��صم مل 

يوؤخذ من غريه مبعنى �نه ��صل بحد ذ�ته مثل )باب( فهي كلمة مل توؤخذ من 
غريها(، ومثال على عدم دخول تاء �لتاأنيث لالإ�صم �جلامد هو كلمة رجل فال 

يقال يف رجل: رجلة. 

�لكامرية �لذكية

�صوؤ�ل وجو�ب

تاء �لتاأنيث �ملربوطة
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العــدد 43

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
)ل يز�ل �لدعاء حمجوبا حتى 
ي�صلى على حممد و�آل حممد(



مارأيكم هل نتعلم كتابتها؟
G ........... e ............    

G........... n ............

أحسنتم بارك اهلل فيكم

بعد ان تعرفنا على افراد العائلة سنتعلم سوياً كيف يحيي بعضنا بعضاً .. 

اهال وسهال بكم احبتي الصغار وانتم تطالعون مجلتكم الرائدة 
احلسيني الصغير 

نعود اليكم مجددا في فقرتنا املميزة 
I learning New Things...)انا اتعلم اشياًء جديدًة(

وعند املساء نقول : 
 ) Good evening (  مساء اخلير

فعند الصباح نقول  :
) Good mornning ( صباح اخلير

واآلن هيا نتدرب على كتابتها
G........... m ............

G ............. a  ........... n ......... 

جيد جداً أحسنتم

 وعند الذهاب الى النوم نسلم 
على بابا وماما فنقول  

) Good night ( طابت ليلتكم

طابت امسيتكم 
)Good afternoon (

وعند حلول وقت الظهيرة 
او العصر نقول:

اعداد: جميلة املالكي
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العــدد 43

قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله  )ما عمل �مروؤ عمال بعد �إقامة �لفر�ئ�س 
خري� من �إ�صالح بني �لنا�س ويقول خري� وينمي خري�(



   Hello . How are you أو  مرحباً، كيف احلال؟ 

وعند التعرف على شخص ألول مرة نحييه بقولنا:

مرحباً، انا علي                              Hello I am Ali                    الشخص األول

أهال علي، سررت بلقائك                               Hello Ali            الشخص الثاني

وأنا سررُت بلقائك                  Nice to meet you                     الشخص األول

وأخيراً نود أن نذكر لكم ان حتية اإلسالم هي
) Asalamu Aleikum (    السالم عليكم

Nice to meet you

وحني نرى صديقاً حميماً او شخصاً مقرباً ميكن ان نحييه بكلمة:

Hello  ........ ًمرحبا

?

كلمة )Nice( تلفظ باللغة العربية هكذا )نايس(.
كلمة )meet( تلفظ باللغة العربية هكذا )ِميت(

واآلن لنتدرب قليالً:

1-رأيت صديقك علي وانت في طريقك الى املدرسة فكيف حتييه؟
H ...............
N ...............

Peace be up on you
وهي حتية أهل اجلنة جعلكم اهلل من اصحابها.

وكلمة )peace( تلفظ باللغة العربية هكذا )بِيس(.
وكلمة )up on( تلفظ باللغة العربية هكذا )اب أون(

والى اللقاء احبتي :
 نلتقيكم في العدد القادم بإذنه تعالى.

اعداد: جميلة املالكي
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العــدد 43

)�إن �أعظم �لنا�س منزلة عند �هلل يوم قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله 
�لقيامة �أم�صاهم يف �أر�صه بالن�صيحة(



 قف يا كركر ل 
وملاذ� ، �أنا حر يف تخرج من �حلديقة

ت�رضفاتي

نحن نخاف عليك ، �أمل ت�صمع تنبيه 
�لكلب �لكبري يف عدم مغادرة �حلديقة 

رمبا ي�صطادك �صائدو� �لكالب
من ي�صتطيع �لإم�صاك بي، 
فاأنا �أ�رضع كلب يف �حلديقة 

و�لأقوى ، �صاأخرج

كيف �صتخرج 
من �لبو�بة

�لأمر ب�صيط 
�صاأح�رض نف�صي بني 

�لق�صبان �حذر قد ل 
ت�صتطيع �لعودة

رسوم: زاهد املرشدي

العــدد 1843
قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 

)�حل�صد �رض �لأمر��س(



�أخري� خرجت ، 
كم هو جميل منظر 

�ل�صارع 

حاول جهدك ، 
�أدفع نف�صك

�إننا من�صك 
بك ، �أدفع

ها ،كلب �صارد ، �صاأ�صعك 
يف حظرية �لكالب �ل�صائبة ، 

�صت�صجن لالأبد

لقد جنيت على نف�صي ، 
ويلي �إنه عنادي وتكربي ، 

�أنقذوين ، �أرجوكم .

ما هذ� ، ما هذ� 
�ل�صوت ، ويلي �إنها 
عربة �صائدي �لكالب

��صحبوين ، ل �أ�صتطيع 
�لدخول من بني 

�لق�صبان ، �أرجوكم

19 العــدد 43
قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 

)�حلا�صد ل ي�صفيه �إل زو�ل �لنعمة(



ح�صني : �أين �أحمد يا �أ�صدقاء؟
غيث : لقد �صمعت باأنه مري�س وجماز ملدة 

�أ�صبوع
قي�س : كيف �إذن �صيذ�كر درو�صه و�لمتحان 

�لأول قريب

�صعد : و�أنا �صاأ�صاعدك بها و�جلميع 
�أي�صا

ح�صني : جيد ، �إذن �أول علينا عيادة 
�أحمد يف بيته

�حمد : �صكر� لكم على ح�صوركم و�لطمئنان علي
ح�صني : ل �صكر على و�جب ، و�لآن ما ر�أيك مبذ�كرة 

مادة �لإ�صالمية

غيث : و�أنا �صاأذ�كر لك �لعربية
�صعد : و�أنا �لريا�صيات

ح�صني : هذ� هو �لتاآخي �لإ�صالمي �لذي �أكد عليه نبينا 
�لكرمي حممد و�آل بيته �صلو�ت �هلل و�صالمه عليهم 

�أجمعني

ح�صني : 
لدي فكرة 

قد تفيد 
�أحمد

رسوم :زاهد املرشدي
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قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)من ترك �حل�صد كانت له حمبة �لنا�س(



�إن �حلمى �لوردية هي عدوى فريو�صية ت�صيب �لأطفال. وتكون 
�أكرث �نت�صار� لالأعمار من 6 �أ�صهر وحتى �صنتني. وي�صببها 

نوع من �لفريو�صات وتتم �لعدوى عن طريق 
�لرذ�ذ �ملتطاير من �أنف وفم �لطفل �مل�صاب.

