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جملة شهرية تصدر عن إعالم مدرسة اإلمام احلسني الدينية يف الصحن احلسيين الشريف
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كلمة امل�شرف العام

امل�رشف العام

ال�شيخ احمد ال�صايف
هيئة التحرير
ال�سيــــــد كـــمال �شـــرب

ال�سيــــد ح�سني املو�سوي
ال�سيــــــــد جعفر العطار
ال�شيــخ خالد حممد خلف
ال�شيخ عدنان حممد خلف

ال�شيـــخ فالح احل�سناوي

ال�شيـــــــــخ �ضياء احلفار
اال�ستـــــــاذ حممد يحيى
ال�شيـــــــــــخ امري الويل
ال�شيـــــــخ حبيب ح�سون
الت�صميم واالخراج الفني
جمتبى الع�صامي

اعالم مدر�سة االمام احل�سني

ال��س�لام عليكم
ورمح�������������ة اهلل
وبركاته
احب ان اك��رر وصييت
لكم بالصالة الن�ني اجد
انها وصية اهلل ووصية االنبياء
واذا تأملت عزيزي فتى اخلري يف
هذه الرواية فستجد اهمية ما اقول
لك فعن معاوية بن وهب قال سألت
ابا عبد اهلل(عليه السالم) عن افضل ما
يتقرب به العباد اىل ربهم واح��ب ذلك
اىل اهلل عزوجل ما هو فقال ما اعلم شيئا
بعد املعرفة افضل من هذه الصالة اال ترى ان
العبد الصاحل عيسى بن مريم(عليه السالم) قال
الصلاَ ِة َوالز َ
َّك ِاة َما ُد ْم ُت َحيًّا] ومعنى
[ َوأَ ْو َصانِي بِ َّ
ذلك ان عيسى منذ  2012سنة يصلي ومل يرتك الصالة
الن اهلل اوص��اه بها فماذا تقول انت يا ولدي فتى
اخلري.
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قال �أمري امل�ؤمنني:مو ّدة الآباء قرابة بني الأبناء

انت بالغ وانت بالغة
يف هذا ال�شهر
)جمادى االخرة 1433
يبلغ اذلكر(الفىت ابكامل 15عرش �سنة هاللية ما
مل حيتمل او ينبت الشعر اخلشن عىل العانة

يوم والدة الفىت

ان� َ
��ت ابل��� ٌغ يف ه���ذا الشهر
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مولد الزهراء()
غ��رد البلبل ي�شدو يف �صباح املولد
ف�صغى الكون جميع ًا لهتاف املن�شد
ملأ الكون �رسوراً مولد الزهراء
�شعفجراً فا�ضنوراً مـولدالزهـــراء
�إن يف الزهراء نوراً لي�س كالأنوار
ب ��أب��ي ت��ف��دى و�أم���ي ب�ضعة املختار
مـولدالزهـــراء
حدث �أ�سعد قلبي
مـولد الزهـــراء
نرث الورد بدربي
ق��دوة للكون ط��راً م��ن جنان اهلل
ن��زل��ت حت��م��ل ��س�راً م��ن ج�ل�ال اهلل
مـولدالزهـــراء
رسكان يخفـي
�أي � ٍ
قب�س يهدي وي�شفي مـولدالزهـــراء

قال الإمام علي� :إياك واملجاهرة بالفجور ف�إنها من �أ�شد امل�آثم

ر�سم� :رضغام مال الله
تلوين :جمتبى الع�صامي

خذذ وال تسألْ
ُخ ْ
2

ان � � � � � � � � ��ه
حل � ��م م�ستورد
وم � � � �ك � � � �ت � � � ��وب ع � �ل � �ي� ��ه
مذبوح على الطريقة
اال�سالمية
1

ال� ��� �س ل��ام
ع �ل �ي �ك ��م ه � ��ل ه ��ذا
اللحم حملي او م�ستورد
4

و َ
مل
ي� � � ��ا ول� � � ��دي
ك� � � � � � � � � � � ��ل ه� � � � � � � ��ذا
التدقيق؟

ول � �ك� ��ن 3

ي � � � � � ��ا ع � � � � � ��م ه � � � ��ذا
ال ي� �ك� �ف ��ي ف �ل ��ا ب� � ��د من
االط �م �ئ �ن��ان ب ��أن��ه مذبوح
ع � � � �ل� � � ��ى ال � � �ط� � ��ري � � �ق� � ��ة
الإ�سالمية

Ñ

ي � ��ا ع � ��م �إن
ه ��ذا ال �ت��دق �ي��ق مطلوب,
فاللحم غري املذبوح على الطريقة
ال�شرعية هو ميتة ,وه��و جن�س وحرام
اك �ل��ه ك�م��ا ان االط �ب��اء ي �ح��ذرون م��ن خماطر
ت�ن��اول حل��وم امل�ي�ت��ة ف�ه��ي ت�سبب العديد
من الأمرا�ض كال�سرطان
5

هل تعلم ان فتحة اهلالل عند اول الشهر تكون باجتاه اليسار واخر الشهر حنو اليمني

حمن وَقا َ
�صواباً) قال :نحن واهلل امل�أذون
ن لَ ُ
م ْن �أَذِ َ
عن الإمام الكاظم يف قوله تعاىل�ِ  :إلاّ َ
ل َ
ه الر َّ ْ
لهم يوم القيامة والقائلون �صواباً
�إ ن
ال � �ت� ��ذك � �ي� ��ة ت� �خ� �ت� �ل ��ف من
9
ح � �ي� ��وان �إىل �آخ� � � ��ر ,ف �ت ��ذك �ي ��ة ال�سمك
�إن 6
�إخ ��راج ��ه م��ن امل ��اء ح �ي � ًا وت��ذك �ي��ة ال�ب�ع�ير نحره
وت��ذك �ي��ة ال �غ �ن��م وال �ب �ق ��ر ب��ال��ذب��ح ب��ال �� �ش��روط التالية
ال � �ل � �ح � ��م مفيد
وهي .1 :بال�سكني احلديد  .2 .ان يكون الذابح م�سلما.
ومقوٍ للإن�سانوالعالقة
 .3ا�ستقبال الذبيحة القبلة.
له بالذباحة اال�سالمية او
 .4الت�سميةاي قول الذابح (ب�سم اهلل).
غري اال�سالمية
 .5خروج الدم باملقدار املتعارف
 8وكيف
ي � � � � � � �ك� � � � � � ��ون
اللحم مذكى؟

�أج � � ��ل يا
ع � ��م ف ��ال �ل �ح ��م مفيد
وم���ض��ر ,فهو مفيد �إن كان
م� � � ��أخ � � ��وذ ًا م � ��ن ح � �ي � ��وان حملل
الأك� � ��ل وم ��ذك ��ى وم �� �ض��ر �إن
كان حلم ميتة
7

قية يف العدد القادم

�إنتظروا الب

هل تعلم ان االخطبوط له مثانية اذرع

Ò

قال ر�سول اهلل � :إذا كان يوم القيامة وزن مداد العلماء بدماء ال�شهداء فريجح مداد العلماء
على دماء ال�شهداء

قصة العدد
ا

عداد :ال�شيخ

عدنا
ن حممد خلف

يف اح ��دى امل �ع��ارك ,ق��ال جندي
لرئي�سه� :صديقي مل يرجع من �ساحة املعركة ,واطلب االذن منك للذهاب البحث عنه.
فقال الرئي�س(( :االذن مرفو�ضة))
وا�ضاف الرئي�س قائ ًال :ال اريدك ان تخاطر بحياتك من اجل رجل من املحتمل انه قد مات.
ولكن اجلندي من دون ان يعطي �أي اهمية لرئي�سه ,ذهب اىل �ساحة املعركة ,وبعد �ساعة عاد ,وهو م�صاب بجروح
مميتة حام ًال جثة �صديقه.
فلقيه الرئي�س وكان معتز ًا بنف�سه ,وقال للجندي :لقد قلت لك انه مات ،قل يل �أكان ي�ستحق منك كل هذه املخاطرة
للعثور على "جثة" ،فاجاب اجلندي وهو يحت�ضر :بكل ت�أكيد �سيدي ي�ستحق ذلك فاين عندما وجدته كان ال يزال حي ًا
وقد قال يل(( :كنت واثق ًا بانك �ست�أتي)).
ال�صديق هو الذي يذكر �صديقه ,وي�أتيه دائم ًا حتى عندما يتخلى اجلميع عنه -فما اجمل ال�صداقة بهذا املعنى.
عماد �إذا ما ا�ستنجدوا وظهور
قال �أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) :تكرث من االخوان ما ا�سطعت انهــــــــم
وان عدو ًا واحدا لكثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ولي�س كثري ًا الف خل و�صاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ثواب

عقاب

ع��ن ر� �س��ول اهلل( :ر� �ض��ا اهلل يف ر�ضا
الوالد و�سخط اهلل ي �سخط الوالد)
�أح� �ب ��ائ ��ي ف �ت �ي��ة اخل � ي��ر ع �ل ��ى امل �� �س �ل��م �أن
ي�ب��ذل ق���ص��ارى ج�ه��ده يف ار� �ض��اء والديه
وي �ك ��ون � �ش��دي��د االه �ت �م ��ام يف تكرميهما
واح�ت�رام �ه �م ��ا وال ي �ق �� �ص��ر يف خدمتهما
ويح�سن �صحبتهما وال يقل لهما حتى
ك �ل �م��ة �أف وال ي �ع �ب ����س يف وج �ه �ي �ه �م��ا وال
يرفع �صوته فوق �صوتهما وكلما بالغ يف
التذلل �أمامهما زاد اهلل يف ث��واب��ه و�أظله
حتت ظل عر�شه وفاز بف�سيح جناته.

Ó

ع� � ��ن االم � � � � ��ام ال�صادق( :ع � �ق� ��وق
الوالدين من الكبائر لأن اهلل جعل العاق
ع�صي ًا �شقي ًا)
اع �ل��م ع��زي��زي ال �ف �ت��ى امل���س�ل��م �أن عقوق
الوالدين من الكبائر التي جتعل االن�سان
�شقي ًا ومعذب ًا بنار جهنم وال يقبل اهلل منه
عمل ويحرم يوم القيامة من ر�ؤية ر�سول
اهلل وم�ث��ل ال�ع��اق كمثل ��ش��ارب اخلمر،
ويف الأخ� �ب ��ار �أن م ��ن ال ت��ر� �ض��ى ع �ن��ه �أمه
ت�شتد عليه �سكرات املوت وعذاب القرب.
ّ

هل تعلم ان الصحابي ابو ذر الغفاري امسه جندب بن جنادة

ّ
قال ر�سول اهلل :من وا�سى الفقري من ماله ،و�أن�صف النا�س من نف�سه ،فذلك امل�ؤمن
حقا ً
اعداد :ال�سيد جعفر احل�سيني

فتاوى تهمك
اعداد :ال�سيد جعفر احل�سيني

صالة

ال

�ي وقلت
� �س ��ؤال �:أث �ن��اء ال���ص�لاة �شخ�ص جل�س ي�ن��ادي ع�ل� ّ
ب�صوت عايل اهلل اكرب حتی يعرف �أنني �أ�صلي فهل يجوز قول اهلل اكرب لإعالمه؟
اجلواب :يجوز.
�س�ؤال �:صليت �صالة ال�صبح يف وقتها ثم ذهبت للنوم و بعد ان ا�ستيقظت وج��دت بقعة �صغرية ج��د ًا من حرب القلم
اجلاف على احد �أ�صابعي فما حكم �صالتي؟
اجلواب :اذا �شككت يف كونه مانع ًا فال�صالة �صحيحة.
� �س ��ؤال :ال�ط��ري�ق��ة ال�صحيحة يف التثبيت ع�ل��ى ال�ق��دم�ين ،ه��ل ه��ي ت�ب��د�أ م��ن ر�ؤو� ��س �أ��ص��اب��ع ال�ك��ف اىل �أعلى
القدمني� ،أو هي من حد مف�صل الكف اىل ان يتم مترير �أ�صابع الكف اىل �أعلى القدمني؟
اجلواب :من ر�ؤو�س الأ�صابع اىل �آخر القدم وا�صل ال�ساق.

