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

30العدد
�صفر1435هـ



رقُم الإيداِع يف داِر الكتِب والوثائِق )1564( 2

اأن�������������َت ب�����ال�����ٌغ 
ال�����ش��ه��ِر ه�����ذا  يف 
�����ش����ف����ر1435ه�����

الفتى  ال��ذك��ُر  ي��ب��ل��ُغ 
باكماِل15 �شنًة هالليًة ما 
مْل يحتلْم اأو ينبُت ال�شعُر 

اخل�شُن على العانِة
ك��ان��ون2013/1م 

كانون2014/2م
�شفر

1435ه�
ايار/حزيران

1999م
�شفر

1420ه�
5/كانون2013/1 1 16 1

6 2 17 2

7 3 18 3

8 4 19 4

9 5 20 5

10 6 21 6

11 7 22 7

12 8 23 8

13 9 24 9

14 10 25 10

15 11 26 11

16 12 27 12

17 13 28 13

18 14 29 14

19 15 30 15

20 16 31 16

21 17 1/حزيران 17

22 18 2 18

23 19 3 19

24 20 4 20

25 21 5 21

26 22 6 22

27 23 7 23

28 24 8 24

29 25 9 25

30 26 10 26

31 27 11 27
1كانون2014/2م 28 12 28

2 29 13 29

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

     �شفر1435ه�

امل�شرف العام
ال�صيخ احمد ال�صايف

هياأة 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
اال�صتـــــــــاذ حممد يحيى

رئي�س التحرير
علي ال�صيخ مكي الع�صامي

الت�شميم واالخراج الفني
جمتبى الع�صامي

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ا�شيب  ال�شهر  هذا  يف  اخلري  فتية  العزاء  ابنائي 
 امل�شلمون باأعظم م�شاب وهو فقدان النبي حممد
من  والع�شرين  الثامن  اليوم  يف  �شهادته  كانت  حيث 
الوحي  عنا  انقطع  حيث  للهجرة  �شنة11  �شفر  �شهر 
تعرف  ومل  للعاملني  رحمة  اهلل  ار�شله  الذي  فقدنا  وحيث 
الب�شرية بتاأريخها الطويل ان�شانًا ج�ّشد العبودية هلل مثله فقد 
كّر�س حياته ال�شريفة املباركة يف اعالء كلمة التوحيد وتر�شيخها 
من  املري�شة  القلوب  وذووا  العمياء  اجلاهلية  لكن  النفو�س  يف 
 املنافقني الذين امنوا بال�شنتهم ليحقنوا به دماءهم هدموا كل ما بناه
المام  يكون  بان   او�شى حيث  المور  وترتيب  الدولة  نظام  من 
من  البيعة  واخذ  بعده  للم�شلمني  خليفة   طالب ابي  بن  علي 
امل�شلمني على ذلك ولكن املوؤامرات حيكت و�ُشِلب احلق من اهله 
عندما كان المام واملخل�شني من ا�شحابه من�شغلني بتغ�شيل النبي 
�شاعدة  بني  �شقيفة  يف  جمتمعني  املنافقون  كان  وجتهيزه  الطاهر 
وبعد   لعلي بيعتهم  ونق�س   النبي مع  عهدهم  لنق�س 
�شراعات بينهم اختاروا من لي�س اهال لذلك وهذه احلالة-اي 
غ�شب اخلالفة- من اهلها �شارت �شببًا ل�شفك الدماء الطاهرة 
ذلك  ب�شبب  ذلك  وكل  اعقبها  وما  الطف  واقعة  منها  التي 
ظلموا  الذين  و�شيعلم  راجعون  اليه  وانا  هلل  فانا  النحراف 

اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني.

داِر  فــــي  اإليداِع  رقُم 
الكتِب والوثائِق )1564(



�سافر ثالثة من �ل�سباب �إىل دولة بعيدة الأمٍر ما، وكان �سكنهم يف عمارة تتكون من75 طابقًا ومل يجدو� �سكنًا �إاَلّ 
يف �لدور �خلام�س و�ل�سبعني. 

تلقائيًا  �أبو�بها  تغلق  �أن  فامل�ساعد مربجمة على  ل�سنا كنظامكم  �لبالد  �ال�ستقبال: نحن يف هذه  لهم موظف  قال 
عند �ل�ساعة )10( لياًل، فال بد �أن يكون ح�سوركم قبل هذ� �ملوعد.. الأنها لو �أغلقت ال ت�ستطيع قوة �أن تفتحها، 

فالكمبيوتر �لذي يتحكم فيها يف مبنًى بعيٍد عنا! مفهوم؟! قالو�: مفهوم .
ويف �ليوم �الأول.. خرجو� للنزهة.. وقبل �لعا�رشة كانو� يف �سكنهم لكن ما حدث بعد ذلك �أنهم يف �ليوم �لتايل 
تاأخرو� �إىل �لعا�رشة وخم�س دقائق وجاءو� باأق�سى �رشعتهم كي يدركو� �مل�ساعد لكن هيهات!! �أغلقت �مل�ساعد 

�أبو�بها! تو�سلو� مبوظف �ال�ستقبال وكادو� يبكون! ولكن دون جدوى.
فاأجمعو� �أمرهم على �أن ي�سعدو� �إىل غرفتهم عرب �ل�سالمل م�سيًا على �الأقد�م!.. قال قائل منهم: �أقرتح عليكم �أمرً�؟ 
�أقرتح �أن كل و�حٍد منا يق�س علينا ق�سة مدتها مدة �ل�سعود يف )25( طابقًا.. ثم �لذي يليه، ثم �لذي يليه حتى 
ن�سل �إىل �لغرفة قالو�: نعم �لر�أي.. توكل على �لله �أنت و�بد�أ قال: �أما �أنا ف�ساأعطيكم من �لطر�ئف و�لنكت ما يجعل 
ثهم بهذه �لطر�ئف حتى �أ�سبحو� كاملجانني.. ترجت  بطونكم تتقطع من كرثة �ل�سحك! قالو� هذ� ما نريد.. وفعاًل حَدّ
�أنا فعندي لكم ق�س�ٌس لكنها جادة قلياًل.. فو�فقو�.. فا�ستلمهم  �لعمارة ل�سحكهم. ثم.. بد�أ دور �لثاين فقال: �أما 
م�سرية خم�سة وع�رشين طابقًا �أخرى. ثم �لثالث.. قال لهم: لكني �أنا لي�س لكم عندي �إاَلّ ق�س�سا مليئة بالنكد و�لهِمّ 
.. فقد �سمعتم �لنكت.. و�جلد.. قالو�: قل ق�س�سك حتى ن�سل ونحن يف �أ�سد �ل�سوق للنوم فبد�أ يعطيهم من  و�لغِمّ
ق�س�س �لنكد ما ينغ�س عي�س �مللوك! فلما و�سلو� �إىل باب �لغرفة كان �لتعب قد بلغ بهم كل مبلغ.. قال: و�أعظم 

ق�سة نكد يف حياتي.. �أن مفتاح �لغرفة ن�سيناه لدى موظف �ال�ستقبال يف �لدور �الأر�سي! فاأغمي عليهم.
ة وال بد من �لِعرَبْ

حياته..  من  �الأوىل  و�لع�رشين  �خلم�س  �ل�سنو�ت  �حلماقات، يف  ويرتكب  وينكت  ويلعب،  يلهو  منا-  �لفتى-  �إن 
�سنو�ٍت هي �أجمل �سنني �لعمر.. فال ي�سغلها بطاعة وال بعقل، ثم يبد�أ �جلد يف �خلم�س و�لع�رشين �لثانية.. تزوج.. 
ورزق باأوالد.. و��ستغل بطلب �لرزق و�نهمك يف �حلياة.. حتى بلغ �خلم�سني. ثم يف �خلم�س و�لع�رشين �الأخرية من 
حياته - بد�أ �لنكد.. تعرتيه �الأمر��س.. و�لتنقل بني �مل�ست�سفيات و�إنفاق �الأمو�ل على �لعالج.. وهِمّ �الأوالد.. بينه 
وبني �إخوته م�ساكل كبرية، حتى �إذ� جاء �ملوت.. تذكر �أن �ملفتاح.. مفتاح �جلنة.. كان قد ن�سيه يف �خلم�س و�لع�رشين 
�الأوىل من حياته.. فجاء �إىل �لله مفل�سًا ي�رشخ ويقول{رب �رجعون} ويتح�رش و يع�س على يديه {لو �أن �لله 
هد�ين لكنت من �ملتقني} وي�رشخ {لو �أن يل كرة} فيجاب {بلى قد جاءتك �آياتي فكذبت بها و��ستكربت وكنت 

من �لكافرين}.

