
مجلـة ثقافيـة تربويـة كشفيـة شهريـة
السنة السابعة - العدد الرابع واألربعون 
تموز 2009 م. الموافق رجب 1430هـ .



)قال رسول اهلل)ص( من قال هذه الكلامت يف كل يوم عرشًا غفر اهلل تعاىل له وكشف مهه وغمه وفرج كربه- مفاتيح اجلنان(

احلديث السادس عرش
عن اإلمام الصادق)ع( أنه قال:

» خري لباس كل زمان لباس أهله، غري أن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب عيل)ع( وسار بسرية عيل)ع(«

إحفظ معنا: 40 حديثًا يف اإلمام املهدي)ع(
»من حفظ من شيعتنا أربعني حديثًا بعثه اهلل عّز وجّل يوم القيامة عاملًا فقيهًا ومل يعّذبه«   اإلمام الصادق)ع(

            
         

        
         

        
       

          
         

          
          

                    








      





        




        
       




       









      
       





روح اهلل...............................ص2
ويل اهلل................................ص3
كيف يكون االنصار؟..................ص4
علوم وتكنولوجيا........................ص8
مقاومون.............................ص10
قرأت لك............................ص14

العد العكيس............................ص16 
أسامء اهلل وصفاته.....................ص18
فتيات...............................ص24
اخلمسة....................ص30 مغامرات 
33أرسار لبيب..........................ص
36نزهة العقل الذكي....................ص

اإ�رشاف: املفو�ض العام القائد نزيه فيا�ض 
و جلنة من الإخت�صا�صيني الرتبويني و الفنيني

املدير العام : ماهر قمر 

رئيسة التحرير: عزة فرحات

الدائرة اإلدارية: أمل ناصر

العالقات العاّمة: فرحات حسون

تصميم و رسوم العدد : مرمي جبل عامليان 

املدير الفني و اإلخراج : السيد إميان سرافرازي
  i m a n s a r a f r a z i @ g m a i l . c o m

ت�صدر عن جمعّية ك�صافة املهدي )عج (
تلفاك�ض :01-455789

اأر�صل لنا على هذا العنوان التايل:
بريوت ـ حارة حريك ـ مقابل مطعم غولدن غريل

بناية النجوم ـ الطابق الثاين
�صندوق بريد: 2/24

مندوب البحرين ـ مكتبة بنت الهدى
تلفون: 0097317415330

اأو الربيد اللكرتوين:
mahdimag@hotmail.com

اأ�صعار املجلة: لبنان 3000 ل.ل , الدول العربية ما يعادل 
3 يورو, الدول الأجنبية ما يعادل 9 يورو 

الإ�صرتاك ال�صنوي : لبنان 25 الف ل.ل , الدول العربية ما 
يعادل 35 يورو, الدول الأجنبية ما يعادل55 يورو 

1حقوق الطبع والن�صخ حمفوظة ملجلة مهدي





2

اإعداد: مالك ح�سن
رسم: محمد حسني صلواتيان

خيش   مل  ولكنه  الغربة،  ديار  يف  يعيش  وحيدًا  األيام  من  يومًا  إمامنا  كان    
الوحدة كام مل خيشها األنبياء كنوح وإبراهيم، ومل يستوحش منها. وكان يرى 
أن اهلل أعظم من كل املخلوقات فلم يشعر بالوحشة نتيجة إعراض اآلخرين 

وصدودهم ومل خيش عداوة ًاحد.
مل يرتدد اإلمام حلظة واحدة يف السري يف طريق اهلل، ومل يدخر ذرة واحدة مما يف 
وسعه دون أن يستفيد منها يف طي هذا الطريق، وظل مثابرًا بكل ما أويت من 
طاقة ويف كل آن من آناء حياته يف السعي احلثيث لبلوغ ذلك اهلدف السامي 

واملقدس، وقد أعانه اهلل عىل ذلك.
ألنه كان من الرجال اإلهليني وألنه مل يكن يعمل لتحقيق منفعته الذاتية فقد 
أعانه اهلل ووهب له ذهنًا صافيًا وّقادًا كي هيتدي إىل الطريق كام وأعطاه اهلل 

اجلرأة والشهامة ليستطيع الوقوف بوجه األعداء.
أفضل  عبارة  أية  أجد  ال  وإنني  احلقيقي،  باملعنى  هلل  صاحلًا  عبدًا  كان  لقد 

لوصف اإلمام من القول إنه عبد صالح.
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أن جتدوا يف كل  تستطيعون  أنكم  تظّنون  كنتم  إذا    
والسالطني  اجلمهوريات  رؤساء  بني  من  العامل 

وأمثاهلم، شخصًا مثل السيد اخلامنئي امللتزم باإلسالم 
واخلادم الذي جبل عىل خدمة الشعب، فلن جتدوا.

 إنني أعرفه منذ سنوات طويلة، منذ بداية النهضة عندما 
وبعد  البيانات.  إيصال  ألجل  املناطق  كل  يف  يتنقل  كان 

أوجها كان حارضًا يف كل  إىل  الثورة  ذلك، عندما وصلت 
املواقع واألمكنة حتى النهاية.

وهو اآلن أيضًا كذلك، إنه نعمة أنعمها اهلل علينا.
أنا رّبيت السيد اخلامنئي, واخلامنئي أهل للقيادة.

جبهات  يف  املظلوم  الشعب  هلذا  خدمتك  العزيز  اخلامنئي  أهيا  لك  أبارك  إنني 
احلرب بلباس اجلندي، ويف اخلطوط اخللفية للجبهة بلباس الروحاين، وأسال اهلل 

سالمتكم لالستمرار يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

اإعداد: مالك ح�سن
رسم: محمد حسني صلواتيان
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قصص 
بقّية اهلل)عج(

حممدي
_ ر�سم : علی 

ق�سة: عزة فرحات 

                        يف احللقة املاضية..
متكن األخوة يف اجلمعية من التأثري يف وجدي وشلته، وبعد مباراة ودية يف كرة القدم أدى اجلميع الصالة يف املسجد الذي سيكون مكان التقائهم الدائم يف 

املستقبل، وفيام بعد..































     وصل عيل وامحد إىل مقر اجلمعية وفجأة تناهى إىل مسامعهام صوت يشبه صوت السيد حسني، ولكن..
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أبلغ أمحد وعيل السيد مرتىض بام شهداه من حال السيد حسني وما 
سمعاه منه، فلم يستغرب األمر

سدير الصرييف كان من أصحاب اإلمام الصادق)ع( وهو يروي أنه يف أحد األيام دخل مع عدة 
أصحاب عىل اإلمام فجأة، فرأوه جالسا عىل الرتاب يف حالة عجيبة وهو يبكي بكاء الثكىل 

التي فقدت أوالدها مجيعا.. حتى بان احلزن الشديد عليه وبللت دموعه خديه..
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طارت عقول أصحاب اإلمام ملا سمعوا كالمه وتصدعت قلوهبم 
وظنوا أن اإلمام سمع بحادثة كبرية ومصيبة عظيمة
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اإعداد: فاطمة �سوربا
ر�سم : مرمي جبل عامليان

الدنيا  هذه  وشمس  وتروح..  تأيت  األيام  كانت  آخر  بعد  يوما     
الساطعة كعادهتا ترشق وتغيب. اليشء الوحيد الذي كان يراه هو 
ظلمة سجن مطبق. لقد كان سهمه من النور لسنوات مديدة فقط 
ضوءًا ضعيفًا، يأيت من كّوة صغرية.. أما ما قد حفظه طوال هذه 

السنوات فكان نور اإليامن.
 مل يعرف املكان شيئًا عن الرفاهية والراحة واحلرية، لكن مناجاته 
ودعاءه والترّضع ملعبوده كان يصله بعامل امللكوت النوراين ويرصفه 

عن هذه الدنيا الفانية احلقرية.
صيحات  تتعاىل  كانت  هارون،  قرص  يف  املقابل،  الطرف  يف   
مفروشة  واللعب  واللهو  الرتف  وموائد  واملخمورين،  السكارى 

عىل الدوام! 
يقول  أن  أراد  لقد  الضالني،  إرشاد  عن  ليكّف  السجني  يكن  ومل 

كلمته األخرية ويتّم عليهم احلّجة!
الكّوة  تلك  حتت  جلس  ثّم  وورقة..  قلاًم  طلب  السّجان..  نادى   
ورشع  منها،  يرشح  الذي  الضئيل  النور  ذلك  ملتمسًا  الصغرية 
حتى  للسجان  الرسالة  أعطى  تبّسم..  ذلك  بعد  رسالته.  بكتابة 

يسلمها هلارون الرشيد.
 دخل السّجان القرص، فسأله هارون: ما اخلرب؟ 

-رسالة.
-مّمن؟

-من السجني موسى بن جعفر، لكنه طلب أن تقرأها عىل مسمع 
اجلميع!