ا
ل
م
و
سيق

� �س ��ؤال :ن �غ �م��ات ج �ه��از ال �ن �ق��ال ما
حكمها وهل يجوز و�ضع نغمة ن�شيد وطني او ح�سيني او مو�سيقی؟
اجلواب :ال يجوز ما كان منا�سب ًا ملجال�س اللهو واللعب ويجوز غريه.
�س�ؤال :ما حكم �شراء �ألعاب للأطفال التي على �شكل الآالت املو�سيقية؟
اجلواب :اذا كان بنحو ينا�سب جمال�س اللهو و اللعب فال يجوز.
�س�ؤال :هل يجوز اال�ستماع �إیل اللطميات التي ت�شتمل على املو�سيقی؟
اجلواب :اذا مل يكن هتك بح�سب العرف فال مانع منه مادام ال ينا�سب جمال�س اللهو و اللعب.

هل تعلم ان االرنب يستطيع ان يرى في جميع االجتاهات من دون ان يحرك رأسه

ى

Ô

علي(عليه ال�سالم) �إال ّ مفرت ك ّذاب
يت�سم با�سم �أمري امل�ؤمنني غري
قال الإمام الباقر :مل
ّ
ّ

عقــــــــــــــــائد

ر�سم :حيدر الر�سام
تلوين :جمتبى الع�صامي
ك � � � � � � � � � � � � � � ��ان
ح ��دي� �ث� �ك ��م ب ��االم� �� ��س
عن النبوة م�شوق ًا جد ًا لكنني
ات�ساءل عن كيفية ار�سال الر�سول
وب �ع ��ث االن �ب �ي ��اء وك �ي ��ف ي �ت��م تعريف
النا�س بهم وكيف ي�صدق النا�س
ان هذا نبي لهم مر�سل من
عند اهلل

ب � � � �ع� � � ��د
ان ي �خ �ت��ار اهلل من
عباده من يريد ار�ساله اىل
ال �ن ��ا� ��س ي� � ��زوده ب �ع�ل�ام ��ات و�آي � ��ات
وم� �ع� �ج ��زات ل �ك ��ي ي �� �ص ��دق النا�س
دع � � ��واه وح� �ت ��ى ال ي �خ �ت �ل��ط على
النا�س االمر لأن بع�ض النا�س
ادعوا النبوة كذب ًا

يف
ال � � � �ب� � � ��داي� � � ��ة �إن اهلل
�سبحانه ير�سل ر�سو ًال ويوحي
ال �ي ��ه ان ب �ل��غ ال �ن��ا���س ب �ه ��ذه االوام � ��ر
وي �ق ��ول ل ��ه :ق ��ل ل�ل�ن��ا���س اين ر� �س ��ول اهلل
فمن �صدقك فال يحتاج �إىل معجزة ومن
كذبك فال بد من ان تريه املعجزة
لتكون حجة عليهم

Õ

وك� � � �ي � � ��ف
ي �ت �م �ي ��ز ال � �ك � ��اذب
من ال�صادق؟

وم � � � � � � � � � � ��ا ه� � ��ي
امل� � �ع� � �ج � ��زة يا
جعفر؟

هل تعلم ان من الصلوات الواجبة غري اليومية صالة االيات وصالة االموات

قال الإمام الر�ضا  :من �س�أل اهلل اجلنة ومل ي�صرب على ال�شدائد فقد ا�ستهز�أ بنف�سه
املعجزة هي
ان ي�أتي النبي بامر خارق
ل�ل�ع��ادة �أي ال ي�ستطيع اح ��د ان ي�أتي
به بح�سب الو�ضع الطبيعي بحيث كل من
ي�شاهده يقول ان هذا غري ممكن ان ي�أتي
به االن�سان من دون ا�ستعانة بقدرة
اقوى من قدرة االن�سان

ن � � � �ع� � � ��م.
بعثه اهلل
عندما
ان مو�سى
ُ
اىل فرعون كانت معجزته هي الع�صا التي بيده
ف�ت�ح��ول��ت اىل ث�ع�ب��ان اب�ت�ل��ع جميع ح�ي��ات ال���س�ح��رة وهذا
امر ال ميكن ان يقوم به ان�سان ابد ًا وكذلك عي�سىبعثه
اهلل بان اعطاه القدرة على احياء املوتى و�شفاء املر�ضى الذين
ال عالج لهم مبجرد ان ي�ضع يده املباركة على املر�ضى .فمن
يدعي انه ر�سول اهلل وياتي بهذه االمور لتدل على �صدقه
والنا�س ع��اج��زون على ذل��ك فهو ��ص��ادق .اذن هو
نبي وال يعقل ان يعطي اهلل هذه القدرة
للكاذب.

ه � � � � � ��ل
ل� � � ��ك ان ت� ��ات � �ي � �ن� ��ا
مب � �ث � ��ال مل� �ع� �ج ��زة بع�ض
االنبياء؟

ذك � � � � � � � � ��ر
ال �ع �ل �م��اء ان ل�ن�ب�ي�ن��ا الف
م� �ع� �ج ��زة ف� �ق ��د ق� � ��دم ل� �ق ��وم ��ه جميع
م �ع �ج ��زات االن �ب �ي ��اء ال �� �س��اب �ق�ي�ن م �� �ض��اف � ًا اىل
م�ع�ج��زات اخ��رى مثل �شق القمر وتكلم
احل �� �ص ��ى يف ي � ��ده وال� � �ق � ��ر�آن وهو
املعجزة اخلالدة

وك� � �ي � ��ف
ي� � � � � � � � � �ك � � � � � � � � ��ون
ال �ق ��ر�آن معجزة
وم� � � � � � � � � ��ا م� � �ع� � �ن � ��ى
خلوده؟

وم� � ��ا ه � ��ي م� �ع� �ج ��زة خامت
النبيني نبينا حممد
ان اهلل
ت�ع��اىل ت�ك�ل��م م��ع ال�ن�ب��ي ب�ك�لام عربي
ف�صيح يفهمه النا�س لكنه كالم ال ي�ستطيع احد من
النا�س ان ياتي مبثله من �صياغة الكالم وما يحويه من املعاين
ال��دق�ي�ق��ة وم��ن ال�ع�ل��وم ال�ت��ي مل ي�ع��رف ب�ه��ا اح��د ق�ب��ل بيانها م��ن قبل
ال�ق��ر�آن وحل��د االن مل ي�صل العقل الب�شري ومل يتمكن االن�سان من
�صناعة �آية واحدة تكون معادلة للقر�آن� ,ألي�س هذا معجزة
للب�شر فمن جاء بذلك اال يكون �صادق ًا يف دعواه.

ن � � � � � � �ع� � � � � � ��م.
�شكر ًا لك ياجعفر لقد افدتنا
ك �ث�ير ًا م��ا ام�ت��ع ك�لام��ك ل�ن�ع��ود لنلعب كرة
ال�سلة

هل تعلم ان اول من هنأ االمام علي(عليه السالم) يف غدير خم هما ابو بكر وعمر بن اخلطاب

Ö

قال ر�سول اهلل� :أ�شد النا�س اجتهادا ً من ترك الذنوب

من انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

مينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

فيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

اعداد� :ضياء احلفار

فاكهه غريبة

�أنا �أ َل َّقب بفيتامني الإخ�صاب ف�أنا انظم العمل يف الغدة النخامية
يف ق ��اع ��دة ال � ��دم � ��اغ ،وا�ؤث� � � ��ر يف ع �م �ل �ي��ة حت �ل �ي��ل الهرمونات
التنا�سلية ،وا�ساعد على منو الأجنة ,اقوي القلب والأوعية
الدموية ،وازيد احليوانات املنوية عند الذكور واقويها.
ام��ا امل���ص��ادرال�ت��ي �أت��واج��د فيها فهي ك�ث�يرة فمنها النباتية
كالبقدون�س – امللفوف – ال�سبانخ – اجلوز – اخل�س – البازالء
– زيت ف�ستق العبيد – زيت ال��ذرة والقطن – زيت ال�صويا
– زيت الزيتون .ومنها احليوانية �:صفار البي�ض – الكبد
– اللنب – الكلى – الطحال – الزبدة .واذا ما قلت ن�سبتي
باجل�سم ف�ستظهر عليه الأعرا�ض التالية :
م��وت اجلنني وف�ن��ا�ؤه قبل نهاية احلمل – توقف من��و احليوانات
امل�ن��وي��ة ع�ن��د ال��ذك��ور – ��ض�ع��ف ال���ش��راي�ين ال��دم��وي��ة – ق�صور
القلب و�ضعفه.اما احلاالت التي اعطى فيها :
الإجها�ض املتكرر – العقم عند الرجال والن�ساء – املخا�ض
املبكر – انقطاع الطمث ال�شهري – ا�ضطراب �سن الي�أ�س عند
الن�ساء – نق�ص افراز احلليب عند املر�ضع – �ضمور الع�ضالت
و�ضعفها– �سوء منو الأط�ف��ال والأوالد – الذبحةال�صدرية –
�أمرا�ض الأع�صاب والع�ضالت .
فهل عرفتموين من �أنا؟
�أنا فيتامنيE

�أنا حيوان ُع ُ
رفت ب�صداقتي ووفائي لكم فاذا ما تعر�ض
� �ص��اح �ب��ي خل �ط��ر داف� �ع ��ت ع �ن��ه ح �ت��ى وان ك �ل �ف �ن��ي ذلك
ح�ي��ات��ي ول �ه��ذا ي�ح�ت�ف��ظ ب��ي ب�ع����ض ال�ن��ا���س ل�ل�ح��را��س��ة يف
بيوتهم �أو م��زارع�ه��م  .ويل ام�ت�ي��ازات ك�ث�يرة وهبها اهلل
يل ومنها قدرتي على ر�ؤية اال�شياء ب�سهولة يف الظالم
و�سماع اال��ص��وات التي ال ميكنكم �سماعها فقوة �سمعي
�أربعة ا�ضعاف قوة �سمعكم وكذلك قوة ال�شم عندي فهي
تفوق قوة �شمكم ب�أربعني مرة وهذا ما يجعل ال�صيادون
وال���ش��رط��ة ي�ح�ت��اج��ون�ن��ي يف ع�م�ل�ه��م ب�ع��د ت��دري�ب��ي على
ذلك طبع ًا فال�صياد يحتاجني لتعقب �صيده وال�شرطي
يف �شم املالب�س مث ًال ومعرفة �صاحبها وغريها من االمور.
كما اين ال ات�ع��رق فعندما ترتفع درج��ة ح��رارة ج�سمي
اخرج ل�ساين لتخفيف احل��رارة  .واخ�ير ًا ان�صحكم بعدم
مل�سي مع الرطوبة امل�سرية لكون ال�شريعة الإ�سالمية
تعدين من النجا�سات  .ها هل عرفتموين ؟

ا�سم الفاكهة :مانغو�ستني.
موطنها :اندوني�سيا وب�شكل خا�ص يف جزرامللوك .وهي ذات مذاق حام�ض
وذات رائحة عطرة .وت�صنف من احلم�ضيات ويقال انها ت�شفي من ال�سرطان.
ولها فوائد غذائية ممتازة.
ويقال ان امللكة فيكتوريا كانت تقدم الهدايا ملن يح�ضر �إليها هذه الفاكهة .

