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اأن����������ت ب���ال���غ 
ال�����ش��ه��ر ه����ذا  يف 

ذو القعدة1434ه�

امل�شرف العام
ال�صيخ احمد ال�صايف
هيئة التحرير

ال�صــــــــيد جعفر احل�صيني
ال�صــــيد ح�صني املو�صوي
ال�صيــــــــخ خالد ال�صمري
ال�صيـخ عدنان ال�صمري
اال�صتــــــــــــاذ �صياء احلفار

رئي�س التحرير
علي ال�صيخ مكي الع�صامي

الت�شميم واالخراج الفني
جمتبى الع�صامي

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
انتهت  حيث  اخلري  فتية  اعزائي  احييكم 
عام  ابواب  على  نحن  وها  ال�شيفية  العطلة 
العلوم  فيه  لنتعلم  له  ن�شتعد  جديد  درا�شي 
انف�شنا  لن�شاأل  لكن  حياتنا.  يف  تنفعنا  كثرية  وامور 
ماذا ا�شتفدنا من العطلة؟ اجلواب: البع�ض قد ا�شتثمر 
الفقهية  ال��دورات  او  الدينية  باملدار�ض  باحل�شور  الوقت 
ومعرفة  املعارف  من  بها  باأ�ض  ل  بح�شيلة  وخرج  ال�شيفية 
وان  للتقوية  درو�شًا  اخذ  الخر  والبع�ض  ال�شرعية  الحكام 
ان  لال�شف  لكن  اجلديدة  �شنته  يف  تنفعه  �شوف  اهلل  �شاء 
الغالبية مل يح�شلوا من عطلتهم ال التعب ب�شبب اللعب 

او ما ل ينفع. فهنيئًا للم�شتثمرين والنجاح حليفهم.
ولدة  وهي   11 يوم  الوىل  منا�شبتان  ال�شهر  هذا  يف 
حممد  المام  وفاة  وهي   29 والثانية  الر�شا  المام 

اجلواد �شلوات اهلل عليه ل تن�شونا من الدعاء.

داِر  فــــي  اإليداِع  رقُم 
الكتِب والوثائِق )1564(



 ،قال: ان رجاًل اتى النبي :عن ابي عبد اهلل
فقال يا ر�شول اهلل او�شني فقال له ر�شول اهلل: فهل 
ذلك  له  قال  حتى  او�شيتك  انا  ان  م�شتو�ٍض  انت 
ثالثًا ويف كلها يقول الرجل نعم يا ر�شول اهلل فقال 

ر�شول اهلل: )فاين او�شيك اذا انت هممت بامر فتدبر عاقبته فان يك ر�شٌد فاأم�شه وان يك 
غيًا فانته عنه(�شدق ر�شول اهلل.

احبائي فتية اخلري على الن�شان ان يتاأنى ويتفكر قبل القدام على المور وان ل يقدم على امر 
حتى يعرف وجهت احلركة وكيف ينبغي له التحرك. فقد ورد عن ر�شول اهلل: ]العجلة من 
ال�شيطان والتاأين من الرحمن[، وان العمال ينبغي ان تكون بعد املعرفة والب�شرية والتاأمل، 
فمن مل يتاأن ومل يتاأمل يف الدنيا ولّذاتها القليلة املنتهية وتعامل معها بعجلة وانغم�ض يف اللذات 
الفانية  بالدنيا  وتاأمل  وتفكر  متهل  ومن  الآخرة.  يف  العقاب  ا�شد  وعوقب  النادمني  من  ا�شبح 

وانتظر نعيم الخرة ا�شبح من ال�شاكرين وعا�ض خملدًا يف اجلنة. 

تدبر عاقبة االمور

ف
حممد خل

اعداد: ال�شيخ عدنان 

قال المام علي:  التاجر اجلبان حمروم، والتاجراجل�شور مرزوق

3 هل تعلم ان �شورة الفاحتة ت�شمى ب�:ام الكتاب واأم القراآن وال�شبع املثاين. 
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ما هذا الماء بقرب 
�شمعت دار �شديقنا �شليم لقد 

ان قطرات من البول 
اليمنى  رجله  ا�شابت 

في  �شرع  ق��د  لعله 
تطهيرها

تطهيرها 
الماء  ه��ذا  بكل 

الذي غطى الطريق؟

وكيف

اجل تطهيرها ولم 
كل هذا ال�شتغراب

ان ما اعرفه ان البول اذا 
لوث بدن الن�شان فتطهيره �شهُل 

للغاية ولي�ض فيه اأي تعقيد ول يحتاج 
الى �شكب هذا الماء الكثير

ان���ي وج���دت في 
الر�شالة العملية مكتوباً ان البدن 

بالماء  بغ�شله  بالبول يطهر  المتنج�ض 
بغ�شله  ويطهر  واحدة  مرة  الجاري 

مرتين في غير الجاري

رب  هلل  ال��ح��م��د 
اهلل  ر�شول  �شدق  العالمين 
في  خير  ]ل  يقول  حيث 

عبادة لي�ض فيها فقه[

هل تعلم ان النملة اإذا انقلبت...تنقلب على جانبها الأمين فقط 4



�ســـنــن واآداب

تقليم االظافر
ان تقليم الظافر من الفعال التي حثنا ال�شالم على مراعاتهاوعدم الغفلة عنها فعن اأبي عبد اهلل، عن 

اأنامله الداء واأدخل فيه  اأبيه قال: قال ر�شول اهلل: »من قَلّم اأظفاره يوم اجلمعة اأخرج اهلل من 
الدواء«. وروي اأّنه ل ي�شيبه جنون ول جذام ول بر�ض.

اأو يوم اخلمي�ض واأخذ من �شاربه عويف من وجع ال�شرا�ض  ال�شبت  اأظفاره يوم  وعنه: ومن قلم 
ووجع العني.

وعن ر�شول اهلل: من قلم اأظفاره يوم ال�شبت دفعت عنه الآكلة يف اأ�شابعه ومن قلم اأظفاره يوم 
الحد ذهبت الربكة منه، ومن قلم اأظفاره يوم الثنني ي�شري حافظا وكاتبا وقارئا، ومن قلم اأظفاره 

قلم  ومن  اخللق،  �شيء  ي�شري  الربعاء  يوم  اأظفاره  قلم  ومن  عليه،  الهالك  يخاف  الثالثاء  يوم 
اأظفاره يوم اخلمي�ض يخرج منه الداء، ويدخل فيه ال�شفاء، ومن قلم اأظفاره يوم اجلمعة يزيد 

يف عمره وماله.
وعن اأمري املوؤمنني: تقليم الظفار مينع الداء العظم ، ويدر الرزق ويورده.

