
جملٌة شهريٌة تصدُر َعْن إعالِم مدرسِة  اإلماِم احلسنِي الدينيِة يف الصحِن 
احلسيينِّ الشريِف  ُتعَنى بثقافِة   الفــــتى  ِمْن 10 سنوات اىل 15 سنة. 

28العدد
ذو احلجة1434هـ



رقُم الإيداِع يف داِر الكتِب والوثائِق )1564( 2

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

ذو احلجة1434ه�

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 
احلجة  ذي  �شهر  هو  ها  اخلري  فتية  اعزائي 
فاأول  املباركة  ومنا�شباته  باعياده  اقبل  احل��رام 
ليايل  وهي  بركة  باعظم  لياليها  بوركت  منه  ع�شرة 
واليوم   مو�شى اهلل  نبي  لقوم  والمتحان  الختبار 
للذهاب  احلجاج  ا�شتعداد  وهو  الرتوية  يوم  هو  منه  الثامن 
اىل عرفات والتا�شع يوم عرفة وهو عيد وان مل ي�شم عيدًا ويوم 
العا�شر واحلادي ع�شر والثالث ع�شر ايام عيد ال�شحى املبارك ويوم 
البيعة  وفيه جندد  الغدير  الكرب وهو عيد  اهلل  الثامن ع�شر هو عيد 
والع�شرين  الرابع  ويوم   طالب ابي  بن  علي  املوؤمنني  لمري 
يوم  والع�شرين  اخلام�س  ويوم  باخلامت  الت�شدق  ويوم  املباهلة  يوم 
نزول �شورة هل اتى. فاأيامه عظيمة جدًا فهنيئًا لكم وا�شاأل اهلل 
لكم التوفيق للعلم والعمل ال�شالح. واعلموا ان اليوم ال�شابع 
المام  ا�شت�شهاد  يف  العظمى  امل�شيبة  يوم  ال�شهر  هذا  من 
م�شلم  �شيدنا  ا�شت�شهاد  اي�شا  منه  الثامن  ويوم   الباقر

.بن عقيل

داِر  فــــي  اإليداِع  رقُم 
الكتِب والوثائِق )1564(



َمن زار اأَخًا يف اهلل وجبت له اجلنة

ف
حممد خل

اعداد: ال�شيخ عدنان 
قال المام علي:  اأقبح الغدر اإذاعة ال�شر

يروى اأن َمَلكا من املالئكة مر برجل واقف على باب دار، فقال له امللك: يا عبد اهلل، ما يقيمك 
على باب هذه الدار؟ قال: اأخ يل فيها، اأردت اأن اأ�شلم عليه. فقال امللك: هل بينك وبينه رحم 
ما�شة ، اأو نزعتك اإليه حاجة؟ فقال : ل ، ما بيني وبينه قرابة ، ول نزعتني اإليه حاجة اإل اأخوة 
ال�شالم وحرمته ، واأنا اأتعاهده واأ�شلم عليه يف اهلل رب العاملني. فقال امللك: اإين ر�شول اهلل اإليك، 
وهو يقروؤك ال�شالم ويقول: اإمنا اإياي اأردَت، ويل تعاهدَت، وقد اأوجبُت لك اجلنة، واأعفيُتك من 

غ�شبي ، واأجرُتك من النار.
وعن ر�شول اهلل : من زار اأخاه يف بيته قال اهلل عز وجل له: اأنت �شيفي و زائري، عليِّ ِقراك-

اي عليه �شيافته- وقد اأوجبت لك اجلنة بحبك اإياه .
َل  وعن اأبي عبد اهلل قال : من زار اأخاه هلل ل لغريه التما�َس موعِد اهلل وتنّجَز ما عند اهلل َوكَّ

اهلل به �شبعني األف ملك ينادونه األ طبت وطابت لك اجلنة .
، ول�شُت اأر�شى  وعنه اي�شا انه قال: من زار اأخاه يف اهلل قال اهلل عز وجل: اإياي زرَت وثواُبك عليَّ

لك ثوابا دون اجلنة .

3 هل تعلم ان معنى البتول هو املنقطعة عن الدنيا اىل اهلل 



ال�شالم  وعليكم 
طبعاً وبكل �شرور

ويف  وا�شماعيل  �شليم  ال�شديقان  ف�شار 
الطريق التقوا ب�شديقهم جعفر

فذهب معهم جعفر ويف الطريق:

يا  عليكم    ال�شالم 
معي  ت��ذه��ب  ه��ل  �شليم 

لنلعب ال�شطرنج

مرحباً يا جعفر هيا 
معنا لنعلب ال�شطرنج
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سليم والشطرنج

هيا يا جعفر فنحن 
م�شتعجلون

ِل�������َم ت��ل��ع��ب��ون 
ال�شطرنج يا ا�شدقائي 

ونق�شي  لنت�شلى 
بع�س الوقت به 

هل تعلم ان بحريى الراهب عندما راأى الر�شول يف �شغره تنباأ انه �شيكون نبيا4



لماذا ل نذهب الى 
ون�شبح  ال�شباحة  حو�س 

ونت�شلى هناك بدًل منه

نحن نحبه ول نبدله 
باأي لعبة اخرى

تعلمون  وهل 
ان لعبها حرام

يقول  وم���ن 
هذا 

بهذه  ال�شطرنج  وما عالقة 
الآية انه لم يذكر فيها

امامنا  ق��ال  لقد 
ال�شطرنج  ان   ال�شادق

والنرد  مي�شر

�شكراً لك يا جعفر 
لقد افتدنا كثيراً وجنبتنا 

ما حرم اهلل

نهى  وتعالى  �شبحانه  اهلل  ان 
َما اْلَخْمُر َواْلَمْي�ِشُر  عنها بقوله{َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنواْ اإِنَّ
ْيَطاِن  ال�شَّ َعَمِل  ْن  مِّ ِرْج�ٌس  َوالأَْزَلُم  اُب  َوالأَن�شَ

ُكْم ُتْفِلُحوَن} َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَّ

5 هل تعلم ان عدد احلجات التي حجها النبي هي حجة واحدة فقط عندما كان يف املدينة



الكويف وابي حنيفة
باأبي حنيفة وهو يف جمع  اأبرز تالمذة الإمام ال�شادق، مّر ذات يوم  كان ف�شال بن احل�شن الكويف من احد 
كثري ميلي عليهم �شيئا من فقهه وحديثه، فدنا من جمل�س اأبي حنيفة ف�شّلم عليه فرد القوم باأجمعهم ال�شالم وبعد 
اُل الكويف ابا حنيفة قائاًل: يا اأبا حنيفة، رحمك اهلل، اإن يل اأخا يقول: اإن خري النا�س  التحية وال�شالم خاطب ف�شّ

