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أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..
باألمس حضر املعلم اىل الصف وقال: «وعدتكم أن أعطي هدية للطالب 
املتمّيز منكم، ولكن بعد االمتحانات وجدتكم مجيعا شّطارًا ومتميزين، 

ومبا إّن عددكم كبري واهلدية واحدة، فسوف جنري قرعة لنحدد من 
سيأخذ اهلدية منكم ».

 ثم أخرج املعلم اهلدية وكانت حذاًء مجيًال وجديدًا.
طلب املعلم أْن يكتب كّل طالب امسه على ورقة صغرية، ليقوم خبلطها 

مجيعا ثم يسحب ورقة واحدة منها، ومن خيرج امسه سيأخذ اهلدية له.
يف تلك اللحظة تذكرت صديقي(هادي) الذي كان حذاؤه قدميًا وممزقًا 

ألن والده ال ميلك ماًال كثريًا ليشرتي له حذاًء جديدًا، لذلك متنيت أن 
تكون هذه اهلدية من نصيب صديقنا (هادي).

فكرت بسرعة يف طريقة لتحقيق أمنييت، فجاءتين فكرة ممتازة.
طلبت من أصدقائي يف الصف أْن يكتبوا اسم (هادي) على اوراقهم بدل 

أمسائهم لكي تكون األوراق كلها بامسه لتصبح اهلدية من نصيبه فقط، 
ومن دون أن نطلب ذلك من املعلم فيشعر (هادي) باإلحراج، وفعًال كتب 

التالميذ مجيعًا اسم (هادي) على أوراقهم، ثم وضعوها يف صندوق صغري 
أمام املعّلم.

سحب املعّلم ورقًة من أوراق القرعة وفتحها، وبالتأكيد كانت حتمُل اسم 
(هادي)، فنادى بامسه وأعطاه اهلدّية، وبذلك ساعدنا صديقنا من دون 

أن يعلم، وهكذا جيب أن يكون األصدقاء األوفياء.
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سريع  ولد  لديه  كان  رجًال  أن  حيكى 
الغضب، إذا لعب مع رفاقه تشاجر معهم، 
بغضبه  أزعجهم  إخوته  مع  جلس  وإذا 
السريع، حتى أنه ذات مرة غضب ألن أمه 

مل تطبخ كما يريد.
حينذاك أرسل األب إبنه إىل رجل حكيم، 

وطلب منه أن يعلمه ويؤدبه.
فأسًا  للفتى  أعطى احلكيم  الصباح  ويف 
واصطحبه إىل أرض جرداء ال شجر فيها، 
تنتشر فيها السحايل والصخور واألشواك، 

ثم طلب منه أن حيفر يف تلك األرض.
يف البداية غضب الفتى ومل يفهم سبب 
ذلك، لكنه نّفذ ما أمره به احلكيم، فحفر 
حتى تدفق نفط أسود من باطن األرض.

ويف اليوم التايل مضى الفتى مع احلكيم 
تسر  خضراء  اجلنان،  تشبه  سهول  إىل 

وخضار،  فاكهة  من  طاب  ما  فيها  العني، 
فأمره احلكيم أن حيفر فيها.

صافية  مياه  تدفقت  الفتى  حفر  وحني 
باردة.

تعّلم الفتى قليال من الصرب بسبب حتّمله 
له  قال  يغادر   أن  وقبل  املتواصل،  احلفر 
الرجل احلكيم: « يا بين، إن القلب الغاضب 
اسود  نفط  فالغضب  اجلرداء،  األرض  مثل 
اللّني  والقلب  قاسية،  صخورا  إال  يعطي  ال 
أشجارا  يعطي  الصايف  كالنبع  املتسامح 

وزهورا وثـمارا».
عاد الفتى إىل أهله هادئًا مؤدبًا، وكلما شعر 
بالغضب تذكر السهول اليت تشبه اجلنان، 
فكان يهدأ ويبتسم، حتى حتّول قلبه إىل 

نبع صاٍف حنون ورقيق.
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(قرن)  مدينة  يف  عامر  بن  ُأوْيس  ولد 
أشهر  ومن  الفطرة،  طاهر  كان  اليمن،  يف 
الزاهدين، وروي أّنه كان يقضي بعض الليايل 
الليل:  جاء  إذا  يقول  فكان  هللا،  ساجدًا  كلها 
هذه ليلة السجود، فيسجد حتى صالة الفجر. 
كما كان يتصّدق مبا يزيد عنده من الطعام 

والثياب.
قال:  أنه  السالم)  الكاظم(عليه  اإلمام  عن  روي 
أين حوارّيو  مناٍد:  نادى  القيامة  يوم  كان  (إذا 

حمّمد ابن عبد اهللا(صلى اهللا عليه وآله) الذين مل 
سلمان  فيقف  عليه؟  ومضوا  العهد  ينقضوا 
واملقداد وأبو ذر .  ثّم ينادي مناٍد: أين حواريو 
علي بن أبي طالب(عليه السالم)... فيقوم عمرو 
بكر،  أبي  بن  وحمّمد  اخلزاعي،  احلمق  بن 

وميثم بن حييى التّمار، وأويس القرني).
استشهد حتت راية اإلمام علي(عليه السالم) يف 

حرب صفني سنة ٣٧ هـ رضوان اهللا عليه.
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 من 
ً
يا رسول اهللا إن ج�شا

املرش�ني قد اجتمع يف وادي 
ا�ر�ل �زيحف اىل املدينة يلقتل لك 

�سلم فيها

أيها انلاس، إن هذا عدو اهللا وعدو�م 
قد أقبل ايل�م يزعم انه ي�بت�م 

باملدينة، فمن �لوادي؟

أنا هل يا رسول اهللا..

