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جملة شهرية تصدر عن إعالم مدرسة اإلمام احلسني (عليه السالم) الدينية يف الصحن احلسيين الشريف
تعنى بثقافة الفتى من سن البلوغ اىل مخس سنوات بعد البلوغ.
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ()1564

قال امري املؤمنني (عليه السالم) :السرور يبسط النفس ويثري النشاط .

ƭŚƘƫřƝźƄưƫřŠưƬƧ

بسم الله الرحمن الرحيم

املرشف العام
الشيخ أحمد الصايف

السالم عليكم ابنايئ االعزاء فتية الخري ها هو شهر ربيع االول

رئيس التحرير
عيل الشيخ ميك العصامي

يطل علينا باعياده وبركاته ووصيتي لكم هي الجد واالجتهاد

الهيئة اإلستشارية
السيد كامل شرب
الشيخ أمري الويل

يف الدراسة فان امتحانات نصف السنة عىل االبواب.
يف هذا الشهر الكريم مناسبات عديدة اعظمها هو ميالد سيد
الكائنات النبي الكريم محمد(صىل الله عليه واله وسلم)

التنضيد و التحرير
السيد جعفر الحسيني

وحفيده االمام الصادق(عليه السالم) وكذلك يوم تتويج

رسوم
األستاذ حيدر الرسام

االمام املهدي(عجل الله تعاىل فرجه الرشيف) عليكم ابنايئ

تلوين
مجتبى العصامي

االعزاء ان تستلهموا الدروس والعرب واملعاين السامية من
هذه املناسبات واالستفادة منها لصالح الدنيا واالخرة وفقكم

اختيار االحاديث
السيد حسني املوسوي

الله والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

التصميم واإلخراج الفني
السيد محمد البخايت
دار الضياء للطباعة  -النجف االرشف
07801000603

عن امري املؤمنني (عليه السالم):ان اهلل سبحانه حيب ان تكون نية االنسان للناس مجيلة .
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قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله وسلم):كل شراب يتغري العقل منه كثريه وقليله حرام .
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قال النيب

ُ
ب����ص����دق م��درس��ت��ي
أح���ب���ب���ت
ٍ
َّ
أت����ل����ق����ى ف���ي���ه���ا َم���ع���رف���ت���ي
ع����ل����م ت���رع���اين
ه�����ي ج����ن���� ُة
ٍ
ُ
وت����ه����ذب����ن����ي يف ت���رب���ي���ت���ي
ِّ
ص�����ب�����اح ادخ��� ُل���ه���ا
ك������ل
يف
ٍ
ك���ال���ن���ح���ل أدو ُر مب��م��ل��ك��ت��ي
ِ
أج����ن����ي م���ن���ه���ا مث��������راً
ش���ت���ى
َّ
َ
ِّ
ُ
وب����������ذاك أح�����ق�����ق أم��ن��ي��ت��ي
ال���ع���ل���م ه����ي األش���ه���ى
ف����ث��م�ا ُر
ِ
م�����ا أح��ل��اه�����ا م�����ن ف���اك���ه���ة
ب���ال���س��� ْع���ي س���أج���ن���ي أط��ي�� َب��ه��ا
ُ
ِّ��������������ن ف���ي���ه���ا م����ائ����ديت
وأزي
ل������ل������روح أغ���� ِّذي����ه����ا
ف���ب���ه���ا
ِ
ً
يك ت���ن���م��� َو دوم��������ا م��وه��ب��ت��ي
يف م����درس����ت����ي يل أزه��������ا ٌر
وت�����ش�����ع مب��ك��ت��ب��ت��ي
ت����زه����و
ُّ
ب����ش����ذاه����ا ت����غ����م���� ُرين أل���ق���اً
ً
وت�����ف�����وحُ ع�����ب��ي��را يف ل��غ��ت��ي
ت������رف������دُ ين س�����اع����� َة أل���ق���اه���ا
ب���ال���ع���ل���م ف���ت���ض���ح���ي س���ي���ديت
ِ
ٌ
ش���اس���ع���ة
ال����ع����ل����مُ ب�����ح�����ا ٌر
َ
ُ
ل����ؤل����ؤه����ا غ���������ازل ذاك������ريت
ُ
ف���ذه���ب���ت أغ������وص ويب ه��م��مٌ
أب����غ����ي����ه وص����ب���ري م��رك��ب��ت��ي
ف����س����ع����اد ُة ق���ل���ب���ي ي��ج��ل�� ُب��ه��ا
ع���ل���مٌ يف ال����ص����د ِر وح��اف��ظ��ت��ي
وع���ل���وم���ي ت���ب���ق���ى يل ك���ن���ـ���زاً
ي������ذك������ ُرين ب���ع���د م���ف���ارق���ت���ي

ما لك م�ستب�شر ًا؟
اسعد
اهلل ايامكم يا
اخوتي

مالي
ً
اراك مستبشرا وحتيي
الناس بتحية العيد؟ فهل لك
عيد ال نعلمه؟

نعم يا
اخي ،انه يوم عيد عظيم
وهو يوم تتويج االمام املهدي
(عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)
لالمامة بعد ابيه االمام احلسن
العسكري (عليه السالم)

وك���ي���ف
عرفت ذلك

البارحة يا اخي هو يوم 8ربيع االول وهو يوم استشهاد االمام احلسن العسكري االمام احلادي
عشر من ائمة اهل البيت ويف اليوم التالي 9ربيع االول من سنة اعلن ابنه االمام حممد
املهدي(عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) امامته فصار هذا اليوم عيدًا ومسي بعيد الزهراء
او(فرحة الزهرة) النه سيأخذ بثأر الزهراء ممن ظلمها وغصب حقها وقتل ابنائها

Ñ

قال االمام علي(عليه السالم):اذا احب اهلل عبدًا اهلمه حسن العبادة.

اش���������ك���������رك
ي��ااخ��ي على ه��ذه املعلومة فمع
ان�ن�ي ك��ن��ت ب���االم���س يف زي�����ارة االم���ام
العسكري وش��ارك��ت يف عزائه لكين مل
التفت اىل هذا العيد املبارك

وهل
هلذا اليوم من
اعمال واذكار

نعم ،يا
أخي ،فانه يستحب يف هذا
اليوم إطعام املؤمنني والتوسعة على
العيال ولبس الثياب اجلديدة وشكر اهلل
وعبادته .ومن أدى هذه األعمال غفر
اهلل له ذنوبه كلها

حقًا انه يوم فرح واستبشار (اللهم كن لوليك احلجة ابن احلسن صلواتك عليه وعلى ابائه يف هذه الساعة
ويف كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلي ً
ال وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا ومتتعه فيها طويال
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من انصاره واعوانه)

قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله وسلم):ان اهلل تعاىل يباهي بالشاب العابد املالئكة فيقول:
انظروا اىل عبدي ترك شهوته من اجلي.

Ò

قصة العدد
كان عند أحد العلماء الكثري من الطلبة ،وكان قد قضى البعض منهم فرتة طويلة من عمره يف مكتب ذلك العامل ،ولكن من بني
هؤالء الطلبة كان شاب يف مقتبل العمر قد حظي باهتمام أستاذه واحرتامه أكثر من بقية الطلبة مما سبب كراهة أولئك الطلبة
له.
ويف أحد األيام ذهب أولئك الطلبة إىل األستاذ وأخذوا ينتقدون ذلك الشاب أمامه ويقللون من شأنه إ ّال أن األستاذ رّد عليهم
قائ ً
ال« :إن ذلك الشاب بالرغم من الفرتة القصرية اليت قضاها معي إ ّال أنه يتمتع بأشياء عديدة متيزه عنكم وسأثبت لكم
ذلك إن شاء اهلل».
ويف أحد األيام أمر األستاذ مجيع تالمذته بأن يأخذ كل واحد منهم طريًا ويذحبه يف مكان ال يراه فيه أحد ،ويف اليوم التالي
دخل مجيع الطلبة وبيدهم الطيور املذبوحة ما عدا ذلك الشاب إذ حضر ومل يذبح طريه ،فقابله مجيع الطلبة بالضحك
والسخرية ،فسأله األستاذ حينها عن سبب عدم ذحبه للطري ،فأجابه قائ ً
ال« :لقد حبثت يف كل مكان فلم أجد مكانًا خيلو من
وجود اهلل سبحانه وتعاىل وال يراني فيه ولذا فقد عدت ومل أذبح الطري» ،عند ذلك التفت األستاذ إىل تالميذه وقال« :أمل أقل
لكم أن هذا الشاب خيتلف عنكم ،إن من أهم أسباب احرتامي هلذا الشاب هو معرفته الكبرية باهلل سبحانه وتعاىل وخوفه منه
أكثر من أي واحد منكم».

عقاب

ثواب

خيانة املسلم

من أغاث أخاه املسلم

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من أغاث أخاه
املسلم حتى خيرجه من هم وكربة وورطة كتب اهلل له
عشر حسنات ورفع له عشر درجات وأعطاه ثواب عتق
عشر نسمات ودفع عنه عشر نقمات واعد له يوم القيامة
عشر شفاعات

ثواب من أكرم أخاه املسلم بكلمة
عن االمام أبي عبد اهلل الصادق عليه السالم قال :
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من أكرم أخاه املسلم
بكلمة يلطفه بها ويفرج كربته مل يزل يف ظل اهلل املمدود
والرمحة ما كان يف ذلك

Ó

قال النيب (صلى اهلل عليه وآله) :من خان امانة يف الدنيا ومل
يردها اىل اهلها ثم ادركه املوت مات على غري مليت ويلقي
اهلل وهو عليه غضبان .
وقال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :ليس منا من حيقر
االمانة حتى يستهلكها اذا استودعها.
وقال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :ال تنظروا اىل كثرة
ص�لات��ه��م وص��وم��ه��م وكثرة
احلج واملعروف وطنطنتهم
بالليل ولكن انظروا اىل
ص����دق احل���دي���ث واداء
االمانة.

قال رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم) :ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ,وال من تشبه
بالنساء من الرجال.

فتاوى تهمك

مشاهدة األفالم

السؤال :هل جيوز التلهي مبشاهدة فلم ممتع ،ثم حيني وقت الصالة ،ويستمر
املسلم مبشاهدة الفلم ،حتى إذا انتهى العرض ،ذهب ألداء صالته ولو قبل انتهاء
الوقت احملدد للصالة بفرتة قصرية؟
الجواب :ال ينبغي للمسلم تأخري الصالة عن وقت فضيلتها إال لعذر ،وماذكر ليس
عذرَا.
السؤال :هل جيوز مشاهدة األفالم احلربية والقتالية يف السينما واليت ال تثري الشهوة
وحمذوف منها مجيع اللقطات املخّلة باألدب والدين؟
الجواب :ال مانع منه.
السؤال :هل جيوز النظر اىل املسلسالت واألفالم األجنبية والعربية؟
الجواب :ال جتوز متابعة األفالم املذكورة وغريها إذا كانت تؤدي اىل االحنطاط اخللقي والفكري للمشاهد
كما ال جتوز مشاهدة األفالم اخلالعية مطلقًا على األحوط وجوباً.
السؤال :هل جيوز الذهاب إىل السينما املختلطة وأماكن اللهو غري املشروع ،مع عدم االطمئنان بالوقوع يف احملرم؟
الجواب :ال جيوز.