وعن اأبي عبد اهلل: من ق�ض اأظافريه يوم اخلمي�ض، وترك واحدة ليوم اجلمعة نفى اهلل 
عنه الفقر.

وعن المام ال�شادق اأنه كان يقلم اأظفاره كل خمي�ض يبدء باخلن�شر المين ثم يبدء 
بالي�شر وقال: من فعل ذلك كان كمن اأخذ اأمانا من الرمد.

وعنه اي�شًا انه كان �شلوات اهلل عليه يقول: يدفن الرجل �شعره واأظافريه اإذا اأخذ منها 
وهي �ُشنة. 

5 هل تعلم ان �شورة النمل حتتوي على ب�شملتني ول توجد ب�شملة يف �شورة التوبة



عن حاجات النا�ض ، و يق�شيها اإن ا�شتطاع.6. يقول : " اأبلغوين حاجَة مْن ل يقدُر على اإبالغ حاجته " ،حتى ل يكون حمجوبًا 5. ُجل �شحكه التب�شم ، فال يقهقه و ل يرفع �شوته كما يفعل اأهل الغفلة.مهما كان قلياًل ول يذمها لأنها من اهلل تعاىل .4. تعظم عنده النعمة ، واإن دقت ، ل يذم منها �شيئًا ، في�شكر النعم و ل يحتقر �شيئًا منها ، والنهي .. و اإل �شكت ، و يتحرج من الكالم كما يتحرج من امليتة.3. ل يتكلم يف غري حاجة ، اإذا وجد منا�شبة لكالمه كالن�شيحة و املوعظة و التعليم و الأمر وللبادئ بال�شالم ت�شعًة و �شتون ح�شنة ، و للراد واحدة .2. يبادر من لقيه بال�شالم ، ويبادر اإىل التحية لأن ال�شالم قبل الكالم ، و هو عالمة التوا�شع .. نظره اإىل ال�شماء لتوا�شعه بني النا�ض ، و خ�شوعه هلل تعاىل .. كاأن على راأ�شه الطري .1. خاف�ض الطرف ينظر اإىل الأر�ض ، و يغ�ض ب�شره ب�شكينة و اأدب ، نظره اإىل الأر�ض اأطول من 
7. يتفقد اأ�شحابه ، ليطمئن عليهم.

10

كاَنْت  اليت   حممٍد نبينا  أخالِق  بعِض  على  لنتعرَف  مِعي  تعاَلوا  اخلرِي  فتيَة  أعزائي 
ظاهرًة عليه وَلْ تفارْقُه.  فكاَن أرواُحَنا فداُه : 

هل تعلم ان الدببة القطبية ي�شراوية - ت�شتخدم يدها الي�شار فقط 6





قال ر�شول اهلل: اأمرين ربي بحب امل�شاكني امل�شلمني

عن الربزخ
اإن ما اعرفه عن الربزخ انه ا�شم يطلق على عامل القرب وهو 

 يتو�شط احلياتني: الدنيا والآخرة. فعن المام ال�شادق
ال��ربزخ. من  عليكم  اتخوف  واهلل  حديث:)ولكني  يف 

ان  العامل  ذلك  عن  اعرفه  ومما  القرب(  ق��ال:  ال��ربزخ؟  وما  فقيل: 
انهم  كما  اوقاتهم  ت�شييع  على  ويبكون  يتح�شرون  هناك  الأم���وات 

ما  واه��م  وامل��ربات  اخل��ريات  اليهم  يبعثوا  ان  اهليهم  من  ويتمنون  يرجون 
ادائها  يف  ق�شروا  حقوق  من  ذممهم  واإب��راء  ديونهم  ق�شاء  ورثتهم  من  ينتظرونه 

جمعة  كل  تاأتي  املوؤمنني  اأرواح  ]اإن  لأ�شحابه:  يوم  ذات  قال  انه   اهلل ر�شول  فعن    
باكني  حزين  ب�شوت  منهم  واح��د  كل  ينادي  وبيوتهم  دوره��م  بحذاء  الدنيا  ال�شماء  اإىل 

اأق���رب���ائ���ي! اع��ط��ف��وا ع��ل��ي��ن��ا يرحمكم  ام���ي وي���ا  اأب����ي وي���ا  اأه���ل���ي وي���ا ول����دي وي���ا  ي���ا 
ل��غ��رين��ا  وامل��ن��ف��ع��ة  ع��ل��ي��ن��ا  واحل�������ش���اب  وال����وي����ل  اي���دي���ن���ا،  يف  ك����ان  ب���ال���ذي  اهلل 

ب���دره���م،  ع��ل��ي��ن��ا  اع���ط���ف���وا  اأق����رب����ائ����ه:  اىل  م��ن��ه��م  واح������د  ك����ل  وي����ن����ادي 
اجل���ّن���ة[ ل���ب���ا����ض  م����ن  اهلل  ي��ك�����ش��وك��م  ب��ك�����ش��وة  اأو  ب���رغ���ي���ف،  اأو 

ق��ال:  ث��ّم  بكائه.  ك��رة  م��ن  يتكلم  اأن   ي�شتطع فلم   ،النبي بكى  ث��ّم 
والنعيم،  ال�شرور  بعد  رميمًا  ترابًا  ف�شاروا  الدين،  يف  اخوانكم  ]اولئك 

انفقنا  لو  ياولينا  يقولون:  انف�شهم،  على  والثبور  بالويل  فينادون 
اإليكم[. نحتاج  كنا  ما  ور�شائه  اهلل  طاعة  يف  اأيدينا  يف  كان  ما 

ابنائي فتية اخلري هذا بع�ض ما يجري يف عامل الربزخ. تابعوا 
معنا �شل�شلة ما يجري هناك فان الطالع على هذا العامل 

ينفع اجلميع.

ُيبَعُثون( َيوِم  اإىل  َبرَزٌخ  َورائِهم  )َوِمن 

7 هل تعلم ان اثنان من النبياء وهب اهلل لهم الذرية يف الكرب وهم ابراهيم  وزكريا



 :احبائي فتية اخلري: اإن احل�شد من المرا�ض العظيمة التي ت�شيب القلب  فعن المام علي
]احل�شد �شر المرا�ض[.

واحل�شد م�شر ب�شاحبه من دون ان ي�شر باملح�شود فهو مذموم ويدعو �شاحبه 

اىل احلقد والكره ويورث التاأمل والعذاب والهم والغم بال مقابل او فائدة فعن 

 :احل�شود كثري احل�شرات مت�شاعف ال�شيئات[ وعنه[ :المام علي

]احلا�شد ُيظهر وّده يف اقواله، ويخفي بغ�شه يف افعاله، فله ا�شم ال�شديق و�شفة 

العدو[ وعنه: ]ان احل�شد ياأكل احل�شنات كما تاأكل النار احلطب[.