3 هل تعلم اأن ا�شم امللك الذي هو خازن النريان هو مالك 
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سليم الكذاب
كان هنالك جمموعة من الفتية و كانوا يتمازحون فيما بينهم وذات يوم قرر بع�شهم املمازحة مع زميل لهم فقال �شليم:-

ويف هذه الأثناء دخل ا�شماعيل اإىل ال�شف 

ل��ق��د وج��دت 
طريقة للمزاح

وما هي يا �شليم؟

زميلنا  يدخل  عندما 
ا�شماعيل اإلى ال�شف فكل واحد 

منا يقول له �شيء يهبط به همته 
ويدهور �شحته

م�����ا ب�����ك ي��ا  
ا�شماعيل اأن وجهك 

م�شفر

فاأنا  م�شتبه  اأنت 
بخير والحمد هلل 

انها فكرة جيدة فابداأ 
بها اأنت يا �شليم اأول 

هل تعلم اأن الن�شان ي�شتطيع اأن يتحمل البقاء بدون تنف�س ما بني 3 اىل 7 دقائق فقط4



اأو�شاع  يدهوروا  اأن  ا�شتطاعوا  الكلمات  وبهذه 
ا�شماعيل و اقناعه بانه مري�س فقال:- 

فعال يا ا�شماعيل يبدو 
عليك التعب والمر�س

اأنا �شاهدتك منذ ال�شباح 
وحتى الن لم يتح�شن حالك 

انا  اليوم ل اأ�شتطيع ال�شتمرار  بالدوام 
ب�شبب الوعكة ال�شحية التي اأ�شابتني ولذلك �شوف 

اطلب اجازة من المدير ولمدة ثالثة اأيام 

فخرج ا�شماعيل من ال�شف ففرح التالميذ كثريا لكن جعفر مل ير�شى بذلك فخاطبهم قائال:-

لماذا فعلتم هكذا 
الفعل  هذا  ارتكبتم  و 

الحرام 
فعلنا  م��اذا  ونحن 

حتى يكون عملنا حرام

5 هل تعلم اأن الفطرة تتميز عن الغريزة بكونها موجودة لدى الن�شان فقط 



على  كذبتم  اأن��ك��م 
زميلكم و�شديقكم ا�شماعيل 

واأن الكذب حرام 

ق��������ال ر�����ش����ول 
اهلل:)لعن اهلل الكاذب وان 

كان مازحا (

اإذا ماذا نفعل بعد ان 
وارتكبنا  زميلنا  بحق  اخطئنا 

فعاًل محرمًا

نعم الراأي راأيك يا جعفر 
نطلب  ثم  اليه  هدية  فالناأخذ 

ال�شماح منه والعذر

نحن نمزح ول 
نق�شد الكذب 

ثم  اوًل  ب��ال��ت��وب��ة  عليكم 
من  الع��ت��ذار  ث��م  ال�شتغفار 

زميلكم لعل اهلل يرحمكم

6
هل تعلم اأن ال�شرب اأثناء الأكل يوؤدي اىل انتفاخ البطن يف �شاعات ومن ثم 

�شعوبة اعادتها اىل و�شعها الطبيعى ال بتمارين البطن القا�شية



َحاِبي َعَلى َعِليٍّ َفَقْد َكَفَر  َل اأََحدًا ِمْن اأَ�شْ قال ر�شول اهلل:َمْن َف�شَّ

عن مواقف يوم القيامة
انه يخرج من حفرة  الن�شان  ت�شور  فلو  القرب( وهو موقف مهول وخميف  )اخلروج من  الأول:  املوقف   •

وهو مرتدي الكفن ويرى النا�س كذلك وهم متجهون اىل جهة من دون ب�شرية.
للتخفيف من هول هذا املوقف:

1( ت�شييع اجلنائز فعن المام ال�شادق: ]اأول ما يتحف به املوؤمن يغفر ملن تبع جنازته[. 
2( اإزالة هم وغم اأخيك املوؤمن فعن المام ال�شادق: ]من اأغاث اأخاه املوؤمن اللهفان اللهثان عند جهده فنف�س 
كربته واأعانه على جناح حاجته كتب اهلل عز وجل له بذلك ثنتني و �شبعني رحمة من اهلل يعجل له منها واحدة 

ي�شلح بها اأمر معي�شته ويدخر له اإحدى و�شبعني رحمة لفزاع يوم القيامة واأهواله[.
3( اإدخال ال�شرور يف قلب اأخيك املوؤمن.

4( اأن تك�شو اأخاك املوؤمن ك�شوة ال�شتاء اأو ال�شيف فعن المام ال�شادق: ]من ك�شا اأخاه ك�شوة �شتاء اأو �شيف 
يلقى  واأن  قربه  يف  عليه  يو�شع  واأن  املوت  �شكرات  عليه  يهون  واأن  اجلنة  ثياب  من  يك�شوه  اأن  اهلل  على  حقا  كان 
اُهُم امْلاََلِئَكُة َهَذا َيْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم  املالئكة اإذا خرج من قربه بالب�شرى وهو قول اهلل عز وجل يف كتاب�����ه: {َوَتَتَلقَّ

ُتوَعُدوَن}[.
5( اأن تقول يف �شهر �شعبان األف مرة "ل اله اإل اهلل، ول نعبد اإل اإياه، خمل�شني له الدين ولو كره امل�شركون".

6( قراءة دعاء اجلو�شن الكبري يف اأول �شهر رم�شان الذي جتدونه يف كتاب مفاتيح اجلنان.

7
هل تعلم اأن املرجئة هم الذين يع�شون اهلل ويوؤخرون التوبة زعمًا منهم ان اهلل �شيتوب 

عليهم وهذا باطل



مشاهدات املعصوم
من حديثه)�شلى اهلل عليه واله و�شلم( عن املعراج قوله: ثم م�شيت، فاذا انا باأقوام يريد 

احدهم ان يقوم، فال يقدر من ِعَظِم بطنه، فقلت: من هوؤلء يا جربئيل؟ 
من  ال�شيطان  يتخبطه  الذي  يقوم  كما  ال  يقومون  ل  الربا  ياأكلون  الذين  هوؤلء  قال: 
امل�س، فاذا هم ب�شبيل اآل فرعون يعر�شون على النار غدوًا وع�شيًا يقولون: ربنا متى تقوم 

ال�شاعة؟ 
اللحم  ياأكلون  موائد من حلم طيب وحلم خبيث  ايديهم  بني  بقوم  انا  فاذا  ثم م�شيت، 

اخلبيث، ويدعون اللحم الطيب، فقلت: من هوؤلء يا جربئيل؟
فقال: هوؤلء الذين ياأكلون احلرام، ويدعون احلالل، وهم من امتك يا حممد.

