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ُقْل للذي �أفتى بهدِم قبوِرِهْم

�أْن �صوَف َت�صَلى يف �لقيامِة نارً�

هَي للمالئِك مهبطًا  ومز�رً�
�أعلْمَت �أيَّ مر�قٍد هدْمَتَها



شوال

1433

رمضان

1433

18 1 29 1
19 2 30 2
20 3 31 3

21 4 1/ششباط 4
22 5 2 5
23 6 3 6
24 7 4 7
25 8 5 8
26 9 6 9
27 10 7 10
28 11 8 11
29 12 9 12
30 13 10 13
31 14 11 14

1/ايلول 15 12 15
2 16 13 16
3 17 14 17
4 18 15 18
5 19 16 19
6 20 17 20
7 21 18 21
8 22 19 22
9 23 20 23
10 24 21 24
11 25 22 25
12 26 23 26
13 27 24 27
14 28 25 28
15 29 26 29
16 30 27 30

 يبلغ اذلكر)الفىت ابكامل 15عرش �شنة هاللية

ما مل حيتمل او ينبت الشعر اخلشن عىل العانة

يوم البلوغيوم والدة الفىت

 انَت ابلٌغ يف هذا الشهر

رمضان 1433هـ

اكنون2/ششباط

1998
اب/ايلول

2012

امل�رشف العام

رئي�س التحرير

الت�صميم واالخراج الفنياملحررون

التن�صيد

ال�صيــــــــخ احمد ال�صايف

علي ال�صيخ مكي الع�صامي

ال�صيــــد ح�صني املو�صوي
ال�صيــــــد كـــمال �صـــرب

ال�صيـــــد جعفر احل�صيني
ال�صيــخ خالد حممد خلف

ال�صيخ عدنان حممد خلف
ال�صيـــــــخ حبيب ح�صون
ال�صيـــــــــــخ امري الويل

ال�صيـــــــــخ �صياء احلفار
اال�صتـــــــاذ حممد يحيى

عالء منقذ الطريف

مـجـتبى مكي الع�صامـي

اعالم مدر�صة االمام احل�صني

املشرفِِ العامكلمُة

ا هو عيٌد ملْن َقبَِل اهللُ �صياَمُه   يف بع�ِض الأعيادِ : اإنمَّ قاَل الإماُم عليٍّ
 و�صكرَ قياَمُه، وكُل يوٍم ل نع�صي اهللَ فيه فهو يوُم عيٍد

انت بالغ يف هذا ال�شهر

(شوال 1433

�أعز�ئي فتيُة �خلرِي �أهنُئكْم بالعيِد �ل�صعيِد عيِد �لفطِر �ملبارِك و�أ�صاأُل �هلَل �أْن 

يتقبَل �صياَمكْم و�أعماَلكْم ودعاَءكْم و�أعاَد �هلُل علينا وعليكْم هذِه �لأياُم 

ى  �ملباركُة �أو�صيكْم �أْن ت�صتثمرو� �أياَم �لعيِد ولياليِه مبا ُير�صي �هلَل ومبا �أو�صَ

�لدنيا و�للعِب  باأموِر  و�ملع�صومنَي مْن عدِم �لن�صغاِل    �لنبيُّ بِه 

بْل بالآد�ِب و�لأعماِل �ملذكورِة يف كتِب �لأدعيِة �لتي �أهُمها �صالُة �لعيِد 

�لإماِم  وزيارُة  �لهد�يا  وتبادُل  �لطيِب  بالكالِم  و�لأقارِب  �لأهِل  ولقاُء 

ُه �صميٌع جميٌب. �حل�صنِي وغرُي ذلك و�هلُل يوفُقكْم لكِل خرٍي �إنَّ



�أثاَر ��صتغر�َب  �أْن يتكلَم بحرٍف و�حٍد, مما  �أهلَها, فاأخَذ يوؤ�صُر بيدَيِه دوَن  �أْن يخترَب  �أر�َد حكيُم )فيل�صوف( �لقريِة  �أحِد �لأياِم  يف 
د�ئرًةَ  ر�صَم  ثمَّ  بيديه,  ي�صرُي  �صاعاٍت �صامتًا  يريُد ومباذ� يجيبونه. وهكذ� ظلَّ �حلكيُم  ماذ�  يعلموَن  َفُهْم ل  �لقريِة,  �أهِل  وده�صَة 

ا يريُدُه ِمْن هذِه �لد�ئرِة, وجل�َس �أماَمها, مما جعَل �أهَل �لقريِة يت�صاءلوَن عمَّ
ِمْن  ُه يريُد جو�بًا مقنعًا فما كاَن  �أنَّ �أحُد �جلهاِل فر�أى �حلكيَم وَعِرَف   ويف �لثناِء مرَّ 

َم �لد�ئرَة باإ�صبِعِه �إىل ن�صفنِي, فتفاجاأَ �حلكيُم ِمْن هذ� �جلو�ِب. �جلاهِل �إلَّ �أْن َق�صَّ
ُثمَّ �أخَذ �حلكيُم برتقالًة ور�َح يرميها بنَي يدَيِه ِمْن يٍد �إىل �أخرى, فا�صتخرَج �جلاهُل 
ب�صلًة ور�َح يرميها بنَي يدَيِه مثَل �حلكيِم, فانده�َس �حلكيُم ِمْن جو�ِب �جلاهِل مرًة 

�أخرى.
ُثمَّ رفَع �حلكيُم يدَيِه �إىل �لأعلى, وملَّا ر�أى �جلاهُل فعَل �حلكيُم �أ�صاَر بيِدِه �إىل �لأر�ِس, 
�أ�صابِعِه  باأْن مدَّ �ثننِي ِمْن  ُه �جلاهُل  �إ�صبِعِه بوجِه �جلاهِل فردَّ فقاَم �حلكيُم مبا�صرًة مبدِّ 

بوجِه �حلكيِم.
��صتهز�أ  ��ُه  �أنَّ ظنُّو�  لأنَّهْم  �لرجِل  ب�صرِب  �لقريِة  �أهُل  فقاَم 

بحكيِمهْم,
هذ�  مَع  متعِتي  �ف�صْدُتْ  لقْد  قائاًل:  بوجِهِهْم  �حلكيُم  ف�صرَخ   
على  يجيَبني  �أْن  ��صتطاَع  �لذي  �لوحيُد  ُه  �إنَّ �لذكي  �لرجِل 
�أ�صئلِتي. فتفاجاأَ �أهُل �لقريِة فاأخذو� ي�صاألوَن �حلكيَم و�جلاهَل 
عن �أفعاِلهما فقاَل �حلكيُم: لقْد �صاألُتُه هْل �لكرُة �لأر�صيُة ِمْن 
ا  جن�ٍس و�حٍد �أْم ِمْن جن�صنِي فقاَل ِمْن جن�صنِي ماٍء وياب�صٍة, �أمَّ
ُه ياأكُل رغيَف خبٍز كامٍل فقلُت َلُه �أنا �أق�صمه ن�صفنِي يل ولزوجِتي. �جلاهُل فقاَل: لقْد قاَل باأنَّ

ا �لربتقالُة فقْد �صاألُتُه هْل قبُة �ل�صماِء كهذِه �لربتقالِة فقاَل بْل كالب�صلِة طبٍق  �أمَّ وقاَل �حلكيُم: 
�آكل  باأنِّ  لُه  فقلُت  �خلبِز  مع  �لربتقاَل  ياأكُل  ُه  باأنَّ يل  قاَل  لقْد  قاَل:  �جلاهَل  ولكنَّ  طبٍق,  على 

�لب�صَل مع �خلبِز.
وقاَل �حلكيُم: رفْعُت يدي و�صاألُتُه عِن �لذي رفَع �ل�صماَء فقاَل �لذي ب�صَطَها, ولكنَّ �جلاهَل كاَن 
�أْن  �أ�صتطيُع  و�أنا  َلُه  فقْلُت  �لأعلى  �إىل  �أرفَعَك  �أْن  �أ�صتطيُع  قاَل يل  لقْد  فقاَل:  �آخُر  عنَدُه جو�ٌب 

�أ�صرَبَك بالأر�ِس.
ُه  قاَل �حلكيُم: وعنَدما �أ�صْرُت باإ�صبِعي �إىل وجِهِه قْلُت َلُه هْل �هلُلُ و�حٌد فقاَل و�أ�صَر باإ�صبعنِي و�أنَّ
ُه �صاأفقُع عيَنَك باإ�صبِعي فقْلُت َلُه و�أنا �أفقُع كلتا  ل �صريَك َلُه, وعنَدما �صاأُلو� �جلاهَل: قاَل يل �أنَّ

عينيَك �إْن فعْلَت ذلَك.

َُمْن يعرْف البالءَ ي�صرْب عليِه، وَمْن ال يعرْفُه ينكْره :ِقاَل ر�صوُل اهلل

فاكهُة الفتيِة

هْل تعلَم اأنَّ خمرتَع االآلِة احلا�صبِة هو بليز با�صكاُل الفرن�صيُّ �صنَة 
1785Ď م



ً َهْل تعلَم اأنَّ عددَ بحورِ ال�صعرِ، هو : �صـتُة ع�رشَ بحـرا

عليُكْم  و
ورحمُة  �ل�صالُم 

مرحبًا  وبركاُتُه  �هلِل 
بَك يا �صيُخ

حممٌد فتًى متو��صٌع وذو �أخالٍق ح�صنٍة, ُي�صلُِّم على �لكبرِي و�ل�صغرِي 
وعلى �لغني و�لفقرِي ل ُيفرُق بيَنُهْم, وذ�َت مرٍة مرَّ حطاٌب على 

َب بِه �أح�صَن ترحيٍب �ل�صالُم حممٍد فقاَم حممٌد ِمْن جمل�ِصِه ورحَّ
عليُكْم

فعْلَتُه  �ل��ذي  َما 
قْمَت  مل��اذ�  حممُد؟  يا 

جمرَد  �إنَّ��ُه  عليِه,  و�صلْمَت 
هذ�  ي�صتحُق  ول  حطاٍب 

�لتقديَر منَك

ن��ع��م 
ْ�أعلُم بذِلَك

َما  �إذْن 
�إىل  دعاَك  �لذي 

�لهتماِم بِه؟

�إن�صاٌن  ُه  �إنَّ �أوًل 
م�صافًا  �صنًا  منِّي  �أكرُب 
وملتزٌم  موؤمٌن  ُه  �أنَّ �إىل 

بالتعاليِم �لدينيِة

ولكنَُّه حطاٌب!!
ر�سوم: ح�سام الدين حممد  

تلوين: جمتبى الع�سامي

ď



َهْل تعلَم اأنَّ وزَن الطنِّ ِمَن احلديِد بعَد اأْن ي�صداأَ متاماً، ي�صبُح ثالثَة اأطناٍن

 
وما عالقُة ذلَك 

�حلطابنَي  ب��اح��ر�ِم 
و�إجالِلِهْم؟

�إنَّ �هلَل تعاىل 
باحر�ِم  �أو�صى  قْد 

وجعَل  �لإمي��اِن  �أه��ِل 
لُهْم ح�صانًة وكر�مًة 

متنُع �إهاَنِتهْم

َما  �إذْن 
�إىل  دعاَك  �لذي 

�لإهتماِم بِه؟
�إنَّ �هلَل �صبحاَنُه وتعاىل جعَل لكلِّ 

َم  موؤمٍن حرمٌة ول يجوُز لأيِّ �أحٍد �أْن يتعَد�ها فَحرَّ
��صتغابَتُه و�إهانَتُه و�إيذ�َئُه و�إخافَتُه وجرَحُه وجعَل كلَّ 