من أنت؟

إرجع من حيث أتيت، فنحن 
ج�ش ال تقوى ىلع حمار�ته

أنا مبعوث من رسول اهللا، إما 
أن تدخلوا يف دين االسالم أو 

نرض��م با�سيوف

ذات يوم جاء رجل اىل رسول اهللا(صىل اهللا عليه وآهل) يلخربه خبرب مهم

فجمع ا�رسول حتت إ�رة ذ�ك القائد 
املسلم ٧٠٠ مقاتل وأ�ره أن حيارب الغزاة

ً
ورجع القائد املسلم اىل رسول اهللا من دون ان يفعل ش�ئا

واتلىق اجل�شان يف وادي ا�ر�ل

عندها خطب انليب(صىل اهللا عليه وآهل) يف املسلمني قائال:

هذا ما حصل يا رسول 
اهللا...
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إرجع من حيث أتيت 
كما رجع صاحبك

إذاً سوف نقتلك 
رّش قتلة

ً
سوف نقّطعك إَر�ا

...
ً
إَر�ا

أنا أرجع؟ ال واهللا حىت 
�سلموا أو ارض��م �سييف 

هذا، أنا يلع بن ايب طالب

(عليه ا�سالم) لقيادة اجل�ش فوراًأرسل انليب(صىل اهللا عليه وآهل) االمام 
ً
عليا

وعندما وصل ج�ش املسلمني إىل وادي ا�ر�ل، أ�ر األمام يلع(عليه 
ا�سالم) أن ي�من ج�شه ىلع تّل قر�ب من ا�وادي وأن يتخفوا عن 

عيون األعداء

أين يلع بن ايب طالب؟

يا هؤالء، أنا رسول رسول اهللا 
ايل�م، أن تقو�وا ال � إال اهللا وأّن 
حممداً عبده ورسوهل، و�ال رض�ت�م 

با�سيف

وعند الفجر جاء اإلمام يلع(عليه 
ا�سالم) إىل املرش�ني
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عندها أشار اإلمام يلع(عليه ا�سالم) 
بيده إىل ج�ش املسلمني �لهجوم

فتفاجأ املرش�ون خبيول املسلمني ويه تعدو حنوهم 
وحوافرها تقدح ا�رشر والغبار يمأل اجلو من رسعتها، 

 وانهز�وا �رسعة
ً
فامتألت قلوب املرش�ني خوفا

وقد نزلت سورة العاديات تصف هذه احلادثة: 
ُمِغريَاِت 

ْ
ا�

َ
 . ف

ً
ْدحا

َ
ُمورِ�َاِت ق

ْ
ا�

َ
 . ف

ً
َعاِديَاِت َضْبحا

ْ
«َوال

«
ً
َوَسْطَن بِِه مَجْعا

َ
 . ف

ً
ْرَن بِِه َ�ْقعا

َ
ث
َ
أ
َ
 . ف

ً
ُصْبحا

واعد اإلمام يلع(عليه ا�سالم) منترصاً وقد أرس األعداء با�سالسل، 
فُسميت تلك املعر�ة بمعر�ة (ذات ا�سالسل).

واستقبله ا�رسول(صىل اهللا عليه وآهل) والفرحة تغمر قلبه

يا يلع، �وال اين اشفق ان تقول
 فيك طوائف من اميت ما قالت انلصارى يف 

املسيح ع�ىس بن �ر�م... لقلت فيك مقاالً ال تمر 
بمأل من انلاس إال أخذوا ا�رتاب

[÷√ÊÜé√÷]<Ê<o÷^n÷]<ÅÇ·١٠ من حتت قدميك �لرب�ة





هناك  كان  األيام،  من  يوٍم  يف 
صديقان يسافران معًا يف طريق مير 
بدب  إلتقيا  وفجأة  الغابات،  باحدى 

يف طريقهما.
قريبة  شجرًة  الصديقني  أحد  تسّلق 
بسرعة من دون أن يلتفت اىل صديقه.

