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اأن�������������َت ب�����ال�����ٌغ 
ال�����ش��ه��ِر ه�����ذا  يف 
حم�������رم1435ه��������

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

اخل�شُن على العانِة
ت�شرين2/كانون1

2013م
حمرم

1435ه�
ني�شان/ايار

1999م
حمرم

1419ه�
4 1 16 1

5 2 17 2

6 3 18 3

7 4 19 4

8 5 20 5

9 6 21 6

10 7 22 7

11 8 23 8

12 9 24 9

13 10 25 10

14 11 26 11

15 12 27 12

16 13 28 13

17 14 29 14

18 15 30 15

19 16 1/ايار 16

20 17 2 17

21 18 3 18

22 19 4 19

23 20 5 20

24 21 6 21

25 22 7 22

26 23 8 23

27 24 9 24

28 25 10 25

29 26 11 26

30 27 12 27

1/كانون1 28 13 28

2 29 14 29

3 30 15 30

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

     حمرم1435ه�

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
اال�صتـــــــــاذ حممد يحيى

رئي�س التحرير
علي ال�صيخ مكي الع�صامي

الت�شميم واالخراج الفني
جمتبى الع�صامي

م�صطفى �صرب

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اجورنا  اهلل  اعظم  اخل��ر  فتية  اع��زائ��ي 
الم��ام  ومولنا  �شيدنا  مب�شاب  واج��ورك��م 
وهي  وعا�شوراء  حمرم  ايام  هذه   .احل�شني
واكرب  م�شيبة  اعظم  ح�شلت  وفيها  حزن  اي��ام 
جرمية يف التاريخ حيث قتل المام �شبط النبي الكرم 
حممد واإمام هذه المة وقتل معه ا�شحابه واهل بيته 
المام  مع  قتلوا  فتيان  ع�شرة  ولعل  و�شبيان  اطفال  من 
بعد  ا�شت�شهدوا  الفتيان  بع�ض  وكان  عا�شوراء  يوم  يف 
عقيل  بن  م�شلم  اولد  مثل  عليه  اهلل  �شلوات  مقتله 
نوا�شي  ايام  هذه  العزاء  ابنائي  وابراهيم.  حممد 
العزاء  جمال�ض  بح�شور  فعليكم   الزهراء بها 
وامل�شاركة فيها ولب�ض ال�شواد وابراز احلزن فان اهلل 

يكتبنا بذلك �شركاء معهم.

داِر  فــــي  اإليداِع  رقُم 
الكتِب والوثائِق )1564(



ال�صخور الكبرية

قال المام علي: اأخ ت�شتفيده خر من اأخ ت�شتزيده .

الطلبة  اأمام  مثااًل حيًا  الوقت حيث عر�ض  واإدارة  تنظيم  اأهمية  باإلقاء حما�رضة عن  االأعمال  اإدارة  ق�سم  قام 
لت�سل الفكرة لهم.

كان املثال عبارة عن اختبار ق�سري، فقد و�سع االأ�ستاذ دلوًا فارغًا على طاولة ثم اأح�رض عددًا من ال�سخور 
الكبرية وقام بو�سعها يف الدلو بعناية، واحدًة تلو االأخرى، وعندما امتالأ الدلو �ساأل الطالب: هل هذا الدلو 

ممتلئ؟
قال بع�ض الطالب: نعم ، فقال لهم: اأنتم متاأكدون؟ 

ثم �سحب كي�سًا مليئًا باحل�سيات ال�سغرية من حتت الطاولة وقام بو�سع هذه احل�سيات يف الدلو حتى امتالأت 
الفراغات املوجودة بني ال�سخور الكبرية....ثم �ساأل مرة اأخرى: هل هذا الدلو مملتئ؟ 

فاأجاب اأحدهم: رمبا ال.. ا�ستح�سن االأ�ستاذ اإجابة الطالب وقام باإخراج كي�ض من الرمل ثم �سكبه يف الدلو حتى 
امتالأت جميع الفراغات املوجودة بني ال�سخور..و�ساأل مرة اأخرى: هل امتالأ الدلو االآن؟

فكانت اإجابة جميع الطالب بالنفي. بعد ذلك اأح�رض االأ�ستاذ اإناًء مليئًا باملاء و�سكبه يف الدلو حتى امتالأ.
و�ساألهم: ما هي الفكرة من هذه التجربة يف اعتقادكم؟

اأجاب اأحد الطلبة بحما�ض:اأنه مهما كان جدول املرء مليئًا باالأعمال، فاإنه ي�ستطيع عمل املزيد واملزيد باجلد 
واالجتهاد.

املثال  فهذا  الرئي�سي..  ال�سبب  هو  ذلك  لي�ض  ولكن  االأ�ستاذ: �سدقت..  اأجابه 
يعلمنا اأنه لو مل ن�سع ال�سخور الكبرية اأواًل، ما كان باإمكاننا و�سعها اأبدًا.

ثم قال: قد يت�ساءل البع�ض وما هي ال�سخور الكبرية؟ اإنها هدفك يف هذه احلياة 
اأو اي م�رضوع تريد حتقيقه كتعليمك وطموحك واإ�سعاد من حتب اأو اأي �سيء 

ميثل اأهمية يف حياتك.
تذكروا دائمًا اأن ت�سعوا ال�سخور الكبرية اأواًل.. واإال فلن ميكنكم و�سعها اأبدًا..

3 هل تعلم اأن الفيل يولد بعد 640 يومًا من احلمل
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ملاذا تركت زيدًا يا سليم؟
لم  �شليم  يا  بك  ما 

ينه  لم  وه��و  زي���داً   تركت 
حديثه بعد

ان  ي��ري��د  ان���ه 
ان��ه  وي��ق��ول  يعلمني 

ين�شحني وانا في غنى عن 
تعليمه ون�شائحه

والن اين تذهب

 الى حرم المام الح�شين
اريد زيارته والدعاء تحت قبته لكي انجح 

في المتحانات

هل تعلم اأن اأول جبل ن�شب يف الأر�ض جبل اأبي قبي�ض مبكة املكرمة.4



وك��ي��ف ُت��ق��ب��ل زي��ارت��ك 
هذه  على  وان��ت  دع��اوؤك  وي�شتجاب 

الحال

ل��ك يا  ���ش��ك��راً 
ان  اع��رف  اكن  لم  جعفر 

العالقة مع الخوان وال�شدقاء 
العمال  بقبول  عالقة  لها 

وفقك اهلل لكل خير
قبول  ���ش��روط  م��ن  ان 

الزيارة ان تكون عارفاً بحق من تزوره 
بانه امام مفتر�ض الطاعة وان تقبل ن�شيحة 

على  م�شمم  وانت  خ�شو�شاً  ين�شحك.  من 
اليها  حاجتك  رغم  الن�شيحة  قبول  عدم 

عالقتنا  في  الئمة  و�شية  وهذه 
مع ا�شدقائنا

تترك  ل��م  ليتك 
حديثه  تقطع  ول��م  زي��دا 
معك فانك لم تلتزم بحق 

ال�شداقة معه

الزيارة  قبول  عالقة  وما 
وقطع  زيد  بترك  الدعاء  وا�شتجابة 

حديثه معي

ما هو ق�شدك

5
هل تعلم اأن الإن�شان عندما يتكلم فاإنه ي�شتعمل 44 ع�شلة و عندما يغ�شب ي�شتعمل 23 ع�شلة

 و ع�شلتني فقط عندما يبت�شم



جاء يف التوقيع الذي هو و�شية اماما �شاحب الع�شر والزمان عجل اهلل 
عي امل�شاهدة، األ اإنه فمن  فرجه ال�شريف:))و�شياأتي ل�شيعتي من يدَّ

اّدعى امل�شاهدة قبل خروج ال�شفياين وال�شيحة فهو كذاب مفرت((
هنا المام  ارواحنا فداه و�شمن و�شيته بني امورًا مهمة:

1- تكذيب مدعي امل�شاهدة. 2- ل بدية خروج ال�شفياين.
 3- حتمية ال�شيحة.

