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ذو احلجة

1433

ذو احلجة

1418

23 1 29 1
24 2 30 2
25 3 31 3

26 4 1/نيسان 4
27 5 2 5
28 6 3 6
29 7 4 7
30 8 5 8
31 9 6 9

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

 يبلُغ اذلكُر)الفىت ابكامِل 15 �شنًة هالليًة ما مْل

حيتمْل �أو ينبُت الشعُر اخلشُن عىل العانِة

يوُم البلوِغيوُم والدِة الفىت

 �أنَت ابلٌغ يف هذا الشهِر

ذو احلجِة 1433هـ

آذار/نيسان � 

1998

اكنون2/�شباط

2004

امل�رشف العام

رئي�س التحرير

الت�صميم والإخراج 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
الأ�صتـــــــاذ حممد يحيى

عالء منقذ الطريف

مـجـتبى الع�صامـي

املشرفِِ العامكلمُة اأنت بالغ يف هذا ال�شهر

(ذو احلجة 1433

ها هو �شهُر ذو احلجِة احلراُم �شهُر احلجِّ والعبادِة والأعياِد 
واأهمُّ ما فيِه هو مو�شُم احلجِّ رزَقنا اهلُل واإياُكْم احلجَّ والعمرَة 
وزيارَة بيِت اهلِل احلراِم واأي�شًا فيِه ليلٌة هي عنَد اهلِل مْن اأعظِم 
الليايل ويوٌم مْن اأعظِم الأياِم وهي ليلُة عرفَة ويوُمها وفيها 
احل�شنِي  الإماِم  دعاُء  فيها  وُيقراأُ   احل�شنِي الإماِم  زيارُة 
فال ترتكوا ذلَك اأبدًا فاإنَّ فيِه النجاَح كما مل�شناُه يف حياِتَنا 

وما �شنجُدُه يف العامِل الآخِر اإْن �شاَء اهلُل.

بدَّ  ال  مقدسٌة  ألفاٌظ  اإلصداِر  هذا  يف  مهمٌة:  ملحوظٌة 
مَن احلفاِظ عليها مَن اهلتِك واإلهانِة



يف حجرٍة �شغريٍة فوَق �شطِح اأحِد املنازِل , عا�َشْت الأرملُة الفقريُة مع طفِلَها ال�شغرِي حياًة متوا�شعًة يف ظروٍف �شعبٍة اإلَّ اأنَّ 
هذِه الأ�شرَة ال�شغريَة كاَنْت تتميُز بنعمِة الر�شا و متلُك القناعَة التي هي كنٌز ل يفنى لكنَّ اأكرَث ما كاَن ُيزعُج الأمَّ هو �شقوُط 

ُه لي�س لها �شقٌف !  الأمطاِر يف ف�شِل ال�شتاِء , فالغرفُة عبارٌة عْن اأربعِة جدراٍن , و بها باٌب خ�شبٌي , غرَي اأنَّ
ُه ذاَت يوٍم  وكاَن قْد مرَّ على الطفِل اأربعُة �شنواٍت منُذ ولدِتِه مْل تتعر�ْس املدينُة خالِلَها اإل لزخاٍت قليلٍة و �شعيفٍة , اإل اأنَّ
جتمَعْت الغيوُم و امتالأَْت �شماُء املدينِة بال�شحِب الداكنِة و مع �شاعاِت الليِل الأوىل هطَل املطُر بغزارٍة على املدينِة كلِّها , 

ا الأرملُة و الطفُل فكاَن عليِهْم مواجهُة موقٍف ع�شيٍب !  فاحتمى اجلميُع يف منازِلِهْم , اأمَّ
ِه نظرًة حائرًة و اند�سَّ يف اأح�شاِنَها , لكنَّ ج�شَد الأمِّ مع ثياِبَها  كاَن غارًقا يف البلِل اأ�شرَعْت الأمُّ اإىل باِب  نظَر الطفُل اإىل اأمِّ
الغرفِة فخلَعْتُه و و�شَعْتُه  مائاًل على اأحِد اجلدراِن , و خباأَْت طفَلَها خلَف الباِب لتحجَب عنُه �شيَل املطِر املنهمِر  فنظَر 
ِه : " ماذا يا ترى يفعُل النا�ُس الفقراُء الذيَن  ِه يف �شعادٍة بريئٍة و قْد َعَلْت على وجِهِه ابت�شامُة الر�شا , و قاَل لأمِّ الطفُل اإىل اأمِّ
ُه ينتمي اإىل طبقِة الأثرياِء  لأنَّ يف بيِتِهْم  اأنَّ لي�َس عنَدُهْم باٌب حنَي ي�شقُط عليِهْم املطُر  لقْد اأح�سَّ ال�شغرُي يف هذِه اللحظِة 

بابًا! 

التتكْل �إىل غريِ �هللِ َفيَِكلَُك �هللُ �إليِه :ِقاَل ر�سوُل �هلل

 هْل تعلَم �أنَّ �ل�ساُي �الأخ�رضُ يحتوي على م�ساد�ٍت حيويٍة ذ� فعاليٍة �أكرثَ 
)E( و�أف�سُل بـ25 مرةٍ ِمَن �لفيتامنِي ،)C( ِمْن مائِة مرةٍ ِمَن �لفيتامنِي

ما أمجَل القناعُة

Ď



َهْل تعلُم �أنَّ �مل�ساد�ُت �حليويُة يف �ل�ساي �الأخ�رضِ، ت�ساعُد على حمايِة �جللِد ِمَن 
. �لتجاعيِد وِمْن حبِّ �ل�سباِب، وكذلَك يحارُب �ل�رضطاَن �جللديَّ

ر�سوم: زهراء علي
تلوين: جمتبى الع�سامي سليٌم وآالت اللهو

�شليم! 
َما الذي حتمُلُه 

اإنَُّه دفٌّ يف يَديَك؟
وبع�ُس الآلِت 

العازفِة

وَم�����ا 
بهذِه  ت�شنُع 

الآلِت؟

ت�شَلى  اأ
حفلِة  يف  ب��َه��ا 

ع���ر����سِ ���ش��دي��ِق��ي 
ا�شماعيَل

َيا  ويلَك 
تعلُم  اأََما  �شليُم, 

الآلِت  بهذِه  اللهَو  اأنَّ 
ومذموٌم  حمرٌم  اأمٌر 

�شرعًا

اهلَل  اأ�شتغفُر 
اأكْن  مَلْ  اإليِه,  واأتوُب 

اأعلْم ذِلَك, �شاأك�شُرَها فورًا َكي 
ل تكوَن بيِد غرِيي

اأعلُم  نعْم 
بهذِه  فاللهُو  بذِلَك 

اإَذا  حمرمًا  يكوُن  الأدواِت 
كاَن املجل�ُس جمل�َس طرٍب وغناٍء 
رثاٌء  فيِه  جمل�شًا  كاَن  اإَذا  ��ا  واأمَّ

ومدائٌح فاَل ُيعدُّ حمرمًا

يحرُم  الأدواَت  ه��ذِه  اإنَّ  متوهٌم   ف��اأن��َت  اأِخ��ي  َي��ا  َل 
ا�شتخداُمها باأيِّ ا�شتخداٍم لأنَّها اآلٌت �شنَعْت للهِو املحرِم 
وغرِيِهْم  مغننَي  ِمْن  واللعِب  اللهِو  اأهِل  ول�شتخداماِت 
الأدواِت يف جمل�ِس  ا�شتخداُم هذِه  اأْن  يكوَن  بنَي  بالفرٍق 
طرٍب اأْو غرِيِه    وقْد ُروَي َعِن النبيِّ �شلَّى اهلُل عليِه واآلِه اأّنُه 
َم على اأمِتي اخلمَر واملي�شَر واملزَر  قاَل : ) اإنَّ اهلَل تعاىَل َحرَّ

والكوبَة ( والكوبُة هَي الطبُل يا�شليُم. 

ď



هْل تعلُم �أّن َ�ال�ستماُع للقر�آِن �لكرميِ، يزيُل �ل�سجرَ و�لت�ستَت و�لن�سياَن 
�ل�رضيَع، بعك�ِس �ال�ستماِع الأيِّ �سيءٍ �آخرَ

اأو  بالدعاِء  املغفرِة  طلُب  ال�شتغفاَر  اإنَّ 
والتوبَة  الطاعِة,  مَن  غرِيِهما  اأو  التوبِة 
ل  اأْن  على  العزِم  مع  املع�شيِة  على  النَّدُم 
مع  وال�شتغفاُر  الُقبِح  يف  مثِلها  اإىل  يعوَد 
عليِه  قاَل   , ي�شحُّ ل  القبيِح  على  الإ�شراِر 
ال�شالُم: ))ل توبَة مع اإ�شراٍر, ول ذنَب مع 

ال�شتغفاِر((.  

الفرُق بنَي التوبِة
 واالستغفاِر

أكتْب وال تكتْب

 اأكتْب : �َشِئَم , �ُشِئَل , ُمقِرِئنَي , اأ�ْشِئلة. 
ُمقِراأِيَن,   , �ُشوؤَِل   , �َشاأََم   : تكتْب  ول 

اأ�ْشاأِلة. 
ال�شبُب : ُتكتُب الهمزَة على الياِء ) ئ� ( 
اأو   , مك�شورٌة  كاَنْت  اإذا  النربُة  وت�شمى 
َما قبِلَها مك�شورًا وهي باأيِّ حركٍة كاَنْت 

ِرَئة, قارُئون, فْئران. 

ُقْل وال تقْل
اإليِه ِمْن َكذا. اإعتَذَر  ُقْل: - 

منُه. اإعتَذَر  ولتقْل: 

اإىل ( اإليه ب� )  اإىل املعتَذِر  ى الفعُل  ِمَن الذنِب وُيَعدَّ ال�شبُب :- الإعتذاُر يكوُن 

ٌر . ُقْل :- هذا رجٌل ُمَعمَّ

ٌر .  ول تقْل:- هذا رجٌل ُمَعمِّ

ٍر  ُر مْن ُمَعمَّ ُر  هو الإن�شاُن , قاَل تعاىل: ) َوَما ُيَعمَّ ُر هو اهلُل  وحدُه , واملعمَّ ال�شبُب :- املعمِّ

ول ينق�ٌس ِمْن عمِرِه اإلَّ يف ِكَتاٍب ( اآيه 11 �شورِة فاطٍر .

Đ



قاد

هْل تعلُم �أنَّه ميكُن للحلزوِن �أْن يناَم ملدةِ ثالِث �سنو�ٍت

كاَن ال�شيُخ اأحمُد الردبيليُّ امللقُب باملقد�ِس, اأحَد الّزهاِد الورعنَي, وِمْن اأتَقى اأتقياِء ع�شِرِه . كاَن ال�شيُخ ل يقطُع �شالَة 
الّليِل اأبدًا, ول ي�شغُلُه اأيُّ �شيٍء عْن عبادِة اهلِل.

بالأحجاِر  املاِء  بدَل  مملوًء  راآُه  الدلَو  اأخرَج  ملا  ُه  ولكنَّ اأ.  ويتو�شَ املاِء  مَن  لي�شتقَي  البئِر  اإىل  اأحمُد  ال�شيُخ  ذهَب  مرٍة  وذاَت 
الكرميِة.