وقال  ماأخذًا  منه  ياأخذ  يكاد  اح�شاءه والمل  وال�شم ميرق  اآخر حلظات حياته  ال�شادق عينيه يف  المام  فتح 
اأ�شّر على ح�شور  اإمامهم، يا ترى مَل  لزوجته الكرمية احظروا  يل اهل بيتي. اجتمع الأهل والأ�شحاب حول 
اجلميع وهو يف هذه احلالة من املر�ض، ل بّد اأنه اأمر مهم يريد اأن يو�شي به يف حلظاته الأخرية، نظر اإليهم �شادق 

العلم وقال:"اإن �شفاعتنا ل تنال م�شتخفًا بال�شالة " ثم ارحتل اىل الرفيق العلى.
نعم هكذا كانت و�شية ر�شول اهلل يف اخر حلظة من حياته حيث قال "ان �شفاعتي ل تنال م�شتخفًا ب�شالته". 
ظن الكثري اأن �شفاعة اأئمة الهدى و�شفاعة جدهم مطلقة، فيكفي اأن تكون من �شاللة النبي او تكون �شيعيًا 

حتى تنال الدرجات العال وانك تنال �شفاعة حممد واله �شلوات اهلل عليه وعليهم ولو كانت بقدر زبد البحر.
لالأ�شف اأن من �شيعة اأمري املوؤمنني مل يلتفتوا اىل اأحد قيود ال�شفاعة وهو عمود الدين -اي اللتزام بال�شالة 
والهتمام بها-، اإنها ل تنال م�شتخفًا ي�شلي يومًا ويرتك يومًا، ول تنال م�شتهرتاً ي�شلي بغفلة و�شكر امام رب 
العزة، كما ل تنال امل�شتخفني الذين مل يعرفوا �شالة ال�شبح يف وقتها ولو �شادف يومًا و�شلوها يف وقتها لن�شوا 

وقالوا : "ا�شلي �شالة ال�شبح ق�شاء" !
ان ال�شفاعة �شر اإلهي وقانون ا�شتثنائي يبعث المل للمذنب كي يتوب وي�شتثمر الفر�ض يف حياته ل اأن يزيد ذنبًا 

اآخر فوق ذنبه ، فاملذنب يتوب اىل اهلل ويطلب ال�شفاعة لتنقذه يوم ل ينفع مال ول جاه .
الذين بذلوا  لنا قدم �شدق عندك مع احل�شني واأ�شحاب احل�شني  الورود وثبت  ارزقنا �شفاعة احل�شني يوم  اللهم 

.مهجهم دون احل�شني

قانون ال�شفاعة

العجب كل العجب من احلا�شدين
اعداد: ال�شيخ عدنان حممد خلف

هل تعلم ان الفيل هو احليوان الوحيد الذي ل يقفز 8



النَّبعة الطّيبة ابن الإمام مو�شى الكاظم، �شّيد جليل الَقْدر من �شاللٍة هي اأ�شرف �شاللت 
اخَللق، اإذ تّت�شل باأ�شرف الِعباد واأزكاهم.. حمّمٍد واآل حمّمد �شلوات اهلل عليهم.

اهلل( العبا�شي)لعنه  هارون  �شجن  يف  عليه  اهلل  �شالم  الكاظم  مو�شى  الإمام  ا�شُت�شهد  وملّا 
الأعداء  عن  القا�شم  فتوارى  ويقتلونهم   الكاظم المام  اولد  يطاردون  العبا�شيون  بداأ 
واختفى يف ناحيٍة من مدينة احِلّلة، فعا�ض هناك زمنًا متخّفيًا متنّكرًا ل ُيعَرف ن�شبه، حّتى 
اإىل بيت جّدتها  فُتوؤَخذ   » » فاطمة  ابنته  لُيعَرف ن�شب  نف�شه عند احت�شاره  بتعريف  اأباح 

هناك يف املدينة املنورة.
اي�شًا  بالذهب  بالذهب وله منارتان مك�شوتان  وله قرب جمّلل يف احللة، تعلوه قبة مك�شوة 

وله �شارات وهو باب حلوائج املوؤمنني واملوؤمنات يوؤمه املاليني من النا�ض حيث دعا اأخوه 
الإمام الر�شا اإىل الوفادة وزيارته عليه حيث قال: ]َمن مل َيقِدْر على زيارتي، فلَيُزْر اأخي 

القا�شم[. ون�ّض ال�شّيد ابن طاوو�ض ر�شوان اهلل عليه على ا�شتحباب زيارة القا�شم بن الإمام 
مو�شى الكاظم ف�شالم اهلل عليه يوم ولد ويوم ا�شت�شهد ويوم يبعث حيا. 

القا�سم بن الإمام الكاظم عليه ال�ّسالم

قال المام الهادي:  اجلاهل اأ�شري ل�شانه

اعداد: جمتبى الع�شامي

9 هل تعلم ان عدد ال�شور املكية 86 �شورة 



ا���ش��ي��اء قلوبنا ماتت ب��ع�����ش��رة  ي�شتجاب لنا؟ل��ذل��ك ن��دع��وا فال  

ال�سبب اأن:
الول: عرفنا اهلل تعاىل .. فلم نوؤد حقه

الثاين: زعمنا اننا نحب ر�شوله وتركنا �شنته
الثالث: قراأنا القراآن .... ومل نعمل به

الرابع: اكلنا نعمة اهلل تعاىل .... ومل نوؤد �شكرها
اخلام�ض: قلنا ان ال�شيطان عدونا .... ووافقناه و�شمعنا كالمه 

ال�شاد�ض: قلنا اجلنة حق .... ومل نعمل لها
ال�شابع: قلنا النار حق .... ومل نهرب منها

الثامن: قلنا ان املوت حق .... ومل ن�شتعد له
التا�شع: اذا انتبهنا من النوم ... ا�شتغلنا بعيوب النا�ض ون�شينا عيوبنا

العا�شر: دفنا امواتنا .... ومل نعترب بهم
احلادي ع�شر: ندعي ولية حممد واآل حممد وحمبتهم ومل نعمل ب�شريتهم

ومل نطع اوامرهم.
 الثاين ع�شر: عرفنا ان �شفاعة اهل البيت

باللتزام بال�شالة يف اول وقتها ومل نلتزم بل نوؤخرها.
فاأي مع�شية اعظم من هذه؟

{فانا هلل وانا اليه راجعون}.