-هاهتا لنرى. ال بّد أنه يطلب العفو. 
أخذ الرسالة وقرأها بنحو مسموع للجميع:

 »لن ينقيض عني يوم من البالء إال انقىض عنك معه يوم من الرخاء 
حتى نقيض مجيعًا إىل يوم ليس له انقضاء خيرس فيه املبطلون« 

احلارضين..  بارزًا يف وجوه  التجّهم  رأى  هارون من حوله.  نظر 
بقبضته  الرسالة  مجع  الغضب..  شدة  من  جبهته  عروق  انتفخت 

وطرحها جانبا.
 لقد أزالت هذه الرسالة عىل صغر حجمها حالة السكر عن رأسه. 
وأخريا أطلق صيحة ُصّمت هلا اآلذان. اتكأ عىل عرشه وهو يضغط 

عىل أسنانه وغرق يف التفكري. 
 راح يفكر: كيف سيجيب عىل هذا الكالم احلق واملؤمل يف آن؟

  يف اليوم التايل وجد السّجان جسد اإلمام الكاظم النحيف ممددًا 
يف زاوية من زوايا السجن، إاّل أّن روحه كانت حتّلق يف العلياء عند 

جّده العظيم وأبويه الشهيدين. 
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الصغرية  األسامك  تلك  البريانا.  بأسامك  سمعتم  انكم  بد  ال 
والفتاكة التي تعيش يف هنر االمازون، والتي حتيل أي كائن حي، 
مهام بلغ حجمه،اىل هيكل عظمي يف حلظات. هذه هي الصورة 
التي تقدمها لنا أفالم الرعب عن أسامك البريانا! ولكن احلقيقة 
والنباتات  االسامك  من  بغريها  تكتفي  البريانا  أسامك  أن  هي 
البحرية ونادرًا جدًا ما تتعرض لإلنسان ما مل يتم التعرض هلا. 
نفسها  عن  للدفاع  مضطرة  فتكون  هلا،  التعرض  حال  يف  أما 

ولكن دون ان حتيل املعتدي إىل هيكل عظمي!   

قد ينجح العلامء يف وقت قريب 
بتحويل االهتزازات التي تتسبب 
هبا حركة املرور عىل الطرقات اىل 
مصادر للطاقة تستخدم يف إنارة 
ذلك  ويتم  واملنازل.  الشوارع 
اجلديدة  الطرقات  رصف  عرب 
ب  تعرف  مادة  من  بطبقة 
 piezoelectric crystals
اإلسفلت. وعندما  توضع حتت 
تتعرض هذه املادة للضغط نتيجة 
مرور السيارات، فهي حتيل هذا 

الضغط اىل طاقة كهربائية. 

 ال اظنك رأيت يومًا دجاجة طائرة ،ولكن 
الدجاج عن ذلك. السبب ال يعود لعجز 
فالدجاج يستطيع الطريان ولكنه يعجز عن 
ذلك بسبب وزنه الكبري الذي حيرص عليه 
املزارعون.اذ عرب االف السنني تم تدجني 
هذه الطيور اىل ان باتت أثقل من أن ترتفع 

عن االرض ألكثر من سنتيمرتات قليلة.

هل جتد صعوبة يف القراءة؟ حسنا،عليك أن تقرأ 
املشكلة:  هذه  حل  من  تتمكن  كي  التايل  اخلرب 
اآلن بات باإلمكان حتويل املعلومات املكتوبة إىل 
معلومات سمعية وبشكل فوري عرب آلة  »كتاب 
السمع الفوري«. بعد أن تقوم هذه اآللة بمسح 
scan صفحة الكتاب أو املجلة التي تريد، ترسل 
إشارة إىل جهاز الكومبيوتر ليتعرف عىل الكلامت 
بصوت  ويقرأها 

مسموع.

اإعداد: اأمل عبداهلل
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العالج  إليها  وتوصل  املريضة  اخلاليا  اىل  مبارشة  تتوجه  التي  الدواء  حبة  اهنا 
خترج  ساعة،   24 مهمتها  تستغرق  السليمة.  للخاليا  بالرضر  تتسبب  ان  دون 
بعدها من اجلسم بشكل طبيعي. حتوي هذه احلبة بطارية صغرية ملّدها بالطاقة، 
وخزانًا صغريًا حيوي الدواء، وجهازًا يمّكن االطباء من معرفة موقعها داخل 
اجلسم. باالضافة اىل رقاقة الكرتونية حتوي املعلومات الالزمة التي متكن احلبة 

بنجاح.  مهمتها  أداء  من  الذكية 
يتوقع العلامء ان ينتهوا من تصنيع 
 Pill i هذه احلبة والتي تعرف ب

خالل السنوات القليلة املقبلة.

ختثر  متنع  مادة  لعاهبا  يف  تفرز  البعوضة،  تلدغنا  عندما 
املناعي   جهازنا  يتفاعل  امتصاصه.  عليها  فيسهل  الدم 
املادة ويشكل أجسامًا مضادة هلا. ونتيجة هلذا  مع هذه 

التفاعل نصاب باحلكاك ويتورم اجللد.   

تترسع  احلار؟ال  الطقس  هذا  يف  شاي  من  بكوب  رأيك  ما 
بالربودة. اشعارك  عىل  قادر  الدافئ  الشاي  فكوب  بالرفض 
عندما ترشب رشابًا ساخنًا يتوهم اجلسم ان حرارتك ارتفعت, 

عندها يزيد من افراز  العرق ليتخلص من احلرارة الزائدة . 

لتصحيح  سيلفر  جوشوا  نظارات  اهنا 
النظر. ختتلف هذه النظارات عن سواها 
بإمكانية تعديل عدساهتا لتالئم درجات 
اىل  احلاجة  املختلفة، دون  النظر  ضعف 
ضخ  عرب  ذلك  يتم  العدسات.  تغيري 
يف  السيليكون  زيت  من  مناسبة  كمية 
العدسات تتحكم بدرجة انحناء الضوء 
وتلقى  الرؤية.  تصحيح  اىل  وتؤدي 
يف  السيام  كبريًا  رواجًا  النظارات  هذه 

حيث  الفقرية  البلدان 
تكلفتها  تتجاوز  ال 

.$20

برشى سارة! لقد توقف ثقب 
األوزون عن االتساع منذ العام 
بدرجة  يعود  وذلك   .2006
الدول  أغلبية  اللتزام  كبرية 
العامل بمعاهدة مونرتيال  حول 
املواد  استخدام  حظرت  التي 
باألوزون  املرّضة  الكيميائية 
الكلوروفلوروكاربونز  مثل 
السلبية  اآلثار  CFCs. ولكن 
حتى  ستستمر  األوزون  لثقب 
اجلوية  الطبقة  هذه  تتعاىف 

وذلك يف العام 2070.
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اإعداد: فاديا مروة
ر�سم : ح�سن الأمني















































11














































12












































13




































نصبوه  الذي  الكمني  من  مهدي  عودة  فور 
للدورية الصهيونية، توجه اىل منزل أيب جعفر



14

الذي  الصغري  السنجاب  قصة: 
كان يبحث عن اهلل

تأليف ورسوم: كلري جوبري

اإعداد: جمانة �سويد

كان »جوزة الطيب«حزينا، وكان حلزنه سبب وجيه.
»جوزة الطيب« هو سنجاب صغري مل يعرف من الدنيا 
إال شجرته والغابة وجارته اجلدة »سكينة«. وجوزة كان 
حزينًا من أجل جارته. كان يسمعها دائام تنادي »يا اهلل يا 

اهلل« ولكنه مل ير اهلل يوما يأيت لزيارهتا. 
»اهلل«  هذا  يأيت  لو  اجلدة!  مسكينة  يفكر:  جوزة  وكان 
إليه  الذهاب  يمكنها   وال  جدا  عجوز  إهنا  لرؤيتها! 
بنفسها!. وأخريا قرر أن يذهب بنفسه وحيرض »اهلل« إىل 

جارته التي حيبها كثريا.
غادر جوزة شجرته  قافزا قفزات صغرية من غصن إىل 
آخر. »ولكن كيف أجد شخصًا مل أره من قبل أبدا؟! ال 

بد أن اجلبل يعرف فهو عاٍل جدًا ويرى كل يشء«.
قال  أن اجلبل يعرف »اهلل« حقا فقد  تبنّي  وعند سؤاله 
جلوزة: »طبعا أعرفه! إنه هو من وضعني هنا وجعلني 
كبريًا جدًا. ولكنه أكرب من كل األشياء ولذلك ستجده 

حتام!«.
أكمل جوزة طريقه وهو يردد، »أكرب من كل األشياء!«. 
له: »األكرب من  فقالت  سمعته فراشة رائعة اجلامل 
كل األشياء؟ ال بد أنك تبحث عن اهلل.. 
إنه هو من أعطاين أجنحتي اجلميلة 