ذلَك ِمَن �لكبائِر �لتي ُتوجُب دخوَل �لناِر 

وك��ي��َف 
�إه��ان��ُة  تتحقُق 
تتحقُق �لإهانُة عنَدَما �ملوؤمِن يا حممُد؟

ا  عمَّ خمتلفٍة  مبعاملٍة  مَعُه  تتعامُل 
)عليُهْم  �أئمُتَنا  نَهى  وقْد   , �أقر�َنُه  تعامُل 

�إهانِة �ملوؤمِن وحتقرِيِه فَعِن �لإماِم  َعْن  �ل�صالُم( 
رو�  »لحُتقِّ �ل�صالُم:  عليِه  �ل�صادِق  عبِد�هلِل  �أبي 

َرُه  َر موؤمنًا و��صتخفَّ بِه حقَّ موؤمنًا فقريً�, فاإنَّ َمْن حقَّ
�هلُل تعاىل, وَلْ يزْل ماقتًا َلُه حّتى يرجَع َعْن حتقرِيِه 
��صتذلَّ  »َمْن  �ل�صالُم:  عليِه  يتوُب«.وعنُه  �أو 

َرُه لقلِة ذ�ِت يِدِه ولفقِرِه �صَهَرُه �هلُل  موؤمنًا وحقَّ
يوَم �لقيامِة على روؤو�ِس �خلالئِق«

Đ



قادُتنا

َهْل تعلَم اأنَّ املياهَ ميكُن اأْن تُ�صتخدَم كاأداةِ قطٍع، وتكوَن اأف�صَل ِمْن اأيِّ 
�صالٍح حادٍ

يقوُل �ل�صيُخ عبا�ُس �لقميُّ موؤلُف كتاِب مفاتيِح �جلناِن وكتاِب منازِل �لآخرِة: 
عنَدما �أّلْفُت كتاَب ) منازِل �لآخرِة ( وطبعُتُه, وو�صَل �إىل مدينِة » ُقمِّ «, وقَع 
�ل�صرعّيِة  ُيبنّيُ بع�َس �لأحكاِم  �ل�صيِخ عبِد�لرّز�ِق, �لذي كاَن  يِد  �لكتاُب يف 
كلَّ يوٍم يف د�ِر حرِم �ل�صّيدِة �ملع�صومِة عليها �ل�صالُم. وكاَن �ملرحوُم و�لدي 
ِمْن ُمريدي هذ� �ل�صيِخ و�ملعجبنَي ِبِه, وكاَن يح�صُر جمل�َصُه يومّيًا. وقْد بد�أَ 
�ل�صيُخ عبُد�لّرز�ِق هذ� يفتُح كتاَب ) منازِل �لآخرِة ( ويقر�أُ مْنُه للم�صتمعنَي.. 
وذ�َت يوٍم جاَء و�لدي �إىل �لبيِت فقاَل يل: �صيخ عّبا�س, يا ليَت �أّنَك ت�صتطيُع 
�أْن ت�صعَد �ملنرَب فتقر�أُ لنا ِمَن �لكتاِب �لذي قر�أَ لنا منُه �ل�صيُخ! و�أرْدُت � عّدَة 
ْن موؤّلفاِتي, لكّني � يف كلِّ مّرًة �  مّر�ٍت �أْن �أقوُل لأِبي: �إنَّ ذلَك �لكتاَب هو ِمِ
كنُت �أمتنُع عْن ذلَك, فلْم �أُقْل َلُه �صيئًا, و�أخري�ً �كتفيُت بالقوِل: تكّرْم يا �أَبه 

بالدعاِء يل ليوّفَقِني �هلُل لذلَك.

�ل�صيخ عبا�س �لقمي و�لكتمان

�أخالُق �ل�صيِد �أبو �حل�صِن �ل�صفهاّن
�أبو �حل�صِن  �ل�صيِد  �لعظمى  �هلِل  �آيِة  �لأثناِء وقَعْت عيِني على  و بجانبي رجٌل, ويف  �لزينبيِة  تلِّ  �لعلماِء: كنُت جال�صًا قرَب  �أحُد  قاَل 
�لأ�صفهاّن خارجًا مع مر�فقيِه ِمْن حرِم �لإماِم �أِبي عبِد �هلِل �حل�صنِي )عليه �ل�صالُم(. فالتفتُّ �إىل �لرجِل و�إذ� بِه �نطلَق منفعاًل نحَو �ل�صيِد 
�لأ�صفهانِّ وهو يقوُل ب�صوٍت عاٍل: �صوَف �أ�صتُمُه بئ�َس �صتيمٍة! وبعَد دقائٍق ر�أيُتُه عاَد باكًيا و عليه �آثاُر �خلجِل و �لند�مِة! �صاألُتُه َعِن 
, و عنَد �لباِب توقَف و طلَب منِّي �أْن  �ل�صبِب لهذِه �ملفارقِة �لعجيبِة بنَي �ملوقفنِي؟ فقاَل: لقْد �صتْمُت �ل�صيَد حتى باِب منزِلِه, و هو ل يردُّ
َك, �إْذ  �أخ�صى �أْن ُتر�جَع غرَينا فال  �نتظَرُه, دخَل ُثمَّ رِجَع و بيِدِه مبلًغا ِمَن �ملاِل, �أعطاِن ذلَك وقاَل يل: ر�جْعنا لدى كِل م�صيقٍة تعر�صُ
يق�صي حاَجَتَك ولكْن يل �إليَك حاجًة و�حدًة! و هي �أنَِّني �أحتمُل كلَّ �صتيمٍة موجهٍة �إيّل �صخ�صيًا, و لكْن �أرجوَك �أْن ل ت�صتَم عر�صَي 
و �أهَل بيتي, فاإنَّ ل �أحتمُل ذلَك, و�أ�صاَف �لرجُل و هو يرتع�ُس: �إْن هذِه �لكلماِت �لتي قاَلها يلَّ �ل�صيُد �لأ�صفهاّن ترَكْت �أثرً� بالغًا يف 

�أعماِقي حتى كدُت �أُخرَّ �إىل �لأر�ِس, و هذِه دموِعي جَرْت ِبال �إر�دٍة منِّي, و �إنِّ �أ�صعُر برع�صٍة يف �أعماِقي كما تر�ِن.

đ



َهْل تعلَم اأنَّ العامَل الريا�صيَّ اإ�صحاَق نيوتَن قْد ابتكرَ املتواليَة 
العدديِة وهو يف ال�صِف الثالِث االبتدائيِّ

 اإذا راأيتُْم رو�صًة ِمْن ريا�ِس اجلنِة فارتعوا فيها، قيَل: يا ر�صوَل اهللِ، وما رو�صُة اجلنَِّة ؟ فقاَل: جمال�ُس املوؤمننَي :ِقاَل ر�صوُل اهلل

لو �صاألوك عْن حكِم �للعِب باآلِت �لقماِر؟
�لدوملِة  و  كال�صطرجِن,  �لقماِر  باآلِت  �للعُب  �أقوُل: 
�أُعدَّ لذلَك  )�لدومنِة(, و �لرنِد )�لطاويل( و غرِيها ممَّا 
حر�ٌم مَع �لرهِن, و يحرُم �أخَذ �لرهَن �أي�صًا, و ل ميُلكُه 
�إذ� ْل يكْن رهنًا فيحرُم يف  بها  �للعُب  ا  �أمَّ و  �لغالُب, 
ول  بْل  �لأق��وى,  على  �ل�صطرجِن  و  �لرنِد)�لطاويل(  
يرُك �لحتياَط يف غرِيهما �أي�صًا, و يحرُم �للعُب بغرِي 
كاملر�هنِة  �لرهِن,  مَع  كاَن  �إذ�  للقماِر  �ملعدِة  �لآلِت 

على َحمِل �لوزِن �لثقيِل, �أو على �مل�صارعِة �أو على �لقفِز �أو نحِو ذلَك, و يحرُم �أخَذ �لرهِن, و 
ا �إذ� ْل يكْن رهنًا فالأظهُر �جلو�ُز. �أمَّ

لو �صاألوك عْن حكِم لب�ِس �لذهِب؟
�أقوُل: يحرُم على �لرجِل لب�ُس �لذهَب كالتختِم بِه و 
نحِوه بْل �لأحوُط لزومًا ترُك �لتزيِن بِه مْن غرِي لب�ٍس 
�أزر�َر �للبا�ِس  �أو جعَلُه  بِه  �أ�صناِنِه  �أي�صًا كتلبي�ِس مقدِم 

منُه.

لو �صاألوك عْن حكِم م�صاهدِة �لأفالِم �لأجنبيِة؟
وغرِيها  �ملذكورِة  �لأف��الِم  متابعُة  جتوُز  ل  �أق��وُل: 
و�لفكريِّ  �خللقيِّ  �لنحطاِط  �إىل  توؤدي  كانْت  �إذ� 
�خلالعيِة  �لأف��الِم  م�صاهدُة  جتوُز  ل  كما  للم�صاهِد 

مطلقًا على �لأحوِط وجوبًا.

لو �صاألوك عْن زكاِة �لفطرِة؟
�أقوُل: هي و�جبٌة على كلِّ مكلٍف بالٍغ عاقٍل غنيٍّ ويجُب يف

 �أد�ِئها ق�صُد �لقربِة.

مباذا جتيُب

Ē



هْل تعلَم اأنَّ �صوءَ ال�صم�ِس يقطُع امل�صافَة لي�صَل اإىل االأر�ِس يف 8 دقائٍق

هكذا الشيعيُّ
        ر�سوم: ح�سام الدين     تلوين: جمتبى الع�سامي

 
�هلِل  ر�صوِل  بَن  يا 

)�صلَّى �هلُل عليِه و�آلِه( لُكُم 
�لر�أفُة و�لرحمُة و�أنتم �أهُل بيِت 

�لإمامِة, َما �لذي مينُعَك �أْن يكوَن 
لَك حقٌّ تقعَد عنُه و�أنَت جتُد ِمْن 

ي�صربوَن  �ألٍف  مائَة  �صيعِتَك 
بنَي يديَك بال�صيِف؟

حنفيُة  ي���ا 
��صجري �لتنوَر

دخَل �صهُل بُن ح�صٍن �خلر��صانِّ يوماً على �لإماِم �ل�صادِق )عليِه �ل�صالُم(

يا خر��صان فو�صَعْت �خلادمُة �حلطَب يف �لتنوِر فاأ�صبَح �صديَد �حلر�رِة 
يف    فاجل�ْس  ُق��ْم 

�لتنوِر

يا �صيدي يا بَن 
بيُت  �أنتْم  �هلِل  ر�صوِل 
�لرحمِة ل تعذْبِني بالناِر 

�أقلِني �أقاَلَك �هلُل

ق��ْد 
�أقلُتَك

ē



ُاإياُكْم وجمال�صَة املوتى، ِقيَل: يا ر�صوَل اهللِ ! َمِن املوتى ؟ قاَل: كُل غنيٍّ اأطغاهُ غناه :ِقاَل ر�صوُل اهلل

هْل تعلَم اأنَّ الكاأ�َس ال�صميَك معر�ٌس للك�رشِ اأكرثَ مَن الكاأ�ِس الرقيِق، 
فيما اإذا وُ�ِصَع بِه �صيءٌ �صاخٌن

ُم  ل�صال �
وعليكْم �ل�صالُم عليكْم

ورحمُة �هلِل, يا هاروُن
يَديَك  ِم��ْن  �لنعَل  �إل��ِق   

و�جل�ْس يف �لتنوِر

�صمعًا 
بَن  ي��ا  وط��اع��ًة 

ر�صوِل �هلِل

يا  �أنظْر 
خر��صان 

ويف هذِه �لأثناِء جاَء هاروُن �ملكّي �أحُد �أ�صحاِب �لإماِم �ل�صادِق )عليِه �ل�صالُم( 
نَي �ملخل�صِ