يف درجة �حلر�رة لت�صل �رضيًعا �إىل 39،5 – 40 درجة مئوية، وتظل �حلر�رة 
مرتفعة ملدة من 3 – 4 �أيام دون ظهور �أي �صبب و��صح لهذه �حلر�رة، ثم تعود 

�حلر�رة �إىل معدلها �لطبيعي مع ظهور 

�لطفح �جللدي يف نف�س �لوقت �لذي يتميز باأنه وردي �للون،  ويبد�أ يف �لظهور يف �ليوم 
�لر�بع مع �نخفا�س �حلر�رة �إىل معدلها �لطبيعي، ويبد�أ 

يف منطقة �ل�صدر ثم ينت�رض �رضيًعا لي�صمل �لأطر�ف و�لرقبة و�لوجه، 
ويكون غالبًا �أقل كثريً� يف �لوجه ثم يختفي �رضيعًا خالل 24 �صاعة لذلك ُيعّد ظهور �لطفح 

�جللدي عالمة جيدة، حيث �إنه ي�صري �إىل �أن كل �لأعر��س �صتنتهي متاًما خالل 24 �صاعة فقط. 
وخالل فرتة �رتفاع درجة �حلر�رة يكون �لطفل فاقد� ً لل�صهية مع ت�صخم يف �لغدد �لليمفاوية 

بالرقبة.

ويكون عالج �حلمى �لوردية فقط با�صتخد�م خمف�صات
 �حلر�رة مع �لقيام بعمل كّماد�ت باردة للطفل، ول 

ت�صتخدم �مل�صاد�ت �حليوية يف �لعالج، حيث �إن �صبب
 �ملر�س فريو�س ولي�س بكترييا فال دور للم�صاد�ت �حليوية.كما ينبغي 

�إعطاء �لطفل مزيدً� من �ل�صو�ئل.

حيث يبد�أ �ملر�س بال�صعور بارتفاع مفاجئ

رسوم 
 زاهد املرشدي
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قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)من رغب فيما عند �هلل �أخل�س عمله(



ماذ� �أفعل؟  �أنا مل �أجنز �لو�جب �ملنزيل ، لن �أذهب �إىل �ملدر�صة يوم غد

ماذ� �أ�صابك 
يا حبيبتي ، 

�أخربيني ل �أقوى على 
�لنهو�س يا �أمي 
��صعر باأمل كبري

ليلى لن حت�رض يا بنات ، �ت�صلت 
�أمها وقالت �أنها مري�صة

�صافاك �هلل وعافاك 
، ماذ� �أ�صابك كل �صيء حدث 

ب�رضعة �نزلقت 
قدمي و�صقطت

�إذن كيف �أخربتني 
�أمك باأنك ت�صعرين 

باأمل يف بطنك
ترى ماذ� 
ح�صل لها ؟

لنذهب 
لعيادتها 

ع�رَض �ليوم

ال�سديقات الثالث 
رسوم : وفاء عباس
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قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)�لن�صيحة من �حلا�صد حمال(



عيب عليك �ن تكذبي 
يا ليلى وحر�م

�لذنب ذنبي كان على 
متابعتها و�لنتباه لها

�أنا �ملذنبة يا �أمي ، 
�صاحموين جميعا ولن 
�أعود لتكر�ر مثل هذه 

�لأمور

لقد �أقلقت �جلميع باإدعائك ، 
كان عليك �لنتباه �إىل درو�صك 

وو�جباتك وترك �للهو 
وم�صاهدة �لتلفاز 

�إن حبل �لكذب 
ق�صري

�إنها تدعي �ملر�س لقد �أكد يل �لطبيب باأنها �صليمة 
وكانت تلعب باألعابها ظهر� ـ  لقد تهربت من 

�ملدر�صة لأنها مل تنجز و�جبها �لبيتي
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قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)�أجنح �لأمور ما �أحاط به �لكتمان(



مرحبًا �أ�صدقائي نلتقيكم يف هذ� �لعدد لنتعلم 
�صويًا كيفية عمل )�لأومليت �لفرن�صي(.

6 بي�صات

1-يخفق �لبي�س جيدً� ثم ي�صاف �ليه 
�حلليب �و �ملاء و�مللح و�لفلفل �لأ�صود

2-ي�صخن �لدهن على نار يف مقالة

3-ُي�صكب �خلليط يف �ملقالة وُيغطى بغطاء 
ويرتك على نار هادئة.

1-ميكن ��صافة ملعقة �أكل من �لب�صل و�ملعدنو�س �ملرثومني
2- ميكن ��صافة ن�صف كوب حلم مفروم نا�صج.

ن�صف كوب حليب �أو ماء

ملح وفلفل �أ�صود

4-ُيحرك �ملزيج بتحريك �ملقالة من �لو�صط 
�و بامللعقة �ل �ن ين�صج جميع �ملزيج وي�صبح 

ب�صكل قر�س د�ئري.

3- ميكن ��صافة ملعقتني كبريتني من �لطحني.

ميكن ��صافة هذه �ملو�د �ىل �لأومليت مبزج �ملو�د مع �لبي�س �ملخفوق و�حلليب و �مللح 
و�لفلفل �لأ�صود.

2 ملعقة �كل 
دهن �و زبد
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قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)�لّذكر لذة �ملحبني(



�مر�أة تقول لزوجها �أطرد �ل�صائق �جلديد لأنه كاد 
�أن يت�صبب مبوتي مرتني .. فاأجابها : دعينا نعطيه 

فر�صة ثالثة .

كلب ينبح كثريً� ثم �أ�صيب بانهيار ع�صبي .. ملاذ� ؟
لأنه كان ينبح على �صخ�س ل ي�صمع .

فريقان لكره �لقدم  من �لنمل خ�رض �حد �لفريقني 
و�عرت�س على �لفريق �لفائز لوجود �رض�صور معهم؟ فرد 
�لفريق �لفائز عليهم وقال �نه لعب �أجنبي حمرتف عندهم 

.

مات بخيل و�أو�صى �أن يدفن وهو و�قف .. توفريً� 
لثمن �لأر�س

رسوم : زاهد املرشدي
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)�لذكر نور �لعقول وحيات قال �لإمام علي عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
�لنفو�س وجالء �ل�صدور(



يوم عرفة
�جتمعت �لبنات يف يوم �جلمعة وهن فرحات ليذهنب �ىل 

بيت �لعمة هدى لأنهن مل يجل�صن معها منذ ��صبوع ب�صبب 
�ن�صغالهن باملدر�صة وحت�صري �لدرو�س و�لو�جبات .

�لعمة هدى : �هال بكن يا بناتي ��صتقت �ىل �حلديث معكن .
نرج�س : ونحن �ي�صا يا عمة ولكن �للتز�م باأد�ء �لدو�م يف 

�ملدر�صة منعنا من �لتو��صل معك .

زهر�ء : ولكن يا عمة نعدك باأن ناأتي �ليك يف كل يوم جمعة ويف 
�لعطل �لر�صمية �ي�صًا

�لعمة هدى : ل باأ�س بذلك فاملو�ظبة على طلب �لعلم و�جب 
علينا و�مرنا به �ل�صالم �حلنيف.... و�لآن حدثوين عن �خبار 

�لدر��صة لديكم. 
نور �لهدى: �حلمدهلل يا عمتي فهي على ما ير�م.

�إميان : ماذ� �صتتحدثني �ليوم يا عمة فقد ��صتقنا �ىل حكاياتك.
�لعمة هدى : �صاأحدثكن عن يوم هو من �ف�صل �ليام عند 

�مل�صلمني وهو �ليوم �لتا�صع من �صهر ذي �حلجة.
فاطمة : تق�صدين يوم عرفة يا عمتي.