هل تعلم ان حا�شة التذوق عند الفرا�شة يف اأقدامها 10



اإىل  يعود  �شريع  اأر�شي  اهتزاز  الطبيعة هو عبارة عن  يقول علماء 
نتيجة  داخلية  اإجهادات  تراكم  ب�شبب  واإزاحتها  ال�شخور  تك�شر 
ملوؤثرات جيولوجية ينجم عنها حترك ال�شفائح الأر�شية. قد ين�شاأ 
يف  انزلقات  لوجود  نتيجة  اأو  الرباكني  لأن�شطة  كنتيجة  الزلزال 

طبقات الأر�ض.
ظهور  اأو  الينابيع  ون�شوب  الأر���ض  ت�شقق  اإىل  ال��زلزل  ت��وؤدي 
الينابيع اجلديدة اأو حدوث اأمواج عالية اإذا ما ح�شلت حتت �شطح 
البحر)ت�شونامي(ف�شال عن اآثارها التخريبية للمباين واملوا�شالت 
واملن�شاآت وغالبا ينتج عن حركات احلمل احلراري يف )الأ�شتينو�شفري( والتي حترك ال�شفائح القارية 
درجة  و حتدد  قد حتدث خرابا كبريا.  الزلزل  اأن  الزلزل. كما  مت�شببة يف حدوث هزات هي 
الزلزال مبوؤ�شر وتقي�شه من 1 اإىل 10 فاذا كان من 1 اإىل4 زلزل قد ل حتدث اية ا�شرار اأي ميكن 
الح�شا�ض به فقط ومن4 اإىل 6 زلزل متو�شطة ال�شرار قد حتدث �شررا للمنازل ونحوها،واما 
الزلزال تدمري مدينة باكملها وحفرها حتت الأر�ض  اأي من 7اىل10 في�شتطيع  الق�شوى  الدرجة 

حتى تختفي مع ا�شرار لدى املدن املجاورة لها هذا ما يقوله العلماء.
وقد ذكر الزلزال يف القراآن وتوجد روايات ان الزلزل �شببها ذنوب النا�ض وعدم رعايتهم احلق 

وعدم التزامهم بالواجبات وففي الروايات انها من عالمات قيام ال�شاعة.
ماهو الت�شرف املنا�شب اأثناء الزلزال

اإذا كنت يف مبنى قف حتت مدخل الباب اأو حتت طاولة متينة و بعيدًا عن النافذة والزجاج اما 
اذا كنت يف خارج املبنى قف بعيدًا عن املباين والأ�شجار وخطوط الهاتف والكهرباء واإذا كنت 

يف مركبة ابتعد عن الأنفاق واجل�شور و حاول ان تكون نف�شيتك مرتاحة ول تنده�ض.

قال ر�شول اهلل: �شائلوا العلماء، وخاطبوا احلكماء، وجال�شوا الفقراء

الزلزال

اعداد: ال�شتاذ حممد يحيى

11 هل تعلم ان التم�شاح ل ي�شتطيع اإخراج ل�شانه من بني فكيه 



قال المام الباقر: ل يكون املوؤمن جباناولحري�شا ول �شحيحا

مشاهدات املعصوم
عن ر�شول اهلل كل ملك ي�شلني ليلة املعراج 

كان ي�شحك يف وجهي، حتى اذا كنت يف ال�شماء
 الرابعة و�شلت ملكًا عظيمًا قاعدًا على �شرير، 

ف�شاألت جربئيل: من هذا؟
فقال: اخي عزرائيل.

�شاألت عزرائيل: ما الذي بني يديك؟
قال ا�شماء خلق اهلل، فكل من يجب عليَّ قب�ض روحه ميحى ا�شمه.

قلت: اأاأنت نف�شك تقب�ض ارواح اهل الدنيا كلهم؟
قال: نعم فالدنيا عندي كحلقة يف يدي.

ثم قال: يا ر�شول اهلل ما من دار ال انظر فيها خم�ض مرات يف الليل والنهار.

�شبحان اهلل
�شمكة اخلفا�ش ذات ال�شفاه احلمراء

اإنها �شمكة اخلفا�ض ذات ال�شفاه احلمراء  وهي من الأ�شماك 
العجيبة التي مت اكت�شافها قرب جزر )جالباجو�ض( التي 

تقع قبالة �شواحل )الإكوادور( يف اأمريكا اجلنوبية.
اإىل  احلمراء  ال�شفاه  ذات  اخلفا�ض  �شمكة  طول  ي�شل 
الأ�شماك  على  الغريبة  ال�شمكة  تلك  وتتغذى   ، �شم   40
ج�شمها  اإىل  فيعود  الت�شمية  �شبب  عن  اأما  منها  الأ�شغر 
امل�شطح وزعانفها التي تبدو اأقرب لالأجنحة والأقدام، ما 

جعل �شكلها يبدو اأقرب للخفا�ض منه اىل �شمكة.

اعداد: ال�شيد ح�شني املو�شوي

هل تعلم ان عدد ال�شور املدنية 28 �شورة12



بينما كان اأمري املوؤمنني علي يتجول يف اأزقة الكوفة ليتفقد اأحوال الرعية، 
راأى �شبيًا �شغريًا يبكي 

 
املوؤمنني اأمري  راأى  عندما 

وم�شح  منه  اقرتب  ال�شبي  ذاك 

دموعه و�شاأله عن �شبب بكائه

اذهب والعب مع ال�شبيان 
فاإن قالوا لك لي�ض لك اأب فقل لهم: 

اإن اأبي هو علي بن اأبي طالب

جئت لألعب مع هوؤلء ال�شبيان 
ولكنهم طردوني لأني يتيم الأب وقالوا لي: 

نحن ل نلعب مع من لي�ض له اأب

تبكي  لماذا 
يا بني؟

�شيناريو: جعفر احل�شيني
ر�شوم: يا�ض الر�شام

تلوين: غفران الطائي

13 هل تعلم ان البطة هي احليوان الوحيد الذي ل �شدى ل�شوته 



املو�شوع،  �شائق  وكتاب  القلب،  �شيِّق  او  �شيِّق  ان�شان  قل: 
ومو�شوع �شائق.

ول تقل: كتاب �شيِّق املو�شوع ول مو�شوع �شيِّق.

مبعنى  كالقيِّم  امل�شتاق،  معناه  لأن"ال�ّشيق"  وذلك  ال�شبب: 

امل�شتقيم، ولن الكتاب ل يكون م�شتاقاً.

اكتب: حممد بن علي وعلي بن حممد.
ول تكتب: حممد ابن علي وعلي ابن حممد.

