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قاَل   الطفُل :  لنورِ  الشمْس
 ق��د  جئَت  إلينا  في   األمْس
 نورَك    ترتاُح    له     النفْس

شعر : حسين عطية
رسوم : زاهد المرشدي / العراق

 ردَّ   النوُر    بلطِف   الهمْس
 في   نوري   يحيا   من   حْس
فأنا    للكوِن    كما    الرأْس



تنبيه:  يرجى عدم رمي أوراق المجلة في سلة المهمالت حذرًا من هتك األسماء المقدسة

 أصدقائي :
الجميلة  الجديد من مجلتكم  العدد  بكم في هذا  أرح��ب   
مجلة الحسيني الصغير ، ودعونا معا يا أحبتي أن نتقدم 
إلى اإلمام المهدي f بخالص العزاء في ذكرى حلول 
زيارة  أربعين اإلمام الحسين g ، ففي هذه األيام 
الحسين  بيت  آل  ع��ودة  ذك��رى  المباركة تصادف 
b في ال�20 من صفر الخير إلى كربالء بعد أن 

كانوا أسرى لدى أعداء هللا واإلسالم .
هذه األيام كانت مؤلمة وحزينة لما حدث 
آلل بيت النبي صلوات هللا وسالمه عليهم 
من مأساة واقعة الطف التي بكت لها حتى 
أو  نقرأ  عندما  ولكننا   ، السماء  في  المالئكة 
أنهم سالم هللا  نجد  ذلك  بعد  بما حدث  نسمع 
والقوة  الصبر  في  كبيرا  درس��ا  أعطونا  قد  عليهم 
والتحمل ، نعم يا أصدقائي فاإلنسان يجب أن يكون 
صابرا وقويا عندما يواجه الشدائد والصعاب،  هذا ما 
أردت أن أحدثكم به لتكونوا شجعانا وتواصلوا النجاح 
من  تكونوا  ان  وتعالى  سبحانه  هللا  سائلين   ،
الناجحين والسائرين على خطى رسولنا 
 b األطهار  بيته  واه��ل   s  الكريم 

إنه سميع مجيب ...

شعر : حسين عطية
رسوم : زاهد المرشدي / العراق



سيناريو: كرار الخفاجي           رسوم: احمد علي / العراق

عامل النظافة سامح

اليوم كان جميالً 
في المدرسة

كانت أيامنا 
معه مفيدة

لقد تعلمنا منه 
معلومات مفيدة 

عن السالمة 
المرورية

انظروا يا أصدقاء هذا 
سامح عامل النظافة 

لنلقي التحية عليه

السالم عليكم 

كيف حالك يا صديقنا سامح؟ 
وعليكم السالم يا أصدقاء 

أتمنى لكم يومًا جميالً

سنفتقد 
رائد رياض 
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أتمنى من هللا ان يوفقك 
في عملك ألنك ُتظهر 
الشارع بأجمل صورة

هذا عملي 
وانا احبه

اذن 
سنزعجك 
يوميا لكي 

تحدثنا 
عن عملك 

الجميل

بالعكس ال يوجد أي ازعاج انا 
عملي ضمن قاطع مدرستكم 

سأحدثكم عن جميع 
األعمال التي تقوم بها 

مديرية البلدية

وسنقوم باالستئذان من 
مدير المدرسة لكي ندخل 
المدرسة وتحدثنا عن عملك

ونحن متشوقون لذلك

إلى اللقاء 
يا أصدقاء 

سنلتقي غدا 

إلى اللقاء 

العدد 5138



إعداد : ياسر العامري

مرحبا بكم اأ�شدقائي الأعزاء اليوم �شنذهب معا اىل رحلة ا�شتك�شافية جديدة 
فيها معلومات جميلة جدا عن تراثنا اخلالد ،اليوم �شن�شافر اىل دولة ليبيا وحتديدا 
لبدة  وادي  م�شب  عند  املتو�شط  البحر  �شاحل  على  تقع  التي  لبدة  مدينة  يف 
والذي يكون مرفئًا طبيعيًا وتبعد هذه املدينة قرابة 120 كيلومرت عن العا�شمة 
الليبية طرابل�س وقد �شنفتها اليون�شكو �شمن قائمة مواقع الرتاث العاملي يف 

ليبيا وذلك منذ العام 1982م .

 و�رسعان ما منا ذلك املرفاأ التجاري لي�شبح اأحد اأحوا�س البحر املتو�شط املهمة حيث احتوى لحقا على منارة لبدة 
اأجمل املناطق الأثرية يف منطقة  اأن�شاأها الإمرباطور الروماين )�شبتيمو�س �شيفريو�س(، والآن لبدة تعد من  التي 

البحر املتو�شط، كما اأنها من اأكرب بقايا املدن الرومانية يف العامل .
 ا�شتطاع الفينيقيون اأن يعمروا البالد ب�رسعة نظرا خل�شوبة اأر�شه، واعتدال مناخه و�شالحيته لل�شكن ، بالإ�شافة 

اىل موقع لبدة اجلغرايف على �شاحل البحر املتو�شط اأعطت اأهمية لها يف جانب التجارة وا�شتقطاب التجار.

تاريخ المدينة 
الباحثني  كتب  ح�شب 
هذه  فان  وامل�شتك�شفني 
كمرفاأ  ظ��ه��رت  املدينة 
البحارة  اإليه  يلجاأ  طبيعي 
الكنعانيون  وال��ت��ج��ار 
وال��ف��ي��ن��ي��ق��ي��ون اأث��ن��اء 
يف  التجارية  رحالتهم 
حيث  املتو�شط،  البحر 
مدينة  ب��اإن�����ش��اء  ق��ام��وا 
يف  )لبدة(  ماغنا  لبتي�س 
قبل  ال�شابع  القرن  نهاية 
امليالد، و�شميت بالالتيني 

)لبكي�س( .

