






مجلة شهرية تعنى بثقافة العائلة المسلمة
رجب األصب١٤٣٣هـ/ العدد ٢١

@Û‹«
Ú‹flä˛a
@Êc@
5óm



• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

) العنوان : العراق كربالء املقدسة العتبة احلسينية املقدسة قسم االعالم  9 6 4 )  3 2 9 6 4 ـ  3 2 5 1 9 4 /  7 8 0 1 9 5 0 8 5 0   T E I : 

E m a i l : a l . a a e l a @  y a h o o . c o m

قسم االعالم
 شعبة النشر

8

10

18

26

34





g]e’\;À÷|;Ñ]iâ’\

;Å∂^;Öëeiâ∏\
ÈÕÂÜÖŸ

;;;;;;;;;;;;;;;Ï⁄Ë|;Ød;ÏpÖ¢\;Ï›Ü\Ê∏\;;;
<ÏËpÂá’\; đé¡Â;flÁÅ’\Ê’\

ÈhÖî;ÈhÑ]p

ÏŒÁÖö;◊ï…^
;;óËd¯\;fç£\;ÀËæfii’;

fÁÖ≈;‡]uiŸ\

االشراف العام
السيد سعد الدين البناء

رئيس التحرير
 سامي جواد كاظم

هيئة التحرير
حسن الهاشمي

طالب عباس
 سناء الربيعي  

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

المراسلون
حسين النعمة
 علي الجبوري

صفاء السعدي
التصوير

 رسول العوادي
 عمار الخالدي

التنضيد اإللكتروني 
 حيدر  عدنان

 التصميم واالخراج
محمدحيدر الكالبي

منتظر التميمي

28

البريد اإللكتروني



      



















 "






 

 "









<ÃÈ“
[Ü~jÀi



 



;jeâ’\;‹ÊÁ;C;‹˜â’\;]‚Ë÷¡;D;]·Ù]¡Ä

;‹˜â’\;]‚Ë÷¡;Ô\Ö·á’\;ÏË¡Ä\







"
 "









 












































     فاطمة تشهد        

   
   

    
     







;Åt¯\;‹ÊÁ;C;‹˜â’\;]‚Ë÷¡;D;]·Ù]¡Ä













































  إلمها عليهما السالم
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من الصادقات المتفانيات بحب اهل البيت (عليهم السالم) 
المؤمنة المرحومة  































 









































 











للمحجبة خصوصية

 



 

    



 

     







 



   

 

   

     

 

 







    

 





  

     




    




     
     


     





      







      
      




    




الستار خلف الباب
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مضغ الطعام حوليه إلى متعة
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شبابيات
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كيف تستفيدين من 
بعض انواع القشور؟




 
 






 





     
   





     


    






     
     




    
    


   
   




   
   
    


    
     




      


 

 
     


  



   







     

     











    


      
 

     

    








أفضل طريقة
 لتنظيف 

الخشب ا�بيض  
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لماذا
التقرأ؟

تقارير اليونسكو عن امة إقرأ
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لماذا ازرار الثوب للرجال 
على اليمين وللنساء على 

اليسار؟
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من هو؟
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هــل تـعلم؟؟
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 امتحان







اعرف مقدار السكر في غذائك

 



 





         




 