�سبحان اهلل

 هل تعلم اأن ال�شورة التي نزلت على اثر تفاخر قري�س بان�شابها حتى عددوا الموات هي �شورة التكاثر8



�ســـنــن واآداب
الأذان

رْبُ َعَلى  ِة اْلرِبُّ َو اإِْخَفاُء اْلَعَمِل َو ال�شَّ نَّ قال المام علي: ِمْن ُكُنوِز اجْلَ
اِئِب َزاَيا َو ِكْتَماُن امْلَ�شَ الرَّ

بها  مين  و�شاملة  وا�شعة  رحمة  وتعاىل  �شبحانه  هلل  اإن 
على عباده ال�شاحلني والتي تعرف بالرحمة الرحيمية 
جعلها  كما  لها  يتعر�س  من  كل  على  يفي�شها  التي 

ي�شرية املنال.
ويف هذا العدد من جملتكم املف�شلة جملة فتية اخلري �شنحدثكم ب�شيء موجز عن الأذان.

وله من كل من   ، وياب�س  ، وي�شدقه كل رطب  للموؤذن مد �شوته وب�شره  يغفر   :قال ر�شول اهلل
ي�شلي باأذانه ح�شنة. 

واما تف�شريه فعن الإمام احل�شني: كنا جلو�شا يف امل�شجد ، اإذ �شعد املوؤذن املنارة فقال: " اهلل 
اأكرب اهلل اأكرب " فبكى اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب وبكينا ببكائه ، فلما فرغ املوؤذن قال : 
اأتدرون ما يقول املوؤذن ؟ قلنا : اهلل ور�شوله وو�شيه اأعلم ، فقال : لو تعلمون ما يقول ل�شحكتم 

قليال ولبكيتم كثريا . فلقوله : " اهلل اأكرب " معان كثرية منها اأن قول املوؤذن " اهلل اأكرب " يقع على 
قدمه واأزليته واأبديته وعلمه وقوته وقدرته وحلمه وكرمه وجوده وعطائه وكربيائه. 

ف�شول الأذان
اإله اإل اهلل(، ثم   ف�شول الأذان ثمانية ع�شر: )اهلل اأكرب( اأربع مرات، ثم مرتني )اأ�شهد اأن ل 
مرتني )اأ�شهد اأن حممدا ر�شول اهلل(، ثم مرتني )ا�شهد ان عليًا ويل اهلل(، ثم مرتني )حي 

على ال�شالة(، ثم مرتني )حي على الفالح(، ثم مرتني )حي على خري العمل(، ثم مرتني 
)اهلل اأكرب( ، ثم مرتني )ل اإله اإل اهلل(.

9
هل تعلم اأن الدرا�شات اأثبتت اأن املعده ته�شم الكول يف وقت يزيد عن ه�شم وجبة �شحية 

متكاملة ويت�شبب اي�شًا بلني العظام لالأطفال وه�شا�شتها للكبار



قل: فالن ذو كفاية يف العمل.

ول تقل: فالن ذو كفاءة يف العمل.

ل  الوظيفة  يف  والعمل  واملماثلة،  امل�شاواة  هي  الكفاءة  ال�شبب: 

يحتاج اىل كفاءة اي م�شاواة بل يحتاج اىل كفاية اي طاقة وقدرة 
حم�شنة.

اكتب: هذا الأمر مهم.
ول تكتب: هذا الأمر هام.

ال�شبب: ان كلمة هام من الهم وهو احلزن وكلمة مهم من الهمية 
وهو المر ال�شديد املبدع.

ِ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(.

خلف
مد 

حم
لد 

يخ خا
ال�ش

د: 
عدا

ا

حظًا �شعيدًا ؟ 
حظًا: مفعول به لفعل حمذوف تقديره)اأت�منَّى( اأو )اأرجو( 

اأو )اآمل(. 
�شعيدًا: نعت ل�)حظًا( من�شوب بالفتحة الظاهرة.

10
هي:  احلقة  ال�شماوية  الديان  كل  بني  امل�شرتكة  الدين  ا�شول  ان  تعلم  هل 

التوحيد والعدل و النبوة والمامة و املعاد اىل يوم القيامة



ْمُت َو اْنِتَظاُر اْلَفَرِج رْبُ َو ال�شَّ ُل اْلِعَباِدِة ال�شَّ قال المام علي: اأَْف�شَ

حممد يحيى
اعداد: ال�شتاذ 

والغازات  الأبخرة   مع  احلارة  ال�صهريية  املواد  منه  تنبعث  اأو  تخرج  بحرية  اأو  برية  ت�صاري�س  هو  الربكان 
امل�صاحبة لها على عمق من الق�صرة الأر�صية ويحدث ذلك خالل فوهات اأو �صقوق. وترتاكم املواد املن�صهرة 

اأو تن�صاب ح�صب نوعها لت�صكل اأ�صكال اأر�صية خمتلفة منها التالل 
املخروطية اأو اجلبال الربكانية العالية. 

والأجزاء الرئي�صية للربكان وهي اأربعة اأجزاء : 
1- املخروط الربكاين : عبارة عن جوانب منحدرة مكونة من احلمم الربكانية .

2-  الفوهة : وهي الفتحة التي توجد على �صطح الأر�س وتندفع من خاللها معظم احلمم .
3-  الق�صبة : وهي عبارة عن الأنبوب الذي ي�صل بني خزان ال�صهارة حتت الأر�س والفوهة  وت�صعد منه 

ال�صهارة.
4- اللوافظ الغازية : وهي �صحابة الأبخرة والغازات والرماد الربكاين.

بع�س فوائد الرباكني :- 
1-  معرفة الرتكيب الداخلي للغالف الأر�صي وق�صرة الأر�س.

2-  تدل على مواقع ال�صغط يف ق�صرة الأر�س والبقع ال�صاخنة.                    
3-  ي�صاعد الرماد الربكاين على خ�صوبة الأر�س.

4- ال�صتفادة من �صخور واأحجار عديدة الأنواع للبناء.
5-  م�صدر لتكون بع�س املعادن ذات القيمة القت�صادية. 

6- �صبط مغناطي�صية الأر�س مبعدل مقبول مبا يحافظ على �صالمة البئية واملناخ املالئم.
 ُيقدر عدد الرباكني الن�صيطة بحوايل 600 بركان موزعة على �صطح الأر�س، ويرتكز معظمها يف اأحزمة توازي 

تقريبا مناطق ال�صقوق والتك�صرات والفوالق الطبيعية متوزعة مبحاذاة �صال�صل اجلبال حديثة التكوين. 
وهناك توزيعان كبريان للرباكني : 

الأول: "دائرة احلزام الناري"، وتقع يف املحيط الهادي.
 والثاين : يبداأ من منطقة بلو�ص�صتان اإىل اإيران، اآ�صيا ال�صغرى، البحر الأبي�س املتو�صط لي�صل اىل جزر اآزور 

وكناري ويلتف اإىل جبال الأنديز الغربية يف الوليات املتحدة.