اصبح  الذي  اآلخر   الصديق  اضطر 
أن ينام على االرض  الدب  أمام  وحيدًا 

ويتظاهر باملوت.
اقرتب الدب منه وبدأ يشّمه، 
انفاسه  الرجل  فحبس 

flât;Åfi‚Ÿ;U‹ÊàÑÂ;Ä\Å¡b
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وبقي متظاهرا باملوت قدر استطاعته.
يف  واختفى  املكان  الدب  غادر  ما  سرعان  ثم 
االشياء  تأكل  ال  الدببة  ألن  الغابة  اعماق 

املّيتة.
فوق  من  الصديق  نزل  الدب  رحل  وعندما 
له:  وقال  واجته بفضول حنو صاحبه  الشجرة 
ماذا قال لك الدب حني وضع فمه بالقرب من 

اذنك؟
تسافر  ال  قائال:  الدب  «نصحين  عليه:  فرد 

مع صديق يتخّلى عنك عندما تكون يف 
خطر».

g]uê¯\;ÏŒËŒt;Àç“h;Ïe¬ë’\;ÀÕ\Ê∏\
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 وعندما نقوم بشطر هذه النواة 
خترج منها الطاقة على شكل 

حرارة وضوء بكميات كبرية.

يتكون (اليورانيوم) من ذّرات 
صغرية جدًا، وكل ذّرة حتتوي 
على نواة فيها طاقة كبرية..

 وعندما نقوم بشطر هذه النواة 
خترج منها الطاقة على شكل 

حرارة وضوء بكميات كبرية.

صغرية جدًا، وكل ذّرة حتتوي 
على نواة فيها طاقة كبرية..

أخربني يا فهيم ما 
هي الطاقة النووية ؟

ومن أين مسعت بالطاقة 
النووية يا بسيط ؟ 

من التلفاز يا صديقي

الطاقة النووية هي 
كمية كبرية من احلرارة 
والضوء تنتج عن كمية 

صغرية من الوقود.

وما هو هذا 
الوقود يا فهيم؟

انه معدن موجود يف 
الطبيعة يسمى (اليورانيوم) 

وكيف يتم إنتاج 
الطاقة النووية منه؟

يتكون (اليورانيوم) من ذّرات 

من التلفاز يا صديقي

الطاقة النووية هي 
كمية كبرية من احلرارة 
والضوء تنتج عن كمية 

صغرية من الوقود.

وما هو هذا 
الوقود يا فهيم؟

انه معدن موجود يف 

;ÍÜ]≈;ÏÁÄ]›U;Ä\Å¡b
È›]fi“’\;‹]ât;U;‹ÊàÑ
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تنتج يف مكان خاص يسمى (املفاعل النووي)، ويف 
املفاعل النووي تعمل حرارة الطاقة النووية على 

تسخني كميات كبرية من املاء وحتويلها اىل خبار...

تنتج يف مكان خاص يسمى (املفاعل النووي)، ويف 
املفاعل النووي تعمل حرارة الطاقة النووية على 

تسخني كميات كبرية من املاء وحتويلها اىل خبار...
املفاعل النووي تعمل حرارة الطاقة النووية على 

تسخني كميات كبرية من املاء وحتويلها اىل خبار...

 واين تنتج الطاقة 
النووية وكيف 
نستفيد منها؟

وهذا البخار يقوم بتدوير 
املولدات اليت تنتج طاقة 
كهربائية نستفيد منها 

يف بيوتنا ومصانعنا.

ولكن لألسف استخدم 
االنسان هذه الطاقة 

املفيدة يف صناعة 
(القنابل النووية) اليت 

تسبب دمارًا كبريًا..

انابيب خبار املاء
مولد كهرباء

قلب املفاعل النووي

إذن الطاقة النووية
نعمة كبرية وهبها 

اهللا سبحانه لنا، 
وعلينا أن نشكره 
على هذه النعمة..

أحسنت يا بسيط، 
وشكر النعمة يكون 

باستعماهلا يف 
خدمة الناس وليس 

يف ما يضرهم..
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انا امسي (كنغر)
  Kangaroo

انا امسي (عصري ليمون)
Lemon juice

وأراد ماذا أهدي ألمي؟ اهلدايا  بيع   shop اىل حمل  لؤي  ذهب 
اقتناء هدية  gift  ألمه يف عيد األم.

 Clock اقرتح عليه البائع أن يهديها ساعة
بالفكرة،  لؤي  يعجب  فلم   flower زهرة  مع 
فقال له البائع: «رمبا ستعجبها هذه املنشفة 

towel املطرزة» فلم تعجبه أيضا.

   Butterfly خرج من احملل فرأى  فراشة 
  Tree شجرة  أوراق  بني  تلعب  مجيلة 
فاقتطف  لونها  أعجبه  بالورود،  مليئة 

وروداً وشّكل منها باقة.
  Casing دخل حملل آخر فأعجبته علبة

بداخلها زجاجة عطر  فاشرتاها.
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أنا امسي (مثلجات) 
Ice cram

انا امسي (جريدة)
  Jornal

غالف  يف  الزجاجة  َلفَّ 
وربطها    blue tape أزرق 
َت  ثبَّ ثم  أمحر  بشريط 
على   card بطاقة  عليها 

.heart شكل قلب
وأعطى اهلدية  للمنزل  عاد 
بها  كثريًا  فسعدت  ألمه 

واحتضنته مبحبة.
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أحبتي، سأقص عليكم في هذا 
اليوم قصة  فيها فكرة مهمة تقدمها 

لنا السلحفاة احلكيمة حتت عنوان:

الطريق الصحيح
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