جتُد  َكْم 
ي��ا خ��ر����ص��اّن 

بخر��صاَن مثَل هذ�؟
ول  و�هلِل 

و�حَد

و�هلِل  ل 
ول و�حَد �أما �إنَّا ل 

فيِه  جنَد  ل  زماٍن  يف  نخرُج 
نحُن  لنا  معا�صديَن  خم�صَة 

�أعلُم بالوقِت

فقاَم هاروُن �ملكّي وِمْن دوِن تردٍد باجللو�ِس يف �لتنوِر

Ĕ



أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
اعداد: �سياء احلفار

و�أُطلَق  و�ل�صناعِة,  �لطِب  يف  و��صتخدَم  �لِقدِم,  منُذ  �لليموُن  ُعِرَف 
يف  �لليموِن  حام�ُس  و�ُصميَّ  �لفو�كِه(  )ملكُة  �لليموِن  �صجرِة  على 

.) �لطِب با�صِم )�حلام�ِس �لطبيِّ
عنا�صَر  ِمْن  يتكوُن  ُه  فاإنَّ �لليموِن  مكوناِت  جيدً�  نفهَم  �أْن  �ملهمِّ  وِمَن 
حيويٍة عظيمِة �لنفِع ففي 30% ِمْن ع�صرِي �لليموِن يوجُد ما بنَي 6%  �إىل 
8%  ِمْن حام�ِس �لليموِن وحام�ِس �لتفاِح و�صر�ِت �لكل�ِس وغرِيها, 

وفيِه ِمَن �ل�صكرياِت �صكُر �لعنِب و�صكُر �لفو�كِه و�صكُر �لق�صِب.
�لكال�صيوِم  مثَل  حيويٌة  ومو�ٌد  معدنيٌة  �أمالٌح  �لليموِن  توجُديف  كما 

و�حلديِد و�لف�صفوِر و�ملنغنيِز و�لنحا�ِس و�لبوتا�صيوِم.
 وِمَن �لفيتاميناِت )ب1, ب2, ب3, �أ , ج ( �لتي تلعُب دورً� مهمًا 
يف  �ملوجوُد   ) �أ   ( فيتامنُي  ُيعترُب  حيُث  و�لتغذيِةِ  �لع�صبيِّ  �لتو�زِن  يف 
لبِّ �لليموِن ويف ع�صرِيِه �لطازِج �أح�صَن مادٍة للجلِد ولعملياِت �لنمو 
عنَد �لأطفاِل ولتعزيِز بناِء �لن�صيِج �حليويِّ �جلديِد فهو مقويٌّ للخاليا 

و�لنظِر وخم�صبًا.
�أما فيتامنُي )ج( فله خو��ٌس عظيمٌة يف �أو�صاِع �لغدِد وعمِلها ون�صاِطها 
وهو مكافٌح للجر�ثيِم, �أما فيتامنُي )ب( فهو �لعن�صُر �لفعاِل يف حمايِة 

�لأوعيِة وهو م�صاٌد حيويٌّ للتهاِب �لأع�صاِب.
ِمَن  وغرِيها  �لعطريِة  �ملو�ِد  ِمَن   %95 على  �لليموِن  خال�صُة  وحتتوي 

�لعنا�صِر �ملفيدِة يف �لطِب و�ل�صناعِة. 
خال�صة  ِمْن  جر�ٍم  كيلو   1 على  �حل�صوَل  �أرْدن��ا  �إذ�  نا  �أنَّ و�لطريُف 

�لليموِن فعلينا �أْن نع�صَر ما يقارُب 3000 ليمونًة. 
وم�صاٌد  للعظاِم  مقوي  فهو  كال�صيوٍم  مْن  �لليموُن  يحتويه  ما  و�أما 

لله�صا�صِة, ويحتوي كذلَك على �لنيا�صنِي �ملقوي للقلِب. 
للدم  ومنٍق  للجر�ثيِم  وم�صاٌد  ومعقٌم  مطهٌر  فهو  �لليموِن  حام�ُس  �أما 

ِمَن �ل�صموِم. 
�أما �لف�صفوُريف �لليموِن فهو من�صٌط للذهِن ومقٍو للعظاِم. 

و�ما �لبوتا�صيوُم فهو هاٌم للتو�زِن �لبيولوجي و�أخريً� فيه �حلديُد �ملقوي 
للدِم.  

منالليمون
ِمْن اأحبِّ الأعماِل اإىل اهللِ تعاىل زيارةُ قربِ احل�صنِي :قاَل الإماُم ال�صادُق

هْل تعلَم اأنَّ الك�صوَف ال ي�صتمرُ اأكرثَ من 7 دقائٍق و8 ثواين، وذلَك ب�صبِب 
ال�رشعِة التي تدورُ بها االأر�ُس حوَل ال�صم�ِس

 �أنا حيو�ٌن �صغرٌي يبلُغ طويل  25 �صم و�أعي�ُس يف �لغاباِت و�أمتاز 
ُل يلَّ �لقفُز بنَي �لأ�صجاِر كما  بذيلي �لكثيِف �ل�صعِر و�لذي ُي�َصهِّ
يحميني ذيلي ِمَن �لربِد حيُث �أُلفُّ بِه ج�صمي عنَد �لنوِم. و�لآن 
هْل تريُد �أْن تعرَف ماذ� �آكُل؟�أنا �أ�صهُر ما �أتغذى عليه هو �جلوز 
و�لبندُق, ولكني �أعان مْن ف�صِل �ل�صتاِء فال �أ�صتطيُع �حل�صوَل 
�ل�صيِف  ف�صِل  يف  و�لبندَق  �جلوَز  �أجمُع  لذ�  فيِه  طعاِمي  على 
و�أّدخُرُه لف�صِل �ل�صتاِء حيُث �أحمُل حبًة حبًة يف �صّرِتي و�أنقُلها 
�إىل خمبئي, و�أخباأُ غذ�ِئي باأماكَن خمتلفٍة و�أ�صتطيُع فيما بعد 
معرفُتها بو��صطِة حا�صِة �ل�صمِّ �لتي منحها �هلُل يل, �أما كيَف يل 
�أ�صناٍن  ِمْن  عليَّ  �هلُل  �أنعَمُه  مبا  فذلَك  وغرِيها  �جلوِز  حبِة  ك�صُر 
�أ�صنان   �أحُد  �أنك�صَر  و�إذ�  �جلوِز وغرَيها,  بها حبَة  ُر  �أك�صِّ قويٍة 
فينمو يل �آخُر على �لفوِر, و�أخريً� هْل تعلَم �أنَّ بع�َس �أنو�ِعنا ما 
ُه لي�َس طري�نًا حقيقيًا فهو ميدُّ رجليِه ويديِه  ميكُنُه �لطري�َن ولكنَّ
ويوجُد بينهما غ�صاٌء جلديٌّ مما مُيكَنُه عنَد �لقفِز قطَع م�صافاٍت 

ُه يطرُي �أطوَل ت�صُل �إىل 350 مٍر فيبدو وكاأنَّ
َفَهْل َعِرْفَتِني ؟ 

�إ�صُم �لفاكهِة: �لكومكوُت
موطُنها: �ل�صنُي 

تكوُن هذِه �لفاكهُة ب�صكِل برتقالٍة �صغريٍة 
Cوتكوُن غنيًة جدً� بفيتامنِي

َتَعرَّْف على فاكهٍة غريبٍة

Čċ



اأكرثُ ما تَلُِج بِه اأُمتي اجلنَة: تقوى اهللِ وح�صُن اخلُلِق :ِقاَل ر�صوُل اهلل

هْل تعلَم اأنَّ زجاجَة احلليِب تفقُد ما يعادُل ثلثي حمتواها ِمْن فيتامنِي )ب( 
اإذا ما و�صَعْت حوايل �صاعتنِي يف �صوءِ النهارِ

�لدورِة  �مل�صتقبليِة يف   )Toyota Fun-Vii  ( �صيارِتها  َعْن  تويوتا  ك�صَفْت 
42 ِمْن معر�ِس طوكيو لل�صيارِت

ميكُن ملالِكها �أْن يغرَي لوَنها �خلارجيَّ يف حلظٍة بلم�صٍة و�حدٍة على زِر �لهاتِف

�ل��ع��اديِّ  �ل�صكِل  ِم��َن  �صئْمُتْم  ه��ْل 
�مل�صممنَي  ِمَن  جمموعٌة  قاَم  للماو�ِس, 
متتاز  للحا�صوِب  ماو�صاٍت  بت�صميِم 
بروعِة �لت�صميِم وباللو�ِن �جلذ�بِة وهذِه 

جمموعٌة منها ...

ČČ



ُاأوُل َمْن يدخُل اجلنَة ِمْن خلِق اهللِ الفقراء :ِقاَل ر�صوُل اهلل

هْل تعلَم اأنَّ الغازَ يف طبيعتِِه غازٌ ال رائحَة لَُه، ولكْن تُ�صاُف اإليِه هذهِ الرائحُة 
لدى ت�صفيتِِه وتخزينِِه، ِمْن اأجِل عامِل االأماِن واحلمايِة لالنتباهِ اإليِه

بهذا و�صلوا
هــــو؟

�لدين  �صهاب  يا 
ل�صالة  �أب����اك  �أي��ق��ظ 

�ل�صبح

�بني  وفق  �للهم 
�ىل طاعتك ومر�صاتك 

يا �هلل

ح�صنًا يا �مي

كان �آية �هلل �لعظمى �ل�صيد �صهاب �لدين �لنجفي �ملرع�صي)قد�س 
�صره( �صديد �لرّب بو�لديه, وننقل هذه �لق�صة عندما كان �صغريً�ً

خده  مي�صح  �ن  وهي  و�لده  �يقاظ  يف  طريقته  له  كان  �لدين  �صهاب  ولكن 
برجل و�لده حتى ي�صتيقظ و�لده من �لنوم

يقول �ل�صيد �ملرع�صي)قد�س �صره(: �إمنا نلت هذ� �ملقام, وز�د �هلل يف توفيقي 
بربكات دعاء و�لديَّ عليهما �لرحمة

�صيناريو: جعفر �حل�صيني
 ر�صوم: ح�صام �لدين  

تلوين: جمتبى �لع�صامي
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ُيعُد م�صجُد بر�ثا �أحُد �لعتباِت �ملقد�صِة و�ملز�ر�ِت �ملعظمِة 
عنَد كلٍّ ِمَن �مل�صيحينَي و�مل�صلمنَي على حدٍّ �َصو�ٍء, وهو 
ِمْن  فكاَن وليز�ُل  �لإ�صالِم  تاأريِخ  بغد�َد يف  معاِل  �أقدُم 
�أحِد �حلا�صر�ِت �لعلميِة عنَد �ل�صيعِة �لإماميِة �لتي ُبنيْت 
و�صّيدْت بربكِة �أمرِي �ملوؤمننَي )عليه �ل�صالُم(  بعَد ما مرَّ 
قتاِل  ِمْن  عودِتِه  عنَد  بر�ثا  منطقِة  �ملنطقِة  بتلَك  و�صلَّى 
)�خلو�رِج( ففي كتاِب �لفقيِه ب�صنِدِه عْن جابِر بِن عبِد�هلِل 

ُه قاَل: �لأن�صارّي �أنَّ
ِمْن  رجوِعِه  بعَد  برب�ثا  �ل�صالُم(  )عليِه  عليٌّ  بنا  ]�صلَّى 
قتاِل �ل�صر�ِة ونحُن زهاُء مائِة �ألِف رجٍل, فنزَل ن�صر�نٌّ 
مْن �صومعِتِه فقاَل: َمْن عميُد هذ� �جلي�ِس؟ فقْلنا: هذ�, 
؟ فقاَل:  َم عليِه فقاَل: يا �صيدي �أنَت نبيٌّ فاأقبَل �إليِه ف�صلَّ