ولكنه أمجل بكثييييري!« . 
من  أكرب  »جوزة«:  قال 
من  وأمجل  اجلبل 
مهم  إنه  الفراشة! 
جدًا وهلذا ال يلتفت 
إىل عجوز مسكينة 
مثل اجلدة سكينة. 
الفراشة  ولكن 
له  صححت 
هيتم  إنه  قائلة:» 
وحتى  العامل  بكل 
أصغر املخلوقات 

وال ينسى أحدًا ألنه ألطف من كل الكائنات«.
»ألطف من كل الكائنات« كان جوزة يردد هذه العبارة 
عندما أحس بوقع خطى ثقيلة تقرتب منه. كان الدب 
السنجاب  ملساعدة  فجاء  يشء  كل  سمع  قد  البني 
الصغري وقال له:» اهلل هو من جعلني قويًا، ولكنه أقوى 
مني بكثيييييري! إنه األقوى من كل الكائنات. لن يفوتك 
العثور عليه«. هّز »جوزة« رأسه وقال: »األقوى من كل 

الكائنات«..
من  آٍت  صوٌت  صغري؟«سأل  يا  اهلل  عن  تبحث  »هل 
أجاب  أنت؟«  من  ولكن  نعم   «  : جوزة  قال  السامء. 
آذيت  وإال  إيّل  تنظر  ال  ولكن  الشمس  أنا  الصوت:» 

عينيك«.
السامء  يف  العالية  أيتها  أنت  للشمس:  »جوزة«  قال 

أخربيني أين أجد اهلل؟ 
»إن اهلل يف كل مكان يا صديقي الصغري« أجابته الشمس 

»إن اهلل معك أينام كنت«.
عينيه  يفتح  وهو  الشمس  باجتاه  ونظر  »جوزة«  تفاجأ 
بصعوبة: » أها.. أنت اهلل إذًا، فأنت كبرية ومجيلة ولطيفة 

وقوية وأنت تضيئني يف كل مكان!« 
»نعم أنا كام وصفتني ولكنني لست اهلل« أجابت الشمس 
هبدوء» اهلل هو الذي خلقني وأعطاين من نوره. انه منري 

أكثر مني بكثيييييييييري!« .
قالت  صربه.  نفذ  وقد  جوزة  أجاب  أراه!  ال  ولكنني 

الشمس: »إن اهلل ال ُيرى بالعني«.
نزل »جوزة« من الشجرة مشدوهًا. إذا كان اهلل ال يرى 
بالعني فهو لن يتمكن من رؤيته! وكان هذا مؤملًا جدا 

بالنسبة له!
»اسمع يا صغريي« مهست له الشمس» رغم أنني لست 
سوى انعكاس ضعيف لنوره فأنت مل تتمكن من فتح 
عينيك للنظر ايّل، فكيف يمكن لك أن تنظر إليه؟! إن 
عينيك لن حتتماله. ولكن اطمئن، إن مل يكن بإمكانك 

رؤية اهلل فإنه يراك ويسمعك حني تناديه«.
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»وهل يسمع اجلدة سكينة رغم ضعف صوهتا؟« سأل »جوزة« وقد عاد األمل إليه من جديد.
أجابت الشمس:» بكل تأكيد، إنه يسمعها وجييبها دائاًم! عد إىل بيتك اآلن«.

كانت اجلدة سكينة تقف عند النافذة تنتظر جوزة، فقد أخربهتا العصفورة كل ما جرى معه. 
يا  اسمع  له:»  الناعم هامسة  وبره  التي راحت تالعب  اجلدة  وارمتى يف حضن  ركض جوزة 
جوزة، هناك الكثري من األشياء التي ال يمكننا رؤيتها..مثل حبي لك, فأنت ال تستطيع رؤيته 
ولكنك تشعر به، إن احتضاين لك اآلن هو عالمة عىل حبي لك. إن اهلل ال ُيرى باألعني ولكن 

العامل ميلء بالعالمات التي تدل عليه.«
سأل جوزة: »مثل حجم اجلبال الكبري؟ ومثل مجال أجنحة الفراشات ؟ ومثل نور الشمس؟« 

»نعم« قالت السيدة العجوز» ومثل الكثري من األشياء األخرى. إن فكرت 
يف اهلل الذي خلق كل هذا، اهلل اللطيف جدًا والقوي جدًا ،والعامل جدًا وإن 

أحببته كثريًا فإنك سرتاه بعيون قلبك..«
»بعيون القلب« ردد جوزة الذي راح يغرق 

يف النوم..» بعيون القلب...«

قصة مشوقة للصغار من إصدار بيت الكاتب 
باللغة الفرنسية
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هو عبارة عن 
جمموعة جزر يف 
املحيط األطليس

امجع نقاطا أكثر 
باستخدام أدلة اقل 

ما هو املكان؟

من هو الشخص؟

ما هو احليوان؟

ما هو الرقم؟

ما هو النبات؟

ما هو املعدن؟

ممر بحري مشهور 
ومنطقة سياحية 

مهمة

أطلقت حوله 
األساطري وقيل أن 
السفن كلام عربت 

فيه اختفت

قال البعض 
إن فيه اجلزيرة 

اخلرضاء العجيبة

يطلق اسمه عىل 
البناطيل القصرية 

التي تصل إىل 
حتت الركبة

تناولت جملة مهدي حياته 
وأهم انجازاته  يف عددها 

الثاين واألربعون حتت 
عنوان علامء من وطني 

نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة

كتب 123 كتابا 
يف خمتلف العلوم 

كالرياضيات والفلك 
واألدب والفقه والفلسفة

من أهم إنجازاته العلمية 
محام املسجد الذي كانت 

تسخن ماؤه بشمعة واحدة 
ال تذوب وال تنطفئ

ولد يف بعلبك وتويف 
يف أصفهان ودفن يف 

مشهد إيران

عامل إسالمي كبري 
أحيا العامل هذا العام 
الذكرى األربعامئة 

لرحيله

من الزواحف، 
تشمل 250 

نوعا

يعيش بعض 
أصنافها حوايل 

200 سنة

بعضها بري 
وبعضها هنري 
وبعضها بحري

يقيض البحري منها 
معظم وقته يف املحيط 
وال خيرج إال مرة يف 
السنة لوضع البيض

تغلبت عىل األرنب 
يف مسابقة اجلري 

الشهرية

»من حفظ من شيعتنا 
... حديثا بعثه اهلل عاملا 

فقيها ومل يعذبه« 

إنه العمر الذي 
بعث فيه رسول 
اهلل حممد)ص( 

بالنبوة

يكتب بالرموز 
الرومانية عىل 
XL صورة

إنه عدد السنوات 
التي تاه فيها بنو 

إرسائيل يف األرض

ورد ذكره أربع 
مرات يف القرآن 

الكريم

من أضخم 
الطفيليات التي 

تعيش يف غابات املطر 
يف اندونيسيا وماليزيا

يطلق عليها 
اسم النبتة 

املسخ 

حتمل النبتة الواحدة 
زهرة واحدة عمالقة 
قد يصل قطر دائرهتا 

إىل املرت الواحد

تفوح من زهرهتا 
رائحة كرهية كرائحة 

اجليفة أو اللحم 
النتن،جتتذب الذباب

أسمها مأخوذ من 
اسم رجل اإلدارة 

الربيطاين
 ت. س. رافلز

خيلط مع القصدير 
ليؤلف الربونز ومع 

الزنك ليؤلف النحاس 
األصفر

يستفاد منه يف صناعة 
القطع النقدية وأواين 

الطبخ

موصل ممتاز 
للحرارة 

والكهرباء 

معدن بني 
اللون يميل إىل 

احلمرة

ورد ذكر اسمه مرة 
واحدة يف القرآن 

الكريم

1 2 3 4 5

لكل سؤال مخسة تفاصيل.
من  عدد  أقل  باستخدام  السؤال  عىل  جتيب  أن  حاول   
نقاطك  امجع  أعىل.  رصيدك  ليكون  املفصلة  املعلومات 
عرفت  حتى  منها  استفدت  التي  االدلة  عدد  بحسب 

اجلواب وانظر نتيجتك يف األسفل!   

24-30   ممتاز أهيا النابغة!

17-23   جيد جدا، إىل األمام!

9-  16  ال بأس، اسع نحو األفضل!

0-8   قم واقرأ كتابا يا صديقي!

ما هو املكان؟مثلث برمودا-  من هو الشخص؟الشيخ 
البهائي -  ما هو احليوان؟السلحفاة- ما هو الرقم؟ 

األربعون- ما هو النبات؟رافليزيا                    - ما هو 
املعدن؟النحاس

اإلجابات: 

النتيجة

اإعداد: اأمين �رسور

rafflesia
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اإعداد: جمانة �سويد





دي
حمم

ة 
طم

 فا
م :

�س
ر











18

إعداد: عباس السيد

يقال إن لكل إنسان قدوة يف احلياة.
والقدوة تعني أن يكون لنا  مثٌل أعىل نصبو إىل التمثل به ونحلم أن نكون مثله.