ال�شبب: حتذف همزة الو�شل لفظًا وخطًا يف كلمة)ابن( اذا كانت
 م�شبوقة بَعَلم مثل)حممد( وبعدها َعَلم مثل)علي(

ِرْب. �شْ ْر، اإِْذَهْب، اإِ اكتب: اأُْن�شُ
ِرب. ْر، اأََْذَهْب، اأُُُُُُ�شْ ول تكتب: اإِْن�شُ

فمثاًل  الفعل(  الفعل)عني  من  الثالث  احلرف  حركة  نف�ض  تكتب  المر  فعل  همزة  حركة  ال�شبب: 
ْر( تكتب الهمزة م�شمومة لن ال�شاد وهي عني الفعل اي�شًا م�شموم، ال يف حالة كون احلرف  )اأْن�شُ

الثالث من الفعل مفتوح تكتب الهمزة مك�شورة مثل)اإِْذَهْب(.

خلف
مد 

حم
لد 

يخ خا
ال�ش

د: 
عدا

ا

اأّن "اذا" للتعليل و "اإذا" لل�شرط.
واأّن "اإذ" قد تكون ظرفًا ملا م�شى من الزمان {َواْذُكُروا اإِْذ ُكنُتْم َقِلياًل}، وقد تكون 

فجائية " بينما اأنا جال�ض اذ جاَء زيٌد" .
و "اإذا" حرف �شرط غالبًا، وتقع فجائية وابتدائية.

الفرق بني)اإذ( و)اإذا(

هل تعلم ان قراءة القراآن تزيد يف احلفظ14



مباذا جتيب لو �شاألوك عن رجل يعمل على العزف بالآلت املو�شيقية 
و ياأخذ الأجرة عليها فما حكمه؟ 

اقول: اذا كان ميار�ض العزف بكيفية لهوية فهو حرام و اأخذ الجرة 
عليه حرام اي�شا .

مباذا جتيب لو �شاألوك عن تناول ال�شمك املعلب من بالد ا�شالمية دون 
التاأكد من احتوائه على فل�ض؟

اقول: اذا ا�شرتيته من م�شلم ل ي�شتحّل غري ذوات الفل�ض حّل اكله.

مباذا جتيب لو �شاألوك عن حكم املتاجرة باآلت اللهو؟
اقول: ل يجوز املتاجرة باآلت اللهو املحّرم بيعا ً و�شراًء اأو 

غريها، كما ليجوز �شنعها واأخذ الجرة عليها.

قال المام ال�شادق: طلبت حب اهلل عزوجل فوجدته 
يف بغ�ض اأهل املعا�شي

15 هل تعلم ان ال�شواعق ت�شرب الأر�ض اأكر من    6000 مرة يف الدقيقة الواحدة هل تعلم ان قراءة القراآن تزيد يف احلفظ



بنك املعلومات
شرب

ى �
طف

م�ش
ن: 

لوي
   ت

ني 
حل�ش

د ا
 عب

وك
مرز

مد 
اح

م: 
ر�ش

د و
عدا

ا كم من الوقت ميكننا ان 
ن�صمد بدون تنف�س

كيف تتنف�س اال�صماك

ماذا تفعل اال�صماك خارج املاء

ان  ميكننا  بالغة  ب�شعوبة 
بدون  دقائق  ب�شع  نبقى 
ل  اجل�شم  لن  نتنف�ض  ان 
ي�شتطيع ان يعي�ض من دون 

اوك�شجني.

هي ل تتنف�ض بال�شبط مثلنا. اذ تتنف�ض 
الوك�شجني  تاأخذ  التي  بخيا�شيمها 

املوجود يف املاء.

ان معظم ال�شماك ل تعي�ض طويال 
خارج املاء لن ال�شماك ل ت�شتطيع 
يف  ال��ذي  الوك�شجني  تلتقط  ان 

الهواء فهي تعي�ض يف املاء

هل تعلم ان البيت الذي يقراأ فيه القراآن ي�شيء لأهل ال�شماء كما ت�شيء جنوم ال�شماء لهل الر�ض16



ان ا�صغر اجزاء اجل�صم هي اخلاليا

ملاذا نحن
 خمتلفون جميعا؟

ان جيناتنا ورثناها من كل 
من الوالدين

هل 
تعلم

جد 
ابي

جدي

ابي

اخلاليا �شغرية جدًا فال نراها ال باملجهر. اخلاليا هي 
اخلاليا  ا�شكال  تختلف  للج�شم،  احلياة  تعطي  التي 
ح�شب موقعها من اجل�شم وح�شب الدور الذي تاأديه.

اننا خمتلفون لن 
فكل  خمتلفة  جيناتنا 

خلية يف ج�شمنا حتتوي على 
من  تختلف  عديدة.  جينات 
هي  واجلينات  لخر  �شخ�ض 

التي حتدد �شفاتنا- الطول- لون 
العني- ال�شعر- اجللد

ا  ذ ملا
ن�صبه اهلنا يف 
اغلب االحيان

بنك املعلومات

17 هل تعلم ان القداحة)اجلداحة( عرفت قبل معرفة عود الثقاب 



ينقل: اإن الفيل�شوف الكبري احلاج املال هادي ال�شبزواري ذهب اإىل مدينة كرمان يف 

ايران  دون اأن يعرفه اأحد، فدخل، وطلب من متويل احدى املدار�ض الدينية غرفة 

لي�شتعني بها على ق�شاء حوائجه، وملا مل يعرف املتويل املال هادي �شاأله: هل اأنت من 

العلماء؟ فاأجابه املال كال، فقال املتويل: باأن الغرف خا�شة للعلماء فقط ول ا�شتطيع 

ان امنحك غرفة ال  اذا قمت مب�شاعدة خادم املدر�شة ببع�ض العمال.

واأخرياً اأقنع املتويل باأن ي�شرتيح يف زاوية الغرفة �شريطة اأن يقوم مب�شاعدة اخلادم باأعمال 
املدر�شة.

ويف بع�ض الأحيان كان يقوم ال�شبزواري مب�شاركة الطلبة يف البحث، ومل مي�ض على 

ذلك وقت طويل حتى تزوج بابنة خادم املدر�شة، ثم عاد اإىل مدينة �شبزوار ب�شحبة 

من  يتوافدون  الطلبة  واأخذ  يوم،  بعد  يوماً  تزداد  و�شهرته  ال�شنون  وم�شت  زوجته 

الأطراف اإىل �شبزوار لتلقي احلكمة والفل�شفة، وقد وفد بع�ض طلبة كرمان اإىل در�ض 

احلكيم فجاء احلكيم و�شعد املنرب واأخذ يدر�ض، فما اأن راآه طلبة كرمان حتى فهموا 

باأنه �شهر خادم املدر�شة يف كرمان، ومل يتعرفوا عليه طيلة هذه املدة، واأ�شفوا على 

ذلك لعدم ا�شتفادتهم خالل تلك املدة من مقامه العلمي، واأخذوا يتحدثون ب�شوت 

عال ب�شكل األفت بقية الطالب، وبعد انتهاء الدر�ض وخروج الأ�شتاذ من املدر�شة، 

اأولها  الق�شة من  فنقل طالب كرمان  �شبزوار على طالب كرمان،  اعرت�ض طالب 

وكيف اأن احلكيم الكبري كان ل يظهر نف�شه ومقامه العلمي، طيلة هذه الفرتة.