؟ قاَل: نعْم,  ُثمَّ قاَل َلُه �أمرُي �ملوؤمننَي )عليِه �ل�صالُم(: �جل�ْس كيَف �صاأْلَت عْن هذ�؟  ل, �لنبيُّ �صيدي قْد ماَت, قاَل: فاأنَت و�صُي نبيٍّ
: �أنا بنيُت هذِه �ل�صومعَة ِمْن �أجِل هذ� �ملو�صِع وهو بر�ثا, وقر�أُْت يف �لكتِب �ملنزلِة �أنَّه ل ي�صلِّي يف هذ� �ملو�صِع بهذ�  فقاَل �لن�صر�نُّ
�جلمِع �إل نبيٌّ �أو و�صيُّ نبيٍّ وقْد جْئُت �أُ�صِلَم, فاأ�صلَم وخرَج معنا �إىل �لكوفة, فقاَل لُه عليٌّ )عليِه �ل�صالُم(: فَمْن �صلَّى َهُهنا؟ قاَل: 
�أفاأُخربَك َمْن �صلَّى َهُهنا؟ قاَل: نعْم, قاَل: �خلليُل )عليِه  �صلَّى عي�صى بُن مرمَي )عليِه �ل�صالُم( و�أّمُه فقاَل لُه عليٌّ )عليِه �ل�صالُم(: 

�ل�صالُم([.
ولقْد �متاَز هذ� �مل�صجُد مبيز�ٍت عديدٍة  منها:

. �أوًل: �أنَّ �هلَل تعاىل �أقرَّ �أْن َل ينزُلُه بجي�ِصِه �إّل نبيٌّ �أو و�صيُّ نبيٍّ
ُه بيَت مرمَي. ثانيًا: �أنَّ

ُه �أر�ُس عي�صى )عليِه �ل�صالُم(. ثالثًا: �أنَّ
ر�بعًا: �أنَّ فيِه �لعنُي �ّلتي نبعْت ملرمَي.

خام�صًا: �أنَّ �أمرَي �ملوؤمننَي �صلو�ُت �هلِل و�صالُمُه عليِه �أباَن تلَك �لعنَي باإعجاِزِه.
�صاد�صًا: �أنَّ فيِه �صخرًة بي�صاَء مباركًة عليها َو�صَعْت مرمُي عي�صى )عليِه �ل�صالُم(.

خرِة فن�صَبها �إىل �لقبلِة و�صلَّى �إليها. �صابعًا: �أنَّ �أمرَي �ملوؤمننَي )عليِه �ل�صالُم( ك�صَف باإعجاِزِه عْن تلَك �ل�صّ
ثامنًا: �صالُة �أمرِي �ملوؤمننَي )عليِه �ل�صالُم( و�بنيِه �حل�صِن �ملجتبى و�صّيِد �ل�ّصهد�ِء )عليُهْم �ل�صالُم( فيِه.

تا�صعًا: �أنَّ �أمرَي �ملوؤمننَي )عليِه �ل�صالُم( �أقاَم هناَك �أربعَة �أّياٍم.
ُه �صلَّى فيِه �لأنبياُء ل �صّيما �لّنبيُّ خليُل �لّرحمِن )عليِه �ل�صالُم(. �لعا�صرَة: �أنَّ

ْت �ل�ّصم�ُس لأمرِي �ملوؤمننَي )عليِه �ل�صالُم(. �حلاديَة ع�صرَة: �أنَّ فيِه قْد ُردَّ

اأف�صُل اجلهادِ َمْن جاهَد نف�َصُه التي بنَي جنبَيِه :ِقاَل ر�صوُل اهلل

التي  القليلِة  االأ�صياءِ  ِمَن  واحٌد  هو  العظيِم  ال�صنِي  �صورَ  اأنَّ  تعلَم  هْل 
�صنَعها االإن�صاُن، والتي ميكُن روؤيتَها ِمْن علَى �صطِح القمرِ

ما
هــــو؟
م�سجُد براثا
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اعداد : اأم مرمي العيداين  

هْل تعلَم اأنَّ �صوءَ ال�صم�ِس ال يتخلُل مياهَ البحرِ اأكرثَ مْن 400 م

 اإِنمَّ حديثَنا يُحيي القلوَب :ُقاَل الإماُم الباقر

ميتلُك �لإن�صاُن عددً� هائاًل ِمَن �خلاليا ولكلِّ منها وظيفٌة معينٌة تقوُم بها لت�صرّيَ �أجهزَة �لإن�صاِن �ملختلفَة فيقوُم بعملياِتِه �ملختلفِة ب�صهولٍة 
وي�صٍر.

�أنَّها تولُد بعدٍد ثابٍت مع ولدِة  , ِمْن خ�صائ�َس هذِهِ �خلاليا  �أهمِّ تلَك �خلاليا هي �خلاليا �لع�صبيُة و�لتي تكّوُن �جلهاَز �لع�صبيَّ وِمْن 
�لإن�صاِن حيُث يكوُن عدُدها قْد �كتمَل قبَل �لولدِة باأ�صهٍر وهذ� �لعدُد يبلُغ حو�يل 14 ملياٍر, منها 9 ملي���ار�ٍت يف �ملخِّ لوحِدِه, وهذ� 
�لثباُت يف �لعدِد مهمٌّ لأنَّ �خلاليا لو تغرَيْت وتكاثَرْت كما تتغرُي وتتكاثُرخاليا �لبدِن �لأخرى فمعنى هذ� �أنَّ على �لإن�صاِن �أْن يتعلَم 
�للغَة كلَّ �صتِة �أ�صهٍر مرًة �أخرى ويكوُن معنى هذ� �أي�صًا فقد�َن �لذ�كرِة وتعلَم ممار�صِة �حلياِة وبالخت�صاِر ل ح�صارًة �إن�صانيًة, فثباُت 

�خلاليا �لع�صبيِة هو �لذي جعَلها جتمُع �خلرب�ِت و�ملعلوماِت وتنمي �لثقافَة و�لأفكاَر و�ملفاهيَم و�خلرب�ِت.
وِمْن جملِة خ�صائ�ِس �خلليِة �لع�صبيِة تاأثُرها �ل�صديُد بالأوك�صجنِي, فوزُن �لدماِغ يبلُغ 1200 غر�ٍم, �أْي يزُن جزءً� ِمْن خم�صنَي جزءً� 
ِمْن وزِن �جل�صِم, ول تفوَق �لكائناُت بدماِغها دماَغ �لإن�صاِن حيُث ي�ص��ُل دماُغ �ل�صمبانزي �لكبرِي �إىل حو�يل وزَن دماِغ �لطفِل �لذي 
يزُن 350 غر�ٍم, وهناَك �لفيُل �لذي يزُن دماُغٌه ثالثَة �أ�صعاِف وزِن دماِغ �لإن�صاِن, و�حلوُت �لكبرِي �لذي يزُن دماُغُه خم�صَة �أ�صعاِف 
وزِن دماِغ �لإن�صاِن, ولكنَّ �لن�صبَة ما بنَي وزِن �لكائِن ووزِن دماِغِه هي �أرقى و�أكرُب �صيٍء عنَد �لإن�صاِن فقْط حيُث تعادُل �لن�صبُة تقريبًا 

2,73 % , بينما هي عنَد �حليو�ناِت �لقا�صمِة 0,2 % .
�إنَّ هذِه �خلاليا مَع كلِّ عظمِتها هي �صعيفٌة جدً� ) يريُد �هلُل �أْن يخفَف عنُكْم وُخِلَق �لإن�صاُن �صعيفًا ( لأنَّ �أيَّ نق�ٍس يف �لأوك�صجنِي 
, �إنَّ �لدماَغ يحتاُج �إىل ربِع كميِة �لأوك�صجنِي �لتي ي�صتهِلُكها �جل�صُم مبا فيِه �لدماُغ, �أْي �إن  ُه لأخطاٍر خميفِةٍ �لقادِم �إىل �لدماِغ يعر�صُ
25% ِمَن �لأك�صجنِي �لقادِم ِمْن طريِق �لرئتنِي ي�صرُف �إىل �لدماِغ, ولي�َس هذ� فقْط َبْل �أي�صًا �ل�صكُر �ل�صرُف, �أْي �لكلوكوُز فال تقبُل 
خاليا �جلملِة �لع�صبيِة �إلَّ هذِه �حللوياُت �لفاخرُة �أْي �صكُر �لكلوكوِز فقْط وترف�ُس �أيَّ �صكٍر �آخَر ولو كاَن يختلُف ِمْن ناحيِة �لبناِء 

ذرًة و�حدًة فقْط !!
ِه �إِنَّ يف َذِلَك َلآَياٍت ِلَقوٍم َيَتَفَكُروَن( َمَو�ِت َوَما يف �لأْر�ِس َجِميَعًا ِمْن َمنِّ َر َلُكْم َما يف �ل�صَّ ) َو�َصخَّ

اخلليُة العصبيُة

ĄƟƘǭȆǕǷ ĄƟƘǽƋ
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هْل تعلَم اأنَّ كثافَة كوكِب زحٍل قليلًة جداً، بحيُث اأنََّك لو جعْلَت 
هذا الكوكَب ي�صقُط يف بحرٍ و�صيٍع لطفا علَى �صطِحِه

احلري�ُس فقريٌ ولو ملَََك الدنيا بحذاِفريِها : قاَل االإماُم عليٌّ

ح�صَب  �لظاملنَي,  م�صاكِن  َعْن  �لناِئي  مبكاِنَنا  ناويَن  ا  ُكنَّ �إْن  و  نحُن 
�لذي �أر�ناُه �هلُل تعاىل لنا ِمَن �ل�صالِح, و ل�صيعِتَنا �ملوؤمننَي يف ذلَك, ما 
ا  ا ُنحيُط ِعلمًا باأنباِئُكْم, و ل يعزُب عنَّ د�مْت دولُة �لدنيا للفا�صقنَي فاإنَّ
�صيٌء ِمْن �أخباِرُكْم , �إنَّا غرُي مهملنَي ملر�عاِتُكْم, و ل نا�صنَي لذكِرُكْم 
و لول ذلَك لنزَل بُكْم �لالأو�ُء )�ل�صدُة و�صيُق �ملعي�صِة( و��صطلَمُكْم 
عَلى  وظاهرونا  جالُلُه-  -جلَّ  �هلَل  فاتقو�  �لأعد�ُء  )��صتاأ�صَلُكْم( 
�نتيا�ِصُكْم )�نت�صاِلُكْم( ِمْن فتنٍة قْد �أناَفْت )طاَلْت و�رتفَعْت( عليُكْم, 
يهلُك فيها َمْن حمَّ �أجُلُه, و يحمى عنُه ِمْن �إدر�ِك �أمِلِه, و هي �إمارٌة 

و  حركِتنا  )لقر�ِب(  لأزوِف 
مباثِتُكْم باأمِرنا و نهينا, و �هلُل متمٌّ 

نوَرُه و لوَكِرَه �مل�صركوَن.
يقرُب  مبا  منُكْم  �مرٍئ  كلُّ  فليعمْل 

ِمْن  يدنيِه  ما  يتجنُب  و  حمبِتنا,  ِمْن  بِه 
ل  حنَي  فجاأٌة,  بغتٌة  �أمَرنا  فاإنَّ  كر�هِتنا 
تنفُعُه توبٌة, و ل ينجيِه ِمْن عقاِبنا ندٌم على 
حوبٍة  و�هلُل يلهُمكْم �لر�صَد, و يلطُف لُكْم 

يف �لتوفيِق برحمِتِه.

