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 1433هـ



عليكم  الللسللام 
اهلل  ورمحلللللللللللللة 

وبركاته
اكللرر وصييت  ان  احب 

اجد  النللي  بالصاة  لكم 
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 السام( عن افضل ما 

ذلك  واحللب  ربهم  اىل  العباد  به  يتقرب 
شيئا  اعلم  ما  فقال  هو  ما  عزوجل  اهلل  اىل 

بعد املعرفة افضل من هذه الصاة اال ترى ان 
قال  السام(  مريم)عليه  بن  عيسى  الصاحل  العبد 

ومعنى  َحيًّا[  ُدْمُت  َما  َوالزََّكاِة  َاِة  ِبالصَّ ]َوَأْوَصاِني 
ذلك ان عيسى منذ 2012 سنة يصلي ومل يرتك الصاة 
فتى  ولدي  يا  انت  تقول  فماذا  بها  اوصللاه  اهلل  الن 

اخلري.

كلمة امل�شرف العام

امل�رشف العام

هيئة التحرير

الت�صميم واالخراج الفني

ال�صيخ احمد ال�صايف

ال�صيــــد ح�صني املو�صوي
ال�صيــــــد كـــمال �صـــرب

ال�صيــــــــد جعفر العطار

ال�صيــخ خالد حممد خلف

ال�صيخ عدنان حممد خلف
ال�صيـــخ فالح احل�صناوي

ال�صيـــــــخ حبيب ح�صون

ال�صيـــــــــــخ امري الويل

ال�صيـــــــــخ �صياء احلفار

اال�صتـــــــاذ حممد يحيى

جمتبى الع�صامي
اعالم مدر�صة االمام احل�صني

، وَ�آيَتَْيِ بَْعَدها، وَثاَلَث �آيات ِمْن  َقاَل رَ�ُسوُل اهللَمْن َقرَ�أَ �أْربََع �آيات ِمْن �أوَِّل �ْلبََقرَةِ، وَ�آيََة �ْلُكْر�ِسيِّ

ْيطاُن، واَل يَْن�سى �ْلُقْر�آن �آِخرِها، َلْ يَرَ يف نَْف�ِسِه وَمالِِه �َسْيئاً يَْكرَُهُه واَل يَْقرُبُُه �ل�سَّ

(جمادى االخرة 1433



(جمادى االخرة 1433

 انت بالغ وانت بالغة

يف هذا ال�شهر

 ج������ادى الاخ����رة

1424
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 يبلغ اذلكر)الفىت ابكال 15عرش �سنة هاللية ما

مل حيتمل او ينبت الشعر اخلشن عىل العانة

يوم الوالدة للفتاةيوم البلوغيوم والدة الفىت

الشهر ه���ذا  يف  ابل���ٌغ   ان���َت 

جادى الاخرة 1433ه�
تبلغ الانىث الفتاة ابكال تسعة �سنني هاللية

ترشين1/ ترشين2

1997
نيسان/ااير

2012

متوز/اب
2003

موّدة �الآباء قر�بة بي �الأبناء:قال �أمري �ملوؤمني

)(مولد الزهراء
املولد  �صباح  يف  ي�صدو  البلبل  غ��رد 
املن�صد  لهتاف  جميعاً  الكون  ف�صغى 
ملأ الكون �رسوراً       مولد الزهراء 
�صع فجراً  فا�ض نوراً               م�ولد الزه���راء 
لي�ض كالأنوار  اإن يف الزهراء نوراً 
املختار  ب�صعة  واأم���ي  ت��ف��دى  ب��اأب��ي 
حدث اأ�صعد قلبي              م�ولد الزه���راء 
نرث الورد بدربي          م�ولد الزه���راء 
اهلل  جنان  م��ن  ط��راً  للكون  ق��دوة 
ن��زل��ت حت��م��ل ����رساً م��ن ج���لل اهلل 
م�ولد الزه���راء  اأي �رٍسكان يخف�ي         
قب�ض يهدي وي�صفي         م�ولد الزه���راء 

إياك و�ملجاهرة بالفجور فاإنها من �أ�سد �ملاآثم� :قال �الإمام علي



ال�����������س�����ام 
ع����ل����ي����ك����م ه�������ل ه�����ذا 

اللحم حملي او م�ستورد

ول������ك������ن 
ي��������������������ا ع��������������������م ه�������������ذا 

من  ب���������د  ف���������ا  ي�����ك�����ف�����ي  ال 
ب���اأن���ه مذبوح  االط��م��ئ��ن��ان 

ع������������ل������������ى ال���������ط���������ري���������ق���������ة 
االإ�سامية

ان����������������������������ه 
م�ستورد  حل������م 

وم�������������ك�������������ت�������������وب ع������ل������ي������ه 
مذبوح على الطريقة 

اال�سامية

مَل  و
ي������������ا ول������������دي 

ك�����������������������������������ل ه������������������������ذا 
التدقيق؟

اإن  ع��������م  ي��������ا 
مطلوب,  ال���ت���دق���ي���ق  ه�����ذا 

فاللحم غري املذبوح على الطريقة 
ال�سرعية 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 االأمرا�س كال�سرطان

خذ وال تسأل ر�سم: �رضغام مال الله
ُخْذ وال تسأْلتلوين: جمتبى الع�سامي

1

2

5

4

3

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



عن �الإمام �لكاظم يف قوله تعاىل: �إِاّل َمْن �أَذَِن لَُه �لرَّْحمن وَقاَل �َسو�باً( قال: نحن و�هلل �ملاأذون 
ًلهم يوم �لقيامة و�لقائلون �سو�با

ن  اإ
مفيد  ال�������ل�������ح�������م 

ومقٍو لاإن�سان وال عاقة 
له بالذباحة اال�سامية او 

غري اال�سامية

يا  اأج����������ل 
مفيد  ف����ال����ل����ح����م  ع�������م 

اإن كان  وم�����س��ر, فهو مفيد 
م�������ن ح�������ي�������وان حملل  م����������اأخ����������وذًا 

االأك��������ل وم����ذك����ى وم�������س���ر اإن 
كان حلم ميتة

وكيف 
ي���������������������ك���������������������ون 

اللحم مذكى؟

ن  اإ
ت����خ����ت����ل����ف من  ال������ت������ذك������ي������ة 

ال�سمك  ف����ت����ذك����ي����ة  اآخ������������ر,  اإىل  ح������ي������وان 
اإخ����راج����ه م���ن امل�����اء ح���ي���ًا وت���ذك���ي���ة ال��ب��ع��ري نحره 

وت���ذك���ي���ة ال���غ���ن���م وال���ب���ق���ر  ب���ال���ذب���ح ب���ال�������س���روط التالية         
وهي: 1. بال�سكني احلديد . 2. ان يكون الذابح م�سلما.

         3. ا�ستقبال الذبيحة القبلة.
       4. الت�سميةاي قول الذابح )ب�سم اهلل(.

             5. خروج الدم باملقدار املتعارف

اإنتظروا البقية يف العدد القادم

6

9

8

7

Đهل تعلم ان االخطبوط له مثانية اذرع



عقابثواب

اعداد: ال�سيخ عدنان حممد خلفقصة العدد

ع���ن ر����س���ول اهلل: )ر����س���ا اهلل يف ر�سا 
الوالد و�سخط اهلل ي �سخط الوالد( 

اأح����ب����ائ����ي ف���ت���ي���ة اخل������ري ع���ل���ى امل�������س���ل���م اأن 
ي��ب��ذل ق�����س��ارى ج��ه��ده يف ار���س��اء والديه 
تكرميهما  يف  االه����ت����م����ام  ����س���دي���د  وي����ك����ون 
خدمتهما  يف  ي���ق�������س���ر  وال  واح����رام����ه����م����ا 
حتى  لهما  يقل  وال  �سحبتهما  ويح�سن 
وال  وج���ه���ي���ه���م���ا  يف  ي���ع���ب�������س  وال  اأف  ك���ل���م���ة 
يرفع �سوته فوق �سوتهما وكلما بالغ يف 
واأظله  ث��واب��ه  يف  اهلل  زاد  اأمامهما  التذلل 

حتت ظل عر�سه وفاز بف�سيح جناته. 

)ع������ق������وق   :ال�سادق االم����������������ام  ع��������ن 
الوالدين من الكبائر الأن اهلل جعل العاق 

ع�سيًا �سقيًا( 
اع���ل���م ع���زي���زي ال��ف��ت��ى امل�����س��ل��م اأن عقوق 
الوالدين من الكبائر التي جتعل االن�سان 
�سقيًا ومعذبًا بنار جهنم وال يقبل اهلل منه 
عمل ويحرم يوم القيامة من روؤية ر�سول 
���س��ارب اخلمر,  ال��ع��اق كمثل  اهلل وم��ث��ل 
اأمه  ع��ن��ه  ت��ر���س��ى  م���ن ال  اأن  ويف االأخ����ب����ار 
ت�ستّد عليه �سكرات املوت وعذاب القرب.  

يف اح����دى امل���ع���ارك, ق���ال جندي 
لرئي�سه: �سديقي مل يرجع من �ساحة املعركة, واطلب االذن منك للذهاب البحث عنه.

فقال الرئي�س: ))االذن مرفو�سة(( 
وا�ساف الرئي�س قائًا: ال اريدك ان تخاطر بحياتك من اجل رجل من املحتمل انه قد مات.

ولكن اجلندي من دون ان يعطي اأي اهمية لرئي�سه, ذهب اىل �ساحة املعركة, وبعد �ساعة عاد, وهو م�ساب بجروح 
مميتة حامًا جثة �سديقه.

فلقيه الرئي�س وكان معتزًا بنف�سه, وقال للجندي: لقد قلت لك انه مات, قل يل اأكان ي�ستحق منك كل هذه املخاطرة 
للعثور على "جثة", فاجاب اجلندي وهو يحت�سر: بكل تاأكيد �سيدي ي�ستحق ذلك فاين عندما وجدته كان ال يزال حيًا 

وقد قال يل: ))كنت واثقًا بانك �ستاأتي((.
ال�سديق هو الذي يذكر �سديقه, وياأتيه دائمًا حتى عندما يتخلى اجلميع عنه -فما اجمل ال�سداقة بهذا املعنى.

قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�سام(: تكرث من االخوان ما ا�سطعت انه��������م           عماد اإذا ما ا�ستنجدوا وظهور 
                                                                        ولي�س كثريًا الف خل و�ساح�����������������������������������ب           وان عدوًا واحدا لكثي��������������������������������������������������������ر

قال ر�سول �هلل  :�إذ� كان يوم �لقيامة وزن مد�د �لعلماء بدماء �ل�سهد�ء فريجح مد�د �لعلماء 
على دماء �ل�سهد�ء

هل تعلم ان الصحابي ابو ذر الغفاري امسه جندب بن جنادة đ



الموسيقى

الصالة

اعداد: ال�سيد جعفر احل�سيني
فتاوى تهمك

���س��وؤال :اأث���ن���اء ال�����س��اة �سخ�س جل�س ي��ن��ادي ع��ل��ّي وقلت 
ب�سوت عايل اهلل اكرب حتى يعرف اأنني اأ�سلي فهل يجوز قول اهلل اكرب الإعامه؟

اجلواب :يجوز.
�سوؤال :�سليت �ساة ال�سبح يف وقتها ثم ذهبت للنوم و بعد ان ا�ستيقظت وج��دت بقعة �سغرية ج��دًا من حرب القلم 

اجلاف على احد اأ�سابعي فما حكم �ساتي؟
اجلواب :اذا �سككت يف كونه مانعًا فال�ساة �سحيحة.