ضوء
و

ال

السؤال :هل يبطل الوضوء اذا قام شخص ما بسكب املاء على يدي
للوضوء وخاصة ولدي؟
الجواب :اليبطل.
السؤال :اذا اكتشف املرء أن يف بدنه ما يعزل املاء بعد ان فرغ من
الفرض االول  ،فهل جيب عليه اعادة الوضوء مع اعادة الفرضني ام يعيد
الوضوء ويصلي مابقي من صالته  ،علما بأنين قد صليت الفرض الباقي
لي دون اعادة الفرض األول ؟
الجواب :إذا تيقن بوجود احلاجب قبل الوضوء  -والحيتمل ان يكون
عارضًا بعده  -فتجب االعادة مطلقًا.
السؤال :هل جيب ختليل الشعر ليصل املاء اىل بشرة الرأس  ,ام يكفي
وصول املاء اىل الشعر ؟
الجواب :اما يف الغسل  ,فيجب غسل البشرة واليكفي غسل الشعر ,
خبالف الوضوء فانه يكفي فيه املسح على الشعر.
السؤال :سؤالي عن كيفية املسح على الرأس أثناء الوضوء ..هل هي
من مؤخر الرأس اىل مقدم الرأس ,أم من مقدمة الرأس اىل املؤخرة,
بالنسبة للرأس عند كافة املراجع ؟
الجواب :حمل املسح هو الربع االمامي من الرأس  ,والواجب منه هو ما
حيقق املسمى طو ًال وعرضًا ,ولو بسعة طرف االصبع.
السؤال :لو غسل املكلف وجهه اثناء الوضوء ثالث مرات جه ً
ال باحلكم  ,فما حكم
الوضوء وما حكم الصالة اليت صالها ؟
الجواب :وضوءه وصالته صحيحان.
منقول من موقع السيد السيستاني دام ظله

عن رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم):ما من مسلم يزرع زرعًا او يغرس غرسًا فيأكل منه طري
او انسان او بهيمة اال كانت له به صدقة.

Ô

صلح اإلمام الحسن املجتبى عليه السالم
تاريخ الصلح 26ربيع األ ّول 41ﻫ.
ظروف ما قبل الصلح

بعد ان بايع الناس اإلمام احلسن(عليه السالم) ملنصب اخلالفة
واإلمامةّ .
حشد معاوية بن ابي سفيان(لعنه اهلل) ستّني ألفًا،
وقاده هو بنفسه وكان على اإلمام(عليه السالم) أن
يتصدى
ّ
ولكن طريقة تعبئة اجلند عند اإلمام(عليه السالم)
ملقابلتهّ ،
كانت ختتلف كثريًا عن طريقة معاوية يف ذلك ،فمعاوية كان
ينتقي ذوي الضمائر املّيتة ،والقلوب السود ،فيشرتيها بأموال
املسلمني.
أما اإلمام(عليه السالم) ،فإّنه كان يالحظ يف اجلند أشياء
ّ
كثرية ،ومل يكن يعد الناس بالوعود الفارغة ث ّم خيلفها بعد
أن يستتب له األمر ،ومل يكن يهب والية البالد املختلفة بغري
حساب هلذا أو ذاك.
وال كان حيمل الناس على احلرب مح ً
ال قاسيًا وهم هلا منكرون،
ومل يكن يبيح للجند الفتك ،وهتك احلرمات ،وابتياع األسرى.
وهو(عليه السالم) يعترب عدّوه فئة باغية من املسلمني ،جيب
ولكن معاوية وحزبه كانوا يرون
أن تُردع بأحسن طريقة ممكنةّ ،
سلوب كان.
مقابليهم ّ
عدوًا سياسيًا جيب أن مُيزّق ّ
بأي أُ ٍ
ميسرًا عند معاوية ،وعلى عكس
ولذلك كان مجع اجليش ّ
األمر عند اإلمام(عليه السالم) ،حيث كان ذلك من الصعوبة
مبكان.

جيش اإلمام عليه السالم

قسم املؤّرخون جيش اإلمام احلسن (عليه السالم) إىل
ّ
األقسام التالية:
األ ّول :الشيعة املخلصون الذين اتّبعوه (عليه السالم) ألداء
مهمتهم اإلنسانية ،وهم قّلة.
واجبهم الديين وإجناز ّ
الثاين :اخلوارج الذين كانوا يريدون حماربة معاوية واحلسن
(عليه السالم) ،فاآلن وقد سنحت الظروف فليحاربوا معاوية
حتّى يأتي دور احلسن(عليه السالم).

Õ

الثالث :أصحاب الفنت واملطامع ،الذين يبتغون من احلرب
َمغنمًا لدنياهم.
الرابعّ :
شكاكون مل يعرفوا حقيقة األمر من هذه احلرب،
فجاؤوا يلتمسون ا ُ
ألي تكون يكونون معه.
حل ّجة ٍّ
الخامس :أصحاب العصبية ،الذين اتّبعوا رؤساء القبائل ،على
استفزازهم هلم على حساب القبيلة ،والنوازع الشخصية.
هذه هي العناصر األساسية للجيش ،وهي طبعًا ال تفي إلجناز
إن احلرب تريد
املهمة اليت جهز اجليش من أجلها ،حيث ّ
ّ
اإلميان والوحدة والطاعة.
عمه ملالقاة جيش
أرسل اإلمام احلسن (عليه السالم) ابن ّ
معاوية وكتب إليه هذه الوصية« :يابن العم ،إّني باعث إليك
اثين عشر ألفًا من فرسان العرب وق ّراء مضر ،الرجل منهم
يريد الكتيبة ،فسر بهم ،وَألن هلم جانبك ،وابسط هلم وجهك،
وافرش هلم جناحك ،وَأدنهم من جمالسك ،فإّنهم بقّية ثقات
أمري املؤمنني .وسر بهم على ِّ
امض حتّى تسري
شط الفرات ،ث ّم ِ
امض حتّى تستقبل بهم معاوية ،فإن أنت لقيته
مبسكن ،ث ّم ِ
فاحبسه حتّى آتيك ،فإّني على أثرك وشيكًا ،وليكن خربك
عندي ّ
كل يوم ،وشاور هذين  -يعين قيس بن سعد ،وسعيد بن
قيس  ،-فإذا لقيت معاوية فال تقاتله حتّى يقاتلك ،فإن فعل
فقاتله ،وإن أُصبت فقيس بن سعد ،فإن أُصيب قيس بن سعد
فسعيد بن قيس على الناس».
ث ّم سار االمام بنفسه  -بعد أّيام  -يف عدٍد هائل من اجليش،
لعّله كان ثالثني ألفًا أو يزيدون ،حتّى بلغ مظلم ساباط اليت
كانت قريبة من املدائن.
مقدمة جيش اإلمام (عليه السالم)،
فعملت دسائس معاوية يف ّ
فُأذيع بني الناس نبأ كان له أثر عميق يف صفوف اجليش ،وكان
إن احلسن يكاتب معاوية على الصلحَ ،فِل َم تقتلون
النبأ يقولّ :
أنفسكم؟

خيانة قادة الجيش

قال رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم):لكل نيب دعوة قد دعا بها وقد تسأل سؤ ًال ,وقد خبأت دعوتي
لشفاعيت الميت يوم القيامة.

ث ّم أخذ معاوية يستميل قادة اجليش باملال والوعود ،فإذا
هم يتسّللون إليه يف خفاء ،ويكتب عبيد اهلل نبأ ذلك إىل
اإلمام(عليه السالم).
أهمية ،إىل أن اشرتى ضمري
ّ
ولكن مؤامرته تلك مل تكن بذات ّ
«إن احلسن قد راسلين يف
القائد األعلى ،فكتب إليه يقولّ :
إلي ،فإن دخلت يف طاعيت اآلن كنت
الصلح ،وهو مسّلم األمر َّ
متبوعًا ،وإلاّ دخلت وأنت تابع ،ولك إن أجبتين اآلن أعطيك
يعجل لك يف هذا الوقت النصف ،وإذا دخلت
ألف ألف درهمّ ،
الكوفة النصف اآلخر».
ّ
فانسل عبيد اهلل القائد العام دون أن يخُ رب أحدًا ،فأصبح
اجليش يبحث عن القائد لُيقيم بهم صالة الصبح فال جيده،
فقام قيس بن سعد ُيصّلي بالناس الصبح ،ث ّم ملّا انتهى خطب
يهدئ روع الناس ،وُيطمئن قلوبهم ويذكر خيانة قائدهم
فيهم ّ
عبيد اهلل فإذا باجليش يصيح مؤّيدًا« :احلمد هلل الذي
أخرجه من بيننا».

اإلكراه عىل الصلح

أكرهت الظروف الصعبة اإلمام احلسن(عليه السالم) على
الصلح مع معاوية .فكتب إليه معاوية ،يف شأن الصلح ،ورضي
الطرفان بذلك بعد أن اتّفقا على بنوده اليت مل تكن ترجع إىل
اإلمام (عليه السالم) إلاّ باخلري ،وعلى ُ
األ ّمة إلاّ بالصالح.

وثيقة الصلح

«بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما صاحل عليه احلسن بن
علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان ،صاحله على أن
ّ
يسلِّم إليه والية أمر املسلمني على:
وسنّة رسوله وسرية اخللفاء
1ـ أن يعمل فيهم بكتاب اهلل ُ
الصاحلني.
أحد من بعده
2ـ وليس ملعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إىل ٍ
عهدًا ،بل يكون األمر من بعده شورى بني املسلمني.
أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اهلل تعاىل يف
3ـ وعلى ّ
شامهم وعراقهم وحجازهم ومينهم.
ّ
علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأمواهلم
4ـ وعلى ّ
أن أصحاب ّ
ونسائهم وأوالدهم .وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد
أحد من خلقه بالوفاء ،ومبا
اهلل وميثاقه ،وما أخذ اهلل على ٍ
أعطى اهلل من نفسه.