السفرجل وفوائده

ه��و فاكهة �شتوية ا�سمها العلمي  Cydonia oblongaوه��و ق��ري��ب م��ن التفاح
وال�ك�م�ثرى ل��ذا ُت�ط� َّ�ع��م ��ش�ج��رة ال���س�ف��رج��ل ع�ل��ى ��ش�ج��رة ال�ت�ف��اح �أو ��ش�ج��رة ال�ك�م�ثرى فيتح�سن امل�ن�ت��وج ويقاوم
الأمرا�ض التي ي�صاب بها ال�سفرجل ويق�ضى على حالة تدود املنتوج.
ي�ستفاد من ال�سفرجل ثمره و بذوره وذلك الحتواء ثمار ال�سفرجل على عدد من الفيتامينات خا�صة فيتامني  Aو  Bكما حتتوي على %64
ماء و � %7سكر و %0.9بروتني و  %0.3مواد دهنية و  %5كربيت و  %0.9فو�سفور و  %14كال�سيوم و  %2كلور و � %3صودا و  %0.13بوتا�سيوم
كما حتتوي على مواد حم�ضية وبكتني وحوايل � %20ألياف ,لذا لل�سفرجل ا�ستخدامات طبية �أ�ضافة لكونه غذاء جيد ,فهو ي�ستخدم كمادة
مقب�ضة �ضد اال�سهال كما ي�ستخدم لعالج اجلروح امللوثة وككمادات ,وت�ستعمل بذوره ملعاجلة �آفات ال�صدر والرئتني.
ي��ؤك��ل ال�سفرجل ني ًا �أو مطبوخ ًا م��ع ال�سكر على �شكل مربى او ح�ل��وي��ات.وب��ذوره غ��روي��ة ويح�ضر منها مطبوخات تو�ضع على الأورام
فتحللها وتدخل يف مركبات تثبيت ال�شعر ،وهو مدر للبول ومينع القيء عند �شرب ع�صريه ومعطر للفم واملعدة .وم�سكن للعط�ش ،ومفيد
للحوامل ف�أكله يحفظ الأج�ن��ة ومينع الإج�ه��ا���ض ،ويزيل خ�شونة ال�صوت ومزيل لل�سعال وال��رب��و وبا�ستعماله ده��ان� ًا يقطع ت�أثري العرق
ال��زائ��د .وه��و عموم ًا كثمرة ت�ستعمل مقوية للمعدة ،ومن�شط ومقوي ع��ام وف��احت لل�شهية ،ومن�شط للكبد ،وي�شفي من ال�يرق��ان وال�صداع
ويزيل حرقان البول ،وي�ستعمل كعطر لآث��ار العرق ،وكرثة �أكل الثمار تقوي الب�صر ،وعند ا�ستعماله دهان ًا ي�شفي احلكة واجل��رب ،وعند
م�ضغ لب الثمار في�شفي قروح الفم  .ف�سبحان اهلل الذي جعل كل هذا يف فاكهة.

ÎÍ

هل تعلم ان سرعة الصوت يف املاء تصل اىل  1400مرت يف الثانية

الإمام علي :ع ِّود نف�سك ال�سماح ،وتخيرَّ لها من كل خلق �أح�سنه ،ف�إن اخلري عادة

اعداد :اال�ستاذ حممد يحيى

ما هي التجارة الإلكرتونية ()E-commerce
يف هذا الع�صر الرقمي الذي انت�شر فيه الإنرتنت انت�شار ًا هائ ًال� ،شاع مفهوم التجارة الإلكرتونية التي تتيح العديد من
املزايا ،فبالن�سبة لرجال الأعمال� ،أ�صبح من املمكن جتنب م�شقة ال�سفر للقاء �شركائهم وعمالئهم ،و�أ�صبح مبقدورهم
احلد من الوقت واملال للرتويج لب�ضائعهم وعر�ضها يف الأ�سواق� .أما بالن�سبة للزبائن فلي�س عليهم التنقل كثري ًا للح�صول
على م��ا ي��ري��دون��ه� ،أو ال��وق��وف يف ط��اب��ور ط��وي��ل� ،أو حتى ا�ستخدام النقود التقليدية� ،إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر،
وبرنامج م�ستعر�ض للإنرتنت ،وا�شرتاك بالإنرتنت.
ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة ه��ي ن�ظ��ام ُيتيح ع�بر الإن�ترن��ت ح��رك��ات بيع و��ش��راء ِ
ال�سلع واخل��دم��ات وامل�ع�ل��وم��ات ،كما ُيتيح �أي�ض ًا
احل��رك��ات الإلكرتونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك ِ
ال�سلع واخل��دم��ات واملعلومات ،حيث
�إن التجارة الإلكرتونية تُتيح عرب الإنرتنت عمليات دعم املبيعات وخدمة العمالء .وميكن ت�شبيه التجارة الإلكرتونية
ُقدم
ب�سوق �إلكرتوين يتوا�صل فيه البائعون (موردون� ،أو �شركات� ،أو حمالت) والو�سطاء (ال�سما�سرة) وامل�شرتون ،وت َّ
فيه املنتجات واخلدمات يف �صيغة افرتا�ضية �أو رقمية ،كما ُيد َفع ثمنها بالنقود الإلكرتونية.
ويمُ كن تق�سيم ن�شاطات التجارة الإلكرتونية ب�شكلها احلايل �إىل ق�سمني رئي�سني هما:
جتارة �إلكرتونية من ال�شركات �إىل الزبائن الأفراد ( ،)Business-to-consumerو ُي�شار �إليها اخت�صارا بامل�صطلح
 ،B2Cوهي مت ِّثل التبادل التجاري بني ال�شركات من جهة الزبائن والأفراد من جهة �أخرى.
جتارة �إلكرتونية من ال�شركات �إىل ال�شركات ( ،)Business-to-Businessو ُي�شار �إليها اخت�صارا بالرمز B2B؛ وهي
مت ِّثل التبادل التجاري الإلكرتوين بني �شركة و�أخرى.

ما هو الدايود (باعث لل�ضوء)

يخت�صر ا��س��م ال��داي��ود ال�ب��اع��ث ل�ل���ض��وء ب �ـ  LEDوه��ي اول ح��رف م��ن ك�ل�م��ات Light Emitting
 Diodesوالتي تو�ضح فكرة هذه الأداء وهي ا�صدار ال�ضوء ،ولهذه االداة  LEDتطبيقات
عديدة يف جمال االلكرتونيات وتدخل يف تركيب العديد من االجهزة احلديثة حيث ت�ضيء الـ LED
لتعلم امل�ستخدم ان اجلهاز يعمل مثل اللمبة احلمراء التي ت�ضيء عندما يكون جهاز التلفزيزن
يف حالة اال�ستعداد �أو يف اجهزة الراديو عند ا�ستقبال حمطة عليه وتدخل يف ال�ساعات الرقمية
وال��رم��وت ك�ن�ترول وال�ت�ل�ف��زي��ون��ات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي ت�ستخدم ك���ش��ا��ش��ات ع��ر���ض ك�ب�يرة ويف ا�ضاءة
ا�شارات املرور.
باخت�صار ال�ـ  LEDع�ب��ارة ع��ن ملبة ��ض��وء الكرتونية اي ال حت�ت��وي على فتيلة وال ت�سخن كما يف
امل���ص��اب�ي��ح ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة .ف�ه��ي ت���ص��در ال���ض��وء م��ن خ�ل�ال ح��رك��ة االل �ك�ت�رون��ات يف داخ ��ل م ��واد من
ا�شباه املو�صالت  semiconductorالتي تتكون منها الرتان�س�ستورات .متتلك الـ  LEDخ�صائ�ص متيزها عن امل�صابيح
الكهربية التقليدية فهي يف البداية ال حتتوي على فتيلة ميكن ان حترتق فتعي�ش  LEDمدة زمنية اطول بكثري كما انها
�صغرية احلجم متكننا من ا�ستخدامها يف تطبيقات الكرتونية عديدة ،هذا باال�ضافة �إىل كفاءتها العالية باملقارنة بامل�صابيح
التقليدية .وال تنبعث منها اي طاقة حرارية والتي تعترب طاقة مفقودة .
هل تعلم انه حيرم استعمال اواني الذهب والفضة يف االكل والشرب
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قال الإمام ال�صادق :ينبغي للم�ؤمن �أن يخاف اهلل خوفا ك�أنَّه ي�رشف على النار ،ويرجوه رجاءً ك�أنَّه من �أهل اجلنة

ƭǈƀƫřƶǀƬƗƾƬƗƭŚƯǇřźƘƃ
�زودا
َق� � � � � � � � � ِّ�دم ل � �ن � �ف � �� � �س � ��ك يف احل� � � � �ي � � � ��اة ت � � � � � � � ّ
ً

واه � � � � �ت � � � � � َّ�م ل � �ل � �� � �س � �ف � ��ر ال� � � �ق � � ��ري � � ��ب ف� � � � ��إ َّن � � � � ُ�ه

َ
�زودك امل� � �خ � ��اف � ��ة وال � ��تُّ � �ق � ��ى
واج � � �ع � � ��ل ت � � � � � � �

�ودعُ
ف � � �ل � � �ق� � ��د ُت� � � � �ف � � � ��ارِ ُق� � � � �ه � � � ��ا و�أن � � � � � � � � � � � َ�ت م � � � � � � � � َّ
�أن � � � � ��اى م� � ��ن ال� ��� �س� �ف� ��ر ال� �ب� �ع� �ي� ��د و�أ� � �ش � �� �َ ��س � � ُ�ع
وك � � � � � � �� َّأن ح � �ت � �ف � � َ�ك م� � ��ن م � �� � �س � ��ا ِئ � � َ�ك �أ� � � �س� � ��رعُ

و�أق � �ن � ��ع ب� � ُق ��و ِت ��ك ف� ��ال � �ق � �ن� ��اعُ ( )1ه� ��و الغني
واح� � � � � � � ��ذر م � �� � �ص � ��اح � �ب � ��ة ال � � �ل � � �ئ � � ��ام ف� ��ان � �ه� ��م

�رون مب� � � � ��ن ال َي� � �ق� � �ن � � ُ�ع
وال � � � �ف � � � �ق � � � � ُ�ر م� � � � � �ق � � � � � ٌ

م� � �ن� � �ع � � َ
�وك � � �ص � �ف� ��و ودداه � � � � � � ��م وت � �� � �ص� ��نّ � �ع� ��وا

�أه� � � ��ل ال� �ت� ��� �ص� �ن ��ع م � ��ا �أن � �ل � � َت � ��هُ � � ُ�م الر�ضى

واذا م� � �ن� � �ع � � َ�ت ف� � �� �ُ ��س � � ُّ�م � ��هُ � ��م ل� � � ��ك ُم� � �ن� � � َق � � ُ�ع

ال ت �ف �� ��ش �� �س ��را م ��اا� �س �ت �ط �ع � َ�ت اىل ام � ��رىء
ف� � �ك� � �م � ��ا ت � � � � � � ��راه ب� � ��� � �س � ��ر غ� � � ي� � ��رك � � �ص � ��ان � �ع � � ًا
ال ت � � � � � � � �ب � � � � � � � ��د� َّأن مب� � � �ن� � � �ط � � ��ق يف جم � �ل � �� � ��س
ف� ��ال � �� � �ص � �م� � ُ�ت ُي � �ح � �� � �س� � ُ�ن ك� � ��ل ظ� � ��ن بالفتى