����س���وؤال :ال��ط��ري��ق��ة ال�سحيحة يف التثبيت ع��ل��ى ال��ق��دم��ني, ه��ل ه��ي ت��ب��داأ م��ن روؤو������س اأ���س��اب��ع ال��ك��ف اىل اأعلى 
القدمني, اأو هي من حد مف�سل الكف اىل ان يتم مترير اأ�سابع الكف اىل اأعلى القدمني؟

اجلواب: من روؤو�س االأ�سابع اىل اآخر القدم وا�سل ال�ساق.

�����س����وؤال :ن���غ���م���ات ج���ه���از ال���ن���ق���ال ما 
حكمها وهل يجوز و�سع نغمة ن�سيد وطني او ح�سيني او مو�سيقى؟

اجلواب :ال يجوز ما كان منا�سبًا ملجال�س اللهو واللعب ويجوز غريه.
�سوؤال :ما حكم �سراء األعاب لاأطفال التي على �سكل االآالت املو�سيقية؟

اجلواب: اذا كان بنحو ينا�سب جمال�س اللهو و اللعب فا يجوز.
�سوؤال :هل يجوز اال�ستماع اإىل اللطميات التي ت�ستمل على املو�سيقى؟

اجلواب :اذا مل يكن هتك بح�سب العرف فا مانع منه مادام ال ينا�سب جمال�س اللهو و اللعب.

ًمن و��سى �لفقري من ماله، و�أن�سف �لنا�س من نف�سه، فذلك �ملوؤمن حّقا :قال ر�سول �هلل

اعداد: ال�سيد جعفر احل�سيني

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



عقــــــــــــــــائد
ك����������������������������������������������ان 

ح�����دي�����ث�����ك�����م ب�����االم�����������س 
عن النبوة م�سوقًا جدًا لكنني 

ات�ساءل عن كيفية ار�سال الر�سول 
ي���ت���م تعريف  وب����ع����ث االن����ب����ي����اء وك����ي����ف 

النا�س بهم وكيف ي�سدق النا�س 
ان هذا نبي لهم مر�سل من 

عند اهلل

يف 
اهلل  اإن  ال������������ب������������داي������������ة 

�سبحانه ير�سل ر�سواًل 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 �سدقك فا يحتاج اإىل معجزة ومن 

كذبك فا بد من ان تريه املعجزة 
لتكون حجة عليهم 

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

جعفر؟

ل يت�سّم با�سم �أمري �ملوؤمني غري علّي)عليه �ل�سالم( �إالّ مفرت كّذ�ب :قال �الإمام �لباقر

ر�سم: حيدر الر�سام
تلوين: جمتبى الع�سامي

ب������������ع������������د 
من  اهلل  ي���خ���ت���ار  ان 

ار�ساله اىل  عباده من يريد 
ال����ن����ا�����س ي��������زوده ب����ع����ام����ات واآي�������ات 

النا�س  ي���������س����دق  ل����ك����ي  وم�����ع�����ج�����زات 
ي���خ���ت���ل���ط على  دع����������واه وح�����ت�����ى ال 

النا�س االمر الأن بع�س النا�س 
ادعوا النبوة كذبًا 

وك�����������ي�����������ف 
ي����ت����م����ي����ز ال������ك������اذب 

من ال�سادق؟

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



املعجزة هي 
ان ياأتي النبي بامر خارق 

ياأتي  ان  اح���د  ي�ستطيع  ال  اأي  ل��ل��ع��ادة 
به بح�سب الو�سع الطبيعي بحيث كل من 
ي�ساهده يقول ان هذا غري ممكن ان ياأتي 

ا�ستعانة بقدرة  االن�سان من دون  به 
اقوى من قدرة االن�سان 

ه�������������������ل 
ت�����ات�����ي�����ن�����ا  ان  ل������������ك 

بع�س  مل�����ع�����ج�����زة  مب������ث������ال 
االنبياء؟

ن������������ع������������م. 
ان مو�سى عندما بعثُه اهلل 

اىل فرعون كانت معجزته هي الع�سا 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 ابدًا وكذلك عي�سىبعثه 
اهلل بان اعطاه القدرة على احياء املوتى و�سفاء املر�سى الذين 
ال عاج لهم مبجرد ان ي�سع يده املباركة على املر�سى. فمن 

يدعي انه ر�سول اهلل وياتي بهذه االمور لتدل على �سدقه 
والنا�س ع��اج��زون على ذل��ك فهو ���س��ادق. اذن هو 

نبي وال يعقل ان يعطي اهلل هذه القدرة 
للكاذب.

وم��������ا ه������ي م����ع����ج����زة خامت 
النبيني  نبينا  حممد

ذك�����������������������������ر 
الف  ل��ن��ب��ي��ن��ا  ان  ال���ع���ل���م���اء 

ل�����ق�����وم�����ه جميع  ق���������دم  ف�����ق�����د  م�����ع�����ج�����زة 
م���ع���ج���زات االن����ب����ي����اء ال�������س���اب���ق���ني م�������س���اف���ًا اىل 
القمر وتكلم  م��ع��ج��زات اخ���رى مثل �سق 

ي�������ده وال��������ق��������راآن وهو  احل���������س����ى يف 
املعجزة اخلالدة

وك��������ي��������ف 
ي����������������������������ك����������������������������ون 

معجزة  ال����ق����راآن 
وم������������������������������ا م��������ع��������ن��������ى 

خلوده؟

ن���������������������ع���������������������م. 
�سكرًا لك ياجعفر لقد افدتنا 

ك��ث��ريًا م��ا ام��ت��ع ك��ام��ك ل��ن��ع��ود لنلعب كرة 
ال�سلة

اهلل  ان 
ت��ع��اىل ت��ك��ل��م م��ع ال��ن��ب��ي ب��ك��ام عربي 

ف�سيح يفهمه النا�س لكنه كام ال ي�ستطيع احد من 
النا�س ان ياتي مبثله من �سياغة الكام 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��راآن وحل��د االن مل ي�سل العقل الب�سري ومل يتمكن االن�سان من 

�سناعة اآية واحدة تكون معادلة للقراآن, األي�س هذا معجزة 
للب�سر فمن جاء بذلك اال يكون �سادقًا يف دعواه.

من �ساأل �هلل �جلنة ول ي�سرب على �ل�سد�ئد فقد ��ستهز�أ بنف�سه : قال �الإمام �لر�سا

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



ت
ـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

ينـــــــــــ
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فاكهه غريبة

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

اأنا حيوان ُعرفُت ب�سداقتي ووفائي لكم فاذا ما تعر�س 
����س���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�����س ال��ن��ا���س ل��ل��ح��را���س��ة يف 
بيوتهم اأو م��زارع��ه��م . ويل ام��ت��ي��ازات ك��ث��رية وهبها اهلل 
يل ومنها قدرتي على روؤية اال�سياء ب�سهولة يف الظام 
التي ال ميكنكم �سماعها فقوة �سمعي  و�سماع اال���س��وات 
اأربعة ا�سعاف قوة �سمعكم وكذلك قوة ال�سم عندي فهي 
تفوق قوة �سمكم باأربعني مرة وهذا ما يجعل ال�سيادون 
وال�����س��رط��ة ي��ح��ت��اج��ون��ن��ي يف ع��م��ل��ه��م ب��ع��د ت��دري��ب��ي على 
ذلك طبعًا فال�سياد يحتاجني لتعقب �سيده وال�سرطي 
يف �سم املاب�س مثًا ومعرفة �ساحبها وغريها من االمور. 
ات��ع��رق فعندما ترتفع درج���ة ح���رارة ج�سمي  كما اين ال 
اخرج ل�ساين لتخفيف احل��رارة . واخ��ريًا ان�سحكم بعدم 
مل�سي مع الرطوبة امل�سرية لكون ال�سريعة االإ�سامية 

تعدين من النجا�سات . ها هل عرفتموين ؟ 

ب بفيتامني االإخ�ساب فاأنا انظم العمل يف الغدة النخامية  اأنا اأَلقَّ
الهرمونات  حت���ل���ي���ل  ع���م���ل���ي���ة  يف  واوؤث�����������ر  ال�������دم�������اغ,  ق�����اع�����دة  يف 
التنا�سلية, وا�ساعد على منو االأجنة, اقوي القلب واالأوعية 

الدموية, وازيد احليوانات املنوية عند الذكور واقويها.
ك��ث��رية فمنها النباتية  اأت��واج��د فيها فهي  امل�����س��ادرال��ت��ي  ام��ا 
كالبقدون�س – امللفوف – ال�سبانخ – اجلوز – اخل�س – البازالء 
ال�سويا  – زيت  والقطن  ال��ذرة  – زيت  العبيد  ف�ستق  – زيت 
– الكبد  البي�س  :�سفار  احليوانية  .ومنها  الزيتون  – زيت 
– الزبدة. واذا ما قلت ن�سبتي  – الطحال  – الكلى  – اللنب 

باجل�سم ف�ستظهر عليه االأعرا�س التالية :
– توقف من��و احليوانات  م��وت اجلنني وف��ن��اوؤه قبل نهاية احلمل 
امل��ن��وي��ة ع��ن��د ال���ذك���ور – ���س��ع��ف ال�����س��راي��ني ال���دم���وي���ة – ق�سور 

القلب و�سعفه.اما احلاالت التي اعطى فيها :
– املخا�س  – العقم عند الرجال والن�ساء  االإجها�س املتكرر 
املبكر – انقطاع الطمث ال�سهري – ا�سطراب �سن الياأ�س عند 
الن�ساء – نق�س افراز احلليب عند املر�سع – �سمور الع�سات 
 – – الذبحةال�سدرية  و�سعفها– �سوء منو االأط��ف��ال واالأوالد 

اأمرا�س االأع�ساب والع�سات .
فهل عرفتموين من اأنا؟

اأنا فيتامني

ا�سم الفاكهة :مانغو�ستني. 
موطنها: اندوني�سيا وب�سكل خا�س يف جزرامللوك. وهي ذات مذاق حام�س 
وذات رائحة عطرة. وت�سنف من احلم�سيات ويقال انها ت�سفي من ال�سرطان.

ولها فوائد غذائية ممتازة. 
ويقال ان امللكة فيكتوريا  كانت تقدم الهدايا ملن يح�سر اإليها هذه الفاكهة .