علي ،وال ألخيه
5ـ وعلى أن ال يبغي للحسن بن ّ
ألحد من أهل بيت رسول اهلل غائلًة س ّرًا
احلسني ،وال ٍ
وال جهرًا ،وال خييف أحدًا منهم يف أُ ُف ٍق من اآلفاق،
شهد عليه بذلك ،وكفى باهلل شهيدًا»
أن ّ
الصلح كان مسكن ساباط؛ قريبًا
واملوثوق ّ
حمل ُ
من موقع مدينة بغداد اليوم ،حيث كان معسكر اإلمام
احلسن(عليه السالم).
فلما أن ّ
مت ذلك رجع اإلمام (عليه السالم) مبن معه إىل
ّ
الكوفة.

نقض العهد

عدة أّيام ،وأخذ البيعة
اتجّ ه معاوية إىل الكوفة وأقام فيها ّ
له من أهلها كرهًا ،ث ّم صعد املنرب وخطب فيهم قائال
لتحجوا وال
«إّني واهلل ما قاتلتكم لتصّلوا وال لتصوموا وال ّ
ألتأمر عليكم،
لتزّكوا ،إّنكم لتفعلون ذلك ،ولكنيّ قاتلتكم ّ
وقد أعطاني اهلل ذلك وأنتم له كارهون ،أال وإّني كنت
منّيت احلسن وأعطيته أشياء ،ومجيعها حتت
قدمي ال أيف
ّ
بشيٍء منها له»
 ،ثم ذكر أمري املؤمنني واحلسن(عليهما السالم) بسوء،
وكان احلسن واحلسني(عليه السالم) جالسني عند ذلك.
فأجابه(عليه السالم)« :أّيها الذاكر علّيًا ،أنا احلسن وأبي
علي ،وأنت معاوية وأبوك صخر ،وأُ ّمي فاطمة وأُ ّمك هند،
وجدتك
وجدك حربّ ،
وجدي رسول اهلل ّ
ّ
وجدتي خدجية ّ
قتيلة ،فلعن اهلل أمخلنا ذكرًا ،وأألمنا حسبًا ،وش ّرنا قدمًا،
وأقدمنا كفرًا ونفاقًا» فصاح الناس آمني

قال االمام علي(عليه السالم):ال رزية اعظم من دوام سقم اجلسد.

Ö

مـــن أنا؟
أنا فيتامني مفيد ألجسامكم أقوم بامتصاص الكالسيوم والفسفور من األمعاء
وقنوات الكلى كما أقوم أيضًا برتسيب الكالسيوم يف العظام واألسنان لتتمتعوا
بعظام وأسنان قوية .أوجد يف اللنب ,والبيض ,والزبد ,واجلنب ,والسمك ،وأيضا
علي جمانًا مبجرد تعرضكم ألشعة الشمس فهي حتوي
تستطيعون احلصول ّ
كميات كبرية مين.
يسبب نقصي لني العظام والكساح عند األطفال ،ويسبب أيضًا ضعف األسنان
وفقدان الشهية وتعب وكسل اجلسم مع دوار وقيء وفقدان الوزن ,يف حني تؤدي
زيادتي يف اجلسم اىل تصلب الشرايني وحصوات الكلى .ها هل عرفتم من أنا؟؟؟
أنا صديقكم فيتامني D

تعرف على فواكه غريبة

»فاكهة التنني«

موطنها املكسيك ووسط جنوب أمريكا ومسيت
بهذا االسم بسبب شكلها ولونها ,وتكون بـ 3ألوان
ابيض ووردي وامحر وهلا طعم قريب من الكمثرى,
وأزهارها تؤكل أو يعمل بها الشاي.

أنا طائر مفرتس ،لي عينان كبريتان ومكيفتان لإلبصار يف الظالم،
ولكن ال بد من وجود الضوء حتى أمتكن من الرؤية على العكس مما
هو شائع بني الناس من أني قادر على الرؤية يف الظالم التام ،أنا
علي أن أحرك رأسي ملتابعة
ال أستطيع حتريك عي ّ
ين فلذا يتوجب ّ
األجسام املتحركة فأنا أستطيع أن أدير رأسي بزاوية تصل اىل
 270درجة ,منقاري معقوف وخماليب طويلة وحادة ألصطاد بها
الفئران والقوارض واألرانب والضفادع ،أنا ال أمضغ طعامي إمنا
أبتلعه غالبًا دفعة واحدة ،وأطرح كل ما ال يهضم على شكل كرات
صغرية .أعترب من أكثر الطيور املفيدة للفالحني حيث أخلصهم من
القوارض اليت تضر املزروعات مثل فئران احلقل واجلرذان وكذلك
األرانب .تضع زوجيت حوالي ثالث أو أربع بيضات ويصل احلد
األقصى إىل  12بيضة يكون شكلها مستديرًا ذو لون أبيض تعلوه
خيتص بإنشاء مسكين فأنا أفضل
صفرة أو زرقة .أنا كسول فيما ُّ
املساكن اجلاهزة إذ أراقب بعض الطيور حتى تغادر أعشاشها،
فأحل بها حمت ًّال! أعيش يف كل مكان من املناطق املدارية ،واملعتدلة،
وشبه القطبية من العامل ،يعتربني الناس نذيرًا بالشؤم ,لكوني أقيم
على األشجار الكبرية العالية ويف األماكن اخلربة اليت ال يرتادها
اإلنسان كثريًا ،وأصدر صياحًا حزينا قد خييف الناس يف الليالي
هل عرفتم من أنا؟
املظلمة.

الكيوي

الكيوي من الفواكه الغنية جدًا بفيتامني  Cحيث حتتوي الثمرة الواحدة على نسبة عالية منه تصل إىل  300ملغم لكل
100غرام ,يف الوقت الذي حتتوي كل  100غرام من مثرة الربتقال على  50ملغم من فيتامني  ،Cباإلضافة إىل كميات
مناسبة من أمالح الفسفور والبوتاسيوم واحلديد .ويؤكد خرباء التغذية أن هذه الفاكهة بإمكانها تغطية حاجة اجلسم
اليومية من هذا الفيتامني .ويعترب الكيوي من الفاكهة اليت تؤمن وحدات حرارية قليلة للجسم ،فالثمرة الواحدة تعطي
اجلسم حوالي  20سعرة حرارية ألنها حتتوي على نسبة عالية من األلياف ،وهلذا فهي مفيدة جدًا للنظم الغذائية
اخلاصة بعمليات إنقاص الوزن ألنها تساعد املعدة على الشعور بالشبع واالمتالء .ويشري اختصاصيو التغذية إىل أن
هلذه الفاكهة مردودًا بدنيًا وعقليًا جيدًا .ونظرًا لغنى ه ذه الفاكهة بفيتامني  Cواألمالح املعدنية ينصح بتناول الكيوي
للمساعدة على مقاومة التهابات األنسجة والتخلص من حاالت الرشح الشديدة .كما تزيد من قدرة اجلسم الذاتية
على الدفاع الطبيعي ومقاومة اضطرابات الدورة الدموية وتنشيط خاليا األنسجة العصبية .وينصح خرباء التغذية
مرضى فقر الدم بتناول هذه الثمرة ألنها حتتوي على إنزيم اشينيدين  Achinidinالذي يتحلل يف الربوتينات ،ويوصف
الكيوي لعالج السمنة والتهابات األنسجة والتقلصات العضلية والضعف العام واإلرهاق ،فهذه الفاكهة مساعدة لعملية اهلضم
وملينة لألمعاء ،وتساعد على تطهري وختفيض معدل الكولسرتول يف الدم .وباإلمكان حفظ مثرة الكيوي لفرتة طويلة تصل إىل
ستة أشهر يف مكان بارد وجاف ،ولكن اخلرباء ينصحون بتناوله وهو طازج نظرًا ألنه حيتوي على كمية أكرب من فيتامني . c
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قال االمام الصادق(عليه السالم):من خاف الناس لسانه فهو يف النار.

الفريوسات
تتضمن معظم الكمبيوترات الشخصية
املباعة حديثًا برامج ملكافحة
الفريوسات ،وهذه احلقيقة ،أكثر من أي شيء آخر ،تدلنا على مدى
انتشار الفريوسات ،ومدى قبول صناعة الكمبيوتر بها ،كقدر ال مفر
منه! لقد أصبحت الفريوسات أمرًا واقعًا يف عامل الكمبيوتر اليوم .يوجد
حاليًا اآلالف من فريوسات الكمبيوتر ،وميكن تصنيفها إىل عدة فئات،
لكنها مجيعًا ،على العموم ،ختضع لتعريف مشرتك بسيط :الفريوس
هو برنامج كمبيوتر مصمم عمدًا ليقرتن بربنامج آخر ،حبيث يعمل
ثم يعيد إنتاج نفسه باقرتانه
الفريوس عندما يعمل ذلك الربنامج ،ومن َّ
بربامج أخرى .ويقرتن الفريوس بالربنامج األصلي بإلصاق نفسه به ،أو
باستبداله أحيانًا ،وقد يغري الفريوس نفسه عند إعادة اإلنتاج ،فيظهر
كنسخة معدلة عن النسخة اليت قبلها ،كلما كرر العملية.

أطعمة حتميك
من أضرار الكمبيوتر
أعد فريق من علماء صينيني وصفة
طبية تتضمن عدة
انواع من األطعمة مثل اخلضروات والفاصولياء اخلضراء والفطر
والشاي األخضر تقدم اىل الذين جيلسون لفرتات طويلة أمام شاشة
الكومبيوتر .وأثبتوا إن هذه الوصفة هي عالج فعال لألمراض اليت
تتبع اإلستخدام الطويل للكومبيوتر كإجهاد العني وتعرض شبكيتها
للخطر وإجهاد املفاصل.
وهناك نصائح عامة تقلل أضرار الكومبيوتر منها:
 .1أن تكون شاشة الكومبيوتر قليلة اإلشعاع.
 .2أخذ فرتة راحة بني حني وآخر .
 .3عدم التحديق بشاشة الكومبيوتر ملدة طويلة وحتريك العني واغماضها.
 .4اجللوس بصورة صحيحة وجعل املفاصل بشكل زوايا قائمة.
قال االمام الرضا(عليه السالم):الطيب من اخالق االنبياء.