�لعمة هدى : �ح�صنت يا �بنتي فهذ� �ليوم هو من �ليام 
�لعظيمة وهو يوم دعا فيه �هلل �صبحانه وتعاىل عباده �ىل 

طاعته وعبادته وب�صط لهم مو�ئد �ح�صانه وهذ� �ليوم يكون 
فيه �ل�صيطان ذلياًل حقريً� طريدً� �كرث من �ي وقت �صو�ه. 

ويروى �ن �لمام زين �لعابدين عليه �ل�صالم ر�أى يف يوم 
عرفة �صائاًل ي�صاأل �لنا�س فقال عليه �ل�صالم له : ويحك 

�ت�صاأل غري �هلل يف هذ� �ليوم وهو يوم ُيرجى فيه لالأجّنة يف 
�لرحام �ن يعمها ف�صل �هلل تعاىل فت�صعد. 

رسوم : احمد اخلزعلي
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قال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)من حذرك كمن ب�رضك(



�لعمة هدى : �ختلفت �لر�ء بهذ� �خل�صو�س 
ولكن هناك رو�يتني معتمدتني عند �غلب 

�لفقهاء .
 �لوىل تقول �ن هذ� �ملكان �لذي �لتقى به نبي 
�هلل �دم عليه �ل�صالم باأمنا حو�ء وتعارفا عليه 

ف�صمي بجبل عرفة . 
و�لثانية ترجع �ل�صبب يف هذه �لت�صمية �ىل 

�ن �حلجاج يقفون ويعرتفون بذنوبهم فهو 
مكان لعرت�ف �لذنوب و�لأخطاء �لتي قام بها 
�لن�صان نف�صه ويطلب من �هلل �صبحانه وتعاىل 

�ن يغفر له ويعفو عنه ويتوب من هذه �لذنوب. 
نور �لهدى : وهل هناك �عمال لهذ� �ليوم يا 

عمة ؟

حيث �ن �هلل �صبحانه وتعاىل ي�صتجيب لكل طلب 
من عباده يف هذ� �ليوم فهو �لكرمي �لذي يعطي 

من ي�صاأله من عباده فهو بهم روؤوف رحيم.
زهر�ء : �لي�س هو �ليوم �لذي يق�صد به 

�حلجيج جبل عرفة ويقفون عليه �ىل غروب 
�ل�صم�س؟

�لعمة هدى : نعم يا �بنتي فهم يقفون ليعرتفو� 
بذنوبهم ويتو�صلو� �ىل �هلل �صبحانه وتعاىل 

كي يغفرها لهم لأن  هذ� �ليوم هو يوم غفر�ن 
�لذنوب وهو �صعرية من �صعائر �هلل يف �حلج .

زينب : ملاذ� �صمي �جلبل �لذي يقف علية 
�حلجاج بجبل عرفة �و عرفات؟

 �لعمة هدى : بالتاأكيد يا �بنتي في�صتحب �لغ�صل و�صوم هذ� �ليوم ..
 وعلينا �ي�صًا زيارة �لمام �حل�صني عليه �ل�صالم فاأنها تعدل �لف حجة

 و�ألف عمرة و�ألف جهاد و�لأحاديث كثرية يف ف�صل هذه �لزيارة
 ومن وفق يف هذ� ليوم لزيارته و�حل�صور حتت قبته �ل�رضيفة فهو

. ل يقل �جرً� عمن ح�رض عرفات
 �لبنات جميعًا : �للهم �رزقنا زيارة �حل�صني يف يوم عرفات

 و�لوقوف حتت قبته �ل�رضيفة و�رزقنا �صفاعته يوم �لقيامة
.�نك �صميع جميد
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قال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم قال �لإمام علي عليه �ل�صالم 
)من عمل ح�صنة �رض� كتبت له �رض� فاإذ� �أقر بها 

كتبت له جهر� فاإذ� �أقر بها ثانيا حميت وكتبت رياء(



القيادة الواحدة
اسمعوني جيدا ، على الفريقني 
التقيد بشروط السالمة ، تسلق 

اجلبال أمر صعب يحتاج إلى الذهن 
الصافي هل فهمتم

إن شاء اهلل أيها املدرب ، 
سنهزم فريق األمواج

إنها إشارة البدء ، 
انطلقوا

فريق األمواج ، 
أخرجوا العدة ، 
واربطوا احلبال

بل نستدير

هيا يا شباب ، 
سنأخذ جانب التل 

من اجلهة الثانية

نعم

حاضر
حاضر

نعم

أبنائي ، علينا أن نحرز النصر 
ونرفع علم فريق النجوم فوق قمة 

اجلبل لقد دربتكم على أكمل 
وجه ، ارجو ان ال تخيبوا ظني

رسوم :وفاء عباس
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قال �لإمام �لباقر عليه �ل�صالم قال �لإمام �لع�صكري عليه �ل�صالم 
)جعلت �خلبائث كلها يف بيت وجعل مفتاحه �لكذب(



إن فريق األمواج يتقدم 
نحو القمة أسرعوا

انتهى كل شيء ، فريق األمواج 
رفع علمه فوق التلة ، لقد فازوا باملسابقة 

، يستحقون الفوز ، أحسنتم ، أحسنتم ، وحظ 
أوفر إن شاء اهلل لفريق النجوم في 

املسابقات القادمة

ملاذا هذا االخفاق؟ 
أخبروني ، لقد تلقيتم 

أحسن تدريب ، ما 
الذي حصل ، انها من 
املسابقات السهلة 

لفريقنا

لم نعرف وجهتنا 
بالضبط فكل واحد 

منا يريد الذهاب 
بطريق معني

هذا هو سبب اخلسارة ، الكل في هذا الفريق 

قادة وهو أمر مستحيل كان عليكم اختيار قائد 

واحد وتساعدونه باملشورة ، لقد اختلفتم فيما 

بينكم فخسرمت وتقدم اآلخرون عليكم ، يجب 

ان تنتبهوا لذلك مستقبالً.

بل نعبر من خاللهايجب أن جنتاز هذه التلة
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قال �لإمام �لباقر عليه �ل�صالم قال �لإمام �لع�صكري عليه �ل�صالم 
)جعلت �خلبائث كلها يف بيت وجعل مفتاحه �لكذب(

)�أثقل ما يو�صع يف �مليز�ن 
�ل�صالة على حممد و�آل حممد(



كابنت عقيل 
الهوكي على الع�سب 

�أهاًل بكم �أحبتي �ل�صغار ونحن نتعرف �صويًا على لعبة جديدة وهي لعبة جميلة جدً� ، نعم 
�أحبتي �إنها لعبة ع�صا �لر�عي �أو �لع�صا �ملعقوفة و�لتي ت�صمى باللغة �لنكليزية �لهوكي .