التفاح  م��ن  ق��ري��ب  وه��و   Cydonia oblonga العلمي  ا�سمها  �ستوية  فاكهة  ه��و 
��م ���س��ج��رة ال�����س��ف��رج��ل ع��ل��ى ���س��ج��رة ال��ت��ف��اح اأو ���س��ج��رة ال��ك��م��رثى فيتح�سن امل��ن��ت��وج ويقاوم  وال��ك��م��رثى ل���ذا ُت��ط��عَّ

االأمرا�س التي ي�ساب بها ال�سفرجل ويق�سى على حالة تدود املنتوج.
ي�ستفاد من ال�سفرجل ثمره و بذوره وذلك الحتواء ثمار ال�سفرجل على عدد من الفيتامينات خا�سة فيتامني A و B كما حتتوي على %64 
ماء و 7% �سكر و0.9% بروتني و 0.3% مواد دهنية و 5% كربيت و 0.9% فو�سفور و 14% كال�سيوم و 2% كلور و 3% �سودا و 0.13% بوتا�سيوم 
كما حتتوي على مواد حم�سية وبكتني وحوايل 20% األياف, لذا لل�سفرجل ا�ستخدامات طبية اأ�سافة لكونه غذاء جيد, فهو ي�ستخدم كمادة 

مقب�سة �سد اال�سهال كما ي�ستخدم لعاج اجلروح امللوثة وككمادات, وت�ستعمل بذوره ملعاجلة اآفات ال�سدر والرئتني.
م��ع ال�سكر على �سكل مربى او ح��ل��وي��ات.وب��ذوره غ��روي��ة ويح�سر منها مطبوخات تو�سع على االأورام  اأو مطبوخًا  ي��وؤك��ل ال�سفرجل نيًا 
فتحللها وتدخل يف مركبات تثبيت ال�سعر, وهو مدر للبول ومينع القيء عند �سرب ع�سريه  ومعطر للفم واملعدة. وم�سكن للعط�س, ومفيد 
العرق  تاأثري  لل�سعال وال��رب��و وبا�ستعماله ده��ان��ًا يقطع  االإج��ه��ا���س, ويزيل خ�سونة ال�سوت ومزيل  االأج��ن��ة ومينع  فاأكله يحفظ  للحوامل 
ال��ريق��ان وال�سداع  ال��زائ��د. وه��و عمومًا كثمرة ت�ستعمل مقوية للمعدة, ومن�سط ومقوي ع��ام وف��احت لل�سهية, ومن�سط للكبد, وي�سفي من 
ويزيل حرقان البول, وي�ستعمل كعطر الآث��ار العرق, وكرثة اأكل الثمار تقوي الب�سر, وعند ا�ستعماله دهانًا ي�سفي احلكة واجل��رب, وعند 

م�سغ لب الثمار في�سفي قروح الفم . ف�سبحان اهلل الذي جعل كل هذا يف فاكهة.

السفرجل وفوائده

E

أ�سد �لنا�س �جتهاد�ً من ترك �لذنوب� :قال ر�سول �هلل
اعداد: �سياء احلفار

Čċ



اعداد: اال�ستاذ حممد يحيى

يف هذا الع�سر الرقمي الذي انت�سر فيه االإنرنت انت�سارًا هائًا, �ساع مفهوم التجارة االإلكرونية التي تتيح العديد من 
املزايا, فبالن�سبة لرجال االأعمال, اأ�سبح من املمكن جتنب م�سقة ال�سفر للقاء �سركائهم وعمائهم, واأ�سبح مبقدورهم 
احلد من الوقت واملال للرويج لب�سائعهم وعر�سها يف االأ�سواق. اأما بالن�سبة للزبائن فلي�س عليهم التنقل كثريًا للح�سول 
اإذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر,  اأو حتى ا�ستخدام النقود التقليدية,  ال��وق��وف يف ط��اب��ور ط��وي��ل,  اأو  ي��ري��دون��ه,  م��ا  على 

وبرنامج م�ستعر�س لاإنرنت, وا�سراك باالإنرنت.                                                   
لع واخل��دم��ات وامل��ع��ل��وم��ات, كما ُيتيح اأي�سًا  ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رون��ي��ة ه��ي ن��ظ��ام ُيتيح ع��رب االإن��رن��ت ح��رك��ات بيع و���س��راء ال�سِ
لع واخل��دم��ات واملعلومات, حيث  ال�سِ تلك  الطلب على  تعزيز  العوائد مثل عمليات  توليد  التي تدعم  االإلكرونية  احل��رك��ات 
اإن التجارة االإلكرونية ُتتيح عرب االإنرنت عمليات دعم املبيعات وخدمة العماء. وميكن ت�سبيه التجارة االإلكرونية 
م  ب�سوق اإلكروين يتوا�سل فيه البائعون )موردون, اأو �سركات, اأو حمات( والو�سطاء )ال�سما�سرة( وامل�سرون, وُتقدَّ

فيه املنتجات واخلدمات يف �سيغة افرا�سية اأو رقمية, كما ُيدَفع ثمنها بالنقود االإلكرونية. 
ومُيكن تق�سيم ن�ساطات التجارة االإلكرونية ب�سكلها احلايل اإىل ق�سمني رئي�سني هما: 

 جتارة اإلكرونية من ال�سركات اإىل الزبائن االأفراد )Business-to-consumer(, وُي�سار اإليها اخت�سارا بامل�سطلح 
اأخرى. جهة  من  واالأفراد  الزبائن  جهة  من  ال�سركات  بني  التجاري  التبادل  ل  متثِّ وهي   ,B2C

جتارة اإلكرونية من ال�سركات اإىل ال�سركات )Business-to-Business(, وُي�سار اإليها اخت�سارا بالرمز B2B؛ وهي 
ل التبادل التجاري االإلكروين بني �سركة واأخرى. متثِّ

 Light Emitting LED وه���ي اول ح���رف م��ن ك��ل��م��ات  ب���  ل��ل�����س��وء   يخت�سر ا���س��م ال���داي���ود ال��ب��اع��ث 
تطبيقات   LED االداة  ولهذه  ال�سوء,  ا�سدار  وهي  االأداء  هذه  فكرة  تو�سح  والتي   Diodes
  LED �عديدة يف جمال االلكرونيات وتدخل يف تركيب العديد من االجهزة احلديثة حيث ت�سيء ال
لتعلم امل�ستخدم ان اجلهاز يعمل مثل اللمبة احلمراء التي ت�سيء عندما يكون جهاز التلفزيزن 
يف حالة اال�ستعداد اأو يف اجهزة الراديو عند ا�ستقبال حمطة عليه وتدخل يف  ال�ساعات الرقمية 
وال���رم���وت ك��ن��رول وال��ت��ل��ف��زي��ون��ات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت�ستخدم ك�����س��ا���س��ات ع��ر���س ك��ب��رية ويف ا�ساءة 

ا�سارات املرور.
LED ع��ب��ارة ع��ن ملبة ���س��وء الكرونية اي ال حت��ت��وي على فتيلة وال ت�سخن كما يف  ال���   باخت�سار 

امل�����س��اب��ي��ح ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. ف��ه��ي ت�����س��در ال�����س��وء م���ن خ���ال ح��رك��ة االل���ك���رون���ات يف داخ����ل م����واد من 
ا�سباه املو�سات semiconductor التي تتكون منها الران�س�ستورات. متتلك ال� LED خ�سائ�س متيزها عن امل�سابيح 
الكهربية التقليدية فهي يف البداية ال حتتوي على فتيلة ميكن ان حترق فتعي�س LED مدة زمنية اطول بكثري كما انها 
�سغرية احلجم متكننا من ا�ستخدامها يف تطبيقات الكرونية عديدة, هذا باال�سافة اإىل كفاءتها العالية باملقارنة بامل�سابيح 

التقليدية.  وال تنبعث منها اي طاقة حرارية والتي تعترب طاقة مفقودة .

ما هو  الدايود )باعث لل�ضوء(

)E-commerce( ما هي التجارة الإلكرتونية

عوِّد نف�سك �ل�سماح، وتخريَّ لها من كل خلق �أح�سنه، فاإن �خلري عادة :الإمام علي�

ČČهل تعلم انه حيرم استعمال اواني الذهب والفضة يف االكل والشرب



ǫȆƾǩƗ ǴǾǪǕ ǼǪǕ ǫƘǭȅƗ Ƹǖǁ

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

١ـ اأي القناعة.

ينبغي للموؤمن �أن يخاف �هلل خوفا كاأنَّه ي�رشف على �لنار، ويرجوه رجاءً كاأنَّه من �أهل �جلنة :قال �الإمام �ل�سادق

ت����������������������زّودا احل��������������ي��������������اة  يف  ل�������ن�������ف���������������س�������ك  م  َق���������������������������دِّ
��������������ُهً واه����������������ت����������������مَّ ل�������ل���������������س�������ف�������ر ال�����������ق�����������ري�����������ب ف��������������اإنَّ

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

الغني ف������ال������ق������ن������اُع)1( ه������و  ب�����ُق�����وِت�����ك  واأق������ن������ع 

واح�����������������������ذر م���������������س�������اح�������ب�������ة ال���������ل���������ئ���������ام ف������ان������ه������م

الر�سى اأن�������ل�������َت�������ُه�������ُم  م��������ا  ال����ت���������س����ن����ع  اأه������������ل 

ام��������رىء م����اا�����س����ت����ط����ع����َت اىل  ������س�����را  ت����ف���������س  ال 

ف�������ك�������م�������ا ت���������������������راه ب���������������س�������ر غ�����������������ريك ��������س�������ان�������ع�������ًا

جم�������ل���������������س يف  مب�����������ن�����������ط�����������ق  ت�������������������������ب�������������������������داأنَّ  ال 

بالفتى ظ���������ن  ك���������ل  ُي������ح�������������س������ُن  ف�����ال�����������س�����م�����ُت 

م������������ازح ل�������ف�������ظ�������ة  ف��������������������ربَّ  امل����������������������������زاَح  ودِع 

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

ع���������رثًة االإ���������������س��������������اءة  ذو  ا�������س������ت������ق������ال������ك  واذا 

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

اإمّن�����������������������ا احل����������������������������������������وادث  م�����������������ن  جت�����������������زع�����������������نَّ  ال 

واأط����������������������ع اأب����������������������اك ب���������ك���������لِّ م�����������ا اأو��������������س�������������ى ِب��������ه

ُع ف���������ل���������ق���������د ُت��������������ف��������������اِرُق��������������ه��������������ا واأن�����������������������������������َت م�������������������������ودَّ

�������ُع اأن�����������������اى م���������ن ال�����������س�����ف�����ر ال�����ب�����ع�����ي�����د واأ��������س���������������سَ

وك���������������������اأنَّ ح������ت������ف������َك م���������ن م���������������س�������اِئ�������َك اأ����������س���������رُع

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

م��������ن��������ع��������وَك �������س������ف������و ودداه�����������������������م وت�������������س������ّن������ع������وا

ُم��������ن��������َق��������ُع ل������������ك  ��������ُه��������م  ��������مُّ ف�����������������سُ م��������ن��������ع��������َت  واذا 