ما هي تقنية
البلوتوث؟
البلوتوث هي عبارة عن اتصاالت السلكية عالية
السرعة قصرية املدى مصممة لالتصال بني
اهلواتف احملمولة وايضًا االجهزة احملمولة ,وتعمل
على موجة  2.4جيجا هريتز وقادرة على نقل
ملفات الفيديو والصوتيات ,ويتيح للمستخدمني
التعامل مع االجهزة تسمح بانتقال البيانات بني
االجهزة مبسافة  10مرت وتنقل البيانات مبعدل
 1ميجابايت وهي اسرع من انتقال البيانات عرب
االسالك وهي عبارة عن بديل لالتصاالت السلكية
املزعجة فال حاجة لألسالك والكابالت لالتصال,
ويتميز البلوتوث باملتانة والسرعة والتكلفة
الرخيصة .اول من قام بتطوير البلوتوث هي شركة
اريكسون وبعد ذلك قامت الشركات االلكرتونية
االخرى بتطويره اريكسون ونوكيا وانتل وتوشيبا
واي بي ام الذين انضموا ليكونوا جمموعة باسم
جمموعة ذات االهتمام املشرتك بالبلوتوث.
تعود التسمية إىل ملك الدينمارك هارولد بلوتوث
 Harald Bluetoothالذي وحد الدمنارك
والنرويج وادخلهم يف الديانة املسيحية .واختري
هذا االسم هلذه التكنولوجيا للداللة على مدى
اهمية شراكة الدينمارك والنرويج والسويد
وفنلندا يف صناعة االتصاالت ،بالرغم من أن
التسمية ال عالقة هلا مبضمون التكنولوجيا.

اللغز

*ساعتا حائط إحداهما تدق كل ثالث ساعات واألخرى
تدق كل أربع ساعات متى تدق الساعتان معا ؟
*كانت هناك خنلة طويلة جدًا جدًا وكان هناك أربع
حيوانات :أسد ,زرافة ,سنجاب ,قرد .قرر األربعة أن
يتنافسون من يستطيع أسرع قطف املوز ,من تعتقد
سريبح؟ جوابك سوف يعكس شخصيتك ,عليك اإلجابة
يف مدة ال تتجاوز عن  10ثوان.
إذا كانت إجابتك :الزرافة أو السنجاب أو القرد أو
األسد ,فهي خاطئة!
ألن النخلة ال تثمر موزًا!!!
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يدون  ،وقال
قال اإلمام الصادق عليه السالم  :كان أمري املؤمنني عليه السالم يعجبه أن يروى شعر أبي طالب عليه السالم  ،وأن َّ
تعلَّموه وعلِّموه أوالدكم فإّنه كان على دين اهلل وفيه علم كثري .

ومن مشهور شعره قصيدته الالمية اليت قال عنها ابن كثري  :هي قصيدة بليغة جدًا ال يستطيع أن يقوهلا إ ّال من نسبت إليه وهي

أفحل من املعلقات السبع وأبلغ يف تأدية املعنى وحنن سننشر هذه القصيدة العصماء متمنني من ابنائنا فتية اخلري حفظها استجابة
المر االمام يف حفظها ولطوهلا وطول شرحها سنجعلها على اقسام وها هو القسم الثاني:
يُ����ط����اعُ ِب���ن���ا ال�����عُ �����دّى َ ،و َودُّوا َل������ ْو أَ َّن���ن���ا
�����ت ال�����ل����� ِه َن����ْت���� رُْ� َك َم��� َّك��� َة
َك���� َذ ْب����ت ْ
ُ����م َو َب������ ْي� ِ
��م���داً
َك���� َذ ْب���� ُت����م وبَ����� ْي ِ
�����ت ال����ل���� ِه ُن���� ْب����زى ُم���ح� َّ
������ص�����رعَ َح����� ْو َل����� ُه
����م�����ه ح�����ت�����ى ُن
َّ
����س����� ِل� ُ
و ُن� ْ
ال����ح����دي���� ِد إل��� ْي� ُ
وي����نْ����ه َ
َ����ض َق����������وْمٌ يف
��ك���مُ
َ
ِّ
����ب َر ْدعَ������� ُه
وح���� َّت����ى َن������� َرى َذا
���ن َي����� ْر َك� ُ
ال���ض��� ْغ ِ
وإ َّن��������ا َل��� ْع���م��� ُر ال����ل���� ِه إِ ْن َج������ َّد م����ا أَ َرى
����ت����ى ِم���� ْث ُ
ِّ
���ه���اب َس��� َم��� ْي���دَع
ال���ش
����ل
���ي َف
ً
ِب���� َك���� َّف� ْ
ِ
َ
َ���س���ق���ى ال������ َغ���م��امُ ِب��� َو ْج��� ِه��� ِه
وأ ْب
ُ���س���ت ْ
�����ي�����ض ي ْ

وَم�������ا َت��������� ْر ُك َق�������وم ال أب�������ا ل� َ
����ك َ ،س���� ِّي����داً
ه��اش��م
يَ����ل����و ُذ ِب������� ِه ال������ ُه���ل�� ّا ُك ِم��������نْ آلِ
ِ

َج�������زَى ال����ل���� ُه عَ����نّ����ا عَ���� ْب���� َد َش���� ْم����س َو َن����� ْو َف� ً
�ل��ا
( )1ال ُع ّدى مجع عاد من عدا عليه .
( )2أي واهلل ال نرتك مكة وال نظعن منها  ،لكن
امركم يف هموم ووساوس صدر .
( )3نبزى بالبناء للمفعول  ،أي ُن ْغَلب ونقهر عليه ،
يقال أبزى فالن بفالن إذا غلبه وقهره والطعن يكون
بالرمح  ،والنضال يكون بالسهم .
َّ
( )4أي ال نسلمه  ،من اسلمه مبعنى سلمه لفالن ،
او من اسلمه مبعنى خذله واحلالئل  :مجع حليلة
وهي الزوجة .
( )5النهوض يف احلديد عبارة عن لبسه واستعماله
يف احلرب  .والروايا  :مجع راوية  ،وهو البعري او
البغل او احلمار الذي يستقى عليه  .وذات الصالصل
هي املزادة اليت ينقلب فيها املاء  ،وتسميها العامة
الراوية  .والصالصل  :مجع صلصلة بضم الصادين
وهي بقية املاء يف االداوة  .يريد  :ان الرجال مثقلني
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���������واب ت�������رك وك������ا ُب������لِ ()1
������س�������دُّ ب���ن���ا أب�
ُ
ُت� َ
و َن ْ
�����ظ�����ع ُ
������م يف بَ��ل��ا ِب�����لِ ()2
َ�����ن إ ّال أ ْم������� ُر ُك� ْ

�����اض������لِ ()3
وملّ���������ا ُن����ط����ا ِع�������ن دُو َن�����������ه و ُن������ن� ِ
ُ
و َن������ذهَ
����ح��ل��ا ِئ�����لِ ()4
������ل عَ�������نْ أَ ْب����ن����ا ِئ����ن����ا وال� َ
َ
����ح َ
�ل�اص����ل()5
ُن
ذات ال� َّ
����ت ِ
����ه����وض ال����� َّرواي�����ا َت ْ
���ص� ِ
���ل َ
َّ
���ن ِف���� ْع� َ
ِم�����نَ
�����ب ا ُمل���� َت����ح����ا ِم����لِ ()6
ال���ط��� ْع ِ
األ ْن����� َك ِ
أس����ي����ا َف����ن����ا
ْ

���س����نْ
َل���� َت���� ْل���� َت���� ِب� َ
ب����اس����لِ ()8
��ح���ق���ي��� َق��� ِة
أَ ِخ��������ي ِث���� َق����ة ح����ا ِم����ي ال� َ
ِ
ُ
ْي���� َذ ْرب ُم�������وا ِك�������لِ ()9
ي����ح����وط ال������ ِّذم������ا َر َغ���� رَْ
���ص���� َم� ٌ
َ
���ة ل���ل��أرا ِم������لِ ()10
مِث�
���������ال ال��� َي���ت���ام���ى ِع� ْ
ب����األم����ا ِث����لِ ()7

�����واض������لِ ()11
����م ِع�����نْ�����دَهُ يف َر ْح����� َم�����ة و َف�
َف����� ُه� ْ
ِ
ع�����اج ً
عُ ����ق����وبَ���� َة رَ ٍّ
آج��������لِ ()12
ش
��ل��ا َغ����� َ
ْي����� رْ ِ
ِ

باحلديد كاجلمال اليت حتمل املياه مثقلة  ،شبه
قعقعة احلديد بصلصلة املاء يف املزادات .
( )6الضغن بالكسر احلقد  .يقال للقتيل  .ركب
ردعه  :اذا خر لوجهه على دمه  .والردع بفتح الراء
وسكون الدال  :اللطخ واالثر من الدم والزعفران .
ومن الطعن متعلق بريكب  .واالنكب  :املائل إىل جهة
 ،واراد كفعل االنكب  ،واملتحامل باملهملة  :اجلائر
والظامل .
( )7االلتباس  :االختالط واملالبسة واالماثل :
االشراف  ،واملعنى ان دام هذا العناد الذي اراه تنل
سيوفنا اشرافكم .
( )8قوله  :مثل ِّ
الشهاب  ،يريد اّنه شجيع ال يقاومه
أحد يف احلرب  ،كأ ّنه شعلة نار حيرق من يقرب منه
السيد املوطأ االكناف .
والسميدع بفتح السني ِّ ،
َّ .
واحلقيقة  :ما حيق على الرجل ان حيميه  .والباسل :

الشجيع الشديد الذي ميتنع ان يأخذه أحد يف احلرب
وقد حقق اهلل ما تفرسه أبو طالب يوم بدر على يد
علي بن ابي طالب عليه السالم خاصة حيث قتل
نصف قتلى قريش يف بدر وقد شارك املسلمني يف
النصف االخر ولقد كان أبو طالب على ِعلْم بالتّقدير
أن ناصر النيب (صلى اهلل عليه وآله) هو
اإلهلي َّ
ولده علي واألوصاف يف البيت ال تنطبق إال على علي
أن
عليه السالم  ،وقد كان أهل الكتاب أيضا يعلمون َّ
ؤيد النيب (صلى اهلل عليه وآله) املكي
اهلل تعاىل سُي ِّ
بعلي وقد ورد اسم علي مقرونا باسم النيب يف اجنيل
يوحنا االصحاح االول الفقرة 19
( )9ال أبا لك يستعمل كناية عن املدح والذم والسيد
من السيادة وهو اجملد والشرف  .وحاطه :رعاه
والذمار  :ما وراء الرجل مما حيق عليه ان حيميه .
والذرب بفتح الذال املعجمة وكسر الراء وهو الفاحش

قال رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم):من اجالل اهلل اجالل ذي الشيبه املسلم.

حتية االمام عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف

يف جلسة عائلية مجيلة افتتحناها بذكر املهدي املنتظر
(عجل اهلل تعاىل فرجه) ،قلت :يا أبي ملاذا عندما نذكر اإلمام
املهدي (عليه السالم) نقوم ونضع أيدينا على رؤوسنا .فأجاب
أبي قائ ً
ال :يا بين حنن نفعل هكذا تأسيًا باإلمام الرضا (عليه
السالم) عندما دخل عليه شاعر أهل البيت دعبل اخلزاعي
وقرأ قصيدته اخلالدة فعندما وصل إىل اسم قائم أهل البيت
(عليه السالم) قام اإلمام الرضا (عليه السالم) إجال ًال
واحرتامًا ألنه منقذ البشرية وهو اإلمام املوعود.