عندما نتخذ البطل العاملي قدوة لنا وأسوة، فهذا يعني أننا نريد أن نصبح يوما ما مثله يف بطولة العامل ونحوز عىل الشهرة بني الناس.

منا من يريد ان يكون مثل هذا الالعب الريايض املشهور يف كرة القدم. فيحلمون أن يكون هلم نفس فنونه وشهرته العاملية.
ومنا من يتمنى أن يصبح كذلك العامل الفيزيائي الذي حصل عىل جائزة نوبل الكربى.
وهناك من حيب أن يكون مثل أبيه أو أمه ألهنام يمثالن قمة العطف واحلنان واالهتامم.

وربام نسمع عن فتى حيلم أن يكون مثل أحد األنبياء الذين يصنعون املعجزات،
ما أمجل أن نمتلك تلك العصا التي تشق البحر أو اليد البيضاء التي تشفي املرىض وتربئ األكمه واألبرص..

لكن.. هل سمعت عن شخص يكون اهلل قدوته؟
أجل! لقد لفت نظري منذ مدة أحد الفتية حني سألته من هو قدوتك يف احلياة؟ فقال يل بكل بساطة إن اهلل قدويت!

زال تعجبي برسعة بعد أن رشح يل هذا الفتى الواعي أنه يقرأ الدعاء دوما حيث يناجي ربه قائال »يا ربنا ويا سيدنا ويا 
غاية رغبتنا«. فاهلل تعاىل هو أقىص ما نبلغه يف رغباتنا، وهلذا فهو القدوة األعىل.

قلت له وكيف يكون اهلل قدوة لإلنسان وهو اإلله الذي ال يمكن أن يكون له نظري أو شبيه؟
قال يل: إن هلل تعاىل صفات مجيلة من الكرم واإلحسان واحللم والعفو وغريها كثري مما يمكن أن يكون لنا قدوة وهلذا جاء 

يف احلديث »ختلقوا بأخالق اهلل تعاىل«.
اهلل حليم، فبالرغم من قدرته عىل معاقبة املذنبني يمهلهم ويعطيهم الفرصة ليتوبوا ويتجاوز عن سيئاهتم رغم أهنم يف 
بعض األحيان يكفرون به وجيرتئون عليه. ومع أنه ال يوجد أية قدرة يمكن أن تقف مقابله تعاىل ومتنعه من االنتقام وهو 

تعاىل غني عن العاملني وال يسأل عام يفعل وال حياسب إذا فعل، لكنه حيلم عن املسيئني كأنه مل ير اإلساءة. 
اهلل غفور شكور، يسامح الذي خيطئ بحقه ويشكر له أقل ما يفعله من خري، رغم أنه تعاىل هو الذي يوفقه للعمل الصالح. 

والذي يقتدي بأخالق اهلل يسامح ويغض البرص عن إساءة اآلخرين له ويشكر من يصنع معه معروفا ولو كان قليال.
واهلل سبحانه وتعاىل عليم، ال يفوته يشء وحييط علاًم بكل األشياء.

وهو قدير وكريم وعفو ولطيف، وهكذا ما من صفة مجيلة أو كامل إال وله تعاىل.
رمحته وسعت كل يشء وهو يريد أن يوصل كل إنسان إىل كامله، وحيب عباده حبًا مجًا، ويرأف هبم أكثر من رأفة األب واألم. 
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ورد يف احلديث القديس أن اهلل يقول
»يا بن آدم أنا غني ال أفتقر أطعني يف ما أمرتك أجعلك غنيا ال تفتقر، يا بن آدم أنا حي ال أموت 
أطعني يف ما أمرتك أجعلك حيًا ال متوت، يا بن آدم أنا أقول لليشء كن فيكون أطعني يف ما أمرتك 

أجعلك تقول لليشء كن فيكون«.

صفاته تعاىل كثرية نتعرف عليها بالدرجة األوىل من خالل القرآن الكريم.
الرسول األكرم حممد صىل اهلل عليه وآله كان اهلُل قدوته، وقد وصفه اهلل بالرمحة والرأفة والعلم وغريها من 

الصفات، وكان ُخُلُقه القرآن.
وقد دعانا رسول اهلل إىل أن نتخّلق بأخالق اهلل. فبعد  أن ختّلق)ص( بأخالق اهلل  أمرنا اهلل أن نقتدي برسوله 
وقال لنا: »ولكم يف رسول اهلل أسوة حسنة«،  فرسول اهلل)ص( قدوة حسنة لكل من يريد أن يتخلق بأخالق 

اهلل.
الرسول األعظم قدوتنا يف هذا املجال، فإن هذا سعي إلحصاء  عندما نسعى للتخلق بأخالق اهلل ويكون 

أسامء اهلل. ويف احلديث أن هلل تسعًا وتسعني اساًم، من أحصاها- أي من عرفها وختّلق هبا- دخل اجلنة. 
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اهلل سبحانه وتعاىل وعدنا انه سريينا آياته يف اآلفاق ويف أنفسنا، قال 
يف كتابه الكريم:

 »سنرهيم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى يتبني هلم انه احلق«
واجلبال  والكواكب  واألرض  السموات  هي  اآلفاق  وآيات   
وآيات  وغريها،  اإلنسان  وجسم  واحليوانات  والنباتات  واألهنار 
التي هبا نتحرك  أنفسنا وأرواحنا، وهي غري أجسادنا  األنفس هي 

ونقوم بمختلف األعامل.
ونحن نقرأ يف القرآن الكريم ونسمع أثناء الدعاء وترشدنا عقولنا 
العزيز،  اجلميل،  القدير،  العليم،  الرحيم،  الرمحان،  هو  اهلل  أن  إىل 

القوي، النور، الرازق، اهلادي، احلّي... وهذه كلها من أسامء اهلل.
ويعّرفنا  آياته  اهلل  يرينا  وكيف  وأسامئه؟  اهلل  آيات  بني  العالقة  فام 

أسامءه يف هذه احلياة؟
اآلية تعني العالمة، والعالمة تدل عىل يشء ما،

واالسم أيضأ يعرفنا عىل صاحب االسم ويدلنا عىل خصائصه. 

إعداد: نوال خليل
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فاجلميل اسم من أسامء اهلل، وما نراه من مجال يف الطبيعة كتنوع الفصول، وتفتح 
الرباعم وتلون األزهار، واخرضار النباتات واألشجار، وانبساط السهول، وجريان 
آيات  كلها  واملحيطات....  البحار  وعجائب  واألهنار،  واجلداول  الينابيع  يف  املاء 

حتكي عن مجال اهلل،
 واألطفال الصغار هم من أمجل اآليات...

والقدير اسم هلل، وقد جعل كاًل من الشمس والقمر وكافة الكواكب يف موضع 
معني يدور يف فلكه اخلاص، فال يصطدم بعض ببعض، وال يفلت جسم من مدار، 
والكل يسبح يف فضاء رحب ال يستطيع العقل أن يتصور سعته.  وجعل اجلبال يف 

األرض ثوابت حتول دون اهتزازها، وأرانا قدرته يف خلق اإلنسان ودقة نظامه،  
وكانت املقاومة اإلسالمية بالنرص الذي حققته، من أبلغ اآليات احلاكية يف عرصنا 

عن قدرة اهلل وقوته.
النجوم والشمس والقمر رساج وضياء ييضء ألهل األرض،  اهلل نور، وكلٌّ من 

وينري هلم دروهبم.
وكتاب اهلل أيضا نور خيرجنا من ظلمة الضاللة واجلهل إىل نور اإليامن واهلدى والعلم.

ولكن أليس اإلمام اخلميني )قده( بنهضته نورًا بدد ظلامت اجلهل والظلم... وأضاء 
شعلة اإليامن يف القلوب؟ 

السموات  وزن  ويعلم  ضامئرنا،  ختفي  ما  يعلم  سبحانه  فهو  هلل،  اسم  والعليم 
ويسمع  البحار  قعر  يف  ما  ويرى  ذرة،  مثقال  من  هي  كم  الريح  ووزن  واألرض، 

أنفاس احليتان.
وهو عّلم اإلنسان ما مل يعلم،

آيات  أبرز  اهلل )ص( من  إىل قلب رسول  والعلم  للوحي  احلامل  وامللك جربائيل 
علم اهلل.

من  املاء  وينزل  اجلنني،  يف  الروح  ويولج  امليت،  احلب  من  احلياة  يظهر  حّي،  اهلل 
السامء عىل األرض اليابسة فتهتز وتنبت أزواجا شتى، ويبعث من يف القبور.

والشهيد الذي بذل حياته يف سبيل اهلل.... هو احلّي والشاهد عند اهلل.
اهلل عزيز عادل جبار قهار ذو انتقام..