- �شبحاَن اهلِل ما هذا؟
فاعاَدها ال�شيُخ املقد�ُس للبئِر. وقاَل بتوا�شٍع:اإلهي اإنَّ 
اأحمَد يريُد املاَء لو�شوِئِه و�شالِتِه , ول يريُد الأحجاَر 

الكرميَة لت�شغَلُه عْن �شالِتِه وذكِر ربَُّه.
ثمَّ األقى الدلَو يف البئِر ثانيًة. واإذا بالدلِو يخرُج للمرِة 
الثانيِة مملوًء بالأحجاِر الكرميِة نف�ِشَها. فقاَل بت�شرٍع : 
يا ربِّ اإنَّ اأحمَد عبَدَك يريُد املاَء لو�شوِئِه و�شالِتِه ول 
يريُد الأحجاَر الكرميَة لت�شغَلُه عْن ذكِرَك و عبادِتَك.

ثمَّ األقى الدلَو يف البئِر وا�شتقى ثالثًة...
للمرِة  الكرميِة  بالأحجاِر  مملوًء  يخرُج  بالدل��ِو  واإذا 

الثالثِة !!! 
يريُد منَك  اأحمُد  اللُهمَّ عبُدَك  فاأخَذ يردُد : ُرحماَك 
املاَء, لتعّبِدِه وتهّجِدِه , وهَو ي�شتغيُث بَك فاأغْثُه مباٍء 

 . اأُ طهوٍر يتو�شَ
املرِة  هذِه  يف  بالدلِو  واإذا   , الرابعِة  للمرِة  ا�شتقى  ثمَّ 

يخرُج مملوًء باملاِء.
فرح ال�شيخ املقد�س بح�شوله على املاء , واخذ يتو�شاأ 
بكل �شوق واقبال ليمتثل امام رّبه , ويقوم بني يديه 

لل�شالة والعبادة.

ُتنا
المقدس األردبيلي

: العلماء ورثة االنبياء 
هلل

عن ر�سول �

đ



هْل تعلُم �أنَّ حا�سُة �لتذوِق لدى �لفر��ساِت يف قدميهاهْل تعلُم �أنَّه ميكُن للحلزوِن �أْن يناَم ملدةِ ثالِث �سنو�ٍت

 إنَّ �ل�سيطاَن �إذ� �َسِمَع �لند�ءَ بال�سالةِ َهرََب� :ِقاَل ر�سوُل �هلل

لو �شاألوك َعْن اآداِب �شرِب املاِء؟
موٌر منها : :  اآداَب �شرِب املاِء اأُ اأجبُهم باأنَّ

1 � اأْن يكوَن ال�شرُب م�شًا لعّبًا. 
2 � اأْن يكوَن ال�شرُب قائمًا بالنهاِر. 

3 � اأْن تكوَن الت�شميُة قبَل ال�شرِب والتحميُد بعَدُه. 
٤ � �شرُب املاِء بثالثِة اأنفا�ٍس. 

٥ � اأْن يكوَن �شرُب املاِء عْن رغبٍة وتلذٍذ. 
٦ � ذكُر احل�شنَي واأهَل بيِتِه ) عليهْم ال�شالُم (, واللعَن على قتلِتِه بعَد ال�شرِب. 

7 � اأْن ل يكرَث ِمْن �شرِب املاِء. 
8 � اأْن ل ي�شرَب املاَء قائمًا بالليِل. 

9 � اأْن ل ي�شرَب ِمْن حملِّ ك�شِر الكوِز وِمْن حملِّ عروِتِه. 
10 � اأْن ل ي�شرَب املاَء على الأغذيِة الد�شمِة. 

11 � اأْن ل ي�شرَب بي�شاِرِه.

مباذا جتيُب؟

لو �شاألوَك َعْن الآداِب وامل�شتحباِت عنَد الأكِل ؟
اأجْبُهم باأنَُّه:قْد ُعدَّ مْن اآداِب الأكِل اُموٌر: 

1 � غ�شُل اليديِن معًا قبَل الطعاِم. 
2 � غ�شُل اليديِن بعَد الطعاِم, والتن�ّشُف بعَدُه باملنديِل. 

3 � اأْن يبداأَ �شاحُب الطعاِم قبَل اجلميِع وميتنُع بعَد اجلميِع, واأْن ُيبداأَ يف الغ�شِل قبَل الطعاِم ب�شاحِب الطعاِم ثَم مبْن على مييِنِه اإىل اأْن يتمَّ الدوُر اإىل 
َمْن يف ي�شاِرِه, واأن ُيبداأَ يف الغ�شِل بعَد الطعاِم مبَْن على ي�شاِر �شاحِب الطعاِم اإىل اأْن يتمَّ الدوُر اإىل �شاحِب الطعاِم.

٤ � الت�شميُة عنَد ال�شروِع يف الطعاِم, ولو كانْت على املائدِة األواٌن مَن الطعاِم ا�شتحبْت الت�شميُة على كلِّ لوٍن بانفراِدِه.
 ٥ � الأكُل باليمنِي.

٦ � اأْن ياأكَل بثالِث اأ�شابٍع اأو اأكرَث, ول ياأكَل باأ�شبعنِي. 
7 � الأكُل ممَّا يليِه اإذا كانْت على املائدِة جماعٌة, ول يتناوُل مْن ُقداِم الآخريَن. 

8 � ت�شغرُي اللقِم. 
9 � اأن يطيَل الأكَل واجللو�َس على املائدِة. 

10 � اأْن يجيَد امل�شَغ. 
11 � اأْن يحمَد اهلَل بعَد الطعاِم. 
ها.  12 � اأن يلعَق الأ�شابَع ومي�شَّ

13 � التخلُل بعَد الطعاِم, واأْن ل يكوَن التخلُل بعودِة الريحاِن
 وق�شيِب الرماِن واخلو�ِس والق�شِب.

Ē



لغنى و�لفقرُ يك�سفاِن جو�هرَ �لرجاِل و�أو�ساَفَها� : قاَل االإماُم عليٌّ

هْل تعلُم �أنَّ  �لِفيلُة هي �حليو�ناُت �لوحيدةُ �لتي ال ت�ستطيُع �لقفزَ

ى اهلُل عليِه واآلِه التي كانْت  اأعزائي فتيَة تعاَلوا معي لنتعرَف على بع�ِض اأخالِق نبينا �صلَّ
ظاهرًة عليِه ومْل تفارْقُه فكان ارواحنا فداه:

اإىل  ِمْن نظِرِه  اأطوُل  اإىل الأر�ِس  اأدٍب , نظُرُه  اإىل الأر�ِس , و يغ�ُس ب�شَرُه ب�شكينٍة و  1- خاف�ُس الطرِف ينظُر 
ال�شماِء لتوا�شِعِه بنَي النا�ِس , و خ�شوُعُه هلِل تعاىل .. كاأنَّ على راأ�ِشِه الطرَي .

2- يبادُر َمْن لقَيُه بال�شالِم , يبادُر اإىل التحيِة لأنَّ ال�شالَم قبَل الكالِم , و هو عالمُة التوا�شِع .. و للبادِئ بال�شالِم 
ت�شعًة و �شتوَن ح�شنًة , و للراِد واحدٌة .

3- ل يتكلُم يف غرِي حاجٍة , اإذا وجَد منا�شبًة لكالِمِه كالن�شيحِة و املوعظِة و التعليِم و الأمِر و النهي .. و اإلَّ 
�شكَت , و يتحرُج ِمَن الكالِم كَما يتحرُج ِمَن امليتِة ..

٤- تعظُم عنَدُه النعمُة , واإْن دقْت , ل يذُم منها �شيئًا , في�شكُر النعَم و ل يحتقُر �شيئًا منها , مهما كاَن قلياًل ول 
ها لأنَّها ِمَن اهلِل تعاىل . يذمُّ

٥- ُجلُّ �شحِكِه التب�شُم , فال يقهقُه و ل يرفُع �شوَتُه كَما يفعُل اأهُل الغفلِة ..
٦- و يقوُل : " اأبلغوِن حاجَة َمْن ل َيقدُر على اإبالِغ حاجِتِه " ,حتى ل يكوَن حمجوبًا َعْن حاجاِت النا�ِس , 

و يق�شيها اإْن ا�شتطاَع..
7- يتفقُد اأ�شحاَبَه , مطمئنًا عنُهْم ..

ا يف النا�ِس , ليكوَن عارفًا باأحواِلِهْم و �شوؤوِنِهْم .. 8- و ي�شاأُل النا�َس عمَّ
9- و ل يجل�ُس و ل يقوُم اإلَّ على ذكٍر , كال�شتغفاِر و التهليِل و الدعاِء .. فاإنَّها كفارُة املجل�ِس ..

َفْلنتعلْم ِمَن الرسوِل

ē



أقربُُكْم ِمنِّي غد�ً يف �ملوقِف ...�أح�سنُُكْم خلقاً و�أقربُُكْم ِمَن �لنا�ِس� :ِقاَل ر�سوُل �هلل

هْل تعلُم �أنَّ  للقطِط �أكرثُ ِمْن مئِة �سوٍت، بينما للكالِب حو�يل �لع�رضةُ

احلواريون

وا  كثرٌي ُهُم الذيَن كاُنوا يتبعوَن الأئمَة ويقتدوَن باأمِرِهْم ولكْن مْن بنِي هوؤلِء قْد برَزْت ُثلٌة موؤمنٌة قْد اأخل�شُ
لأولياِء اأموِرِهْم كامَل الإخال�ِس وفُدوُهْم باأنف�ِشِهْم ف�شاًل عْن ماِلِهْم واأولِدِهْم حُم�شوا الإمياَن حم�شًا و�شُموا 
باحلوارينَي, وكاَن لكلِّ اإماٍم حورايوَن خا�شوَن يتبعوَنُه كحواريي نبُي اهلِل عي�شى )على نبينا وعليِه اأف�شُل 

ال�شالِة وال�شالِم(.
ا�شُمُه: عبُد اهلِل بُن �ُشريٍك العامرّي الكويّف.

كنيُتُه: اأبو املحجِل.
َم��ْن  ك���ان  �شحبته: 
ح��واري��ي الإم���اَم���نِي 
وجعفٍر  الباقِر  حممٍد 
)عليهما  ال�����ش��ادِق 

ال�شالُم(. وكاَن وجيهًا 
ومقدمًا عنَدهما )عليُهُم 

ال�شالُم(.
مما  ��ِه:  ح��قِّ يف  ُروَي  ما 
)عليِه  الباقِر  عِن  ُروَي 

ال�شالُم(
���ُه قاَل: "كاأنِّ بعبِد   اأنَّ
العامرّي  �ُشريٍك  بِن  اهلِل 
... بنَي يدي قائِمنا اأهِل 
اآلٍف  اأربعِة  يف  البيِت 
ويكروَن",   ُي��ك��ربوَن 

بِن  اأيَن حواري حممٍد  املنادي:  ينادي  القيامِة ...  يوُم  اإذا كاَن  ال�شالُم(:  الكاظُم )عليِه  قاَل مو�شى  وقْد 
, وحواري جعفٍر بِن حممٍد )عليُهُم ال�شالُم( فيقوُم عبُداهلِل بُن �ُشريٍك العامرّي ...". عليٍّ

اإعداد: ال�سيد جعفر احل�سيني يك العامري عبدرُ اهلِل بن �شرُ

Ĕ
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هْل تعلُم �أنَّ حجُم �لعيوِن ال يتغريُ منُذ �لوالدةِ، لكنَّ حجمي �الأنِف و�الأذِن 
ال يتوقفاِن َعِن �لنمو

ا عْن حياِتَنا فنحُن نعمُل دائمًا بجدٍّ  اأنا ح�شرٌة �شغريٌة نافعٌة اأعمُل على اإنتاِج م�ادٍة لطاملا ُعرَفْت باأنَّها غذاٌء كامٌل لُكْم .اأمَّ
ا الذكوُر ودوُرُهْم  ا امللكُة وعمُلها انتاُج البيو�ِس وي�شُل عمُرها حتى �شتِة �شنواٍت , وِمنَّ واجتهاٍد ولنا مملكُتَنا اخلا�شُة فمنَّ
وت�شمى  الأناُث  كذلَك  وفينا   , امللكِة  تلقيِح  بعَد  الذكوِر  جميِع  بقتِل  الأناِث  جميُع  تقوُم  ُثمَّ  امللكِة  تلقيُح  اململكِة  يف 
بالعامالِت لأنَّ كلَّ عمِل اململكِة يقُع عليها ,ول تُعمُر الأناُث اإلَّ لب�شعِة اأ�شابيٍع يف ال�شيِف وب�شعِة اأ�شهٍر يف ال�شتاِء,وكاًل 
ا منها َمْن تغذي امللكَة ومنها َمْن تغذي  ا تعمُل على تنظيِف اململكِة ومتو�شطُة العمِر ِم���نَّ ِمنَّ َلُه عمُلُه فال�شغرياُت  ا  ِمنَّ
ا فتعمُل على جمِع الرحيِق ِمَن الأزهاِر والذي نتغذى عليِه ونخزُن الباقي لنعمَل منُه املادَة التي  ا الكبرياُت ِمنَّ الريقاِت اأمَّ

�شبَق وذكرناها.