وهي ريا�صة جماعية تلعب بني فريقني على �أر�س ع�صبية يلعبان بكرة �صغرية بو��صطة ع�صا خا�صة لت�صجيل �لأهد�ف 
يف مرمى �ملناف�س ويفوز باملبار�ة من ي�صجل �أكرب عدد من �لأهد�ف . ملعب �لهوكي على �حل�صي�س م�صتطيل �ل�صكل طوله 

)91،40 مرت�( وعر�صه )55 مرت�( وتكون �أر�صيته من �لع�صب، ويكون �ملرمى بعر�س )3.66 مرت ( و�رتفاع )2.14 مرت ( 

كرة �لهوكي على �حل�صي�س يجب �أن تكون مغلفة بجلد �أبي�س �أو باأي جلد �آخر م�صبوغ باللون �لأبي�س ويجب �أن يحتوي 
�لق�صم �لد�خلي منها على خيوط م�صغوطة وفلني وقد تكون م�صنوعة من �لبال�صتيك �لقا�صي يف �أحيان �أخرى ويرت�وح 
حميطها بني 22،40 �صنتمرت و 23،5 �صنتمرت ، وتلعب �لكرة بو��صطة ع�صا يبلغ طولها )90 �صنتمرت( وتكون منحنية 

بالتو�ء د�ئري باأ�صفلها وت�صتعمل ل�رضب �لكرة ومتريرها و��صتقبال �ملناولت . 

يقود �ملبار�ة على �أر�س �مللعب حكمان كل حكم يكون م�صوؤول عن تطبيق �لقو�عد و�لأحكام �خلا�صة باللعبة يف ن�صف 
ملعبه ودون �أن يتبادله مع زميله ويحظر على �لالعب �أن يرفع م�رضبه �أعلى من م�صتوى كتفه �أثناء �رضب �لكرة �صو�ء 
�أكان ذلك يف بد�ية �ل�رضبة �أو نهايتها. �أما حار�س �ملرمى في�صمح له ب�رضب �لكرة �أو �إيقافها باأي جزء من ج�صمه عندما 
تكون د�خل د�ئرته فقط . ويحت�صب �لهدف �إذ� جتاوزت �لكرة بكاملها خط �ملرمى �إىل د�خل �ملرمى ب�رضط �أن تكون قد 
�صوبت �أو �رتدت من م�رضب مهاجم د�خل د�ئرة �لت�صويب ، وحتت�صب �رضبة حرة للفريق �ملد�فع عن �أي خطاأ يرتكبه 

لعب �لفريق �ملناف�س د�خل د�ئرة �لت�صويب .

عدد لعبي �لفريق �لو�حد ل يزيد عن �أحد ع�رض لعبًا ب�صمنهم حار�س �ملرمى و�لذي يتميز بلبا�صه �خلا�س حيث يلب�س 
حذ�ء ي�صمح له ب�صد �لكرة برجله ويحميه من �لإ�صابة وكذلك يرتدي و�قي �ل�صاق وقفاز�ت وخوذة حلماية �لر�أ�س، 
تتاألف �ملبار�ة من �صوطني مدة كل منهما 35 دقيقة تف�صلهما ��صرت�حة مدتها خم�س دقائق �إل �إذ� �تفق �لفريقان على 

خالف ذلك قبل �ملبار�ة على �أن ل تزيد �ل�صرت�حة عن ع�رض دقائق يف كل �لأحو�ل .

اعداد: عقيل الشريفي
رسوم : زاهد املرشدي
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قال �لإمام �لر�صا عليه �ل�صالم قال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم  )من ف�رض �لقر�آن بر�أيه فاأ�صاب مل 
يوؤجر و�إن �أخطاأ كان �إثمه عليه(



مرقد  ال�سيد  
علم  الهدى

عند زيارتنا لالإمام �لكاظم �صالم �هلل تعاىل عليه 
�لكاظم  �إمامنا  ل�صحن  �ل�رضقي  �جلنوب  جهة  من  منه  بالقرب  جند 

كبري و�صحن  وفيه م�صلى  �لأزرق،  بالكا�صي  مزينة  قبة  عليه  مرقدً�  �ل�صالم  عليه 
هذ�  ل�صاحب  وتقديرً�  �إجالًل  �لطاهر  قربه  على  ويقفون  �مل�صلمون  بزيارته  يتربك  خارجي 

�ملرقد ول�صخ�صيته �لعظيمة.
ي�صم هذ� �ملرقد �ل�صيد علي بن �حل�صني بن مو�صى بن حممد بن مو�صى بن �إبر�هيم �بن �لإمام مو�صى بن 

جعفر عليه  �ل�صالم �ملعروف بال�صيد �ملرت�صى علم �لهدى و�لذي در�س عند �ل�صيخ �ملفيد يف حادثة جميلة، فلقد 
�صاهد �ل�صيخ �ملفيد يف �ملنام فاطمة �لزهر�ء عليها �ل�صالم ومعها �حل�صن و�حل�صني عليهما �ل�صالم وطلبت من �ل�صيخ 

�ملفيد وذهب �ىل  �ل�صيخ  ��صتيقظ  �بنيها، فعندما  ُيدّر�س  �ن  �ملفيد 
�ريد  وقالت  ولد�ن  ومعها  جليلة  �مر�أة  جاءته  �لدر�س 

فعرف  هذين،  ولدي  تدر�س  �ن  يا�صيخنا  منك 
�صاهدها  �لتي  �لروؤية  معنى  �ملفيد  �ل�صيخ 

وعرف منزلة هذين �لولدين وهما �ل�صيد 
�لر�صي  �ل�رضيف  و�أخيه  �ملرت�صى 
فاهتم بهما كثريً� حتى �صار� علمني 

ي�صار �ليهما بالبنان.
كثري  يف  �ملرت�صى  �ل�صيد  �هتم 
بغد�د  يف  تويف  وقد  �لعلوم  من 
�صنة 436 هـ ودفن يف مرقده 
�لطاهر �لذي ��صبح منارً� 

للم�صلمني. 

اعداد: ضياء العيداني

31
العــدد 43

قال �لإمام �لر�صا عليه �ل�صالم قال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم 
)من ذكر �هلل ومل ي�صتبق �إىل لقائه فقد ��صتهز�أ بنف�صه(



كان وهب بن حباب �لكلبي حا�رضً� يف كربالء هو و�أمه وزوجته لن�رضة �لإمام �حل�صني عليه �ل�صالم ويف يوم �لعا�رض من 
�صهر حمرم قالت له �أمه: قم يا بني فان�رض �بن بنت ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�آله( فقال: �أفعل يا �أماه ول �أُق�رّض، فربز 
�ىل �لقوم، وقاتل بقوة حتى قتل منهم جماعة، فرجع �إىل �أمه و�أمر�أته فوقف عليهما، فقال : يا �أماه �أر�صيت؟ فقالت: ما 
ر�صيت حتى ُتقتل بني يدي �حل�صني )عليه �ل�صالم(، ثم رجع �ىل �لقتال وقاتل قتال �لأبطال حتى ُقطعت يد�ه، فاأخذت 

�مر�أته عمودً� و�أقبلت نحوه وهي تقول : فد�ك �أبي و�أمي، قاتل دون �لطيبني حرم ر�صول �هلل )�س(، فقال �لإمام �حل�صني 
)عليه �ل�صالم(: جزيتم من �أهل بيت خريً�، �رجعي �إىل �لن�صاء رحمك �هلل، فان�رضفت. وهكذ� قاتل وهب بكل ما �أوتي من 

قوة حتى ُقتل ر�صو�ن �هلل تعاىل عليه فلحق بركب �ل�صهد�ء.
فال�صالم على �حل�صني وعلى علي بن �حل�صني وعلى �أولد �حل�صني وعلى �أ�صحاب �حل�صني.