�ودعُ
ُي � �ف � ���ِ ��ش� ��ي ال� � �ي � ��ك � � � �س� � ��رائ� � ��ر ًا ُي � �� � �س � �ت � � َ
ف� � � �ك � � ��ذا ب� � � ��� � � �س � � � ِّ�ر َك ال حم� � � ��ال� � � � َ�ة َي� � ��� � �ص� � � َن � � ُ�ع
�ان ذل� � � � ��ك َي � �� � �ش � � ُن � � ُ�ع
ق� � �ب � ��ل ال � � � �� � � � �س � � � ��ؤال ف � � � � � � َّ
ول� � � � �ع� � � � � َّل � � � ��ه َخ � � � � � � � � � � � ِ�رق �� � � �س� � � �ف� � � �ي � � � ُ�ه �أرق � � � � � � ��ع

�رب ل � �ف � �ظ � ��ة م � � � ��ازح
ودع امل � � � � � � � � � َ
ِ
�زاح ف � � � � � � َّ

َج� � � � َل� � � �ب� � � ��ت ال � � � �ي� � � ��ك م� � � ��� � � �س � � ��اوئ� � � � ًا ال ت � ��دف � ��ع

وح � � � � �ف� � � � ��اظ ج � � � � � � � ��ارك ال ُت � � �� � � �ض � � �ع� � ��ه ف � ��ان � ��ه

ال ي � �ب � �ل � ��غ ال � � �� � � �ش� � ��رف اجل � �� � �س � �ي � ��م ُم� ��� �ض� �ي ��ع

واذا ا� � �س � �ت � �ق� ��ال� ��ك ذو الإ�� � � � �س � � � ��اءة ع� �ث � ً
�رة

ان ث � � � � � � � ��واب ذل � � � � � ��ك �أو� � � � �س � � � ��ع
ف� � � � ��أ ِق� � � � �ل � � � ��ه ّ

واذا ائ� � ُت ��مِ � �ن � َ�ت ع �ل ��ى ال �� �س ��رائ ��ر فاخفها

وا�� � � �س � ت� ��ر ع � � �ي� � ��وب �أخ� � � �ي � � ��ك ح � ي� ��ن ت� �ط� �ل � ُ�ع

ال جت� � � � � ��زع� � � � � � َّ�ن م� � � � � ��ن احل � � � � � � � � � � � � ��وادث �إنمّ � � � � � � ��ا

خ� � � ُ
�رق ال � ��رج � ��ال ع �ل ��ى احل � � � ��وادث يجزعُ

و�أط � � � � � � ��ع �أب � � � � � � ��اك ب � � �ك � � � ِّ�ل م � � ��ا �أو� � � � �ص � � � ��ى ِب � ��ه

ان امل � � �ط � � �ي � � � َ�ع �أب� � � � � � � ��اه ال َي � � َت � �� � �ض � �ع � �� َ� ��ض � � ُ�ع
َّ

١ـ �أي القناعة.

ÎÏ

هل تعلم ان اسرع طائر ميكنه الطريان هو صقر الشاهني وتبلغ سرعته 370كم بالساعة

قال الإمام احل�سني :درا�سة العلم لقاح املعرفة ،وطول التجارب زيادة يف العقل

مـــن

اعداد :اال�ستاذ لبيب ال�سعدي
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خ��رج��ت
االم اجلليلة في مجموعة من
النساء الهاشميات الى الكعبة للطواف حولها
في الشهر التاسع من حملها ولم تكن لتشعر بقرب الوضع وملا بلغت
الكعبة جاءها الطلق فاستلمت احلجر ثم رفعت يدها وطرفها نحو السماء وقالت( :ربي اني
علي والدتي).
مؤمنة بك ومبا جاء من عندك ومصدقة مبا جاء به جدي ابراهيم ,فبحق هذا البيت اال ما يسرت َّ
وكانت تلك املرأة اجلليلة من رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم) مبقام امه فقد ادت دور االم في رعايته,
وهاجرت معه في جملة املهاجرين وكان يناديها بـ((امي)) ,وملا قبضها اهلل تعالى كفنها واضطجع في قبرها.
افانشقت لها الكعبة فآوت الى جوفها وولدت بداخلها ,وعند خروج املولود
الى النور سمته باسم ابيها الن فيه احياء لذكرى ابيها (اسد) .
فكان محل عناية اهلل سبحانه وتعالى من يوم والدته حيث جعل مولده
في اعظم بيوت عبادته وجعل غذاءه االول من لسان سيد الكائنات ميصه
فينام هادئا ً ثم غمره اهلل عزوجل بوافر نعمه فهيأ له االسباب الن يتربى منذ
الطفولة الى ان بلغ اشده في حجر خامت النبيني وسيد املرسلني.
بعض شئ من همهمات األسود
هالت األم صرخة جال فيها
دعت الشبل حيدرا ومتنــت وأكبت على الرجاء املديـــــــد
لبدة اجلد اهديت للحفيــــــد
اسدا ً سمت ابنها كأبيهـا
فأستفز السماء للتأكيــــــد
بل  ...ندعوه قال ابــــــوه
وقد شاء اهلل عزوجل ان ينهي حياته في بيت من بيوته العظام وهو مسجد
الكوفة على يد عبد الرحمن بن ملجم فكانت نهاية حياته كأولها حني
ولدته امه الطاهرة في البيت احلرام.
وقال عنه االستاذ عباس محمود العقاد(( :خرج الى الدنيا والشهادة مكتوبة
على ذلك اجلبني بضربة حسام ,وصورته اجململة ال تشق على مصور ,وال على
متفرس ,النها صورة اجملاهد في سبيل اهلل بيده وقلبه وعقله ,او صورة
الشهيد))
هل عرفت الآن من هو؟

هل تعلم ان اصغر حكمة يف نهج البالغة هي قوله(ما زنى غيور قط)

ÎÐ

قال الإمام علي� :رش ُّ �إخوانك من داهنك يف نف�سك و�ساترك عيبك

ƾƟřŷŚƯ

ŪƷŚƴưƫř؟!

اعداد � :أم مرمي العيداين

نريد أن نتعلم اللغة االنكليزية والنريد ان نكون إنكليزيني
كنت القي الدر�س على طالباتي كاملعتاد وكان من �ضمن املنهاج املقرر لهذا اليوم ق�صة باللغة
االنكلزية �أ�سمها (رق�ص النحل ) بد�أت هذه الق�صة ب�شرح عن الرق�صة (الرق�ص رمبا يكون
�سريع ًا ورمبا يكون بطيئ ًا النا�س �أحبوا الرق�ص يف املا�ضي واحلا�ضر  ,عندما يرق�ص النا�س فانهم
يحركون �أقدامهم  .حتى ي�صل بنا اىل الق�صة الرئي�سية وهي ق�صة رق�ص النحل وانه �أقدم
رق����ص يف ال�ع��امل) عندما ق��ر�أت ه��ذا املقطع و�أف�ه�م��ت برتجمته اىل طالباتي الح�ظ��ت �أن الطالبة
زه��راء كانت تقطب وجهها بني احلني والآخ��ر وباملنا�سبة فان هذه الطالبة من �أف�ضل طالباتي
لي�س ف�ق��ط م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال��درا��س�ي��ة ب��ل والأخ�لاق�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة �أي���ض� ًا ع�ن��د م��ا انتهيت م��ن القراءة
والرتجمة بادرتني زهراء بال�س�ؤال ؟
زهراء  :معلمتي �ألي�س الرق�ص من الأمور املنافية لالخالق التي تربينا عليها هل من ال�صحيح
تدر�سينا مادة ت�شجع على الرق�ص وك�أنه �أمر عادي؟ �شعرت باخلجل من �س�ؤالها ف�أنا �أي�ض ًا كنت
�أحمل نف�س امل�شاعر حول هذا املو�ضوع ولكني م�ضطرة لتدري�س املنهاج بالكامل حتى لو مل
�أكن مقتنعة مبوا�ضيعها فهذا ما نحن عليه املعلمون ولي�س يف مادة اللغة االنكلزية بل حتى يف
املوا�ضيع التاريخية والدينية �أجبت زهراء وك�أين �أحاول �أن �أقنع نف�سي قبل اقناعها �أنها مادة
تدر�س لتعليمكم اللغة االنكيلزية لي�س اال ولي�س عليكم الت�أثر مبوا�ضيعها .
زهراء  :ولكن يا معلمتي نحن ما زلنا �صغار ًا و�أي كلمة ت�ؤثر فينا �سلبي ًا �أو يجابي ًا وخ�صو�ص ًا �أننا
نعترب ما يدر�س يف املدار�س هو ال�صحيح فكيف ندر�س مادة النقتنع ب�صحتها � .إزداد �أرتباكي
وقلت لها �شيء �أنا مل �أقتنع به .
عزيزتي زهراء هذا منهاجكم املقرر ويجب تدري�سه بكل حما�سنه وم�ساوئه .نظرت اليها وقد
ا�ست�سلمت �إحرتام ًا يل ولي�س قناعة بكالمي و�أن��ا مت�أكدة �أنها �ستبحث عن القناعة عند �شخ�ص ٍ
�آخر ك�أمها �أو �أبيها
عندما عدت اىل البيت مل تفارقني �أ�سئلة زهراء ومل تخرج من ذهني ولكن ما باليد حيلة .
عند ذلك فكرت يف �أن �أن�شر هذه املحادثة التي جرت بيني وبني تلك الطالبة يف جملتكم الغراء
ع�سى �أن يطلع عليها �أحد امل�س�ؤولني .

ÎÑ

هل تعلم ان سبب بناء سور الصني العظيم هو لقطع الطريق امام خيول املغول يف حروبهم على الصني