لبدة الكبــرى
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ومما زاد يف �رسعة عمرانها العالقات الطيبة التي ن�شاأت بني ال�شكان والفينيقيني نتيجة حل�شن معاملتهم لهم، 
وبعد مدة من ال�شنوات دخلت �شواحل هذه املنطقة حتت �شيطرة حكم الروم و�شارت جزءا من اأفريقية الرومانية.

ويف �شنة 146م ظهر يف لبدة حاكم جديد ا�شمه 
الكرمية  الأ�رس  اإحدى  من  وهو  �شيفري"  "�شتيميو 
والأمن،  العلم  فيها  ون�رس  عر�شها  فتوىل  فيها، 
التي كانت تقوم بها  وق�شى على جميع احلركات 
ل�شكانها  ووفر  عنها  اق�شاهم  حتى  اجلنوب  قبائل 
و�شائل  من  فيها  اأن�شاأ  مبا  ال�شاحلة  احلياة  �شبل 
العمران والتقدم. وتقديرا لأعمال هذا الرجل امل�شلح 
واعرتافا باإخال�شه اأطلق ال�شكان على اأنف�شهم ا�شم 
"ال�شتيميني" تيمنا با�شم �شتيميو، وا�شتهروا بذلك.

اأروقة هذه املدينة  اأ�شدقائي رحلتنا اجلميلة داخل  اىل هنا تنتهي 
العدد 7138اجلميلة وقد تعرفنا على جزء ب�شيط من تاريخها ، اىل اللقاء .  



ُيحكى أن رجاًل صالحًا سكن بين جبلين ، وراح يتأمل ويتعبد ،  حتى جاء اليه شابان ، وطلبا 
منه علما ، فقال لهما » العلم يحتاج قلبا أبيض ، ولصاحب القلب األبيض لسان 

نظيف ويد نظيفة« 
هكذا كان الرجل الصالح يقول للشابين كلما جاءا ، ويطلب منهما تنظيف اليد 

واللسان ، حتى استغرب الجبالن من تصرفه ، وقال أحدهما ) ال بد أن الرجل 
الصالح فارغ ال علم لديه ، لذلك 
يتهرب من تعليم الشابين ( 

وضحك الجبل الثاني! 
حزن الرجل الصالح من 

قول الجبلين ، فطمر في 
أحدهما قطعة ذهبية 

وائتمنه عليها ، ووضع 
الجبل الثاني شاهدا 

على ذلك ، ثم                 
مضى . . . 

قصة : مهند العاقوص / سوريا
رسوم: سرى غزوان / العراق
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بعد يوم ، جاء رجل قوي ، وعرض على الجبلين أن يحفر بينهما نبعا مقابل قطعة ذهبية ، 
فوافقا! 

وحين عاد الرجل الصالح ليأخذ قطعته الذهبية من الجبل ،  قال الجبل ) لقد نبشها 
غراب وسرقها ( وصادق الجبل الثاني على ذلك! 

ابتسم الدرويش وقال » لقد جئتكما متنكرا ، وحفرت لكما نبعا  مقابل القطعة 
الذهبية ، لقد بعتما الصدق واألمانة« 

شعر الجبالن بالخجل ، وتساءال عن سبب فعل الرجل الصالح لذلك. 
قال لهما » رفضت تعليم الشابين ألنهما فعال مثلكما ، لذلك طلبت منهما 

تنظيف اللسان واليد ليتطهر القلب«
دهش الجبالن من علم الرجل الصالح ، فصارا مع الشابين أربعة تالميذ يشربون العلم 

من نبع صافي. 

العدد 9138



رسوم : أحمد الخزعليسيناريو: وسام القريني

بينما حسين كان يدرس ، 
سمع أمه تنادي أباه

وحينما كان مع رفاقه في مقر الكشافة

توصل حسين بعد 
التفكير إلى خطة

وأخذ الجميع يدورون 
بدراجاتهم في الشوارع واألزقة

وفي الشارع

هل حدث 
شيء ؟ صوت 
أمي يبدو قلقا

أصبح شكل 
الحائط مشوها

ظاهرة الكتابة 
على الجدران 

بدأت تنتشر

وكيف نستطيع 
حل هذه المشكلة؟

نصبغ الجدران كلها 

لنقم بدوريات 
على دراجاتنا 

حتى نعثر عليهم 

ولكن ال نملك المال 
الكافي وال الوقت الالزم

ليتني أمسك بواحد 
من هؤالء المشاغبين

الجدران المرسومة
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وبعد 
يومين

فأمسك حسين 
ورفاقه بالصبية 

المشاغبين

فابتسم حسين لهم

وهكذا بدأ الصبيان 
بصقل مواهبهم ورسم 

أجمل اللوحات

وفي 
الجامع

حسين ،، تعال إلى الشارع 35 
الزقاق التاسع لقد وجدتهم

سامحنا أرجوك 
لن نكررها

تعالوا معي 
إلى الجامع 

فكرة رائعة يا 
حسين وانا سأبلغ 

األهالي بذلك

أنكم موهوبان ولذلك سنساعدكم 
ونشتري لكما األصباغ وعليكما أن تقوما 
برسم لوحات جميلة على كل الجدران 

سنصحح 
الخطأ ، 
أقسم لك

الجدران المرسومة

العدد 11138



أهاًل بكم أحبتي األصدقاء سنتعرف معًا على 
الفراشة التي تعّد من عجائب الله تعالى في 
من  فالفراشة  جميل؛  الله  خلق  وك��ل  خلقه 
تمتاز  التي  اإلط���الق  على  الحشرات  أجمل 
بألواٍن زاهية، وذكرها مرتبٌط بالورود والزهور، 
والتي تكثر جدًا في فصل الربيع، وتنتشر في 

الغابات، والبساتين، والحقول.