بعد ر�شول اهللعلي بن اأبي طالب واأنا اأقول: اإن اأبا بكر خري النا�س وبعده عمر، فما تقول اأنت؟!
اإىل جنب ر�شول  فاإنهما كانا يجل�شان يف احلروب  اأبو بكر وعمر  اأبو حنيفة: قل لأخيك كيف تقدم عليًا على 
اهلل يف حني يبعث الر�شول عليًا اإىل احلرب والقتال وهذا يعني اأنهكان يحبهما اأكرث و�شعى لإبعادهما 

عن مواطن اخلطر. 
ل اهلل املجاهدين على  ل املجاهدين يف قوله:  {وف�شّ ال: واأنا قلت ذلك لأخي، فاأجابني اإن القراآن الكرمي ف�شّ ف�شّ

القاعدين اأجرًا عظيمًا}.
فاأطرق اأبو حنيفة مليًا ثم رفع راأ�شه فقال: كفى مبكانهما من ر�شول اهلل كرمًا وفخرًا، اأما علمت اأنهما �شجيعاه 

يف قربه فاأي حجة لك اأو�شح من هذه؟
ال: اإين قد قلت ذلك لأخي اأي�شًا، فقال: يقول القراآن الكرمي: {ل تدخلوا بيوت النبي اإل اأن يوؤذن  فقال له ف�شّ

لكم}، ومعلوم اأن قرب النبي يف بيته ومل ي�شدر منه اإجازة بدفنهما قطعًا ول من الورثة. 
اأبو حنيفة: قل لأخيك اإن عائ�شة وحف�شة قد بقي لهما �شيئًا من مهرهما عند النبي فا�شتحقتا بذلك مقدارًا 

من اأر�س البيت ووهبت كل واحدة هذا املقدار لأبيها. 
ال: لقد قلت ذلك لأخي، فقال: اأمل تقرا القراآن حيث يقول: {يا اأيها النبي اإنا اأحللنا لك اأزواجك الالتي  ف�شّ

اآتيت اأجورهن}، وبهذا يكون النبي قد اأعطى كل واحدة من زوجاته مهرها يف حياته. 
وبحقوق  املو�شع  ذلك  يف  الدفن  فا�شتحقا  وحف�شة  عائ�شة  حق  نظرا  اإنهما  قال:  ثم  �شاعة  حنيفة  اأبو  فاأطرق 

ابنتيها. 
ال قد قلت له ذلك فقال: اأنت تعلم اإن النبي مات عن ت�شع ن�شاء ونظرنا فاإذا لكل واحدة منهن ت�شع  فقال ف�شّ
الثمن ومن ثم نظرنا يف ت�شع الثمن فاإذا هو �شرب يف �شرب! فكيف ي�شتحق الرجالن اأكرث من ذلك؟ وبعد فما بال 

عائ�شة وحف�شة ترثان ر�شول اهلل وفاطمة ابنته متنع من املرياث؟
فقال اأبو حنيفة: يا قوم نّحوه عني فاإّنه راف�شّي خبيث.

قال ر�شول اهلل: من كظ�����م غيظ�����ا مالأ اهلُل جوَفُه اإميانا

6
هل تعلم ان الفواطم الالتي هاجر بهن المام علي واحلقهن بالنبي يوم 

الهجرة هن فاطمة بنت النبي وفاطمة بنت ا�شد وفاطمة بنت احلمزة 



قال ر�شول اهلل: ادفعوا اأبواب الباليا بال�شتغفار

عن القيامة
ان ما ت�شاألون عنه �شيء عظيمًا يهول ويبكي فيه مقدمات واحداث اْجَمَلها ر�شوُل اهلل مع احد املنكرين 
ميت  يبقى،  فال  واحدة،  �شيحة  بهم  ي�شاح  النا�س  ]ان  فيها  واجلبال  النا�س  حال  وا�شفًا  قال  حيث  لها 
وي�شفون  فُيْن�شر من مات،  اخرى  بهم �شيحة  ي�شاح  ثم  اهلل،  �شاء  ما  ال  ال مات،  ُح�شر، ول حي  ال 
جميعًا، وتن�شق ال�شماء، وتهد الر�س، وتخر اجلبال هدًا، وترمي النار مبثل اجلبال �شررًا، فال يبقى ذو 
روح ال انخلع قلبه، وذكر دينه و�شغل بنف�شه ال ما �شاء اهلل[. ومما اعرفه عن احوال ر�شول اهلل عند 
ذكر ال�شاعة: ا�شتد �شوته واحمرت وجنتاه وكان يقول �شلوات عليه ]لو علمتم ما اعلم لبكيتم كثريًا 
و�شحكتم قلياًل[. اجارنا اهلل واياكم من هولها وجلعنا من الآمنني منها باللتزام بال�شالة يف اول وقتها    

.وبالتم�شك بولية امري املوؤمنني علي بن ابي طالب

ال�سيد مو�سى املربقع

انه ال�شيد ابن ال�شادات ال�شيد مو�شى بن الإمام 
 وهو اأخ الإمام علي الهادي ،حمّمد اجلواد بن الإمام علي الر�شا                 

وامللقب باملربقع. ُلقب بهذا اللقب ل�شدة جماله الباهر فكان ي�شدل على وجهه برقعا حتى ي�شرتيح 
من كرثة نظر النا�س اإليه  وا�شتهر بعدالته واأمانته وديانته وكيا�شته. وكان �شالم اهلل عليه اأول من قدم اإىل 

قم من ال�شادات الر�شويني وذلك �شنة 256 ه� وله خم�شة ابناء وكانت وفاته �شالم اهلل عليه يف 
الثاين والع�شرين من ربيع الثاين 296ه � ، ودفن مبدينة قم املقّد�شة.

جمتبى الع�شامي
اعداد: 

7 هل تعلم ان طول املعدة يف الإن�شان العادي يبلغ 25 �شم



مشاهدات املعصوم

كان النبييقول: كلما ا�شري بي اىل ال�شماء ما مررت مبالأ من املالئكة ال �شاألوين عن علي بن ابي طالب، حتى 
ظننت ان ا�شم علي يف ال�شماء ا�شهر من ا�شمي.