وبظهور دولة صاحب العرص والزمان عجل اهلل فرجه الرشيف تظهر غلبة املؤمنني 
ويزول الكفر والظلم، ويقيم أولياء اهلل العدل يف العامل فال يعبد إال اهلل الواحد األحد 

وُتعلم كل أسامئه.
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اإعداد: جمال كركي


    
     




     
















  حكايتنا األوىل  حيكيها فتى كان يبحث عن اهلل ... مل هيدأ له بال حتى 
سمع جواب سؤاله، لكن من الذي أجابه؟ وما هو اجلواب...

هو؟  أين  اهلل؟  هو  كيف  دائام  أمي  أسأل  كنت  عمري،  من  الثامنة  يف   «
السامء،  من  اكرب  »اهلل  وتقول  تبتسم يل  أمي  السامء؟ وكانت  هل هو يف 
اهلل أكرب من كل يشء وليس مثله أي يشء أبدا«.. مل تكن تلك اإلجابات 
تقنعني،فكيف يكون أكرب من السامء، ال يوجد ما هو أكرب منها.. فالسامء 
كبرية جدًا .. أكرب من االرض بكثري.. وإن كان اهلل أكرب من السامء فأين 

يمكن أن يكون ؟ 
هذه  طرح  إىل  أعد  مل  ولكني  أطلبه  الذي  اجلواب  عىل  حينها  أحصل  مل 
األسئلة مرة أخرى.. اىل أن بدأنا بتلقي دروس دينية يف املدرسة.. اذكر 
أنني يف يوم من االيام رفعت يدي، وطرحت السؤال عىل معلمة الدين، 

أين هو اهلل؟
يومها عبست وسارعت إىل القول »املسلم ال يسأل هذا السؤال أبدًا..«

شعرت عندها بضيق شديد وبقيت أنتظر حلظة العودة إىل املنزل. وحاملا 
البكاء،  منع نفيس من  استطع  مل  الرسير،  وصلت، رميت نفيس عىل 
أين  يل  فقل  كنت موجودًا  إن  اهلل  »يا  عال  بصوت  أقول  ورصت 

أنت؟ أريد أن أعرفك وأن أراك!
بكيت حتى غلبني النوم... ويف املنام رأيت رسول اهلل وقد 
أتى إىل منزلنا وبيده القرآن الكريم. نظر إيّل متبسام ثم 
املكتبة.  رفوف  من  رف  عىل  بيده  القرآن  وضع 
نحو  مرسعا  هنضت  استيقظت.  وفجأة 
رأيت  وفعال  اجللوس  غرفة  يف  املكتبة 
عادة  فيه  تقرأ  الذي  الرشيف  املصحف 
أمي موضوعًا عىل الرف. تناولته وفتحته 
فوقعت عيناي عىل اآلية الكريمة »اهلل نور 

الساموات واألرض..«
بفرح  أصيح  كنت  أمي.  نحو  ركضت 
نور  اهلل  اجلواب!  عرفت  »أمي  عارم 

الساموات واالرض،اهلل يف كل مكان..«
وهكذا بدأت رحلتي مع اهلل..

عيل حسون



23

فتاة  تروهيا  الثانية  حكايتنا 
اهلل  بوجود  تعرتف  تكن  مل 
بقلب  طلبته  عندما  ولكنها 
حيرسها  رحياًم  وجدته  صادق 

ويرعاها... 

احلال  ميسورة  عائلة  يف  ولدت   «
مل  فوالداي  ملحدة،  لكنها  ماديًا 
وأنا  اهلل.  بوجود  مؤمنني  يكونا 

بعقائد والدّي  تأثري  الرغم من عدم  عىل 
اهلل  بوجود  يعرتفون  الذين  من  أكن  مل 

يسكت  اله  فأي  العامل؛  يمأل  والظلم  يموتون  الناس من حويل  أرى  وأنني كنت  خصوصًا 
عن هذا الظلم؟!

كربت وكرب معي اختاليف مع أهيل. فهم كانوا يعارضون تواجدي مع الفقراء، ويعتربوهنم 
الناس جيب أال نصادقهم، وأن كل انسان جيب ان يصاحب من هو بمستواه؛ ويف  فئة من 
يوم من االيام قرر والدي ان يلقنني درسًا، فسافر هو ووالديت اىل اخلارج وتركاين يف اجلامعة 
بدون مال، وكانت املرة األوىل التي أتذوق فيها طعم الفقر واجلوع. حينها كنت أعيش يف 

بيت للطالبات قرب اجلامعة.
أيام مرت وأنا مل أتناول أي طعام. ويف إحدى الليايل كنت جائعة جدًا جدًا وال املك املال 
لرشاء الطعام. نظرت نحو السامء  ومددت يدّي وقلت: »يا رب إن كنت موجودًا! هل تقبل 

أن أنام جائعة ألين رضيت أن تكون صديقايت من الفقراء؟
 مل متض حلظات حتى قرعت صديقتي باب غرفتي قائلة »هيا تعايل لقد حرضنا طعام العشاء ونريدك أن تتناوليه معنا«. كانت هذه املرة 

األوىل التي تدعوين فيها صديقتي إىل الطعام..
ومرة أخرى عطشت جدًا وكان براد ماء الرشب يف ردهة املنامة معطاًل وفارغًا. وألنني مل أكن أملك شيئًا من املال، رفعت رأيس نحو 
السامء وطلبت من اهلل رشبة ماء. فجأة خطر ببايل أن أسري نحو الرباد وأفتح احلنفية، ومل أتعجب حني سالت املياه منها. رشبت حتى 

ارتويت، ثم تعّطل الرباد جمددا..
ليلتها أدركت ان اإلله الذي مل يرتك فتاة بدون طعام أو رشاب، ال يمكن أن يقبل هبذا الظلم الذي يعّم العامل.. وبدأت رحلتي يف التعرف 

عىل اهلل .
نرجس يونس
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ق�سة: فاطمة �سوربا ـ ر�سم : ترانه ها�سم نيا
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منذ سنوات طويلة 
زوايا  إحدى  يف  حجر  خلف  ترابا  كنت 

األرض. 
كنت حفنة من الرتاب و.. فقط. 

الغيوم  خلف  تطري  أن  دعاؤها  تراب  حفنة 
وتطرق باب السامء..

 وأمنيتها أن ترى آخر قمة من قمم النور..
 

كانت حفنة الرتاب ال تنسى دعاءها يف أية ليلة 
من الليايل..

تدعو اهلل وتناديه 
حتى جاءت تلك الليلة واستجيب دعاؤها 

أخذ  قد  اهلل  أن  األرض  املالئكة كل  فأخربت 
حفنة تراب من األرض وزرع فيها بذرة سامء 
بيديه وأقرضها من روحه، فصارت  وحّركها 
بإمكاهنا  صار  و  اهلل  يدي  بني  نورًا  احلفنة 

التحليق بعيدًا يف السامء.

يف احلقيقة أنت وأنا حفنة الرتاب هذه 
نحن ذلك النور الذي أضاء بني يدي اهلل 

فلامذا أحيانًا نبتعد عن اهلل.. 
ونبحث يف الرتاب عن السامء؟
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أحسن 
        القصص  

اإعداد: نوال خليل
ر�سم: حممدح�سني �سلواتيان

الزرع  من  ختلو  أرض  قطعة  ويف  بعد،  له  يؤرخ  مل  زمن  يف 
من  وحيدين  وحواء  آدم  هبط  العيش،  وأدوات  واملأوى 
اهلل  علمهام  ولقد  فيها.  العدل  ويقيام  األرض  ليعمرا  جنتهام 
كيف يزرعان األرض بأنواع احلبوب، وكيف يربيان املاشية 
مأوى  ويصنعان  وصوفها،  وحلومها  حليبها  من  ويستفيدان 
مالبسهام،  خييطان  وكيف  الشتاء،  وبرد  الصيف  حر  يقيهام 

وهييئان الوسائل الالزمة الستمرار عيشهام.
آدم  النبي  أسس  املتواصل،  والعمل  املثابرة  من  الكثري  وبعد 
وزوجته حواء حلياة جديدة، وأنجبت حواء أطفاال كان من 
بينهم صبيان يدعيان » هابيل« و» قابيل«. مرت السنون وكرب 
هابيل وقابيل. واختار هابيل أن يعمل يف تربية املاشية، فأعطاه 
تكاثر عددها.  يعتني هبا حتى  أبوه جمموعة من اخلراف راح 
واختار قابيل أن يعمل يف الزراعة، فأخذ يعتني بقطعة أرض 

زرعها قمحًا.
ورغم أن هابيل وقابيل كانا ولدي آدم وحواء، إال أهنام كانا 
خيتلفان يف طباعهام، فهابيل كان حمبًا، متساحمًا، صادقًا ويساعد 
كان  بينام  عطفه.  من  حصتها  نالت  أغنامه  أن  حتى  والديه، 
يشء  كل  يريد  املزاج،  عصبي  متعجرفًا،  اخللق،  سيئ  قابيل 