الفراشة الشفافة
وتسمى بفراشة الجناح الزجاجي، وذلك ألن أجنحتها تشبه 
الزجاج، ويتميز اإلطار الخارجي ألجنحتها بلون البنى القاتم 
وفى بعض األحيان يميل إلى اللون األحمر أو البرتقالي 

أما باقي جسمها فهو قاتم اللون، مثلها مثل باقي 
الفراشات تحب رحيق الزهور وخاصة زهر الالنتانا .

فراشة الثمانية وثمانين 

وهي واحدة من أنواع الفراشات التي يوجد على 
جناحيها أشبه بالرقم )88( بخط ابيض واسود وهي 
فراشة صغيرة يبلغ طول جناحيها ) من 30 إلى 40 
الجميلة  الفرشات  أجمل  ضمن  وتصنف  مليمتر( 

في العالم.

عالم الفراشات

إعداد: ضياء العيداني  

ذات األجنحة المخططة
تتميز هذه الفراشة بوجود خطوط ملونة على جناحيها 
ذات ألوان متناسقة مع لون الفراشة لتعطي شكاًل 
 ، األزه��ار  ورحيق  اللقاح  حبوب  على  تتغذى  جمياًل، 
وتعيش كفراشة كاملة لمدة ثالثة أشهر وهي مدة 

طويلة نسبيًا في أعمار الفراشات.
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فراشة الطاووس
إلى  تصل  التي  جناحيها  وخاصة  حجمها  بكبر  تتميز 
أكثر من ستة سنتميترات، كما تتميز بألوانها الزاهية 
لجمالها  الطاووس  بفراشة  تسميتها  سبب  ويرجع 
وتعدد ألوانها ورسومات أجنحتها المختلفة، وتتواجد 
في المناطق التي بها مساحات واسعة من الزهور 
كما يمكن أن تتواجد في األخشاب، الحقول، المروج، 

المراعي، والحدائق.

فراشة ورقة الشجر

على  القدرة  لها  ب��أن  الفراشة  ه��ذه  تتميز 
فتظهر  جناحيها  غلق  طريق  ع��ن  التخفي 
على شكل ورقة شجر عادية وال تشك بأنها 
أجنحتها  ظهر  ألن  اإلط���الق،  على  فراشة 
وعندما  الشجر  ورق��ة  ول��ون  شكل  يشبه 
تفتح أجنحتها تظهر بشكلها الكامل كفراشة 
الشكل  ل��ه  اجنحتها  ب��اط��ن  ألن  ج��م��ي��ل��ة، 

المنقوش الجميل كباقي الفراشات.

الفراشة المذنبة 

وهي فراشة كبيرة الحجم عادة، تمتلك في آخر 
خلف  عضو  على  يرقاتها  وتحتوي  ذيل  أجنحتها 
رأسها يفرز رائحة كريهة إذا تعرضت للخطر، ولها 
أنواع عديدة منها فراشة جناح الطائر التي تمتاز 

بكبر حجم جناحيها.

العدد 13138



فاطمة بنت اسد هي زوج��ة ابو طالب, ووال��دة االم��ام علي g ، وهي امرأة  العمة هدى : 
السيدة  s بمكة بعد  النبي  بايعت  ام��رأة  s يزورها، وهي اول  صالحة وك��ان رس��ول هللا 

خديجة الكبرى زوجة النبي .
حوراء : وهي اول امرأة هاجرت الى النبي s من مكة ماشية على قدميها الى المدينة .
نرجس : توفيت في السنة الرابعة من الهجرة وصلى عليها رسول هللا، وتولى دفنها، ونزع 

قميصه والبسها اياه، واضطجع في قبرها، وقرأ فيه القرآن، واحسن الثناء عليها .
رقية : فلما سوى عليها التراب ُسئل عن سبب فعله ذلك، فقال البستها قميصي لتلبس من 
ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها ألخفف عنها ضغطة القبر، وانها كانت احسن 

خلق هللا صنعًا بي بعد ابي طالب، وروي ان النبي s قال للمسلمين )اذا رأيتموني 
. قد فعلت شيئًا لم افعله قبل ذلك فاسألوني لم فعلته( 

فاطمة بنت أسد

قصة : سعد الدين البناء
رسوم: أحمد الخزعلي / العراق

ان النبي s يهدف من وراء  فاطمة : 
لَِم فعلت  ذلك وهو ان يسأله المسلمون 
اولهما  مهمين،  ام��ري��ن  تركيز  ال��ى  ذل��ك 

االشارة الى ان اهم شيء تقوم عليه 
ال��ت��رب��ي��ة االل��ه��ي��ة ل��ه��ذا االن��س��ان هو 
اقرار حالة من التوازن بين ما ينبغي 
من  المسلم  االنسان  عليه  يكون  ان 

لله  واالن��ق��ي��اد  والتسليم  التعبد  ل��زوم 
بقوله  عمال  دي��ن  ش��رع  ولكل  وللرسول، 

تعالى : 
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قصة : سعد الدين البناء
رسوم: أحمد الخزعلي / العراق