َمن أنا

فهْل عرفتموِني َمْن أنا ؟

الفو�شفوِر  مادِة  على  احتواًء  اخل�شرواِت  اأكرِث  ِمْن  القرنابيَط  اإنَّ  التغذي��ِة:  علماُء  يقوُل 
ِمَن  ُه  اأنَّ العلماِء  بع�ُس  وذكَر  مركباِتَها.  اأخ�سِّ  ِمْن  الفو�شفوَر  لأنَّ  للبنيِة  مق�ٍو  لذلَك  فهو 

اخل�شرواِت التي حتلُل حام�َس البوليِك ونن�شُح باأكِلِه لهذا ال�شبِب.
حمتوياُت القرنابيِط :

القرنابيِط. م�شِغ  طريِق  َعْن  تتكوُن  مركباٌت  وهي  الأمعاِء  �شرطاِن  ِمْن  تقي  • مركباٌت 
والأ�شناِن. والعظاِم  للعيوِن  املفيُد   A • فيتامنُي 

�شحيٍة. اأمعاٍء  بناِء  على  ت�شاعُد  التي  الألياِف  ِمَن  عاليٌة  • ن�شبٌة 
والأ�شناِن. للعظاِم  املهمُّ  • الكال�شيوُم 

فوائُد القرنابيِط :
. ال�ّشموِم  ِمَن  اجل�شِم  تخلي�ِس  يف  • ي�شاعُد 
. العنِي  �شبكّيِة  انف�شاِم  تقليِل  يف  • ي�شاعُد 
. املرتفِع  الدِم  �شغِط  خف�ِس  على  • يعمُل 

. الدِم  يف  ال�شّكِر  ن�شبِة  ا�شتقراِر  على  • يعمُل 
. القلبّيِة  بالأزماِت  الإ�شابِة  ِمَن  • يقّلُل 

. الدِم  يف  الكول�شرتوِل  م�شتوياِت  تخفي�ِس  يف  • يفيُد 
ُه ال�شحيُة على اجل�شِم : اأعرا�شُ

�شعاُف  ُين�شُح  لذا  واملقلى,  بالبي�ِسِ  منه  امل�شنوُع  خا�شًة  املعدِة  على  ثقيٌل  القرنابيُط 
املعدِة بعدِم تناولِه, واأي�شاُ يقوُم بتثبيِط عمِل الغدِة الدرقيِة.

القرنابيط ِمْن معادِن اجلسِم
املوجودِة  املهمِة  املعادِن  اأحُد  اأنا 
الدم  يف  ومعظمي  اأج�شاِمُكْم   يف 
والباقي ِمَن الكبِد والطحاِل , واإنَّ 
الغذائيِة  امل�شاكِل  اأهمِّ  ِمْن  ي  نق�شِ
عنَد  وخا�شًة  العامِل  يف  ال�شائعِة 
وكذلَك  واملر�شعاِت  احلوامِل 
دوِر  يف  والفتياُت  الر�شُع  الأطفاُل 
القليَل  يتناوْلَن  اللواتي  املراهقِة  
الر�شاقِة  على  للحفاِظ  الغذاِء  ِمَن 

رغَم اإحتياِج اأج�شاُمُهنَّ اإيلَّ .
لأعرَفُكْم  مِعي  كوُنوا  والآَن   
تركيِب  يف  اأدخ��ُل  فاأنا  بوظائِفي 
ُه يوؤدي اإىل  م�شِل الدِم الذي نق�شُ
الإ�شابِة مبر�ِس فقِر الدِم , واأدخُل 
يف تركيِب كرياِت الدِم احلمراِء , 
كما اأنِّ �شروريُّ لتعادِل حمو�شِة 
اأنِّ  بلَغُكْم  اأُ اأْن  اأن�شى  ول   , الدِم 
احلراريِة  الطاقِة  لنتاِج  �شروريٌّ 

ِمَن املواِد الغذائيِة .
معرفَة  الآَن  تودوَن  فيِه  ل�شكَّ  مّما 
موجوٌد  اأنا  لُكْم  اأقوُل  ؟  م�شادري 
واللحوِم  البي�ِس  و�شفاِر  الكبِد  يف 
اخل�شراِء  واخل�شرواِت  احلمراِء 
والعد�ِس  واخل���وِخ  وامل�شم�ِس 

والدب�ِس.
فهْل عرفتم َمْن أنا؟ أنا الحديدُ

Čċ



هْل تعلُم �أنَّ عنَي �لنعامِة �أكربُ ِمْن دِماِغها

لوحُة مفاتيٍح مقاومٌة للماِء

ساعٌة على األظافِر
اإعداد: جمتبى الع�سامي

التطوراِت  اآخ��ِر  يف 
التقنيِة  على م�شتوى 
متَّ اخرتاِع �شاعاٍت يتمُّ 
و�شَعَها على الأظافِر 
وتعمُل ب�شكٍل �شليٍم 
وج���م���ي���ٍل,  ه��ذا 
العامُل,  اإليِه  ماو�شَل 
التقنيُة  اإليِه  وو�شَلْت 

احلديثُة فع���اًل !

املتخ�ش�شُة  )لوجيتيك(  �شركُة  ك�شَفْت 
َعْن  الكمبيوتِر  اأجهزِة  ملحقاِت  ب�شناعِة 
ومتتلُك   .K310 اجلديدِة  مفاتيِحها  لوحِة 
م�شابهًا  �شكاًل  اجلديدُة  املفاتيِح  لوح�ُة 
مبقاومِتها  تتميُز  اأنَّها  اإلَّ  املعروفِة  لّلوحاِت 
لكْن  ب�شهولٍة.  للغ�شِل  وقابليِتها  للماِء 
حتى  املاِء  يف  للغمِر  قابليِتها  اإىل  بالإ�شافِة 
اأمتاٍر, فهي م�شممٌة كي جتفَّ  عمِق ثالثِة 

ب�شرعٍة اأي�شًا.
بالليزِر  الأزراِر  ومتْت طباعُة احلروِف على 
وتغطيُتها مبواٍد خا�شٍة متنُع تال�شيها ب�شبِب 
املفاتيِح  لوحُة  ُزودْت  كَما  التنظيِف. 
للماِء  ت�شمُح  اخللفيِة  اجلهِة  يف  بفتحاٍت 
باملروِر ب�شهولٍة وتوفُر منفذًا للهواِء ي�شمُح 

بتجفيِف جميِع الأجزاِء. 

ČČ



هْل تعلُم �أنَّ جميُع �لدببِة �لقطبيُة ع�رض�ءُ )ت�ستخدُم �ليَد �لي�رضى(

بهذا و�صلُوا

ُزْرَت

�شيناريو: جعفر احل�شيني
 ر�شوم: حميد رحيم  

تلوين: جمتبى الع�شامي

قاَل: كلَما  ُه  اأنَّ الأ�شرِف  النجَف  ي�شكنوَن  الذيَن كاُنوا  العلماِء  اأحُد  ينقُل 
اآتي اإىل كربالَء املقد�شِة لزيارِة الإماِم احل�شنِي  اأبداأُ بزيارِة العالمِة ابِن 

فهِد احلليِّ )رحَمُه اهلُل(

الليايل  اإحدى  يف  راأيُت  احلاِل  هذِه  على  ا�شتمراري  ِمْن  �شننٍي  عدِة  وبعَد 
يف عامِل الروؤيا ب�شتانًا كبريًا يكتُظ بالعلماِء ولكنِّي مْل اأجْد ال�شيُخ ابُن فهِد 

احلليِّ بيَنُهْم

ي����ا 
اأج��ُد  اأي���َن  �شيُخ 

لقْد  احلليِّ  فهٍد  ابَن  ال�شيَخ 
ولكني  عنُه  كثريًا  بحْثُت 

���ُه مْل اأجْدُه اإنَّ
اآخ��َر,  ب�ش��تاٍن  يف 

�شتجُده هناَك

فذهْبُت اىل ذلك الب�شتاِن فاذا به يكتُظ بالأنبياِء ابتداًء باإبراهيِم اخلليِل فمو�شى 
وعي�شى وبقيِة الأنبياِء وراأيُت كباَر العلماِء اأي�شًا هناَك ف�شاألته احدهم

هْل  
ال��ع��الم��ة اب��ُن 

فهٍد بيَنكْم؟
ُه  نعْم اإنَّ

هناَك

لَك  الفاحتَة  واأق��راأُ  ق��رَبَكَ  اأعهُد  اإنِّ 
 واأزورَك كلَما جْئُت لزيارِة الإماِم   احل�شنِي

نَّ  اإ
ك����ّل ذل���َك 

ي�شُلِني وانا ادعو 
لك

ل����م����اذا 
ف�شَل اهلُل بيَنَك وبيَن 

غيِرَك ِمَن  العلماِء وجعَلَك 
 مَع الأنبياِء

ك�����اَن 
يقت�شي بحكِم دوري في 

واأكوَن في  العلماِء  مَع  اأح�شَر  اأْن  الدنيا 
تعالى  هلِل  عملُتُه  واحداً  عماًل  ولكنَّ  ب�شتاِنِهْم 

في  كْنُت  اأنِّي  وهو  الأنبياِء  مَع  درجِتي  رفَع 
كلِّ ت�شرفاِتي واأعماِلي مع اهلل تعالى اأت�شرُف ت�شرَف 
المملوِك والعبِد مَع �شيِدِه, فكلُّ عمٍل كْنُت اأقوُم بِه 

كاَن بهذا الدافِع, ولهذا رفَع اهلِل تعالى درجِتي 
 وجعلِني في ب�شتان الأنبياِء

Čč



اأثٌر داٌل على  اأعزائي فتيَة اخلرِي يوجُد يف جنوِب مدينِة كربالَء املقد�شِة على الطريِق املوؤدي اإىل واحِة عنِي التمِر 
ا ق�شُة هذِه القطارُة يااأحباِئي,  عظمِة اأمرِي املوؤمننَي عليٍّ بِن اأبي طالٍب عليِه ال�شالُم  والذي يعرُف بقطارِة الإماِم, اأمَّ
كبرٌي, يف  اأ�شاَب جي�َشُه عط�ٌس  �شفنٍي,  معركِة  ِمْن  ال�شالُم(  )عليِه  عليٍّ الإماِم  بعَد عودِة  ُه  اأنَّ الرواياُت  تذكُر  وكَما 
اأخرَبُه بعدِم  اأثناَء م�شرِي اجلي�ِس براهٍب, الذي كاَن يتعبُد  و�شَط �شحراَء, حيُث  التقى  �شحراَء تلَك املنطقِة, وقْد 
وجوِد املاِء يف املنطقِة, ومل�شافٍة ل تقلُّ َعْن فر�شخنِي, فدعا الإماُم اأ�شحاَبُه للتجمِع, وحفِر الأر�ِس, يف مكاٍن توجُد 

ال�شخرَة مبا�شرًة, انبثَق املاُء ِمْن حتِتَها بغزارٍة, ف�شرَب منها اجلي�ُس واغت�شُلوا.فيِه �شخرٌة,  وبعَد رفِع هذِه 
ا �شفُة هذا املكاِن                                 واأمَّ

فهو عبارٌة عْن حفرٍة �شغريٍة, ل تزيُد م�شاحُتها عْن مرٍت مربٍع, تقُع حتَت �شنٍّ                             
, كما كاَن هناك على ُبعِد اأقلِّ ِمْن مرٍت ِمْن هذِه القطارِة  �شخريٍّ حادٍّ
نخلٌة جميلٌة عاليٌة, اإل اأنَّ العابثنَي, قاُموا باقتالِعَها, لإزالِة 
هذا الأثَر اجلميَل, وقْد متَّ موؤخرًا زراعُة ف�شيِل نخلٍة 
لتحلَّ حملَّ تلَك النخلِة الزاهيِة وتعلو هذا 

املكاَن املبارَك قبٌة وبناٌء ب�شيٌط.