لنفسه، وحيسد أخاه هابيل عىل ما أنعم اهلل عليه من نعم.
كان نبي اهلل آدم قد هرم وأحس بدنو أجله.. وكان عليه أن 
ل أمانة إعامر األرض هلابيل كام أوحى اهلل إليه من قبل.  حيمِّ
ولكن عندما أعلن النبي ذلك أمام أفراد عائلته، اشتعلت نار 
قلبه،  يف  اإليامن  بذور  من  تبقى  ما  لتلتهم  قابيل  عند  احلسد 
وهرول مرسعًا يزعق يف وجه أبيه، عله يعدل عن رأيه، قائاًل 
له: » أنا اكرب سنًا من هابيل، فانا أحق منه ألكون خليفتك، 

والنبي من بعدك«.
 أجاب النبي آدم)ع( بنربة هادئة: » هذا أمر اهلي، وما أنا إال 

مبّلغ «.
من  بإهلام  آدم  قال  أن  إىل  وجيادل  جيادل  ظّل  هابيل  ولكن   
إىل  قربانًا وليقدمه  فليخرت كل منكام  يا ولدّي!  اهلل: »حسنًا، 
اهلل، والقربان الذي يتقبله اهلل يكون عالمة عىل صحة خالفة 
صاحبه من بعدي«. سأل قابيل متهكاًم: »وكيف لنا أن نعلم 
منكام  كل  »فليضع  اهلل:  نبي  أجاب  اهلل؟«  قبله  قد  قربان  أي 

حترق  السامء  من  صاعقة  وستنزل  اجلبل،  قمة  عىل  قربانه 
القربان املقبول عند اهلل«.

أردأ  قابيل  واختار  خرافه،  من  خروف  أفضل  هابيل  اختار 
اجلبل.  قمة  إىل  سويًا  وصعدا  سنابله،  بني  من  قمح  سنبلة 
هديته  يقبل  أن  نفسه  يف  اهلل  يرجو  وهو  قربانه  هابيل  وضع 
قابيل سنبلته عىل األرض بتعجرف،  بينام رمى  املتواضعة... 
سيتقبل  اهلل  أن  من  واثقًا  عينيه،  بطرف  أخاه  يرمق  وهو 

هديته.
مرعب،  صوت  ودوي  خاطف  برق  تالها  ترقب،  حلظات 
أسفر عن صاعقة شقت السامء ملهبة األرض، لتحرق قربان 
فاستشاط  نبيًا  هابيل  اختار  اهلل  أن  قابيل  علم  فقط.  هابيل 
هذه  ويف  داخله.  يف  والغضب  احلقد  نار  واشتعلت  غيظًا، 
فإن  قابيل،  يا  شيئًا  افعل   « قائاًل:  الشيطان  جاءه  اللحظة 
وستخرس  عائلتك  أفراد  بك  سيستهزئ  اخيك،  نبوة  قبلت 

مكانتك«. أجاب قابيل :»وما عساي أفعل؟«
وسوس  هكذا  أبيك«،  بعد  اهلل  نبي  أنت  فتكون  »اقتله، 

الشيطان لقابيل.
انتفض قابيل من مكانه ورصخ بأعىل صوته يف وجه هابيل: 
»سوف أقتلك رش قتلة«، ورماه بحجر ثقيل عىل رأسه فغرق 

األخ يف سيل من الدم.
املفرتسة  فالوحوش  حريان،  ارتكبه  ما  يف  ينظر  قابيل  كان 
التهام جثة أخيه. وراح  يتذكر لطف  تقرتب من حوله تريد 
أخيه وأخالقه الطيبة واستوىل عليه ندم شديد، ولكن حني ال 
ينفع الندم. اضطر القاتل إىل محل جسد أخيه عىل كتفه، وراح 
يميش ال يدري ما يفعل، فهذا أول قتل يف تاريخ البرشية ومل 

يكن قد ُدِفن برشي من قبل.
ورسعان ما بعث اهلل غرابًا أخذ حيفر األرض ويزيح الرتاب 
الغراب  من  قابيل  وتعلم  آخر..  ميت  غراب  جسد  ليدفن 

كيف يواري جسد أخيه حتت الثرى.
عىل  شديدًا  حزنًا  حزن  ابنه  بمقتل  آدم)ع(  اهلل  نبي  علم  ملا 
وصّيه، ولكن اهلل خفف عنه حزنه ووهبه ولدًا آخر اسمه هبة 
اهلل جعله خليفته من بعده يف إعامر األرض وصناعة اإلنسان 

الكامل.      
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_ ر�سم: ملا بعيون
ق�سة: عبا�س ال�سّيد 















































أعلنت مجعية الكشافة عن جائزة كربى للفوج الذي يضع أفضل 
خطة لفصل الصيف رشط أن تكون تكاليفها تساوي املليون لرية؛ 

الكشافة  بيت  يف  اخلمسة  أصدقاؤنا  واجتمع  أقل!  وال  أكثر  ال 
ووضعوا خطتهم...
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اإعداد: ندى حيدر

أدرك االستكبار أنه مهما فعلت اآللة 
تستطيع  لن  ودمرت،  العسكرية 

السيطرة على الشعوب المتمسكة بالدين وقيم العزة والحرية، ولذا عمدت إلى 
نوع جديد من األسلحة المعبر عنه بسالح الغزو الثقافي.

فام املقصود بالغزو الثقايف؟
املعتقدات  الثقافية أي  باهلجوم عىل األسس واملقومات  اقتصادية  أو  هو أن تقوم جمموعة سياسية 
واملعارف والقيم والعادات التي يتبناها جمتمع ما بقصد السيطرة عليه، فتجعل ذلك املجتمع أسريًا 
وتابعًا هلا. ويف سياق هذا الغزو تعمد املجموعة الغازية إىل أن ترّوج يف ذلك البلد معتقدات وثقافة 
تتجىل قضية  أن  املثال يمكن  السائدة. فعىل سبيل  الثقافة واملعتقدات  جديدة، مكان 
خالل  من  االشابات  أو  الشباب  بعض  سلوك  يف  اإلسالمية  البالد  يف  الثقايف  الغزو 

طبيعة زينتهم ولباسهم وكيفية حركتهم يف الشارع. 
املادية  الذخائر  عىل  اهليمنة  هو  الغزو  هذا  وراء  من  االستكبار  إليه  هيدف  ما  إن 
فإنه   اهلدف  هذا  مثل  حتقيق  أجل  ومن  بمصريها..  والتحكم  للشعوب  واإلنسانية 

يسعى إىل هزيمة الشعوب يف شخصيتها، ومواطن إحساسها بالفخر.
يقول عميد كلية كندي يف جامعة هارفرد، جوزيف ناي: »يمكن لبلد ما أن حيصل 

عىل النتائج التي يريد يف السياسة العاملية عندما يكون هناك بالد أخرى تود اتباعه، تقدر قيمه،  تتخذه 
كمثال وقدوة، وتطمح للوصول إىل ما وصل إليه من االنفتاح واالزدهار.«

هذه  قطع  عىل  العمل  هو  وأفريقيا،  آسيا  إىل  نفوذه  بداية  ومنذ  االستكبار،  اعتمدها  التي  الوسائل  من 
الشعوب بالكامل عن ماضيها. وقد قام بذلك من خالل دفع هذه الشعوب للتخيل عن ثقافتها وأخالقها، 
كي تكون أرضًا مهيأة لقبول ثقافة الغرب واالستعامر. وقد انطلت هذه احليلة بيرس عىل الشعوب بوجود 
احلكومات الفاسدة ال سيام يف العامل اإلسالمي، فأخذ موج الثقافة الغربية املهامجة ينحدر كالسيل، وهو 

يروج لفكر االستعامر وثقافته بني الشعوب. 
النتيجة أن شعوبنا املنقطعة عن ماضيها وأجمادها  راحت تشعر بعقدة العجز واحلقارة ال سيام  وكانت 
أمام اإلنجازات العلمية للغرب، وتصورت أن كل ما هو موجود فهو بيد الغرب وحده وحسب، وبأهنا 
إذا ما أرادت التقدم عىل املستويات العلمية واالقتصادية والسياسية والعسكرية فإن عليها أن تسعى أبدًا 

وراء الغرب والرضوخ له.
إن مسألة تقليد الغرب يف اللباس واملأكل واملرشب واللغة والسلوك ال تقف عند حد الظهور باملظاهر 
الغربية أو مواكبة العرص والتحرض ـ وهذه الفكرة بحد ذاهتا من آثار الغزو الثقايف ـ وإنام هي مسألة هلا 

متاس مبارش مع مصرينا.
ولعل يف احلديث القديس إشارة إىل خطورة هذه املسألة:

إن اهلل تبارك وتعاىل أوحى إىل بعض أوليائه : »قل للمؤمنني ال تلبسوا مالبس أعدائي وال 
تأكلوا كأعدائي وال متشوا كأعدائي 

فتكونوا أعدائي كام هم أعدائي.«

من  جمموعة  تعدد  أن  يمكنك  هل 
يستخدمها  التي  واألدوات  الوسائل 

االستكبار يف عملية الغزو الثقايف؟



34




اإعداد: ندى حيدر

املرئي  بالتواصل  عنه  املعرب  الفن  من  نوع  هو  التصويري  التصميم  او   Graphic Design
والـ  الناس.  معلومة جلمهور  إيصال  أجل  من  والفكرة  والكلمة  الصورة  بني  ما  الذي جيمع 

graphic Designer هو الذي يقوم بالعمل عىل هذه العنارص وترتيبها للحصول 
عىل بوسرت، عىل سبيل املثال، أو تصميم موقع إنرتنت،جملة، جريدة، كتاب، إعالنات، 
الثالثية  للتلفزيون واإلنرتنت من خالل برامج حتريك الصور  بروشري، أو تقديم مادة 

األبعاد، إلخ....  وهو يستخدم لذلك جمموعة من الربامج مثل: 
......Adobe Illustrator   Photoshop   Indesign

أو مدير الشبكة هو الذي حيرص عىل بقاء الربنامج)Web server( املسؤول عن إظهار صفحات املوقع 
العمليات  بمراقبة  يقوم  كام  واملخربني،  الفريوسات  من   )servers( اخلوادم  أمن   عىل  وكذلك  يعمل 
وحركة الدخول إىل املوقع ما يساعد عىل حتديد كيفية تطوير املوقع،وكذلك بتثبيت وصيانة الربامج التي 
حتتاجها املواقع. وباختصار هو الذي حيرص عىل بقاء املوقع يعمل بعيدًا عن أية مشاكل، لذا فإن عمل الـ 

web Administrator  يعترب  عماًل جوهريًا.

أن يكون    webmasterالـ وهو الشخص املسؤول عن تصميم، إنشاء، تسويق وصيانة املواقع. لذا فعىل 
مضطلعًا باثنني عىل األقل مما ييل:

-HTML)معرفتها تعترب رضورة(
-الربجمة باستخدام لغة CGI, Perl, C  أو غريها من اللغات.

-املعرفة بـ : Photoshop   Illustrator أو غريها من برامج الرسم.
-القدرة عىل الكتابة: ال سيام يف جمال التسويق.

Javascript    Flash    Ajax :املعرفة بالربامج التي حتتاجها األجهزة املتصلة باخلادم الرئييس-
SSI   ASP    PHP :املعرفة بالربامج املوجودة عىل اخلادم الرئييس مثل-

قد يقوم الـwebmaster  هبذه األعامل بمفرده أو باالستعانة بفريق عمل مساعد.
هناك الكثري من التسميات التي يمكن أن تطلق عىل الـ web master منها: 

.........web developer    web producer    web creator




Graphic Designer

Web Administrator

Web Master
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1- أذهب عادة إىل مطعم لتناول املأكوالت 

مرجعًا  يقّلد  صاحبه  أن  فعلمت  البحرية, 
التحّقق  عيّل  جيب  فهل  أنواعها,  مجيع  حيّلل 

من نوع السمك اّلذي يقّدمه أم ال؟ 
 أ.  مع الشك يمكن أن نحكم بحلية الطعام.

 ب.  جيب ان نتحقق من نوع األسامك .
 ج. جيب أن نحتاط وال ندخل إىل ذلك املطعم..

يستحب  انه  صديقتي  يل  2-نقلت 
العشاء  صالة  يف  العرص  سورة  قراءة 
فهل  العرص،  صالة  يف  النرص  وسورة 

هذا صحيح؟
 أ. نعم يستحب ذلك.

قراءة  العشاء  صالة  يف  يستحب   ب. 
صالة  ويف  واألعىل،  الشمس  سوريت 

العرص قراءة سوريت العرص والتكاثر.
قراءة  العرص  صالة  يف  يستحب   ج. 
العشاء  صالة  ويف  الضحى،  سورة 

سورة القدر.

3- هل جيوز لبس القالدة التي نقش 
عليها اسم اجلاللة من دون وضوء؟

 أ. ال جيوز يف هذه احلال لبس القالدة 
التي نقش عليها اسم اجلاللة او أحد 

اسامء االنبياء واالئمة )ع(.
عليها  نقش  قالدة  لبس   يكره   ب. 

اسم اجلاللة لغري املتوضئ. 
 ج. ال إشكال يف تطويق العنق هبا، إاّل 
أنه جيب عىل االحوط أن ال يالمس 

اإلسم البدن.

القرآن  قراءة  تعّلمهم  حال  املكفوفني  عىل  جيب  هل   -4

باخلط  املكتوبة  االهلية  األسامء  مس  حال  وأيضًا  الكريم، 
النافر، أن يكونوا عىل وضوء أم ال؟

 أ.ال فرق بني احلروف النافرة وغريها من احلروف االخرى، 
االسامء  بمس  اخلاصة  االحكام  مراعاة  املكلف  عىل  وجيب 

االهلية واسامء االنبياء واألئمة.
احلروف  عىل  عالمات  هي  التي  النافرة  للنقاط  ليس   ب. 
األصلية حكم احلروف األصلية، وال يشرتط الوضوء ملّسها.

 ج.   يكره مّس االسامء االهلية وأسامء األئمة واألنبياء
 املكتوبة بطريقة بريل اخلاصة باملكفوفني

 من دون وضوء.

اإعداد: فاديا مروة

هل تعرف أحكام دينك؟
قال رسول اهلّل )ص(

)) إن اهلّل إذا أحب عبدًا فّقهه يف الدين ((
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ها بدون وضوء؟ 1. ما هي األسامء املباركة التي حيرم مسُّ

جواب : ال جيوز مس أسامء ذات الباري تعاىل، وأسامء الصفات اخلاصة باهلل املّنان بدون وضوء، واألحوط إحلاق أسامء األنبياء العظام 
واألئمة املعصومني )عليهم السالم( بأسامء ذات اهلل املتعال يف احلكم املذكور.

2. ما هي الطرق الرشعية ملحو األسامء املباركة، واآليات القرآنية عند احلاجة اىل ذلك؟ وما هو حكم إحراق األوراق املكتوب عليها اسم 
اجلاللة واآليات القرآنية إذا دعت الرضورة اىل حموها حتفظًا عىل األرسار؟

جواب : ال إشكال يف دفنها يف الرتاب، أو يف حتويلها اىل عجني باملاء، وأما اإلحراق فمشكل، وإذا ُعّد هتكًا فال جيوز، إاّل إذا اقتضت 
الرضورة ومل يتيرس اقتطاع اآليات القرآنية واألسامء املباركة منها.

اذا كان لديك أي سؤال فقهي تود احلصول عىل اجابته ارسله اىل عنوان املجلة 
بريوت ـ حارة حريك ـ مقابل مطعم غولدن غريل ـ بناية النجوم ـ الطابق الثاين ـ صندوق بريد 2/24

او عرب الربيد االلكرتوين     mahdimag@hotmail.com  وسنقوم باستفتاء القائد ونرش اجلواب يف هذه الصفحة

3. اذا كان االسم حيتوي عىل احد صفات اهلل مثل عبدالغني وعبدالعزيز فهل جيوز ملسها من غري وضوء؟ 
جواب : إذا كانت من الصفات اخلاصة باهلل تعاىل فال جيوز مّسها من دون طهارة.
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 أحد أصحاب الرسول االكرم )ص(، قاتل مع أمري املؤمنني )ع( يف عدة حروب واستشهد
يف معركة صفني، وقد قال عنه الرسول األكرم )ص(: »تقتله الفئة الباغية« فمن هو:

املؤمنني  أمري  شهادة  )ليلة  املبارك  رمضان  شهر   22 االستشهادية  القدر  ليلة  عملية  منفذ 
وقد  مرجعيون،   - الدمشقية   - القليعة  مثلث  عند  العاملي،  القدس  يوم  عشية   ،1999/12/30 بتاريخ  )ع((، 
أعلن األمني العام سامحة السيد حسن نرص اهلل عن اسم بطل العملية يف مراسم احتفال يوم القدس العاملي، وكان 
والد الشهيد حارضًا يف االحتفال، كام أن للشهيد شقيقًا آخر استشهد يف صفوف املقاومة اإلسالمية ويدعى حممد. 