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا(  )َوَما َآَتاُكُم الرَّ

َها الَِّذيَن  )َيا َأيُّ اية 7 وقوله تعالى :  سورة الحشر / 
اأْلَْمِر  َوُأولِي  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوا  اللََّه  َأِطيُعوا  َآَمُنوا 

اية 59 وغيرها من اآليات, بين ان يبقى العقل والفكر طليقًا يمارس حقه الطبيعي  سورة  النساء /  ِمْنُكْم( 
في التأمل، والتدبر واالستنتاج، واصدار االحكام، وفقًا للمعايير الصحية السليمة، التي يقبلها العقل واقرها 
الفهم والنظر والتأمل، فإن عليه ان  اذا ما واجه هذا االنسان احيانًا مشكلة على مستوى  الشرع، حتى 

يبحث، ومن حقه ان يسأل ويستوضح ،
زهراء : ان التسليم والتعبد واالنقياد ال يتنافى مع هذا الفكر والعقل والفهم, واالدراك الوجداني, وانما 
هو مالزم له ، وبحاجة اليه في نظر االسالم، فاإلسالم ال يريد لهذا االنسان ان يعيش حالة الكبت 
بروحه  ويعيشه  ويفهمه  يدور حوله  ما  يعي  ان  عليه  وانما  الجمود،  ثم  االختيار  والقهر وسلب 

وعقله،وبوجدانه وبكل وجوده .
العمة هدى : وان ائمة اهل البيت b كان اهتمامهم بإيراد علل االحكام للسائلين عنها، وتفهيمهم 
اياها بالصورة المقبولة والمعقولة، وكانوا يعلمون شيعتهم كيفية استنباط المعاني واالحكام 

من ادلتها ومصادرها .
واستكماال للحديث فان االمر الثاني الذي كان يهدف اليه النبي s أنه اراد بوصيته   : فاطمة 
للمسلمين لسؤاله عما يفعل في هذه المناسبة ان يفهمهم، وكل من يصل اليه نبأ هذه الواقعة ان 

واليبخسه  احسانه،  للمحسن  يحفظ  االس��الم 
منه شيئًا اذ ال يضيع عند هللا عمل عامل من 
ذكر او انثى واراد s ان يعلن ان هذه المرأة 
التضحيات  من  وقدمت  اعطت  قد  الصالحة 
يجعلها  م��ا  وت��ع��ال��ى  سبحانه  هللا  سبيل  ف��ي 
المتميزة  والمعاملة  والتقدير,  للتكريم  مؤهلة 

وعلى المستوى االعلى .
الى  يهدف  التكريم ال  ك��ان  لهذا   : ه��دى  العمة 
منحى  اتخذت  وانما  فقط  الدنيوية  المكافأة 
محض  ه��و  وه��ذا  نفعًا  واع��ظ��م  واقعية،  اكثر 

الخير ومنتهى االحسان وغاية النعمة .
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السالم عليكم أصدقائي في هذا العدد سنتعلم 

معا كيف يتم صنع  لعبة XO باستخدام مجموعة 

من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

كرتون ملون ، قلم تحبير ، عيون متحركة ، مسطرة ، مقص ، الصق 

األدوات 
المستخدمة 

 خطوات العمل 

أواًل : نقص اشكال 
بيضوية بنفس 

الحجم ثالثة منها 
باللون األصفر و 

ثالثة أخرى باللون 
األحمر  

ثانيًا : األشكال 
الصفراء نجعلها على 

شكل نحالت و األشكال 
الحمراء على شكل 
دعسوقة ونلصق 
العيون المتحركة

ثالثًا : نرسم 
الرقعة الخاصة 

باللعب و نقسمها 
إلى تسع مربعات 

متساوية  

و هكذا 
انتهينا من 

 XO صنع لعبة
الممتعة 

إعداد ورسوم :  سوسن محمد نور / سوريا

16



أنظروا... 
هناك شبح

لم أَر مثله من 
قبل.. البد أنه 
َوحش مفترس

ليست تهيؤات إذن... يجب 
اتخاذ التدابير الالزمة، لنعرف 
إن كان هذا الوحش سيهجم 
على المملكة أم سيمر بسالم

األخطبوط 
مختفي منذ 

الصباح
يا أخطبوط

كلكم رأيتم 
نعم سيدي هذا الوحش؟

الحاكم
دعونا نخبر 

الحاكم

ال يوجد شيء 
اسمه أشباح.. أنه 

كائن غريب

الكائن العجيب

سيناريو: عمرو الطاروطي / مصر       رسوم : تامر صالح /  السودان

في أحد األيام....

وعند الحاكم...
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البد أن الَوحش قد 
أكله.. فاألخطبوط ال 

يختفي بال سبب

دعونا ال نتسرع باستنتاجات ال 
أساس لها من الصحة.. وليذهب 
أحد الحراس الستدعاء الجنود

تأهبوا ألي 
هجوم مباغت

أعتقد أنني رأيت 
شيئا عند الصخور

اتبعوني

 وعلى أطراف المدينة...

18



ماذا يقول؟
يغمغم بكلمات 

غير مفهومة

ال.. الكائن غير 
متوحش.. أمسكوه 

بالشبكة

األخطبوط !!ماذا تكون؟

نعم.. كنت أجرب 
الزي التنكري ولم 
أستطع الخروج 

منه.. 