َال طاعَة ملَْن مْل يُِطْع اهلل :ِقاَل ر�سوُل اهلل

لُه  �سخ�ٍس  فكلُّ  �الأ�سابِع،  ب�سمِة  مثُل  �لل�ساِن  ب�سمُة  �أنَّ   تعلُم  هْل 
ب�سمُة ل�ساٍن خمتلفٌة

هل
ُزْرَت

 َقّطاَرُة الإماِم عليٍّ

ČĎ



هْل تعلُم �أنَّ كوكُب �لزهرةِ هو �لكوكُب �لوحيُد �لذي يدورُ مَع حركِة 
عقارِب �ل�ساعِة

 َمْن حجَّ حجتنِي مَلْ يزْل يف خريٍ حتى ميوَت :قاَل االإماُم ال�سادِق

كاَن اأحُد املوؤمننَي يف كربالَء املقد�شِة اإذا بلَغ كلمًة 
يقراأَها  ل  عليِه  اهلِل  �شالُم  احل�شنِي  الإماِم  زيارِة  يف 
احل�شنِي  الإم���اِم  ِمَن  لأ�شتحيي  اإنِّ  ويقوُل: 
�شالُم اهلِل عليِه اأْن ل اكون واقعيًا واأنا اأتكلُم مَعُه, 
مَع اأنِّ اأعلُم اأننِّي ل�شت �شادقا اإْن اأنا تلفْظُت بها, 
كما اأنَّ الإماَم �شالُم اهلِل عليِه عامٌل بي اأي�شًا, وتلَك 
الكلمُة يف الزيارِة هي عبارُة ))عبُدَك وابُن عبِدَك(( 
فكاَن هذا املوؤمُن يقوُل: ل اأراِن مب�شتوى العبوديِة 
واخلدمة لالإماِم احل�شنِي �شالُم اهلِل عليِه ولذِلَك ل 

اأمتكُن ِمْن اإن�شاِء هذِه الكلمِة اإْن و�شْلُت اإليها. 
نا يف املقاِم توجيَه هذا العمَل ولكنَّ  ونحُن ل يهمُّ
ُه يكلُم الإماَم ويعرُف  املهَم هو انتباُه الرجِل اإىل اأنَّ
اأنَّ الإماَم ي�شمُع الكالَم ويردُّ جواَب ال�شالِم, كما 
كاَن واعيًا اأي�شًا معنى كلمِة )عبُدَك وابُن عبِدَك( 
كاَن  ولذِلَك  بعُد,  يبلْغَها  مْل  درجٌة  اأنَّها  ويعرُف 
يقوُل ي�شعُب عليَّ اإن�شاُء هذِه الكلمِة لأنِّ اأعرُف 
بد  ل  عليِه  اهلِل  �شالُم  احل�شنِي  بالإماِم  عالقِتي  اأنَّ 
ينبغي ولكن  ب�شيِدِهِ وكما  العبِد  تُكون عالقَة  ان 
احل�شنَي  الإماَم  باأنَّ  علٍمي  مع  اأوامَرُه,  خالْفُت  ملا 
في�شعب  اأي�شًا  مني  ذلَك  يعرُف  عليِه  اهلِل  �شالُم 
علي ان اغ�س نف�شي وحبيبي وهجت قلبي المام 

احل�شني)عليه ال�شالم(.
الرجَل  هذا  جعَل  الذي  اهلِل  نوُر  معنى  هو  وهذا 
املالينُي  َبِل  الألوُف  فهناَك  واإلَّ  احلقائَق,  يب�شُر 
عليِه,  اهلِل  �شالُم  احل�شنَي  الإماَم  يزوروَن  الذيَن 
وكلُّهْم يتلفظوَن بهذِه الكلماِت مَع اأنَّ حاَل كثرٍي 

منهْم بعيٌد كلُّ البعِد عْن فحواها.

مقتب�ٌس ِمْن كتاِب التحفِة ال�صادقيِة)بت�شف وزيادة(

إنِّي ألستحيي ِمَن اإلماِم احلسنِي

Čď



هْل تعلُم �أنَّ �أنَّ �أد�ءَ �سالةِ �لفجرِ يف موعدها �ملحددِ يومياً خريُ و�سيلٍة 
للوقايِة و�لعالِج ِمْن �أمر��ِس �لقلِب وت�سّلِب �ل�رض�ينِي 

إحذرِ �لَعَجلََة فاإنَّها تُثمرُ �لند�مَة� :قاَل �الإماُم علّي

 مكاتيٌب
مهدوية

ِمْن كتاٍب لُه  إىل مجاعٍة مَن 
الشيعِة وقَع بيَنهْم خالٌف يف اإلمامِة 

)ب�شم ِاهلِل الرحمِن الرحيِم, عافانا اهلُل واإياكْم ِمَن الفنِت, ووهَب لنا ولكْم روَح اليقنِي, واأجاَرنا 
ُه اأُنهَي اإيلَّ ارتياُب جماعٍة منكْم يف الديِن, وما دخَلهْم ِمَن ال�شكِّ  واإيَّاكْم ِمْن �شوِء املنقلِب, اإنَّ
اأََوَما  تنعك�شوَن,  احلريِة  ويف  ترتدوَن,  الريب  يف  لكْم  ما  هوؤلِء  يا   ... اأمِرهْم  ولِة  يف  واحلريِة 
�ُشوَل َواأُويِل الأْمِر ِمْنُكْم( اأََو  َ َواأَِطيُعوا الرَّ �شمعُتْم اهلَل عزَّ وجّل يقوُل )َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اأَِطيُعوا اهللَّ
ما علمُتْم ما جاَءْت بِه الآثاُر مّما يكوُن ويحدُث يف اأئمِتكْم, على املا�شنَي والباقنَي منهْم )عليهْم 
ال�شالُم(, اأََوَما راأيُتْم كيَف جعَل اهلُل لكْم معاقَل تاأووَن اإليها, واأعالمًا تهتدوَن بها, ِمْن لدن اآدَم 
َه  اإىل اأْن ظهَر املا�شي )عليِه ال�شالُم(, كلما غاَب َعَلٌم بدا علٌم, واإذا اأفَل جنٌم طلَع جنٌم, فلما قب�شَ
اأبطَل ديَنَه, وقطَع ال�شبَب بيَنُه وبنَي خلِقِه, كال ما كاَن ذلَك ول يكوُن  اأنَّ اهلَل  اإليِه ظننُتْم  اهلُل 
حتى تقوَم ال�شاعُة ويظهَر اأمُر اهلِل َوُهْم َكاِرُهوَن.  واإنَّ املا�شَي م�شى �شعيدًا فقيدًا على منهاِج 
ُه,  اآباِئِه )عليهْم ال�شالُم(, حذَو النعِل بالنعِل, وفينا و�شيُتُه وعلُمُه, ومنُه خلفُه وَمْن ي�شدُّ م�شدَّ
ول ينازُعَنا مو�شَعُه اإل ظامٌل اآثٌم, ول يدعيِه دوَننا اإلَّ جاحٌد كافٌر, ولول اأنَّ اأمَر اهلِل ل يغلُب, 
ُه  َنا ما تبهُر منُه عقوُلكْم, ويزيُل �شكوَككْم, لكنَّ ُه ل يظهُر ول ُيعلُن, لظهَر لكْم ِمْن حقِّ و�شرَّ
وا الأمَر اإلينا, فعلينا الإ�شداُر  ما �شاَء اهلُل كاَن, ولكلِّ اأجٍل كتاٌب, فاتقوا اهلَل و�شلموا لنا, وردُّ

غطي  ما  ك�شَف  حتاولوا  ول  الإي��راُد,  منا  كاَن  كما 
الي�شاِر,  اإىل  عنكْم, ول متيلوا َعِن اليمنِي, وتعدلوا 

الوا�شحِة  نِة  ال�شُّ على  باملودِة  اإلينا  ق�شَدكْم  واجعلوا 
ما  ولول  وعليكْم,  علّيّ  �شاهٌد  واهلُل  لُكْم  ن�شْحُت  فقْد 

عنَدنا ِمْن حمبِة �شالِحُكْم ورحمِتكْم, والإ�شفاِق عليُكْم, 
ا َعْن خماطبِتُكْم يف �شغٍل مّما قد امتحنا ِمْن منازعِة الظامِل  لكنَّ

له,  لي�س  ما  املدعي  لربِِّه,  امل�شاِد  غيِه,  يف  املتابِع  ال�شالِّ  العتِل 
الغا�شِب, ويف  الظامِل  اهلُل طاعَتُه,  َمْن افرت�َس  اجلاحِد عْن حقِّ 
ابنِة ر�شوِل اهلِل )�شّلى اهلُل عليِه واآلِه( يل اأ�شوٌة ح�شنٌة, و�شريدي 

اجلاهُل رداَء عمِلِه, و�شيعلُم الكافُر ملْن عقبى الداِر. 

ČĐ



هْل تعلُم �أنَّ �أوُل مرةٍ عرَف فيها �الإن�ساُن �لكتابَة، كانْت عاَم 4000 ق. م.

 ُإذ� �أتاُكْم كرميُ قوٍم فاأكرموه� :ِقاَل ر�سوُل �هلل

اهلِل  ب�شخِط  اأحدًا  ي  ُتر�شِ ل  اأْن  اليقنِي  ِمَن  اإنَّ   : عليُّ يا 
مْل  ما  على  اأحدًا  تذمُّ  ول  اهلُل  اآتاَك  مبا  اأحدًا  حتمُد  ول 
ول  حري�ٍس  حر�ُس  ُه  يجرُّ ل  الرزَق  فاإنَّ  اهلُل,  يوؤِتَك 
وَح  ت�شرُفُه كراهُة كارٍه, اإنَّ اهلَل بحكِمِه وف�شِلِه جعَل الرَّ
والفرَح يف اليقنِي والّر�شا, وجعَل الهمَّ واحلزَن يف ال�شكِّ 

وال�شخِط.
ِمَن  اأعوُد  ماَل  ول  اجلهِل  ِمَن  اأ�شدُّ  فقَر  ل  اإنَُّه   : عليُّ يا 
العقِل ول وحدَة اأوح�ُس ِمَن العجِب ول مظاهرَة اأح�شُن 
كح�شِن  َح�َشَب  ول  كالتدبرِي,  عقَل  ول  امل�شاورِة,  ِمَن 

اخللِق, ول عبادَة كالتفّكِر.
الن�شياُن,  العلِم  واآفُة  الكذُب,  احلديِث  اآفُة   : عليُّ يا 
واآفُة العبادِة الفرتُة, واآفُة ال�شماحِة املّنُ, واآفُة ال�شجاعِة 

البغّيُ, واآفُة اجلماِل اخُلَيالُء, واآفُة احَل�َشِب الفخُر.