فتعالوا معنا  لنتعرف �شوية على النقاط اعاله   يف الو�شية املباركة:  
من  التحرز  لجل  هنا  امل�شاهدة  بتكذيب  املراد  امل�شاهدة:  تكذيب 
ح�شول الفتنة ولجل التحرز من الكذابني وال فان الكثر من العلماء 
ال�شالم يف ع�شر  عليه  املهدي  الإمام  راأوا  الذي  ال�شادقني  وال�شلحاء 
املمنوعة  امل�شاهدة  من  املراد  لكون  او  فيه،  حمذور  ل  وهذا  الغيبة، 

ادعاء النيابة وال�شفارة.
واأما خروج ال�شفياين: فهو مما ل بد منه قبل ظهوره �شلوات اهلل عليه 
ال�شخ�شية   هذه  خروج  وقت  واما  ذلك  على  متواترة  الروايات  لن 
ال�شفاكة املبيحة واملتولعة ب�شفك الدماء فهذا من الغيبيات ول يجوز 

لنا ان نحدد ذلك لقوله)عليه ال�شالم( كذب الوقاتون.ويظهر يف بالد ال�شام، وي�شتويل على جميع اأقاليمها )وهي 
امل�شماة بالكور اخلم�ض، وهي: دم�شق وحم�ض وحلب وفل�شطني والأردن( بحار الأنوار ج52 �ض 230. 

من  تكون  انها  الروايات  املعلوم كما جاء يف  وامنا  تفا�شيلها وجزئياتها  الطالع على  ال�شيحة: فال ميكن  واما 
ال�شماء اما كيفية ذلك فهذا موكول اىل وقته وزمانه واملهم واملق�شود بال�شيحة كما يفهم  من الروايات ال�شريفة 
هو انها اآية كربى وعالمة قطعية لكل الب�شرية جمعاء بجميع لغاتها وجميع قومياتها و�شفاتهم كما قال تعاىل 
اأ�شيلة غر خا�شعة للت�شكيك ول الرتدد بحيث يعرفها  البالغة( فالبد ان تكون ال�شيحة وعالمًة  )وهلل احلجة 
اجلميع انها عالمة دالة على ظهور الإمام �شالم اهلل عليه، اما تطبيق ال�شيحة على الف�شائيات او على النرتنت 
او على اأجهزة اجلوال وما �شاكل ذلك فهذا زعم ل دليل عليه وعلينا هو الدعاء له باحلفظ والفرج وان نكون من 

ان�شاره ان �شاء اهلل.

ال تكن كذاب مفرت

هل تعلم اأن لدغة النحل تق�شي على الفرو�شات التي ت�شبب التهاب الكبد6



قال ر�شول اهلل:عمل قليل يف �ُشنَّة خر من عمل كثر يف بدعة 

عن منجيات الفزع االكرب وهي عقبة ال ي�سلم منه 

اال ذو حظ عظيم يوم ال ينفع مال وال بنون 

ان ما اعرفه من منجيات هذه العقبة امور عديدة قد ذكرت يف روايات املع�شومني)عليهم ال�شالم( وهي:  
1( قراءة �شورة )يو�شف( يف كل يوم اأو ليلة.

2( قراءة �شورة )الدخان( يف ال�شلوات النافلة والفري�شة.
3( قراءة �شورة )الأحقاف( يف كل ليلة اأو يف كل جمعة.

4( قراءة �شورة )الع�شر( يف النوافل.
5( احرتام الكبر.

6( الدفن يف احلرم يف مكة.
7( اأن تاأتي الإن�شان فاح�شة اأو �شهوة فيتجنبها.

8( كظم الغيظ.
9( معرفة وولية وحمبة اأهل البيت عليهم ال�شالم.

10( ق�شاء حوائج اإخوتك املوؤمنني.

7
هل تعلم اأن الكبد يقوم باأكرث من 90 وظيفة ، غر تلك التي مل تكت�شف بعد ، وهو اأكرب اأع�شاء 

اجل�شم، ويبلغ وزنه لدى البالغني 1.5كلغم.



مشاهدات املعصوم

ومن العجائب التي اأراها اهلل ر�شوَله الكرم حممدr اأرواح الأنبياءb - فقد اجتمع يف 
امل�شجد الق�شى 44414 نبي واأذن جربيل  ثم اأخذ بيد ر�شول اهلل قائاًل : يجب اأن 

تتقدم انت يا ر�شول اهلل .
فقال خامت النبياءr: بل يجب ان تتقدم انت.

فقال جربيل : ُمْذ َخَلَق اهلل نورك مل يكن لنا اأن نتقدم عليك .
ْحَمِن اآِلَهًة  �ُشِلَنا اأََجَعْلَنا ِمن ُدوِن الرَّ ْر�َشْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رُّ ْل َمْن اأَ فنزلت هذه الآيه : Nَوا�ْشاأَ

M ُيْعَبُدوَن
ف�شاألهم ر�شول اهلل r عن دعوتهم b فقالوا : ا�شا�ض دعوتنا ل اله ال اهلل واأخذ العهد 

. على النا�ض لك ولأخيك علي

�سبحان اهلل
اجمل اال�سماك

 هل تعلم اأن مر�ض اللوكيميا هو مر�ض �شرطان الدم.8



�صـــنــن واآداب
الو�ضوء

عن ر�شول اهلل: اإذا تو�شاأ الرجل امل�شلم خرجت خطاياه من �شمعه وب�شره ويديه ورجليه ، فاإن قعد قعد 
مغفورا له  .