 مكاتيٌب
مهدوية

مما جاَء يف كتاٍب ملولنا �صاحِب 
�لزماِن لل�صيِخ �ملفيِد )رحَمه ُ�هلُل(: 
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هْل تعلَم اأنَّ قلَم الر�صا�ِس م�صنوٌع ِمْن اجلرافيِت

عنَد  �أي�صًا  �لوحمُة  وت�صمى  �خلاِل  با�صِم  �أي�صًا  وتعرُف  �ل�صامُة 
بع�ِس �لدوِل �لعربيِة, هي عالمٌة غرُي طبيعيٍة تظهُر على �لطبقِة 
�خلارجيِة ِمْن جلِد �لإن�صاِن ُمْنُذ ولدِتِه �أو بعَدها وعادًة ما تكوُن 
بلوٍن د�كٍن �أكرَث ِمْن لوِن �لب�صرِة �لعاديِة. وتتكوُن �ل�صامُة نتيجَة 
تركيٍز مكثٍف ل�صبغِة �مليالننِي ِمْن ِقَبِل �خلاليا �ل�صبغيِة �مل�صوؤولِة 

عْن لوِن �جللِد. 
بال�صرطاِن  �صبيٍه  بد�يُة مر�ٍس جلديٍّ  �ل�صامَة هي  باأنَّ  �أي�صًا  وُيقاُل 
فيتمَّ  ب�صهولٍة  �إيقاَفَه  ت�صتطيُع  �لإن�صاِن  جل�صِم  �لذ�تيِة  �ملناعَة  لكنَّ 
غرِي  �خلاليا  موِت  نتيجَة  �لد�كِن  �للوِن  �إىل  �لإ�صابِة  منطقِة  حتوُل 

طبيعيِة �لنمو.
�ل�صاماُت منت�صرٌة جدً�, وميتلُك معظُم �لنا�ِس بنَي ع�صِر �صاماٍت �إىل 
وقٍت  بنَي  �لإن�صاِن  عنَد  جديدٌة  �صاماٌت  تن�صاأُ  وقْد  �صامٍة,  �أربعنَي 
ي�صلَّ  حتى  �حلمِل  فرِة  وخالَل  �ملر�هقِة,  �صنو�ِت  خالَل  و�آخَر 

�ملرُء عادًة �إىل �صنِّ �لأربعنَي.
كاَنْت �ل�صامُة ول ز�لْت وخا�صًة تلَك �لتي تظهُر على �أحِد �خلديِن 
تعترُب ِمْن عالماِت �جلماِل, تظهُر �ل�صاماُت على �أيِّ جزٍء ِمْن جلِد 
�لإن�صاِن, وتختلُف يف عدِدها ِمْن �صخ�ٍس لآخَر , كما �أنَّها تختلُف 
يف �حلجِم و�ل�صكِل و�رتفاِعها عْن �صطِح �جللِد , ويعتمُد ذلك على 
�صرعِة منوها وعلى �لن�صيِج �لذي تكوِنْت منُه , ويعوُد �صبُب وجوِد 
�أكرِث �ل�صاماِت �إىل وجوِد �خلاليا �ل�صبغيِة  �للوِن �لبنيِّ و�لد�كِن يف 

�ل�صود�ِء فيها , كما حتتوي بع�ُس �ل�صاماِت على �ُصعري�ٍت غامقٍة.

اأحزُم النا�ِس اأكظُمُهْم للغيِظ :ِقاَل ر�صوُل اهلل

ق�����اَل ل��ق��م��اُن �حل��ك��ي��ِم ي���وم���ًا لب���ِن���ِه:

 

فاحفْظَها �أم����وٌر  مو�صيك  �أنَّ  ب��ن��ي  ي��ا 

 

�ل�������ص���الِة يف  ق����ل����َب����َك  �إح������ف������ْظ 

 

�ل��ن��ا���سِ ب���ي���وِت  يف  ن����ظ����َرَك  �إح����ف����ْظ 

 

�ل��ن��ا���ِس  ل�����ص��اَن��َك يف جم��ال�����ِس  و�ح���ف���ْظ 

 

و�ح����ف����ْظ ب���ط���َن���َك ِم�����ْن ح��ل��ق��وِم��َك

 

و�ذكْر �ثننِي و�ن�صى �ثننِي: �ذكْر �هلَل و�ملوَت
 و�ن�صى�إح�صاَنَك للنا�ِس و��صائَتهْم �إليَك.

ِمْن وصايا لقماُن احلكيِم
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اعداد: ال�سيد جعفر احل�سيني

كلمُة احلكمِة ي�صمُعَها املوؤمُن خريٌ ِمْن عبادةِ �صنٍة :ِقاَل ر�صوُل اهلل

َهْل تعلَم اأنَّ اآلَة االإ�صطرالِب اآلٌة فلكيٌة لقيا�ِس ارتفاِع الكواكِب

حدث في التاريخ

�هلُل  �أعاَدُه  �ملبارِك  �لفطِر  �أعياِد �مل�صلمنَي عيُد  �أوُل  ِمْن �صو�َل  يف �لأوِل 
�صالُة  فيِه  وي�صتحُب  �خلرِي,  فتيَة  �أحباِئي  عليُكْم  و�لربكِة  باليمِن 
�لإماِم  وزي��ارُة  بالطيِب  و�لتعطُر  �لثياِب  ِمْن  �حل�صِن  ولب�ُس  �لعيِد 

.حل�صنِي�

و�مل�صيبُة  �لأليمُة  �لذكرى  مترُّ  هجريٍة   1344 �صنَة  �ليوِم  هذ�  مثِل  يف 
ْت  �صمَّ بالبقيِع  ُتعرُف  �ملنورِة  �ملدينِة  يف  طاهرٍة  بقعٍة  لتهدمِي  �لعظيمُة 
�ملر�قَد �لطاهرِة لأربعٍة ِمْن �ملع�صومنَي ُهْم : �حل�صِن بِن عليٍّ وعليِّ 
بِن �حل�صنِي وحممِد بِن عليٍّ وجعفِر بِن حممٍد ِمْن ِقَبِل زمرٍة ِمَن 
وهو  عليها  �لبناِء  وحرمِة  �لقبوِر  زيارِة  حرمِة  بزعِم  �لظلمِة  �لوهابينَي 
وعد�ٍء  حقٍد  جمرُد  هَو  ا  و�إمنَّ �ل�صالميِة  �ل�صريعِة  يف  َلُه  ��صا�َس  ل  باطٌل 
�أميَة  �أ�صالِفهم ِمْن بني    جريًا على �صريِة  ون�صٍب لأهِل بيِت �لنبيِّ
)لعَنُهُم �هلُل( حيُث �أنَّهم ملا لْن ي�صاركو� يف قتِل �آِل ر�صوِل �هلِل عمدو� �إىل 

تهدمِي قبوِرِهْم وَمْنِع زيارِتِهْم وقتِل حمبيِهْم و�ل�صائريَن على نهِجِهْم.

ِت �ل�صم�ُس لأمرِي �ملوؤمننَي يف م�صجِد �لف�صيِخ يف �ملدينِة  وفيِه ُردَّ
�ملنورِة و�ملعروِف مب�صجِد ردِّ �ل�صم�ِس, وق�صُة ردِّ �ل�صم�ِس يرويها �أمرُي 
 قاعديَن, �إِْذ و�صَع ر�أ�َصُه يف  ِ �ملوؤمننَي قاَل: كْنُت �أنا ور�صوُل �هللَّ
حجري ُثمَّ خفَق حتى غطَّ يف �لنوِم, وح�صَرْت �صالُة �لع�صِر فكرْهُت 
 حتى ذهَب  ِ �أْن �ُحّرَك ر�أ�َصُه عْن فخِذي فاأكوَن قْد �آذيُت ر�صوَل �هللَّ
ِ  فقاَل: يا عليُّ �صّليَت؟ قْلُت: ل.  �لوقُت وفاَتْت فانتبَه ر�صوُل �هللَّ
قاَل: وِلَ ذلَك؟ ُقْلُت: كرهُت �أْن �ُوذيَك. فقاَم و��صتقبَل �لقبلَة ومدَّ 
ي�صّلَي عليٌّ  �إىل وقِتها حتى  �ل�صم�َس  ُردَّ  �للهمَّ  يديِه كلتيِهما وقاَل: 
فرجَعْت �ل�صم�ُس �إىل وقِت �ل�صالِة حتى �صّليُت �لع�صَر ُثمَّ �نق�صْت 

�نق�صا�َس �لكوكِب.

يف مثِل هذ� �ليوِم ��صت�صهَد ل�صاُن �ل�صدِق وكلمُة �حلقِّ �لإماُم جعفِر بِن 
�أبو  حممٍد �ل�صادِق �صنَة 148 هجريًة على يِد �خلليفِة �لعبا�صيِّ 
 ُيناهُز �خلم�َس و�ل�صتوَن عامًا, وُدفَن جعفٍر �لدو�نيقّي عْن عمٍر 
�لباقِر  حممٍد  �مل�صلمنَي:  �أئمِة  جو�ِر  �إىل  �ملنورِة  �ملدينِة  يف  �لبقيِع  يف 

.وعليٍّ �ل�صجاِد و�حل�صِن �ملجتبى

8 �صو�ل 1 �صو�ل

15 �صو�ل

25 �صو�ل
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ُ هْل تعلَم اأنَّ اأوَل حيواٍن �صارَ على قدَميِه يف التاأريِخ هو الدينا�صور

بهلولبهلول
 � و ح�صر �أ

يل بهلوَل حاًل

ذ�َت يوٍم كاَن هاروُن �لعبا�صّي يف زورِقِه �خلا�ِس وقْد ع�صى عليِه حلُّ لغٍز, فاأمَر باإح�صاِر بهلوٍل

ه��َل 
جُتيَب  �أْن  ت�صتطيَع 

عْن هذ� �للغِز؟ جيُبَك  �صاأ
لو ��صتطْعُت

عْن  �أجْبَت  �إْن 
مئَة  �أعطيَك  �للغِز  هذ� 

, و�إْن عجْزَت عْن  ديناٍر ذهبيٍّ
ماِء  يف  باإلقاِئَك  �أمْرنا  ذلك 

دجلَة �لهائِج

ل حاجَة يل بذهِبَك 
�إْن  �أنَّ  عليَك  �أ�صرُط  لكّني 

�للغِز كاَن عليَك  �أجبُتَك عْن هذ� 
ممْن  �ل�صجناِء  ِمَن  مئًة  �صر�ِح  �إطالُق 

�أحُب, و�إْن ْل �أُجْبَك فاأنا م�صتعٌد 
لالإغر�ِق يف دجلَة

ولغز الذئب واخلروف والعلف
�صيناريو: جعفر �حل�صيني

 ر�صوم: ح�صام �لدين  
تلوين: جمتبى �لع�صامي
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ِاأف�صُل اجلودِ بذُل املوجود : قاَل االإماُم عليٍّ

هْل تعلَم اأنَّ اأوَل اإن�صاٍن حاوَل الطرياَن، هَو ِمْن اأ�صٍل عربيٍّ وا�صمُه 
عبا�ُس بُن فرنا�ٍس

لو كاَن عنَدنا خروٌف 
نقَلها  و�أرْدَن���ا  وعلٌف  وذئ��ٌب 

و�حدًة و�حدًة ِمْن هذِهِ �جلهِة مَن �ملاِء 
ذلَك  نفعُل  كيَف   , �ملقابلِة  �جلهِة  �إىل 

بحيُث ل ياأكُل �لذئُب �خلروَف ول 
�خلروُف ياأكُل �لعلَف؟

ُه �صاأَل ذلك مْن �أكابَر �حلكماِء فلْم ي�صمْع  كاَن هاروُن يعتقُد �أنَّ بهلوًل عاجٌز عِن �جلو�ِب, لأنَّ
منهْم جو�بًا �صوى �ل�صكوِت, لذ� و�فَق على �صرِط بهلوٍل دوَن �أيِّ قلٍق