قال الإمام علي :ال عبادة كالتفكر يف �صنعة اهلل عز وجل

�سبحان اهلل

هذا خلق اهلل فأروني ماذا خلق الذين من دونه
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ه � � � � � � � ��ذا ال� � � �ك � � ��ائ � � ��ن
ال� ��� �ص� �غ �ي�ر ل � ��ه ع� �ج ��ائ ��ب وغ� � ��رائ� � ��ب ك� �ث ي��رة،
فالبعو�ضة عندما تطري ترفرف بجناحيها  500رفة يف
الثانية ال��واح��دة ! ويف ع��امل البعو�ض الأن�ث��ى ه��ي الأق ��وى وهي
ال�ت��ي ت�ق��وم مبعظم امل�ه��ام مثل تربية ال�صغار وتغذيتهم م��ن خ�لال م�ص
ال ��دم م��ن ج���س��د الإن �� �س��ان واحل �ي ��وان! ول�ل�ب�ع��و��ض��ة ق�ل��ب ودم ��اغ وع �ي��ون معقدة
ولديها خاليا ع�صبية ملعاجلة املعلومات  ،وقد زودها اهلل ب�أجهزة معقدة ت�ستطيع
م��ن خاللها معرفة ن��وع ال��دم ال��ذي ينا�سبها ،ومتييز رائ�ح��ة الإن���س��ان م��ن م�سافات
طويلة ! �إنها معجزة ت�ستحق �أن نقف �أمامها �إجال ًال ،ويعتقد بع�ض العلماء �أن البعو�ض
يعالج املعلومات ب�سرعة فائقة وال ميكن للطبيعة �أن تكون هي التي ط��ورت هذا
الأ�سلوب الفائق لديها  ،وال يزال العلماء يك�شفون �أ�سرارها  .ولذلك ذكرها اهلل يف
كتابه يف زمن مل يكن �أحد على وجه الأر�ض يعرف �شيئ ًا عن عجائب البعو�ض ،
يقول تعاىل�( :إِ َّن اللهَّ َ لاَ َي ْ�ست َْحيِي �أَ ْن َي ْ�ض ِر َب َمثَلاً َما َب ُع َ
و�ض ًة َف َما َف ْو َقهَ ا َف�أَ َّما
ون
ين َك َف ُروا َف َي ُقو ُل َ
ين �آَ َمنُوا َف َي ْع َل ُم َ
ون �أَ َّن ُه الحْ َ ُّق م ِْن َر ِّبهِ ْم َو�أَ َّما ا َّلذِ َ
ا َّلذِ َ
ِريا
ِ�يرا َو َي� ْ�ه��دِ ي ِب� ِ�ه َكث ً
اد اللهَّ ُ ِب��هَ � َ�ذا َمثَلاً ُي ِ�ض ُّل ِب� ِ�ه َك�ث ً
َم��اذَ ا �أَ َر َ
َو َما ُي ِ�ض ُّل ب ِِه ِ�إلاَّ ْال َف ِ
ا�سقِنيَ ) [البقرة.]26 :
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ال �إن�ه��ا لي�ست ��ص��ورة معدلة على ب��رام��ج اجلرافيك والفوتو�شوب كما ظننتم
 ،ب ��ل ه ��ي واح� ��دة م ��ن ال �ظ��واه��ر امل �م �ي��زة وال� �ن ��ادرة ال �ت��ي ت�ت�ح�ف�ن��ا ب �ه��ا عجائب
يف
ال �ط �ب �ي �ع��ة ال �� �س ��اح ��رة ،م ��ا ت ��رون ��ه ه ��و ب �ح�ي�رة ح �ق �ي �ق �ي��ة م ��ن ب� �ح ي��رات Gippsland
ت � � �ب � � ��دو
ا�سرتاليا فهي غنية بنوع خا�ص ج��د ًا من الطحالب والتي تت�سبب يف توهجها البديع الذي
�أ �صد قا ئه
عليه! نقل لنا ه��ذه الظاهرة الفريدة امل�صور فيل ه��ارت  34-ع��ام� ًا -وق��ام �أي�ض ًا بت�صوير �أحد
وه��و يقف يف البحرية ل�ي�ل ًا ليظهر وك��أن��ه �شبح منبثق منها على خلفية م��ن ن��وره��ا الأزرق .تت�شكل ال � � �ط � � �ح � � ��ال � � ��ب
املتوهجة نتيجة ع��دة ظواهر بيئية ،فالفي�ضانات والعوا�صف وحرائق
الغابات تت�سبب يف تكاثرها ب�أعداد كبرية لتنت�شر ّ
م�شكلة هذه الظاهرة
ال�ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا ،و ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �شكلها اجل�م�ي��ل ف�ه��ي �ضيف مرحب
ب��ه يف بيئتها ،حيث ت�ستفيد الأ��س�م��اك م��ن �إ�ضاءتها بهذا ال�شكل يف جذب
الفرائ�س من �أعماقها� ،إذ ت�شكل ُطعم ًا جيد ًا لها!
ل��ن ت�ك� ّ�ف ع�ج��ائ��ب ال�ط�ب�ي�ع��ة ع��ن ال�ظ�ه��ور ل�ت��ده���ش�ن��ا وت��ذك��رن��ا دائ �م � ًا ب�إبداع
اخلالق �سبحانه وتعاىل ،ليقف الإن�سان بكل �إبداعاته و�إجنازاته عاجز ًا �أمام
قدرته جل وعال.
هل تعلم ان مكة املكرمة تعترب مركز اليابسة يف الكرة االرضية

ÎÒ

قال الإمام زين العابدين: اللهم �صل على حممد و�آله  ،واكفني ما ي�شغلني االهتمام به ،وا�ستعملني مبا

ت�س�ألني غدا ً عنه ،وا�ستفرغ �أيامي فيما خلقتني له.

ƱƺƿŹřƺů
�أبان بن تغلب
اعداد :جمتبى الع�صامي
ا�سمه ون�سبه :
�أبان بن تغلب بن رباح البكري اجلريري الكِ ندي الربعي الكويف ،ويكنى بـ(�أبو �سعيد).
مكانته العلمية :
�برزي��ن يف العلم  ،وم��ن حملة فقه �آل حممد ،وكان
ك��ان �أب��ان حمدث ًا  ،فقيه ًا  ،قارئ ًا  ،مف�سر ًا  ،لغوي ًا ،م��ن الرجال امل ّ
تقو�ضت �إليه ا َحل َلق  ،و�أُخليت له �سارية النبي .وكان له عند الأئمة من �آل
لعظم منزلته �إذا دخل املدينة َّ
ُ
نيِّ
حممد منزلة وق��دم  .فقال له الإم��ام الباقر( :اجل�س يف م�سجد املدينة ،و�أف� ِ�ت النا�س ،ف ��إ �أح� ُّ�ب �أن ُي��رى يف
حية  ( :ائت ِ�أبان بن تغلب ،ف�إنه قد �سمع مني حديث ًا كثري ًا،
�شيعتي مثلك)  .وقال الإمام ال�صادق مل�سلم بن �أبي َّ
فما روى لك فاروه عني )  .وكان �أبان من ال�شخ�صيات الإ�سالمية التي امتازت باتقاد الذهن  ،و ُبعد الغور ،واالخت�صا�ص
بعلوم ال�ق��ر�آن  ،وه��و ممن �أجمعوا على قبول روايته و�صدقه  .وك��ان معروف ًا بكرثة ال��رواي��ة  ،حتى قيل � :إن��ه روى
عد
القراء  .وكان ُي ُّ
القراء  ،بل كان يقر�أ القر�آن الكرمي بطريقة َّ
خا�صة ُعرفت بني َّ
ثالثني �ألف حديث  ،وكان من �أعاظم َّ
من �أُويل الر�أي احل�صيف يف احلديث ،والفقه ،والأدب،واللغة ،والنحو.
روايته للحديث :
قه علماء الرجال ال�شيعة  ،و�أ َّيد وثاقته حم ِّققو الرجال من �أهل ال�سنة  ،ك�أحمد بن حنبل  ،ويحيى بن معني  ،و�أبي
و َّث ُ
أئمة �أهل البيت ،فقد ح�ضر عند الإمام زين العابدين .ومن بعده
حامت  ،والن�سائي� .أخذ الفقه والتف�سري عن � َّ
عند الإمام الباقر ،ثم عند الإمام ال�صادق  ،فهو من كبار �أ�صحابهم ،والثقات يف رواياتهم .وروى �أي�ض ًا عن �أبي
امل�سيب
حمزة الثمايل ،وزرارة بن �أعني ،و�سعيد بن
َّ
الراوون عنه :
دراج
روى ع�ن��ه � :أب ��ان ب��ن ع�ث�م��ان الأح �م��ر ،و�إب��راه �ي��م ب��ن ال�ف���ض��ل ال�ه��ا��ش�م��ي  ،وح�ف����ص ب��ن ال�ب�خ�تري  ،وج�م�ي��ل ب��ن َّ
النخعي ،و�سيف بن عمرية ،و�سعدان بن م�سلم ،وعبد اهلل بن �سنان ،وعبد اهلل بن م�سكان ،وعبد الرحمان بن احلجاج
البجلي ،وعلي بن رئاب ،ومالك بن عطية الأحم�سي ،ومعاوية بن عمار الدهني ،ومن�صور بن حازم ،وه�شام بن �سامل
اجلواليقي ،و�آخرون.
م�ؤلفاته :
ُن�سبت �إىل �أبان كتب مل ِ
ت�صل �إلينا ،ومل ترد �أ�سما�ؤها يف الفهار�س ،ويف ما ي�أتي نذكر بع�ض ًا منها :
 - 1معاين القر�آن .
 - 2كتاب القراءات .
 - 3الغريب يف القر�آن .
 - 4الف�ضائل .
 - 5كتاب �صفينِّ .
وفاته:
توفيّ (ر�ضوان اهلل عليه) �سنة  141هـ .
وترحم عليه االمام ال�صادق حينما بلغه وفاته وقال ( :اوجع قلبي موت ابان).

ÎÓ

هل تعلم ان الدولة االدريسية هي دولة اسسها ادريس بن عبد اهلل عام363هـ يف املغرب وهي دولة شيعية

ح�سرِ َ عليها يوم القيامة
قال ر�سول اهلل :ما من �ساعة متر ُّ بابن �آدم مل يذكر اهلل فيها �إال َ

حدث

يف التاريخ

اعداد :ال�سيد جعفر احل�سيني

 3جمادى الآخرة

طاهرة فاطمة ال��زه��راء �شهيدة مظلومة على رواي��ة على انها عا�شت  95يوما بعد وف��اة ابيها
توفيت ال�صديقة ال
فلعنة اهلل على ظامليها وغا�صبي حقها وحق بعلها وبنيها ورزقنا اهلل تعاىل �شفاعتها يوم القيامة.

 6جمادى الآخرة
حدثت يف مثل هذا اليوم �سنة  8هـ معركة م�ؤتة يف البلقاء يف �أر�ض ال�شام ,وهي �أول معارك
النبي (�صلى اهلل عليه واله) مع الروم واليهود الذين هم حتت �سيطرتهم ,ف�أر�سل ثالثة �آالف
بقيادة جعفر ب��ن �أب��ي ط��ال��ب (عليه ال���س�لام) وق��ال :ف ��إن قتل جعفر ف��أم�يرك��م زي��د ب��ن ح��ارث��ة ،ف ��إن قتل زيد
ف�أمريكم عبد اهلل بن رواح��ة وهكذا ك��ان ,فقد لقيهم ال��روم مبائة �أل��ف والتحموا معهم يف معركة غري متكافئة� ،صرب
فيها امل�سلمون وا�ست�شهد فيها جعفر (عليه ال�سالم) الذي قطعت ميينه وي�ساره جماهد ًا يف �سبيل اهلل ف�أبدله اهلل عنهما
جناحني يطري بهما مع املالئكة ،و�أخذ الراية زيد بن حارثة الذي رباه النبي (�صلى اهلل عليه واله) ،فقاتل ب�شجاعة
حتى �سقط �شهيد ًا ،ثم �أخ��ذه��ا عبد اهلل بن رواح��ة فقاتل ب�شجاعة حتى ا�ست�شهد  ..وظهر ال�ضعف على امل�سلمني
فانحاز بهم خالد بن الوليد ،وان�سحبوا من املعركة عائدين.