وكان من م�شاهداته  اي�شا انه قال بعد حديث له: )وتلقتني املالئكة حتى دخلت ال�شماء الدنيا، فما لقيني مَلك 
ال �شاحكًا م�شتب�شراً، حتى لقيني ملك من املالئكة مل ار اعظم خلقًا منه، كريه املنظر، ظاهر الغ�شب، فقال يل مثل 
ما قالوا يل من الدعاء، ال انه مل ي�شحك، ومل ار فيه من ال�شتب�شار ما راأيت ممن �شحك من املالئكة. فقلت: من هذا 
يا جربائيل، فاين قد فزعت منه؟ فقال: يجوز ان تفزع منه، وكلنا نفزع منه. ان هذا مالك خازن النار، مل ي�شحك 
قط، ومل يزل منذ وّله اهلل جهنم يزداد كل يوم غ�شبًا وغيظًا على اعداء اهلل واهل مع�شيته فينتقم اهلل به منهم. ولو 
�شحك لحد كان قبلك، او كان �شاحكًا اىل احد بعدك ل�شحك اليك، ولكنه ل ي�شحك. ف�شلمت عليه، فرد 
ال�شالم علي، وب�شرين باجلنة. فقلت جلربائيل- وجربائيل باملكان الذي و�شفه اهلل: {مطاع ثم امني}: ال تاأمره 
ان يريني النار؟ فقال له جربائيل: يا مالك اأِر حممدًا النار. فك�شف عنها غطاءها، وفتح بابًا منها، فخرج منها لهب 
�شاطع يف ال�شماء، وفارت وارتفعت حتى ظننت لتتناولني مما راأيت. فقلت: يا جربائيل قل له: فلريد عليها غطاءها. 

فاأمرها قال لها: ارجعي. فرجعت اىل مكانها الذي خرجت منه(�شدق ر�شول اهلل.

�سبحان اهلل
اغرب الطيور

هل تعلم ان عدد الحاديث املتواترة حول المام املهدي هي ) 657 ( حديثا  كما قيل 8



�ســـنــن واآداب
غ�سل اجلمعة

انه من امل�شتحبات املوؤكدة باحاديث النبي واأهل بيت الع�شمة  والطهارة فعن النبي حممد، اأنه 
قال لالمام علي: يا علي اغت�شل يف كل جمعة ولو اأنك ت�شرتي املاء بقوت يومك وتطويه، فاإنه لي�س 

�شيء من التطوع اأعظم منه. 
وعن الإمام ال�شادق : من اأغت�شل يف يوم اجلمعة فقال: ]اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وح��ده ل �شريك له، 
واأ�شهد اأن حممداً عبده ور�شوله، اللهم �شل على حممد واآل حممد، واجعلني من التوابني، واجعلني 

من املتطهرين[، كان طهرًا من اجلمعة اإىل اجلمعة ". 
فوائده:

ينقل احد املوؤمنني انه التقى ذات يوم باأحد ثقات الدفانني و�شاأله عما اذا راأى يف ايام ممار�شته للدفن 
حادثة غريبة فنقل له انه يف يوم من اليام وبعد م�شي فرتة طويلة على دفن احد الموات جاء 

ليحفر بجنب قربه ليدفن ميت اخر وما ان امت احلفر واذا 
اب�شر  وملا  القدمي  القرب  تطل على  فتحة �شغرية  يرى  به 
يف داخله وجد جثة ميت ملفوف بكفن وكاأنه قد دفن 
للتو فكرب النافذة ومل�س الكفن فوجد الكفن باليًا ي�شبه ما 
يعرف بفتيلة الفانو�س الغازي بعد ا�شتعالها فاغلق تلك 
النافذة وتوجه اىل ا�شرة امليت ليخربهم مبا راأى فتعجب 
اجلميع من ذلك وتوجهوا اىل عامل منطقتهم فاخربهم 

بان هذه الكرامة هي من بركة غ�شل اجلمعة.

قال المام علي: اإياك والغيبة، فاإنها متقتك اإىل اهلل والنا�س، وحتبط اأجرك

9 هل تعلم ان اعلى �شاللت العامل على الإطالق هو �شالل )اإجنل( يف فنزويال ، وارتفاعه 980م



قل: اأمّيا اأف�شل العلم ام املال؟

ول تقل: ايهما اف�شل العلم ام املال؟

ا�شم  ال�شبب: وذلك لن"هما" يف قولك"ايهما" �شمري يعود اىل 

ظاهر متاأخر عنه لفظاً ورتبة عوداً غري جماز. م�شافاً اىل ان الرتكيب 

خمالف للمنطق اللغوي، فاأي لال�شتفهام، و"هما" اخبار.

اكتب: با�شم اهلل، با�شمه تعاىل، اأتربك با�شم اهلل الرحمن الرحيم.
ول تكتب: ب�شم اهلل، ب�شمه تعاىل، اأتربك ب�شم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�شبب: حتذف همزة ا�شم لفظًا وخطًا اذا كانت الب�شملة كاملة)ب�شم اهلل 
الرحمن الرحيم( فقط اما لو كانت ناق�شة مثل)با�شم اهلل( او زائدًا

 عليها مثل)اأتربك با�شم اهلل الرحمن الرحيم( فال بد من ر�شم اللف.

ِ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�س  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(.
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له  �شبب  يوجد  مل  ما  فعل  مبعنى  والخرتاع  مثله،  اىل  ُي�ْشبق  مل  ما  فعل  البداع  ان 
ولذلك يقال: )البدعة( ملا خالف ال�شّنة، لأنه احداث ما مل ُي�شَبق اإليه.

ول يقدر على الخرتاع غري اهلل تعاىل، لأّن حّده ما ابتدئ يف غري حمل القدرة عليه.

الفرق بني االبداع واالخرتاع

هل تعلم ان اكرث النا�س رواية لأحاديث المام الع�شكري هو حممد بن احل�شن ال�شفار ر�شوان اهلل عليه 10



بتوليد  تقوم  حيث  البخارية،  احلرارية  التوليد  حمطات  من  نوعا  النووية  التوليد  حمطات  تعترب 
البخار باحلرارة التي تتولد يف فرن املفاعل. الفرق يف حمطات الطاقة النووية اأنه بدل الفرن الذي 
يحرتق فيه الوقود يوجد الفرن الذري الذي يحتاج اإىل جدار عازل وواق من الإ�شعاع الذري وهو 
يتكون من طبقة من الآجر الناري وطبقة من املياه وطبقة من احلديد ال�شلب ثم طبقة من الأ�شمنت 
ت�شل اإىل �شمك مرتين وذلك حلماية العاملني يف املحطة والبيئة املحيطة من التلوث بالإ�شعاعات 