اأنا بنٌت مهذبٌة
نظيفٌة مرتبٌة

.........................
اأعاِمُل االخوان

باللطِف واحلناِن
.........................
اأنا بنت مواظبٌة

وللدرو�ص حافظٌة
.........................

ا�صعى اىل ال�صدارة
باجلهد واجلدارة
.........................

بال�صرب والكفاح
احقق النجاح

اعداد : �سياء العيداين 
ر�سوم : احمد اخلزعلي 
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قال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم قال �لإمام �لر�صا عليه �ل�صالم 
)كل ما �ألهي عن ذكر �هلل فهو من �ملي�رض(



اأنا بنٌت مهذبٌة
نظيفٌة مرتبٌة

.........................
اأعاِمُل االخوان

باللطِف واحلناِن
.........................
اأنا بنت مواظبٌة

وللدرو�ص حافظٌة
.........................

ا�صعى اىل ال�صدارة
باجلهد واجلدارة
.........................

بال�صرب والكفاح
احقق النجاح

شعر: عادل عريبي
رسوم: زاهد املرشدي
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قال �لإمام �ل�صادق عليه �ل�صالم قال �لإمام �لر�صا عليه �ل�صالم 
)عليكم بالن�صح هلل يف خلقه فلن تلقه بعمل �أف�صل منه(



رسوم : محمد الزاملي

العــدد 3443



مرح عمار  
1 �سنة 

ح�سني �ساحب 
5 �سنوات 

يو�سف احمد 
4 �سنوات 

تقى �سباح 
10 �سنوات

رقية ر�سول 
10 اأ�سهر 

ايات حممد 
8 �سنوات 

علي ميثم 
2 �سنة 

علي ر�سا 
2 �سنة

ح�سني قا�سم 
2 �سنة 

ابو تراب حممد 
5 �سنوات

زينب مهدي 
 4 �سنوات

مرت�سى طالب 
 7 �سنوات

�سما ا�سامه 
5 �سنوات

حممد ميثم 
 6 �سنوات 

ر�سل عدي 
 12 �سنة 

علي حممد 
5 �سنوات 

ح�سني ر�سيد 
7 �سنوات 

غدير ح�سني 
2 �سنة 

علي ر�سا 
7 �سنوات 

زهراء ح�سني  
7 �سنوات 

ح�سن ر�سيد 
7 �سنوات 

فاطمة حممد 
 9 �سنوات

علي �ساحب 
7  �سنوات 

نرج�س �سباح  
4 �سنوات 

ح�سن احمد 
�سهرين 

عبا�س علي 
9 �سنوات

علي كرار 
�سهرين

حممد مهدي 
2 �سنة

مالك ماهر 
2 �سنة 

فاطمة عبا�س 
2 �سنة 
ايران 

رقية عبد االمري
2 �سنة

منتظر عبد االمري
6 �سنوات

فاطمة حممد
كوثر و�سام 5 �سنوات

 7 �سنوات
 لبنان

اآيان زيد
 11 �سنة

ح�سني ب�سام
 7 �سنوات 

لبنان
علي ب�سام
 9 �سنوات 

لبنان
حممد مهدي ب�سام 

12 �سنة 
لبنان

زيد زيارة 
10 �سنوات 

ا�سرتاليا
فرح زيارة 

11�سنة 
ا�سرتاليا

م�سطفى ح�سن 
 7 �سنوات

حيدر كرار 
9 اأ�سهر 

علي احمد  
10 �سنوات

حيدر ح�سني 
5 �سنوات

ذو الفقار حيدر 
2 �سنة 

�سما حيدر 
4  �سنوات

علي عدي 
6 �سنوات

زينب �سعد 
8 �سنوات

جمتبى جابر 
5  �سنوات

منتظر حممد 
6 �سنوات 

علي حممد  
7  �سنوات 

حيدر حممد 
6  �سنوات

�سجاد جابر 
2 �سنة 

كرار علي 
9 �سنوات

امري ح�سني 
9  اأ�سهر 

علي زيد 
4 �سنوات 

زهراء علي
  5 �سنوات 

لبنان 
ر�سا علي 

 2 �سنة 
لبنان 

يو�سف ن�سري 
2 �سنة 
لندن 

حممد ن�سري 
7�سنوات 

لندن 

اآمنة زر م�سلك 
5 �سنوات 

ايران
حممد مو�سى 

1 �سنة 
لبنان 

�صور اال�صدقاء 
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اأحبتي ال�سغار عليكم االإجابة على االأ�سماء املطلوبة اأدناه بالطريقة ال�سحيحة وو�سع االإجابات داخل االأعمدة من االأعلى اإىل االأ�سفل 
وعند االنتهاء �ستح�سلون داخل املربعات املميزة على اال�سم املطلوب وهو جمهورية تقع يف جنوب �سرق اآ�سيا تتكون من اأكرث من �سبعة 

اآالف جزيرة  .
1- من اأ�سهر املدن التاريخية وهي عا�سمة اليونان حاليًا تكتب ب�سكل معكو�س............. . 

2- ا�سم �سوت اخليول ........... . 
3- ا�سم والد االإمام علي عليه ال�سالم ........... . 

4- اهتزاز االأر�س ب�سبب انك�سار وزحزحة مفاجئة يف الق�سرة االأر�سية وت�سبب دمار هائل ......... . 
5- الطائر الذي علم قابيل كيف يدفن اأخاه هابيل بعدما قتله ظلمًا وعدوانًا .............. . 

6- ال�سخ�س الذي يقوم بثورة يف اليمن يف �سنة ظهور االإمام املهدي عجل اهلل فرجه ويكون من اأن�سار االإمام املخل�سني ....... .
7- ا�سم يطلق على قائد ال�سفينة ................. .

الزهرة بحاجة اىل قطرة املاء ..من منكم 
ا�سدقائي ي�ستطيع ان ي�ساعدها للو�سول اليها
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2 ـ كم مرة ت�ستطيع طرح العدد 5 من الرقم 50 ؟

1ـ عندما تخرج راأ�سك من النافذة .
2ـ ق�سر امللك غرب اجلبل الأبي�ض .. مزرعة امللك �سمال اجلبل 

الأبي�ض .. مات امللك .. قرب امللك �سمالـه اجلبل الأبي�ض . 