������ي ال��������ي��������ك ����������س���������رائ���������رًا ُي���������������س�������ت�������وَدُع ُي������ف�������������سِ

َي���������������س�������َن�������ُع َك ال حم������������ال������������َة  ب�����������������������س�����������رِّ ف����������ك����������ذا 

ق��������ب��������ل ال�������������������������س������������وؤال ف�������������������انَّ ذل���������������ك َي���������������س�������ُن�������ُع

��������������ه َخ����������������������������������ِرق �����������س����������ف����������ي����������ُه اأرق�����������������������ع ول��������������ع��������������لَّ
ت�������دف�������ع ال  م�����������������������س�����������اوئ�����������ًا  ال������������ي������������ك  َج�����������َل�����������ب�����������ت 

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

اأو��������������س�������������ع ذل��������������������ك  ث�������������������������واب  اّن  ف�������������اأِق�������������ل�������������ه 

وا������������س�����������ر ع���������ي���������وب اأخ�����������ي�����������ك ح�����������ني ت�����ط�����ل�����ُع

احل������������وادث يجزُع ع����ل����ى  ال������رج������ال  خ���������رُق 

�������ُع َي�������َت���������������س�������ع���������������سَ ال  اأب������������������������اه  امل����������ط����������ي����������َع  انَّ 

هــــــــو؟

Čč



مـــن
هــــــــو؟

خ��رج��ت 
من  مجموعة  في  اجلليلة  االم 

حولها  للطواف  الكعبة  الى  الهاشميات  النساء 
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 
مؤمنة بك ومبا جاء من عندك ومصدقة مبا جاء به جدي ابراهيم, فبحق هذا البيت اال ما يسرت عليَّ والدتي(. 

رعايته,  في  االم  دور  ادت  فقد  امه  مبقام  وسلم(  واله  عليه  اهلل  اهلل)صلى  رسول  من  اجلليلة  املرأة  تلك  وكانت 
وهاجرت معه في جملة املهاجرين وكان يناديها ب�))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( .

والدته حيث جعل مولده  يوم  وتعالى من  عناية اهلل سبحانه  فكان محل 
في اعظم بيوت عبادته وجعل غذاءه االول من لسان سيد الكائنات ميصه 
فينام هادئاً ثم غمره اهلل عزوجل بوافر نعمه فهيأ له االسباب الن يتربى منذ 

الطفولة الى ان بلغ اشده في حجر خامت النبيني وسيد املرسلني.
هالت األم صرخة جال فيها        بعض شئ من همهمات األسود

وأكبت على الرجاء املدي�������د دعت الشبل حيدرا ومتن��ت 
اسداً سمت ابنها كأبيه�ا   لبدة اجلد اهديت للحفي������د
بل ... ندعوه قال اب������وه  فأستفز السماء للتأكي������د

وقد شاء اهلل عزوجل ان ينهي حياته في بيت من بيوته العظام وهو مسجد 
كأولها حني  حياته  نهاية  فكانت  ملجم  بن  الرحمن  عبد  يد  على  الكوفة 

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 
صورة  او  وعقله,  وقلبه  بيده  اهلل  سبيل  في  اجملاهد  صورة  النها  متفرس, 

الشهيد((
هل عرفت االآن من هو؟

اول من ولد يف م�سجد وقتل يف م�سجد

در��سة �لعلم لقاح �ملعرفة، وطول �لتجارب زيادة يف �لعقل :قال �الإمام �حل�سي

اعداد: اال�ستاذ لبيب ال�سعدي

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



Ǽǝ ƗƵƘǭ
ƨǵƘǲǮǩƗ 

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

رشُّ �إخو�نك من د�هنك يف نف�سك و�ساترك عيبك� :قال �الإمام علي

كنت القي الدر�س على طالباتي كاملعتاد وكان من �سمن املنهاج املقرر لهذا اليوم ق�سة باللغة 
االنكلزية اأ�سمها )رق�س النحل ( بداأت هذه الق�سة ب�سرح عن الرق�سة )الرق�س رمبا يكون 
�سريعًا ورمبا يكون بطيئًا النا�س اأحبوا الرق�س يف املا�سي واحلا�سر , عندما يرق�س النا�س فانهم 
يحركون اأقدامهم . حتى ي�سل بنا اىل الق�سة الرئي�سية وهي ق�سة رق�س النحل وانه اأقدم 
رق�����س يف ال��ع��امل( عندما ق���راأت ه��ذا املقطع واأف��ه��م��ت برجمته اىل طالباتي الح��ظ��ت اأن الطالبة 
زه��راء كانت تقطب وجهها بني احلني واالآخ��ر وباملنا�سبة فان هذه الطالبة من اأف�سل طالباتي 
لي�س ف��ق��ط م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��درا���س��ي��ة ب��ل واالأخ��اق��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة اأي�����س��ًا ع��ن��د م��ا انتهيت م��ن القراءة 

والرجمة بادرتني زهراء بال�سوؤال ؟
زهراء : معلمتي األي�س الرق�س من االأمور املنافية لاخاق التي تربينا عليها هل من ال�سحيح 
تدر�سينا مادة ت�سجع على الرق�س وكاأنه اأمر عادي؟ �سعرت باخلجل من �سوؤالها فاأنا اأي�سًا كنت 
اأحمل نف�س امل�ساعر حول هذا املو�سوع ولكني م�سطرة لتدري�س املنهاج بالكامل حتى لو مل 
اأكن مقتنعة مبوا�سيعها فهذا ما نحن عليه املعلمون ولي�س يف مادة اللغة االنكلزية بل حتى يف 
املوا�سيع التاريخية والدينية اأجبت زهراء وكاأين اأحاول اأن اأقنع نف�سي قبل اقناعها اأنها مادة 

تدر�س لتعليمكم اللغة االنكيلزية لي�س اال ولي�س عليكم التاأثر مبوا�سيعها . 
زهراء : ولكن يا معلمتي نحن ما زلنا �سغارًا واأي كلمة توؤثر فينا �سلبيًا اأو يجابيًا وخ�سو�سًا اأننا 
نعترب ما يدر�س يف املدار�س هو ال�سحيح فكيف ندر�س مادة النقتنع ب�سحتها . اإزداد اأرتباكي 

وقلت لها �سيء اأنا مل اأقتنع به  .
عزيزتي زهراء هذا منهاجكم املقرر ويجب تدري�سه بكل حما�سنه وم�ساوئه. نظرت اليها وقد 
ا�ست�سلمت اإحرامًا يل ولي�س قناعة  بكامي واأن��ا متاأكدة اأنها �ستبحث عن القناعة عند �سخ�س ٍ 

اآخر كاأمها اأو اأبيها 
عندما عدت اىل البيت مل تفارقني اأ�سئلة زهراء ومل تخرج من ذهني ولكن ما باليد حيلة . 

عند ذلك فكرت يف اأن اأن�سر هذه املحادثة التي جرت بيني وبني تلك الطالبة يف جملتكم الغراء 
ع�سى اأن يطلع عليها اأحد امل�سوؤولني .  

اعداد : اأم مرمي العيداين  

نريد أن نتعلم اللغة االنكليزية والنريد ان نكون إنكليزيني 

؟!

Čď



�سبحان اهلل
هذا خلق اهلل فأروني ماذا خلق الذين من دونه

سوي
ملو�

ني ا
ح�س

ل�سيد 
د: ا

دا
اع

ه�������������������������ذا ال�����������ك�����������ائ�����������ن 
ال���������س����غ����ري ل�������ه ع�����ج�����ائ�����ب وغ��������رائ��������ب ك�����ث�����رية, 

فالبعو�سة عندما تطري ترفرف بجناحيها 500 رفة يف 
الثانية ال��واح��دة ! ويف ع��امل البعو�س االأن��ث��ى ه��ي االأق���وى وهي 

ت��ق��وم مبعظم امل��ه��ام مثل تربية ال�سغار وتغذيتهم م��ن خ��ال م�س  ال��ت��ي 
ال����دم م���ن ج�����س��د االإن�������س���ان واحل����ي����وان! ول��ل��ب��ع��و���س��ة ق��ل��ب ودم�����اغ وع���ي���ون معقدة 

ولديها خايا ع�سبية ملعاجلة املعلومات , وقد زودها اهلل باأجهزة معقدة ت�ستطيع 
م��ن خالها  معرفة ن��وع ال���دم ال���ذي ينا�سبها, ومتييز رائ��ح��ة االإن�����س��ان م��ن م�سافات 
طويلة ! اإنها معجزة ت�ستحق اأن نقف اأمامها اإجااًل, ويعتقد بع�س العلماء اأن البعو�س 
اأن تكون هي التي ط��ورت هذا  يعالج املعلومات ب�سرعة فائقة وال ميكن للطبيعة 

االأ�سلوب الفائق لديها , وال يزال العلماء يك�سفون اأ�سرارها . ولذلك ذكرها اهلل يف 
كتابه يف زمن مل يكن اأحد على وجه االأر�س يعرف �سيئًا عن عجائب البعو�س , 

ا  ًة َفَما َفْوَقَها َفاأَمَّ ِرَب َمَثًا َما َبُعو�سَ َتْحِيي اأَْن َي�سْ َ اَل َي�سْ يقول تعاىل: )اإِنَّ اهللَّ
ِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن  ا الَّ ِهْم َواأَمَّ ُه احْلَقُّ ِمْن َربِّ ِذيَن اآََمُنوا َفَيْعَلُموَن اأَنَّ الَّ

لُّ ِب��ِه َك��ِث��رًيا َوَي��ْه��ِدي ِب��ِه َكِثرًيا  ُ ِب��َه��َذا َمَثًا ُي�سِ َم��اَذا اأََراَد اهللَّ
لُّ ِبِه اإِالَّ اْلَفا�ِسِقنَي( ]البقرة: 26[. َوَما ُي�سِ

البحرية امل�ضيئة

البعو�ضة

ب��رام��ج اجلرافيك والفوتو�سوب كما ظننتم  اإن��ه��ا لي�ست ���س��ورة معدلة على  ال 
, 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 

 Gippsland يف ال���ط���ب���ي���ع���ة ال���������س����اح����رة, م�����ا ت�����رون�����ه ه�����و ب����ح����رية ح��ق��ي��ق��ي��ة م�����ن ب�����ح�����ريات 
ت����������ب����������دو ا�سراليا فهي غنية بنوع خا�س ج��دًا من الطحالب والتي تت�سبب يف توهجها البديع الذي 

اأي�سًا بت�سوير اأحد  ئه عليه!  نقل لنا ه��ذه الظاهرة الفريدة امل�سور فيل ه��ارت -34 ع��ام��ًا- وق��ام  قا �سد اأ
ن��وره��ا االأزرق. تت�سكل  م��ن  ل��ي��ًا ليظهر وك��اأن��ه �سبح منبثق منها على خلفية  ال����������ط����������ح����������ال����������ب وه��و يقف يف البحرية 

وحرائق  والعوا�سف  فالفي�سانات  بيئية,  ظواهر  ع��دة  نتيجة  املتوهجة 
باأعداد كبرية لتنت�سر م�سّكلة هذه الظاهرة  الغابات تت�سبب يف تكاثرها 
ال��ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا, و ب��االإ���س��اف��ة اإىل �سكلها اجل��م��ي��ل ف��ه��ي �سيف مرحب 
اإ�ساءتها بهذا ال�سكل يف جذب  ب��ه يف بيئتها, حيث ت�ستفيد االأ���س��م��اك م��ن 

الفرائ�س من اأعماقها, اإذ ت�سكل ُطعمًا جيدًا 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�����س��ن��ا وت��ذك��رن��ا دائ���م���ًا باإبداع 
اخلالق �سبحانه وتعاىل, ليقف االإن�سان بكل اإبداعاته واإجنازاته عاجزًا اأمام 

قدرته جل وعا.