من هو

الذي خصه اهلل تعاىل بلقب امري املؤمنني وجعله رسول اهلل (صلى
اهلل عليه واله وسلم) باب مدينة علمه بأمر من اهلل سبحانه
وتعاىل حيث اشار رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله وسلم) بيده
الكرمية اليه وقال اىل ام سلمة((:امسعي واشهدي هذا (؟) عيبة
علمي وبابي الذي اوتى منه واخي يف الدنيا واالخرة ومعي يف
السنام االعلى)).

وجاء عن ابن عباس أن رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم)
قال((:يا (؟) انت امام املسلمني وامري املؤمنني وقائد الغر
احملجلني وحجة اهلل بعدي وسيد الوصيني)).
وعن ابن عباس ايضًا قال((:ما انزل اهلل يا ايها الذين امنوا اال
و (؟) امريها وشريفها)) ،وقد دخل عليه ابو مسعر قال :دخلت
عليه وبيديه ذهب فقال((:انا يعسوب املؤمنني وهذا يعسوب
املنافقني)) وجاء عن ابي ذر الغفاري قال كنا ذات يوم عند رسول
اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم)((:يدخل عليكم من هذا الباب
رجل هو امري املؤمنني وامام املسلمني)) فاذا هو يدخل فاستقبله
رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم) واقبل علينا بوجهه الكريم
فقال((:هذا امامكم بعدي)).
وقال عنه نصري سلهب يف كتابه :ان موقفه بل مواقفه مجيعها ال
تشرح وال تدرك اال يف ضوء االميان .فكل كلمة قال او كتب ،وكل
عمل اتى ،وكل موقف اختذ مجيعها دون استثناء ،نابعة من كونه
مؤمنًا كبريًا بل كبري املؤمنني بل امري املؤمنني .حتى قال :كان
القرآن غذاءه الروحي يتلوه نهارًا وآناء الليل ،جيلو غوامضه ،يسري

اعداد :لبيب السعدي

اح��ك��ام��ه ،ويتأمل
اب���ع���اده واعماقه
يسبح حب��م��د اهلل
وي��س��ت��غ��ف��ره ،حتى
غدا ال يقوى على
احل����ي����اة ب����دون����ه،
فهو رفيقه واليفه
وان���ي���س���ه ،واملعني
الذي فيه يروي عطشه اىل اشياء السماء والطريق الذي يوصله
اىل اهلل فهو القائل((لو كشف لي الغطاء ملا ازددت يقينًا)).
وقال عدوه اللدود عمرو بن العاص من قصيدته الالمية املشهورة
اليت هدد بها معاوية عندما تقاعس من اعطائه خراج مصر:
وكم قد مسعنا من املصطفى
ويف ي����وم خ���م رق����ى منربًا
ويف ك����ف����ه ك����ف����ه م���ع���ل���ن���ًا
الست بكم منكم يف النفوس
ف����احن����ل����ه ام��������رة امل���ؤم���ن�ي�ن
وق����ال ف��م��ن ك��ن��ت م����وىل له
وقال الصاحب بن عباد:
ان احمل��ب��ة ل��ل��وص��ي فريضة
ق���د ك��ل��ف اهلل ال�ب�ري���ة كلها

وص���اي���ا خم��ص��ص��ة يف
ي���ب���ل���غ وال������رك������ب مل ي���رح���ل
ي���ن���ادي ب���أم���ر ال��ع��زي��ز العلي
ب�����أوىل؟ ف��ق��ال��وا ب��ل��ى فافعل
م����ن اهلل م��س��ت��خ��ل��ف املنحل
ف���ه���ذا ل���ه ال���ي���وم ن��ع��م الولي
(؟)
............

(؟)
امل������ؤم������ن���ي��ن.........

اع��ن��ي ام��ي��ر
واخ������ت������اره ل��ل���م���ؤم���ن�ي�ن وليا

هل عرفت االن من هو؟

قال رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم) :حرم لباس احلرير والذهب على ذكور اميت واحل الناثهم.
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حقائق تأريخية
جلس االب كعادته يسأل اوالده عما درسوه يف املدرسة فسأهلم عن
درسهم فقال االبن:لقد حتدث املدرس عن موضوع صناعة النقود
وقال انها من اجنازات ومبتكرات اخلليفة االموي عبد امللك بن مروان وشرحها
لنا كما هو موجود يف كتاب مادة التاريخ.
االب :يا اوالدي ان احلقيقة ليست كما هو موجود يف الكتاب وسأحدثكم عن قصة
صناعة النقود يف يوم من االيام وصلت بضاعة من الروم وكانت ثيابًا طبع عليها
عالمة الصليب وبعض الشعارات الرومانية وكان الغرض ترويج ديانة امرباطور الروم واضعاف الديانة االسالمية حيث
كانت يف بداياتها فشكى املسملون االمر اىل اخلليفة فأمر مبنع بيع هذه البضاعة وملا وصل اخلرب اىل ملك الروم ارسل
اىل اخلليفة انه لو مل يرتفع هذا املنع فسأجعل عالمة على النقود الرومانية فيها اهانة لدينكم ولنبيكم وكانت العملة انذاك
تصنع يف بالد الرومان ومل يعرف العرب واملسلمون صناعة النقود اص ً
ال.
االبن :وماذا فعل اخلليفة انذاك.
االب :لقد شعر اخلليفة باالهانة وعرف ان ملكه متزلزل وانه تابع اقتصاديًا لعدوه وانه ال بد ان جيد ح ً
ال لذلك
فاستشار أصحابه يف احلل الذي يقف يف مواجهة تهديد ملك الروم ،فأشاروا عليه بأن يرسل بطلب اإلمام الباقر (عليه
السالم) من املدينة القرتاح احللول املناسبة لرد ذلك االعتداء الصارخ الذي حصل ضد اإلسالم ونبيه (صلى اهلل عليه
وآله) ،وعندما وصل اإلمام وعرضوا عليه املشكلة قال( :ال يعظم هذا عليك ،فإنه ليس بشيء من جهتني :إحداهما :أن اهلل
عزوجل مل يكن ليطلق ما تهدد به صاحب الروم يف رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،واألخرى :وجود احليلة فيه) .فقال
عبد امللك وما هي؟ قال اإلمام (عليه السالم)( :تدعو يف هذه الساعة بصنّاع ،فيضربون بني يديك سككًا للدراهم والدنانري،
وجتعل النقش عليها صورة التوحيد وذكر رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) أحدهما يف وجه الدينار واآلخر يف الوجه الثاني،
وجتعل مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي ُيضرب فيه ،والسنة اليت يضرب فيها تلك الدراهم والدنانري) ،وطلب إليه
أن يأمر بأن يتعامل املسلمون بهذه الدنانري والدراهم اجلديدة ،ألن هاتني العملتني كانتا حتى ذلك العهد من صنع الروم
يف بالدهم ،ومل يكن املسلمون قد عرفوا صناعة العملة الفضية والذهبية بعد ،وفعل عبد امللك ما طلب منه اإلمام (عليه
السالم) ،وعندئذ رد اخلليفة رسول ملك الروم مع الرسالة له يقول فيها( :إن اهلل عز وجل مانعك مما أردت أن تفعله ،وقد
تقدمت إىل عمالي يف أقطار البالد بكذا وكذا وإبطال السكك والرموز الرومية) ،وهكذا أبطل اإلمام (عليه السالم) مؤامرة
ملك الروم بنقش العملة وفيها شتم للنيب (صلى اهلل عليه وآله).
االبن :ما اعجب ما امسع يا ابي ملاذا ال تكتب هذه احلقائق يف الكتب الدراسية ملاذا هذا االجحاف والظلم يف حق آل
البيت(عليهم السالم).
االب :يا اوالدي هناك حقائق كثرية قد اخفاها املؤرخون حقدًا وبغضًا على آل البيت(عليهم السالم).

ÎÑ

قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله وسلم):من اخذ يلبس ثوبًا ليباهي به لينظر الناس اليه مل ينظر
اهلل اليه حتى ينزعه.

سبحان الله
هذا خلق الله فأروين ماذا خلق الذين من دونه
منل بكل األلوان
الحظ العامل اهلندي «حممد بابو» أن النمل احمليط مبنزله يتميز
مبعدة شفافة ،فقام بتجربة مثرية وضع فيها أمام النمل سكرًا
سائ ً
ال مت تلوينه بألوان خمتلفة ،فكانت النتيجة مدهشة وهي أن
النمل يتلون بلون السكر! والطريف أن النمل حني يقوم بتناول عدة
ألوان خمتلفة متتزج يف معدته لينتج لونًا جديدًا!
أما عن سبب احتفاظ قطرات السكر السائلة بشكلها فيعود إىل
طالء السطح الذي وضعت عليها مبادة الربافني ،وهي املادة اليت
يتم استخدامها يف صناعة الشموع ومرطبات البشرة.

ينبوع الصباح املجيد
أغرب وأروع الظواهر الطبيعية يف العامل ،ينبوع جمد الصباح الذي
يقع يف حديقة «يلو ستون» بوالية كولورادو األمريكية .أطلق االسم
على هذا الينبوع لتشابهه مع وردة حتمل نفس االسم .إن تدرج األلوان
املذهل ناتج عن البكترييا اليت تسكن املاء.
من دعاء االمام السجاد(عليه السالم) لنفسه وألهل واليته:
اح ُجبْنا َع ِن اإللحْ اِد يف َع َظ َمِت َك
يا َم ْن ال َتنَْقضي َع ُ
جآئب َع َظ َمِتِه؛ َص ِّل َعلى محُ َ َّم ٍد َوآِلِهَ ،و ْ
قال االمام الصادق(عليه السالم):ملعون من ضرب والده او والدته ملعون ملعون من عق والديه,
ملعون ملعون من مل يوقر املسجد.