ما هو الربكان

11
والقولون  الرئة  �شرطانات  حتارب  اأنها  ثبت  مادة   على  يحتوي  ال�شاي  اأن  تعلم  هل 

واجلهاز اله�شمي والثدي



ال�شالم عليكم
وعليكم ال�شالم

شل
فا�

ظر 
منت

ن:
لوي

   ت
شام 

لر�
س ا

يا�
م: 

�شو
ر

يف يوم من اليام ذهب العامل الكبري املقد�س الردبيلي لي�شتاأجر دابة لتعينه يف قطع الطريق املمتد بني النجف والكاظمية

هذه  داب��ت��ك  تعطينا  ه��ل 
بزيارة  لت�شرف  الكاظمية  الى  لتو�شلني 
�شيدي ومولي المام مو�شى الكاظم والمام 

نعم بكل �شرور محمد الجواد)عليهما ال�شالم( 
ولكن وحدك ل غير

هكذا قادتنا

هل تعلم اأن معنى كلمة رب الرباب هو رب اللهة املدعات 12



وبعد ما متت املحادثة اخذ ال�شيخ الدابة وتوجه �شوب مق�شده وملا و�شل وتوجه �شوب حرم الكاظمني 

وبعد امتام الزيارة عزم املقد�س على العودة وعلى اطراف النجف جاءه رجل

مي�شي  و�شار  الدابة  من  نزل  المانة  ال�شيخ  ا�شتالم  وبعد 
نظر  الت�شرف  هذا  فاثار  الدابة  يقود  وهو  رجليه  على 

الزائرين فتوجه احدهم �شوب املقد�س قائاًل:  

واخال�شه  تقواه  من  النا�س  فتعجب 
وانتم اي�شًا �شي�شيبكم العجب والده�شة 
 ولكن انهم كما قال عنهم ر�شول اهلل
بني  كاأنبياء  او  اف�شل  امتي  علماء 

ا�شرائيل

هذه امانة ارغب في 
ان تو�شلها معك

م��ولن��ا 
ن�����راك ت��رك��ت 

ركوب الناقة ولم ذلك 
يا مولنا

اني عندما ا�شتاأجرتها 
ل  فقط  انا  لأركبها  ا�شتاأجرتها 

لأجل �شيء اخر فان انا ركبت فهذه 
خيانة لالمانة بان اركب هذا الحيوان 

وفي جيبي هذه المانة 

ان �شاء اهلل تعالى

وعليكم ال�شالمال�شالم عليكم

13 هل تعلم اأن اأول م�شتعمرة يف اأمريكا ال�شمالية هي فرجينيا



الذي كان من اأجّل وابرز تالمذة الإمامني حممد 
اجلواد وعلي الهاديوعا�شر اربعة من الئمة املع�شومني و نظراً  

لنتهاء ن�شبه ال�شريف اىل المام احل�شن املجتبى لذا فقد ا�شتهر باحل�شني 
وكانت الولدة امليمونة  لل�شيد اأبو القا�شم عبد العظيم بن عبد اهلل بن علي بن احل�شن بن 

زيد بن احل�شن بن علي بن اأبي طالب عام 173ه�، وكان من اأكابر املحدثني واأعاظم العلماء 
والزهاد وذوي الورع والتقوى والعبادة وقد ا�شتهر بالأمانة و�شدق اللهجة، وب�شبب ال�شطهاد والتنكيل 

الذي كان يتعر�س له اأبناء الأئمة الأطهار على يد ال�شلطات العبا�شية، هاجر ال�شيد عبد العظيم باجتاه ايران، 
ك�شائر اأبناء الأئمة الذين كانوا يقطعون الفيايف وال�شحاري لالبتعاد ما اأمكنهم عن عيون وجالوزة العبا�شيني. 
 ،ونزل بعد ذلك يف مدينة الري وهي بقرب طهران، وهو يحمل يف كوامنه م�شوؤولية ن�شر علوم اأهل البيت

والدعوة للحق واحلقيقة وك�شف الزيف والنحراف العبا�شي.
ف�شل زيارته

 وروي يف ف�شل زياته ان رجاًل من اأهل الري دخل على المام  اأبي احل�شن الع�شكري، ف�شاأله المام: اأين 
كنت؟ فقال: زرت احل�شني.فقال المام: ]اأما اإنك لو زرت قرب عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار احل�شني بن 

علي[.  وروي اي�شًا: ]اإن من زار قربه وجبت له اجلنة[. 
وفاته

وقد وافاه الجل يف 15�شوال من �شنة252ه�  ب�شبب املر�س ال�شديد يف مدينة الري، جنوب العا�شمة طهران.
حال مزاره

 اما حال مزاره اعزتي فتية اخلري فهو مزار عامر ومالذ امن للموؤمنني واملوالني لأهل البيت
ف�شالم عليه يوم ولد ويوم تويف ويوم يبعث حيا رزقنا اهلل واياكم

 زيارته  يف الدنيا و�شفاعته يف الخرة.

�ساه عبد العظيم احل�سني
اعداد: جمتبى الع�شامي

هل تعلم اأن اأقدم عا�شمة ماأهولة يف التاريخ هي دم�شق14



مباذا جتيب لو �شاألوك عن حكم ذباحة املراأة وال�شبي املميز للحيوانات؟
اقول:يجوز ذلك ب�شرط معرفتهم ب�شروط الذباحة.

مباذا جتيب لو �شاألوك هل يجوز الذبح باحلديد املخلوط بالكروم )ال�شتيل( ؟
اقول: يجب الذبح باحلديد واما املخلوط بالكروم امل�شمى ب�)ال�شتيل( فالحوط 

وجوبًا عدم جواز ذلك وكذا الذبح باحلديد املطلي بالكروم.

مباذا جتيب لو �شاألوك هل يجوز الذبح بالفاأ�س ؟
اقول: اذا كان من احلديد وح�شل فري الوداج الربعة جاز وال فال .

ِئيُم َيْق�ُشو اإَِذا اأُْلِطف قال المام علي : اْلَكِرمُي َيِلنُي اإَِذا ا�ْشُتْعِطَف َو اللَّ

مباذا جتيب لو �شاألوك عن املكروهات يف ذبح احليوانات ؟
اقول: يكره يف ذبح احليوانات ونحرها � كما ورد يف جملة من الروايات � 
اأمور: منها �شلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، ومنها ان تكون الذباحة 
يف الليل اأو يوم اجلمعة قبل الزوال من دون حاجة، ومنها ان تكون الذباحة 

مبنظر من حيوان اآخر من جن�شه، ومنها ان يذبح ما رّباه بيده من النََّعم.

15 هل تعلم اأن ح�شرة فر�س النبي هي احل�شرة الوحيدة التي ت�شتطيع حتريك راأ�شها



عن ر�شول اهلل: ]ان اهلل تعاىل ل يقبل عماًل فيه مثقال ذرة من الرياء[.

احبائي فتية اخلري ان من ال�شفات الذميمة واملهلكة للمت�شف بها �شفة الرياء اي طلب املنزلة 

حتى  النا�س  بني  ي�شلي  كالذي  ا�شاًل  اهلل  ثواب  مراده  يكون  ول  عمل  باأي  النا�س  قلوب  يف 

ويخ�شر  اجره  ويبطل  عمله  فيحبط  النا�س  وم�شاهدة  الثواب  طلب  بني  ي�شرك  او  ي�شاهدوه 

ر�شوان اهلل وجناته. فقد روي عن ر�شول اهلل: ]اإن اجلنة تكلمت وقالت اين حرام على 
كل بخيل ومراء[.