عزيزي الفتى املوؤمن ان احلديث اعاله ي�شعر باأهمية الطهارة وانها �شبب يف ح�شول املغفرة والر�شا الإلهي 
فعلينا احبتي ان نداوم على الو�شوء وان ل نتهاون فيه ابدا  فعن ر�شول اهلل: ]اأكرِث من الطهور يزد 
اإذا مت على  بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فاإنك تكون  اأن تكون  اهلل يف عمرك ، واإن ا�شتطعت 

الطهارة �شهيدا[ فعلينا اخوتي جتديد و�شوئنا كلما �شدر منا حدث بل علينا ان ن�شعى جاهدين يف 
جتديد الو�شوء ولو عند كل فري�شة وان مل نحدث، فعن الإمام ال�شادق: ]من جدد و�شوءه 

لغر حدث جدد اهلل توبته من غر ا�شتغفار[. 
اجزاء الو�شوء

احبتي فتية اخلر ان  اجزاء الو�شوء اربعة وهي : غ�شل الوجه واليدين ، وم�شح الراأ�ض والرجلني 
وجهك  بغ�شل  وذلك  جيدا  ا�شباغه  من  ولبد 
وما  طول  الذقن  طرف  اىل  ال�شعر  ق�شا�ض  من 
واما  عر�شا.  والبهام  الو�شطى  عليه  دارت 
امل�شح احبتي فبالن�شبة اىل القدمني  فال بد من 
ان يكون من اأطراف الأ�شابع اإىل الكعبني واأما 
الراأ�ض فيكفي به م�شماه وهناك تفا�شيل اخرى 

مذكوة يف الر�شائل العملية ملراجعنا العظام.
اذا اردت املزيد فعليك مبراجعتها.

قال المام علي: يا كميل اإن مل حتب اأخاك فل�شَت اأخاه .

9 هل تعلم اأن هناك حا�شبًا اآليًا يقراأ حركة ال�شفاه ويرتجمها اإىل كلمات



قل : زيٌد ُموؤاِمر على احلكم . 

ول تقل : زيٌد ُمتاآِمر على احلكم . 

تقول:  كما  موؤامر   ) اآمر   ( الفعل  من  الفاعل  ا�شم  لأن   : ال�شبب 

ول  م�شاِرك  فهو  و�شارك  متحارب  تقول  ول  حمارب  فهو  حارب 

تقول مت�شارك . 

اأكتب : لكْن ، ولكنَّ ، وهذا ، وهذِه . 
ول تكتب : لكْن ، ولكنَّ ، وهاذا ، وهاذِه . 

ال�شبب : لأن من احلروف التي تلفظ ولتكتب الألف يف كلمات 
م�شموعة عند العرب ول توجد قاعدة فيها ومنها ) لكْن ولكنَّ ( 

وكذلك الألف من ) ها ( التنبيه اإذا دخلت على ا�شم اإ�شارة . 

ِ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(.
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قلياًل : تعرب نائب عن ظرف زمان من�شوبًا بالفتحة ، يف نحو : " انتظرت زيدًا قلياًل 
" اأي : وقتًا قلياًل . وتعرب مفعوًل مطلقًا من�شوبًا بالفتحة الظاهرة يف نحو : " عملُت 
قلياًل " اأي : عماًل قلياًل ، وقد تلحقها " ما " الزائدة فتعرب مفعوًل فيه ، نحو : " 

قلياًل ما تكا�شلُت " .

ما هو اإعراب قلياًل ؟ 

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



اأ�ضخم احليوانات على وجه الأر�ض  احلوت الأزرق بالإجنليزية )Blue whale( هو 
حيث ي�ضل طوله اإىل 32.9 مرت )108 قدم( ووزنه اإىل 172 طن واأكرث.

اأ�ضخم اأنواع احليتان على الإطالق، نوع من احليتان عدمية الأ�ضنان ويتميز هذا احلوت 
بلون جلده الأزرق املائل اإىل الدكنة )اأو اللون الرمادي( واملنقط بعدد من النقاط الأفتح 
قلياًل يف اللون، وهو �ضاحب اأ�ضخم جثة لكائن حي َعَمَر الأر�ض يف القدمي واحلديث 
عميقة  اأ�ضوات  احليتان  من  النوعية  هذه  عن  وي�ضدر  حي،  لكائن  �ضوت  نربة  واأعلى 
ومدوية ذات ذبذبات منخف�ضة تنت�ضر اإىل م�ضافات بعيدة يف الو�ضط املائي مما ميكنها من 
البالغ بني 20  الت�ضال ببع�ضها بع�ضًا عرب مئات الأميال. يرتاوح طول احلوت الأزرق 
مرتًا، و33 مرتًا، اأما وزنه فبني 90 طنًا و180 طنًا، وراأ�ض هذا احلوت وحده ربع طول 
ج�ضده، وج�ضمه الطويل ي�ضتدق يف اإجتاه الذيل وهذا احلوت العمالق يتميز بالهدوء 

ال�ضديد، وباحلياء واخلجل . 
و50  كم/�ض   20 بني  ترتاوح  ب�ضرعة  واملحيطات  البحار  مياه  �ضطح  على  ي�ضبح  و 
كم/�ض ويعي�ض يف جمموعات �ضغرية اأو كبرية ويرتاوح عمر الفرد من اأفراده بني 30 
و80 �ضنة. واأنثى احلوت الأزرق اأكرب حجمًا من الذكر، مما يعينها على حمل ورعاية 
واحدًا كل 2اىل3  مولودًا  وت�ضع  �ضن 5اىل10  الإناث من احلمل من  تبداأ  �ضغارها. 

�ضنوات، بعد فرتة حمل تطول من 10 اإىل 12 �ضهرا.

عن ر�شول اهلل: ُحبُّ عليٍّ عبادة

اعداد: ال�شتاذ حممد يحيى

احلوت االزرق

11 هل تعلم اأن م�شاحة ال�شطح الداخلية لرئتي الإن�شان البالغ ت�شاوي م�شاحة ملعب كرة التن�ض



ر�شوم: يا�ض الر�شام    تلوين: جمتبى الع�شامي
اخل�صارة الكبرية

عندما تويف ال�شيخ ح�شن علي الأ�شفهاين �شوهد يف اأثناء الت�شيع امراأة م�شيحية تبكي على ال�شيخ 
ف�شاألها احد املعزين قائال:- 

امراأة  اأنت 
ماذا  م�شيحي���ة 

عزاء  في  تفعلين 
ال�شيخ وهو عالم 

م�شلم؟

ال�شيخ  وف��اة  اأن 
لخ�شارة كبيرة

المر�ض  اأ�شابهما  ابنتين  لدي  اأم  اأنا 
اأن �شفائهما ميئو�ض منه وبدى  وقال الأطباء 

جارتي  ان  حتى  وجهي  على  والتاأثر  الحزن 
والتاأثر  الحزن  اثار  علي  راأت   عندما  الم�شلمة 

فامتثلت  ال�شيخ  الى  بالذهاب  الي  اأ�شارت 
لن�شيحتها وذهبت اليه و�شرحت له 

حالت ابنتي

وكيف ذلك؟

هل تعلم اأن الربق ي�شر يف خطوات كل خطوه ع�شرة اأمتار12



وملا �شمع ال�شيخ كالمي قدم يل تينتني ثم خاطبني قائال:

فامتثلت لكالم ال�شيخ وقمت باعطاء التينتني اىل جارتي امل�شلمة وامرتها مبا امرين ال�شيخ وما اأن اأكمال من تناول تلك 
التينتني بدا حالهما يتغر �شيئا ف�شيئا باإذن اهلل وبربكة ال�شيخ "ح�شن علي الأ�شفهاين"