ÎÒ

ƱƺƿŹřƺů

źƨŝƾŝŏƲŝŶưŰƯ

حممد بن أبي بكر بن أبي قحافة ,من حواري أمري املؤمنني (عليه السالم) ومن خواص أصحابه ،ومن األصفياء ومن
السابقني املقربني .كان جليل القدر ،عظيم املنزلة ،جمدًا جماهدًا عابدًا حتى مسي بعابد قريش .قتله معاوية بن خديج يف
مصر سنة  38هـ يف خالفة أمري املؤمنني علي ابن ابي طالب (عليه السالم) وكان عام ً
ال عليها من قبله.
ولد يف حجة الوداع ,وكان عمره عند وفاة أبيه أبي بكر أقل من سنتني وستة أشهر بقليل .فلما مات أبو بكر ,تزوج أمري املؤمنني
علي(عليه السالم) من أمه أمساء بنت عميس ,وكان حممد ربيبه ،فنشأ وترعرع يف حجر أمري املؤمنني (عليه السالم) منذ
صباه.
وحزن اإلمام علي (عليه السالم) على حممد عند مقتله حتى رؤي ذلك يف وجهه وتبني فيه .فقد جاء يف كتاب ألمري املؤمنني
(عليه السالم) إىل عبد اهلل بن العباس بعد مقتل حممد :أما بعد :فإن مصر قد افتتحت وحممد بن أبي بكر قد استشهد.
فعند اهلل حنتسبه ولدًا ناصحًا ،وعام ً
ال كادحًا ،وسيفًا قاطعًا ،وركنًا رافعًا  ...اخل.
وقد ُذكر حممد بن أبي بكر عند أبي عبد اهلل الصادق (عليه السالم) ،فقال :رمحه اهلل وصلى عليه ،قال ألمري املؤمنني (عليه
السالم) يومًا من األيام :ابسط يدك أبايعك ،فقال :أَو ما فعلت؟ قال :بلى ،فبسط يده ،فقال :أشهد أنك إمام مفرتض طاعتك،
وأن  ،..........قال أبو عبد اهلل (عليه السالم) :كان النجابة من قبل أمه أمساء بنت عميس ،رمحة اهلل عليها ،ال من ..........

أثايف اإلسالم

املدرس :قال اإلمام الصادق (عليه السالم)« :أثايف اإلسالم ثالثة :الصالة والزكاة والوالية ,ال تصح واحدة منها إال بصاحبتيها».
أعزائي الطلبة أرجو حفظ هذا احلديث فإني سأسألكم عنه غدًا إن شاء اهلل.
مسري :أستاذ ,ما معنى األثايف؟
املدرس :األثايف هو مجع أثفية بالضم والكسر ,وهي األحجار اليت يوضع عليها القدر وأقلها ثالثة فاألركان املهمة هي هذه الثالثة.
حمسن :وما عالقة ذلك باإلسالم؟
األستاذ :العالقة واضحة يا ولدي فكما أن القدر ال يستوي إال على ثالث أثايف فاإلسالم أيضًا ال يتحقق إال إذا التزم اإلنسان بهذه
األمور الثالثة فالصالة هي ربط اإلنسان مع خالقه والزكاة ربطها مع الناس خصوصًا الفقراء (عيال اهلل) وكل واحد منهما حباجة
إىل رابط والوالية هي الرابط الذي يربط املصلي مع اهلل والزكاة مع الفقراء.
مؤمل :كيف تكون الوالية هي الرابط بني الصالة والزكاة؟
األستاذ :إن الوالية تعين االعتقاد باإلمام احلق الذي نصبه اهلل تعاىل فهو اعرف من غريه بالطريق إىل اهلل واعرف بعيال اهلل
فهو يربط املصلي باهلل بالصالة ويربطه مع الناس بالزكاة.

ÎÓ

قال رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم):مثل الصلوات اخلمس كمثل نهر جار عذب على باب
احدكم يغسل فيه كل يوم مخس مرات فما يبقي ذلك من الدنس.

اعداد :السيد جعفر الحسيني

 1ربيع االول

َح َد َث يف التاريخ

يف مثل هذا اليوم بات اإلمام علي (عليه السالم) يف فراش النيب
(صلى اهلل عليه واله) فاديًا نفسه من أجل رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله) ,فعندما أمر اهلل
سبحانه نبيه باهلجرة إىل املدينة ,دعا الرسول (صلى اهلل عليه واله) اإلمام علي (عليه السالم)
وقال له :أ َمرني ُ
عز َّ
أنت
اهلل َّ
وجل أ ْن آ ُمرك باملبيت يف فراشي ،لكي ختفي بمِ َ بيِتك عليهم أثري ،فما َ
َ
يب اهلل؟ فقال (صلى اهلل عليه و آله) َ :نَعم
صانع؟ فقال اإلمام (عليه السالم ):أَو
َّ
تسلمن بمِ َ بييت يا َن َّ
ً
فتبسم اإلمام (عليه السالم) ضاحكًا ،وأهوى إىل األرض ساجدا .فبات اإلمام علي (عليه السالم)
َّ
ِّ
ً
استقر النيب
تلك الليلة يف فراش النيب (صلى اهلل عليه و آله) موطنا نفسه على القتل ,و بعد أن
َّ
املنورة َكتَب إىل اإلمام علي (عليه السالم) كتابًا أ َم َره فيه باملسري
(صلى اهلل عليه و آله) يف املدينة َّ
ً
َّجها حنو املدينة.
إليه فخرج اإلمام علي (عليه السالم) من مكة ومعه الفواطم واألماناتُ ،مت ِ

 8ربيع االول
شهادة اإلمام احلسن العسكري (عليه السالم) ،وقد جهد ملوك العباسيني على ظلمه
وإنزال أقسى العقوبات به ،فكانوا ينقلونه من سجن إىل سجن وحجبوه عن االلتقاء بشيعته،
كما منعوا العلماء والفقهاء من االنتهال من منري علومه ،كل ذلك خوفًا منهم من والدة اإلمام
املنتظر الذي بشر به الرسول األعظم (صلى اهلل عليه واله) ،حتى قام املعتمد العباسي
(لعنه اهلل) بقتل اإلمام احلسن (عليه السالم) بدس السم اليه وكان له من العمر  28سنة,
وصلى عليه ولده اإلمام املهدي (عليه السالم) ثم دفن اإلمام العسكري جبنب أبيه اإلمام
اهلادي (عليهما السالم) ,فتوىل اإلمام املهدي (عليه السالم) منصب اإلمامة بعد أبيه
وهو ابن مخس سنوات ,وابتدأت الغيبة الصغرى ونيابة السفراء األربعة ألن العباسيني كان
يرتبصون باإلمام (عليه السالم) ليقتلوه ,ولكن يأبى اهلل إال أن يتم نوره.

 10ربيع االول

ذكرى وفاة عبد املطلب امللقب بشيبة احلمدالذي كان املَفزَع وامللجا لقريش يف
النوائب قد مجع حمامد الصفات فكان يطعم اجلائع ويكسي العريان وجيري اخلائف،قد رفض عبادة األوثان  ،ووحد اهلل
سبحانه وتعاىل فكان يويف بالنذر ومينع نكاح احملارم وكان يقطع يد السارق وينهى عن قتل املوؤودة  ،ومينع شرب اخلمر
وفعل الزنا  ،وأن ال يطوف يف البيت عريان  ،وكان يكرم اجلار  ،ويرعى الذمام  .فقد قاطع حرب بن أمية ألنه قتل جاره ،قد
توىل أمر سقاية ورفادة احلجيج،وهوالذي كشف ماء زمزم  ،واستخرج ما كان مدفونا فيها.
مات ودفن يف مكة يف مقربة بين هاشم يف احلجون ،هدم قربه على يد آل سعود يف القرن املاضي .فالسالم عليه يوم ولد
ويوم يبعث حيًا.

 17ربيع االول
يف السابع عشر من هذا الشهر مير علينا ذكرى والدة الرسول االعظم و املبعوث اخلامت
وقد يعجز القلم عن وصفه وبيان سريته ولد (صلى اهلل عليه واله وسلم) يف مكة يف دار
والده عبد اهلل وامه آمنة بنت وهب تربى يتيمًا وكرب يف حجر جده عبد املطلب وبعده ماتت
امه ومات جده فكفله عمه ابوطالب وبعد ان بلغ شابًا عمل بالتجارة وتزوج من السيدة
خدجية وعند بلوغه سن األربعني بعثه اهلل نبيًا للعاملني وصفه اهلل بأعظم األوصاف يف كتابه
الكريم حيث قال(وانك لعلى خلق عظيم ) وقال تعاىل(:وماارسلناك اال رمحًة للعاملني).

قال االمام علي(عليه السالم):اعجاب املرء بنفسه دليل على ضعف عقله.

ÎÔ

اإلعجاز اإللهي يف خلق األنف
أألنف أعظم و أعجب جهاز تكييف عرفته البشرية ,خلق اهلل األنف و هيأه لوظائف عديدة  .ومن أعجب هذه الوظائف و أعظمها
هو تكييفه للهواء الداخل للجهاز التنفسي  ،سواء بإمداده باحلرارة جلعله مناسبًا ومقاربًا لدرجة حرارة اجلسم أو ترطيبه وإمداده
بدرجة الرطوبة املناسبة  ،حتى ال يكون جافًا ينطلق وحيطم أغشية الرئة الدقيقة الرقيقة .
يقول د .سلوم – أستاذ األحباث و أستاذ علم وظائف األعضاء بالكلية امللكية يف اجنلرتا -يف كتابه (أمراض اإلذن واألنف واحلنجرة
) ((:أن تكييف اهلواء هي أعظم وأعجب وظيفة للغشاء املخاطي لألنف )).
ولقد هيأ اهلل سبحانه وتعاىل األنف برتكيب خاص جيعله قادرًا على القيام بهذه املهمة  ،فغشاؤه املخاطي املبطن له حيتوي على كمية
عز َّ
وجل بزوائد ذات نسيج إسفنجي حتتوي على كمية أكرب من األوعية الدموية  ،وحينما
كبرية من األوعية الدموية  ،كما زوده اهلل َّ
مير اهلواء الداخل لألنف على هذه الكمية اهلائلة من األوعية الدموية وما حتويه من دم تتحول درجة حرارة اهلواء من  25درجة مئوية
إىل  37درجة مئوية  ،وهي درجة احلرارة املناسبة جلميع التفاعالت الكيميائية والبيولوجية .
أما ترطيب اهلواء  ،وإمداده بنسبة معينة وحمسوبة من خبار املاء فهي ضرورية وهامة حلياة األهداب اخللوية املوجودة بالغشاء
املخاطي املبطن لألنف وغياب هذه النسبة من الرطوبة حتى ولو لدقائق معدودة يؤدي إىل توقف هذه األهداب عن احلركة ورمبا
إىل اضمحالهلا وفنائها .
....جَع َل َ
نف باِردًا ساِئ ً
أس داًء إلاّ أخ َر َج ُه  ،وَلوال ذِل َك َلَثق َ
ال ؛ ِلَئ ّ
عز َّ
األ َ
ُل
((إن اهلل َّ
عن اإلمام الصادق (عليه السالم) َّ
وجل َ
ال َي َدَع فيِ َّ
الر ِ
َدَّوَد ))
ِّ
الدما ُغ وت َ
اعداد :حبيب حسون

ÎÕ

قال االمام علي(عليه السالم):اذا رأيت عاملًا فكن له خادمًا.