إنني لم أتناول أي 
طعام منذ الصباح.. هل 
مع أحدكم شيئا يؤكل؟

العدد 19138



إعداد: كرار الخفاجي
رسوم : احمد الخزعلي / العراق

هيا نتعلم الّلغة اإلنكليزية 
Let's learn English

م���رح���ب���ًا أص���دق���ائ���ي 
بعض  م��ع��ًا  سنتعلم 
األش��������ي��������اء ال����ت����ي 
ن�����ش�����اه�����ده�����ا ع���ن���د 
مشاهدة التلفاز وذلك 
من خالل هذا التمرين.

بنطلون
حذاء جلد

حذاء رياضي
حزام
قفاز

قميص
كنزة

جورب

Pants
Leather shoes
Athletic Shoe
Belt
Gloves
Shirt
Sweater
Sock

1
2
3
4
5
6
7
8

جواب العدد السابق
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ف��ي ه��ذه ال��ل��وح��ة ت��وج��د أرق��ام 
م��ؤش��رة ع��ل��ى ب��ع��ض األش��ي��اء 
الرقم  وض��ع  باستطاعتكم  ه��ل 

الصحيح أمام الكلمة الصحيحة ؟

television
Reporter
Videographer
TV presenter
Channel name
News Ticker
microphone
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المراقد  بالقرب من  الحرم  يجتمع حمام 
المقدسة ويعيش بأمان واطمئنان لعدم 
إيذاء الناس لتلك الحمائم، وتأكل أمامهم 
الحبوب دون خوف من اصطيادها. ومن 
يعيش  ال���ذي  ال��ح��م��ام  ه��و  الحمائم  تلك 
بالقرب من مرقد اإلمام الحسين وأخيه 

. c أبي الفضل العباس

إعداد : ضياء العيداني
رسوم: احمد علي / العراق

وف���ي إح����دى زي����ارة أرب��ع��ي��ن اإلم���ام 
بالزائرين  تزدحم  التي   g الحسين 
ب��ه تلك  ف��ال م��ك��ان ف��ي األرض تقف 
الحمام، تراها تتجه للوقوف باألماكن 
حشود  منظر  تشاهد  وه��ي  العالية 

الماليين من الناس.
مع  الحمامات  إح���دى  تحدثت  هنا 

أمها قائلة:
الحمامةالصغيرة: ما أجمل األجواء 
ف��ي ك��رب��الء ف��ي أي���ام زي����ارة اإلم���ام 
g ف��ي األرب��ع��ي��ن، ولكن  ال��ح��س��ي��ن 
لماذا يأتي الناس بالماليين لزيارته؟

الحمامة األم: اعلمي يا صغيرتي إن 
 g الحسين  اإلم���ام  يحبون  ال��ن��اس 
بتجمعهم  خ��اص��ة  ل��زي��ارت��ه  وي��أت��ون 
ال��م��ل��ي��ون��ي ف��ي زي����ارة األرب��ع��ي��ن ألن 
اإلم�������������ام الحسين g خ����رج ض����د      
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أهداف  ذات  ث��ورة  في  والفساد  الظلم 
س��ام��ي��ة واس��ت��ش��ه��د ف���ي س��ب��ي��ل ذل��ك 
أحبه  ،وم��ن  تعالى  فأصبح حبيب هللا 
هللا أح��ب��ه ال���ن���اس، وج��ع��ل هللا ج��زاء 
ال���ذي هو  لهم  الكبير  ال��ث��واب  ل��زي��ارت��ه 
س��ب��ب دخ���ول ال��ن��اس إل���ى ال��ج��ن��ة بعد 
 g الحسين  اإلم��ام  السير على منهج 

ومعرفته ومعرفة أهداف زيارته.
أه��داف  ه��ي  وم��ا  الصغيرة:  الحمامة 

زيارة اإلمام الحسين عليه السالم؟
 g ال��ح��س��ي��ن  ال��ح��م��ام��ة األم: اإلم����ام 
استشهد ولم يبايع يزيد الحاكم الظالم 
إحياء  زيارته  فإن في  لذلك   ، الفاسق 

لتحدي اإلمام الحسين g للظالمين. 
الحمامة الصغيرة: وماذا بعد؟ 

اإلم����ام  زي�����ارة  ف���ي  إن  األم:  ال��ح��م��ام��ة 
كرم  فنرى  لألخالق  إحياء   g الحسين 
المتطوعين في إطعام الزائرين وتنافس 
الصبر من  الناس في خدمتهم، وتعلمهم 
األق��دام  على  مشيًا  الكثير  ق��دوم  خ��الل 
ال  التي  األخالقية  الفضائل   وغيرها من 

ُتحصى.
وهدف اجتماعي أيضًا: عن طريق الوحدة 
الشعوب  أف��راد  يجتمع  حيث   ، الوطنية 
ووف��ود  والطوائف  ال��دول  مختلف  وم��ن 
كثير م��ن م��ذاه��ب أخ���رى ل��زي��ارة اإلم��ام 
 ، المذهب  أبناء  عن  فضالً   g الحسين 

ألن اإلمام الحسين لكل اإلنسانية.
سامية                 أه��داف  إنها  الصغيرة:  الحمامة 

يا أمي .
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في قرية عربية قديمة اسمها )القرنفل( عاش صديقانا طربوش 
ومنكوش، تعالوا نعيش معهما مغامرات شائقة

إلى أين تذهب بعجالة يا طربوش

ولماذا؟

هل تستطيع اصطحابي 
معك للحفل

لحضور حفل الشاعر 
الشهير عواد أبو العود

ألنه شرط دخول الحفلة 
أن تكون حافظًا إلحدى 

قصائده
حسنًا سوف أرتجل 

ال تقلق
على الرحب والسعة ولكن يجب 
ان تكون حافظًا إلحدى قصائده

سيناريو ورسوم : رامز حاج حسين 
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أهال بكما يا سيدي هل 
تحفظان من قصيدة السيد 