هل يمكن ان يكون هذا الشكل حقيقيًا؟
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املكسيك.  يف  يوكاتان  جزيرة  شبه  شامل  امليالد  قبل   500 العام  يف  بنيت  املكسيك  يف  مدينة 
54 مرتا، يعترب املرصد الفلكي ومعبد املحاربني الذي يروي قصة اجتياح  وباالضافة إىل اهلرم الذي يبلغ ارتفاعه 
يوكاتان من قبل جمموعات التولتك التي أتت من وسط املكسيك، من أبرز مباين هذه املدينة. تم اكتشاف املدينة عىل 
يد األثري األمريكي إدوارد هربرت تومبسون عندما تسلق هرم املدينة يف إحدى الليايل يف أواخر القرن التاسع عرش 

وكان اهلرم مغطى بالنباتات وتبني معامله يف الصباح التايل.

من البداية إىل النهاية، متاهة حاول اجتيازها.

كان لدينا سلسلتان من األرقام، ولكننا فقدنا من كل واحدة ثالثة أرقام فهل تستطيع معرفتها؟.

 السلسلة األوىل: 2، 5، 8، 11، .....، 17، ..... ، .....    
السلسلة الثانية: 1، 2، 4، 7، 11، 16، ....، 29، .....، 46، .....        

ْسنى  َفاْدُعوُه هِبا َو َذُروا الَّذيَن ُيْلِحُدوَن يف  َأْسامئِِه َسُيْجَزْوَن  ْسامُء احْلُ ِ اأْلَ َو هلِلَّ
ما كاُنوا َيْعَمُلوَن )180(

ما هي االسامء احلسنى؟ 
ما معنى فادعوه هبا؛ هل هي بمعنى الطلب من اهلل من خالل هذه األسامء أو 

املقصود تسميته سبحانه بتلك األسامء فقط أو أن هلا معنى آخر؟
ما معنى اإلحلاد بأسامء اهلل تعاىل؟ 

ملاذا هددت اآلية الكريمة الذين يلحدون بأسامء اهلل باهنم سيجزون بام كانوا 
يعملون؛ هل االحلاد هو عمل يقوم به االنسان، ام انه اعتقاد وقول فقط؟
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5- وصيته األساس قبل استشهاده:

  كان يويص اجلميع بطاعة اهلل، واحلفاظ عىل اإليامن.. ومتابعة خط اجلهاد، والعمل 
عىل إنشاء جيٍل مسلٍم يعي قيمة وأمهية املقاومة،وهييئ لظهور احلجة)عج(، بالصرب 

وحتّمل أعباء املسرية اجلهادية حتى آخر قطرة دٍم جتري يف العروق.

مشاركة الصديق الشبل عبداهلل حممد مكي مفوضية جبل عامل الثانية/فوج اإلمام عيل)ع(-حبوش

بطاقة اهلوية:
اإلسم: قاسم حممد مكي
إسم األم: ليىل حريري.

البلدة:حبوش-قضاء النبطية-جنوب لبنان
تاريخ الوالدة:1970-03-19

تاريخ اإلستشهاد:25-07-2006 من شهداء الوعد الصادق.

1- كيف كانت طفولة الشهيد؟ وبامذا امتاز؟

  كان الشهيد قاسم، فًتى ملتزًما بتعاليم دينه، مواظًبا عىل الصالة والصيام، حيرتمه الصغار والكبار، وحيّبونه لتعاطفه مع 
اجلميع خاصة املساكني واملحتاجني.

إيطاليا ليكمل تعليمه اجلامعي يف  الرياضيات. فذهب إىل  دائاًم، خاصة يف مادة  الشهيد يف دراسته فكان من األوائل  متيز 
اختصاص اهلندسة.

2- متى بدأ عمله اجلهادي؟

  بدأ بالعمل اجلهادي وهو ال يزال يف سن السادسة عرش، فتمّيز بكتامنه لعمله.
شارك يف الكثري من العمليات اجلهادية، ومن أمهها العملية النوعية يف علامن/الشومرية، بعمر 16 سنة.

3- ملاذا عاد من إيطاليا؟

العسكري، حتى  تدريبه  ليتابع  إيطاليا،  أعادته من  الوطن،  والدفاع عن  للشهادة  للجهاد، وحمبته  الشهيد    عشق 
أصبح من القادة، وخّرج عدًدا كبري من املجاهدين والشهداء.

4- كيف كانت عالقته بعائلته وأهله؟

 السيد قاسم كان مثال الوالد احلنون، الذي ربى أوالده الثالثة أحسن الرتبية. وحرص أن يسريوا عىل هنج اإلسالم، وينمي 
فيهم حّب العطاء واملقاومة.

كام كان نعم اإلبن البار، والولد الصالح، احلنون املعطاء... ونعم األخ الكبري العطوف.. ونعم الزوج والصديق والرفيق...

هذه قبسات من حياة الشهيد انقلها من خالل مقابلة أجريتها مع أحد أقربائه..

* *
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االستشهادي عامر محود 

احلل: 14، 20، 23
56 ،37 ،22                   

كال 

عامر بن يارس

شيشن-إيتزا
1-أ      2-ب       3-ج       4-ب

قصة واقعية كتبتها الصديقة إهلام فرحات-15 سنة

*

   قصة واقعية أحب أن اشارك األصدقاء هبا
عاشت اوائل سني عمرها تعمل مع اهلها يف االرض وما لبث ان 
تويف والدها حتى بات مهها الوحيد رعاية امها بعد أن تركها اخوهتا 
الشباب وانرصفوا لتأمني مصاحلهم. عاشت مع والدهتا طوال سنني 
تؤمن  و  الدخان  زراعة  تعمل يف  كانت  حيث  اجلبل  ميس  قرية  يف 

املؤونة هلا ولوالدهتا وإن كانت كميات قليلة.
االخوة،  بني  االرث  تقسيم  وتم  والدهتا  وتوفيت  االيام  مرت       
منزل  السلم( يف  للعيش يف بريوت )حي  تنتقل  ان  احلاجة  فقررت 
قريتها مكان تسكن  يبق هلا يف  مل  فقط النه  عبارة عن غرفة واحدة 
املصارف  أحد  يف  نقودها  حيفظ  أن  أخيها  ابن  عليها  عرض   . فيه 
بات يسهل  امرأة قد اهنكها عمل مخسني سنة، فوافقت وقد  وهي 

خداعها، فام كان من ابن االخ اال ان رسق النقود ومىض هاربا.
 بقي يف حوزهتا بعض املال فحفظته و كانت تتأنى يف رصفه 

حتى ال تقع يف ازمة مالية وال من معني يعينها..
أو  نفسه وحيدة من دون زوج  البيت  انقضت وهي يف  ايام 
أوالد تزورها اجلارات و يسلينها و يؤمّن هلا حاجياهتا بعد 
الرسير  اىل  الكريس  فمن  احلركة.  عن  عاجزة  أصبحت  أن 
تتناوب  اليومي..و  روتينها  هذا  الكريس  اىل  الرسير  ومن 

جاراهتا عىل االهتامم بنظافتها وتنظيف املنزل. 
أعوام مضت وهي عىل احلالة ذاهتا يزورها احد اوالد اخوهتا 
مرة يف العام كله و ال ترى العامل اال من نافذة البيت فهي ال 
خترج ابدا، وما من تلفاز كي ترى من خالله ما يدور يف هذا 

العامل..وحيدة بسيطة يف تفكريها..
 ورغم اهنا متقّدمة الكرب يف السن اال انك حني تتحدث اليها تشعر 
انك حتدث امرأة مؤمنة باهلل، راضية زاهدة بالدنيا، حيوية وحمبة، ال 
ختوهنا ذاكرهتا ال بصغرية وال كبرية متفائلة دائام ألهنا مل تؤذ احدا يف 

حياهتا.
مع  اجتامعي  نشاط  يف  هبا  قمنا  زيارة  يف  اليها  تعرفُت  احلاّجة  هذه 
جمموعة من الصديقات خالل دورة ثقافية هو لقاء واحد ومل يتكرر 
هذه  قصة  اكتب  ان  وقّررت   وقد  اآلن  حتى  تفكريي  الزم  ولكنه 

العجوز لكي تكون عربة ملن اعترب..
اشخاص  جتاه  مسؤوليتنا  هي  ما  ليفكروا:  االصدقاء  مجيع  وأدعو 

كهؤالء يعيشون بيننا يف هذا الزمن؟

أرسل لنا الصديق أمحد حسني عالء 
حرب  يف  ولد  حني  صورته  الدين 
بات  وقد  له  أخرى  صورة  متوز،و 

عمره اآلن 3 سنوات..                        
و نحن نقول له : العمر كله! 
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أكتب له رسالة أبث فيها شوقي 
أو  هنر  أو  بئر  يف  أرميها  ثم  إليه 
هبذه  أهنا  احلديث  ففي  بحر، 

الطريقة تصل إليه.

صباح  كل  العهد  دعاء  أقرأ 
عىل مدى أربعني يومًا ألكتب 

من أنصاره.

 


وعن  عنه  العلم  أهل  أسأل 
به  معرفة  ألزداد  مرشوعه 

وقربًا منه كل يوم.