وصايا النيب

من القاب االمام املهدي)عجل اهلل فرجه(
قْد �شماُه اهلُل عزَّ وجلَّ باملن�شوِر يف القراآِن يف قوِلِه تعاىل: 
ُقِتَل  َوَمن  ِباحَلقِّ  اإِلَّ  اهلّلُ  َم  َحرَّ الَِّتي  ْف�َس  النَّ َتْقُتُلواْ  ]َوَل 
ُه  اإِنَّ اْلَقْتِل  ُي�ْشِرف يفِّ  َفاَل  �ُشْلَطانًا  ِه  ِلَوِليِّ َجَعْلَنا  َفَقْد  َمْظُلومًا 

ورًا[ ) بحار الأنوار ج٥1 �س 31(. َكاَن َمْن�شُ
ُه  اأنَّ  الباقر الإماِم  عِن  الآيِة  هذِه  تف�شرِي  يف  ورَد  فقد 
ِه  لوليِّ جعْلَنا  فقْد  مظلومًا  ُقِتَل  وَمْن  تعاىل  قوِلِه  يف  قاَل: 
كاَن  ُه  اإنَّ القتِل  يف  ي�شرُف  فال   احل�شني قاَل  �شلطانًا 
كما  )املن�شوَر(  من�شورًا  املهديَّ  اهلُل  �شمى  قاَل:  من�شورًا 
�شمى  وكما  وحممودًا  وحممدًا  اأحمَد   النبي �شمى 

.النبي عي�شى امل�شيح
يف   الباقِر المام  عِن  الآيِة  نف�ِس  تف�شرِي  يف  ورَد  وقد 
بثاأِر  طلَب  قاَم  اإذا  ا  منَّ والقائُم   ...( قوُلُه:  اأخرى  روايٍة 
احل�شنِي فيقتَل حتى يقاَل: َقْد اأ�شرَف يف القتِل, وقاَل المام 
ُه القائُم والإ�شراُف  الباقر: املقتوُل احل�شني ووليُّ
ل  ُه  فاإنَّ من�شورًا,  كاَن  ُه  اإنَّ قاتليِه  غرَي  يقتَل  اأْن  القتِل  يف 
 يذهُب ِمَن الدنيا حتى ينت�شَر برجٍل ِمْن اآِل ر�شوِل اهلِل

ميالأُ الأر�َس ق�شطًا وعدًل كما ُملَئْت َجورًا وظلمًا(.

املنصور

Čđ



هل تعلُم �أنَّ  �لتمرَ يزيُل �الإم�ساَك، بينما �لبلُح غريُ �لنا�سِج يوقُف �الإ�سهاَل.

حدث في التاريخ

فيِه  ن�شَب  الذي  الأغُر  الغديِر  عيُد   , اأعياِدِه  واأعظُم  الأكرُب  اهلِل  عيُد 
�شيُد الر�شِل حممد عليًا وليًا على امل�شلمنَي جميعًا بقوِلِه: 
»الّلهّم َواِل َمن َواَلُه, َوَعاِد َمن َعاَداُه, َواأَِحّب َمن اأَحّبُه, َواأبغ�ْس َمن 
َواأَِدِر احَلّق َمَعُه َحيُث  َره, واْخُذل َمن َخَذَلُه,  ْر َمن َن�شَ ُه, وان�شُ اأبَغ�شَ
ُه قاَل: )اإنَّ يوَم  َداَر«. وقال المام الر�شا يف ف�شِل عيِد الغديِر اأنَّ
الفردو�ِس الأعلى  اإنَّ هلِل يف  اأ�شهُر منُه يف الأر�ِس ,  ال�شماِء  الغديِر يف 
ق�شرًا لبنًة مْن ف�شٍة ولبنًة مْن ذهٍب, تراُبُه امل�شُك والعنرُب , وحواليِه 
ِمْن  واأجنحُتها  لوؤلوؤٍ  مْن  اأبداُنها  طيوٌر  عليِه   , الفواكِه  جميِع  اأ�شجاُر 
اإىل ذلَك  اإذا كاَن يوُم الغديِر ورَد  باألواِن الأ�شواِت ,  ياقوٍت ت�شوُت 
الق�شِر اأهُل ال�شماواِت ي�شبحوَن اهلَل ويقد�شوَنُه ويهللوَنُه(. وي�شتحُب 

يف هذا اليوِم زيارِة اأمرِي املوؤمنني وجتديُد البيعَة َلُه.

 يف مثِل هذا اليوِم ِمْن �شنِة 9 للهجرِة , باَهِلَ ر�شوُل اهلل
ن�شارى جنراَن »ومعنى املباهلَة اأْن يجتمَع القوُم اإذا اختلفوا 
يف �شيٍء فيقولوا: لعنَة اهلِل على الظامِل منَّا«, وخرَج ر�شوُل 
 ,واأخَذ بيِد احل�شِن ,وقْد احت�شَن احل�شنَي اهلل
 علّي والإماُم  خلَفُه,  مت�شي  ال�شالم(  وفاطمُة)عليها 

ِفيِه  َك  َحاجَّ )َفَمْن  قال:  حيث  اهلل  من  بامر  ذلك  خلَفها, 
ْبَناَءُكْم  َواأَ اأَْبَناَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمَن  َبْعِدَما َجاَءَك  ِمن 
َفَنْجَعْل  َنْبَتِهل  ُثمَّ  َواأَْنُف�َشُكْم  َواأَْنُف�َشَنا  َوِن�َشاَءُكْم  َوِن�َشاَءَنا 
اأهَل  جنران  ن�شارى  راأَى  وعنَدَما  اْلَكاِذِبنَي(,  َعَلى  اهلّلِ  َلْعَنَة 
البيِت)عليهم ال�شالم( اإلَّ ان�شحُبوا حيث قاَل اأحُدُهْم: اإنِّ 
لأرى وجوهًا لو �شاأُلوا اهلَل اأْن ُيزيَل جباًل ِمْن مكاِنِه لأزاَلُه, 
ن�شرانٌّ  الأر�ِس  وجِه  على  يبقى  فال  فتهلكوا  تبتهُلوا  فال 

اإىل يوِم القيامِة.

1٥ ذو احلجة 7 ذو احلجة

2٤ ذو احلجة

18 ذو احلجة

ولَد يف مثِل هذا اليوِم ِمْن �شنِة 212 ه� عا�شُر احلجِج الأطهاِر 
الإماِم عليِّ بِن حممٍد الهادي يف املدينِة املنورِة, وكاَن 
))اإنَّ  بقوِلِه:  بولدِتِه  َر  ب�شَّ قْد  واله(  عليه  اهلل  )�شّلى  النبيُّ 
بارًة  نطفًة...   اجلواِد الإماِم  لِب  �شُ َب يف  ركَّ تعاىل  اهلَل 
بعَد  وتعاىل  �شبحاَنُه  عنَدُه  ت�شمى  طاهرًة,  طيبًة  مباركًة, 
ال�شكينَة  األب�َشُهما  اإْذ   حممد بِن  عليَّ  امليمونِة  الولدِة 
هي  والدُتُه  واملماِت((,  احلياِة  واأ�شراَر  العلوَم  واأودَعَها   ,
الثالِث  احل�شِن  باأبي   ويكنى املغربيُة,  �ُشمانُة  ال�شيدُة  
اأبي احل�شِن الأوِل مو�شى بن جعفر وعْن  َلُه عْن  متييزًا 

.اأبي احل�شِن الثان الر�شا

مترُّ علينا يف مثِل هذا اليوِم مْن �شنِة 11٤ ه� الذكرى الأليمُة 
حممٍد  الإماِم  والآخريَن  الأولنَي  علوِم  باقِر  ل�شت�شهاِد 
ال�شُم  ُد�سَّ  �شنٍة,  يناهُز ٥7  َعْن عمٍر   الباقِر بِن عليٍّ 
ابُنُه  ودفَنُه  اهلل(,  امللِك)لعنه  عبِد  بِن  ه�شاِم  زمِن  يف  اإليِه 
 ,يف البقيِع اإىل جنِب اأبيِه زيِن العابديَن ال�شادُق
عنَد  "كنُت  قاَل:  ُه  اأنَّ  ال�شادِق المام   عِن  فقد روي 
باأ�شياٍء يف غ�شِلِه  فاأو�شاِن  ُقب�َس فيِه,  الذي  اليوِم  اأبي يف 
ويف كفِنِه ويف دخوِلِه قرِبِه, فقْلُت يا اأباُه واهلِل ما راأيُتَك منُذ 
ا�شتكيَت اأح�شَن منَك اليوَم, ما راأيُت عليَك اأثَر املوِت, 
فقاَل: يا بني, اأَما �شمْعَت عليَّ بِن احل�شني ينادي ِمْن 

وراِء اجلداِر: يا حممُد تعاَل, عّجْل؟".

ČĒ



هْل تعلُم �أنَّ �لطفُل ال ميكنُُه �لبكاءُ حقيقًة، قبَل مرورِ خم�سِة �أ�سابيٍع على �الأقِل بعَد �لوالدةِ.. �إْذ 
تبد�أُ حينئٍذ فقْط �لقنو�ُت �لدمعيُة يف عملِها

�شيناريو: جعفر احل�شيني
 ر�شوم وتلوين: ح�شام الدين حممد 

ظلُم بين العباس
)حميٍد  مَع  وطيدٌة  �شداقٌة  يل  كاَنْت   :) الني�شابوريُّ البّزاُر  اهلِل  )عبُد  روى 
( فدخْلُت عليِه يف �شهِر  بِن قحطبَة( اأحِد الأمراِء يف دولِة )هاروَن العبا�شيِّ

رم�شاَن نهارًا وكاَن م�شغوًل بالأكِل

ويٌل 
لَك يا حميُد, ملاذا 

اأنَّ  تعلٌم  األ  مفطٌر؟  اأنَت 
ذلَك حراٌم

وما اإْن �شاأَلُه ذلَك حتى �شرَع حميُد بالبكاِء

م���ا 
يا  ي��ب��ك��ي��َك 

حميُد؟

اأبداً ولْن  اأنَّ اهلَل لْن يغفَر يل  اأ�شعُر  اأبكي وقْد ارتكْبُت �شيئاً  قاَل حميُد: كيَف ل 
ينفَعِني �شوِمي ول �شالِتي اأبداً, فقْد ا�شتدعان هاروُن العبا�شيُّ يف اإحدى الليايل, 

وملّا ح�شْرُت راأيُت عنَدُه �شمعًة م�شتعلًة, ويف مقابِلِه �شيفاً م�شلوًل فقال يل
ك����ي����َف 

يا  يل  ولوؤَك  يكوُن 
حميد؟

ف������داك 
ول  ومايل  نف�ِشي 

قيمَة لنف�ِشي ومايل عنَد 
ر�شاك يا مولي

ح�����ش��ن��ًا 
اإرجْع اإىل بيِتَك

ويف منت�شِف الليِل �شمع حميد طرقة الباب

يطرُق  َمْن 
الباَب , َمْن هناَك؟
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جلهُل يزُل �لقدَم� :قاَل �الإماُم علّي