الذرية.
واملفاعل النووي تتولد فيه احلرارة نتيجة ان�شطار ذرات اليورانيوم ب�شربات النيوترونات. وت�شتغل 
هذه الطاقة احلرارية الهائلة يف غليان املياه يف املراجل وحتويلها اإىل بخار ذات �شغط عال ودرجة 
حرارة نحو 480 درجة مئوي�ة. ثم ي�شلط هذا البخار ذو ال�شغط املرتفع )نحو 380 �شغط جوي( 
وبذلك  التوربينات  بتدوير حمور  ال�شريع  البخار  ليقوم  بخارية �شممت  توربينات  زعانف  على 
تتحول الطاقة البخارية اإىل طاقة ميكانيكية على حمور هذه التوربينات. وُيربط حمور التوربني 
)ALTERNATOR(بنف�س  الكهربائي  املولد  حمور  فيدور  الكهربائي  املولد  حمور  مع 

ال�شرعة فتتولد على طريف اجلزء الثابت من املولد الطاقة الكهربائية. 
كانت اأول حمطة توليد نووية يف العامل نفذت يف عام 1954 وكانت يف الحتاد ال�شوفيتي بطاقة 
كاليورانيوم  العنا�شر  بع�س  من  النووية  الطاقة  حترير  اإىل  العلماء  تو�شل  عندما  واط.  ميجا   5

والبلوتونيوم. 
النووية  باأمريكا لآنتاج مواد الأ�شلحة  اأقيم عام 1944 يف هانفورد  اأول مفاعل نووي قد  وكان 
وكان وقوده اليورانيوم الطبيعي. فكان ينتج البلوتونيوم ل�شتخدامة يف �شناعة القنابل الذرية 
ثم ُبنيت اأنواع خمتلفة من املفاعالت يف كل اأنحاء العامل لتوليد الطاقة الكهربائية. وتختلف 

يف نوع الوقود واملربدات واملهدئات. 

قال ر�شول اهلل: اأ�شدق القول واأبلغ املوعظة واأح�شن الق�ش�س كتاب اهلل

اعداد: ال�شتاذ حممد يحيى

حمطات الطاقه النووية

11 هل تعلم ان اأكرث دول العامل اإنتاجًا للذهب هي جنوب اإفريقيا
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امللك والوزير

يا للبيت المتوا�شع الذي 
ي�شكن فيه ال�شيخ ، اإن عالماً في مقام 

ال�شيخ الكاظمي ل بد اأن ي�شكن ق�شراً بدل 
هذا البيت يتنا�شب مع علميته!

الإيراين  البالط  اأمراء  احد  اأن  يروى 
زار ال�شيخ املقد�س الكاظمي يف النجف 
الكاظمي  املقد�س  وك��ان  الأ�شرف 

معروفًا بتقواه وزهده ال�شديدين  

اأن زيارتك لي اأمر م�شتحب 
و�شبب للثواب اإن �شاء اهلل ، اإل اأنها مقترنة 

مع جلو�س زوجتي واأطفالي تحت حرارة ال�شم�س 
اإذ لي�س عندنا �شوى هذه  الحارقة في �شاحة البيت، 

الحجرة التي نحن جال�شون فيها الآن، لذلك فاإني 
اأخ�شى اأن نقع في اأمر محّرم من اأجل 

م�شتحب!

قام ال�شيخ الكاظمي بالرتحيب بال�شيوف باأح�شن ما ميلك ولكن ملا اأطال الوزير اجللو�س قال ال�شيخ:

هل تعلم ان الزهراء كانت كلما �شمت قمي�س والدها الر�شول اغمي عليها12



الكاظمي  ال�شيخ  وودع  زعل  غري  من  جلو�شه  الوزير  اخت�شر 
وقلبه يعت�شر اأملًا على فقره و�شيق معي�شته

ق�شة  امللك  على  ق�س  ايران  اىل  الوزير  و�شل  ملا 
ال�شيخ الكاظمي وما حدث معه هناك

يا  الإطالة  عن  اأعتذر 
�شيخ ، ادعوا لنا بالموفقية 

وال�شالح 

النجف  الى  ر�شولنا  اأاأمر 
المال  من  كبيراً  مبلغاً  ياأخذ  ب��اأن 

ويذهب به الى ال�شيخ الكاظمي 

ح�شناً يا �شيدي

من  لنا  اأت��ي��ت  م��اذا 
هدية العتبات المقد�شة في 

العراق

عالم  بق�شة  لك  اأتيُت  قد 
الحال  من  �شيق  في  يعي�س  كبير 

وفقر �شديد

13 هل تعلم ان قناة ا�شتاكيو�س تقع يف الأذن الو�شطى



جاء الر�شول اىل دار ال�شيخ الكاظمي ومعه مبلغًا كبريًا من املال ولكن ال�شيخ الكاظمي رف�س املبلغ اأ�شد الرف�س 

ني  خبر اأ
المال؟  ق�شة  عن 

من بعث به؟ 

يا �شيخ ما �شبب 
بكاوؤك ورف�شك لهدية 
اأ�شد  في  واأن��ت  الملك 

الحاجة الى المال

اإن الوزير الذي زارك 
و�شعك  الملك  ال��ى  نقل 
المالي ، فاأهدى الملك اإليك 

هذه الأموال
املال  م�شدر  الكاظمي  ال�شيخ  �شمع  اأن  بعد 
فعاد  املال  رف�س  على  واأ�شر  بالبكاء  اأجه�س 

الر�شول مع الأموال اىل اإيران

اإن علم الملك بحالي 
يك�شف  الأم��وال،  هذه  واإر�شاله 

مع�شية  ما،  مع�شية  مرتكب  اأني  لي 
في  ا�شمي  ُي�شّجل  اأن  لي  �شّببت 

ديوان الظالمين!

هل تعلم ان البيعتني اللتني بايع فيهما  الن�شاُر ر�شوَل اهلل هما بيعتا العقبة 14



مباذا جتيب لو �شاألوك عن ال�شالة هل انها ت�شقط يف حال من الحوال ام ل؟
فقل لهم: اإن ال�شالة ل ت�شقط بحال، ومعنى ذلك اأنها ل ت�شقط يف ال�شفر 
مثاًل،  امل�شافر  امل�شلم،  ال�شالة وجب على  فلو �شاق وقت  ول يف احل�شر، 
التوقف،  اأثناء  القطار،  اأو  ال�شيارة،  اأو  الباخرة،  اأو  الطائرة،  اأداء �شالته يف 
اأو احلركة، يف �شالة النتظار، اأو يف احلديقة العامة، يف الطريق، اأو يف مكان 

العمل، اأو ما �شاكل ذلك. 

مباذا جتيب لو �شاألوك عن حكم تارك ال�شالة وكيف يتم ق�شاءها ؟
فقل لهم:ي�شتغفر ربه ويق�شي ال�شلوات التي فاتته ول ترتيب فيه . 