 13جمادى الآخرة
 64هـ ,ويروى �أن �أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)
رى وفاة �أم البنني فاطمة بنت حزام الكالبية �سنة
ذك
أن�سابهم� :أبغني ام��ر�أة قد ولدتها الفحولة من
لأخيه عقيل وك��ان ن�سابة عامل ًا ب�أخبار العرب و�
قال
�أنت عن فاطمة بنت حزام الكالبية ف�إنه لي�س
رب لأتزوجها فتلد يل غالم ًا فار�س ًا فقال له� :أين
الع
مري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) ف�أجنبت له العبا�س
العرب �أ�شجع من �آبائها وال �أفر�س .فتزوجها �أ
�ي�ه��م احل���س�ين (ع�ل�ي��ه ال���س�لام) .وك��ان��ت �شاعرة
يف
�ان ا�ست�شهدوا جميعهم يف م�ع��رك��ة ال�ط��ف م��ع �أخ
�
م
�
ث
�
ع
و
�ر
�
ف
�
ع
�
ج
و
اهلل
�ص .وهي باب من �أبواب املراد وق�ضاء احلوائج.
وع�ب��د
ميان عميق ,و�سمو �أخالق ،وحما�سن �صفات ،و�إخال
ف�صيحة ذات �إ
 19جمادى الآخرة
يف م
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�سنوات .وروي �أن
 :هبط علي جربئيل فقال :يل يا
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�
إن
ا
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله)
هلل
عز
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جل
م
�شف
عك
يف �ستة :بطن حمل
عبد اهلل بن عبد املطلب و. ...
تك �آمنة بنت وهب .و�صلب �أنزلك

 20جمادى الآخرة
يف مثل ه��ذا اليوم ول��دت ال�صديقة الطاهرة فاطمة ال��زه��راء (�سالم اهلل عليها) بعد البعثة النبوية ال�شريفة بخم�س
�سنوات من ام كرمية اال�صل هي �سيدة ن�ساء اهل اجلنة ام امل�ؤمنني ال�صديقة خديجة الكربى واب هو �سيد الكائنات
و�سيد املر�سلني وخامت النبيني حممد (�صلى اهلل عليه واله و�سلم) يف مكة املكرمة وتربت يف حجر والديها حتى بلغت
الكمال االخالقي فا�صبحت كوثر الف�ضائل و�سيدة ن�ساء العاملني من االولني واالخرين.
هل تعلم ان مسكة القرش ال حيوي جسمها على عظام وهيكلها مؤلف من غضروف فقط

ÎÔ

قال ر�سول اهلل� :أف�ضل الهجرة �أن تهجر ال�سوء

اعداد :ال�شيخ حبيب ح�سون

ƾŞƈƘƫřŻŚƸŬƫřƾƟƾƸƫǇřŻŚŬƗǇř
ي�ت��أل��ف اجل�ه��از الع�صبي م��ن امل��خ وامل�خ�ي��خ واجل��ذع ال��دم��اغ��ي (امل��خ املتو�سط واجل���س��ر ال��دم��اغ��ي والنخاع
امل�ستطيل) ومن النخاع ال�شوكي .
ي�خ��رج م��ن ال��دم��اغ  12زوج � ًا م��ن الأع���ص��اب ال��دم��اغ�ي��ة  ،يف ك��ل ع�صب ع��دة �آالف م��ن الأل �ي��اف الع�صبية ،
كما يعرب من املخ �إىل النخاع ال�شوكي ماليني الألياف الع�صبية الدقيقة التي �ستنتهي بالت�شابك مع
خاليا ال�ق��رن الأم��ام��ي للنخاع ال�شوكي  .كما ي�صعد �إىل ال��دم��اغ ع��دد مماثل م��ن الأل�ي��اف الع�صبية التي
ح�سية من النخاع ال�شوكي واملحيط �إىل مراكز الدماغ العليا و�إىل املخيخ واملهاد واخلاليا
حتمل �شفرات
َّ
القاعدية وغريها .
يخرج من النخاع ال�شوكي  32زوج ًا من الأع�صاب الطرفية التي تذهب �إىل الع�ضالت واجللد واملفا�صل
لتتحرك
 .حتتوي ه��ذه الأع�صاب �أع��داد ًا هائلة من الأل�ي��اف الع�صبية التي ت�أمر الع�ضالت والأط��راف
َّ
َّ
ولتنفذ �أوامر الدماغ والنخاع ال�شوكي .

اجلهاز العصبي
املركزي
الدماغ
احلبل الشوكي
اجلهاز العصبي احمليطي

العصب احمليط

ÎÕ

هل تعلم ان الفاتيكان دولة مستقلة وتعترب اصغر دولة يف العامل

ن خري ما وَر َّ َ
ث الآباء لأبنائهم الأدب ال املال ،ف�إن املال يذهب والأدب يبقى
قال الإمام ال�صادق� :إ َّ

خللــــــود

اعداد :ال�شيخ حممد يا�رس

كــــــوكبة ا

(موىل

احلارث بن نبهان
عبد املطلب)
حمزة بن

انا احلارث بن نبهان موىل حمزة بن عبد املطلب كان والدي عبد ًا حلمزة
ب��ن عبداملطلب ع��م النبي ذل��ك البطل ال��ذي �أدخ ��ل ال���س��رور على
قلب النبي قاتل الأ�سود .كنت مع والدي الذي تويف بعد ا�ست�شهاد
حمزة وبعد وف��اة وال��دي مل يبق يل َم��ن �أق�صده فق�صدت بيت امري
امل�ؤمنني ابي الأيتام فكنت يف بيته ون�ش�أت يف كنف �أمري امل�ؤمنني
بقيت فيه حتى ا�ست�شهد فانتقلت اىل دار �سيدي وم ��والي احل�سن
بن علي و بعد ا�ست�شهاد م��والي احل�سن انتقلت اىل دار �سيدي
وم ��والي احل�سني ومل��ا اراد اخلروج اىل م�ك��ة ك�ن��ت يف �ضمن ركبه
املتوجه اىل كربالء .كنت من العباد املعدودين يف زماين والأبطال ال�شجعان
ك�ي��ف ال وان ��ا اب ��ن م��ن ك ��ان ��س�ي��ده ي���ص�ط��اد الأ� �س ��ود وي�ق�ت��ل ال���ش�ج�ع��ان وقد
�سجلت ا�سمي يف الغزوات التي �شارك فيها امل�سلمون ولكن عند قدومي
كربالء وعندما ب��د�أت املعركةكنت احد اف��راد احلملة التي ا�ست�شهد فيها
من ان�صار �سيدي وم��والي احل�سني خم�سون فار�س ًا من االبطال الذين
�أوق �ع��وا ب��ال�ع��دو ��ش� َّ�ر وق�ع��ة ب�ح�ي��ث ��ص��ار اح��ده��م ي �ق��ول( :ث ��ار ع�ل�ي�ن��ا ع�صبة
اي��دي�ه��ا على مقاب�ض �سيوفها ,ك��الأ��س��ود ال�ضارية حتطم الفر�سان ميين ًا
و�شما ًال تلقي نف�سها على املوت ,ال تقبل الأمان وال ترغب باملال ,وال يحول
حائل بينها وبني املنية او اال�ستيالء على امللك ,فلو كففنا عنها رويد ًا لأتت
على نفو�س الع�سكر بحذافريها) فلما اجنلت الغربة كنت قد عانقت احلور
العني وبقيت �صريع ًا على رم�ضاء كربالء فحملني �سيدي احل�سني  اىل
مكان مو�ضع ال�شهداء لأكون يف �ضمن �شهداء الطف الذي �سلم عليهم جميع
االئمة(عليهم ال�سالم) وكل َمن ي��زور املقربة اجلماعية لل�شهداء املجاورة
لقرب االمام احل�سني.

هل تعلم ان العسل مادة شديدة التعقيد وميتاز بانه ال يتلف وان بقى لعدة سنني الحتوائه على مضادات
حيوية(انيت بيوتيك)

ÎÖ

قال الإمام اجلواد :الق�صد �إىل اهلل تعاىل بالقلوب �أبلغ من �إتعاب اجلوارح بالأعمال
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ه ��ي غ �ن �ي��ة ع ��ن ال �ت �ع��ري��ف وق� ��د �� �ص ��ارت م �ن��اق �ب �ه��ا مت �ل ��أ اخل ��اف �ق�ي�ن ف �ق��د ورد يف ف�ضل
ال�سيدةالزهراء من �أخبار اخلا�صة والعامة ما ال يدفعها يد االنكار،حتى�صار
ف �� �ض �ل �ه��ا يف اال� �ش �ت �ه ��ارم �ث ��ل ال �� �ش �م ����س يف راب� �ع ��ةال� �ن� �ه ��ار،ف� ��أق � ّ�ر ب �ف �� �ض �ل �ه��ا الأخ � �ي� ��ار
والأ�شرار،والأبراروالفجار،واعرتف بنبلها الأولياءوالأعداء،فقد ُخ�صت بف�ضائل
ّ
بانفرادها،وف�ضلت بخ�صائ�ص ومزايا قد �صرحت احاديث
و�سجايا من�صو�ص عليها
النبي واهل بيته بها فقد روى �أبو داود الرتمذي ان ر�سول اهلل قال ( :فاطمة
َب�ضعة مني �-أي قطعة مني -ي�ؤذيني ماي�ؤذيها وي�سرين ماي�سرها) .ويف حديث
�آخر انه قيل لعائ�شة َ (:من �أَ َح ُّب الن�ساء�إىل ر�سول اهلل؟ قالت :فاطمة،قيل :ومن
زوجها).
الرجال؟قالتُ :
وروى عمر بن اخلطاب عن النبي انه قال( :ان عليا وفاطمة واحل�سن واحل�سني
يكونون يف حظرية القد�س يف قبةبي�ضاء�،سقفها عر�ش الرحمان عز وجل).
وروى االمام علي �أمريامل�ؤمنني عن فاطمة قالت ( :قال يل ر�سول اهلل:
ِ
�صلىعليك غفر اهلل له و�أحلقه بي حيث كنت من اجلنة).
يا فاطمة من
وروى اب ��ن ع�ب��ا���س،ع��ن النبي ان ��ه ق ��ال( :مل ��ا �أ� �س��ري ب��ي ودخ �ل��ت اجل �ن��ة بلغت
�إىل ق�صر فاطمة ف��ر�أي��ت �سبعني ق�صرا م��ن مرجانة ح�م��راء مكللة بالل�ؤل�ؤ �أبوابها
وحيطانها و�أ�سرتها من عرق واحد).
وروى االم � ��ام احل �� �س�ي�ن ب ��ن ع �ل��ي،ع��ن �أخ �ي ��ه احل �� �س��ن  ان ��ه ق� ��ال( :ر�أي � ��ت �أمي
فاطمة ق��ام��ت يف حم��راب�ه��ا ليلة جمعتها ف�ل��م ت��زل راكعة�ساجدةحتىات�ضح
عمود ال�صبح و�سمعتها تدعو للم�ؤمنني وامل�ؤمنات وت�سميهم وتكرثالدعاءلهم،وال
ت��دع��و لنف�سها ب�شيء ،فقلت لها  :ي��ا �أم��اه مل ال ت��دع�ين لنف�سك كما ت��دع�ين لغريك؟
فقالت :يابني :اجلار ثم الدار).
فال�سالم عليها يوم ولدت ويوم ا�ست�شهدت ويوم تبعث حية.

ÏÍ

هل تعلم ان بيضة حوت الروكان االزرق تبدأ بوزن جزء امللغرام وخالل( )23شهراً يتضاعف وزنها اىل 26
مليار مرة

قال ر�سول اهلل� :إن النار و�أهلها
ُّ
يعجون من �أهل الرياء فقيل :يا ر�سول اهلل وكيف تعج النار ؟! قال :من حر ِّ
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المات التكبر وط
ع

.1احتقار النا�س وعدم االعرتاف بحقوقهم.
.2عدم االعرتاف بف�ضل اهلل تعاىل.
.3اخ ��ذ زي ��ادة ع��ن احل��ق وب�خ����س ال�ن��ا���س ح�ق��وق�ه��م وع ��دم ال�ع�ف��و ع��ن ال�ن��ا���س وع ��دم قبول
املعذرة.
.4يغ�ضب حلقوقه وال يغ�ضب النتهاك حقوق اهلل بينما املتوا�ضع بالعك�س يغ�ضب هلل اوال
ثم لنف�سه.
.5يعترب املتكرب نف�سه �سيدا وعلى النا�س خدمته بينما املتوا�ضع يخالط النا�س وي�صرب على
اذاهم.
.6يرى املتكرب نف�سه مرتفعا وهو و�ضيع واملتوا�ضع ا�صله ثابت وفرعه يف ال�سماء.
.7املتكرب يعي�ش على االوهام لذلك لديه م�شاكل نف�سية.
كيف نتخل�ص من التكرب
ح��ل امل���ش�ك�ل��ة ��س�ه��ل وي �ك��ون ذل ��ك ب��ال�ت�ق��رب اىل ال�ن��ا���س وال�ت�ح�ب��ب ال�ي�ه��م واالع � ت��راف بقيمتهم
وجعلهم ي��درك��ون بانهم تركوا اث��را طيبا فيك مما يدفعهم اىل اح�ترام��ك وحمبتك والتقرب
اليك اي�ضا.
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احلديث

�أثبت العلم احلديث �أن ال�شم�س ت�سري ب�سرعة  43200ميل يف ال�ساعة و مبا �أن امل�سافة بيننا و بني ال�شم�س  92مليون
ميل ف�إننا نراها ثابتة ال تتحرك و قد ده�ش بروفي�سور �أمريكي لدى �سماعه تلك الآية القر�آنية و قال �إين لأجد �صعوبة
بالغة يف ت�صور ذلك العلم القر�آين الذي تو�صل �إىل مثل هذه احلقائق العلمية التي مل نتمكن منها �إال منذ عهد قريب .