هل تريد ان تعي�ش 300 �سنة!!!اهلل يطيل اعماركم 

العجب كل العجب من املرائني

اعداد: ال�شيخ عدنان حممد خلف

ْنَيا َراَحُة  ْهُد يِف الدُّ َزنَ  َو الزُّ ْنَيا ُتوِرُث اْلَغمَّ َو احْلَ ْغَبُة يِف الدُّ قال المام علي: الرَّ
اْلَقْلِب َو اْلَبَدِن

ال�شالم( وكم كان عمره راأى نوح)عليه ال�شالم( اإمراأة تبكي ف�شاألها ملاذا تبكني؟ ف�شاألها نوح)عليه  ابني وهو �شغري  فماذا قالت: تويف  حزنها:  عن  التخفيف  بق�شد  نوح  لها  فقال  �شنة!!   300 او قالت:  قالت:  ال�شتني؟  تتجاوز  اعمارهم ل  امة  لو ع�شتي يف  تفعلني  هنالك من يعي�س لل�شتني؟ قال نعم قالت: واهلل لو ع�شت معهم جلعلتها �شوف 
هلل �شجدة واحدة.

16
هل تعلم اأن الناجيل امل�شيحية كثرية ولي�شت اجنياًل واحدًا وكلها كتبت بعد اختفاء امل�شيح ولي�س فيها من 

�شريعة ال�شماء �شيء نعم بع�س الب�شارات بنبوة حممدموجودة يف اجنيل برنابا 



1 �صـفــــــر 

 يف مثل هذا اليوم  رجع ال�شبايا من ال�شام وهم حرم �شيدنا ومولنا اأبي عبداهلل
من ال�شام اإىل كربالء وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبداهلل الن�شاري � �شاحب 
ر�شول اهلل �شّلى اهلل عليه واآله ور�شي اهلل تعاىل عنه � من املدينة اإىل كربالء لزيارة 

قرب �شيدنا اأبي عبداهلل احل�شني، فكان اأول من زاره من النا�س.

الكعبة، ورمى  ثياب  ُعقبة  اأحرق م�شلم بن  الهجرة  اأربع و�شّتني من   �شنة 
حيطانها بالنريان باأمر من الطاغية يزيد)لعنه اهلل( فت�شّدعت، وكان عبداهلل 
بن الزبري متح�شنًا بها، وابن عقبة يومئذ يحاربه ِمن ِقَبل يزيد بن معاوية 

بن اأبي �شفيان.

�شنة اإحدى وع�شرين ومائة ا�شاف اعداء ر�شول اهلل واله الطهار 
يف  ب�شعة  وب�شورة  جديدة  جرمية  النكراء  جرائمهم  �شجل  اىل 
حق حفيد ر�شول اهلل زيد بن علّي بن احل�شني عليهما ال�ّشالم اذ 
جثمانه  مواراة  اأمر  يف  حاروا  زيد  اأ�شحاب  اإن  املوؤرخون:  يقول 
خوفا عليه من ال�شلطة التي ل تتورع عن التمثيل الآثم به، وبعد 

املداولة �شمموا على مواراته يف نهر هناك، فانطلقوا اإىل النهر فقطعوا ماءه وحفروا فيه قربا وواروا اجل�شد الطاهر فيه، 
ثم اأجروا املاء، وان�شرفوا وهم يذرفون الدموع عليه ولكن عيون ال�شلطة اجلائرة كانت تراقب حتركاتهم، وما ان عرفوا 
مكان دفنه �شارعوا يف نب�س قربه واخراج جثمانه الطاهر، وحملوه اإىل ق�شر الكوفة وقاموا ب�شلبه منكو�شا يف �شوق 

الكنا�شة ثم عمدوا اإىل احتزاز راأ�شه ال�شريف، وار�شل اإىل طاغية ال�شام ه�شام بن عبد امللك بن مروان)لعنهم اهلل(.
 ف�شالم عليه يوم ولد ويوم ويوم ا�شت�شهد ويوم يبعث حيا.

20 �صــــفـــــر

3 �صــــفـــــر

                     �شنة اإحدى ع�شرة من الهجرة كانت وفاة قائدنا وحبيب قلوبنا 
�شيدنا حممد ويف مثله �شنة خم�شني من الهجرة كانت �شهادة �شيدنا ومولنا 

اأبي حمّمد احل�شن بن علّي بن اأبي طالب.ويف ال�شفحة24 ندعوكم ملطالعة 
ما ذكرناه من خلق رفيع لنبينا الكرمي حممد. ويف ال�شفحة25 ندعوكم ملطالعة 

جملة من اخالق ولده وحفيده احل�شن املجتبى �شالم اهلل عليه.

28 �صــــفـــــر

17 هل تعلم اأن قف�شك ال�شدري يتحرك اأكرث من 5 ماليني مرة يف ال�شنة الواحدة عندما تتنف�س 



اأحبتي الفتية اب�شروا وب�شروا اخوتكم ففي احلديث 

وابي  انا  خرجت  يقول:   ال�شادق المام  عن 

حتى اذا كنا بني القرب واملنرب- اي يف م�شجد ر�شول 

ابي عليهم ثم  ال�شيعة ف�شلم  بانا�س من  اإذا   -اهلل

ان  فاعلموا  واجتهاد،  بورع  ذلك  فاأعينوا على  وارواحكم  رياحكم  اإين لحب  واهلل  قال: 

اأنتم �شعية اهلل،  فليعمل بعمله،  بعبد  ائتم منكم  بالورع والجتهاد،ومن  ال  وليتنا لتنال 

اىل  الدنيا  وال�شابقون يف  الخرون،  وال�شابقون  الولون،  ال�شابقون  وانتم  اهلل،  ان�شار  واأنتم 

وليتنا، وال�شابقون يف الخرة اىل اجلنة، وقد �شمنا لكم اجلنة ب�شمان اهلل و�شمان ر�شول 

حورا  موؤمنة  كل  الطيبات،  ون�شاوؤكم  الطيبون،  انتم  الدرجات،  ف�شائل  يف  فتناف�شوا  اهلل، 

عينا، وكل موؤمن �شديق، ولقد قال اأمري املوؤمنني لقنرب: ياقنرب! اب�شر وب�شر وا�شتب�شر 

فواهلل لقد مات ر�شول اهلل وهو على امته �شاخط ال ال�شيعة، ال وان لكل �شيء عز وعز 

ال�شالم ال�شيعة، ال وان لكل �شيء دعامة ودعامة ال�شالم ال�شيعة، ال وان لكل �شيء ذروه 

وذروة ال�شالم ال�شيعة، ال وان لكل �شيء �شرف و�شرف ال�شالم ال�شيعة،ال وان لكل �شيء 

�شيد و�شيد املجال�س جمال�س ال�شيعة، ال وان لكل �شيء امام وامام الر�س ار�س ت�شكنها 

ال�شيعة، واهلل لول ما يف الر�س منكم ما انعم اهلل على اهل خالفكم، ول ا�شابوا الطيبات، 

مالهم يف الدنيا ول لهم يف الخرة من ن�شيب، كل نا�شب وان تعبد واجتهد فمن�شوب اىل 

منثورا،  نا�شب خالفهم فعمله هباءا  َحاِمَيًة}كل  َناًرا  َلى  َت�شْ َبٌة )3(  َنا�شِ الية{َعاِمَلٌة  هذه 

ا�شعد اهلل روحه اىل  ال  ينام،  بنور اهلل تعاىل، واهلل ما من عبد من �شيعتنا  �شيعتنا ينطقون 

ال�شماء فيبارك عليها، فان كان قد اتى عليها اجلها جعلها يف كنوز رحمته، ويف ريا�س جنته، 

ويف ظل عر�شه، فان كان اجلها متاخرا بعث بها مع اأمنته من املالئكة لريدها اىل اجل�شد الذي 

فيه، واهلل ان حاجكم وعماركم خلا�شة اهلل تعاىل، وان فقراءكم لهل  خرجت منه لتكن 

الغنى، وان اغنياءكم لهل القناعة، وانكم كلكم لهل دعوته واهل اجابته.