يف  الربع  الت�شبيحات  يرتك  كان  من  حكم  عن  �شاألوك  لو  جتيب  مباذا 
الركعتني الثالثة والرابعة يف �شالة اجلماعة عندما يكون مامومًا، مت�شورًا 
ان المام يتحمل عن املاأموم قراءة تلك الت�شبيحات كما يتحملها عنه يف 
قراءة احلمد وال�شورة يف الركعتني الوليني، فهل يجب عليه العادة او 

الق�شاء؟
لزمته  مق�شرًا  كان  وان  عليه  �شيء  فال  قا�شراً  جاهاًل  كان  اذا  لهم:  فقل 

العادة ومع م�شي الوقت يجب الق�شاء. 

قال المام علي: من غلب عقله هواه اأفلح

15  ."O" هل تعلم ان ف�شيلة الدم التي متنح ل�شائر الف�شول هي الف�شيلة



اإمام  يعرف  ل  اإن�شانًا  كان  اخل�شار  بائع  ان 
 ،علي الإمام  زمن  يف  وعا�س  زمانه، 
وذات يوم اأخطاأ خطاأ فجاءه اإمامه ين�شحه 
فلم يقبل بن�شيحته، واأ�شاء اإليه وبعد مدة 

ق�شرية عرفه ف�شار من النادمني. 
اإمام زماننا  فنحن الآن يا احبتي ل نعرف 
فعلينا ان نتعامل مع كل من ين�شحنا بكل 
ل  حتى  وتقدير  و�شكر  توا�شع  و  احرتام 

نكون كبائع اخل�شار.

هل تعلم ان مر�س اللوكيميا هو مر�س �شرطان الدم16
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ا كل يوم يفقد اجل�شم حوايل املاء

لرتين من املاء املاء الذي 
يدخل اجل�شم

املاء الذي 
يفقده اجل�شم

العرق
الرباز

التبخر عرب 
اجللد

التبخر عرب 
الرئتني)الزفري(

البول

املاء الذي 
ي�شنعه اجل�شم

املاء الذي 
من الغذاء

املاء الآتي من 
امل�شروبات

مِلَ ن�شع��������ر
 بالعط�س عندما

 يكون الطق�س حارًا
اجل�شم  من  امل��اء  يخرج 
انه  اي�����ش��ًا  ع��رب اجل��ل��د 

العرق. ومبا اننا 
نعرق كثريًا 

عندما 
يكون الطق�س

اىل  نحتاج  ل��ذا  ح���ارًا 
املاء  لن�شتب��دل  ال�شرب 

الذي فقدناه

من  الكثري  اجل�شم  يحوي 
املاء لكنه يفقد ق�شمًا من هذا 

املاء-خا�ش���ة
عن�����د
التبول-

مِلَ نع���رق مِلَ ن�شرب املاء؟

نحن نعرق ملنع حرارة اجل�شم من الرتفاع- 
معه  يحمل  اجل�شم  من  املاء  يخرج  فعندما 

احلرارة واي�شا هو تربيد للج�شم

17 هل تعلم ان ا�شغر ا�شحاب المام احل�شني هو عمرو بن جنادة الن�شاري  هل تعلم ان مر�س اللوكيميا هو مر�س �شرطان الدم



حكى القا�شي �شعيد القمي يف كتاب )الأربعينات( عن ال�شيخ بهاء الدين العاملي)رحمه 

اهلل( قال: اأراد ال�شيخ يوماً اأن يزور اأحد ا�شدقائه ممن عنده نوع ارتباط مع اهلل �شبحانه 

وتعاىل يف منزله الواقع يف مقربة من مقابر اأ�شفهان.

لل�شيخ  فحكى  علم،  كل  يف  تكلما  الرجل  بذلك  التقى  وحني  اأ�شفهان،  من  فخرج 

اإىل  اأمراً عجيباً يف هذه املقربة، فقد جاء جماعة بجنازة  حكاية وقال: بالأم�س راأيت 

هذه املقربة ودفنوها يف املو�شع الفالين وخرجوا، واأ�شار اإيل ال�شيخ مبو�شع الدفن.

وبعد اأن م�شت �شاعة من الوقت �شممت ريحاً طيبة مل تكن من هذه الن�شاأة وهي حتيط 

بي من اليمني وال�شمال، فنظرت فراأيت �شاباً ح�شن ال�شورة متجهاً اإىل ذلك القرب حتى 

�شيئة  اإل قليل حتى �شممت ريحاً  الوقت  منه ودخل فيه، ومل مي�س من  و�شل قريباً 

فتاأملت منها وتقززت، فنظرت فوجدت كلباً وقد وقف على ذلك القرب ودخل فيه، 

فتحريت من م�شاهدة هذه الق�شية واأخذت اأفكر، ثم راأيت ذلك ال�شاب وقد خرج من 

القرب مبالب�س ممزقة وبدن جمروح فجئت اإيل ورجوته اأن يبني يل حقيقة هذا الأمر.

فقال ال�شاب: اأنا الأعمال احل�شنة لهذا امليت، وكنت ماأموراً باأن اأرافقه واأوؤن�شه، وكان 

هذا الكلب اأعمال امليت ال�شيئة وكان يريد اأن يوؤذيه يف القرب، فاأردت اأن اأخرجه من 

القرب، اإل اأن الكلب قد متكن من التغلب عليَّ وجرحني واأخرجني لأن اأعماله القبيحة 

كانت تفوق يف قوتها اأعماله احل�شنة، فلم اأ�شتطع اأن اأقاومه.

فلما �شمع ال�شيخ هذه الق�شية قال: هذه الواقعة توؤيدها بع�س الروايات يف جت�شم الأعمال 

وت�شويرها ب�شور منا�شبة ح�شب اختالف الأحوال.

الشيخ بهاء الدين العاملي )رمحه اهلل(
قادتنا قدوتنا

قال ر�شول اهلل: لكل �شيء ِحْلَية وِحْلَية القراآن ال�شوت احل�شن

هل تعلم ان البنكريا�س يقع يف اجلهة الي�شرى يف اجل�شم18



 اوامره اول  املنطقة  تلك  يف  م�شجد  بناء  كان  يرثب  اإىل   الأعظم الر�شول  هجرة  بعد 
لي�شري فعله ذاك �شنة ح�شنة اعتاد عليها �شلحاء المة ال�شالمية فاخذوا ومن ذلك الزمان 
ت�شييدامل�شاجد تباعًا ومن تلك امل�شاجد م�شجد الب�شرة الذي مت بناءه  �شنة 14ه�  ببناء متوا�شع 
عليه  تتوافد  فبدت  ب�شاطته  رغم  ومكانته  قيمته  رفع  واجلاللة  العزة  رب  اىل  انت�شابه  ولكن 
 جموع امل�شلني والنا�شكني ومن ابرز الذين �شلوا يف امل�شجد املذكور امري املوؤمنني علي
وتيمنًا لتلك الزيارة �شماه النا�س م�شجد خطوة المام علي جعلنا اهلل واياكم من عمار 

م�شاجده .