هل تعلم ان مكة املكرمة تعترب مركز اليابسة يف الكرة االرضية

 ال عبادة كالتفكر يف �سنعة �هلل عز وجل :قال �الإمام علي

ČĐ



ǯǸǽƷƗǸƭ

اعداد: جمتبى الع�سامي

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

قال �الإمام زين �لعابدين: �للهم �سل على حممد و�آله ، و�كفني ما ي�سغلني �الهتمام به، و��ستعملني مبا 
 .ت�ساألني غد�ً عنه، و��ستفرغ �أيامي فيما خلقتني له

ا�سمه ون�سبه :
اأبان بن تغلب بن رباح البكري اجلريري الِكندي الربعي الكويف, ويكنى ب�)اأبو �سعيد(. 

مكانته العلمية :
ك��ان اأب��ان حمدثًا , فقيهًا , قارئًا , مف�سرًا , لغويًا ,م��ن الرجال امل��رّبزي��ن يف العلم , وم��ن حملة فقه اآل حممد, وكان 
�ست اإليه احَلَلق , واأُخليت له �سارية النبي. وكان له عند االأئمة من اآل  لعظم منزلته اإذا دخل املدينة تقوَّ
حممد منزلة وق��دم . فقال له االإم���ام الباقر: )اجل�س يف م�سجد املدينة, واأف���ِت النا�س, ف��اإينِّ اأُح���بُّ اأن ُي��رى يف 
ة : ) ائت ِاأبان بن تغلب, فاإنه قد �سمع مني حديثًا كثريًا,  �سيعتي مثلك( . وقال االإمام ال�سادق مل�سلم بن اأبي حيَّ
فما روى لك فاروه عني ( . وكان اأبان من ال�سخ�سيات االإ�سامية التي امتازت باتقاد الذهن , وُبعد الغور, واالخت�سا�س 
بعلوم ال��ق��راآن , وه��و ممن اأجمعوا على قبول روايته و�سدقه . وك��ان معروفًا بكرثة ال��رواي��ة , حتى قيل : اإن��ه روى 
اء . وكان ُيعدُّ  ة ُعرفت بني القرَّ اء , بل كان يقراأ القراآن الكرمي بطريقة خا�سَّ ثاثني األف حديث , وكان من اأعاظم القرَّ

من اأُويل الراأي احل�سيف يف احلديث, والفقه, واالأدب,واللغة, والنحو. 
روايته للحديث :

قو الرجال من اأهل ال�سنة , كاأحمد بن حنبل , ويحيى بن معني , واأبي  د وثاقته حمقِّ قُه علماء الرجال ال�سيعة , واأيَّ وثَّ
ة اأهل البيت, فقد ح�سر عند االإمام زين العابدين. ومن بعده  حامت , والن�سائي. اأخذ الفقه والتف�سري عن اأئمَّ
عند االإمام الباقر, ثم عند االإمام ال�سادق , فهو من كبار اأ�سحابهم, والثقات يف رواياتهم. وروى اأي�سًا عن اأبي 

ب  حمزة الثمايل, وزرارة بن اأعني, و�سعيد بن امل�سيَّ
الراوون عنه :

اج  روى ع��ن��ه : اأب����ان ب��ن ع��ث��م��ان االأح���م���ر ,واإب���راه���ي���م ب��ن ال��ف�����س��ل ال��ه��ا���س��م��ي , وح��ف�����س ب��ن ال��ب��خ��ري , وج��م��ي��ل ب��ن درَّ
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 االأحم�سي, ومعاوية بن عمار الدهني, ومن�سور بن حازم, وه�سام بن �سامل 

اجلواليقي, واآخرون. 
موؤلفاته :

ل اإلينا, ومل ترد اأ�سماوؤها يف الفهار�س, ويف ما ياأتي نذكر بع�سًا منها :  ُن�سبت اإىل اأبان كتب مل ت�سِ
1 - معاين القراآن . 

2 - كتاب القراءات . 
3 - الغريب يف القراآن . 

4 - الف�سائل . 
5 - كتاب �سفنيِّ . 

وفاته:
تويّف )ر�سوان اهلل عليه( �سنة 141 ه� . 

وترحم عليه االمام ال�سادق حينما بلغه وفاته وقال: ) اوجع قلبي موت ابان(.

�أبان  بن تغلب

Čđ



اعداد: ال�سيد جعفر احل�سيني

حدث يف التاريخ

6 جمادى الآخرة

3 جمادى الآخرة

20 جمادى الآخرة

حدثت يف مثل هذا اليوم �سنة 8 ه� معركة موؤتة يف البلقاء يف اأر�س ال�سام, وهي اأول معارك 
النبي )�سلى اهلل عليه واله( مع الروم واليهود الذين هم حتت �سيطرتهم, فاأر�سل ثاثة اآالف 

بقيادة جعفر ب��ن اأب���ي ط��ال��ب )عليه ال�����س��ام( وق���ال: ف���اإن قتل جعفر ف��اأم��ريك��م زي��د ب��ن ح��ارث��ة, ف���اإن قتل زيد 
فاأمريكم عبد اهلل بن رواح��ة وهكذا ك��ان,  فقد لقيهم ال��روم مبائة األ��ف والتحموا معهم يف معركة غري متكافئة, �سرب 
فيها امل�سلمون وا�ست�سهد فيها جعفر )عليه ال�سام( الذي قطعت ميينه وي�ساره جماهدًا يف �سبيل اهلل فاأبدله اهلل عنهما 
جناحني يطري بهما مع املائكة, واأخذ الراية زيد بن حارثة الذي رباه النبي )�سلى اهلل عليه واله(, فقاتل ب�سجاعة 
اأخ��ذه��ا عبد اهلل بن رواح��ة فقاتل ب�سجاعة حتى ا�ست�سهد .. وظهر ال�سعف على امل�سلمني  حتى �سقط �سهيدًا, ثم 

فانحاز بهم خالد بن الوليد, وان�سحبوا من املعركة عائدين.

13 جمادى الآخرة
ف�سيحة ذات اإميان عميق, و�سمو اأخاق, وحما�سن �سفات, واإخا�س. وهي باب من اأبواب املراد وق�ساء احلوائج.وع��ب��د اهلل وج��ع��ف��ر وع��ث��م��ان ا�ست�سهدوا جميعهم يف م��ع��رك��ة ال��ط��ف م��ع اأخ��ي��ه��م احل�����س��ني )ع��ل��ي��ه ال�����س��ام(. وك��ان��ت �ساعرة يف العرب اأ�سجع من اآبائها وال اأفر�س. فتزوجها اأمري املوؤمنني )عليه ال�سام( فاأجنبت له العبا�س العرب الأتزوجها فتلد يل غامًا فار�سًا فقال له: اأين اأنت عن فاطمة بنت حزام الكابية فاإنه لي�س قال الأخيه عقيل وك��ان ن�سابة عاملًا باأخبار العرب واأن�سابهم: اأبغني ام��راأة قد ولدتها الفحولة من ذكرى وفاة اأم البنني فاطمة بنت حزام الكابية �سنة 64 ه�, ويروى اأن اأمري املوؤمنني )عليه ال�سام( 

يف مثل ه��ذا ال��ي��وم ت���زوج ع��ب��داهلل ب��ن عبد املطلب )عليه ال�����س��ام( م��ن اآم��ن��ة بنت وه��ب ب��ن عبد م��ن��اف ب��ن زه���رة )عليها 

ال�����س��ام(  ومل يكن لها اأخ اأو اأخ���ت, ف��ول��دت ل��ه �سيد ال��ك��ون��ني حم��م��دًا )�سلى اهلل عليه وال����ه(, ت��ويف ع��ب��داهلل قبل والدة 

الر�سول )�سلى اهلل عليه واله( اأما اآمنة فتوفيت بعد والدته ب�ست �سنوات. وروي اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( 

قال : هبط علي جربئيل فقال: يل يا حممد اإن اهلل عز وجل م�سفعك يف �ستة: بطن حملتك اآمنة بنت وهب. و�سلب اأنزلك 
عبد اهلل بن عبد املطلب و... .

19 جمادى الآخرة

 توفيت ال�سديقة الطاهرة فاطمة ال��زه��راء �سهيدة مظلومة على رواي��ة على انها عا�ست 95 يوما بعد وف��اة ابيها
فلعنة اهلل على ظامليها وغا�سبي حقها وحق بعلها وبنيها ورزقنا اهلل تعاىل �سفاعتها يوم القيامة.

يف مثل ه��ذا اليوم ول��دت ال�سديقة الطاهرة فاطمة ال��زه��راء )�سام اهلل عليها( بعد البعثة النبوية ال�سريفة بخم�س 
�سنوات من ام كرمية اال�سل هي �سيدة ن�ساء اهل اجلنة ام املوؤمنني ال�سديقة خديجة الكربى واب هو �سيد الكائنات 
و�سيد املر�سلني وخامت النبيني حممد )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( يف مكة املكرمة وتربت يف حجر والديها حتى بلغت 

الكمال االخاقي فا�سبحت كوثر الف�سائل و�سيدة ن�ساء العاملني من االولني واالخرين.

هل تعلم ان مسكة القرش ال حيوي جسمها على عظام وهيكلها مؤلف من غضروف فقط

ما من �ساعة مترُّ بابن �آدم ل يذكر �هلل فيها �إال َح�رِشَ عليها يوم �لقيامة :قال ر�سول �هلل
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اعداد: ال�سيخ حبيب ح�سون

ي��ت��األ��ف اجل��ه��از الع�سبي 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�سوكي . 