اعداد :الشيخ حممد ياسر

كوكبة الخلود

أتحدث عن نفيس :أنا عبد الرحمن بن عبد ربه األنصاري الخزرجي

لقد دخلت اإلسالم وأنا مقتنع متام االقتناع بأن عبادة غري اهلل باطلة وعند دخولي له كنت أتفحص وانظر
أزكى أنواع األطعمة لكي أطعمها من العلم فلم أجد أزكى من بيت علي (عليه السالم) فبقيت معه .كنت
من الذين شاهدوا النيب (صلى اهلل عليه واله) وحضروا يف يوم الغدير معه عندما وقف ونادى بأعلى
صوته( :أال إن اهلل عز وجل وليي ,وأنا ولي املؤمنني ،أال فمن كنت مواله فعلي مواله ,اللهم وال من وااله
وعاد من عاداه وأحب من أحبه وابغض من ابغضه واعن من أعانه) فبقى ذلك الصوت يرن يف أذني،
وبقيت على والية علي (عليه السالم) عند اختالف الناس فيما بينهم بعد وفاة واستشهاد النيب (صلى
اهلل عليه واله) وتأمر األول ثم الثاني ثم الثالث.
وبعد استشهاد اإلمام احلسن (عليه السالم) وموت معاوية (لعنه اهلل) وإرسال أهل العراق الرسل
لإلمام احلسني (عليه السالم) كنت من القادمني معه من مكة إىل كربالء مالزمًا له (عليه السالم)
إىل أن نشب القتال يوم الطف وبعدما أيقن الناس أن احلسني مقتول ال حمالة فهرب عنه من مل
يطلب ما طلب وقفت أنا ومجلة من أصحاب احلسني (عليه السالم) .ويف يوم العاشر هجم معسكر
بن سعد (لعنه اهلل) فاستأذن مجلة من األصحاب اإلمام ( عليه السالم) للقيام حبملة فأذن هلم وكنت
معهم ،أقول لكم يا إخوتي أنا كلما محي القتال واحرتقت نار احلرب كنت اشد شوقًا الن أدافع عن سيد الشهداء(عليه
السالم) وعياله ويف حلظة من الزمن وإذا بي وأنا بني احلور العني وهن يقلن لي :هنيئا لك اجلنة هنيئا لك اجلنة.

امي
ايقرأ ام ّ

عن جعفر بن حممد الصويف قال سألت أبا جعفر عليه السالم
حممد بن علي الرضا عليه السالم وقلت له يا بن رسول اهلل
مل مسى النيب األمي قال ما يقول الناس قال قلت له جعلت
فداك يزعمون إمنا مسى النيب األمي ألنه مل يكتب فقال كذبوا
عليهم لعنة اهلل انى يكون ذلك واهلل تبارك وتعاىل يقول يف
حمكم كتابه هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلوا عليهم
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة فكيف كان يعلمهم
ماال حيسن واهلل لقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يقرأ
ويكتب باثنني وسبعني أو بثالثة وسبعني لسانا وإمنا مسى
األمي ألنه كان من أهل مكة و مكة من أمهات القرى وذلك قول
اهلل تعاىل يف كتابه لتنذر أم القرى ومن حوهلا .

أن أول من أقام حفل مبناسبة عيد الغدير هو النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله
هل تعلم َّ
وسلم .

ÎÖ

عة من زبور آل محمد

من دعاء االمام السجاد

(عليه السالم)

عند املرض
(...فَماَ

أَ ْد ِري

ات
َط ِّي َب ِ

ِر ْز ِق َك،

يَا

إل ِهي،

أَيُّ

ا ْل َحا َلينْ ِ

أَ َح ُّق

َو َن َّش ْط َت ِني

ِبهَا

ال ْب ِتغا ِء

َم ْر َضا ِت َك

ِب ُّ
الش ْك ِر

َل َك،

َو َف ْض ِل َك،

ا َّل ِتي َم َّح ْص َت ِني ِبهَا ،وَال ِّنع َِم ا َّل ِتي أَ ْت َح ْف َت ِني ِبهَا َت ْخ ِفيفاً ِلماَ
ئاتَ ،و َت ْن ِبيهاً
الس ِّي ِ
َّ

ِل َتنَاوُلِ

ال َّت ْو َب ِة،

َو َت ْذ ِكرياً

ِل َم ْح ِو

ا ْل َح ْو َب ِة

وَأَيُّ

ا ْل َو ْق َتينْ ِ

أ ْولىَ

َو َق َّو ْي َت ِني

َم َعهَا

َعلىَ

يم
ِب َق ِد ِ

َما

َظهري ِمنَ

َث ُق َل ِب ِه َعلىَ
ال ِّن ْع َم ِة،

ِبا ْل َح ْم ِد

َوفيِ

ِخ َاللِ

أَ َو ْق ُت

َل َك،

َو َّف ْق َت ِني

َل ُه

ِمنْ

الص َح ِة
ِّ
َطا َع ِت َك

يئات َو َت ْطهرياً ِلماَ
ا ْل َخ ِط ِ
َذ ِل َك

َما

َكت ََب

ليِ َ

ا َّل ِتي

هَ ن َّْأ َت ِني

ِفيهَا

أَ ْم

َو ْق ُت

ا ْل ِع َّل ِة

ا ْن َغ َم ْس ُت في ِه ِمنَ
ا ْل َكا ِت َب ِان

ِمنْ

َزكيِ ِّ

َإح َساناً ِمنْ صَ ِني ِع َك إليَ َّ )
اال ْعماَ لِ َ ،ما ال َق ْل ٌب َف َّك َر ِفي ِه ،وَال ِل َس ٌان َن َط َق ِب ِه َو َال َجا ِر َح ٌة َت َك َّل َف ْت ُه ب َْل إ ْف َضا ًال ِمن َْك َعليَ َّ  ،و ْ

الرشح
فما ادري يا اهلي اي احلالني احق بالشكر احال الصحة واهلناء اليت انشط بها واقوى على عمل اخلري وطاعة اهلل؟ ام
الشدة اليت توقظين من السبات والغفلة وتدفع بي اىل التوبة والرجوع اىل اهلل.
حال املرض ووقت َّ
ومن فوائد العلة انه حط ملا ثقل به على ظهري من اخلطيئات ففي احلديث الشريف:
(ما من مؤمن يصيبه مرض فما سواه اال حط اهلل به خطاياه كما حتط الشجرة ورقها)
ولكن بشرطني :االول/ان يسلم املريض امره هلل ظاهرًا وواقعًا وال يطلب تعلي ً
ال ومربرًا ملا فعل اهلل به ويقول(ملاذا يا
ربي اصبتين) مث ً
ال.
الثاني/ان يكون الذنب هلل ال للناس ,الن حقوق االخرين ال تسقط اال بالوفاء او الصفح من اهلها عن نفس راضية متام الرضا.
يم ِّ
الن ْع َمِة) احلوبة مبعنى اخلطيئة ,واملراد بالنعمة هما الصحة والعافية السابقة على
(َوَت ْذِكريًا لمِحَ ِْو الحَْ ْوَبِة ِب َق ِد ِاملرض ,واملعنى :ان من فوائد املرض ,ان حرارة املرض تذكر املريض حبالوة العافية ,وانها كانت من النعم الكربى
ال عنها وغاف ً
عليه ,لكنه كان ذاه ً
ال حني وجودها او عرف قدرها اال بعد فقدها وما من شك ان الذهول عن فضل اهلل
وانعمه ذنب ,وخطيئة ولكن اذا تذكرها العبد فيما بعد وشكرها ولو حال املرض ,فإن اهلل سبحانه يغفر له هذه اخلطيئة
ومبحوها من االساس.
( َوفيِ ِخ َال )...يشري االمام (عليه السالم) بقوله هذا اىل فضيلة خيص
ال ِل َذِل َك َما َكت َ
َب ِل َي الَْكاِتَب ِ
ان ِم ْن َزِك ِّي اال ْع َم ِ
بها سبحانه الذين يعملون اخلري لوجه اهلل ,وخالصتها:ان اي انسان اذا كان من دأبه وعادته ان يفعل اخلري هلل ,وهو
سليم – ثم تركه ملرض طارئ ,فإن اهلل يكتبه له متامًا كما لو فعله بالكامل تفض ً
ال منه وكرمًا ,علمًا بأنه مل خيطر على
قلبه ومل يذكره بلسانه اثناء املرض فض ً
ال عن فعله وادائه.
ففي احلديث الشريف ( ...اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من اخلري يف صحته والتكتبا عليه سيئة حتى اطلقه من
حسيب فإنه يف حبس من حبسي) واحلبس هنا مبعنى املرض.

ÏÍ

أن السماء بكت مرتني  :مرة يوم قتل حييى عليه السالم  ،ومرة يوم قتل اإلمام
هل تعلم َّ
احلسني عليه السالم .

األسلوب األمثل يف الرضاعة
لقد كشف االمام الصادق(عليه السالم) األسلوب األمثل أصبح من أهم املؤسسات العلمية املتخصصة يف شؤون
يف الرضاعة السليمة ،وتوجيهه األمهات إىل إرضاع الطفل يف العامل.

الطفل وهو راقد إىل الناحية اليسرى من أمه .وطوال وقل أن جتد موضوعًا يتعلق بالطفل أو بالرضاعة إال وقد
قرون ممتدة ظلت احلكمة من هذه النصيحة خافية على وفاه هذا املعهد دراسة وحبثًا وخرج فيه بأسلم النتائج
الكثريين ،الذين كانوا يعتربونها تدخ ً
ال فيما ال يعنيه ،العلمية .ويف والية نيويورك عددًا من مراكز الوالدة ورعاية
وتزييدًا ال لزوم له.

الطفل التابعة ملؤسسة كورنيل اجلامعية لألطفال ،وكلها

وعندما سئل اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،الذي ولد توايف املعهد العلمي للجامعة بالتقارير وامللفات الطبية
بعد وفاة الصادق (عليه السالم) بعامني (أي يف سنة  150اخلاصة باألطفال واألمهات لدراستها.
للهجرة يف مدينة غزة وتويف يف القاهرة يف عام  199هـ) و من التقارير اليت أرسلت إىل هذا املعهد العلمي يف
عن رضاعة الطفل وهو راقد إىل اجلانب األمين من أمه فرتة غري قصرية أن الطفل يف أيامه األوىل يكون أهدأ
أو إىل اجلانب األيسر ،رد قائ ً
ال :ال فرق بني األمين و وأقل بكاًء لو نام إىل اجلانب األيسر ألمه ،أما إن نام إىل
األيسر ،ولألم أن ترضع طفلها كما تشاء وباألسلوب الذي الناحية اليمنى ،فهو يستيقظ يف فرتات قصرية متقطعة
يشعره بالراحة.