مسجــد خطوة االمام علي او مسجدالبصرة الكبري

قال ر�شول اهلل: خري املوؤمنني القانع، و�شرهم الطامع

اعداد: ال�شيد ا�شماعيل العرداوي

 : ِ عن َر�ُشوُل اهللَّ
َمْن َغًدا اإِىَل امْلَ�ْشِجِد ل ُيِريُد 

َمُه َكاَن َلُه  ا ، اأَْو ُيَعلِّ َم َخرْيً اإِل ِلَيَتَعلَّ
اأَْجُر ُمْعَتِمٍر َتامِّ اْلُعْمَرِة ، َوَمْن َراَح اإِىَل 
ا ، اأَْو  َم َخرْيً امْلَ�ْشِجِد ل ُيِريُد اإِل ِلَيَتَعلَّ

َمُه َكاَن َلُه اأَْجُر َحاجٍّ َتامِّ  ِلُيَعلِّ
ِة. جَّ احْلَ

19 هل تعلم ان ا�شم اإبن النبي هارون الذي �شمي با�شمه المام احل�شن املجتبى هو �ُشرب هل تعلم ان البنكريا�س يقع يف اجلهة الي�شرى يف اجل�شم



انا طائر معروف بالواين الزاهية و اجلميلة فانا من الطيور املحببة لكم و لطاملا 

يقوم الن�شان برتبيتي والهتمام بي حيث انا من الطيور املدلّلة عندكم و امتاز 

برا�شي الكبري ن�شبيا و مبنقاري ال�شلب واملعقوف حيث ا�شتطيع به ك�شر حتى 

ق�شرة اجلوز ونحن فينا انواع عديدة ت�شل اىل 353 نوعا ناكل احلبوب والثمار 

واجلوز و نعي�س  يف الغابات يف اعايل ال�شجار و ملعلوماتكم فينا انواع �شديدة 

الذكاء و قادرة على تقليد ال�شوات فالطائر ذو اللون الرمادي منا ي�شتطيع تعلم 

اكرث من 800 كلمة مما تنطقونه . ونحن طيور وفية بحيث ل ينف�شل الزوجان 

بع�شهم عن بع�س مدى احلياة و ل يتزوج اي منهما مرة اخرى.

فهل عرفتم َمْن أنا ؟

لقد ا�شتعمل ثمر التني منذ عهد الفينيقيني يف لبنان والفراعنة يف م�شر والكنعانيني يف فل�شطني ، كغذاء ودواء . وجاء 
العلم احلديث ليكر�س اأهمية التني يف الربامج الغذائية وليك�شف له منافع عديدة وا�شتعمالت وا�شعة . 

ويعترب التني من اأغنى امل�شادر لفيتامني ِ)A،B،C(، كما يحتوي على ن�شبة عالية من املواد املعدنية كاحلديد والكل�س 
والنحا�س وهي املواد البانية خلاليا اجل�شم واملولدة خل�شاب الدم . 

وي�شتخدم التني كغذاء وعالج حلالت عديدة منها انه مفيد جدا للحوامل والر�شع
ويقلل احلوام�س يف اجل�شم ويدفع اأثرها ال�شيئ حيث ي�شتعمل التني ملعاجلة )التقرن( والع�شري الأبي�س الذي يوؤخذ من 

الإم�شاك  معاجلة  يف  التني  يفيد  كما  قاب�س.  مفعول  ذو  النا�شجة  غري  التني  ثمرة 
امل�شتع�شي حيث تناول بع�س حبات التني على الريق يعالج الإم�شاك. 

وتناول التني املجفف يعطي مقدارا عاليا من احلرارة ملقاومة برد ال�شتاء . 
اإلتهابات اجلهاز التنف�شي كالتهاب الق�شبة واحلنجرة  ويفيد منقوع التني يف عالج 

وتخفيف حدة ال�شعال الديكي.

التني

اعداد: ال�شتاذ �شياء احلفار

قال المام ال�شادق: اإن لكل �شيء قلبا، واإن قلب القراآن ي�س

20
القيامة منها هل تعلم ان كل �شيء ي�شهد على الن�شان يوم 

جوارحه و الر�س و املالئكة وحتى ال�شم�س



اأنهم  النا�س  م��ن  كثرٌي  يظنُّ  م��ن  اىل  احل��دي��ث  ه��ذا  يف  الم���ام  يدعو 

لهم  ي�شهد  ل  الفعلي  الواقع  اأّن  اختياراتهم،مع  يف  عقالء،حكماء،م�شيبون 

بذلك؛حيث �شاهدوا ما حلَّ بالغري ومل يتعظوا به ،بينما كان الأجدر بهم،والأليق 

لالنطالق  وقوداً  منه  ا�شتثمروه،وجعلوا  جناحاً،لو  الخفاق  ذلك  يوظفوا  اأن  لهم 

نحو ت�شحيح امل�شرية،وتعديل ال�شرية.

فاذا  تفويتها،  الفر�س،وعدم  توفري  خالل  الآخرين،من  من  ال�شتفادة  اىل  فالدعوة 

التوقي  العاقل  خ�شائ�س  من  عاقاًل؛اإذ  تكن  مل  انت،وال  فادركها  الفر�شة  غريك  �شيع 

املوجب  النا�س،فما  لها  يتعر�س  التي  وامل�شائب  بالفجائع  مليئة  احلياة  واحلذر،وهذه 

ا�شتعّد لذلك؟ مما يعني  اأعّد،وكيف  الدنيا فماذا  الإن�شان �شيفارق  واأّن  لالنتظار؟!ول �شيما 

قراءته  ح�شاباته،ويجدد  يعيد  له؛عندما  حت�شياًل  غريه  اهمال  يجعل  هو:َمْن  حقاً  العاقل  اأّن 

غامناًً  ُعّد  هذه،  الت�شحيحية  حماولته  يف  اأفلح  ما  الت�شويب،فاذا  بغرور  ي�شاب  ل  لت�شرفاته،كي 

وفائزاً؛كونه اهتدى اىل مواقع اخللل واكت�شفها،ف�شرت على نف�شه،ومل ُي�شمت عدوه،مع دللٍة على 

رجحان العقل،و�شواب الراأي.

من اخالق
الأكيا�ِس  االمام علي الطاعَة غنيمَة  َجَعَل  �شبحانه  اهلل  :اإنَّ  الإماُم عليٌّ قاَل 

عند تفريِط الَعَجَزة.