ي��خ��رج م��ن ال��دم��اغ 12 زوج���ًا م��ن االأع�����س��اب ال��دم��اغ��ي��ة , يف ك��ل ع�سب ع��دة اآالف م��ن االأل��ي��اف الع�سبية , 
كما يعرب من املخ اإىل النخاع ال�سوكي مايني االألياف الع�سبية الدقيقة التي �ستنتهي بالت�سابك مع 
خايا ال��ق��رن االأم��ام��ي للنخاع ال�سوكي . كما ي�سعد اإىل ال��دم��اغ ع��دد مماثل م��ن االأل��ي��اف الع�سبية التي 
ة من النخاع ال�سوكي واملحيط اإىل مراكز الدماغ العليا واإىل املخيخ واملهاد واخلايا  حتمل �سفرات ح�سيَّ

القاعدية وغريها . 
يخرج من النخاع ال�سوكي 32 زوجًا من االأع�ساب الطرفية التي تذهب اإىل الع�سات واجللد واملفا�سل 
ك  . حتتوي ه��ذه االأع�ساب اأع���دادًا هائلة من االأل��ي��اف الع�سبية التي تاأمر الع�سات واالأط���راف لتتحرَّ

ذ اأوامر الدماغ والنخاع ال�سوكي . ولتنفَّ

ǼƜǆǖǩƗ ƹƘǶƪǩƗ Ǽǝ ǼǶǩȅƗ ƹƘƪǕȅƗ

هل تعلم ان الفاتيكان دولة مستقلة وتعترب اصغر دولة يف العامل

أف�سل �لهجرة �أن تهجر �ل�سوء� :قال ر�سول �هلل

 اجلهاز العصبي
املركزي

الدماغ

احلبل الشوكي

اجلهاز العصبي احمليطي

العصب احمليط

Čē



انا احلارث بن نبهان موىل حمزة بن عبد املطلب كان والدي عبدًا حلمزة 
ب��ن عبداملطلب ع��م النبي ذل��ك البطل ال���ذي اأدخ���ل ال�����س��رور على 

قلب النبي قاتل االأ�سود. كنت مع والدي الذي تويف بعد  ا�ست�سهاد 
َم��ن اأق�سده فق�سدت بيت امري  حمزة وبعد وف��اة وال��دي مل يبق يل 

 ابي االأيتام فكنت يف بيته ون�ساأت يف كنف اأمري املوؤمنني املوؤمنني
احل�سن  وم���والي  �سيدي  دار  اىل  فانتقلت   ا�ست�سهد حتى  فيه  بقيت 

بن علي  و بعد ا�ست�سهاد م��والي احل�سن انتقلت اىل دار �سيدي 
ك��ن��ت يف �سمن ركبه  م��ك��ة  اراد اخلروج اىل  وم����والي احل�سني ومل���ا 

املتوجه اىل كرباء. كنت من العباد املعدودين يف زماين واالأبطال ال�سجعان 
ك��ي��ف ال وان����ا اب����ن م���ن ك����ان ���س��ي��ده ي�����س��ط��اد االأ�����س����ود وي��ق��ت��ل ال�����س��ج��ع��ان وقد 

�سجلت ا�سمي يف الغزوات التي �سارك فيها امل�سلمون ولكن عند قدومي 
كرباء وعندما ب��داأت املعركةكنت احد اف��راد احلملة التي ا�ست�سهد فيها 

من ان�سار �سيدي وم��والي احل�سني خم�سون فار�سًا من االبطال الذين 
اأوق���ع���وا ب��ال��ع��دو ���س��رَّ وق��ع��ة ب��ح��ي��ث ���س��ار اح���ده���م ي���ق���ول: )ث����ار ع��ل��ي��ن��ا ع�سبة 

ميينًا  الفر�سان  حتطم  ال�سارية  ك��االأ���س��ود  �سيوفها,  مقاب�س  على  اي��دي��ه��ا 
و�سمااًل تلقي نف�سها على املوت, ال تقبل االأمان وال ترغب باملال, وال يحول 

حائل بينها وبني املنية او اال�ستياء على امللك, فلو كففنا عنها رويدًا الأتت 
على نفو�س الع�سكر بحذافريها( فلما اجنلت الغربة كنت قد عانقت احلور 

 اىل  العني وبقيت �سريعًا على رم�ساء كرباء فحملني �سيدي احل�سني 
مكان مو�سع ال�سهداء الأكون يف �سمن �سهداء الطف الذي �سلم عليهم جميع 

ي��زور املقربة اجلماعية لل�سهداء املجاورة  االئمة)عليهم ال�سام( وكل َمن 
.لقرب االمام احل�سني

كــــــوكبة اخللــــــود
)موىل حمزة بن عبد املطلب(احلارث بن نبهان  

 ََّث �الآباء الأبنائهم �الأدب ال �ملال، فاإن �ملال يذهب و�الأدب يبقى قال �الإمام �ل�سادق :�إنَّ خري ما وَر

اعداد: ال�سيخ حممد يا�رض

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



الزهرة الزهراء

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

ه����ي غ���ن���ي���ة ع����ن ال���ت���ع���ري���ف وق������د �����س����ارت م���ن���اق���ب���ه���ا مت������اأ اخل���اف���ق���ني ف���ق���د ورد يف ف�سل 
ال�سيدةالزهراء من اأخبار اخلا�سة والعامة ما ال يدفعها يد االنكار,حتى�سار 
ف�������س���ل���ه���ا يف اال�����س����ت����ه����ارم����ث����ل ال�������س���م�������س يف راب�����ع�����ةال�����ن�����ه�����ار,ف�����اأق�����ّر ب���ف�������س���ل���ه���ا االأخ�����ي�����ار 
بف�سائل  ُخ�ست  االأولياءواالأعداء,فقد  بنبلها  واالأ�سرار,واالأبراروالفجار,واعرف 
لت بخ�سائ�س ومزايا قد �سرحت احاديث  و�سجايا من�سو�س عليها بانفرادها,وف�سّ
النبي واهل بيته بها فقد روى اأبو داود الرمذي ان ر�سول اهلل قال : )فاطمة 
َب�سعة مني -اأي قطعة مني -يوؤذيني مايوؤذيها وي�سرين ماي�سرها(. ويف حديث 
اآخر انه قيل لعائ�سة :)َمن اأََحبُّ الن�ساءاإىل ر�سول اهلل؟ قالت: فاطمة,قيل :ومن 

الرجال؟قالت: زوُجها(.
وروى عمر بن اخلطاب عن النبي انه قال: )ان عليا وفاطمة واحل�سن واحل�سني 

يكونون يف حظرية القد�س يف قبةبي�ساء,�سقفها عر�س الرحمان عز وجل(.
 :قالت : )قال يل ر�سول اهلل عن فاطمة وروى االمام علي اأمرياملوؤمنني

يا فاطمة من �سلىعليِك غفر اهلل له واأحلقه بي حيث كنت من اجلنة(.
وروى اب����ن ع��ب��ا���س,ع��ن النبي ان����ه ق����ال: )مل����ا اأ����س���ري ب���ي ودخ���ل���ت اجل��ن��ة بلغت 
اأبوابها  باللوؤلوؤ  م��ن مرجانة ح��م��راء مكللة  ف��راأي��ت �سبعني ق�سرا  اإىل ق�سر فاطمة 

وحيطانها واأ�سرتها من عرق واحد(. 
وروى االم�������ام احل�������س���ني ب����ن ع���ل���ي,ع���ن اأخ����ي����ه احل�������س���ن  ان�����ه ق������ال: )راأي��������ت اأمي 
راكعة�ساجدةحتىات�سح  ت���زل  ف��ل��م  جمعتها  ليلة  حم��راب��ه��ا  يف  ق��ام��ت   فاطمة
عمود ال�سبح و�سمعتها تدعو للموؤمنني واملوؤمنات وت�سميهم وتكرثالدعاءلهم,وال 
اأم���اه مل ال ت��دع��ني لنف�سك كما ت��دع��ني لغريك؟  ت��دع��و  لنف�سها  ب�سيء, فقلت لها : ي��ا 

فقالت: يابني: اجلار ثم الدار(.
فال�سام عليها يوم ولدت ويوم ا�ست�سهدت ويوم تبعث حية. 

لق�سد �إىل �هلل تعاىل بالقلوب �أبلغ من �إتعاب �جلو�رح باالأعمال� :قال �الإمام �جلو�د
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1.عليك بعروق االخا�س واوراق ال�سرب 
وع�سري التوا�سع.

2.ثم �سع ذلك يف اناء التقوى و�سب عليه من ماء اخل�سية.
4.�سعه يف م�سفاة املراقبة.3.اوقد حتته نار املجاهدة بالنف�س والهوى.

والزهد.5.ت���ن���اول���ه ب��ك��ف ال�����س��دق وا���س��رب��ه ���س��ائ��غ��ًا م���ن ك��ا���س اال���س��ت��غ��ف��ار ومت�����س��م�����س بالورع 

و�صفة دوائية روحيةمرض البعد عن اهلل

1.احتقار النا�س وعدم االعراف بحقوقهم.
2.عدم االعراف بف�سل اهلل تعاىل.

3.اخ����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.

4.يغ�سب حلقوقه وال يغ�سب النتهاك حقوق اهلل بينما املتوا�سع بالعك�س يغ�سب هلل اوال 
ثم لنف�سه.

5.يعترب املتكرب نف�سه �سيدا وعلى النا�س خدمته بينما املتوا�سع يخالط النا�س وي�سرب على 
اذاهم.

6.يرى املتكرب نف�سه مرتفعا وهو و�سيع واملتوا�سع ا�سله ثابت وفرعه يف ال�سماء.
7.املتكرب يعي�س على االوهام لذلك لديه م�ساكل نف�سية.

كيف نتخل�س من التكرب
ح���ل امل�����س��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������راف بقيمتهم 

وجعلهم ي��درك��ون بانهم تركوا اث��را طيبا فيك مما يدفعهم اىل اح��رام��ك وحمبتك والتقرب 
اليك اي�سا.

�ْستَقَرٍّ لََهْا َذِلَك تَْقِدْير اْلَعِزْيِز اْلَعِلْيِم (( )ي�س38(: ِرْي ِلُ ْم�ُس َتْ قال تعاىل: )) َوال�سَّ
اأثبت العلم احلديث اأن ال�سم�س ت�سري ب�سرعة 43200 ميل يف ال�ساعة و مبا اأن امل�سافة بيننا و بني ال�سم�س 92 مليون 
ميل فاإننا نراها ثابتة ال تتحرك و قد ده�س بروفي�سور اأمريكي لدى �سماعه تلك االآية القراآنية و قال اإين الأجد �سعوبة 

بالغة يف ت�سور ذلك العلم القراآين الذي تو�سل اإىل مثل هذه احلقائق العلمية التي مل نتمكن منها اإال منذ عهد قريب .

القرآن والعلم احلديث

عالمات التكبر وطرق التخلص منه

ون من �أهل �لرياء فقيل: يا ر�سول �هلل وكيف تعج �لنار ؟! قال: من حرِّ  قال ر�سول �هلل :�إن �لنار و�أهلها يعجُّ
لنار �لتي يعذبون بها�

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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هل تعلم ان معنى كلمة تكتيك هو الرتتيب والتنظيم

جلواب يف العدد القادم
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من تطهر ثم �وى �إىل فر��سه بات وفر��سه كم�سجده :الإمام �ل�سادق�

�ضع خطاً على كلمات هذين البيتني 
يف   امل�ؤمنني امري  االمام  مدح  يف 
كلمتي  وا�ضتخرج  التالية  املربعات 
من  وهي  حرفاً   12 من  املك�نة  ال�رس 
القاب م�النا االمام علي املذك�رة 

يف القراآن الكرمي.