هْل تعلُم  �أنَّ �ملخَّ �لب�رضيَّ يتكوُن ِمْن �أثني ع�رضَ مليوَن خليٍة، ت�سيطرُ 
على �لع�سالِت و�الأع�ساِب، و�أجهزةِ �جل�سِم �ملختلفِة

اأم������َرن 
اخلليفُة باإح�شاِرَك

ح�����ش��ن��ًاً 
حتى  ان��ت��ظ��ْرن 

اأغرَي مالب�ِشي

ي��ا 
كيَف  حميُد 
يكوُن ولوؤَُك يَل؟

يف 
اخلليفِة  �شبيِل 

وم��ايل  لنف�ِشي  ثمَن  ل 
واأولِدي وحتى ديِني 

ْن  ذ اإ
ال�شيَف  هذا  ُخْذ 

هذا  ي��اأم��ُرَك  ما  ونفْذ 
احلار�ُس

فذهْبنا معاً اإىل داِر مغلقٍة بابها, ففتَح احلار�ُس الباَب وكاَن يف و�شِط الداِر بئُر 
وكاَن يف تلَك الداِر �شتوَن �شخ�شاً �شجنٌي وهْم ما بنَي طاعٍن يف ال�شنِّ و�شاٍب يف 
عنفواِن �ش�باِبِه غرباً �شعَث ال�شعوِر مكّبلنَي, والكلُّ علويّوَن ِمْن اأولِد واأحفاِد 

الإماِم عليٍّ

اإق����ط����ْع 
روؤو�َس هوؤلِء
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ً هْل تعلُم �أنَّ �ل�سقرَ �أقوى �لطيورِ ب�رض�

حلياءُ ُخلٌُق جميٌل� :قاَل �الإماُم علّي

, فالتفَت اإيلَّ وقاَل: وكاَن اآخُر َمْن اأرْدُت قطَع راأ�ِشِه �شيخًا طاعنًا يف ال�شنِّ وبداأت اقطع راأ�س كل واحد منهم وارمي ج�شده يف البئر

ق��ات��َل��َك 
جت��ي��ُب  ِبَ  اهلُل 

  اهلِل  ر���ش��وَل  نا  جدَّ
ورْدُت  اإذا  القيامِة  يوَم 

عليِه؟

اإرتعَد ج�شِمي ِمْن هذا الكالِم, ولكنَّ احلار�َس نظَر اإيلَّ بغ�شٍب وقال 

فعرفت ان هذه اكرب جرمية كانت واكرب عقاب له هو ياأ�شه من رحمة اهلل 
فلعنت اهلل على القوم الظاملني

اإق��ط��ْع 
راأ�َشُه

ح�شنًا 
�شاأفعُل

فبذِلَك قتْلُت 
يوٍم  يف  علوّيًا  �شتنَي 

واحٍد, فبعَد هذِه اجلرميِة ما فائدُة 
�شكٍّ  بال  واأنا  وال�شياِم,  ال�شالِة 

ِمَن املخّلديَن يف الناِر
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خريُ �الأمورِ خريُها عاقبًة :ِقاَل ر�سوُل �هلل

ً هْل تعلُم �أنَّ �جلر�دةُ متتلُك ت�سَع مائِة ع�سلة م�ستقلٍة تقريباً، �أْي بزيادةِ مائتي ع�سلٍة َعِن �الإن�ساِن، هْل تعلُم �أنَّ �ل�سقرَ �أقوى �لطيورِ ب�رض�
�لذي ميلُك �أقلَّ ِمْن �سبعمائِة ع�سلٍة.. ولبع�ِس �لديد�ِن �أكرثُ ِمْن �أربعِة �آالِف ع�سلٍة م�ستقلٍة.

الطبايِع  بع�َس  ا�شتك�شاِف  اإىل  عليٌّ  الإماُم  يدعو  احلديِث  هذا  يف 
م�شاوي  على  البع�ِس  انطواِء  عدِم  ِمْن  الأ�شخا�ِس,والتاأكِد  لدى 
لَة؛لأنَّ ال�شفاَت املنطويَة  ال�شفاِت,ثمَّ تكويِن العالقَة,وتعميِق ال�شِّ
لُتعرُف اإل بعَد الإختباِر والتجربِة,ولذا جاَءْت هذِه الن�شيحُة اإىل 
ال�شخ�ُس  بِه  يت�شُف  ما  بو�شوٍح  جتريبيًا؛ليثبَت  احلالِة  ا�شتعالِم 
بعَد  اإل  العالقِة  اإدام��ِة  على  الإ�شراُر  ينبغي  عليِه,ول  املتناَزُع 
يوؤدي  ا  ملَِمَّ التحذيِر  مع  ال�شتمراَر  خفَي,واأنَّ  ما  الإختباِر,ليظهَر 
اإىل   دعا الأمِر  ح�شِم  عقباُه,ولأجِل  حُتمُد  ل  مبا  التورِط  اإىل 
احلالَة,ويقتنُع,فيكوَن  بنف�ِشِه  الإن�شاُن  امليدان,لُي�شخ�ُس  البحِث 

اإقالُعُه عْن قناعٍة,ووليِد اختباٍر,ولي�َس جمرَد حماكاٍة ومتابعٍة.
تفتي�ٍس  دوِن  ِمْن  النت�شاِح,والتم�شُك  عدُم  يح�ُشُن  اإذْن:ل   

وبحٍث,َبْل ل موجَب لت�شييِع الوقِت,واإمنا التجربُة تثبُت الأمَر.
َمْن ل  مَع  ال�شرَي  الإن�شاِن  واإنَّها حلكمٍة رائعٍة؛حيُث تخت�شُر على 

يليُق اأو ل ي�شتحُق.

معارف مهدوية
)عجل اهلل تعاىل فرجه( يف ع�شِرِه؟ �س1: اأيُّ ملٍك عبا�شيٍّ ولَد الإماُم املهديُّ

اأ( هاروُن.                   ب( املعتمُد.              ج( املن�شوُر.
�س2: ماهي بدُء �شنِة الغيبِة ال�شغرى؟

اأ( �شنُة 2٦0ه�.         ب( �شنُة 2٥٥ه�.       ج( �شنُة 329ه�.
�س3: يوجُد لالإماِم احلجة)عجل اهلل تعاىل فرجه( خاٌل يف؟

ِه اليمنى. ِه الأي�شِر.      ج( كفِّ اأ( كتفه الأي�شر             ب( خدِّ
)عجل اهلل تعاىل فرجه( من�شَب الإمامِة الإلهيِة وَلُه ِمَن العمِر؟ �س٤: توىل الإماُم املهديُّ

اأ( ع�شُر �شننٍي.              ب( ع�شروَن �شنٍة.       ج( خم�ُس �شننٍي.
؟ )عجل اهلل تعاىل فرجه( يف �شنِّ �س٥: يظهُر الإماُم املهديُّ

اأ( ال�شيخوخِة.                 ب( ال�شباِب.                ج( الكهولِة.

ِمْن �أخالِق

 �لإماِم عليٍّ

 لل�شيِد حممد �شادِق اخلر�شان َعْن كتاِب: اأخالِق الإماِم عليٍّ

قاَل الإماُم علّي:اْخرُبْ َتْقِلِه.



اأجوبة العدد ال�شابق
�س1: اأ

�س2: ب
�س3: ج
�س٤: ج

�س٥: ب

čČ



هْل تعلُم �أنَّ   تتجددُ رمو�ُس عنِي �الإن�ساِن با�ستمر�رٍ، ويبلُغ متو�سُط 
عمرِ �لرم�ِس �لو�حِد حو�يل 150 يوماً.

كلمَة  ف�شتجدوَن  القراآَن  ق��راأْمُتُ  اإذا  اخلرِي  فتيَة  اأحبائي 
فيها  ن�شَب  وقْد  القراآنيِة,  الآياِت  ِمَن  عدٍد  يف  )القلِب( 
مبركٍز  لي�َس  القلَب  اأنَّ  نعلُم  نحُن  بينما  لُه,  احلقائِق  اإدراُك 
لالإدراِك بْل هو م�شخٌة لدفِع الدِم اإىل البدِن. ولكّن كلمة 

القلَب يف القراآِن لها معاٍن متعددٍة منها:
َذِلَك  يِف  )اإِنَّ  تعاىل:  كقولِه  الإدراِك  اأْو  العقِل  مبعنى   .1

ْمَع َوُهَو �َشِهيٌد(. َلِذْكَرى مِلَْن َكاَن َلُه َقْلٌب اأَْو اأَْلَقى ال�شَّ
َزاَغْت  ْذ  )َواإِ �شبحاَنُه:  كقوِلِه  والنف�ِس  الروِح  مبعنى   .2

اْلُقُلوُب(. َوَبَلَغِت  اُر  الأَْب�شَ
3. مبعنى مركِز العواطِف كقوِلِه تعاىل: )�َشاأُْلِقي يِف ُقُلوِب 

ْعَب (. الَِّذيَن َكَفُرواْ الرَّ
واما يف وجوِد الإن�شاِن فهناك مركزاِن قوياِن ُهَما: 

1. مركُز �لإدر�ِك ويكوُن يف الدماِغ وجهاز الأع�شاب, 
حيُث  بدماِغَنا  الفكريَة  امل�شائَل  ن�شتقبُل  اأنَّنا  ن�شعُر  لذلَك 
الدماغ  خاليا  تعطيل  عند  لذلك  وتف�شرُيَها  حتليُلَها  يتمُّ 

التفكري. يتعطل 
القلِب  هذا  َع��ْن  عبارٌة  وه��َو  �لعو�طِف,  م����رك����ُز   .2
وامل�شائُل  ال�شدِر  ِمَن  الأي�شِر  اجلانِب  يف  الواقِع  ال�شنوبريِّ 
ال�شرارُة  تنقدُح  حيُث  املركِز  هذا  عَلى  توؤثُر  العاطفيُة 
القلِب,  عَلى  بثقِلَها  نح�سُّ  م�شيبًة  نواُجُه  حينما  الأوىل 
َنا نح�سُّ بال�شروِر يف هذا املركِز,  وحينما يغمُرنا الفرُح فاإنَّ
اأنَّ املركَز الأ�شليَّ لالإدراِك والعواطِف هَو الروُح  �شحيٌح 
اجل�شميِة  الفعِل  وردوَد  املظاهَر  لكنَّ  الإن�شانيُة  والنف�ُس 
يف  اأوًل  تظهُر  والإدراِك  الفهِم  فعِل  ردوَد  خمتلفٌة,  لها 

فعِل  ردوُد  بينما  الدماِغ  جهاِز 
كاحلبِّ  العاطفيِة  الق�شايا 
وال�شكينِة  واخلوِف  والبغ�ِس 
القلِب  والهمِّ تظهُر يف  والفرِح 
ها  ويح�شُّ وا���ش��ٍح  ب�شكٍل 
يف  املو�شوِع  هذا  يف  الإن�شاُن 

اجل�شِم.