واأعطيهما  التينتين  هاتين  خذي 
لجارتك الم�شلمة وقولي لها اأن تتو�شاأ 

وتعطيهما لبنتيك مع الماء

13 هل تعلم اأن عدد غزوات الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 26 غزوة



احبتي الفتية ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
ان ما ترونه من حرم �شامخ وقبة غراء يعودان للموؤمن التقي الويف 

م�شلم بن عقيل بن اأبي طالب ر�شوان اهلل عليهم، الذي نال ثقة المام احل�شني 
�شالم اهلل عليه وح�شي بكرامة عظيمة حيث ار�شله المام اإىل الكوفة �شفرًا  وممثال 

له وذلك بعد اأن فزع اأهل الكوفة اإىل الإمام احل�شني عليه ال�ّشالم ي�شتن�شرونه، وي�شتغيثون 
به خ�شو�شا بعد هالك معاوية عليه لعائن اهلل  �شنة 60 هجرّية وا�شتالم الطاغية الفا�شق يزيد بن 

معاوية)عليهما اللعنة(وذلك بعد ان اأخذت كتُب اأهل الكوفة ور�شُلهم ومكاتيبهم تتوارد على اأبي 
�شُتم وذكرمت، ومقالُة ُجلِّكم اأّنه لي�ض  عبداهلل احل�شني �شالم اهلل عليه، فاأجابهم: ]َفِهمُت كلَّ الذي اقَت�شَ

علينا اإمام، فاأِقبْل لعّل اهلل يجمعنا بك على احلق والهدى، واإيّن باعٌث اإليكم اأخي وابن عّمي وثقتي من اأهل 
بيتي م�شلَم بن عقيل[ وا�شتقبلت الكوفة م�شلمًا ر�شوان اهلل عليه، فاأقام هناك 64 يومًا بعد اأن دخلها يف �شّوال 

�شنة 60 هجرّية، فبايعه اأهل الكوفة للح�شني عليه ال�ّشالم، ولكْن �ُشرعان ما ُغِدر به وترك وحيدًا يف ازقة 
الكوفة، فطّوقه ُجند عبيداهلل بن زياد ثّم غدر به بعد اإعطائه الأمان، وقتلوه واألقوا ببدنه ال�شريف من اأعلى 

ق�شر الإمارة، فا�شُت�شِهد ر�شوان اهلل عليه يف الثامن من ذي احلّجة �شنة 60 هجرّية ، وكان عمره 48 �شنة 
وقد ت�شرف ار�ض الكوفة بدفنه لي�شر بعد ذلك معلما �شاخما  يناف�ض الآفاق رفعًة وبهاًء، حّتى ان 
قّبته الذهبية لت�شاهد ِمن ُبعد، ويزدحم عنده امل�شلمون من �شرق الأر�ض وغربها لزيارته وال�شالة 

يف حرمه املبارك الذي يقع جوارم�شجد الكوفة العظم من جهة ال�شرق ف�شالم عليه يوم 
ولد ويوم ا�شت�شهد ويوم يبعث حيا .

مرقد م�سلم بن عقيل

14
البي�شة  اأ�شعف مكان يف  اإىل  اأوجدها اهلل فيه  التي  الغريزة  الوليد تر�شده  اأن الكتكوت  هل تعلم 

فينقرها ليخرج اإىل الوجود



لو اراد �شخ�ض زيارة المام احل�شني ؟
احثه على ذلك لأن يف ذلك ر�شا هلل ولر�شوله ولفاطمة الزهراء ولأمر  
بها حيث  امر  التي  اهلل  ل�شعائر  واحياًء  املع�شومني.  املوؤمنني ولأبنائه 

َها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب}. ِ َفاإِنَّ ْم �َشَعاِئَر اهللَّ قال  {َوَمْن ُيَعظِّ

ولو �ُشئلنا عن موؤ�ش�ض قواعد اللغة العربية ؟
اقول املوؤ�ش�ض الأول للقواعد العربية هو المام امر املوؤمنني علي بن 
ابي طالب  حيث عّلم تلميذه ابو ال�شود الدوؤيل ر�شوان اهلل 
عليه بع�ض القواعد العربية ثم قال له انحو هذا النحو فلذلك �شمي 

بعلم النحو.

لو انتقد من يجهر بذكر ال�شالة على حممد واآل حممد ؟
ل  ان  �شريطة  ولكن  بالنفاق  يذهب  عليهم  بال�شالة  اجلهر  لن  ذلك  من  امنعه 

يكون بحد يوجب ايذاء الخرين او يكون م�شيئًا للمكان املقد�ض.

لو تناول طعامه يف �شاحة املدر�شة وامام التالميذ ؟
احثه على تركه ولي�ض من باب انه حمرم عليه وامنا من باب املراعات 
اآداب  للطعام  لن  او  مثله  �شراء  من  يتمكن  ل  ممن  وا�شدقائه  لقرانه 

ولي�ض هذا منها.

قال المام ال�شادق : اإن اهلل تبارك وتعاىل ليبغ�ض املنفق �شلعته بالأميان

15
ت�شتيقظ  لتالم�ض ج�شدها و حني  �شيقانها  تقرب  و  م�شتلقية على جنبيها  تنام  النملة  اأن  تعلم  هل 

تتثاءب



الإمام احل�شني واإدخال ال�شرور
اأف�شل   :النبي قول  قال: �شح عندي   احل�شني اإمامنا  ان  يروى 
فيه،  اإثم  ل  مبا  املوؤمنني   قلب  يف  ال�شرور  اإدخال  ال�شالة  بعد  الأعمال 
يا بن ر�شول  فاإين راأيت غالما يواكل كلبا، فقلت له يف ذلك، فقال: 
ان  اأريد  يهودي  ب�شروره، لن �شاحبي  �شرورا  اأطلب  اإين مغموم  اهلل 
اأفارقه. فاأتى احل�شني اإىل اليهودي مبائتي دينار ثمنا للفالح، فقال 

قد وهبت لك  واأنا   :فقال املال،  له ورددت عليك  الب�شتان  فداء خلطاك وهذا  الغالم  اليهودي: 
فقالت  اجلميع،  له  ووهبُت  الغالم  اأعتقت   :احل�شني فقال  للغالم،  ووهبُته  املال  قبلت  قال:  املال، 

امراأته: قد اأ�شلمُت ووهبُت زوجي مهري، فقال اليهودي: واأنا  اأ�شلمت واأعطيتها هذه الدار .

الإمام احل�شني وكرثت العبادة
 :اأنه قيل لعلي بن احل�شني ذكر ابن عبد ربه يف كتاب العقد الفريد 
اليوم  ي�شلي يف  ُولدُت؟! كان  ]العجب كيف  فقال:  اأبيك؟  ِوْلُد  اأقل  ما 
والليلة األف ركعة[.فعلينا اأحبتي التاأ�شي باإمامنا �شلوات اهلل عليه وذلك 
بالهتمام بال�شالة واحلفاظ على اوقاتها وان نوؤديها تامة الجزاء وال�شرائط 
وان نرتك كل مامن �شانه منعنا من اقامة ال�شالة كلب�ض اللبا�ض املتعلق به 

حق الخرين او حق من حقوق اهلل �شبحانه وتعاىل كاخلم�ض والزكاة.  