1 ـ مر جماعة على امراأة تكلم رجال..ف�ساألوها:من 
يكون هذا؟ فاأجابتهم مالكم و مايل، اأخو زوجته 

يكون خايل فمن هو؟

فكر معي 

لعبة 

�أعمدة
لكلمات 

�
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ال 
�سك

اال
اء 

�سم
 ا

تب
اك

ديًا
امو

وع
قيًا 

 اف
ليه

التا

عامودي 

افقي 

جو�ب �لعدد �ل�صابق

اأعواد الثقاب

جد 
�لفروقات 

�ل�صتة 
�ملوجودة 

بني 
�للوحتني

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي تكون 
املعادلة �سحيحة

اوجد عدد النحل املوجود يف  اخللية ال�سفراء علماً ان 
عدد النحل املوجود فيها ي�ساوي حا�سل جمع النحل 

املوجود يف اخلليتني  الواقعتني ا�سفلها

ابق
ل�ص

دد �
�لع

�ب 
جو

اعداد : لبيب ال�سعديخاليا النحل
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اللقاء ال�سحفي هو ان تلتقي ب�سخ�سية او فرد او جمموعة افراد ويكون لديك هدف من هذا اللقاء كاأن يكون هدفك هو ان 
ت�ساأل عن احوال ال�سخ�سية وماهي �سرية حياتها وما هو املثري بها وما هي االعمال التي قامت بها خدمة للمجتمع والنا�س 
) خ�سو�سا اذا كانت تلك ال�سخ�سيات دينية او�سيا�سية او حتتل منا�سب يف الدولة ( ب�سكل عام ومب�سط هذا هو تعريف 

اللقاء ال�سحفي 
من ا�سا�سيات اللقاء ال�سحفي التي يجب ان تتوفر قبل اللقاء 

1ـ يجب عليك عزيزي ان تاأخذ موعدا مع ال�سخ�س املراد اللقاء معه قبل اللقاء ليوفر لك 
الوقت الكايف 

2ـ يجب عليك ان تكون قد اعددت جمموعة من اال�سئلة  ذات هدف ومغزى وا�سح وغري ملتوية  
لتوجهها اىل ال�سخ�س 

3ـ يجب عليك ان حت�سر ادواتك مثل ) جهاز الت�سجيل الذي �سوف ت�سجل به احلديث وتتاأكد من 
�سالحيته وتتاأكد من �سالمة البطاريات وتاأخذ معك بطاريات احتياط . تاأكد من الكامرة التي 

�سوف تاأخذها معك ومن بطارياتها اي�سا ومن كفاءتها الأنك �سوف تاأخذ جمموعة من ال�سور 
4ـ تتح�سر للموعد قبل �ساعة على االقل وحت�سر يف الوقت املخ�س�س لك . 

5ـ تهتم بهندامك فيجب ان يكون نظيفا  ومرتبا الن مظهرك له اثر على ال�سخ�سية التي 
�سوف تلتقي بها 

6ـ اهتم مبو�سوع القاء ال�سالم وحافظ على ابت�سامة خفيفة على وجهك الن هذا �سوف 
ي�سهل احلوار عليك ويجعل ال�سخ�س الذي حتاورة اكرث �سهولة معك يف احلوار 

7ـ حاول ان تاأخذ اجابات مل يح�سل احد عليها قبلك ليكون حوارك مميزا وحت�سل على 
ال�سبق ال�سحفي 

8ـ التقط جمموعة من ال�سور وال تكتفي بعدد قليل النك قد حتتاجها فيما بعد 
ال�سخ�سية من خالل  او انطباع جيد عند  اثر  اللقاء حاول ان ترتك  9- حينما تنتهي من 
لقاء  اجراء  اىل  حتتاج  قد  النك  جيدا  عباراتك  واختيار  �سالمك  خالل  ومن  لها  �سكرك 

�سحفي اخر مع نف�س ال�سخ�سية يف امل�ستقبل 
10- فور و�سولك اىل املنزل قم بكتابة احلوار كلمة بكلمة حتى حت�سرة للعملية الثانية وهي 

حترير اللقاء ال�سحفي 
قد تالحظ عزيزي ان اخلطوات كثرية وقد تراها معقدة ولكن �سدقني �سوف تكون غاية 
اللقاء  نقطة مهمه يف  لك هي  نقطة ذكرتها  وكل  عليها  تعتاد  ان  بعد  عليك  ال�سهولة  يف 

ال�سحفي خ�سو�سا وانك مبتدىء  فعليك مراعاتها لتكون حمرتفا فيما بعد . 
واالن نتطرق اىل مو�سع جدا مهم وهو اي�سا يدخل �سمن اللقاء ال�سحفي ويف عموم مفا�سل العمل ال�سحفي  وهو  . كيف 

ن�سوغ ال�سوؤال او كيف نكتب اال�سئلة 
يف العدد القادم �سوف نتعلم كيفية كتابة اال�سئلة وترتيبها انتظروين 

كيف جتري لقاءً �صحفياً
عزيزي ال�سحفي ال�سغري  اليوم �سوف نتعلم انا 
وانت كيف نقوم بلقاء �سحفي ونتعرف انا وانتم 

ماهو تعريف اللقاء ال�سحفي

اعداد :عالء البا�سق
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من اهتمام وزارة ال�سباب والريا�سة ومديرية �سباب 
وريا�سة كربالء املقد�سة وتطلعاتها وروؤاها امل�ستقبلية 

تقوم �سركة الر�سيد للمقاوالت االن�سائية وهي احدى ت�سكيالت 
وزارة االعمار واال�سكان بان�ساء ملعب يف منطقة حي العامل وعلى م�ساحة تقدر 

بـ)5000( مرت مربع وبكلفة بلغت )5،831،364،050( وت�سع الألفي متفرج.
ويعد امللعب االول من نوعه يف املدينة .

وي�سم امللعب ملعب لكرة القدم واألعاب ال�ساحة وامليدان وغريها..
وقد عّب اأبو كامل وهو احد �سكنة هذه املنطقة عن فرحه و�سروره باإن�ساء ملعب كهذا وعّقب بقوله: 

امتنى ان يلبي هذا امللعب طموحات ال�سباب وتطلعاتهم ملمار�سة العابهم املف�سلة وتنميتها.
وكذلك ا�سافت املواطنة ام حممد وهي من �سكنة املنطقة نف�سها: ن�سكر وزارة ال�سباب والريا�سة 

باإن�ساء مالعب كهذه الأبنائنا لكي ميار�سون العابهم التي يحبونها لكي تطور وتنمي قدراتهم.
ان مثل هذه اخلطوات تعّد بادرة اأمل لل�سباب واملواطنني العراقيني لكي يتم االهتمام بالبنى التحتية 

واالرتقاء بهذا البلد وال�سعي الإزدهاره .

 
ال�سديقة مرمي الزبيدي نحن ن�سكرك جزيل ال�سكر على هذه امل�ساركة يف حماولة الكتابة 
ال�سحفية  ونحن نرى بك �سحفية كبرية ولي�ست �سغرية ونتمنى من بقية القراء ان يحذو 

حذوك.

هذا تقريري لكم .. واأمتنى ان يعجبكم واكون 
�سحفية �سغرية.