واليتي المير النحل تكفيني
عند املمات وتغسيلي وتكفيني

وطينتي عجنت من قبل تكويني
بحب حيدر كيف النار تكويني

582=15

719=15

364=5
===
151515

امل���رب���ع���ات  يف  ����ض���ع 
ال��ف��ارغ��ة امل��وج��ودة 
ب������اجل������دول اح�����دى 
احل�ضابية   العمليات 
) ÷ , × , - , + (
لتح�ضل عاىل النتائج 
عمود كل  يف  املبينة 

تسالي

اعداد: اال�ستاذ لبيب ال�سعدي
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م�ساركة: مرمي حممد جو�د
 �لعمر: 11 �سنة

م�ساركة: مرمي حيدر عبد �هلل 

�لنجف �ال�رشف- حي �لن�رش

إياكم وف�سول �لنظر، فاإنه يبذر �لهوى، ويولد �لغفلة� :قال ر�سول �هلل

م�ساركة: منتظر علي عدنان 
�لعمر: 12 �سنة

م�ساركة: رو�ن حافظ كاظم

م�ساركة: ح�سن د�خل مهدي

م�شاركات الفتية

čĎهل تعلم ان جربائيل)عليه السالم( نزل على رسول اهلل)صلى اهلل عليه واله وسلم( ]24000[ مرة



ال تقلقل

ِمَك اإْعِرْف َمْعَنى ا�سْ

اعداد: ال�سيخ خالد حممد خلف

هل تعلم ان وزن االنسان يزداد عند احد قطيب الكرة االرضية النه يقرتب من مركز دائرة االرض

قل: وافى ال�سباُح اأو حلَّ ال�سباُح.
                                 وال تقل: ا�سبَح ال�سباُح.

ال�سبب: ان معنى ا�سبح: دخل يف ال�سباح. ولي�س من املعقول ان يدخل ال�سباح يف ال�سباح, قال 
ِبُحوَن[ الروم/87 اي تدخلون يف ال�سباح. �ُسوَن َوِحنَي ُت�سْ تعاىل:] َف�ُسْبَحاَن اهلِل ِحنَي مُتْ

                                                                  قل: َبْهُو اال�ستقبال كبري.
                                                                وال تقل: �سالُة اال�ستقبال كبرية.

ال�سبب: الَبْهُو هو البيت املقدم امام البيوت ال�ستقبال ال�سيوف واليوم ُيطلُق الَبْهُو على قاعة
مة اي�سًا. واما ال�سالة فهي كلمة فرن�سية.                 اال�ستقبال الكبرية النها يف الغالب مقدَّ

ه�سام: �سخاء
ّاب اللنب ها�سم: �سَ

رُبه ِنَزار: قلَّ �سَ
قي�س: تبخر

عثمان: فرخ احلية

ال 

ق����������������������������ال 
ُي����������������������������

اذا  اال  ك���������������اأ����������������س 

ك����������������ان ف�������ي�������ه�������ا ���������س��������راب 

زج�������������اج�������������ة. ف�����������ه�����������ي  واال 

ال������������ع������������رب  ك�����������������������ام  يف  ول������������ي�������������������������س 

ا�������س������م اول�����������ه)ي�����������اء م������ك�������������س������ورة( اال 

الي�سرى. ل����ل����ي����د  ��������س�������ار( 
)ِي�������

ال يقال ولي�س يف الكالم

و

�َساُن َواْلَقْلُب .  َغَراِن : اللِّ �سْ 1- االأَ

بُّ .  ُة َواللُّ اِن : اْلِهمَّ ْكرَبَ 2- االأَ

اأُْي احَلاِزُم .  ِكيُّ َوالرَّ َمَعاِن : اْلَفْهُم الذَّ �سْ 3- االأَ

َهاَدُة . ْفُر َوال�سَّ َنَياِن : الظَّ 4- احُل�سْ

اثنان يف واحد

ح�سن �لنية جمال �ل�رش�ئر :الإمام علي�
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ة من زبور آل حممد
أشع

تهادو�، حتابو�، فاإن �لهدية تذهب بال�سغائن :قال ر�سول �هلل

اللهم اإن اأح��دا ال يبلغ من �سكرك غاية اإال ح�سل عليه من اإح�سانك ما يلزمه �سكرك, وال يبلغ 
را دون ا�ستحقاقك بف�سلك, فاأ�سَكر عبادك عاجز عن  مبلغا من طاعتك واإن اجتهد اإال كان مق�سِّ
�سكرك, واأعبدهم لك مق�سر عن طاعتك , ال يجب الأحد منهم اأن تغفر له با�ستحقاقه, وال يحق 
َف��ِب��َط��وِل��ك, وم��ن ر�سيت عنه فبف�سلك, ت�سكر  ل��ه  اأن تر�سى عنه با�ستيجابه . فمن غفرت  ل��ه 
ي�سري ما ت�سكر به , وتثيب على قليل ما تطاع فيه , حتى كاأن �سكر عبادك الذي اأوجبت عليه 
ثوابهم , واأعظمت فيه ج��زاءه��م ام��ر ملكوا ا�ستطاعة االمتناع منه دون��ك فكافيتهم او مل يكن 

�سببه بيدك فجازيتهم(.
ال�سرح/)اللهم اإن اأحدا ال يبلغ من �سكرك غاية( التوفيق لل�سكر نعمة طارئة ت�ستدعي ال�سكر 
عليها ومعنى ه��ذا ان��ه يجب ال�سكر على كل �سكر اىل ما ال نهاية. واي�سا معنى ه��ذا ان من نطق 
بكلمة ال�سكر ينبغي ان يكررها حتى املمات وهنا يكمن �سر العجز عن �سكره تعاىل كما هو اأهله. 
)وال يبلغ مبلغا من طاعتك , واإن اجتهد...( لو حاول العبد واجتهد مدى االع�سار –اإن عا�سها 
– اأن يوؤدي �سكر نعمة واحدة من نعمه اهلل تعاىل ما ا�ستطاع اىل ذلك �سبيا . فكيف اذا جتاوزت 
النعمة حد االح�ساء ول��ذا قال)عليه ال�سام( :- )فاأ�سكُر عبادك عاجز عن �سكرك, واأعبدهم 
لك مق�سر عن طاعتك( اأي ان اكرثهم �سكرًا لهو عاجز عن �سكرك و اكرثهم عبادة مق�سر عن 
طاعتك ,ويف مقدور العبد ان يح�سن ملن ابتداأه 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�سدر لكل 

ف�سل واح�سان والغني بالذات عن كل �سيء واليه يفتقر كل �سيء.
-)ال يجب الأحد منهم اأن تغفر له با�ستحقاقه...( اي ال يجب عليك يا الهي ان تغفر للعا�سي 
حتى وان تاب وا�ستغفر لعدم ا�ستحقاقه لكنك تتف�سل عليه بالتوبة والثواب فانت كرمي حتى  

على املذنبني امل�ستغفرين. فانت الذي اوجبت وكتبت على نف�سك الرحمة بعبادك. 
-)حتى كان �سكر عبادك...( انت يا الهي الذي اقدرت عبدك على الطاعة وفعل اخلري وهديته 
اليه وقربته منه, فعليه وهذه هي احلال ان ي�سكرك هو على ذلك النك الوهاب املتف�سل وكرمك 

ابى اال ان تكون انت ال�ساكر ملن اعطيت ووهبت.�سبحانك من غالب واهب, وقادر غافر.
- )ام��ر ملكوا ا�ستطاعة االمتناع منه دون��ك فكافيتهم...(  اذا �ساألت اخ��اك حاجة فلبى وجب 
عليك �سكره 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 لان�سان على اعمال اخلري 
والطاعات فهو يكافئ العبد ويجازيه بالثواب لو اطاع اهلل كما ي�سكر االن�سان اخاه وزيادة وهنا 

يكمن ال�سر يف ان تكون العبادة هلل خال�سة من دون ا�سراك احد مع اهلل. 

دعاوؤه يف ال�صكر

čĐهل تعلم ان عدد االنبياء املرسلني هو313 رسول



فـــــــــــــــــــــــــــــيه تبيان كل شيء

هل تعلم ان قرحة املعدة هو تأكل موضعي يف الغشاء املخاطي للجدار الداخلي للمعدة

لقد أكد القرآن على وجود اختافات واضحة بني حبار الدنيا ، ووجود حواجز مائية بينها وعدم طغيان هذه البحار 
على بعضها على الرغم من اختاطها . 

كلنا يعلم وحتى املنكرون لكام اهلل تعاىل أن الرسول األعظم عليه الصاة والسام مل يركب البحر وال مرة واحدة 
يف حياته ، فهل ُيعقل أن يصف لنا بدقة وجود برزخ وحاجز يفصل بني البحار املختلفة ، لو مل يكن رسواًل ِمْن عند 

اهلل تعاىل ؟
لقد حتدث القرآن عن احلاجز بني البحرين، فقول تعاىل: )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن * َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ الَّ َيْبِغَياِن( ]الرمحن: 
19-20[. إنه حديث عن حبرين ماحلني والدليل على ذلك أن اآلية التالية اليت تصف هذين البحرين هي : )َيُْرُج 

ِمْنُهَما اللُّْؤُلُؤ َواملَْرَجاُن( ]الرمحن: 22[، وكما نعلم املرجان ال يعيش إال يف البحار املاحلة.
وقد ثبت علميًا 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 متامًا، االختافات دائمة، وهذه صفة 

وضعها اهلل تعاىل يف خملوقاته ليتفرد بالوحدانية هو سبحانه وتعاىل.
وقد التقطت األقمار االصطناعية حديثًا صورًا جلميع البحار على الكرة األرضية، وبيَّنت وجود حواجز مائية بني هذه 

البحار. هذه احلواجز تشكل جدرانًا منيعة من القوى امليكانيكية تفصل بني البحار فا يطغى هذا على ذلك. 
تظهر الصور امللتقطة باألقمار االصطناعية متايزًا واضحًا بني حبار الدنيا، فلكل حبر خصائص وميزات يتلف فيها عن 
غريه، فمثًا 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 االختاف وعلى الرغم من مرور 

مايني السنني ال يطغى هذا البحر على ذاك، فسبحان اهلل!
ونتساءل: َمْن كان يعلم بوجود مثل هذه احلواجز بني البحار؟ إنها معجزة تستحق التبصر والتفكر يف آيات املوىل 

وتعاىل  إميانًا سبحانه  نلللللزداد  لللعلللللنللا 
اخلالق  هذا  بعظمة 

الكريم.