�َشُد اإِلَّ يِف َطَلِب اْلِعْلِم قال المام علي : َلْي�َس ِمْن اأَْخاَلِق امْلُوؤِْمِن امْلََلُق َو َل احْلَ

ب�شائر باقرية

18
هل تعلم اأن عدم اعرتافنا بالتوراة و الجنيل املوجودة اليوم هو لنها حمرفة من قبل 

اليهود و الن�شارى ولي�شت هي التي نزلت من ال�شماء على النبياء



قادتنا قدوتنا
طراوة جسد الشيخ الصدوق)رمحه اهلل(

جاء يف )رو�شات اجلنات( اأنه يف حدود �شنة )1238ه�( وعلى اأثر ت�شاقط الأمطار بكرثة 
يف  الري  مدينة  يف  الواقع   � اهلل(  )رحمه  ال�شدوق  ال�شيخ  قرب  تعر�س  ال�شيول،  وجريان 

�شرداب � للخراب، وعندما هدم القرب لأجل تعمريه، �شوهد ج�شد ال�شدوق )رحمه اهلل( 
اإل ما كان من الكفن فقد متزق واأ�شبح كالفتائل املنت�شرة على  باقيًا على حاله مل يتغري، كاأنه قد دفن لتوه، 

بدنه، وكان البدن مك�شوفًا بكله با�شتثناء العورة.
فذهب النا�س من العلماء واملوؤمنني مل�شاهدة البدن الطاهر يف ذلك ال�شرداب وزيارته، حتى مل يبق اأدنى �شك 

لأحد من الأهايل يف ذلك.
فلما و�شل اخلرب اإىل �شلطان الوقت فتح علي �شاه، ح�شر بنف�شه مع حا�شيته اإىل ذلك املكان، فظهرت للجميع 

تلك الكرامة الباهرة، فاأمر ال�شلطان بتعمري القرب وبناء قبة حمكمة عليه مع و�شع الزينة على البناء. 

ا�شت�شهاد  بعد  اخلري  فتية  اأحبتي  
امامنا احل�شني وبعد م�شي اربعني على تلك الفاجعة العظيمة وقف جابر الأن�شاري 

واأّنى لك باجلواب وقد  يا ح�شني ثالثًا، ثم قال:)حبيب ل يجيب حبيبه  بالبكاء وقال  فاأجه�س  القرب  على 
�شطحت اأوداجك على اأثباجك، وُفرقَّ بني راأ�شك وبدنك،فاأ�شهد اأنك ابن خامت النبيني وابن �شيد املوؤمنني 
وابن حليف التقوى  و�شليل الهدى وخام�س اأ�شحاب الك�شاء وابن �شيد النقباء وابن فاطمة �شيدة الن�شاء، 
وكيف ل تكون كذلك وقد غذتك كف �شيد املر�شلني، وربيت يف حجر املتقني، ور�شعت من ثدي الإميان 
املوؤمنني غري طيبة بفراقك ول �شاكة يف حياتك،  اأن قلوب  بالإ�شالم فطبت حيًا وطبت ميتًا غري  وفطمت 
فعليك �شالم اهلل ور�شوانه، واأ�شهد انك م�شيت على ما م�شى عليه اأخوك يحيى ابن زكريا( ثم جال ب�شرة 
اأنكم  واأ�شهد  برحله،  واأناخت  احل�شني  بفناء  حّلت  التي  الأرواح  اأيتها  عليكم  وقال:)ال�شالم  القرب-  حول 
اأقمتم ال�شالة واآتيتم الزكاة، واأمرمت باملعروف ونهيتم عن املنكر وجاهدمت امللحدين، وعبدمت اهلل حتى اأتاكم 
اليقني، والذي بعث حممداً باحلق نبيا، لقد �شاركناكم فيما دخلتم فيه( فقال له عطية العويف:)كيف؟ ومل 
نهبط واديًا ومل نعل جباًل ومل ن�شرب ب�شيف والقوم قد فرق بني روؤو�شهم واأبدانهم واأوؤمتت اأولدهم واأرملت 
الأزواج، فقال له جابر: )اإين �شمعت حبيبي ر�شول اهلل يقول: من اأحب قومًا كان معهم ومن اأحب عمل 
 قوم اأ�شرك يف عملهم، والذي بعث حممداً باحلق نبيا اإن نيتي ونية اأ�شحابي على ما م�شى عليه احل�شني

واأ�شحابه(.

تزودوا من زيارة احل�صني

19 هل تعلم اأن العط�شة �شرعتها 100 كلم يف ال�شاعة  تقريبا 



انا من احليوانات الثديية املجرتة . ُوجدُت ا�شال يف الطبيعة �شائبة ب�شكل 
ا�شتخدمت  و   ، طويل  زمن  منذ  الن�شان  مع  ا�شتان�شت  لكن  و  وح�شي 
ميكن  كما  ال�شاقية  ادارة  و  املحراث  و  العربة  جر  من  �شتى  لغرا�س 
ال�شتفادة من حلمي و حليبي و جلدي . و انا اعترب من احليوانات املهمة 
انا يل  الدول يف تربيتي و الهتمام يف تكاثري . و  لذا فقد اخذت جميع 
حادثة  و  ق�شة  ويل  الهندو�س.  لدى  مقد�س  اعترب  فانا  الديان  يف  ق�ش�س 
معروفة مع نبي اهلل مو�شى و بني ا�شرائيل. ويف القراآن يل �شورة كاملة 

با�شمي و هي اطول ال�شور . 
فهل عرفتم َمْن أنا ؟

ان ال�شلغم تنتمي بذوره اإىل عائلة اخلردل وت�شتخدم لإنتاج زيت ياأكله الآ�شيويون وي�شتعمل يف اإنتاج علف 
احليوانات والزيت النباتي والديزل البيولوجي. 

النف�شي وال�شلغم غني بالكال�شيوم والف�شفور والبوتا�س واملغنيز والكربيت واليود وخا�شة يف اأوراقه احلديد والنحا�س اأما خ�شائ�شها فهي جمدد لن�شاط واملنتجون الرئي�شيون له اليوم هم ال�شني والهند واأوروبا وكن�������دا. للتعب والوهن  لل�شرع وملني ومزيل  لل�شعال ونافع  للح�شى ومهدئ  لل�شدر وملني ومفتت  للبول ومرطب ونافع  وين�شح اجل�شم مطهر ومدر  والأرجل  اليدى  ت�شقق  وملعاجلة  اخلناق  �شد  خارجيا  وي�شتعمل  ال�شمنة  و�شد  ال�شباب  وحب  والكزميا  ال�شدرية  والنزلت  وقائيا وعالجيا �شد هذا املر�س . ويعد هذا اأول اإثبات علمي على جدوى زيت بذوره، اأو "زيت لورنزو" يف تثبيط مر�س )ALD.  . كما يقلل الوراثي الذي يوؤدي لظهور مر�س "اأدرينو ليوكو دي�شرتويف". وهو اأحد الأمرا�س الوراثية الع�شبية النادرة.  ميكن لزيت بذوره اأن يلعب دورا اما زيت بذور نبات ال�شلغم فيتناول للوقاية من اأمرا�س ع�شبية نادرة. فقد اأثبت باحثون من جامعة جونز هوبكنز اأن 89 طفال ممن لديهم الع�شب بتناوله الأ�شخا�س البدنيون والأ�شخا�س املعر�شون لالأمرا�س اجللدية ب�شبب غناه بالكربيت ومينع عن مر�شى ال�شكر لكرثه املواد ال�شكرية فيه. والعقلي 
ب�شدة اأعداد ال�شفائح الدموية التي ت�شرع بتجلط الدم عند الإ�شابة بجرح .