أبو العود شيئًا

يا أبو العيون السود **** 
يا أبو الفراشات 

والدود

يا سالم: وأنت يا 
سيدي هل تحفظ 

شيئًا

انقلعا 
من هنا

الدود ؟؟؟ من 
أين أتيت بهذه 

المفردات

من أين أتيت بهذه 
المفردات يا منكوش 

هههههههه

لقد خطرت على 
بالي ألنها على نفس 

القافية

طبعًا طبعًا اسمع 
مني اسمع

يا أبو العيون السود **** 
جد علي بوصالك

 جووووود
أسمعاني

على باب الحفلة

نعم 
نعم
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في  األميني  الحسين  عبد  الشيخ  العالّمة  ولد 
ثم  الدينية،  دراس��ت��ه  ب��دأ  وهناك  ب��إي��ران  تبريز 
يد  دراس��ت��ه على  النجف  وواص���ل  إل��ى  انتقل 

فطاحل علمائها، فأصبح عالمًا عابدًا زاهدًا .
للشيخ األميني )قدس سره( مؤّلفات كثيرة من 
أهمها )موسوعة الغدير( التي تزيد على العشرة 
مجلدات، ناقش فيها قضية الغدير واستحقاق 
بعد   gأب��ي طالب ب��ن  ل��إم��ام علي  ال��خ��الف��ة 

رسول اإلسالم محمد  s مناقشة مفصلة. 
انشأ مكتبة في النجف أطلق عليها اسم مكتبة 
أمير المؤمنين، جمع فيها آالف الكتب ومئات 
ق��ام  إذ  ع��ام��ة،  مكتبة  وجعلها  ال��م��خ��ط��وط��ات 
باستنساخ جملة من الكتب التي كان بحاجتها 
طلبة العلم، وحصل على ذلك من خالل سفره 
منها  العاّمة  المكتبات  إل��ى  ال��ع��راق  داخ��ل  في 
المقّدسة  وكربالء  األشرف  كالنجف  والخاّصة 
وكذلك مكتبات الكاظمّية وغيرها من المكتبات 
خ��ارج  سافر  كما  العراقّية  ال��م��دن  ف��ي  المهّمة 
الهند  ال��ى  ، منها سفره  إل��ى ع��دة دول  ال��ع��راق 

العالمة األميني 
إعداد : ضياء العيداني             رسوم: أحمد علي/ العراق
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وإلى دمشق وحلب في سورية و تركيا واستطاع 
أن يستفيد من أهّم مصادرها والكتب التي كانت 
تفتقر اليها المكتبات الشيعّية سواًء في النجف أو 
غيرها،  قام بكّل تلك الجهود على الرغم مما كان 

يعاني من آالم األمراض المستفحلة في جسمه.
في شهَري محرم الحرام وشهر رمضان المبارك

ك���ان ع��ن��دم��ا ي��أت��ي ش��ه��ر م��ح��رم ال���ح���رام ي��واص��ل 
عبد هللا  أبي  على  التعزية  مجالس  إلى  الحضور 
الحسين g وعندما يبدأ الخطيب بقراءة التعزية 
فيتميز  والبكاء  الحزن  من  عجيبة  حالة  تعتريه 

المجلس ببكائه ونحيبه. 
أما إذا حّل شهر رمضان المبارك فأنه يعّطل معظم 
والعبادة  للصيام  كّلّيًا  ويتفّرغ  ودروس���ه  أعماله 
في النجف األشرف أو يقصد اإلقامة في كربالء،  

ويلزم نفسه بتالوة القرآن.
نشاطه االجتماعي: 

ل��م ينَس  ال��س��ي��رة الحسنة  ك��ان إل��ى ج��ان��ب ه��ذه 
فروضه االجتماعية تجاه معارفه وجيرانه وسائر 
الناس  وقضاء حاجات المعوزين منهم فكان كثير 
البّر واإلحسان إليهم وما كان يرّد سائال، وال يخّيب 

آمال،  حّتى يقضي حوائجهم.
توّفى في طهران  ونقل جثمانه الطاهر الى النجف 
األشرف ودفن في قبره المعّد له مسبقًا إلى جنب 

مكتبة اإلمام أمير المؤمنين g العامة.
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ال�صالم عليكم اأحبتي الأ�صدقاء يف عدد جديد ومعلومات جديدة.

إعداد وسيناريو : ضياء العيداني       رسوم : زاهد المرشدي / العراق

...مناذج يف الإعراب...
َناَم حممٌد:

َناَم : فعل ما�ض مبني على الفتح.
حممٌد : فاعل مرفوع ، وعالمة 
رفعه ال�صمة الظاهرة على اآخره.

ي ِباْلَعْدِل: َيْحُكُم الَقا�صِ
َيْحُكُم: فعل م�صارع 
مرفوع، وعالمة رفعه 

ال�صمة الظاهرة على اآخره.

ي: فاعل  الَقا�صِ
مرفوع، وعالمة رفعه 
ال�صمة املقدرة على 

الياء.

ِباْلَعْدِل: الباء حرف 
جر ، والعدِل ا�صم 

جمرور بالباء، 
وعالمة جره الك�صرة 
الظاهرة على اآخره.
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...قراآنيات ...
القلم: اأريد اأن اأتعلم تف�صري �صورة الفلق يا لبيب 

لبيب: اإن �صاء اهلل ولكن اأريد منك اأن تتلو 
ال�صورة بالكامل.