قال اهلل تعاىل: َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ لاَّ َيْبِغَياِن
احلاجز بني البحرين

قال �الإمام �ل�سادق :فاإذ� �أردت �أن تعرف �سعة حكمة �خلالق وق�رش علم �ملخلوقي فانظر �إىل ما يف �لبحار 
 من �رشوب �ل�سمك، ودو�ب �ملاء

اعداد: ال�سيخ خالد حممد خلف

čđ



نهج البالغة

قال اهلل تعاىل: َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ لاَّ َيْبِغَياِن

لفعل �جلميل ينبئ عن علو �لهمة� :قال �الإمام علي

العم هادي يجمع فتية اخلري يف كل يوم جمعة يف اجلامع ويقراأ لهم من كتاب نهج الباغة وي�سرح لهم بع�س االلفاظ 
ويبني املعاين املق�سودة يف كام امري املوؤمنني خ�سو�سًا- و�ساياه وحكمه- باخت�سار وح�سب ظاهرها

واالآن بداأ معهم يف بيان و�سرح و�سية االمام علي لامامني احل�سن واحل�سني بعد ما �سربه ابن ملجم)لعنه اهلل( 
: لهما فقال االمام امري املوؤمنني

)او�سيكما بتقوى اهلل, وان ال تبغيا الدنيا, وان بغتكما, وال تاأ�سفا على �سيء منها زوي عنكما, وقوال باحلق, واعما 
لاجر, وكونا للظامل خ�سمًا, وللمظلوم عونًا(

فقال العم هادي: يا احبائي �سوف ابني لكم هذه الو�سية وبع�س ما جاء فيها تبعًا, واالن مع هذه املقدمة التي افتتح 
امري املوؤمنني و�سيته بها.

م��ا او���س��ى ب��ه االمام التقوى وم��ن املعلوم لديكم ان احل�سنني هما �سيدا �سباب اه��ل اجل��ن��ة, ولكن االمام  ف���اأول 
او�ساهما وخاطبهما حتى يعلمنا نحن ال هما.

والتقوى يا احبائي هي خمافة اهلل تعاىل يف ال�سربحيث ال يراك اال اهلل تعاىل والعانية اي امام النا�س تخاف اهلل ويف 
ال�سر كذلك, بحيث ال يراك اهلل تعاىل حيث نهاك, وال يفقدك حيث امرك, وان تخ�سى اهلل وتخافه.

وكما قيل: ما �سيعتنا اال من اتقى اهلل واطاعه فاتقوا اهلل واعملوا ملا عند اهلل.
اذًا فالتقوى مهمة ول��ذا يوؤكد عليها االمام يا احبائي وقلما جتد و�سية من و�سايا االمام  مل تبتداأ بالتاأكيد 

على التقوى. وعنه قال: )التقوى رئي�س االخاق(.
ثم يقول: )ال تبغيا الدنيا وان بغتكما(. اي ال تطلبا الدنيا وال تقدما عليها, وان طلبتكما الدنيا–واملق�سود نحن ال 

هما, والدنيا يا احبائي دار فناء وزوال فا خري فيها, وال يف  نعيمها-فال�ساعي وراءها كال�ساعي وراء ال�سراب. 
ثم قال: )وال تاأ�سفا على �سيء منها –اي من الدنيا- زوي- اي ابتعد وابعد عنكما-( وهذا هو الزهد يف الدنيا 
ا اآََتاُكْم( فالزهد ان ال يريد اال ن�سان الدنيا بقلبه,  وما فيها كما قال اهلل تعاىل:)ِلَكْيَا َتاأْ�َسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا مِبَ
ويركها بجوارحه اال بقدر ال�سرورة- وكما قال ر�سول اهلل:)الزهد يف الدنيا يريح القلب والبدن, والرغبة 

فيها تتعب القلب والبدن( وقال االمام علي: )الزاهدون يف الدنيا قوم ُوع�سوا فاتع�سوا وُاحذروا فحذروا(.
ل��و ان اح��دن��ا زوت عنه الدنيا واقبلت على غ��ريه ال يتاأ�سف على ذل��ك الن الدنيا حقيقة ال  فيا احبائي فتية اخل��ري 
ت�ستحق منا ذلك- ثم قال: )وقوال باحلق( اي ليكن قولكم وكامكم احلق بان ناأمر باملعروف وننهى عن املنكر 

وعلينا ان نقول احلق وال نحرفه وال نخفيه.
واعما لاجر-اي ليكن عملنا �ساحلا لوجه اهلل تعاىل حتى نح�سل على االجر منه تعاىل,وان نحارب الظاملني دومًا, 
وان نكون لهم خ�سومًا , وان ُنعني املظلوم الذي ال حول له وال قوة جتاه الظامل فا يرى عونا  اال اهلل عزوجل ونحن 

امل�سلمون.
قال االم��ام الباقر: )ال يح�سرن احدكم رج��ًا ي�سربه �سلطان جائر ظلمًا وعدوانًا وال مقتول وال مظلومًا اذا مل 

ين�سره الن ن�سرة املوؤمن على املوؤمن فري�سة واجبة..(
فلي�ساعد اأحدنا االآخ��ر, ولنعمل اخل��ري, ولنتق اهلل عزوجل يف ال�سر والعانية الن��ه يعلم خفايا ال�سدور وك��ل �سيء 
يعلمه اهلل تعاىل. وهنا اأذن املوؤذن ل�ساة الظهر, فقال العم هادي: هيا بنا لن�سلي و�سوف اأ�سرح لكم بقية و�سية 

اأمري  املوؤمنني يف االإ�سبوع القادم اإن �ساء اهلل.
 

čĒهل تعلم ان القراءة او القيام باي نشاط ذهين اثناء الطعام يؤدي اىل سوء اهلضم
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1. قال ر�سول اهلل : )مل ُيعَبْد اهلل عزوجل ب�سيٍء اأف�سل من العقل , وال يكون املوؤمن عاقًا حتى 
يجتمع فيه ع�سر خ�سال : اخل��ري منه م��اأم��ول , وال�سر منه م��اأم��ون , ي�ستكرث قليل اخل��ري م��ن غ��ريه , 
وي�ستقل كثري اخلري من نف�سه, وال ي�ساأم من طلب العلم طول عمره , وال يتربم بطاب احلوائج قبله 
, ال��ذل اأح��ب اإل��ي��ه م��ن العز , والفقر اأح��ب اإل��ي��ه م��ن الغنى , ن�سيبه م��ن الدنيا ال��ق��وت , والعا�سرة وما 

العا�سرة ال يرى اأحدًا اإال قال هو خري مني واأتقى( .
2. قال ر�سول اهلل : )ال�سواك فيه ع�سر خ�سال : مطهرة للفم , مر�ساة للرب , ي�ساعف احل�سنات 
�سبعني �سعفًا وهو من ال�سنة , ويذهب احلفر ويبي�س االأ�سنان , وي�سد اللثة , ويقطع البلغم , ويذهب 

بغ�ساوة الب�سر , وي�سهي الطعام( .
3.ق���ال ر���س��ول اهلل : )ال�����س��اة عمود ال��دي��ن وفيها ع�سر خ�سال زي��ن ال��وج��ه ون��ور القلب وراحة 
ال��ب��دن واأن�����س ال��ق��ب��ور وم��ن��زل ال��رح��م��ة وم�����س��ب��اح ال�����س��م��اء وث��ق��ل امل��ي��زان وم��ر���س��اة ال���رب وث��م��ن اجلنة 

وحجاب من النار ومن اأقامها فقد اأقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين(.
 4. قال ر�سول اهلل  : )يا علي اإقراأ )ي�س( فاإن يف )ي�س( ع�سر بركات ما قراأها جائع اإال �سبع وال 
َي وال اأعزٌب اإال َتزّوَج وال خائف اإال اأمن وال مري�س اإال برئ وال حمبو�س  �سماآن اإال روي وال عاٍر اإال ُك�سِ
اإال اأُخِرَج وال م�سافر اإال اأعني على �سفره وال يقروؤونها عند ميت اإال خفف اهلل عنه وال قراأها رجل على 

�سالة اإال وجد طريقها(.
ْر �سيعتك واأن�سارك بخ�سال ع�سر :) اأولها طيب املولد , وثانيها  5. قال ر�سول اهلل  ياعلي َب�سِِّ
وجل لهم , ورابعها الف�سحة يف قبورهم , وخام�سها النور  ح�سن اإميانهم باهلل , وثالثها حب اهلل عزَّ
على ال�سراط بني اأعينهم , و�ساد�سها نزع الفقر من بني اأعينهم , وغنى قلوبهم , و�سابعها املقت 
من اهلل عزوجل الأعدائهم , وثامنها االأم��ن من اجل���ذام  وال��رب���س واجل��ن��ون , ياعلي وتا�سعها انحطاط 

الذنوب وال�سيئات عنهم , وعا�سرها هم معي يف اجلنة واأنا معهم( .
6. قال ر�سول اهلل: )االميان يف ع�سرة اأ�سياء: املعرفة والطاعة والعلم والعمل والورع واالجتهاد 

وال�سرب واليقني والر�سا والت�سليم فاأيهما فقد �ساحبه ف�سد نظامه(.
ُلوا الرحم فاإنهما يف الدنيا بركة ويف العقبى مغفرٌة ويف  7. قال ر�سول اهلل :)خافوا من اهلل و�سِ
�سلة الرحم ع�سر خ�سال : ر�ساء ال��رب , وف��رح القلوب , وف��رح املائكة , وثناء النا�س , وترغيم 

ال�سيطان , وزيادة العمر , وزيادة الرزق , وفرح االأموات , وزيادة املرّوة , وزيادة الثواب( . 
8. قال االم��ام ال�سادق: )ان اهلل تبارك وتعاىل ُخ�سَّ ر�سول اهلل مبكارم االخ��اق, فامتحنوا 
انف�سكم, فان كانت فيكم فاحمدوا اهلل عز وجل وارغبوا اليه يف الزيادة منها فذكرها ع�سرة اليقني 

والقناعة وال�سرب وال�سكر والعلم وح�سن اخللق وال�سخاء والغرية وال�سجاعة واملروءة(.
9. قال االمام الباقر: )ع�سر َمن لقي اهلل عزوجل بهن دخل اجلنة: �سهادة اأن ال اإله  اإال اهلل واأن 
حممدًا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآل��ه واالإق��رار مبا جاء من عند اهلل عزوجل , واإق��ام ال�ساة واإيتاء 
الزكاة , و�سوم �سهر رم�سان, وحج البيت والوالية الأولياء اهلل والرباءة من اأعداء اهلل , واجتناب كل 

م�سكر( .
ال�سمري,  ع��ن  ل�سانه: �ساهد يخرب  االن�����س��ان ع�سر خ�سال يظهرها  االم���ام علي: )يف  ق��ال   .10
وح��اك��م يف�سل ب��ني اخل���ط���اب, ون��اط��ق ي���رد ب��ه اجل�����واب, و���س��اف��ع ي����درك ب��ه احل���اج���ة, ووا����س���ف ي��ع��رف به 
اال�سياء, وامري ياأمر باالح�سن, وواعظ ينهى عن القبيح, ومعز ت�سكن به االحزان, وحا�سر جتلى 

به ال�سغائن ومونق تلتذ به اال�سماع(.