ال�شلغم

اعداد: ال�شتاذ �شياء احلفار

ُل َما َيُكوُن ِمَن اْلأَْعَماِل �َشنْيِ  اأَْف�شَ قال المام ابو عبد اهلل : اإِنَّ ِزَياَرَةاحْلُ

هل تعلم اأنه اإذا تركت عيناك مفتوحتان اأثناء العطا�س...من املحتمل اأن تخرج عينيك من حمجريهما20



 االمام علي
من اخالق



عن كتاب: اأخالق الإمام علي لل�شيد حممد �شادق اخلر�شان

يدعو المام يف هذا احلديث اىل اأن يتعود الإن�شان قبول احلالة املتي�شرة،مع 

كونها غري مراده  ومبتغاه،بل ملجرد اأنه يريد �شيئاً وهو غري متهياأ احل�شول 

يف احلا�شر،فاإذا مل يكّيف نف�شه مع احلالة مهما اأمكن ف�شينعك�س ذلك عليه 

مبا قد ل ي�شيطر عليه؛اإذ اأّن ال�شرار يولِّد ت�شاعد الحداث وتطورها،وهو 

اأم  ال�شخ�شي  امل�شتوى  التاأثري،�شواء على  �شلبية غري حم�شوبة  يوؤدي اىل  ما 

يتقاطع  قد  به؛لأنه  املحيطني  ر  ُينفِّ الجواء،مبا  توتري  اىل  يوؤدي  النوعي،كما 

الإ�شالمية  الآداب  خالف  معهم،وهو  مراده  حتقيق  على  ال�شرار  ب�شبب 

والإن�شانية؛ حيث كان التاأكيد على مراعاة املُعا�شر، والهتمام به،كثرياً،حتى 

اأنه ل ي�شح التفريط به؛لعدم ن�شوء ذلك عن فراغ،بل من اأجل ا�شتقامة احلالة، 

و�شمان دميومتها دون تّكدٍر،كان التوجيه:باأنه ملاذا ال�شرار ؟بعد �شمان الرزق ، 

وتقدير الأجل، فال يقع �شيٌء،ال باإذن اهلل تعاىل،فما دور القلق يف �شنع المور؟،فلذا 

لنجعل من ذلك التلكاأ فر�شًة ملراجعة الذات،ونقد املتبنى من الآراء واملواقف؛ملا يف 

الت�شنج،اأو  اىل حتقيقه،و عدم  ال�شعي  مايلزمنا  م�شتقبلياً،وهو  لالأداء  ذلك من حت�شنٍي 

َخرْياً  ِفيِه   ُ اهللَّ َوَيْجَعَل  �َشْيئاً  َتْكَرُهوا  اأَْن  ذلك،{...َفَع�َشى  ب�شبب  اأحٍد  من  النفعال 

َ َكاَن َعِليماً َحِكيماً} ،فالأمثل التوجه لرتتيب  ُ اإِنَّ اهللَّ َكِثرياً} {َوَما َت�َشاُءوَن اإِلَّ اأَْن َي�َشاَء اهللَّ

الو�شاع بن�شقها اجلديد.      

تتطور  اإثبات احلق،وقد  الن�شال دون  ال�شت�شالم،وعدم  باأّن هذا من  اأحٌد  يتوقع          ول 

احلالة لدى البع�س،فيظنَّ اأنه من العجز الذي ياأباه لنف�شه؛لأّن املقيا�س خمتلٌف جداً،فاحلكمة 

الفرد  بحال  مهتٌم   اأنه منها  يظهر  ُبعدين،نف�شي،واجتماعي،بحيث  ذات  ن�شيحة  متثِّل 

ل  �شيء  اأمر  به،وهو  املحيط  على  الفردي  الفعل  ردة  الو�شيج،وانعكا�س  واملجتمع؛لرتابطهما 

ينبغي الو�شول اليه،واأما املعاك�س لهذه الن�شيحة،ف�شي�شل بالنتيجة اىل القتناع ب�شوابها،عندما 

ي�شطدم بالواقع،فيتبني له اأنه لي�س الوحيد،وعليه التاأقلم مع حميطه.

        نعم هناك ثوابت،ل ميكن التنازل عنها،كما لو اأدى التاأقلم اىل املع�شية ال�شرعية،اأو املخالفة 

القانونية،فال جتوز عندئذ؛لتعنونها بعنواٍن اآخر.

:اإذا مل يكْن ما تريُد فال ُتَبْل  كيف كنَت. قاَل الإماُم عليٌّ

21 هل تعلم اأن اجلبال و الطيور كانت ت�شبح مع النبي داوود)عليه ال�شالم(



اح�سروا امامهم
يف يوم من اليام اق�شم املتوكل العبا�شي)لعنه اهلل( على قتل امامنا علي بن حممد الهادي)عليه ال�شالم( موجها خطابه �شوب جنوده: 

 انطلق اجلنود �شوب المام الهادي
املتوكل  ق�شر  �شوب  با�شطحابه  وقاموا 
الق�شر  م�شارف  على  و�شلوا  ان  وما 
بوابة  بحرا�شة  املكلف  احلاجب  انطلق 

الق�شر �شوب املتوكل قائاًل:
المام  بدخول  ولكن  الظامل  ذلك  على  المام  ادخل  والذن  ال�شتاأذان  وبعد 
رمى  ثم  ترتعد  فرائ�شه  واخذت  المام  هيبت  املتوكل  واخذت  الو�شع  تغري 

بنف�شه بني يدي المام يقبلهما وهو يقول:

ئي
لطا

ن ا
فرا

: غ
ين

تلو
     

م   
�شا

الر
�س 

: يا
وم

ر�ش
     

   

الآن  الجنود  ايها 
تحظروا  امام الراف�شة

�شيدي �شيدي 
امام الراف�شة وجندك 
تاأذن  هل  الباب  على 

لهم بالدخول

يا  �شيدي  �شيدي 
اأبن ر�شول اهلل يا خير خلق 
اهلل يا اأبن عمي يا مولي يا 

اأبا  الح�شن!  

فاليدخلوا

ايها  وطاعة  �شمعاً 
المير

هل تعلم اأن عمر عي�شى )عليه ال�شالم( كان اربعني يوما عندما تكلم 22



الرهبة  تلك  وبعد  بال�شتعاذة  واكتفى  بكالمه  ول  به  المام  يعباأ  فلم 
والرعب ال�شديد الذي انتابه املتوكل من هيبة المام وجاللته �شالم اهلل 

عليه اخذ يعتذر لالمام وهو يقول:

و�شار  طوره  عن  املتوكل  خرج  لالمام  الهيبة  تلك  ونتيجة 
ياأمر جنده باخراج المام بكل هيبة وجالل وهو يقول:

جنده  يخاطب  واخذ  نف�شه  اىل  املتوكل  انتبه  المام  خرج  وملا 
وُيبخهم ب�شبب توانيهم يف تنفيذ ما امرهم به ال ان اجلند اعتذروا  

قائلني: 

فتاأمل املتوكل قلياًل ثم قال لهم:

بك  ج�����اء  م����ا 
هذا  ف��ي  �شيدي  ي��ا 

الوقت؟

الذي  ر�شولك 
جاء بي الى هنا

لماذا لم تفعلوا 
ما اأمرتكم به 

منعتنا هيبته والحرا�شة 
اذ  التي �شربت من حوله  اللهية 
اننا راأينا حوله اأكثر من مئة �شيف لم 

نقدر اأن نتاأملهم

هذا �شاحبكم فالحمد 
اهلل الذي بي�س وجهه واأنار حجته 
اهلل  يغ�شب  بيت  اه��ل  م��ن  فهو 