هل تعلم ان املاء املسبل كماء الربادات يف االماكن العامة ال جيوز الوضوء وال الغسل منه اال مع العلم
بعموم املنفعة املسبلة
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الإمام ال�صادق :من تطهر ثم اوى �إىل فرا�شه بات وفرا�شه كم�سجده

تسالي

�ضع خطا ً على كلمات هذين البيتني
يف مدح االمام امري امل�ؤمنني يف
املربعات التالية وا�ستخرج كلمتي
ال�رس املكونة من  12حرفا ً وهي من
القاب موالنا االمام علي املذكورة
يف القر�آن الكرمي.

واليتي المير النحل تكفيني
عند املمات وتغسيلي وتكفيني
وطينتي عجنت من قبل تكويني
بحب حيدر كيف النار تكويني
جواب العدد ال�سابق
ابو تراب
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اجلواب
يف العدد القادم

اعداد :اال�ستاذ لبيب ال�سعدي

����ض���ع يف امل���رب���ع���ات
ال��ف��ارغ��ة امل��وج��ودة
ب������اجل������دول اح�����دى
العمليات احل�سابية
( ) ÷ , × , - , +
لتح�صل عاىل النتائج
املبينة يف كل عمود
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هل تعلم ان معنى كلمة تكتيك هو الرتتيب والتنظيم
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قال ر�سول اهلل� :إياكم وف�ضول النظر ،ف�إنه يبذر الهوى ،ويولد الغفلة
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هل تعلم ان جربائيل(عليه السالم) نزل على رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم) [ ]24000مرة

ÏÐ

الإمام علي :ح�سن النية جمال ال�رسائر
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عثمان :فرخ احلية
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اعداد :ال�شيخ خالد حممد خلف
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ال تقل

ال�صباح �أو َّ
ال�صباح.
حل
قل :وافى
ُ
ُ
ال�صباح.
ا�صبح
وال تقل:
ُ
َ
ال�سبب :ان معنى ا�صبح :دخل يف ال�صباح .ولي�س من املعقول ان يدخل ال�صباح يف ال�صباح ,قال
ان ا ِ
ون] الروم 87/اي تدخلون يف ال�صباح.
ون َو ِحنيَ ت ُْ�صب ُِح َ
هلل ِحنيَ تمُ ْ ُ�س َ
تعاىلَ [:ف ُ�س ْب َح َ
قلَ :ب ْه ُو اال�ستقبال كبري.
ُ
�صالة اال�ستقبال كبرية.
وال تقل:
ال�سبب :ال َب ْه ُو هو البيت املقدم امام البيوت ال�ستقبال ال�ضيوف واليوم ُي ُ
طلق ال َب ْه ُو على قاعة
مقدمة اي�ض ًا .واما ال�صالة فهي كلمة فرن�سية.
اال�ستقبال الكبرية النها يف الغالب َّ
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هل تعلم ان وزن االنسان يزداد عند احد قطيب الكرة االرضية النه يقرتب من مركز دائرة االرض
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قال ر�سول اهلل :تهادوا ،حتابوا ،ف�إن الهدية تذهب بال�ضغائن
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دعا�ؤه يف ال�شكر حممد
اللهم �إن �أح��دا ال يبلغ من �شكرك غاية �إال ح�صل عليه من �إح�سانك ما يلزمه �شكرك ،وال يبلغ
مق�صرا دون ا�ستحقاقك بف�ضلك ،ف� َ
أ�شكر عبادك عاجز عن
مبلغا من طاعتك و�إن اجتهد �إال كان ِّ
�شكرك ،و�أعبدهم لك مق�صر عن طاعتك  ،ال يجب لأحد منهم �أن تغفر له با�ستحقاقه ،وال يحق
ل��ه �أن تر�ضى عنه با�ستيجابه  .فمن غفرت ل��ه َف� ِب� َ�ط��و ِل��ك ,وم��ن ر�ضيت عنه فبف�ضلك ،ت�شكر
ي�سري ما ت�شكر به  ،وتثيب على قليل ما تطاع فيه  ،حتى ك�أن �شكر عبادك الذي �أوجبت عليه
ثوابهم  ،و�أعظمت فيه ج��زاءه��م ام��ر ملكوا ا�ستطاعة االمتناع منه دون��ك فكافيتهم او مل يكن
�سببه بيدك فجازيتهم).
ال�شرح(/اللهم �إن �أحدا ال يبلغ من �شكرك غاية) التوفيق لل�شكر نعمة طارئة ت�ستدعي ال�شكر
عليها ومعنى ه��ذا ان��ه يجب ال�شكر على كل �شكر اىل ما ال نهاية .واي�ضا معنى ه��ذا ان من نطق
بكلمة ال�شكر ينبغي ان يكررها حتى املمات وهنا يكمن �سر العجز عن �شكره تعاىل كما هو �أهله.
(وال يبلغ مبلغا من طاعتك  ،و�إن اجتهد )...لو حاول العبد واجتهد مدى االع�صار –�إن عا�شها
– �أن ي�ؤدي �شكر نعمة واحدة من نعمه اهلل تعاىل ما ا�ستطاع اىل ذلك �سبيال  .فكيف اذا جتاوزت
أ�شكر عبادك عاجز عن �شكرك ،و�أعبدهم
النعمة حد االح�صاء ول��ذا قال(عليه ال�سالم) ( -:ف� ُ
لك مق�صر عن طاعتك) �أي ان اكرثهم �شكر ًا لهو عاجز عن �شكرك و اكرثهم عبادة مق�صر عن
طاعتك ،ويف مقدور العبد ان يح�سن ملن ابتد�أه باالح�سان بقدر ما اح�سن وزيادة ،اذا كان املح�سن
عبدا مثله ،اما اذا كان املح�سن هو املعبود واخلالق فمحال ان يح�سن له ،النه تعاىل امل�صدر لكل
ف�ضل واح�سان والغني بالذات عن كل �شيء واليه يفتقر كل �شيء.
(ال يجب لأحد منهم �أن تغفر له با�ستحقاقه )...اي ال يجب عليك يا الهي ان تغفر للعا�صيحتى وان تاب وا�ستغفر لعدم ا�ستحقاقه لكنك تتف�ضل عليه بالتوبة والثواب فانت كرمي حتى
على املذنبني امل�ستغفرين .فانت الذي اوجبت وكتبت على نف�سك الرحمة بعبادك.
(حتى كان �شكر عبادك )...انت يا الهي الذي اقدرت عبدك على الطاعة وفعل اخلري وهديتهاليه وقربته منه ،فعليه وهذه هي احلال ان ي�شكرك هو على ذلك النك الوهاب املتف�ضل وكرمك
ابى اال ان تكون انت ال�شاكر ملن اعطيت ووهبت�.سبحانك من غالب واهب ،وقادر غافر.
 (ام��ر ملكوا ا�ستطاعة االمتناع منه دون��ك فكافيتهم )...اذا �س�ألت اخ��اك حاجة فلبى وجبعليك �شكره حني ال متلك القدرة على قهره واجباره على االجابة ومع ذلك ا�ستجاب ولي�س
االمر كذلك بالن�سبة اىل اهلل تعاىل النه مع كونه معطي القوة والقدرة لالن�سان على اعمال اخلري
والطاعات فهو يكافئ العبد ويجازيه بالثواب لو اطاع اهلل كما ي�شكر االن�سان اخاه وزيادة وهنا
يكمن ال�سر يف ان تكون العبادة هلل خال�صة من دون ا�شراك احد مع اهلل.

هل تعلم ان عدد االنبياء املرسلني هو 313رسول
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قال الإمام ال�صادق :ف�إذا �أردت �أن تعرف �سعة حكمة اخلالق وق�رص علم املخلوقني فانظر �إىل ما يف البحار

من �رضوب ال�سمك ،ودواب املاء

اعداد
 :ال�شيخ خال
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د

حممد خلف

احلاجز بني البحرين

قال اهلل تعاىلَ :م َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِن َي ْل َت ِق َي ِان َب ْي َن ُه َما َب ْرزَخٌ اَّل َي ْب ِغ َي ِان

لقد أكد القرآن على وجود اختالفات واضحة بني حبار الدنيا  ،ووجود حواجز مائية بينها وعدم طغيان هذه البحار
على بعضها على الرغم من اختالطها .
كلنا يعلم وحتى املنكرون لكالم اهلل تعاىل أن الرسول األعظم عليه الصالة والسالم مل يركب البحر وال مرة واحدة
ً
رسوال ِم ْن عند
يف حياته  ،فهل يُعقل أن يصف لنا بدقة وجود برزخ وحاجز يفصل بني البحار املختلفة  ،لو مل يكن
اهلل تعاىل ؟
لاَّ
ان) [الرمحن:
ان * بَيْنَ ُه َما بَ ْر َز ٌخ يَبْ ِغيَ ِ
لقد حتدث القرآن عن احلاجز بني البحرين ،فقول تعاىلَ ( :م َر َج ْالبَ ْح َر ْي ِن يَ ْلت َِقيَ ِ
 .]20-19إنه حديث عن حبرين ماحلني والدليل على ذلك أن اآلية التالية اليت تصف هذين البحرين هي  :خَْ
(ي ُر ُج
ِمنْ ُه َما اللُّ ْؤلُ ُؤ َوالمَْ ْر َج ُ
ان) [الرمحن ،]22 :وكما نعلم املرجان ال يعيش إال يف البحار املاحلة.
وقد ثبت علمياً أن حبار العامل ختتلف من حيث تركيب مياهها ،فلكل حبر خصائص فيزيائية ختتلف عن البحر الذي
جبانبه من حيث درجة احلرارة وامللوحة والكثافة وغري ذلك ،حتى نوعية الكائنات احلية يف هذا البحر ختتلف عن تلك
اليت تعيش يف البحر اآلخر.
بل أثبت العلم بشكل قاطع أنه ال توجد قطرة ماء يف العامل تشبه القطرة األخرى متاماً ،االختالفات دائمة ،وهذه صفة
وضعها اهلل تعاىل يف خملوقاته ليتفرد بالوحدانية هو سبحانه وتعاىل.
وقد التقطت األقمار االصطناعية حديثاً صوراً جلميع البحار على الكرة األرضية ،وبيَّنت وجود حواجز مائية بني هذه
البحار .هذه احلواجز تشكل جدراناً منيعة من القوى امليكانيكية تفصل بني البحار فال يطغى هذا على ذلك.
تظهر الصور امللتقطة باألقمار االصطناعية متايزاً واضحاً بني حبار الدنيا ،فلكل حبر خصائص وميزات خيتلف فيها عن
غريه ،فمث ً
ال نوعية املياه يف البحر األبيض املتوسط ختتلف عن مياه احمليط األطلسي ،ونوعية األمساك ختتلف ،ودرجة
احلرارة وامللوحة والكثافة واألمواج وغري ذلك ،سبحان اهلل على الرغم من هذا االختالف وعلى الرغم من مرور
ماليني السنني ال يطغى هذا البحر على ذاك ،فسبحان اهلل!
ونتساءلَ :م ْن كان يعلم بوجود مثل هذه احلواجز بني البحار؟ إنها معجزة تستحق التبصر والتفكر يف آيات املوىل
ل��ع��ل��ن��ا ن�����زداد إمياناً
سبحانه وتعاىل
بعظمة هذا اخلالق
الكريم.
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هل تعلم ان قرحة املعدة هو تأكل موضعي يف الغشاء املخاطي للجدار الداخلي للمعدة