عن كتاب: اأخالق الإمام علي

حممد �شادق اخلر�شان
 لل�شيد 
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جبال  من  عليها  ما  و  الأر�س  ق�شرة  اأن  مبا 

و ه�شاب و �شحاري تقوم فوق الأعماق ال�شائلة و الرخوة 

املتحركة املعروفة با�شم )طبقة ال�شيما( فاإن الق�شرة الأر�شية و ما عليها 

كل  تدمر  هائلة  زلزل  و  ت�شققات  حركتها  عن  �شينجم  و  با�شتمرار  تتحرك 

قريب  منذ عهد  تبني  لقد  ال�شبب؟  فما  من هذا مل يحدث..  �شيئاً  لكن  و   .. �شيء 

اأن اأي جبل مغرو�س ثلثيه يف اأعماق الأر�س و يف )طبقة ال�شيما( و ثلثه فقط بارز فوق 

�شطح الأر�س لذا فقد �شبه اهلل تعاىل اجلبال بالأوتاد التي مت�شك اخليمة بالأر�س كما يف الآية 

ال�شابقة، و قد اأُلِقَيت هذه الآيات يف موؤمتر ال�شباب الإ�شالمي الذي عقد يف الريا�س عام 1979 و 

قد ذهل الربوفي�شور الأمريكي )باملر( و العامل اجليولوجي الياباين )�شياردو( و قال لي�س من املعقول 

اأنه قيل قبل 1400 �شنة لأننا مل نتو�شل اإىل  ب�شكل من الأ�شكال اأن يكون هذا كالم ب�شر و خا�شة 

هذه احلقائق العلمية اإل بعد درا�شات م�شتفي�شة م�شتعينني بتكنولوجيا القرن الع�شرين التي مل تكن 

موجودة يف ع�شر �شاد فيه اجلهل و التخلف كافة اأنحاء الأر�س كما ح�شر النقا�س العامل )فرانك

                بري�س( م�شت�شار الرئي�س الأمريكي )كارتر( و املتخ�ش�س يف علوم اجليولوجيا و البحار                                                

وقال منده�شاً ل ميكن ملحمد اأن يلم بهذه املعلومات و ل بد اأن الذي لقنه اإياها هو 

خالق هذا الكون ، العليم باأ�شراره و قوانينه و ت�شميماته( .

21 هل تعلم اأن اأقدم جامعة يف اأوروبا هي جامعة بولونيا اليطالية

��َب��اَْل  اجْلِ تعاىل:َو  اهلل  ق��ال 
اأَْوَتاَْدًا

يِفْ  تعاىل:َواأَْل��������َقى  وقال 
ْن مَتِْيَد ِبُكْم الأَْر�ِس َرَواْ�ِشَي اأَ

القراآن وعلماء
 القرن الع�رشين



اأتفاخرين يا ح�سني

وقبل  عينيه  بني  وقبله  حجره  يف  وجعله   النبي فاأخذه 
�شفتيه، وكان للح�شني �شت �شنني

كان النبي جال�شًا ذات يوم وعنده الإمام علي اذ دخل الإمام احل�شني عليهما

كيف ل اأحبه وهو 
ع�شو من اأع�شائي

اأعال  كان  من  اأبه  يا 
�شرفاً كان اأحب الى ر�شول 

اهلل واأقرب
اهلل  ر����ش���ول  ي���ا 

اأم  اأنا  اليك  اأحب  اأينا 
الح�شين؟

يا ر�شول اهلل اأتحب 
ولدي الح�شين

ئي
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يا  اأت��ف��اخ��رن��ي 
ح�شين؟

يا  �شئت  اإن  نعم 
اأب����ه

هل تعلم ان الق�شة التي �شميت يف القراآن باح�شن الق�ش�س هي ق�شة يو�شف22



انا  ح�شين  يا 
اأمير الموؤمنين انا ل�شان 

ال�شادقين انا وزير الم�شطفى 
من  ومختاره  اهلل  علم  خازن  انا 

خلقه انا قائد ال�شابقين اإلى الجنة انا 
ْين عن ر�شول اهلل �شلى اهلل  قا�شي الدَّ
عليه واآله انا حبل اهلل المتين الذي امر 
اهلل تعالى خلقه ان يعت�شموا به في قوله 
تعالى واعت�شموا بحبل اهلل جميعا انا 
انف�شام  ل  التي  الوثقى  اهلل  ع��روة 
اهلل  باب  انا  عليم  �شميع  واهلل  لها 

الذي يوؤتى منه انا بيت اهلل من 
دخله كان اآمنا فمن تم�شك 

بوليتي ومحبتي اأمن 
من النار

اب��ن  الح�شين  اأن����ا 
فاطمة  واأمي  طالب،  اأبي  ابن  علي 

،وجدي  العالمين  ن�شاء  �شيدة  الزهراء، 
محمد الم�شطفى �شيد بني اآدم اجمعين، ل ريب 

فيه يا اأبه، اأمي اأف�شل من اأمك عند اهلل وعند النا�س 
اجمعين، وجدي خير من جدك واأف�شل عند اهلل 

وعند النا�س اجمعين، واأبي خير من اأبيك عند 
اهلل وعند النا�س اجمعين، يا اأبه اأنت عند اهلل 

بالآباء  منك  افخر  واأنا  مني  اأف�شل 
والأمهات والأجداد

اأ���ش��م��ع��َت ي��ا اأب��ا 
ما  مع�شار  ع�شر  وهو  عبداهلل 

األف  األف  ومن  ف�شائل  من  عنده 
ف�شيلة وهو فوق ذلك و اأعلى 

فهات ما عندك

الذي  اهلل  الحمد 
من  كثير  ع��ل��ى  ف�شلنا 

جميع  وعلى  الموؤمنين  عباده 
يا  ذكرت  ما  اأما  المخلوقين، 

اأبه فاأنت فيه �شادق اأمين

اأذكر ف�شائلك 
وتعظيمًا يا ولدي �شرفاً  اهلل  زادك 

اهلل  ولعن  وحلماً  وعلماً  وفخراً 
قاتليك يا اأبا عبداهلل

وبعدها اعتنق المام احل�شني اأباه واأخذ يقبله 
والإمام علي اأي�شًا يقبله ويقول:  

يذكر   علي الإم��ام  واأخ��ذ 
جزء ي�شريا من مناقبه وف�شائله

23 هل تعلم اأن اأول جامعة يف العامل هي جامعة القرويني يف املغرب عام 640 ميالدية



عن المام علي)عليه ال�شالم(: ]اعظم الذنوب عند اهلل ذنب �شغر عند �شاحبه[.