)هو االأول من نوعه يف كربالء املقد�سة(

احد التقارير التي و�صلتنا من 

                                                                                            
مرمي اأحمد الزبيدي 

جملة احل�سيني ال�سغري    
كربالء املقد�سة

�إىل جملة �حل�صيني �ل�صغري

كيف جتري لقاءً �صحفياً

�صحفيي املنتدى

اعداد :عالء البا�سق
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 كان هناك فيل مغرور ال ي�صاعد احليوانات 
االخرى. ويف احدى االيام، وخز الفيل عوداً 

ياب�صاً مدبباً كاالأبرة يف قدمه وقامت النملة 
الطيبة مب�صاعدته واأخرجت االأبرة ف�صعر 

باأخطائه وعلم ان احليوانات حتتاج بع�صها اىل 
بع�س وان كبري احلجم لي�س اأف�صل من ال�صغري.

ق�صة : �لفيل �ملغرور
مرت�صى زيد عمر�ن \ �لعمر: 11 �صنة    

�ملحافظة : كربالء

ق�صة:�لرنب و�لثعلب 

 كان يعي�س اأرنب وامه يف الب�صتان وكان جال�صاً فذهب اإىل اأمه وقال لها: هل ت�صمحني يل باخلروج 
لّلعب؟ 

فقالت االأم: ال تذهب بعيداً الأن هناك ثعلباً اخاف عليك منه، فخرج االرنب ولكنه ابتعد 
كثرياً ومل ياأخذ بن�صيحة امه، وفجاأة �صاهد الثعلب من بعيد فهرب االأرنب ورك�س �رسيعاً حتى 

و�صل اىل البيت وهو يلهث من التعب فقالت له االأم مابك؟
 قال لها لقد لعبت بعيداً و�صاهدت الثعلب فهربت منه ب�رسعة. 

فقالت االأم: انا ن�صحتك وارجو ان ال تخالفني بعد االآن .
 االرنب : كال يااأمي �صوف لن اخالفك ابداً.

ولء �صالح مهدي \ �لعمر: 11�صنة  \  �ملحافظة : كربالء
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1- فاطمة حيدر حممد \ �لعمر : 7 �صنو�ت \ �ملحافظة : كربالء
�ن�رض �مامي بالتز�مي بنهج �لر�صول حممد �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم و�لرجوع �ىل �لقر�آن �لكرمي 
�ل�رضعي  و�لتكليف  و�ل�صيام  �ل�صالة  على  و�حلفاظ  و�لعفة  باحلجاب  و�للتز�م  �لو�لدين  وطاعة 

�لذي �وجبه �هلل تعاىل علينا.

2- زهر�ء حيدر حممد \ �لعمر : 10�صنو�ت \ �ملحافظة : كربالء 
وطاعة  باحلجاب  بالتز�مي  �لو�جبة  �لفرو�س  على  و�حلفاظ  �ل�صالة  و�إقامة  �ل�صاحلة  بالعمال 

�لو�لدين وبالدعاء لالإمام عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�رضيف بالفرج لأن فرجه هو فرجنا.

3-زينب م�رض عبد �لإله \ �لعمر : 12 �صنة \ �ملحافظة : كربالء
�أن�رض �إمامنا �ملهدي عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�رضيف باأن �أكون �صادقة مع نف�صي ومع �لنا�س و�ن 
�عمل بطاعة �هلل عز وجل و�ن �دعو له با�صتمر�ر �ن يعجل �هلل تعاىل فرجه �ل�رضيف حتى �كون من 
جنوده و�ن�صاره و�ن �در�س و�جتهد حتى ��صاهم يف بناء وطني ويف يدي �صالح وهو �صالح �لعلم 

و�لقلم حتى �نت�رض على �عد�ء �ل�صالم.

4- مرمي غالب �صحاب \ �لعمر : 12 �صنة \ �ملحافظة : بابل
�ن ن�رضة �مامنا �ملهدي عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�رضيف لي�س كالم فقط و�منا بالعمال و�ن �ف�صل 
�لعمال �نتظار �لفرج و�لدعاء له يف كل مكان وزمان وقر�ءة �لكتب �لتي تبني منهج �لمام �ملهدي 

عجل �هلل فرجه �ل�رضيف وحث �لنا�س على �ن �لمام �ملهدي �نه ميالأ �لر�س ق�صطا وعدًل بعد �ن 
ملئت ظلما وجور�.

5- جعفر حممد ح�صني \ �لعمر : 12 �صنة \ �ملحافظة: �لنجف �لأ�رضف
ديني  تعاليم  بتطبيق  �ل�رضيف  فرجه  تعاىل  �هلل  عجل  �ملهدي  �إمامنا  �ن�رض 

و�حلفاظ عليها ومبعرفته معرفة كاملة 
و�صبب غيبته و�نتظاره بال تذمر فهو �صيثبت 

                   �حلق وميحق �لباطل.
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زهر�ء ماجد حبيب \ �لعمر: 11 �صنة \ كربالء
�لمام  مرقد  �ىل  و�لدتي  مع  ذهبت  عا�صور�ء  يوم  يف 
عجز  وبعدما  مري�صة  وكنت  �ل�صالم  عليه  �حل�صني 
�ل�صالم  عليه  �حل�صني  �ىل  �جتهت  �صفائي  عن  �لطباء 
باكية ور�جية من �هلل تعاىل �ن ي�صفيني مبنزلة و�صفاعة 
�ل�صغريتني  يدي  ورفعت  لديه  �ل�صالم  عليه  �حل�صني 
وطلبت �ل�صفاء من مر�صي ورجعت �ىل �لبيت . وبعدها 
�صعرت ب�صفاء من مر�صي �لذي عجز �لطباء عن �صفائه 

فال�صكر هلل �لذي �صافاين وعافاين.

 غدير ح�صون �صلمان \ �لعمر: 12�صنة \ كربالء
عليه  �حل�صني  �لمام  زيارة  �ىل  ذهبت  �ليام  من  يوم  يف 
�ل�صالم وتفاجئت باإمر�أة �صابة ل ترتدي �حلجاب ب�صكل 
�ل�صابة  تلك  �ىل  فذهبت  �ل�رضيف  �ملرقد  قرب  �صحيح، 
وتكلمت معها بالأدب وقلت لها : �ن �لإمام �حل�صني عليه 
�ل�صالم لي�س ميتًا بل هو ير�نا  وي�صمعنا و�نت ل ترتدين 

�حلجاب ب�صكل �صحيح و�ن �لإمام ل يقبل �لزيارة منك.
فقالت: �صكرً� لك �نا مل �كن �علم بهذ� �لأمر ووفقك �هلل.