ل�شركِة  التنفيذيُّ  الرئي�ُس  ديفي(,  )برو�س  الدكتوُر  قاَل 
 Silhouette Product ِليمتد يعد  )كرانز ميديكال 
وال�شهولِة  الدقِة  لتح�شنِي  مبتكرًا  Suite(جهازًا 
ب�شكٍل  وتوثيِقها  اجلروِح  وفح�ِس  معاينِة  لإمتاِم  املطلوبتنِي 
مبعاينِة  يقوَم  "Silhouette" اأْن  وي�شتطيُع جهاُز  رائٍع.  
املزمنُة,  اجلروُح  فيها  مبا  اخلارجيِة,  اجلروِح  اأنواِع  كافَة 
وال�شغِط.  الدمويِة,  والأوعيِة  ال�شكري,  تقرحاِت  مثُل 
وت�شكُل اجلروُح عبئًا متزايدًا على اأجهزِة الرعايِة ال�شحيِة 
الإ�شابِة  حالِت  عدِد  وزيادِة  املر�شى,  �شنِّ  لكرِب  نظرًا 
 "Silhouette" مبر�ِس ال�شكري. وُي�شتخدُم حاليًا جهاَز
بيئاِت  مْن  عدِد  يف  خمتلفًا  و�شوقًا  بلدًا   18 ِمْن  اأكرِث  يف 
ومراكِز  امل�شت�شفياِت,  مثِل  املتنوعِة,  ال�شحيِة  الرعايِة 
وهيئاِت  الأمِد,  طويلِة  الرعايِة  ومن�شاآِت  اجلروِح,  رعايِة 
"Silhouette" ِمَن الأجهزِة  ال�شحِة املنزليِة. كَما يعُد 
, مبا فيها جمُع واإدارُة البياناِت  املنا�شبِة لال�شتخداِم البحثيِّ

للتجارِب والختباراِت الطبيِة. 

اإعداد: حبيب ح�شون

القلُب يف القرآِن جهاُز معاينٍة
 وفحُص اجلروِح

لزْم �ل�سمَت فاأدنى نفعِه �ل�سالمُة� :قاَل �الإماُم علّي

اإعداد: ال�شيخ �شعد مرزوق
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ُغتنمو� �ل�سكرَ فاأدنى نفعَه �لزيادة� :قاَل �الإماُم علّي

هْل تعلُم �أنَّ �الإن�ساَن عنَدما يتكلُم فاإنَُّه ي�ستعمُل 44 ع�سلًة، وعنَدما يغ�سُب ي�ستعمُل23 
ع�سلًة، وع�سلتنِي فقْط عنَدما يبت�سُم، و�أثناءَ �لنوِم ت�سرتخي 357ع�سلًة.

اأكرِب  مْن  واح��دٌة  هي  و   Iguazu نهِر  يف  تقُع 
�شاللِت العامِل متتُد لنحِو 2700 مرٍت يف خِط ن�شِف 
دائري, يتكون ُال�شالُل من جمموعٍة ِمَن ال�شاللِت 
يبلُغ  البع�ُس  ها  بع�شِ بجانِب  املجتمعِة  ال�شغريِة 
ارتفاُع اأطوِلها 80 مرتًا و يطلُق عليِه ا�شُم “حنجرُة 

ال�شيطاِن”.
يحيُط بال�شاللِت حديقتاِن ِمَن الغاباِت ال�شتوائيِة 
النادرِة  الأنواِع  ملئاِت  مالذًا  ت�شكُل  التي  و  املطريِة 
�شكاُن  احلديقَة  يرتاُد  النباتاِت.  و  احليواناِت  ِمَن 
على  تقُع  ال�شاللَت  لأنَّ  الربازيِل  و  الأرجنتنِي 

احلدوِد بنَي الدولتنِي.

النهِر  ذو اخلم�شِة  او  با�شِم كانوكري�شتاِل   املعروُف  الكري�شتاِل   نهُر  يقُع 
األواٍن كما ي�شميِه ال�شكاُن  املحليوَن  يف �شل�شلِة جباِل ماكارينا يف كولومبيا 
الأ�شفُر   وهي  الطحالِب   مغلفاُت  تعك�ُشها  األواٍن  خم�ُس  النهَر  ويغطي 
اأجمِل  ِمْن  النهُر  هذا  ويعترُب  والأحمُر   والأ�شوُد   والأخ�شُر   والأزرُق 

اأنهاِرالعامِل .

الذيَن  امللحديَن  اأولئَك  خماطبًا  وتعاىل  تبارَك  اهلُل  يقوُل 
ِ َفاأَُروِن َماَذا  يّدعوَن اأنَّ الكوَن ُوجَد بامل�شادفِة: )َهَذا َخْلُق اهللَّ
اَلٍل ُمِبنٍي( ]لقمان:  امِلُوَن يِف �شَ َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه َبِل الظَّ
11[... املوؤمُن بحاجٍة دائمٍة للتاأمِل يف خملوقاِت اهلِل تعاىل 
العظيِم... كيَف خلَق هذِه  اخلالِق  بهذا  ويقينًا  اإميانًا  ليزداَد 
املخلوقاِت و�شّخَر لها اأ�شباَب الرزِق  والبقاِء... فقْد جعَل 
اهلُل لبع�ِس املخلوقاِت اأجزاًء �شفافًة و�شّخَر لها ذلَك ليعيَنَها 
بجناحنِي  فرا�شٌة  وهذِه  اأعداِئها  وَدْحِر  رزِقها  ك�شِب  على 
اإنَّنا نرى ِمْن خالِل جناِح الفرا�شِة بو�شوٍح وهذا  �شفافنِي, 
ي�شاعُدها على اإخافِة اأعداِئها لأنَّ هذا ال�شكَل الغريَبَ غرَي 
ماألوٍف يف عامِل احليواِن, وبالتايل فقْد زوَدَها اهلُل بهذا ال�شكِل 

العجيِبِ لتحمَي نف�َشَها... ف�شبحاَن اهلِل!

سبحان اهلل
اإعداد: ال�شيد ح�شني املو�شوي

�شاللت )�إيجو�زو (guazu – �لأرجنتني:

فر��شٌة �شفافة

نهر �لكري�شتال
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هْل تعلُم باأنَّ كلَّ �أمرٍ لَُه قيمٌة ال يبتد�أُ بب�سِم �هللِ �لرحمِن �لرحيِم فهَو �أبرتٌ

ال�شغريِة داخِل كلِّ مربٍع  املربعاِت  اإمالأْ 
كبرٍي بالأرقاِم ِمْن 1 - 9 بحيُث ل يتكرُر 
يتكرُر  ول  كبرٍي  مربٍع  كلِّ  داخَل  الرقُم 

اأي�شًا اأفقيًا اأو عموديًا
هْل   , مربعاٍت   ٥ كوَنْت  قْد  ال�شكِل  هذا  يف  الثقاِب  اأعواُد 

ت�شتطيُع حتريَك 3 اأعواٍد فقْط لكي حت�شَل عَلى 9 مربعاٍت؟

أعواُد الثقاِب

العصفوِر الضفدِع األسِد الغراِب الديِك الثعباِن البوِم الثوِر القِط

النعيِب الزقزقِة الصياِح النقيِق النعيِق الزئرِي الفحيِح املواِء اخلواِر

ِصْلبنَي احليواناِت التاليِة واأ�شواِتَها

تسالي
إياَك و�ملجاهرةُ بالفجورِ فاإنَُّه ِمْن �أ�سِد �ملاآثِم� : قاَل �الإماُم عليٌّ

سودوكو
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نفقُة درهٍم يف �حلجِّ تعدُل �ألَف درهٍم:قاَل �الإماُم علّي

هْل تعلُم �أنَّ لِْب�َس �لذهِب للرجِل يُ�سبُب �الإ�سابَة مبر�ِس �لزهاميرِ)مر�ِس �لن�سياِن(

اجلواُب يف العدِد القادِم

جواُب العدِد ال�شابِق
حممد امل�شطفى

بِن  قي�ٍس  �شعِر  ِمْن  الأبياِت  هذِه  كلماِت  عَلى  خطًا  �شْع 
التاليِة  املربعاِت  يف  الغديِر  يوِم  تخليِد  يف  عبادٍة  بِن  �شعٍد 
وا�شتخرْج كلمَتي ال�شرِّ املكونِة ِمْن 10 اأحرٍف وهَي اإ�شٌم 

ولقٌب ِمْن األقاِب اأمرِي املوؤمِننَي)عليِه ال�شالُم(.
لَِي عيُد العيَديِن  الغديرِ سوى  يوُم 

والصيُد الساداُت  بِه  يسُر  يوٌم 
ولُه  املرتَضى  فيِه  اإلمامَة  ناَل 

ومتجيُد تشريٌف  اهلِل  ِمَن  فيها 

مرتبٌة  املقابلِة  الدائرِة  يف  الأرق��اُم 
اإكت�شْف   , ريا�شيٍة  معادلٍة  ح�شَب 
املفقوَد يف  الرقَم  لتحلَّ  املعادلَة  هذِه 

الدائرِة

س��اع��ْد ب��اق��َر يف 

إىل  ال����وص����وِل 

جملِة فتيِة اخلرِي 

العدُد 15

7

٦3189
٥٦7

1701 ؟

اأخْذَت  َما  ُكلَّ الذي  ال�شيُء  ماهَو   .1
مْنُه يكرُب ؟

2. َمْن هَو الِذي ماَت ومَلْ يولْد ؟
ي �شاَر ب�شاحِبِه ؟ 3. ماهَو القرُب الِذِ

الغاز

داالمرتضىنم
ولديجمتوياو
سماهللادلدي
لرليفريسيبا
اسبعيعاصاهل
وليخلدللفمغ
ييضاااايولد
لناتومرييلي
ممنىاشاسوىر
جمحمتححضرته
مضةلمتربقول
عضاديسراهـيف
ىنولهعيدفيه

ضحى املرسلنَِي  خيرِ  أحمَد  بقوِل 
والسودُ البيُض  حضرتُْه  مجمٍع  ِفي 
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هْل تعلُم �أنَّ �حلمَد معناهُ �لثناءَ 

�سيناريو: جعفر احل�سينيحجارةٌ ِمَن ال�صماِء
ر�سوم: �رسى �ستار 

تلوين: جمتبى الع�سامي

َمْن 
ك��ْن��ُت م��ولُه 

اللُهَم  مولُه  عليٌّ  فهذا 
َمْن  وع��اِد  والُه  َم��ْن  واِل 
ن�شَرُه  َمْن  وان�شْر  عاداُه 

واخذْل َمْن خذَلُه

  النبيِّ تن�شيَب  الفهريِّ  احل��ارِث  بُن  النعماُن  �شاهَد  وعنَدما 
ِه ذلَك : فَلْم ُيْر�شِ لعليٍّ

 وقاَل  فجاَء اإىل النبيِّ

َم��ا 
ه����ذا ال���ذي 

اأْن  ياأمُرنا  اأ  بِه,  ياأمُرنا 
نطيَع فًتى �شغريًا

اأم��ْرَت��َن��ا 
اأْن  ن�شهَد  اأْن  اهلِل  ِمَن 

اهلِل  اإلَّ اهلُل واأنََّك ر�شوُل  اإلَه  ل 
وال�شالِة  وال�شوِم  باجلهاِد  واأمرَتَنا 

حتى  تر�َس  مَلْ  ُثمَّ  فقبْلناها  والزكاِة 
ُكْنُت  َمْن  فقْلَت:  الغالَم  هذا  ن�شْبَت 

�شيٌء  اأفهذا  مولُه  عليٌّ  فهذا  مولُه 
منَك اأْو اأمٌر ِمْن عنِد

 اهلِل؟

 قرَر حَج بيِت اهلِل احلراِم يف ال�شنِة العا�شرِة للهجرِة واأبلَغ امل�شلِمنَي بذِلَك فاجتمَع مَعُه يف املو�شِم مائُة األِف م�شلٍم وملا اأكمُلوا املنا�شَك رجُعوا  جاَء يف ال�شريِة النبويِة اأنَّ النبيَّ
 باأْن ُيبلَغ امل�شلِمنَي باأنَّ الإماَم واخلليفَة بعَدُه هَو عليٌّ بُن اأبي طالٍب واأمَرُه باأخِذ البيعِة لُه  منهْم ف�شعَد النبيُّ على اأقتاِب  اإىل دياِرِهْم وقبَل اأْن يفرتُقوا نزَل  جربئيُل فاأمَر النبيَّ