اوامره عز وجل واوامر ر�شوله الكرم  امل�شلم ان عدم طاعة اهلل وخمالفة  الفتى  اعلم عزيزي 

والئمة الطهار)عليهم ال�شالم( هي مع�شية ي�شتحق الن�شان بها العقاب.

واعلم عزيزي الفتى ان الذنوب ال�شغرية هي طرق لرتكاب الكبائر لن املع�شية توؤثر يف روح 

الن�شان واذا �شارت الروح �شعيفة فانها �شتودي اىل مع�شية اخرى اعظم.

فعن المام الكاظم)عليه ال�شالم(: ان عي�شى قال للحواريني... ان �شغار الذنوب وحمقراتها 

من مكائد ابلي�س يحقرها لكم وي�شغرها يف اعينكم فتجتمع وتكرث فتحيط بكم. 

حيث جند امليم الوىل ي�شكلها البحر ال�شود ب�شكل متطاول كما يف اخلط الديواين، بينما ت�شارك جزيرة قرب�س 
ا�شم  نطق  ت�شكيل  الدال وحتى  يظهر حرف  املتو�شط حتى  البحر  البيليار غرب  وت�شق جزر  احلاء  يف جت�شيد 

جت�شده  الكرمي  الر�شول 
اي�شًا،  واجل��زر  البحار 
الباحث"ان  يقول  حيث 
ي�شكل  البلطيق  بحر 
بتعرجات �شوائطه ال�شّدة 
خليج  ومنه  امليم،  فوق 
فلندا ي�شكل الفتحة فوق 

احلاء.

ا�سم النبي حممد يتو�سط العامل

العجب كل العجب من العا�سني
اعداد: ال�شيخ عدنان حممد خلف

قال ر�شول اهلل: قيدوا العلم قيل وما تقيده قال بالكتابة

هل تعلم اأن املجرات تق�شم اىل ثالثة اأنواع هي احللزونية والهليجية والغري منتظمة24



اعداد: ال�شيخ �شعد مرزوك احل�شناوي

جهاز الزهراء
الزهراء(  مهر  درهم   500( بالدراهم   علي المام  جاء 
فو�شعها بني يدي ر�شول اهلل فاأمر ان يجعل ثلثها يف الطيب 
ملتاع  قب�شًة كانت ثالثة و�شتني  الثياب، وقب�س  وثلثها يف 

البيت، ودفع الباقي اىل ام �شلمة، فقال"اأبقيه عندك".

 االمام علي زواج  ذو احلجة 2هـ   1
من فاطمة الزهراء يف املدينة املنورة

�ُشمي العيد بيوم ال�شحى او النحر، لن ُحجاج بيت اهلل احلرام 
والغنام-  البقر  ال�شاحي-من  بذبح  يقومون  اليوم  هذا  يف 
تعاىل اهلل  قال  عرفات.  من  عودتهم  بعد  وذل��ك  منى،  يف 
َمْعُلوَماٍت  اٍم  اأَيَّ يِف  اهلِل  ا�ْشَم  َوَيْذُكُروا  َلُهْم  َمَناِفَع  {ِلَي�ْشَهُدوا 
َواأَْطِعُموا  ِمْنَها  َفُكُلوا  اْلأَْنَعاِمۖ   َبِهيَمِة  ِمْن  َرَزَقُهْم  َما  َعَلى 
امل�شتحبة. العمال  من  ال�شحية  اْلَفِقرَي}  اْلَباِئ�َس 

10ذو احلجة- عيد اال�ضحى املبارك

نزول اآية البالغ
الوداع-  اخر حجة حجها-حجة   ر�شول اهلل اكمل  ان  بعد 
هبط  خم  غدير  وادي  اىل  و�شل  فلما  املنورة  املدينة  اىل  رجع 
ْغ  �ُشوُل َبلِّ عليه المني جربائيل حاماًل له اآية البالغ {َيا اأَيَُّها الرَّ
ْغَت ِر�َشاَلَتُه َواهلل  ْن مَلْ َتْفَعْل َفَما َبلَّ َما اأُْنِزَل اإَِلْيَك ِمْن َربَِّكۖ  َواإِ
ُمَك ِمَن النَّا�ِس} فهي تنذر النبي بانه ان مل ينفذ ارادة  َيْع�شِ
اهلل تعاىل ذهبت اتعابه و�شاعت جهوده، وتبدد ما لقاه 

من العناء يف �شبيل هذا الدين. 

18 ذو احلجة 10هـ عيد الغدير االأََغر

25 هل تعلم اأن م�شاحة مدينة القد�س القدمية امل�شورة هي كيلومرت مربع واحد فقط



هل تعلم ان التفكر بذات اهلل ل يجوز 26

هناك 14 ح�صان يف هذه ال�صورة , 
هل ت�صطيع ايجادها ؟ 

 كيف ميكن ترتيب الرقم 8 ثماين مرات ليكون 
املجموع األفًا؟

 ما هو ال�شيء الذي يقول ال�شدق دوما ولكنه اإذا 
جاع كذب؟

اأنا ابن املاء واإذا تركوين يف املاء مت فمن اأنا؟
باجتاه  ي�شري  قطار 
تهب  والريح  ال�شمال 
م��ن ال���غ���رب، ب��اأي 
الدخان  �شيكون  اجتاه 

املنبعث من القطار؟

األغاز 
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ل ب ي ا ا ر ي م م م
ه ل ر ز ا ك ن ا ك و
ا ا ن ج �س اإ �س ك ن ن
ل ء ا م ل و ج ه م 
و  ل  ا ل ط ع ا م

م�شه������د
جواب العدد ال�شابق

اجلواب يف العدد القادم

27 هل تعلم اأن التدخني اأكرث انت�شارًا بني الطبقات الفقرية والأقل تعليمًا هل تعلم ان التفكر بذات اهلل ل يجوز 

جد الفروق اخلم�صة بني ال�صورتني

ِه ِم�ْشِكيًنا َوَيِتيًما  َعاَم َعَلى ُحبِّ قال اهلل تعاىل{َوُيْطِعُموَن الطَّ
ِ َل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَل  َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهللَّ َواأَ�ِشرًيا  اإِمنَّ

�ُشُكوًرا}�شدق اهلل العلي العظيم
كلمات هاتني اليتني الكرميتني حروفها منت�شرة يف هذه 
املتبقية  احلروف  اجمع  ثم  باخلط  عليها  ا�شر  املربعات 
املكونة من احد ع�شر حرفا التي ت�شكل مبجموعها �شفة 

لهوؤلء الذين نزلت يف حقهم هاتان اليتان الكرميتان.
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               ن�شتقبُل مقرتحاِتُكْم وم�شاركاِتُكْم عْن طريِق:

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

قال االمام علي: طوبى ملن راقب ربه 
وخاف ذنبه.