 حممد عقيل �صعدون \ �لعمر: 10 �صنو�ت \ كربالء
ين�رضح  �ل�صالم  عليه  �حل�صني  �مامي  �زور  عندما 

وجل  عز  باهلل  �مياين  ويزد�د  قلبي  وينفتح  �صدري 
�لكثري عن  تعلمنا  �ل�صالم مدر�صة  و�لمام �حل�صني عليه 
�لنت�صار�ت على �لعد�ء، و�لمام �حل�صني عليه �ل�صالم 
قدوة لنا يعلمنا كيف نن�رض �لتوعية �ل�صالمية يف مدر�صة 

و��صعة �لرجاء

 علي ح�صني ح�صن \ �لعمر: 12 �صنة \ كربالء
عليه  �حل�صني  �لمام  زيارة  �ىل  مرة  ذهبت  عندما 
�ملرة  هذه  لكن  و�أهلي  �نا  عا�صور�ء  زيارة  �زور  �ل�صالم 
عمي  �خذنا  �ملرة  هذه  ويف  عمي  و�ولد  وعمي  �نا  ذهبت 
�ىل ق�صم �لعالم يف �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة و��صرتى لنا 
و�نا  بها  ملعرفتي  بد�ية  فكانت  �ل�صغري  �حل�صيني  جملة 

متابع منذ ذلك �حلني لهذه �ملجلة �جلميلة.

 تبارك علي �بر�هيم \ �لعمر: 10 �صنو�ت \ كربالء
زيارة  هي  �ل�صالم  عليه  �حل�صني  لالإمام  زيارتنا  �ن 
لالإميان و�ل�صهادة و�لخال�س و�لت�صحية وكل ف�صيلة 
عرفها �لن�صان لأن �لف�صيلة جت�صدت يف �لإمام �حل�صني 
عليه �ل�صالم كاأنبل ماميكن �ن تتج�صد يف �صخ�س ونحن 
�منا نزور لكي نك�صب من تاريخ �حل�صني عليه �ل�صالم 
ونقف  و�لميان  و�لخال�س  �لت�صحية  روح  وبطولته 
�مام قربه �ي�صًا لنقول: لبيك د�عي �هلل �ن كان مل يجبك 
بدين عند ��صتغاثتك ول�صاين عند ��صتن�صارك فقد �جابك 

قلبي و�صمعي وب�رضي.

  عبد�هلل جنم عبد�هلل \ �لعمر: 10 �صنو�ت \ كربالء
�ذكر لكم ذكرى يل عند منا�صبة ولدة �لإمام علي 

عليه �ل�صالم ذهبت مع و�لدي لزيارة �لإمام �حل�صني عليه 
�ل�صالم و�أدينا �ل�صالة و�لزيارة و�حلمد هلل  وقد �حتفلنا 

�ي�صًا بهذه �ملنا�صبة.
ثم ذهبنا �ىل زيارة �خيه �بي �لف�صل  �لعبا�س عليه �ل�صالم 

و�صاهدنا �لحتفال �ملقيم هناك و�لذي كان يتنا�صب مع 
مقام �لإمام عليه �ل�صالم.

عن زيارة  الإمام احل�سني عليه ال�سالم

ذكريات �ال�صدقاء
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�س: اكتب عن عمل كنت مميزًا فيه وظهرت 
فيه قدراتك و�سجاعتك من خالل م�ساعدتك 

للوالدين او احد افراد العائلة .. اجلريان او 
ابناء حملتك.. ا�سدقائك يف املدر�سة

�صجاد رز�ق ح�صني \ �لعمر: 8 �صنو�ت
 �ملحافظة : دياىل

عمري  من  �ل�صنة  هذه  خالل  بها  قمت  �لتي  �لعمال 
�ل�صغري فاين �ذهب �ىل �مل�صجد كل يوم لأد�ء �ل�صالة 
وبعد �ن �كمل و�جباتي �ملدر�صية ولدي بع�س �لفر�غ 

�ذهب �ىل ور�صة �بي لأ�صاعده يف �لعمل و�ين �حب �ن 
��صاعد كل �صخ�س �ذ� كان من �حد ��صدقائي �و جري�ين 

و�قربائي و�عمل كل عمل ير�صي و�لدي وربي.

 علي �رضحان ذياب \ �لعمر: 12 �صنة 
 �ملحافظة : دياىل

و��صاعد  �خلري  جديرً�بعمل  يجعلنب  �ن  �هلل  ��صاأل 
من  و�دعو  عائلتي  �فر�د  وكل  وو�لدي  ��صدقائي 
�هلل تعاىل �ن يوفقني لفعل �ملزيد من �خلري و  �أمد يد 

�لعون لكل �لنا�س.

 عبد �لمري عالء �ملو�صوي \ �لعمر: 10 �صنو�ت 
�ملحافظة :كربالء

�ذكر يف �حد �ليام �ين �صاهدت �مر�أة غريبة يف �حلي 
فتوجهت لها وقلت لها هل يل �ن ��صاعدك فقالت ��صاأل 
وبعد  �ل�صم  ذلك  عن  ��صاأل  فاأخذت  فالن  بيت  عن 
معاناة كبرية وجدت �لد�ر ف�صكرتني �ملر�ة ودعت يل 
بالتفوق و�حلفظ و�لعناية من �هلل فا�رضعت �ىل �ملنزل 
و�خربت و�لد�ي ففرحو� كثري� بذلك �لدعاء و�عتربت 

ذلك �لعمل متميزً� عن بقية �لعمال.

 بثينة ر�صول �لدفاعي \ �لعمر: 12�صنة  
�ملحافظة :كربالء

عليه  �حل�صني  �لمام  عز�ء  جمال�س  �حدى  يف  �صاركت 
�مل�صاركة  �حل�صور  من  �ملجل�س  يف  وطلبو�  �ل�صالم 
�لغيبة  عن  حما�رضة  و�لقيت  فقمت  حما�رضة  و�لقاء 
وكنت متميزة يف هذ� �لعمل وظهر �عجاب �جلال�صني بي 
و��صكر �هلل تعاىل على هذه �لقدرة و�حمده تعاىل على هذ� 

�لتوفيق

عبد�هلل عثمان \ �لعمر: 10�صنة 
 �ملحافظة: كربالء

�ن من �لعمال �لتي كنت قد �ظهرت فيها قدر�تي هي 
قدرتي على ختم �لقر�آن و�ل�صيام ل�صهر رم�صان �لكرمي 
�ين  مع  وحوزوية  وعلمية  دينية  درو�س  يف  و�حل�صور 

كنت �صائم وكان هذ� كله توفيق من �لعلي �لقدير.

فاطمة عماد �لعالق \ �لعمر: 10�صنة 
 �ملحافظة: كربالء

�صاعدت �صديقتي يف �ملدر�صة من خالل تق�صيم �ل�صياء 
مثل �ملمحاة و�لقالم و�عطاء �لدرو�س يف �ليوم �لذي 

كانت فيه مري�صة.

تبارك عبا�س ح�صن \ �لعمر: 12�صنة  
�ملحافظة : كربالء

عندما كنت يف �ل�صف �خلام�س �لبتد�ئي كانت �حدى 
�صديقاتي يف �ملدر�صة حالتها ل ت�صمح لها �ن ت�صرتي 
م�صتلزمات �ملدر�صة فنقلت و�صعها �ىل �بي و�مي وبعد 
وقدمناه  ماحتتاجه  كل  ب�رض�ء  قمنا  و�صعها  مناق�صة 
�لدنيا و�نا فرحت  لها كهدية وكانت فرحتها ل ت�صع 

كثري� لأنها �كملت �ل�صنة ول حتتاج �ىل �صيء.
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