ح�صْنَت  �أ
�أح�صنَت يا بهلوَل

و�لأَن �أوِف 
يل بعهِدَك

�أك����ت����ْب 
ُتريُد  �لذيَن  �أ�صماَء 

�أطالَق �صر�ِحِهْم

كال, كال, 
ل ميكُن ذلَك �أبدً�

 �إنََّك 
وعدتِني بذِلَك

�أ���ص��ررَت  �إْن 
�ألقيُت  �أكرَث  ذلَك  على 

بَك معهْم يف �ل�صجِن

ا كتَبُهم بهلوٌل عرَف هاروُن �أنَّهْم �صيعُة مو�صى بِن جعفٍر )عليِه �ل�صالُم( فكيَف ميكَنُه �ملو�فقَة  فلمَّ
على �إطالِق �صر�ِح �أعد�ِئِه, فاأخلَف هاروُن وعلى عادِتِه ما وعَد به بهلوًل

جو�ُب ذلَك 
�خلروَف  ننقُل  عنِدي, 

�إىل تلَك �جلهِة �أوًل

ُث����مَّ 
�لعلَف  ن��ن��ق��ُل 

�إىل  باخلروِف  ونرِجَع 
مكاِنِه �لأوِل

ُث����مَّ 
ىل  �إ �لذئَب  ننقُل 

تلَك �جلهِة

و�أخ����ريً� 
ننقُل �خلروَف
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هْل تعلَم اأنَّ الرازي اأوُل َمْن ا�صتخدَم اخليوَط يف اجلراحِة

                                     الفرُق بنَي ال�صفِة والنعِت:
باملادياِت,  �لنعَت خم�صو�ٌس  �إنَّ   .1                 
فُيقاُل:  و�ملجرد�ِت,  �ملادياِت  ت�صمُل  و�ل�صفَة 

�صفاُت �هلِل, ول يقاُل نعوُت �هلِل.
2. �إنَّ �ل�صفَة �أعمُّ ِمْن �أْن تكوَن مدحًا �أو ذمًا و�لنعَت 

ل ي�صتعمُل �إل يف �ملدِح.
                         الفرُق بنَي احل�صِد والغبطِة:

�ملح�صوِد وكونها  َعِن  �لنعمِة  زو�َل  �حل�صَد متني  �إنَّ 
مذموٌم                       و�لأوُل  �لنعمِة,  مثِل  �صوؤ�ُل  و�لغبطَة  لُه, 
�جلنِة  �أه��َل   �أنَّ  ولهذ�  حمموٌد,  و�لآخ��ُر  ح��ر�ٌم 

يتغابطوَن ول يتحا�صدوَن.

كلياٌت لغويٌةفروٌق لغويٌة وحنويٌة

فهَو  مبقدمِتِه  �صارٍب  ك��لُّ 
)ي��ل��دُغ( ك��احل��ي��ِة, وك��لُّ 
�صارٍب مبوؤخرِتِه فهَو )يل�صُع( 

كالنحِل و�لعقرِب.

إثناٌن يف واحٍد
�لأف�صالِن: �لديُن و�لأعماُل

�جلديد�ِن: �لليُل و�لنهاُر
�لع�صكر�ِن: َعرفُة وِمَنى

�خلافقاِن: �ل�صرُق و�لغرُب

�مل�صوؤولنَي  يا خرَي  �أكتْب: 

�مل�صئولنَي يا خرَي  تكتْب:  ول 

تقوُل:  �لقاعدَة  لأنَّ  �ل�صبُب: 

كاَنْت  �إذ�  و�وً�  �لهمزُة  ُتكتُب 

م�صموٍم  قبَلها  �أو  م�صمومًة 

يف  �لك�صرِة  �إختفاِء  �صريطَة 

�ملو�صوَعنِي.

ُقْل وال َتُقْلُأكتْب وال تكتْب
�أْن يغرَق. �لطفُل  �أو�صَك  ُقْل: 

�لغرِق. �لطفُل على  �أو�صَك  تقْل:  ول 
ومعناُه  �ملقاربِة  �أفعاِل  ِمْن  �أو�صَك  �ل�صبُب: 
منُه  �مل�صارِع  و��صتعماُل  �ل�صيِء  ِمَن  �لدنوُّ 
�لفاعِل,  و��صِم  �ملا�صي  ِمَن  �أكرُث  )ُيو�ِصُك( 

و�لأكرُث �قر�ُن خرِبِه باأْن.
بُكْم. �ت�صاٍل  �صاأكوُن على  ُقْل: 

معُكْم. �ت�صاٍل  �صاأكوُن على  تقْل:  ول 
تقوُل:  ول  بكْم  ُل  �أَتَّ�صِ تقوُل:  لأنََّك  �ل�صبُب: 

معُكْم. ُل  �أَتَّ�صِ

ِاأ�صدُّ النا�ِس عقوبًة رجٌل كافاأَ االإح�صاَن باالإ�صاءَة : قاَل االإماُم عليٍّ
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خري االأمور خريها عاقبة :قال ر�صول اهلل

هْل تعلَم اأنَّ اأوَل دبابٍة يف العامِل كانْت موجودةٌ يف بريطانيا

قاَل �لإماُم عليٍّ : �إذ� �أقبَلْت �لدنيا على �أحٍد �أعاَرْتُه حما�صَن غرِيِه,و�إذ� 
�أدبَرْت عنُه �صلَبْتُه حما�صَن نف�ِصِه

للدنيا,وعدِم  �لئتماِن  عدِم  �إىل    عليٍّ �لإماُم  يدعو  �حلديِث  هذ�  يف 
�لبع�ُس  يغرُّ  فيِه,فقْد  لي�َس  ما  �لإن�صاِن  على  ُت�صفي  بها؛لأنَّها  �لنخد�ِع 
بذلَك ويح�صُبُه مما فيِه,وهذ� ما يورُط �أحيانًا يف مز�لَق حياتيٍة عديدٍة,�صو�ًء 
على �صعيِد �لعالقِة مع �هلِل تعاىل �أْم مع �لعباِد؛وقْد كاَن ِمْن ور�ِء ذلَك �لدنيا 

وما زّيَنْتُه للغافِل عنها,بينما  �لو�قُع كما قيَل قدميًا:
ة  ا �لدنيا عو�ٍر                و�لعو�ري م�صردَّ      �إمنَّ
     �صدٌة بعَد رخاٍء                  ورخاٌء بعَد �صدة 

ها �ملجربوَن- ُتظهُر �صورً� مزيفًة ل تعويَل عليها؛�إْذ ل و�قَع  فهَي –كما َخرَبَ
لها,ولكوِنَها مما ن�صجْتُه �لهو�ُء ف�صدقْتُه �لأوهاُم,فالبدَّ للعاقِل �أْن ل ين�صى 
ُق �ملديَح و�لثناَء,ول ينزعُج ِمَن  –مهما َتَنا�َصى- حجَمُه و�عتباَرُه,ول ي�صدِّ
غرِيِه,وغرُيُه  ِمْن  بنف�ِصِه  �أدرى  و�قِعينِي,فهَو  غرَي  و�لهجاِء؛لكوِنِهَما  �لذِم 

مهما �قرَب منُه فال يعرُف و�قَعُه كما يتيقُن بِه هَو. 
 ويف هذِه �حلكمِة عربٌة مِلَْن ُيريُد معرفَة تقلباِت �لدنيا و�صرعَة �نتقالِتها,فهَي 
�إْن   �أبَكْتُه,وما  حتى  �أ�صحَكْتُه  �إْن  �صفَعْتُه,وما  حتى  �أحدً�  �صافَحْت  �إْن  ما 
ِه حتى �صلَبْتُه ما لديِه,فَكْم  َل على بع�صِ بحَث عْن �صيٍء ِمْن خالِلها فح�صَ
ل�صدِة  للَفْقِر  �إىل َمظهٍر  َل  للغنى بو�صيلٍة غرِي م�صروعٍة حتى حتوَّ ِمْن متطلٍع 
ق�صوِتها عليِه,فال ي�صتطيُع �أْن ُيبقَي ما كاَن لديِه,وهكذ� َمْن يتطلُع لل�صهرِة 

فاإذ� بِه بحاجٍة �إىل تعريِفِه بنَي معارِفِه.

معارف مهدوية
 ُذِكَر ن�صًا يف �لقر�آِن �لكرمِي؟ �س1: �أيُّ �لألقاِب لالإم���اِم �ملهديِّ

�أ( �حلجُة.         ب( �لقائُم.              ج( �ملن�صوُر.
 ب�)�أمرِي �ملوؤمننَي(؟ �س2: َهْل يجوُز تلقيُب �لإماِم �ملهديِّ

�أ( ليجوُز.       ب( مكروٌه.           ج( م�صتحٌب.
�س3: )بقيُة �هلِل( لقٌب ورَد لُه يف؟

�أ( �ل�صحيفِة �ل�صجاديِة.             ب( نهِج �لبالغِة.          ج( �لقر�آِن �لكرمِي.
�س4: َمْن هَو طاوو�ُس �أهِل �جلنِة؟

. �أ( �أمرُي �ملوؤمننَي.       ب( �لإماُم �حل�صنِي.         ج( �لإماُم �ملهديِّ
؟ �س5: يكوُن �لإ�صالُم يف �آخِر دولِة �لإماِم �ملهديِّ

�أ( �لديَن �لر�صميَّ للدولِة مع وجوِد �لأدياِن �لخرى.                 
 ب( �لديَن �لوحيِد على �لكرِة �لأر�صيِة.              ج( �أحَد �لأدياِن �ملوجودِة يف �لأر�ِس.

ِمْن اأخالِق

 الإماِم عليٍّ

 لل�صيِد حممد �صادق �خلر�صان َعْن كتاِب: �أخالِق �لإماِم عليٍّ
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ترُك الدعاءِ مع�صيٌة :ِقاَل ر�صوُل اهلل

هْل تعلَم اأنَّ اأ�صعَة الليزرِ اأقوى ِمْن اأ�صعِة ال�صم�ِس باأربِع مراٍت

مشاركاُت الفتيِة

خالد غامن الطائي

الثوُم والب�سلُ والذنوُب

يتحا�صى َمْن ياأكُل �لثوَم و�لب�صَل �لختالَط 
عنُه  يبتعُد  وق��ْد  �إليهْم  و�لتحدَث  بغرِيِه 
�لآخريَن ويتجنبوُه حتى ل توؤذيِهْم ر�ئحُة 
)لالأكِل  ُمباحاِن  وُهَما  �لب�صِل  �أَِو  �لثوِم 

.) كحك�ٍم �صرعيٍّ
كذلَك فاإنَّ للذنوِب و�ملعا�صي و�لآثاِم ر�ئحًة 
معنويًة نتنًة, فيا ليَت لو كاَن هناَك حترزً� ِمَن 
�ملحرمِة  �لر�ئحِة  تلَك  ِمْن  و�ل�صامِع  �ملتكلِم 
�لناجتِة ِمَن �لذنوِب �لل�صانيِة وغرِيها, وَعْن 
ُرو�  �أمرِي �ملوؤمننَي عليٍّ )عليِه �ل�صالُم(: "َتَعطَّ

َحُكْم َرَو�ِئَح �لُذُنوِب".  بال�ْصِتْغَفاِر َل َتْف�صَ

شالالُت واليِة مينستوتا األمريكيِة

�لأَعَياْد ِعيُد �لأَ�صَحى, ِعيُد �ِلفطْر  ِتلَك  �أَحَلى  َما 

كْر  ِبال�صُّ ِفيها  ��ُه  �جَل�����َو�ْد َن��َت��وجَّ هلِل  َح���ْم���دً� 

ِفيَها  َنْلَب�ُس  َنْلَعُب,  �أَوَلْد َنلُهو,  َي��ا  َج��ِدي��ٍد  ُك��لَّ 

َحاْب:  �لأَ�صْ ُكلَّ  ور�صاْد َوُنَهنُِّئ  َوِب���الٌل  �َصْلَمى 

�أََقاِرِبَنا:  َجِميَع  َو�لأَْجَد�ْد َوَن���ُزوُر  ي,  َعمِّ َخايِل, 

َيْجَمُعنا  ��الٌم  َو���صَ ِب��ِه��َم��ا �أُْل��َف��ُت��َن��ا َت����زَد�ْد ُح��بٌّ 