احلاج مال هادي السبزواري يف كرمان
التواضع ديدن علمائنا

قال ر�شول اهلل: جال�ض الأبرار، فاإنك اإن فعلت خريا حمدوك، 
واإن اأخطاأت مل يعنفوك

هل تعلم ان الزبور هو الكتاب ال�شماوي الذي نزل على نبي اهلل داوود )عليه ال�شالم( 18



بنائه وامتام  ا�شرف على  نالته عناية ر�شول اهلل حيث  الإ�شالم  اأول م�شجد بني يف  قباء هو  م�شجد 
عمارته وو�شع احجاره فكان �شلوات اهلل عليه يق�شده بني احلني والخر لي�شلي فيه وقد جاء يف ف�شله 
ان ال�شالة فيه تعدل عند اهلل عمرة وقد عد امل�شجد املذكور من ابرز م�شاجد ال�شالم حيث قال اهلل 
ُرواْ َواهلّلُ ُيِحبُّ  ِل َيْوٍم اأََحقُّ اأَن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن اأَن َيَتَطهَّ ْقَوى ِمْن اأَوَّ �َض َعَلى التَّ َ�ْشِجٌد اأُ�شِّ تعاىل{ملَّ
ِريَن}.واما �شفته فكان بناءه ب�شيطا مربعًا  طول �شلعه 70 م وله 3 اأبواب كل باب منها يف جدار من  هِّ امْلُطَّ
اجلدران الربعة اخلارجية، مع وجود رواق من اجلهة الغربية من اجلدار ال�شمايل حممول على اغ�شان 
للنبي حممد وا�شحابة،  ال�شرقي ت�شعة غرف ت�شكل م�شكنا  النخيل، ويف اجلهة اجلنوبية من اجلدار 
ويف اجلهة اجلنوبية �شفني من العمدة حتمل �شقفًا يغطي املنطقة املخ�ش�شة لل�شالة يف اوقات هطول 
 ،نبيه بال�شالم من قرب على  فه  و�شرَّ النبوي،  امل�شجد  لزيارة  اهلل  وفقه  فمن  وبناء على هذا  املطر 

وحلَّ باملدينة الفا�شلة يتمتع بربكاتها، 
نف�شه  فيها؛ فال يحرمن  باجلوار  وينعم 
من زيارة هذا امل�شجد املبارك للح�شول 
زيارته،  على  املوعود  الأج��ر  على 
يف  تطهر  )من   :بقوله فيه  وال�شالة 
فيه  ف�شلى  قباء  م�شجد  اأتى  ثم  بيته 
احلديث  يف  عمرة(  اأجر  له  كان  �شالة 

الآنف الذكر.

مسجــد قبــاء

اإياكم وجمال�شة املوتى، قيل: يا ر�شول اهلل! من   :قال ر�شول اهلل
املوتى؟ قال: كل غني اأطغاه غناه

اعداد: ال�شيد ا�شماعيل العرداوي

19 هل تعلم ان املنافق هو من يخفي الباطل ويدعي انه من اهل احلق وهو العن من الكافر هل تعلم ان الزبور هو الكتاب ال�شماوي الذي نزل على نبي اهلل داوود )عليه ال�شالم( 



انا من احليوانات الزاحفة  ذات الدم البارد فانا يُ�مكنني ال�شباحة والغو�ض 

يف املاء و ميكنني العي�ض على الر�ض اي�شا، عندي ارجل ميكنني امل�شي بها 

لكن ببطئ. اتكاثر من خالل و�شع البيو�ض حيث ت�شع انثاي البي�ض على 

فهذا  البي�ض  يفق�ض ونحن ل نح�شن  الر�ض يف مكان جاف و ترتكه حتى 

البي�ض نحو املاء  تقدير اهلل فينا. وبعد ذلك تذهب افراخي بعد اخلروج من 

ر ومنا دون  بدافع غريزي لت�شتكمل  حياتها. ونحن انواع خمتلفة فمنا املعمَّ

ذلك امتاز بوجود درقة �شلبة احملها على ظهري حتمي ج�شمي من الخطار 

وا�شتطيع �شم را�شي داخلها  عندما ا�شعر باخلطر.
فهل عرفتم َمْن أنا ؟

لقد ذكر اهلل �شبحانه وتعاىل العنب يف موا�شع عدة يف كتابه الكرمي يف جملة نعمه التي انعم بها على عباده يف هذه 
الدار ويف الآخرة وهو من اأف�شل الفواكه واأكرها نفعا، وهو اأحد الفواكه الثالث التي هي ملوك الفواكه: العنب 

والرطب والتني .
يحتوي العنب على مواد �شكرية تبلغ قيمتها 15%، منها حوايل 7% جلوكوز ، وتزداد ن�شبته كلما ن�شجت الثمرة، 

ويعترب اجللوكوز من اأ�شهل املواد ال�شكرية تركيبا واأ�شهلها ه�شما وامت�شا�شا ومتثيال باجل�شم. 
وقد وجد اأن تناول 100غرام من العنب يعطي اجل�شم كمية من الطاقة تعادل حوايل 75 �شعرا حراريا، وترجع هذه 
الطاقة اأ�شا�شا اإىل احرتاق ومتثيل املواد ال�شكرية املوجودة بالعنب داخل اجل�شم. والعنب غني باملواد ال�شكرية التي 
يعتمد عليها الكبد اعتمادا كبريا يف تخزينها لال�شتفادة منها عند احلاجة اإليها كال�شيام مثال. ويحتوي العنب كذلك 
الفو�شفور  الكال�شيوم،  البوتا�شيوم،  على بروتينات 0.8%  ، وعلى دهون 0.5%  كما يحتوي على الأمالح مثل 

واحلديد. 
وق�شر العنب غني بفيتامني )ب( املركب الذي يدخل يف عمليات حيوية كثرية يف ج�شم الإن�شان وهو عامل مهم 
ل�شالمة اجلهاز الع�شبي. وكذلك يحتوي العنب على كمية ل باأ�ض بها من فيتامني )ج( الذي يحافظ على مناعة 

اجل�شم ويقلل من احتمالت ا�شابته باملايكروبات واجلراثيم . 
والعنب م�شدر غني بالألياف النباتية التي متنع حدوث الإم�شاك وتنظم م�شتوى اجللوكوز والكول�شرتول باجل�شم بل 

حتمي كذلك اجل�شم من الإ�شابة مبر�ض �شرطان الأمعاء.