قال الإمام علي :الفعل اجلميل ينبئ عن علو الهمة

نهج البالغة
العم هادي يجمع فتية اخلري يف كل يوم جمعة يف اجلامع ويقر�أ لهم من كتاب نهج البالغة وي�شرح لهم بع�ض االلفاظ
ويبني املعاين املق�صودة يف كالم امري امل�ؤمنني خ�صو�ص ًا -و�صاياه وحكمه -باخت�صار وح�سب ظاهرها
والآن بد�أ معهم يف بيان و�شرح و�صية االمام علي لالمامني احل�سن واحل�سني بعد ما �ضربه ابن ملجم(لعنه اهلل)
فقال االمام امري امل�ؤمنني لهما: 
(او�صيكما بتقوى اهلل ,وان ال تبغيا الدنيا ,وان بغتكما ,وال ت�أ�سفا على �شيء منها زوي عنكما ,وقوال باحلق ,واعمال
لالجر ,وكونا للظامل خ�صم ًا ,وللمظلوم عون ًا)
فقال العم هادي :يا احبائي �سوف ابني لكم هذه الو�صية وبع�ض ما جاء فيها تبع ًا ,واالن مع هذه املقدمة التي افتتح
امري امل�ؤمنني و�صيته بها.
ف ��أول م��ا او��ص��ى ب��ه االمام التقوى وم��ن املعلوم لديكم ان احل�سنني هما �سيدا �شباب اه��ل اجل�ن��ة ,ولكن االمام
او�صاهما وخاطبهما حتى يعلمنا نحن ال هما.
والتقوى يا احبائي هي خمافة اهلل تعاىل يف ال�سربحيث ال يراك اال اهلل تعاىل والعالنية اي امام النا�س تخاف اهلل ويف
ال�سر كذلك ,بحيث ال يراك اهلل تعاىل حيث نهاك ,وال يفقدك حيث امرك ,وان تخ�شى اهلل وتخافه.
وكما قيل :ما �شيعتنا اال من اتقى اهلل واطاعه فاتقوا اهلل واعملوا ملا عند اهلل.
اذ ًا فالتقوى مهمة ول��ذا ي�ؤكد عليها االمام يا احبائي وقلما جتد و�صية من و�صايا االمام مل تبتد�أ بالت�أكيد
على التقوى .وعنه قال( :التقوى رئي�س االخالق).
ثم يقول( :ال تبغيا الدنيا وان بغتكما) .اي ال تطلبا الدنيا وال تقدما عليها ,وان طلبتكما الدنيا–واملق�صود نحن ال
هما ,والدنيا يا احبائي دار فناء وزوال فال خري فيها ,وال يف نعيمها-فال�ساعي وراءها كال�ساعي وراء ال�سراب.
ثم قال( :وال ت�أ�سفا على �شيء منها –اي من الدنيا -زوي -اي ابتعد وابعد عنكما )-وهذا هو الزهد يف الدنيا
وما فيها كما قال اهلل تعاىل(:ل َِك ْيلاَ َت ْ�أ َ�س ْوا َع َلى َما َفات َُك ْم َولاَ ت َْف َر ُحوا بمِ َ ا �آَتَا ُك ْم) فالزهد ان ال يريد اال ن�سان الدنيا بقلبه,
ويرتكها بجوارحه اال بقدر ال�ضرورة -وكما قال ر�سول اهلل(:الزهد يف الدنيا يريح القلب والبدن ,والرغبة
فيها تتعب القلب والبدن) وقال االمام علي( :الزاهدون يف الدنيا قوم ُوع�ضوا فاتع�ضوا و ُاحذروا فحذروا).
فيا احبائي فتية اخل�ير ل��و ان اح��دن��ا زوت عنه الدنيا واقبلت على غ�يره ال يت�أ�سف على ذل��ك الن الدنيا حقيقة ال
ت�ستحق منا ذلك -ثم قال( :وقوال باحلق) اي ليكن قولكم وكالمكم احلق بان ن�أمر باملعروف وننهى عن املنكر
وعلينا ان نقول احلق وال نحرفه وال نخفيه.
واعمال لالجر-اي ليكن عملنا �صاحلا لوجه اهلل تعاىل حتى نح�صل على االجر منه تعاىل,وان نحارب الظاملني دوم ًا,
وان نكون لهم خ�صوم ًا  ,وان ُنعني املظلوم الذي ال حول له وال قوة جتاه الظامل فال يرى عونا اال اهلل عزوجل ونحن
امل�سلمون.
قال االم��ام الباقر( :ال يح�ضرن احدكم رج�ل ًا ي�ضربه �سلطان جائر ظلم ًا وعدوان ًا وال مقتول وال مظلوم ًا اذا مل
ين�صره الن ن�صرة امل�ؤمن على امل�ؤمن فري�ضة واجبة)..
فلي�ساعد �أحدنا الآخ��ر ,ولنعمل اخل�ير ,ولنتق اهلل عزوجل يف ال�سر والعالنية الن��ه يعلم خفايا ال�صدور وك��ل �شيء
يعلمه اهلل تعاىل .وهنا �أذن امل�ؤذن ل�صالة الظهر ,فقال العم هادي :هيا بنا لن�صلي و�سوف �أ�شرح لكم بقية و�صية
�أمري امل�ؤمنني يف الإ�سبوع القادم �إن �شاء اهلل.
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وصايا ثمينة ((10 X 10
 .1قال ر�سول اهلل ( :مل ُيع َب ْد اهلل عزوجل ب�شي ٍء �أف�ضل من العقل  ،وال يكون امل�ؤمن عاق ًال حتى
يجتمع فيه ع�شر خ�صال  :اخل�ير منه م��أم��ول  ،وال�شر منه م��أم��ون  ،ي�ستكرث قليل اخل�ير م��ن غ�يره ،
وي�ستقل كثري اخلري من نف�سه ،وال ي�س�أم من طلب العلم طول عمره  ،وال يتربم بطالب احلوائج قبله
 ،ال��ذل �أح��ب �إل�ي��ه م��ن العز  ،والفقر �أح��ب �إل�ي��ه م��ن الغنى  ،ن�صيبه م��ن الدنيا ال�ق��وت  ،والعا�شرة وما
العا�شرة ال يرى �أحد ًا �إال قال هو خري مني و�أتقى) .
 .2قال ر�سول اهلل ( :ال�سواك فيه ع�شر خ�صال  :مطهرة للفم  ،مر�ضاة للرب  ،ي�ضاعف احل�سنات
�سبعني �ضعف ًا وهو من ال�سنة  ،ويذهب احلفر ويبي�ض الأ�سنان  ،وي�شد اللثة  ،ويقطع البلغم  ،ويذهب
بغ�شاوة الب�صر  ،وي�شهي الطعام) .
.3ق��ال ر��س��ول اهلل ( :ال���ص�لاة عمود ال��دي��ن وفيها ع�شر خ�صال زي��ن ال��وج��ه ون��ور القلب وراحة
ال�ب��دن و�أن ����س ال�ق�ب��ور وم�ن��زل ال��رح�م��ة وم���ص�ب��اح ال���س�م��اء وث�ق��ل امل �ي��زان وم��ر��ض��اة ال��رب وث�م��ن اجلنة
وحجاب من النار ومن �أقامها فقد �أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين).
 .4قال ر�سول اهلل ( : يا علي �إقر�أ (ي�س) ف�إن يف (ي�س) ع�شر بركات ما قر�أها جائع �إال �شبع وال
َزو َج وال خائف �إال �أمن وال مري�ض �إال برئ وال حمبو�س
�ضم�آن �إال روي وال عارٍ �إال ُك ِ�س َ
أعزب �إال ت ّ
ي وال � ٌ
�إال �أُ ِ
خر َج وال م�سافر �إال �أعني على �سفره وال يقر�ؤونها عند ميت �إال خفف اهلل عنه وال قر�أها رجل على
�ضالة �إال وجد طريقها).
 .5قال ر�سول اهلل  ياعلي َب ِِّ�ش ْر �شيعتك و�أن�صارك بخ�صال ع�شر � (:أولها طيب املولد  ،وثانيها
عزوجل لهم  ،ورابعها الف�سحة يف قبورهم  ،وخام�سها النور
ح�سن �إميانهم باهلل  ،وثالثها حب اهلل َّ
على ال�صراط بني �أعينهم  ،و�ساد�سها نزع الفقر من بني �أعينهم  ،وغنى قلوبهم  ،و�سابعها املقت
من اهلل عزوجل لأعدائهم  ،وثامنها الأم��ن من اجل��ذام وال�بر���ص واجل�ن��ون  ،ياعلي وتا�سعها انحطاط
الذنوب وال�سيئات عنهم  ،وعا�شرها هم معي يف اجلنة و�أنا معهم) .
 .6قال ر�سول اهلل( :االميان يف ع�شرة �أ�شياء :املعرفة والطاعة والعلم والعمل والورع واالجتهاد
وال�صرب واليقني والر�ضا والت�سليم ف�أيهما فقد �صاحبه ف�سد نظامه).
 .7قال ر�سول اهلل(: خافوا من اهلل ِ
مغفرة ويف
و�ص ُلوا الرحم ف�إنهما يف الدنيا بركة ويف العقبى
ٌ
�صلة الرحم ع�شر خ�صال  :ر�ضاء ال��رب  ،وف��رح القلوب  ،وف��رح املالئكة  ،وثناء النا�س  ،وترغيم
املروة  ،وزيادة الثواب) .
ال�شيطان  ،وزيادة العمر  ،وزيادة الرزق  ،وفرح الأموات  ،وزيادة
ّ
�ص ر�سول اهلل مبكارم االخ�لاق ,فامتحنوا
 .8قال االم��ام ال�صادق( :ان اهلل تبارك وتعاىل ُخ َّ
انف�سكم ,فان كانت فيكم فاحمدوا اهلل عز وجل وارغبوا اليه يف الزيادة منها فذكرها ع�شرة اليقني
والقناعة وال�صرب وال�شكر والعلم وح�سن اخللق وال�سخاء والغرية وال�شجاعة واملروءة).
 .9قال االمام الباقر( :ع�شر َمن لقي اهلل عزوجل بهن دخل اجلنة� :شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن
حممد ًا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه والإق��رار مبا جاء من عند اهلل عزوجل  ،و�إق��ام ال�صالة و�إيتاء
الزكاة  ،و�صوم �شهر رم�ضان ،وحج البيت والوالية لأولياء اهلل والرباءة من �أعداء اهلل  ،واجتناب كل
م�سكر) .
 .10ق��ال االم��ام علي( :يف االن���س��ان ع�شر خ�صال يظهرها ل�سانه� :شاهد يخرب ع��ن ال�ضمري,
وح��اك��م يف�صل ب�ين اخل �ط��اب ,ون��اط��ق ي��رد ب��ه اجل ��واب ,و��ش��اف��ع ي ��درك ب��ه احل��اج��ة ,ووا� �ص��ف ي�ع��رف به
اال�شياء ,وامري ي�أمر باالح�سن ,وواعظ ينهى عن القبيح ,ومعز ت�سكن به االحزان ,وحا�ضر جتلى
به ال�ضغائن ومونق تلتذ به اال�سماع).
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