الإبِل وقاَل..
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ِحلاجُّ و�ملعتمرُ وفُد �هللِ، ويحبوهُ باملغفرة� :قاَل �الإماُم علّي

هْل تعلُم �أنَّ �أر�َس كربالءَ قطعٌة ِمْن ِقَطِع �جلنِة هْل تعلُم �أنَّ �حلمَد معناهُ �لثناءَ 

   فقاَل النبيُّ فخرَج ِمَن اخليمِة ورفَع يَديِه بالدعاِء حقدًا وبغ�شًا لعليٍّ

هلِل  ا و
اإل��َه  ال��ذي ل 

ِمْن  هذا  هَو  اإلَّ 
عنِد اهلِل

للُهَم  اأ
هذا  كاَن  اإْن 

هو احلقَّ ِمْن عنِدَك 
حجارًة  علينا  فاأمطْر 
ائِتَنا  اأْو  ال�شماِء  ِمَن 

بعذاٍب األيٍم

وَما اإْن اأكمَل النعماُن دعاَئُه حتى رماُه اهلُل بحجٍر عَلى راأ�ِشِه فقتَلُه
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ن�شتقبُل مقرتحاِتُكْم وم�شاركاِتُكْم عْن طريِق:
E-mail: isdarat.ihs@gmail.com

Mobile : 07709646612  -  07804358072

 زوروا موقَع ومنتدى مدر�شِة الإماِم احل�شنِي
WWW.alhussain-sch.org

هناَك م�شابقاٌت �شهريٌة فيَها جوائٌز نقديٌة ومعنويٌة

وصايا مثينٌة)16(
وجَهَها  الكرمِي  ر�شوِلَنا  و�شايا  هَي  و�شايا  ِمْن  ال�شفحِة  يف  ماتروَنُه  اإنَّ  اخلرِي  فتيِة  جملِة  جملِتُكْم  يف  بكْم  اأهاًل  اخلرِي  فتيَة  اأعزائي 

للم�شلِمنَي يف اآخِر حجٍة ِمْن حجِجِه والتي تعرُف بحجِة الوداِع اأكَد ِمْن خالِلَها على �شرورِة توجِه الأُمِة نحَو م�شاألِة الإمامِة
ا اأَْكَمَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ديَنُكْم ِباإماَمِتِه – اأي امامة امري املوؤمنني علي عليه ال�شالم- َفَمْن مَلْ َياأْمَتَّ ِبِه َومِبَْن َيُقوُم  حيُث قاَل: َمعا�ِشَر الّنا�ِس, اإمنَّ
ُهْم  الّناِر  َويِف  والآِخَرِة  ْنيا  الدُّ يِف  اأَْعماُلُهْم  َحِبَطْت  الَّذيَن  َفاأُولِئَك  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلِل  َعَلى  َواْلَعْر�ِس  اْلِقياَمِة  َيْوِم  اإىل  ْلِبِه  �شُ ِمْن  ُوْلدي  ِمْن  َمقاَمُه 

ُف َعْنُهُم اْلَعذاُب َول ُهْم ُيْنَظُروَن(. خاِلُدوَن, )ل ُيَخفَّ
ياِن. َوما َنَزَلْت اآَيُة ِر�شًى يِف  , َواهلُل َعزَّ َوَجلَّ َواأََنا َعْنُه را�شِ ُكْم َعَليَّ ُكْم بي َواأَْقَرُبُكْم اإيَلَّ َواأََعزُّ ُرُكْم يل َواأََحقُّ , اأَْن�شَ َمعا�ِشَر الّنا�ِس, هذا َعِليٌّ
ِة يف )َهْل اأَتى َعَلى الإن�شان(  نَّ اْلُقْراآِن اإّل فيِه, َول خاَطَب اهلُل الَّذيَن اآَمُنوا اإّل َبَداأَ ِبِه, َول َنَزَلْت اآَيُة َمْدح يِف اْلُقراآِن اإّل فيِه, َول �َشِهَد اهلُل ِباجْلَ

ُه. اإّل َلُه, َول اأَْنَزَل�ها يف �ِشواُه َول َمَدَح ِبه�ا َغرْيَ
يٍّ َوَبُنوُه  يُُّكْم َخرْيُ َو�شِ . َنِبيُُّكْم َخرْيُ َنِبيٍّ َوَو�شِ ُر ديِن اهلِل َوامْلُجاِدُل َعْن َر�ُشوِل اهلِل, َوُهَو التَِّقيُّ النَِّقيُّ اْلهاِدّي امْلَْهِديُّ َمعا�ِشَر الّنا�ِس, ُهَو نا�شِ

َخرْيُ الأو�شياء.
. ْلِب اأمرِي امْلُوؤِْمننَي َعِليٍّ يَّت�ي ِمْن �شُ ْل�ِبِه, َوُذرِّ يَّ�ُة ُكلُّ َنِب�يٍّ ِمْن �شُ َمع�ا�ِشَر الّن�ا�ِس, ُذرِّ

اإىَل الأر�س ِبَخطيَئة  اأُْهِبَط  اآَدَم  َفاإنَّ  اأَْقداُمُكْم,  َوَتِزلَّ  اأَْعماُلُكْم  َفَتْحِبَط  �ُشُدوُه  �َشِد, َفال حَتْ ِباحْلَ ِة  نَّ اجْلَ اآَدَم ِمَن  اأَْخَرَج  اإْبلي�َس  اإنَّ  َمعا�ِشَر الّنا�ِس, 
, َوَكْيَف ِبُكْم َواأَْنُتْم اأَْنُتْم َوِمْنُكْم اأَْعداُء اهلِل. ْفَوُة اهلِل َعزَّ َوَجلَّ واِحَدة, َوُهَو �شَ

ِر: )ِب�ْشِم اهلِل  ِل�ٌس. َويف َعِليٍّ � َواهلِل � َنَزَلْت �ُشوَرُة اْلَع�شْ , َول ُيوؤِمُن ِبِه اإّل ُموؤِمٌن خُمْ , َول ُيوايل َعِلّيًا اإّل َتِقيٌّ ُه ل ُيْبِغ�ُس َعِلّيًا اإّل �َشِقيٌّ األ َواإنَّ
. رْبِ قِّ َوال�شَّ َي ِباحْلَ ِر, اإنَّ الإن�شان َلفي ُخ�ْشر( اإّل َعِليٌّ الَّذي اآَمَن َوَر�شِ حيِم, َواْلَع�شْ ْحمِن الرَّ الرَّ

�ُشوِل اإلَّ اْلَبالُغ امْلُبنُي. ْغُتُكْم ِر�شاَلتي َوما َعَلى الرَّ َمعا�ِشَر الّنا�ِس, َقْد ا�ْشَت�ْشَهْدُت اهلَل َوَبلَّ
ُقوا اهلَل َحقَّ ُتقاِتِه َول مَتُوُتنَّ اإّل َواأَْنُتْم ُم�ْشِلُموَن(. َمعا�ِشَر الّنا�ِس, )اتَّ

حاَب  اأَ�شْ َلَعّنا  َكما  َنْلَعَنُهْم  اأَْو  اأْدباِرها  َعلى  ها  دَّ َفَنُ ُوُجوهًا  َنْطِم�َس  اأَْن  َقْبِل  ِمْن  َمَعُه  اأُْنِزَل  الَّذي  َوالنُّوِر  َوَر�ُشوِلِه  ِباهلِل  )اآِمُنوا  الّنا�ِس,  َمعا�ِشَر 
ْفِح َعْنُهْم. َفْلَيْعَم�ْل ُكلُّ اْمِرئ َعلى ما  حابي اأَْعِرُفُهْم ِباأَ�ْشماِئِهْم َواأَْن�شاِبِهْم, َوَقْد اأُِمْرُت ِبال�شَّ ْبِت(. ِباهلِل ما َعنى ِبهِذِه الآية اإّل َقْومًا ِمْن اأَ�شْ ال�شَّ

َيِجُد ِلَعِليٍّ يف َقْلِبِه ِمَن احْلُبِّ َواْلُبْغ�ِس.
�ْشِل ِمْنُه اإىَل اْلقاِئِم امْلَْهِديِّ الَّذي َياأُْخُذ ِبَحقِّ اهلِل َوِبُكلِّ  , ُثمَّ يف َعِليِّ ْبِن اأَبي طاِلب, ُثمَّ يِف النَّ َمعا�ِشَر الّنا�ِس, النُّوُر ِمَن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َم�ْشُلوٌك يِفَّ
بنَي ِمْن َجميِع  ريَن َوامْلُعاِنديَن َوامْلُخاِلفنَي َواخْلاِئننَي َوالآِثمنَي َوالّظامِلنَي َواْلغا�شِ ًة َعَلى امْلَُق�شِّ َقْد َجَعَلنا ُحجَّ َلنا, ِلَنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ  َحقٍّ ُهَو 

اْلعامَلنَي.
ْعقاِبُكْم؟ َوَمْن َيْنَقِلْب َعلى َعِقَبْيِه َفَلْن  �ُشُل, اأََفاإْن ِمتُّ اأَْو ُقِتْلُت اْنَقَلْبُتْم َعلى اأَ َمعا�ِشَر الّنا�ِس, اأُْنِذُرُكْم اأَّن َر�ُشوُل اهلِل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلَي الرُّ

ْلِبِه. ْكِر, ُثمَّ ِمْن َبْعِدِه ُوْلدي ِمْن �شُ رْبِ َوال�شُّ وُف ِبال�شَّ اِبريَن. اأَل َواإنَّ َعِلّيًا ُهَو امْلَْو�شُ رَّ اهلَل �َشْيئًا َو�َشَيْجِزي اهلُل ال�ّشاِكريَن ال�شّ َي�شُ
َمعا�ِشَر الّنا�ِس, ل مَتُنُّوا َعَليَّ ِباإ�ْشالِمُكْم, َبْل ل مَتُنُّوا َعَلى اهلِل َفُيْحِبَط َعَمَلُكْم َوَي�ْشَخَط َعَلْيُكْم َوَيْبَتِلَيُكْم ِب�ُشواظ ِمْن نار َوُنحا�س, اإنَّ َربَُّكْم 

َلِبامْلِْر�شاِد.
ُروَن. ٌة َيْدُعوَن اإىَل الّناِر َوَيْوَم اْلِقياَمِة ل ُيْن�شَ ُه �َشَيُكوُن ِمْن َبْعدي اأَِئمَّ َمعا�ِشَر الّنا�ِس, اإنَّ

َمعا�ِشَر الّنا�ِس, اإنَّ اهلَل َواأََنا َبريئاِن ِمْنُهْم.
يَن. ْرِك الأ�شفل ِمَن الّناِر َوَلِبْئ�َس َمْثَوى امْلَُتَكربِّ ْتباَعُهْم َواأَ�ْشياَعُهْم يِف الدَّ ُهْم َواأَْن�شاَرُهْم َواأَ َمعا�ِشَر الّنا�ِس, اإنَّ

حيَفِت�ِه!! َح�ُدُكْم ف�ي �شَ حيَف�ِة, َفْلَيْنُظ�ْر اأَ ح�اُب ال�شَّ ُه�ْم اأَ�شْ األ اإنَّ