العنب

اعداد: ال�شتاذ �شياء احلفار

قال المام ال�شادق: اإن اهلل تبارك وتعاىل اأق�شم بعزته وجالله اأن 
ل يعذب اأهل توحيده بالنار اأبدا

هل تعلم ان الفيل يولد بعد 640 يومًا من احلمل20



يدعو المام يف هذا احلديث اىل التو�شل اىل ق�شاء احلاجة املرجو منه 

�شاأن  يرفع  باأن  تعاىل  يدعوه  اأن  ما ميكن،األ وهي  تي�شريها،باأف�شل  تعاىل 

دعاٌء  به  اقرتن  حُمالة،وملّا  ل  م�شتجاب  دعاٌء  خلقه،وهو  واأف�شل  نبيه 

وطلٌب اآخر،ف�شياأمر تعاىل مالئكته بتي�شريهما معاً؛اإذ لي�ض من �شنع الكرمي 
اجلواد الف�شُل بينهما.

وهذا اأمٌر مهٌم للغاية،وقد ل ي�شت�شعر اأهميته ال متع�شُر احلاجة،مَمْن اأ�شناه طوُل 

النتظار و اآي�شه،فهو متلهٌف اىل ما ينفعه يف جُنح مطلبه.

كما  اأنه موؤثر يف انفتاح النف�ض على الدعاء،و توقع الجابة،بل تيقنها، وهو ما يوجب 

النف�شي،املوؤدي اىل  الو�شع  والت�شاوؤم وتغرّي  النقبا�ض  لعدم  ال�شدر،امل�شتلزم  ان�شراح 

العديد من امل�شاعفات ال�شيئة،مما ينعك�ض على الفرد،بل َمْن حواليه،فهو موجٌب لتوتر 

ايجاباً؛ولو بطريقة  اأو  الفرد من مكونات املجتمع،ويوؤثر فيه �شلباً  العام؛كون هذا  الو�شع 

غري مبا�شرة،ال اأنها ُتلقي بظاللها وُتخّيم عليه، فيت�شنج يف تفاعله وتعامله؛كونه قد امتزج 

نف�شياً بحاجته املتع�شرة،وعندها فتذكريه بفاعلية ال�شالة عليهمما يخفف عنه العناء وعن 

املجتمع �شلبيات التوترات التي ل توؤمن عند حدود معينة.    

من اخالق
:اإذا كانت لك اىل اهلل �شبحانه حاجٌة فابداأ مب�شاألة ال�شالة  االمام علي قاَل الإماُم عليٌّ

على النبي،ثم �َشْل حاجَتَك،فاإنَّ اهللَ اأكرُم من اأْن ُي�شاأَل حاجتني فيق�شي 

اإحَداهما ومينع الأُخرى.

 اأثبت العلم احلديث 

وجود اإفرازات عند الذباب بحيث حتول 

ما تلتقطه اإىل مواد مغايرة متاماً ملا التقطته لذا فنحن 

ل ن�شتطيع معرفة حقيقة املادة التي التقطتها و بالتايل ل 

ن�شتطيع ا�شتنقاذ هذه املادة منها اأبداً. فمن اأخرب  نبينا 

وجل العامل  حممد بهذا اأي�شاً ؟ األي�ض اهلل عزَّ

بدقائق الأمور هو الذي اأخربه ؟

القراآن وعلماء
 القرن الع�رشين

 
علي الإمام  اأخالق  كتاب:  عن 

حممد �شادق اخلر�شان
لل�شيد 

ف
حممد خل

اعداد: ال�شيخ خالد 

21 هل تعلم ان اأكر املعادن �شيوعًا على وجه الأر�ض هو الأملنيوم

َباُْب  قال تعاىل:َواإِْن َي�ْشُلُبُهُم الذُّ
ُعَف  �شَ ِمْنُه  َي�ْشَتْنِفُذْوُه  ْل  �َشْيَئًا 
اِْلُب َوالمْطُلْوُباحلج: 73  الطَّ



هل جزاء االح�سان اال االح�سان
اأثار  كان ال�شاب يقوم بالهتمام ومراعاة العجوز كل يوم مما 

ا�شتغراب الطبيب امل�شوؤول عن رعاية العجوز
�شنه  كرب  ب�شبب  امل�شت�شفيات  احدى  يف  ال�شن  كبري  رجل  دخل 
ومر�شه وكان يف كل يوم ياأتي �شاب يزوره ويطمئن عليه وياخذه يف 

جولة يف حديقة امل�شت�شفى

يا ليته كان 
يكن ابني يا ليت  لم  اذا  تقول؟  ماذا 

ابنك فمن هو؟

ما �شاء اهلل يا حاج، 
الذي  ابنك  لك  يحفظ  اهلل 

اأولد يف هذا  يزورك، ل يوجد 
وان  مثله  يفعلون  الزمان 

وجدوا فهم قلة

ئي
لطا

ن ا
فرا

: غ
ين

تلو
     

م   
�شا

الر
�ض 
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هل تعلم ان ال�شمك ينام وعيونه مفتوحة لأنه ل ميلك اأجفانا22



يا بني ِلَم تتعب 
هذا  وتتحمل  نف�شك 

العناء؟

وع��ن��دم��ا 
ع��ل��م ب��وح��دت��ي ان��ا 

حالي  يتفقد  اأ�شبح  وزوجتي 
حتى ا�شتد بي المر�ض فجاء 

طعم بي الى الم�شت�شفى زال  م��ا 
الحلوى في فمي

الذي كنت  اليتيم من احلي  الطبيب فقال: هذا  ال�شيخ يق�ض على  فبداأ 
�شاكنًا فيه، راأيته مرة عندما كان �شغريًا عند باب امل�شجد يبكي عندما 

تويف والده  

فهداأته وا�شرتيت له بع�ض احللوى ولعبته قلياًل ، 
ثم مل اأحتك به منذ ذلك اليوم

يقول العجوز وملا كنت اأ�شاأله عن �شبب اهتمامه بي كان يب�شتم ويقول:

23 هل تعلم ان النبي الذي ت�شبح اجلبال معه هو النبي داوود)عليه ال�شالم(



 ال�شاءة الوىل:�شع لك هدفًا واحدًا �شاميًا وممكن التحقق والوقوع
ثم تابع خطوات اجناحه:

* اإجعل هدفك امام عينيك.  
* اإجعل هدفك وفق ميولك واهتماماتك.