حالْت  �لرِّ �ِلعيِد  يف  ُلو  َو�ْدحَتْ �أْو  �َصْهٍل  يف  مَنْ���َرُح 

�لأَْوَق����اْت َجِميُع  ُف��وؤَ�ْدَومَتُ���ُر  ُك��لِّ  يف  َو�لَبْهَجُة 

َحاْب  �لأَ�صْ �لِعيِد  يف  �إِْف�َصاْدمَيَرُح  َول  َتبِذيَر,  َل 

��اَلْم �لإِن�َصاْده��ِذي �أَْع��َي��اُد �لإ���صْ ِفيَها  �أَه��َوى  َكْم 
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َِجْمُع َخريِ الدُّنيا واالآخرةِ يف كتماِن ال�رشِّ وم�صادقِة االأخيار : قاَل االإماُم عليٍّ

هْل تعلَم اأنَّ اللغَة املالطيِة ِهَي اأكرثُ اللغاِت تاأثراً باللغِة العربيِة

غابٌة تكرُب وتنمو حتَت األرِض يف السعوديِة

�لآَن يف منطقِة  �كت�صاُفُه حتى  تَّ  ما  �أغرِب  ِمْن  �إنَّ  �خلرِي  فتيَة  �أعز�ئي 
�أر�مكو  �ُكت�صَفْت  حيُث  �لأر�ِس  حتَت  و�حٍة  �كت�صاُف  هَو  �لأح�صاِء 
�ل�صعوديِة وجوَد و�حٍة زر�عيٍة حتَت �لأر�ِس يف غرِب �لأح�صاِء قرَب 

�لعثمانيِة.

ْت �صاللُت وليِة  �أعز�ئي فتيَة �خلرِي لقْد ُعدَّ
�لعاِل  يف  �ل�صاللِت  �أغ��رِب  ِمْن  مين�صتوتا 
فرعنِي,  �إىل  �ل�صاللُت  هذِه  تنق�صُم  حيُث 
 Brule ي�صبُّ يف نهِر ) �لفرِع �لأوِل )�ل�صرقيِّ
ِمرً� عْن جمرى  �ل� 15  قر�بَة  �لذي ينخف�ُس 
في�صبُّ   ) )�لغربيُّ �لثان  �لفرُع  ا  �أمَّ �ل�صالِل, 
بحيُث  �لريوليِت  �صخوِر  ِمْن  �أُخ��دوٍد  يف 
ميكُن م�صاهدُة �ملاِء و ِهَي جتري مل�صافِة 3 �أمتاٍر 
و بعَدَها يختفي جمرى �ملاُء و َلْ ُيعلْم حتى 
�لآَن �أيَن تذهُب �أو ما هَو �لتف�صرُي �جليولوجي 
�ل�صحيُح لهذِه �لظاهرِة �لطبيعيِة �لغريبِة حلدِّ 

�لآَن.

يتحرُك  �لكائَن  هذ�  �إنَّ 
ُه  لكنَّ �ل��زو�ح��ِف  مثَل 
�ل��زو�ح��ِف  ِم��َن  لي�َس 
ُه  لكنَّ �لطيوَر  وي�صَبُه 
لي�َس ِمَن �لطيوِر وَيعترُبُه 
�لثديياِت  ِمَن  �لعلماُء 
مثَل  ي��ب��دو  ل  ��ُه  ل��ك��نَّ

�لثديياِت, فَما هَو؟
�لبالتيبو�س  كائُن  ��ُه  �إنَّ

ذو �ملنقاِر

سبحان اهلل

البالتيبوس

شالالُت واليِة مينستوتا األمريكيِة

�إعد�د: �ل�صيد ح�صني �ملو�صوي
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اإ�صتحيوا ِمَن اهللِ يف �رشائرُِكْم َكَما ت�صتحيوَن ِمَن النا�ِس يف عالنيتُِكْم :قاَل االإماُم الَكاِظِم

هْل تعلَم اأنَّ العنربَ يُ�صتخرُج ِمْن اأمعاءِ حوِت العنربِ، وهَو مادةٌ قيمٌة يف �صناعِة 
العطورِ

ارً�  ُكفَّ �إمياِنكْم  َبْعِد  ِمْن  وَنُكْم  َيُردُّ َلْو  �ْلِكتاِب  �أَْهِل  ِمْن  َكثرٌي  َودَّ 
َ َلُهُم �حْلق. ............... ِمْن ِعْنِد �أَْنُف�ِصِهْم ِمْن َبْعِد ما َتَبنيَّ

�أ- َح�َصَدً�                ب- ُطْغَياَنًا                ج- َح�َصَرًة

ًة و�ِحَدًة. تا َدكَّ َوُحِمَلِت �ْلأَْر�ُس َو ............... َفُدكَّ
َماُء                ب- �لأْفاَلُك             ج- �جِلَباُل �أ- �ل�صَّ

ْل اأ�صماَء الكتِب التاليِة اإىل م�ؤلِفيها؟ �صِ

1+2+3+7+13= عك�ُس �لغنى
4+6=حرُف عطٍف

8+9+11+12+5=�صفٌة مذمومٌة

اأكتْب مرادفاِت الكلماِت التاليِة لتح�صَل على اأحِد األقاِب الإماِم عليٍّ بِن اأبي طالٍب

�ل�صيُد حممد ح�صني �لطباطبائي�لكايف 
�ل�صيُخ حممد بن يعقوب �لكلينيبحاُر �لأنو�ِر

�ل�صيُخ حممد ر�صا �ملظفر�إقت�صادنا
�ل�صيُخ حممد باقر �ملجل�صيتف�صرُي �مليز�ِن

�ل�صيُد حممد باقر �ل�صدرعقائُد �لإماميِة

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

تسالي

هْل يمكُنك توصيُل 

محمٍد إلى مجلةِ فتية 

ِالخيرِ عدِد13
1

2

إخرْت اإلجابَة الصحيحَة
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اجلاهُل ال يعرُف تق�صريَهُ وال يقبُل ِمَن الن�صيِح لَُه: قاَل االإماُم عليٍّ

هْل تعلَم اأنَّ االإن�صاَن الطبيعيَّ يتنف�ُس يف اليوِم اأكرثَ ِمْن 35000 مرةٍ

�جلو�ُب يف �لعدِد �لقادِم

جو�ُب �لعدِد �ل�صابِق
�أ�صحاُب �لك�صاِء

�لنبيِّ  مدِح  يف  �لبيتنِي  هذيِن  كلماِت  على  خطًا  ْع  �صَ
�ل�صرِّ  كلمَتي  و��صتخرْج  �لتاليِة  �ملربعاِت  يف   حممٍد
 َنا حممٍد �صيدِّ �ألقاِب  ِمْن  وهَي  ِمْن 8 حروٍف  �ملكونَة 

�ملذكورِة يف �لقر�آِن �لكرمِي.

بَكَمالِِه الُعلَى  بَلََغ 

بَجَمالِِه َجى  الدُّ  َكَشَف 

َحُسَنْت َجِميُع ِخَصالِِه  
وآلِ���ِه َع��لَ��ي��ِه   َص��لُّ��وا 

�أ
ي
ع

م
ذ
ل

هـ

باأيِّ اآيٍة ُتَذِكُرَك هذِه ال�ص�رُة)                                                                     (اأكتْب اأ�صماَء الأنبياِء التي تبداأُ اأ�صماُئُهْم باحلرِف املطل�ِب؟

6 8
1220

36
؟ الدائرِة  هذِه  يف  الأرقاُم 

معادلٍة  ح�صِب  مرتبٌة 
الرقُم  هَ�  َما  ريا�صيٍة، 

املفق�ُد يف هذِه الدائرِة؟

� ل د ج ى ف ى
ح �س ن ت �س ر ل
ب ل غ ك و �س ع
و �آ ل ه � ل ل

ب ك م � ل ه �
ب ج م � ل ه ه
خ �س � ل ه ل ي
ع ي م ج ه ل ل
� و ل �س ع
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الحياءَ ملَْن الديَن لَُه :قاَل االإماُم احل�صِن

هْل تعلَم اأنَّ اأوَل َمْن اأ�صارُوا اإىل تفتيِت احل�صى يف املثانِة، ُهْم االأطباءُ العرِب

هما أصغر أيُّ
 الذبابة أم

 النملة؟

. ورغَم  �أ�صغَر ب� 15 مرًة ِمَن �لذباِب �لعاديِّ لقْد �كت�صَف موؤخرً� عدٌد ِمْن علماِء �لأحياِء نوعًا ِمَن �لذباِب 
ر�أ�ِس  يف  َها  بي�صَ ت�صُع  لأنَّها  �جلالِد,  ��صُم  عليها  ُيطلُق  لذلَك  "لئيمٌة"  �أنَّها  �إلَّ  �لذبابِة,  هذِه  حجِم  َغِر  �صِ

ومتوُت. ج�صِمَها  عْن  �لنملِة  ر�أ�ُس  ينف�صُل  �لريقاُت  تنمو  وحنَي  �لنملِة 
�ملعروفِة  �لفاكهِة  5 مر�ٍت مْن ذبابِة  �أ�صغُر  0,4 مليمٍر, وِهَي  يزيُد عْن  �لذبابِة ل  �أنَّ طوَل هذِه  �إىل  لفتنَي 

�ل�صئيُل. بحجِمَها 
ناناكنيهايل"  "يوريبلتيا  ��صَم  تايالند�,  يف  عليها  عرثو�  �لتي  �جلديدِة,  �لذبابِة  على  �لباحثوَن  و�أطلَق 
)Euryplatea nanaknihali(  وقالو� �إنَّ �صاللَة هذ� �لنوِع ِمَن �لذباِب بها �لعديُد ِمَن �لأنو�ِع �لتي 

تدريجيًا. �لنمِل  هذ�  هالِك  �إىل  وتوؤدي  كطفيلياٍت  �لنمِل  د�خَل  يرقاُتها  تعي�ُس 
ولذِلَك ُت�صتخدُم هذِه �لأنو�ُع ِمَن �لذباِب يف بع�ِس �لدوِل �جلنوبيِة يف �أمريكا �ل�صماليِة للق�صاِء على �لنمِل 
�آ�صيا حتى  �لنمِل يف  �أنو�ِع هذ�  ِمْن  ًا  �أيَّ �لعلماُء  ْل يكت�صُف  �لبالِد, ولكْن  ِمْن خارِج هذِه  �ملجلوِب  �لناريِّ 

�لآَن.
" يف لو�ِس �أجنلو�س, ْل يعرثو�  ورغَم �أنَّ �لباحثنَي, حتَت �إ�صر�ِف برياِن بر�ون ِمْن متحِف "�لتاريِخ �لطبيعيِّ
�لذبابَة  هذِه  �أنَّ  ُيرجحوَن  �أنَّهْم  �إلَّ  �لنمِل,  ذباِب  ِمْن  �لنوُع  هذ�  فيها  هلَك  حالٍت  على  مبا�صٍر  ب�صكٍل 

�لنمِل. ِمَن  �ل�صغريَة  �لأنو�َع  تهاجُم 
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ال يَِحلُّ المرئ ٍِمْن ماِل اأخيِه �صٌئ اإالَّ بطيِب نف�ٍس منُه :ِقاَل ر�صوُل اهلل

هْل تعلَم اأنَّ اجلاذبيَة على القمرِ، ت�صاوي �صد�َس اجلاذبيِة على االأر�ِس

, زهرٌة متفتحٌة توً� على �حلياِة �لإ�صالميِة, �أ�صلَم قريبًا ذهَب متوجهًا �إىل �أهِل �لذكِر, فلْم يجُد م�صد�قًا  �صاٌب ن�صر�نٌّ
�صوى �لإماِم �ل�صادِق عليِه �ل�صالُم ت�صرَف هذ� �ل�صاُب بروؤيِة �لإماِم عليِه �ل�صالُم ودخَل عليِه, فدعا لُه �لإماُم باخلرِي 

ا �ِصْئَت يا ُبني.  و�ل�صعادِة فقاَل َلُه �لإماُم عليِه �ل�صالُم �َصْل عمَّ
فقاَل �ل�صاُب: يا �صيِدي �إنَّ �أِبي و�أُِمي و�أهَل بيِتي على �لن�صر�نيِة, و�أُِمي مكفوفٌة)عمياٌء( و�أنا �أعي�ُس معهْم و�آكُل يف �آنيِتِهْم. 