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ القلم: ِب�ْصِم اهللَّ
)ُقْل اأَُعوُذ ِبَربِّ اْلَفلَِق )1( ِمْن �َشرِّ َما َخلََق )2( َوِمْن 
اَثاِت ِف اْلُعَقِد  �َشرِّ َغا�ِشٍق اإَِذا َوَقَب )3( َوِمْن �َشرِّ النَّفَّ
)4( َوِمْن �َشرِّ َحا�ِشٍد اإَِذا َح�َشَد )5( ( �صورة الفلق .

القلم: وماذا عن تف�صري ال�صورة يا لبيب؟
لبيب: التف�صري العام لل�صورة ح�صب ما ورد يف 
اأ�صهر كتب التف�صري: هو ال�صتجارة باهلل فالق 

الأ�صباح من ال�صـر الذي ي�صدر من بع�ض اخلالئق 
ومن �صـر ظالم الليل. لأن اأكرث حالت ال�صر 

تكون يف الليل؛ فالأ�صرار يت�صرتون يف الظالم يف 
عمل �صرهم اأكرث من النهار يف و�صوح �صوئه من 

اأفعال قبيحة كال�صحر وال�صرقات.
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سيناريو: وسام القريني
رسوم : حسام الدين  / مصر

ما ردك على 
شكوى الصياد؟

خسارة السمك 
احزنتني يا زوجتي 

العزيزة
ال اعرف ماذا 
أفعل يا سنان؟

راقب الصياد بحذر 
ربما نعرف شيئا

فوض أمرك 
إلى هللا إذن

فدعا الملك سنان في اليوم التالي

وفي السجن
وفي اليوم التالي

في ليلة ما

أوقفني إن 
استطعت 
هاهاهاها

يا سنسن الصياد تعرف 
على سنان عندما هرب 
كما أننا وجدنا السمك 

في قبو بيته

مستحيل ،، أنا لم 
أسرق شيئا إنه 

مخطئ

توقف أنت 
أيها اللص

هروب البريء

وفي الليل
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وفي الليل

وفي القصر

ال فائدة يا سنان ، 
سوف تحاكم بعد 

أسبوع 

ما هذا الصوت ؟، هل كنت 
أحلم ؟ ها إن القضبان 
منشورة وسهلة الرفع

كيف لي أن أثبت براءتي وأنا 
في هذا السجن اللعين

إنه هناك 
حاولوا أن ال 
تصيبوه بأذى 

ماذا تقول ؟ سنان 
هرب من السجن ؟

نشر قضبان شباك السجن وصنع 
من قماش السرير حبال وهرب

اللعنة عليه إنه 
سريع جدا

أنا آسف أيها األحبة 
ولكن يجب أن أثبت 

براءتي

لقد راقبته لثالثة أيام  وهو يبدو 
رجال صادقا وفقيرا ،، ما العمل اآلن ؟
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فكرة : ضياء العيداني         رسوم : تامر صالح / السودانمع الوقاية ندرس

ارتداء الكمامة والقفازات ال�شغاء اىل ن�شائح املعلم

التباعد 
بني التالميذ

غ�شل اليدين باملاء وال�شابون

تبليغ الدارةعند ظهور الأعرا�ستناول الأكل ال�شحي
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مرحبا بكم أصدقائي، لقد عدت لكم 
بعدد جديد ووصفة جديدة، والتي تعد من 
التي  والشهية،  السهلة  الوصفات  احدى 
عودتكم عليها، لذا احبائي هيا بنا لنخوض 

مغامرة جديدة في عالم الطبخ. 

)25( دقيقة وقت التحضير 
سهل عليكم احبائي مستوى الصعوبة 

)4( اشخاص عدد األشخاص 

قطعتان من خبز تورتيال. 
الزبدة  من  كبيرة  مالعق  ثللالث 

المذابة. 
نصف كوب من جبنة البارميزان. 

رشة من الفلفل األحمر الحلو. 
رشة من بودرة الثوم.

• توضع الزبدة الذائبة وبودرة 
الحلو  األحمر  والفلفل  الثوم 

في وعاء وتخلط جيًدا. 
ثم  الللتللورتلليللال  خللبللز  •يقطع 
بورق  مفروشة  بصينية  يوضع 

الزبدة. 
الزبدة  بخليط  الخبز  •يدهن 
جبن  تللنللثللر  ثلللم  الللمللحللضللر 

البارميزان على الوجه. 
الفرن  فللي  الصينية  •توضع 

لمدة خمس دقائق.

إيطاليا  في  وتصنع  جدا  لذيذة  جبنة  وهي  البارميزان:  •جبنة 
من حليب البقر، وتتميز بقوتها وحدة طعمها.

ان )62(  للكالسيوم حيث  البارميزان مصدرا ممتازا  •تعد جبنة 
الكاليسيوم،  من  مليغرام   671 على  يحتوي  الجبنة  من  غرام 

ويشار الى ان الكالسيوم ضروري لنمو الجسم بشكل سليم.
•خبز تورتيال: وهو خبز مسطح خالي من الخميرة رقيق، مسطح، 

دائري، ومن دقيق القمح، وهو مكسيكي األصل.

 المقادير 

طريقة التحضير

معلومات عامة

اعداد : كرار الخفاجي        
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بكم  يتجدد  ولقاء  جديد  بعدد  الصغار،  الرياضيين  احبائي  اهال 
أصدقائي، رياضة العقل هي الرياضة التي يكون المجهود فيها 
السريعة،  القراءة  رياضة  أكثر من كونه جسديا،  مثال ذلك  ذهنيا 

ورياضة الطباعة السريعة.