طاعة الإمام احل�شني هلل قبل خلقته
عن �شلمان الفار�شي رحمه اهلل قال: قال ر�شول اهلل: يا �شلمان خلقني اهلل من �شفوة نوره فدعاين 
فدعاها  فاطمة  علي  ونور  نوري  من  وخلق  فاأطاعه،  طاعته  اإىل  فدعاه  عليا  نوري  من  وخلق  فاأطعته 
فاأطاعته، وخلق مني ومن علي و من فاطمة  احل�شن واحل�شني فدعاهما فاأطاعاه ف�شمانا اهلل عز وجل 
بخم�شة اأ�شماء من اأ�شمائه ، فاهلل املحمود واأنا حممد واهلل العلي  وهذا علي، واهلل فاطر وهذه فاطمة 
 احل�شني نور  ومن  منا  خلق  ثم   ،احل�شني وهذا  املح�شن   واهلل  احل�شن  وهذا  الح�شان  واهلل 
ت�شعة اأئمة فدعاهم فاأطاعوه قبل اأن يخلق اهلل عز وجل �شماء مبنية، اأو اأر�شا مدحية، اأو هواء اأو ماء 

اأو َمَلكا، اأو ب�شرا، وكنا بعلمه اأنوارًا ن�شبحه ون�شمع له ونطيع . 

من اخالق االمام احل�سني

هل تعلم اأن زيت الزيتون ي�شتخدم يف �شناعة ال�شابون واملنظفات واملراهم16



عن المام الر�شا:"يا بن �شبيب !.. اإن كنت باكيا 
ل�شيء فابك للح�شني بن علي بن اأبي طالب فاإنه 
ُذبح كما ُيذبح الكب�ض ، وُقتل معه من اأهل بيته ثمانية 
ع�شر رجال ، ما لهم يف الأر�ض �شبيهون ، ولقد بكت 

ال�شماوات ال�شبع والأر�شون لقتله ، ولقد نزل اإىل الأر�ض من املالئكة اأربعة اآلف لن�شره، فوجدوه قد ُقتل، 
فهم عند قربه �شعٌث غرْبٌ اإىل اأن يقوم القائم، فيكونون من اأن�شاره ، و�شعارهم : يا لثارات احل�شني .. 

يا بن �شبيب!..لقد حدثني اأبي، عن اأبيه، عن جده: اأنه ملا ُقتل جّدي احل�شني اأمطرت ال�شماء دما وترابا اأحمر. 
يا بن �شبيب !.. اإن بكيَت على احل�شني حتى ت�شر دموعك على خديك ، غفر اهلل لك كل ذنب اأذنبته �شغرا 

كان اأو كبرا ، قليال كان اأو كثرا .. 
يا بن �شبيب !.. اإن �شرك اأن تلقى اهلل عز وجل ول ذنب عليك فزر احل�شني

يا بن �شبيب !.. اإن �شّرك اأن ت�شكن الغرف املبنية يف اجلنة مع النبي فالعن َقَتلة احل�شني . 
يا بن �شبيب !.. اإن �شّرك اأن يكون لك من الثواب مثُل ما ملن ا�شت�شهد مع احل�شني ، فقل متى ما ذكرته : يا ليتني 
كنت معهم فاأفوز فوزا عظيما . يا بن �شبيب !.. اإن �شّرك اأن تكون معنا يف الدرجات العلى من اجلنان ، فاحزن 

حلزننا ، وافرح لفرحنا ، وعليك بوليتنا ، فلو اأن رجال توىّل حجرًا حل�شره اهلل معه يوم القيامة.

ب�سائر ر�سوية

 1. تنمية روح التقوى والإيثار وال�شجاعة لدى الإن�شان املوؤمن من خالل التعّمق والتمعن يف �شرة الإمام احل�شني
واأهداف نه�شته اخلالدة. 

2. الوقوف مع احلق دائمًا اإذ ل توجد منطقة و�شطى بني مع�شكر احلق ومع�شكر الباطل، واأن ياأخذ العربة يف ذلك 
.من موقف اأ�شحاب احل�شني

3. ا�شتلهام ال�شرب من �شرة الإمام احل�شني واأهل بيته و�شربهم على املحن والنكبات. 
بعد  الذات  الذي طراأ على  التغير  مقدار  اإىل  بالنظر  وذلك  لها،  املُرافقة  وال�شعائر  الزيارة  اأداء  من  الإ�شتفادة   .4

الزيارة من ترٍك للذنوب واملعا�شي واإبتعاٍد عن الظلم واملحرمات. 
5. مراعاة حقوق اهلل وحقوق العباد، وتعويد النف�ض على املحا�شبة على الأخطاء والعيوب قبل النظر اإىل عيوب 

الآخرين .

bفوائد زيارة املع�صومني

17 هل تعلم اأن اأول من اأ�ش�ض علم الأخالق هو المام علي بن اأبي طالب هل تعلم اأن زيت الزيتون ي�شتخدم يف �شناعة ال�شابون واملنظفات واملراهم



اآية  املرحوم  الكبر  الديني  املرجع  رافق  من  بع�ض  ينقل عن 

�شره(  اهلل  الربوجردي)قد�ض  ال�شي�����د  العظم��������ى  اهلل 

قرب  ال�شاخنة  املعدنية  املياه  اىل  �شنة1380ه�،  املتوفى 

واملفا�شل،  العظام  اآلم  لعالج  تنفع  وهي  مدينة)حمالت(. 

وكان ال�شيد الربوجردي م�شاباً باأمل يف رجله .

قال: بقينا عدة اأيام هناك، فلما علم النا�ض بوجود مرجعهم، اأقبلوا اليه زرافات  وكان 

ال�شيد ب�شراء كمية من الأغنام وذبحها وتوزيع حلمها على  فاأمر  الفقراء،  اأكرثهم من 

اأولئك الفقراء ، وعزلوا �شيئا من اللحم لكي يعملون منه كباباً لل�شيد الربوجردي ، 

فعندما و�شعوا الكباب على املائدة اكتفى ال�شيد بخبز ولنب وخيار ، ومل ميد يده اىل 
الكباب .

ل  ملاذا  �تكم،  ح��شّ من  الكباب  فهذا  ح�ش�شهم،  الفقراء  اأخذ  لقد  مولنا  له:  فقلنا 
تاأكلونه مولنا ؟ 

�ش�ّم  كباب  من  اأكل  اأن  امل�شتحيل  من  �شره(:  اهلل  الربوجردي)قد�ض  ال�شيد  فاأجاب 
الفقراء رائحته . 

من  الكباب كله  �شار  وبالتايل  لل�شيد،  احرتاماً  الكباب  ذلك  اأكل  من  اأنف�شنا  فعافت 

ن�شيب فقراء تلك املنطقة .