لغ�شبهم وير�شى لر�شاهم

�شيعوا �شيدكم 
و�شيدي الى داره

23
هل تعلم اأن العناكب القافزة اأو النطاطة تطارد فرائ�شها مبد خيط حرير ي�شل بني فروع 

الأ�شجار ثم تطبق على الفري�شة



�شليم 1. حييًا ل ي�شاأل عن �شيء اإل اأعطاه. اأنا  و  اليكم  اأخرج  ان  اأحب  فاين   ، �شيئا  ا�شحابي  عن  منكم  اأحد  يبلغني  ل  يقول   .2
4. ال�شوة لكل �شاحب خلق ح�شن بحيث اعرتف له بذلك العدو و ال�شديق ، و امل�شلم و 3. اأجود النا�س كفا ، و اأكرمهم ع�شرة ، ومن خالطه وعرفه فقد احبه.ال�شدر.
ة �شوى اهلل تعاىل.6. يعلف النا�شح ويجيب دعوة اململوك، ويجل�س يف الأر�س، وياأكل على الأر�س.5. من اكرث  النَّا�س ترفعا و�شرفا،واأدناهم توا�شعا.غريه. .7- �شاحب خلق عظيم اإذ مل َتُكن له همَّ حتى �شارت الرحمة �شجّيًة من �شجاياه. 9- ذو قلٍب رحيم، يرقُّ لل�شعيف، ويحنُّ على امل�شكني، ويعطف على اخللق اأجمعني، 8- عا�شر اخللق بُخُلقه ، وزايلهم بقلبه فكان ظاهره مع اخللِق وباطنه مع احلقِّ

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



هل تعلم اأن الذي �شنع العجل ليعبده بنو ا�شرائيل هو ال�شامري)لعنه اهلل(24



دخل رجل اىل املدينة املنورة لزيارة قرب الر�شول العظم وجد رجل يركب فر�شه عليه هيبة ووقار، وحوله كوكبة من 
ا�شحابه يحوطونه من كل جانب وهم طوع ا�شارته. ا�شتغرب ال�شامي وتعجب يف ان يكون يف الدنيا رجل له من الهالة 
ابي  ابن  ابي طالب قال: هذا هو  انه احل�شن بن علي بن  له:  الرجل، فقيل  ال�شام ف�شاأل عن  والتعظيم اكرث من معاوية يف 
تراب اخلارجي؟ ثم اولغ �شبا و�شتما يف احل�شن و ابيه و اهل بيته . ف�شهر ا�شحاب المام احل�شن �شيوفهم كل يريد قتله 

ومنعهم المام احل�شن ونزل عن جواده فرحب به و لطفه قائال: يبدو انك غريب عن هذه الديار يا اخا العرب؟
قال ال�شامي: نعم انا من ال�شام من �شيعة امري املوؤمنني و �شيد امل�شلمني معاوية بن ابي �شفيان، فرحب به المام من جديد 
وقال له : انت من �شيويف وامتنع ال�شامي ولكن المام مل يرتكه حتى قبل النزول عنده، وبقي المام يخدمه بنف�شه طيلة 
ايام ال�شيافه ويالطفه، فلما كان اليوم الرابع بدا على ال�شامي الندم و التوبة مما �شدر منه جتاه المام، وكيف ي�شبه وي�شتمه 
فيقابله بالح�شان و العفو وح�شن ال�شيافة، فطلب من المام ورجاه ان ي�شاحمه على ما �شدر منه، وكان بينهما احلوار التايل 

مبح�شر من ا�شحاب المام :
المام: اأقراأت القراآن يا اخا العرب؟

ال�شامي: انا احفظ القراآن كله .
المام: هل تعرف من هم اهل البيت الذين اذهب اهلل عنهم الرج�س وطهرهم ؟

ال�شامي: انهم معاوية وال ابي �شفيان .
ا�شتغرب احلا�شرون و تعجبوا، وابت�شم له المام قائال: انا احل�شن بن علي وابي هو ابن عم ر�شول اهلل و اخوه، و امي فاطمة 
الزهراء �شيدة ن�شاء العاملني وجدي ر�شول اهلل �شيد النبياء و املر�شلني وعمي حمزة �شيد ال�شهداء، وجعفر الطيار، ونحن 
ال البيت الذي طهرنا �شبحانه، وافرت�س مودتنا على كل امل�شلمني، ونحن الذي ي�شلي اهلل و مالئكته علينا و امر امل�شلمني 

بال�شالة علينا، واأنا واخي احل�شني �شيدا �شباب اهل اجلنة.
وعدد له المام بع�س ف�شائل اهل البيت، وعرفه حقيقة المر، فا�شتب�شر ال�شامي وبكى، واأخذ يقبل انامل المام ويلثم 
وجهه معتذرا عما �شدر منه يف حقه قائال: واهلل الذي ل اله ال هو اين دخلت املدينة ولي�س يل علي وجه الر�س ابغ�س 
و  ومودتكم  بحبكم  �شبحانه  اهلل  اىل  اتقرب  واين  منكم  ايل  احب  الر�س  وجه  على  ولي�س  منها  اخرج  انا  وها  منكم، 

موالتكم، والرباءة من اعدائكم .
فالتفت المام اىل ا�شحابه قائال: لقد اردمت قتله وهو بريء لنه لو عرف احلق ما كان ليعانده، وان اكرث امل�شلمني يف ال�شام 

مثله لو عرفوا احلق لتبعوه.
.ُه َويِلٌّ َحِميٌم َئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َشُن َفاإَِذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاأَنَّ يِّ �َشَنُة َوَل ال�شَّ ثم قراأ قوله تعاىلَوَل َت�ْشَتِوي احْلَ

من اخالق االمام احل�صن)عليه ال�صالم(

25 هل تعلم اأن عدد ال�شور املقطعة يف القران 39 �شورة
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تاه الثعلب يف الغابة ، اأو�شل ملك الغابة الأ�شد 
اىل الثعلب التائه .

 يف ال�شكلني التاليني، رتبت الأرقام 
ح�شب طريقة ريا�شية معينة، حل 

هذه الطريقة ملعرفة الرقم حمل عالمة 
ال�شتفهام .
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ا�شحاب الك�شاء
جواب العدد ال�شابق اجلواب يف العدد القادم

27  هل تعلم اأن اأكرث احليوانات حتماًل للعط�س هما الزرافة واجلمل

هناك عدة فروق بني هاتني ال�شورتني، هل ت�شتطيع ايجادها كلها ؟

عن المام الباقر)عليه ال�شالم( قال: )مروا �شيعتنا 
اإتيانه يزيد يف  ال�شالم فان  بزيارة قرب احل�شني عليه 
واإتيانه  ال�شوء  مدافع  ويدفع  العمر  يف  وميد  الرزق 
مفرت�س على كل موؤمن يقر للح�شني بالإمامة من 
اهلل عز وجل( حروف هذه الرواية املباركة منت�شرة 
يف هذه املربعات ا�شر عليها باخلط ثم يبقى حرفان 
الباقر  المام  امر  الذي  ا�شم  من  حرفني  اول  هما 

بزيارته.
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               ن�شتقبُل مقرتحاِتُكْم وم�شاركاِتُكْم عْن طريِق:

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

رب اأعني على حفظ ديني يف 
�شبابي

ربي اأنت تعلم اين احب ان اكون من 
املطيعني لك.

وتعلم ان ال�شيطان قد �شخر اأعوانه 
ليحرفوين عن الدين.

فاأعني على حايل..
فما يل �شواك..