فقاَل �لإماُم عليِه �ل�صالُم: �أياأكلوَن حلَم �خلنزيِر؟ 
فاأجاَب �ل�صاُب: كاّل, يا �صيِدي. 

َها  ُر يف برِّ َك خريً� فال ُتَق�صِ فنظَر �إليِه �لإماُم عليِه �ل�صالُم نظرَة �لأِب �لرحيِم قائاًل َلُه: ُكْل مَعهْم ولكْن �أُو�صيَك باأُمِّ
وخدَمِتها, وتفرَد �أْنَت بخدَمِتها. 

َكرَّ �ل�صاُب عائدً�, ولكنَّه حممٌل يف �أعماِقِه روُح 
على  �لإلهيِة  �خلالفِة  حقيقُة  �لعظيِم,  �لإ�صالِم 
�لإماُم  �صيُدُه  �أو�صاُه  َكَما  �أَُم��ُه  فعامَل   , �لأر���سِ
عليِه �ل�صالُم فر�أَْت �أُُمُه �أخالقًا ح�صنًة, و�أح�َصْت 
ت�صنُع  �إنََّك  ُبني  قائلًة:  �إليِه  ر�أ�َصَها  �لفرَق,رفَعْت 
تُكْن  وْل  �حلنيفيَة  دخلَت  ُمْذ  �خلدمَة  هذِه  ِبي 

ت�صنَعُه و�أْنَت على �لن�صر�نيِة؟ ! 
نظَر �لبُن �إليها بعطٍف عنَدما �أح�سَّ ببارقِة �لأمِل 
اُه �أمَرِن بهذ� رجٌل ِمْن  ت�صعُّ ِمْن عيَنيَها قائاًل: �أُمَّ

ولِد �لنبيِّ حممٍد �صلَّى �هلُل عليِه و�آلِه. 
ُه: �أهَو نبيٌّ يا بَني؟  فقاَلْت �أُمُّ

 . ُه �بُن نبيٍّ ي, ولكنَّ قاَل: ل يا �أُمِّ
ْمِنيِه �إذ�ً. : ديُنَك يا بنَي خرُي �لأدياِن َعلِّ فقاَلْت �لأُمُّ
�لعظيِم  �لإ�صالِم  باإعطاِء �صورٍة عِن  �ل�صاُب  فقاَم   
�حلياِة  تنظيِم  �إىل  تهدُف  �أفكاٍر  ِمْن  يحمُل  وَما 
�لديِن  عظمَة  تيَقَنْت  جمالِتَها.عنَدَها  جميِع  يف 
و�أ�صلَمْت, وقاَم بتعليِمَها �ل�صالَة �لتي ِهَي عموُد 

�لديِن.

 ُكوُنوا لََنا ُدَعاًة ِبَغرِي َألِسَنِتُكْم

čĒ



َرْت و�أَْدَبَرْت , و�ْحَلْوَلْت و�آَذَنْت ِبَوَد�ٍع , �أَل و�إِنَّ �لآِخَرَة َقْد َرَحَلْت َفاأَْقَبَلْت و�أَ�ْصَرَفْت ,  ْنَيا َقْد َتَنكَّ  �أَل �إِنَّ �لدُّ
اُر , �أَل َفال َتاِئٌب ِمْن  ُة , و�ْلَغاَيَة �لنَّ نَّ ْبَقَة �جْلَ َباَق َغد�ً , �أَل و�إِنَّ �ل�صُّ َماَر �ْلَيْوَم , و�ل�صِّ الٍع , �أَل و�إِنَّ �مْلِ�صْ و�آَذَنْت ِباطِّ
اُكْم مِمَّْن َيَخاُفُه وَيْرُجو َثَو�َبُه , �أَل  ِتِه , �أَل َعاِمٌل ِلَنْف�ِصِه َقْبَل َيْوِم ُبوؤْ�ِصِه وَفْقِرِه , َجَعَلَنا �هللُ و�إِيَّ َخِطيَئِتِه َقْبَل َيْوِم َمِنيَّ
و�  و�إِنَّ َهَذ� �ْلَيْوَم َيْوٌم َجَعَلُه �هللُ َلُكْم ِعيد�ً , وَجَعَلُكْم َلُه �أَهاًل , َفاْذُكُرو� �هللَ َيْذُكْرُكْم , و�ْدُعوُه َي�ْصَتِجْب َلُكْم , و�أَدُّ
ِهْم , َذَكِرِهْم  َها ُكلُّ �ْمِرٍئ ِمْنُكْم َعْنُه وَعْن ِعَياِلِه ُكلِّ ٌة َو�ِجَبٌة ِمْن َربُِّكْم , َفْلُيوؤَدِّ ُة َنِبيُِّكْم , وَفِري�صَ َها �ُصنَّ ِفْطَرَتُكْم َفاإِنَّ
اعًا  اعاً ِمْن مَتٍْر , �أَو �صَ اعاً ِمْن ُبرٍّ , �أَو �صَ ِهْم ومَمُْلوِكِهْم , َعْن ُكلِّ �إِْن�َصاٍن ِمْنُهْم �صَ ِغرِيِهْم وَكِبرِيِهْم , وُحرِّ و�أُْنَثاُهْم , �صَ
ْوِم  َكاِة , وِحجِّ �ْلَبْيِت , و�صَ الِة , و�إِيَتاِء �لزَّ ِمْن �َصِعرٍي , و�أَِطيُعو� �هللَ ِفيَما َفَر�َس �هللُ َعَلْيُكْم و�أََمَرُكْم ِبِه ِمْن �إَِقاِم �ل�صَّ
َمَنا �هلُل  ْهِي َعِن �مْلُْنَكِر , و�لإِْح�َصاِن �إىَِل ِن�َصاِئُكْم وَما َمَلَكْت �أمَْيَاُنُكْم ... َع�صَ اَن , و�لأَْمِر ِبامْلَْعُروِف و�لنَّ �َصْهِر َرَم�صَ
ِقنَي ِكَتاُب �هلِل  ِديِث , و�أَْبَلَغ َمْوِعَظِة �مْلُتَّ ْقَوى , وَجَعَل �لآِخَرَة َخرْي�ً َلَنا وَلُكْم ِمَن �لأُوىَل , �إِنَّ �أَْح�َصَن �حْلَ اُكْم ِبالتَّ و�إِيَّ
َمُد * َلْ  ِحيِم * ُقْل ُهو�هللُ �أََحٌد * �هللُ �ل�صَّ ْحمِن �لرَّ ِجيِم  ِب�ْصِم �هللِ �لرَّ ْيَطاِن �لرَّ ِكيِم , �أَُعوُذ ِباهللِ ِمَن �ل�صَّ �ْلَعِزيِز �حْلَ

َيِلْد وَلْ ُيوَلْد * وَلْ َيُكْن َلُه ُكُفو�ً �أََحٌد.
ن�شتقبُل مقرتحاِتكْم وم�شاركاِتكْم عْن طريِق:

E-mail: isdarat.ihs@gmail.com
Mobile : 07709646612  -  07804358072

 زوروا موقع ومنتدى مدر�شة االمام احل�شني
WWW.alhussain-sch.org

هناَك م�صابقاٌت �صهريٌةفيها جو�ئُز نقديٌة ومعنويٌة

وصيُة أمرِي املؤمننَي 
يف عيِد الفطِر

�خل��رِي  فتيَة  �أع��ز�ئ��ي 
َخ��َط��َب �إم��اُم��َن��ا �أم��رُي 
عليِه  عليٍّ  �ملوؤمننَي 
للم�صلِمنَي  �ل�صالُم 
�ملبارِك  �لفطِر  عيِد  يف 

فقاَل: 
ُح ِمْنُه ِنْعَمٌة , ول َتْنَفُد ِمْنُه َرْحَمٌة , ول َي�ْصَتْغِني �ْلِعَباُد َعْنُه , ول  يُكْم ِعَباَد �هلِل ِبَتْقَوى �هلِل �لَِّذي ل َترْبَ �أُو�صِ
َز ِباْلَبَقاِء , وَذلََّل  َي , وَتَعزَّ َر �مْلََعا�صِ ْنَيا , وَحذَّ َد يِف �لدُّ ْقَوى , وَزهَّ َب يِف �لتَّ َيْجِزي �أَْنُعَمُه �لأَْعَماُل , �لَِّذي َرغَّ
ي �ْلَباِقنَي , ل ُيْعِجُزُه  َخْلَقُه ِبامْلَْوِت و�ْلَفَناِء , و�مْلَْوُت َغاَيُة �مْلَْخُلوِقنَي , و�َصِبيُل �ْلَعامَلنَِي , وَمْعُقوٌد ِبَنَو��صِ

ٍة , وُيِزيُل ُكلَّ ِنْعَمٍة , وَيْقَطُع ُكلَّ َبْهَجٍة  ْهَل �ْلَهَوى , َيْهِدُم ُكلَّ َلذَّ �إَِباُق �ْلَهاِرِبنَي , وِعْنَد ُحُلوِلِه َياأْ�ِصُر �أَ

ُم ِبَناَءَها , وِهَي ُحْلَوٌة  ُهْم َيْنِوي َبَقاَءَها , وُيَعظِّ ْنَيا َد�ٌر َكَتَب �هلُل َلَها �ْلَفَناَء , ولأَْهِلَها ِمْنَها �جْلَالَء , َفاأَْكرَثُ و�لدُّ
اِئُف  ِعيَف , وَيْجَتِويَها �خْلَ َوِة �ل�صَّ ْ نُّ ُذو �لرثَّ اِظِر , وَي�صَ اِلِب , و�ْلَتَب�َصْت ِبَقْلِب �لنَّ َرٌة , وَقْد َعِجَلْت ِللطَّ َخ�صِ
َرِتُكْم , ول َتْطُلُبو� ِمْنَها �أَْكرَثَ ِمَن �ْلَقِليِل , ول َت�ْصاأَُلو�  ُلو� ِمْنَها َيْرَحُمُكُم �هلُل ِباأَْح�َصِن َما ِبَح�صْ �ْلَوِجُل , َفاْرحَتِ
ُفوَن ِبِه , و��ْصَتِهيُنو� ِبَها  َع �مْلُْرَ نَّ �أَْعُيَنُكْم ِمْنَها �إِىَل َما ُمتِّ ْو� ِمْنَها ِباْلَي�ِصرِي , ول مَتُدُّ ِمْنَها َفْوَق �ْلَكَفاِف , و�ْر�صَ
�رً� . َي و�ْلَفاِكَهاِت ؛ َفاإِنَّ يِف َذِلَك َغْفَلًة و�ْغِرَ َلهِّ َم و�لتَّ َنعُّ و� ِباأَْنُف�ِصُكْم ِفيَها , و�إِيَّاُكْم و�لتَّ رُّ ُنوَها و�أَ�صِ ول ُتَوطِّ