ممارسة التمارين 
الرياضية.

مشاهدة البرامج 
وقراءة الكتب 

العلمية المفيدة 
بشكل مستمر.

التمارين  ان  أصدقائي  أتعلمون      
االنسان  لنشاط  جدا  مهمة  والعقلية  الذهنية 

القراءة،  هي  التمارين  هذه  ومن  وذهنه،  بدنه  وصحة 
الكتابة، اكمال الواجبات المنزلية، واالهم من ذلك لعبة االلغاز، 

التمارين الرياضية، والكلمات المتقاطعة.

واسترجاع  التركيز  من  تزيد  تمرينات  وهي  الذهنية:  التمرينات   •
أن  شخص  ألي  يمكن  التي  التدريبات  من  ذلك  وغير  المعلومات 

يقوم بها بشكل مستمر.
وتنشيط  للمتعة  تهدف  ذهنية  ألعاب  هي  العقلية:  الرياضات   •
مبدأ  تعتمد  بأنها  الذهنية  التمرينات  عن  وتزيد  والتركيز،  الذهن 

الكلمات  لعبة  ذلك  مثال  اللعب.  في  والخسارة  المكسب 
المتقاطعة.

كيفية تقوية القدرات العقلية:

إعداد : كرار عبد عودة 

طريقة 
اللعب
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عدة  من  تتكون  ذهنية،  فكرية،  لعبة  هي 
جدول  شكل  على  وبيضاء  سوداء  مربعات 
يحوي أعمدة وصفوف من المربعات الفارغة.

الهدف من لعبة الكلمات المتقاطعة هو ملء المربعات البيضاء، 
وتشكيل الكلمات أو العبارات، عن طريق حل القرائن التي تؤدي 
أو  الكلمات  لفصل  تستخدم  السوداء  والمربعات   . إجابات  إلى 
العبارات. ويوضع لكل صف أو عمود رقم، ثم يكتب أمام الرقم ما 
يشابه الكلمة المطلوب كتابتها في المربعات، وتحوي المجالت 

أنواًعا مختلفة من هذه اللعبة، فمنها سهل وآخر صعب.

 21 في  المتقاطعة  الكلمات  لعبة  ظهرت 
ديسمبر عام 1913م، وأصبحت من األلعاب 
بشكل سريع في  انتشرت  والتي  الرائعة، 

دول العالم، وبمختلف اللغات.

زيارة المتاحف ، وحدائق 
الحيوانات، والمواقع األثرية.

المشاركة في دورات 
علمية.

االحجيات 
واأللغاز.

لعبة الكلمات 
المتقاطعة

طريقة 
اللعب

تاريخها

حل

اتخاذ 
هواية 

تتعلم منها 
أمور جيدة.
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 رقية احمد
7 سنوات 

العراق

 سراج احمد
10 سنوات 

العراق

 رقية رسول
5 سنوات 

العراق

 ريحانة رسول
4 سنوات 

العراق

 مصطفى رسول
 1 سنة
العراق

جنى محمد
2 سنة
العراق

 يوسف ضياء
8 سنوات

العراق

مريم شوقي
 5 سنوات

العراق

احمد شوقي
4 أشهر
العراق

 يعقوب علي
3 سنوات

العراق

محمد حسين عالء
 6 أشهر
العراق

 علي بهاء
 3 سنوات

العراق

 ندى جبار
1 سنة
العراق

 نسمه جبار
4 سنوات

العراق

 نرجس جبار
5 سنوات 

العراق

 زهراء ياسين
 1 سنة
لبنان

 تالين علول
4 سنوات 

لبنان

 سيلين علول
4 سنوات 

لبنان

 زينب الحلبوني
2 سنة
سوريا

 بتول الحلبوني
 5 سنوات 

سوريا 
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ونوسع  وننمي  الكبير  خيالنا  من  قليال  لنحرك  هيا  أصدقائي  بكم  مرحبًا 
األفكار في عقولنا , هيا بنا جميعا لنتصور ونفكر في الموقف التالي : 

ماذا تفعل لو كنت على قمة جبل شاهق ؟   
واكتبوا لي بماذا كنتم تفكرون فأنا متشوق لمعرفة إجاباتكم الجميلة 

وأيضا ليطلع عليها أصدقاؤكم 

)18،22،14،12،10،20،24،26،16(

ضع األعداد 

في الدوائر دون تكرار عدد بحيث 
يكون مجموع أي أربع دوائر 

يساوي ) 72(

ي��م��ك��ن��ك��م إرس�����ال اإلج���اب���ات ع��ل��ى صفحة 
المجلة على الفيس بوك )الحسيني الصغير( 

إعداد : لبيب السعدي
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أوج��د ال��ع��دد المفقود ف��ي ال��دائ��رة 
باالستعانة باألعداد الموجودة 

إعداد : حنان شاهين 

جواب العدد السابق  : المصطفى         

عزيزي الحسيني الصغير
على  لتحصل  التالية،  الشريفة  األحاديث  كلمات  اشطب حروف 

كلمة الّسر المؤلفة من ثمانية حروف وهي اسم لسورة قرآنية.

"قد خّلفت فيكم ما إن تمّسكتم به لن تضّلوا: كتاب هللا 

وعترتي أهل بيتي".
"إّن مثل أهل بيتي في أّمتي كمثل سفينة نوح في قومه، 

من ركبها نجا ومن تخّلف عنها غرق".

 sق������������������ال رس����������������������ول هللا 
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