آية اهلل العظمى السيد الربوجردي 

قادتنا قدوتنا

قال ر�شول اهلل: اأحدث لكل ذنب توبة، ال�شر بال�شر والعالنية بالعالنية 

هل تعلم اأن ذوو الزهو يف احليوانات ثالثة : الفر�ض و الديك و الطاوو�ض18



املقام يف اللغة : بفتح امليم مو�شع القدمني ، من قام يقوم ، يكون م�شدرًا وا�شمًا للمو�شع. 
ومقام اإبراهيم هو احلجر الذي قام عليه نبي اهلل اإبراهيم اخلليل عليه ال�شالة وال�شالم حني 
واإ�شماعيل   ، يقوم عليه ويبني  تناول احلجارة ، فكان  للبيت ، و�شق عليه  بناوؤه  ارتفع 
املكرم  . ويف هذا احلجر  والأذان  للنداء  اأي�شاً  وقام عليه   . يناوله احلجارة  ال�شالم  عليه 
اآية بينة ظاهرة للنا�ض اإىل  اإبراهيم اخلليل عليه ال�شالة وال�شالم ليكون ذلك  اأثر قدمي 

يوم القيامة. اما مكانه  فعند الكعبة امل�شرفة ي�شلى  
خلفه ركعتي الطواف وهو من الماكن التي يف�شل 
ال�شالة بقربها فعن احل�شن بن اجلهم قال: ]�شاألت 
مو�شع  اأف�شل  عن  ال�شالم  عليه  الر�شا  احل�شن  اأبا 
يف امل�شجد ي�شلى فيه، قال احلطيم ما بني ال�َحَجر 
الف�شل  يف  ذلك  يلي  والذي  قلت:  البيت،  وباب 
اإبراهيم عليه ال�شالم قلت: ثم  اأنه عند مقام  فذكر 
ثم  قلت:  احِلْجر،  يف  قال:  الف�شل؟  يف  يليه  الذي 
ق�شم  البيت[  من  دنى  كلما  قال  ذلك؟  يلي  الذي 
اهلل لنا ولكم �شرف الزيارة والتربك وال�شالة خلفه 

بحجة مقبولة او عمرة مربورة.

مقام إبراهيم اخلليل تعريفه وسبب تسميته وتطاوله يف السماء وصفته

قال ر�شول اهلل: اإن حق امل�شلم على امل�شلم اإذا راآه يريد اجللو�ض اإليه 
اأن يتزحزح له 

19 هل تعلم اأن الذئب نظره �شعيف لكن �شمعه قوي جدا اإذ ي�شتطيع �شماع الأ�شوات على بعد 3 كلم هل تعلم اأن ذوو الزهو يف احليوانات ثالثة : الفر�ض و الديك و الطاوو�ض



انا حيوان ثديي من ف�شيلة النور�شيات �شغر احلجم تقريبا . وانا من اآكالت اللحوم 
تروننا يف كل  الن�شان حيث  اعتاد على  اليف  ق�شم  و  ق�شم مفرت�ض  ق�شمان  و نحن 
مكان يف ال�شارع و يف احلدائق ويف �شطوح منازلكم حيث لنا القدرة الكبرة يف التنقل 
على اجلدران وال�شجار و غرها . و نحن نعتمد يف اكلنا على ما ترموه انتم من طعام. 
الذي  النوع  خا�شة  و  بنظافتنا  و  بنا  يهتم  من  فمنهم  تربيتنا  يحبون  كرث  انا�ض  هناك 
يكون ذو �شعر كثيف منا. و نحن فينا انواع كثرة منها ال�شيامي و املانكر و الهيماليا و 
البالينيز و غرها . و احب ان اقول لكم ان امل�شريني القدماء كان يقد�شوننا حتى منهم 
من  كان يعبدنا فجعلوا لنا متاثيل تعبد . فهل عرفتم من انا ؟ اذا مل تعرفون بعد اقول لكم 

انا معروف بحبي يف مطاردة الفئران ح�شنا هل عرفتم من انا ؟

يعترب اجلزر من الثمار الغنية بالفيتامينات وله فوائد مهمة من اهمها :-
والكال�شيوم والبورون واليود وغرها. ويحتوي على فيتامينات كثرة اأهمها : اأ- ب - ب2 - ب6 – ج – و - د  ويتميز بن�شبة عالية من فيتامني الربوتينية والأحما�ض الأمينية  ويحتوي على كمية كبرة من الأمالح القلوية التاأثر كاأمالح البوتا�شيوم وفيه كمية قليلة من اأمالح ال�شوديوم  تتكون ب�شورة اأ�شا�شية من )ال�شكروز واجللوكوز والفركتوز بالإ�شافة اإىل ال�شيليلوز والليجينتني واملواد البكتينية الأخرى ( وهو غني باملواد فانه يحتوي على مادة الكاروتني وعلى ن�شبة عالية من الكربوهيدرات التي

اخل�شروات. من  غره  يف  يوجد  اأن  يندر  الذي   PP
ونزلت الربد وهو مقٍو جيد للمناعة  الطبيعية حيث يحفظ جدران اأجهزه اله�شم وي�شمده ومنبه حلرقان املعدة ويزيد يف اإفراز ال�شفراء كما انه ا�شتخدامه طعامًا ودواًء يف عالج التهابات الكلى وكذلك ي�شاعد يف التخل�ض من بع�ض ديدان املعدة واملغ�ض، وي�شاعد على ال�شفاء من ال�شعال �شفاء قرحة املعدة ، وكذلك ي�شاعد  يف حماية اجللد من الآثار املوؤذية الناجتة من اأ�شعة ال�شم�ض ومتكنه من ا�شتعادة عافيته ب�شرعة، كما وميكن اجلزر له خوا�ض امل�شادات احليوية، فهو يدمر البكتريا التي تظهر يف الأمعاء،  كما وي�شاعد ع�شر اجلزر يف التخل�ض من اللتهابات املعوية ويف اما اأهم فوائد اجلزر الطبية:

مدر للبول.

اجلــــــــــزر

اعداد: ال�شتاذ �شياء احلفار

قال المام علي :عقول الن�شاء يف جمالهن، وجمال الرجال يف عقولهم 

هل تعلم اأن �شكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�شف املليون كل اأ�شبوع20



 االمام علي
من اخالق


على  الثواَب  َع  َو�شَ �شبحانه  اهلل  :اإنَّ  عليٌّ الإم��اُم  قاَل 

طاعِتِه،و العقاَب على مع�شيِتِه؛ذيادًة لعباِدِه عن نقمِتِه،و 

حيا�شًة لهم اىل جنِتِه.
ف
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اأكرث من 15 مرت  يغو�ض  اأن  القدمي  الإن�شان  باإمكان   مل يكن 

لأنه كان عاجزاً عن البقاء بدون تنف�ض اأكرث من دقيقتني و لأن عروق 

ج�شمه �شتنفجر من �شغط املاء و بعد اأن توفرت الغوا�شات يف القرن الع�شرين 

تبني للعلماء اأن قيعان البحار �شديدة الظلمة كما اكت�شفوا اأن لكل بحر جلي طبقتني 

من املياه ، الأوىل عميقة وهي �شديدة الظلمة و يغطيها موج �شديد متحرك و طبقة اأخرى 

�شطحية وهي مظلمة اأي�شاً وتغطيها الأمواج التي نراها على �شطح البحر، وقد ده�ض العامل 

يف  املوجود  الإعجاز  معه  نوق�ض  عندما  ده�شته  وزادت  القراآن  هذا  عظمة  من  )هيل(  الأمريكي 

ال�شطر الثاين من الآية .   