* عليك مبطالعة �شرية العظماء الذين كان لهم هدفًا 
مماثاًل لهدفك.

* حفز نف�شك لتحقيق اأهدافك، وكافئها بعد ذلك.

قال ر�شول اهلل: من اأدى اإىل امتي حديثا يقام به �شنة اأو يثلم 
به بدعة فله اجلنة

كيف ندير اوقاتنا بفعالية
ا�صاءات

* �شع لك خططًا مكتوبة.
* �شع لك جداول يومية.

* خطط لالأمور اليقينية اأو املحتملة.
* �شع لك خططًا يومية واأ�شبوعية و�شهرية و�شنوية.

* كن مرنًا يف و�شع خططك.
* اإق�ِض ع�شر دقائق يف نهاية كل يوم لن�شاطات اليوم التايل.

* راجع خطتك دائمًا )الأ�شبوعية – اجلمعة، ال�شهرية – نهاية ال�شهر( و تذّكر ان:      
         التخطيط اجليد للوقت + الإجراءات الإيجابية ملواجهة م�شيعات الوقت = اإدارة فّعالة للوقت

ال�شاءة الثانية:التخطيط

هل تعلم ان جزر لجنرهانز تقع يف البنكريا�ض24



ف�شل زيارتها:
احل�شن  اأبي  �شعيد، عن  بن  �شعد  1. عن 

بنت  فاطمة  زيارة  عن  �شاألته   : »قال   الّر�شا
مو�شى، قال : َمن زارها فَله اجلنَّة« .

واإن  مكة  وهو  حرمًا  هلل  اإن   :ال�شادق المام  قال   .2
 املوؤمنني لأمري  واإن  املدينة  وهو  حرمًا   للر�شول

قم،  بلدة  وهو  حرمًا  لنا  واإن  الكوفة  وهو  حرمًا 
و�شتدفن فيها امراأة من اولدي ت�شمى فاطمة، 

فمن زارها وجبت له اجلنة.

1. قال: العامل بالظلم واملعني عليه والرا�شي به �شركاء.
2. قال: لن ي�شتاأثر العبد حقيقة الميان حتى يوؤثر دينه على �شهوته، ولن يهلك 

حتى يوؤثر �شهوته على دينه.
النا�ض  افتقر  باهلل  ا�شتغنى  من   :قال  .3
اليه، ومن اتقى اهلل احبه النا�ض وان كرهوا.

املرء  ُتعني  خ�شال  ارب��ع   :قال  .4
والعلم  والغنى  ال�شحة  العمل،  على 

والتوفيق.

من و�شاياه
يبغ�ض  ان   :قال  .1

امل��ال،  وا�شاعة  وال��ق��ال،  القيل 
وكرة ال�شوؤال.

ن�شف  النا�ض  اىل  التودد   :قال  .2
العقل.

3. قال: �شديق كل امرىٍء عقله وعدوه 
جهله.

ول  راح��ة  لبخيٍل  لي�ض   :قال  .4
ول  وف��اء،  مللوٍل  ول  ّل��ذة،  حل�شود 

لكذوب مروءة.

1 ذو القعدة- والدة ال�صيدة مع�صومة

اآخر ذي القعدة- �صهادة االمام حممد اجلواد

11ذو القعدة- والدة االمام علي الر�صا

اعداد: ال�شيخ �شعد مرزوك احل�شناوي

25 هل تعلم ان  القوم الذين كانوا يعتقدون ان عزيرا ابن اهلل هم اليهود



هل تعلم ان الأح�شنة لمتتلك عظاما يف رقبتها26

هل ت�ستطيع معرفة 
ك��������م ق�����ط�����ة ت������وج������د يف 

هذه ال�سورة؟

1. اأخوان يب�شران كل �شيء ولكن ل يرى اأحدهما 
الآخر فما هما؟

يرفع  اثقال ول يقدر  يرفع  الذي  ال�شيء  2. ما هو 
م�شمار؟

3. اأنا ابن املاء فاإن تركوين يف املاء مت فمن اأنا؟
ع�شافري  اأرب��ع��ة   .4  
جاء  ���ش��ج��رة.  على 
�شهما  �شرب  و  �شياد 
فاأ�شاب ع�شفورا.فكم 
على  �شيبقى  ع�شفورا 

ال�شجرة؟

األغاز 



ا ل ع ب ر م ه� ر �ض ق
ق ر ب ا و ق ب ر ب ي
و ل ا م �ض و ط ر م ف
ن م ع ف ن ي ا خ ي ر
ي ه� ر ر �ض ن م ك �ض �ض
ك ذ د ع ه� �ض ن ل ا ج
ز ا ل ب ق ر ب ه� ن ر
ل ى �ض ج ر ل ا م ل ل
ا ن م ي ك ز ل ا ا ا

املرت�شى
جواب العدد ال�شابق

اجلواب يف العدد القادم

27 هل تعلم ان البواخر ت�شري يف املياه الباردة ب�شكل اأ�شرع من املياه الدافئة

قرباِن يف طو�ض خي�ر النا�ض كله�ُم    
                                            وق���ب�ر �ش�ّره�م ه�ذا م����ن الِعَب����ِر 

ما ينفع الرج�َض من قرب الزكّي ول     
                                            على الزكّي بقرب الرج�ض من �شرِر 

جد الفروق االثنا ع�سر بني ال�سورتني 

دعبل   البيت اهل  ل�شاعر  البيتان  هذان 
اخلزاعي ر�شوان اهلل تعاىل عليه يف مدح المام 
اهلل(  العبا�شي)لعنه  ه��ارون  وذم   الر�شا
عليها  ا�شر  املربعات  منت�شرة يف هذه  حروفهما 
ت�شكل  التي  املتبقية  احلروف  اجمع  ثم  باخلط 
المام  فيها  دفن  التي  املدينة  ا�شم  مبجموعها 

الر�شا املكونة من اربعة احرف



28

هل تدخل يف بيت ي�صمع فيه الغناء؟
ان كنت جتيب بنعم فقد خالفت االمام ال�صادق الذي نهى 
عن الدخول يف مثل هكذا بيوت حفاظًا علينا الن بيت 
عليه  اهلل  �صلوات  فكان  الفجيعة  فيه  تاأمن  ال  الغناء 
معر�ض  اهلل  بيوتًا  تدخلوا  ال  و�صيعته:  ال�صحابه  يقول 

عن اهلها.

               ن�شتقبُل مقرتحاِتُكْم وم�شاركاِتُكْم عْن طريِق:
E-mail: isdarat.ihs@gmail.com       

Mobile : 07709646612  -  07804358072