َذاْ اأَْخَرَج َيَدُه مَلْ َيُكْد َيَراَْهاْ}  قال تعاىل:{...ِمْن َفْوِقِه �َشَحاٌْب ُظُلَماٌْت َبْع�ُشَهاْ َفْوَق َبْع�ٍض اإِ

وقال اإن مثل هذا ال�شحاب مل ت�شهده اجلزيرة العربية اأبداً و هذه احلالة اجلوية ل حتدث اإل يف �شمال 

اأمريكا و رو�شيا و الدول ال�شكندنافية القريبة من القطب و التي مل تكن مكت�شفة 

اأيام حممد �شلى اهلل عليه واله و�شلم فال بد اأن يكون هذا القراآن كالم من 

يعلم بال�شموات والر�ض وهو اهلل.


عن كتاب: اأخالق الإمام علي

حممد �شادق اخلر�شان
 لل�شيد 

من املعلوم وجود قانويَنّ الثواب و العقاب،واإّن الهدف من جعلهما حفظ 

الإن�شان عن اأن يقع يف مطبات النار،و تهيئة الفر�شة له لدخول اجلنة،وال فاهلل 

اأراد  امنا  طاعاتهم،و  تنفعه  ل  معا�شيهم،كما  ت�شّره  العاملني،فال  عن  غنٌي  تعاىل 

كل  اأُمنية  لتحقيق  بها  ُيتو�شل  التي  المكانيات  اتاحة  خالل  الفر�شة،من  توفر 

عاقل،حيث ل يريد ال�شياع،بل يبحث عن ال�شمان ملا قدمه من جهود حياتية،مع ما 

باأن يتبخر ذلك كله،وليح�شل على �شيٍء  �شحبها من مرارات،و م�شاٍق،فال ير�شى 
منه،اأو جزائه.

ربه  بها  ينتفع  مما  العبادية  ممار�شاته  اأّن  فيتوهم  الظن،  اأحٌد  ي�شيء  ل  اأن  اىل  اأ-   فالدعوة:   
�شبحانه.

اجلنة؛لأّن                           دخول  له  النار،وُيوؤمن  دخول  من  منا�شٍب،يحميه  ر�شيٍد  توفر  يف  يجّد  اأن  و   - ب 

بقاءه يف الدنيا حمدود،وهو على �شاكلة َمْن �شَبَقُه، ممن مات ومل ي�شحب ال عمله.   

21 هل تعلم اأن احلكومة الأمريكية ا�شرتت ولية نيويورك من الهنود احلمر ب� 24 دولرًا فقط.

قال اهلل تعاىل:اأَْو َكُظُلَماٍْت 
يٍّ َيْغ�َشاُْه َمْوٌج ِمْن  ِّ يِفْ َبْحٍر جلُّ
َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه �َشَحاٌْب 
َبْع�ٍض  َفْوَق  َهاْ  َبْع�شُ ُظُلَماٌْت 
اإَِذاْ اأَْخَرَج َيَدُه مَلْ َيُكْد َيَراَْهاْ 
ُنْوَرًا  َلُه  اهلُل  َيْجَعِل  مَلْ  َمْن  َو 

ْوٍر َفَماَْلُه ِمْن نُّ

القراآن وعلماء
 القرن الع�رشين



ولكنني اأعرفه !
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� يروى ان ه�شام بن عبد امللك بن مروان)لعنهم اهلل( حج يف خالفة ابيه ومعه جماعة من اأهل ال�شام

وملا اأراد اأن ي�شتلم احلجر الأ�شود مل ي�شتطع ذلك 
ب�شبب الزحام ال�شديد والنا�ض يف�شحوا له املجال

 ويف تلك الأثناء مّر الإمام علي بن احل�شني
ال�شجود  �شيماء  وعليه  وجهًا  النا�ض  اأح�شن  وهو 
له  بالبيت وملا و�شل مو�شع احلجر تنحى  فطاف 

النا�ض اإجالل وهيبة له حتى قبل احلجر ب�شهولة

األ يعرفون  تبا لهوؤلء 
باأني اأنا ابن الخليفة؟ انا ه�شام 

بن عبد الملك!

هل تعلم اأن اخلنف�شاء اأثقل ح�شرة يف العامل22



وكان الفرزدق ال�شاعر المعروف حا�شراً و�شمع �شوؤال ال�شامي فقال:

 وعندما بلغ ذلك المام علي بن الح�شين
اعطاه �شرة فيها اثني ع�شر الف درهم ودعا 

له فخرج من ال�شجن

لما �شمع ذلك ه�شام ا�شت�شاط غ�شباً واأمر بحب�ض الفرزدق 

الذي  الرجل  هذا  من 
قد هابه النا�ض هذه الهيبة وف�شحوا 

له المجال لي�شل الى الحجر ال�شود 
ويقبله له للحجر ؟

اأاأ... ل اأعرفه

ولكني اأعرفه 

م��ن ه��و ي��ا اأب��ا 
فرا�ض؟ اأخبرني

احب�شوا 
هذا الراف�شي 

اع��ذرن��ا 
فلو  فرا�ض  اأب��ا  يا 

هذا  من  اأكثر  عندنا  كان 
لو�شلناك به

يا بن ر�شول اهلل ما قلت 
ور�شوله  اهلل  لر�شا  اإل  قلت  الذي 

وما كنت لآخذ �شيئاً وان كان ول بد 
فاعطني عباءتك ات�شرف بها

هذا         الذي تعرف البطحاء وطاأته * والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا ابن خير عباد اهلل كلهم * هذا التقي النقي الطاهر العلم 
هذا علي ر�شول اهلل والده * اأم�شت بنور هداه تهتدي الظلم
هذا ابن فاطمة اإن كنت جاهله * بجده اأنبياء اهلل قد ختموا

فغ�شب ه�شام عندما عرف ان النا�ض تحترم اهل البيتb فقال احد مرافقيه

23 هل تعلم اأن مياه ال�شنوبر تقي الأ�شنان من الإ�شابة بالت�شو�ض



قال ر�شول اهلل: ]من خان امانة يف الدنيا ومل يرّدها اىل اهلها ثم ادركه املوت، مات على غر 
ملتي ويلقى اهلل وهو عليه غ�شبان[.

اعلم عزيزي الفتى امل�شلم ان عدم حمافظة الن�شان على حقوق الخرين ومنعها وعدم ادائها 

وقد �شمن تاأديتها هي خيانة و�شاحبها غادر ناق�ض الدين. واخليانة على انواع منها مع�شية اهلل 

ور�شوله. ومنها اف�شاء ال�شر. ومنها ان يكون الن�شان �شاحب �شر وف�شاد وقد ورد عن ر�شول 

اهلل )املكر واخلديعة واخليانة يف النار(.

دخل ر�شول اهلل ذات يوم �شاحكًا يف بيت اأمر املوؤمنني علي فقال: قدمت لب�شرك يا 
بر�شالة من عند  �شاعتي هذه  بي من  نزل  باأن جربئيل  اخي 
اهلل، وهي ان اهلل تعاىل يقول: يا احمد، ب�شر عليًا بان احبائك 
ا�شهد  اللهم  وقال:  هلل،  �شكرًا  علي  ف�شجد  اجلنة،  اهل  من 
 :فاطمة فقالت  ح�شناتي.  ن�شف  اعطيتهم  قد  فاين 
ا�شهد وانا قد اعطيتهم ن�شف ح�شناتي. فقال احل�شن  اللهم 
ح�شناتنا.  ن�شف  اعطيناهم  قد  ونحن   :واحل�شني
اعطيتهم  قد  وانا  مني،  باأكرم  ول�شتم   :اهلل ر�شول  قال 
ح�شناتي، فنزل جربئيل فقال: يا ر�شول اهلل ان اهلل تبارك 
وتعاىل يقول: ل�شتم باأكرم مني، وقد غفرت �شيئات حمبي 

علي وارزقهم اجلنة ونعيمها.

ب�رشى لل�سيعة

العجب كل العجب من اخلائنني

اعداد: ال�شيخ عدنان حممد خلف

قال ر�شول اهلل: جمال الرجل ف�شاحة ل�شانه 

هل تعلم اأن اأجمل الأ�شماك األوانا هي اأ�شدها �شرا�شة وافرتا�شًا24



اعداد: ال�شيخ �شعد مرزوك احل�شناوي
10 حمرم  61 هـ

ال�شهيد  ابيه  ج�شد  العابدين  زين  اإمامنا  وارى  اليوم  هذا  مثل  يف 
ال�شهداء  واج�شاد  الطاهرين  واخوته  اعمامه  واج�شاد  الطاهر 
�شحراء  يف  تركهم  على  الأعداء  عمد  ان  بعد  وذلك  الخرين 
المام  جاء  ومعجزة  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  من  وبكرامة  كربالء 
من  اأي�شر  مبدة   الكوفة  يف  والبعيد  النائي  مكانه  من  ال�شجاد 
العجاب  العجب  اليوم  ذلك  يف  احل�شور  �شاهد  وقد  الي�شرة 
ال�شريف  اجل�شد  جللت  التي  الإلهية  الهيبة  راأوا  اإنهم  حيث 
لإمامنا اأبي عبد اهلل احل�شني التي ركعت لها هوام الأر�ض 
ووحو�ض الفالة حتى هابت الدنو منه ومن اأ�شحابه  و�شارت 

اآخرتهم بدنيا غرهم. النفو�ض ال�شعيفة الذين باعوا  اأ�شحاب  حتر�شهم من ان يقرتب منهم 

 يف مثل هذا اليوم ويف �شنة اإحدى و�شّتني للهجرة ا�شت�شهد اإمامنا اأبي عبد اهلل احل�شني
بتلك الطرقة الب�شعة التي اأحزنت اآل حممدb و�شيعتهم ويف هذا اليوم جاءت 

والإم�شاك  امل�شائب،  �ُشنن  واإقامة  املالّذ،  باجتناب   bال�شادِقني عن  الرواية 
عن الطعام وال�شراب اإىل اأن تزول ال�شم�ض، والتغّذي بعد ذلك مبا يتغّذى به 
اأ�شحاب امل�شائب، كالألبان وما اأ�شبهها دون اللذيذ من الطعام وال�شراب 
واآله  حمّمد  على  ال�شالة  من  والإكثار  امل�شاهد،  زيارة  فيه   وي�شتحّب 
عليهم ال�ّشالم، والبتهال اإىل اهلل تعاىل بالّلعنة على اأعدائهم وروي اأّن 
من زار احل�شني يوم عا�شوراء فكاأمنا زار اهلل تعاىل يف عر�شه وروي 

اأّن من زاره وبات عنده ليلة عا�شوراء حتى ي�شبح، ح�شره اهلل تعاىل 
ملطخًا بدم احل�شني يف جملة ال�شهداء معه وروي اأّن من زاره 

يف هذا اليوم غفر اهلل له ما تقّدم من ذنبه وما تاأّخر.

13 حمرم  61 هـ

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



هل تعلم اأن اأول من عرف البارود و اأ�شعله هم ال�شينيون26

ج��د الأرق�����ام ال��ت��ي حت��ل حم��ل ع��ام��ات الإ���ص��ت��ف��ه��ام ، 
التالية مرتبة ح�صب  ال��دوائ��ر  الأرق����ام يف  اأن  علما 

تريب ريا�صي معني:

يخرج  و  مبلول  يدخل  الذي  ال�شي  هو  ما   .1
نا�شفا؟

2. ما هي التي ترى كل �شي ولي�ض لها عيون؟
3. ما هو ال�شي الذي يف راأ�شه �شبع فتحات؟

بنت  هي  من   .4
خال بنت والدك؟

ال�شي  ه��و  م��ا   .5
ي�شتفاد  ل  ال��ذي 

منه اإل اإذا ك�شر؟

األغاز 



ع م د ا ل ي ت ق ا
اأ ا ا ل د ي ن ي ق
ن ق ت ل و ه و ى و
ه ل ع ل م اأ د د �ض
م ه� ن م ع ق ع ه� ر
خ ب م ل �ض ا ب ل ه�
ا �ض ا ح ل ا ن ا د
م م ن ا �ض ك ل ا ل

�ض اأ �ض ح ا ب ا

ا�شحاب الك�شاء
جواب العدد ال�شابق

اجلواب يف العدد القادم


27  هل تعلم اأن الع�شو الذي ي�شتهلك 40% من اأوك�شجني الدم هو املخ

هل ت�صتطيع ايجاد خم�صة فروقات بني ال�صورتني التاليتني يف اأقل من دقيقتني

اهلل(  الر�شي)رحمه  لل�شريف  البيتني  هذين  كلمات 
حروفها منت�شرة يف هذه املربعات ا�شر عليها باخلط ثم اجمع 
احلروف املتبقية املكونة من ثالثة ع�شر حرفا التي ت�شكل 
مبجموعها ا�شم اأحد الفتية  من اهل البيت)عليهم ال�شالم( 
احل�شني)عليه  المام  مع  وا�شت�شهدوا  ا�شتب�شلوا  الذين 

ال�شالم(.
ياقتياًل َقّو�َض الّدْهُر به            َعَمَد الدين واأعالم اله��دى
قتلوه بعد علم منه��ُم             انه خام�ض ا�شحاب الك�ش�ا



28
               ن�شتقبُل مقرتحاِتُكْم وم�شاركاِتُكْم عْن طريِق:

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

ع���ن الم�����ام ال�����ص��ادق)ع��ل��ي��ه ال�������ص���ام(: ]م����ن ك����ان ل���ه دار 
واحتاج موؤمن اىل �صكنها فمنعه اياها قال اهلل عز وجل 
مائكت�ي عبدي ب�خل على عبدي ل�صكن الدنيا وعزتي 

ل ي�صكن جناين ابدا[