وينخرط يف البكاء.

ورأى البعض أن اإلمام جعفرًا (عليه السالم) قد خالف ويالحظ أن هذه الدراسة تتناول األطفال البيض والسود
ما جرت عليه األمهات من وضع الطفل يف الناحية اليمنى دون تفرقة ،وقد برهنت يف مجيع احلاالت على أن الطفل،
عند إرضاعه ،وأن األكرم لألم وللطفل أن يكون يف ناحية سواء أكان أبيض أو أسود أو هنديًا أمحر ،جيد مزيدًا من
امليمنة عند الرضاع.

الراحة واهلدوء إذا رقد إىل اجلانب األيسر ألمه .

وهكذا خفيت احلكمة من هذه النظرية يف الشرق ويف وقد يندهش املرء إذا عرف إن هذا املعهد عين كذلك
الغرب ،حتى عصر النهضة والتجديد ،ومل يقع أحد على بدراسة اللوحات الزيتية اليت رمسها كبار الفنانني لألطفال
الفوائد املرجتاة من تطبيقها عمليًا عند الرضاعة.
واليت تقتنيها املتاحف الرئيسية ،ولوحظ أن معظم هذه
ويف القرن الثامن عشر امليالدي وهو عصر النهضة الصور كانت متثل األم حاملة طفلها من الناحية اليسرى.
والتجديد ،أنشئت جامعة كورنيل يف والية نيويورك (واليت ذلك أن عدد الصور اليت درست كان  466صورة ،تبني أن
يعزى الفضل يف تأسيسها إىل عزرا كورنيل الذي عانى  373صورة منها متثل أمهات حيضن أطفاهلن إىل الناحية
يف صغره عناًء شديدًا من مشكالت الرضاعة ومتاعبها) اليسرى ،يف حني أن  93صورة كان الطفل فيها حممو ًال
ومن هنا اعتزم أن يلحق باجلامعة مستشفى ،وأن يلحق من الناحية اليمنى ،أي أن %80من الصور املوجودة يف
باملستشفى معهدًا لدراسة مشكالت الرضاعة والطفولة .املتاحف ،واليت متثل ،األمومة ،قد أظهرت الطفل حممو ًال
وملا استكملت اجلامعة مرافقها ،بدأ هذا املعهد يف من الناحية اليسرى.
دراسة كل ما يتعلق بالطفولة والرضاعة ،حتى

هل تعلم ان اجلمل يستطيع ان يشرب اكثر من مائة لرت من املاء دفعة واحدة.
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اشطب على كلمات هذين البيتني داخل املربع واستخرج كلمة
السر اليت تتكون من مثانية حروف وهي من القاب االمام احلجة
(عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) املذكورة يف القرآن.
حميا لو ان الشمس متلك امرها
هو االية الكربى اجمللي شعاعها

لغابت حياًء منه حني تطالعه

دجى الغي حتى يثقب اجلزع ساطعه

كوثر وسام علي الالمي (اجلامعة املختلطة) حي العدالة  -النجف االشرف

فديتك روح��ي ي��ا اب��ن فاطمـة
ان��ت ج�س��دت لنا االســـالم
ل��و كنت ي��وم ع��اش��وراء بكربال
لفدتك روحي قبل االعضاء
واهلل البكي ب��د ًال ال��دم��وع دمًا
على مصاب اب��ي االحــــرار
زهراء الصف الثاني املتوسط (ب) مدرسة شهداء مؤتة
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أن أول انتفاضة طالبت بدماء الشهداء يف كربالء هي انتفاضة أو ثورة
هل تعلم َّ
التوابني

قصة من الزمن
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته …
القصة تبدأ عندما كان هناك صديقان ميشيان يف الصحراء وخالل الرحلة جتادل الصديقان
وقام أحدهما بضرب الثاني على وجهه ولكن دون النطق بكلمة واحدة كتب الرجل الذي ُضرب على
الرمال« :اليوم أعز أصدقائي ضربين على وجهي» .واستمر الصديقان يف مشيهما إىل أن وجدوا واحة
فقررا أن يستحما.
وخالل استحمامهما علقت قدمي الرجل الثاني يف الرمال املتحركة وبدأ يف الغرق ,ولكن صديقه أمسكه
وأنقذه من الغرق ،وبعد أن جنا الصديق من املوت قام وكتب على قطعة من الصخر« :اليوم اعز أصدقائي أنقذ
حياتي»
فتحري الرجل األول وسأله :ملاذا عندما ضربتك يف املرة األوىل كتبت على الرمال وعندما أنقذتك كتبت على الصخرة؟
فاجاب صديقه« :عندما يؤذينا احد علينا أن نكتب ما فعله على الرمال حيث رياح التسامح متحيها ،ولكن عندما يصنع احد معنا معروفًا
فعلينا أن نكتب ما فعل معنا على الصخر حيث ال يوجد أي نوع من الرياح ميكن هلا ان متحوه .»...
فتعلموا يا أصدقائي أن تكتبوا آالمكم على الرمال وان تنحتوا املعروف على الصخر.
من الصديق :امري اجمد كامل (ثانوية الذرى للبنني)

خمسة دروس

اعداد  :علي حممد حممود

عن ابي الصلت اهلروي قال  :مسعت علي ابن موسى الرضا عليه السالم يقول  :أوحى اهلل عز وجل إىل نيب من أنبيائه  :إذا أصبحت فأول شئ
يستقبلك فكله  ،والثاني فاكتمه  ،والثالث فاقبله  ،والرابع فال تؤيسه  ،واخلامس فاهرب منه  .قال  :فلما أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم
فوقف وقال  :أمرني ربي أن آكل هذا  ،وبقي متحريا  ،ثم رجع إىل نفسه فقال  :إن ربي جل جالله ال يأمرني إال مبا أطيق  ،فمشى إليه ليأكله ،
فكلما دنا منه صغر حتى انتهى إليه فوجده لقمة فأكلها فوجدها أطيب شئ أكله  ،ثم مضى فوجد طستا من
ذهب فقال  :أمرني ربي أن أكتم هذا  ،فحفر له وجعله فيه  ،وألقى عليه الرتاب  ،ثم
مضى فالتفت فإذا الطست قد ظهر فقال  :قد فعلت ما أمرني ربي عز وجل فمضى
 ،فإذا هو بطري وخلفه بازي فطاف الطري حوله فقال  :أمرني ربي أن أقبل هذا ،
ففتح كمه فدخل الطري فيه  ،فقال له البازي أخذت صيدي وأنا خلفه منذ أيام ،
فقال  :إن اهلل عز وجل أمرني أن ال أؤيس هذا  ،فقطع من فخذه قطعة فألقاها
إليه ثم مضى  ،فلما مضى إذا هو بلحم ميتة مننت ممدود فقال  :أمرني ربي عز
وجل أن أهرب من هذا  ،فهرب منه ورجع  .ورأي يف املنام كأنه قد قيل له  :إنك
قد فعلت ما أمرت به  ،فهل تدري ماذا كان ؟ قال  :ال  ،فقيل له  :أما اجلبل فهو
الغضب  ،إن العبد إذا غضب مل ير نفسه وجهل قدره من عظم الغضب  ،فإذا
حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيبة اليت أكلتها
 ،وأما الطست فهو العمل الصاحل إذا كتمه العبد وأخفاه أبى اهلل عز وجل إال أن
يظهره ليزينه به مع ما يدخر له من ثواب اآلخرة  ،وأما الطري فهو الرجل الذي
يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته  ،وأما البازي فهو الرجل الذي يأتيك يف
حاجة فال تؤيسه  ،وأما اللحم املننت فهي الغيبة فاهرب منها .
أن أفضل خملوق خلقه اهلل تعاىل هو العقل .
هل تعلم َّ

شذرات من
نور أمري املؤمنني

 .1ال مال أعود من العقل.
 .2وال وحدة أوحش من العجب.
من الصديق:
 .3وال عقل كالتدبري.
زيد عبد العباس هالل
 .4وال جتارة كالعمل الصاحل.
(ثانوية الذرى للبنني)
 .5وال ربح كالثواب.
 .6وال شرف كالعلم.
 .7طوبى ملن َّ
ذل يف نفسه وطاب كسبه ,وحلمت سريرته
وحسنت خليقته
 .8اإلسالم هو التسليم والتسليم هو اليقني .واليقني
هو التصديق .والتصديق هو اإلقرار .واإلقرار هو األداء
واألداء هو العمل الصاحل
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( أول وأصغر وأكرب وكل وآخر )
أول الولد :الِبكر.
أول اللنب :اللِّباء.
دب على سطح األرض فهو دابة.
كل ما ّ
كل بقعة ليس فيها بناء فهي َع َرصة.

صغار الشجر هو الفسيل.

اس َ
إعِر ْ
ْ
ك
ف َم ْعنَى مْ ِ

هشام :سخاء
حممد :كثري اخلصال احلميدة
عباس :أسد
حامت :حاكم – قاضي – أسَود
غسانِ :ح ّدة الشباب

وافق َش ٌن َطبَ َقه

صغار دواب األرض هو احلشرات
الكبري من العيونَ :
احلدرة.

يضرب للمتوافقني قال االصمعي:
هم قوم كان هلم وعاء من ادم فتشنن
فجعلوا له طبقًا فوافقه فقيل وافق
شن طبقة.

الكبري من األنهارَّ :
الطبْع.
آخر َ
الس َكيْت.
اخليلُّ :

الساقة.
آخر العسكرَّ :

ويطابقه باملعنى املثل الشعيب

يدهده الكدر يلكه غطاه

قل وال تقل
قل  :أجرى فحوصًا طبية .
وال تقل  :أجرى فحوصات طبية .
السبب  « :الفحص « جيمع مجع تكسري على وزن « فعول « مثل « َف ْحل
ُف ُحول « وال جيمع مجع املؤنث السامل .
بالرفاء والبنني .
قل  :للمتزوج حديثاً ِّ
بالرفاِه والبنني .
وال تقل َّ :
الرفاء  :اإللتئام
السبب  :ال وجود يف اللغة العربية للمصدر « رفاه «  .ومعنى ِّ
واإلتفاق  ،وإستيالد البنني  .وهو من َر َفأ الثوب أي  :لأََ َم خ َر َق ُه وخاطه .
قل  :أذان الفجر ُيو ِقظ النائمني .
وال تقل  :آذان الفجر ُيو ِقظ النائمني .
السبب  :األذان هو إعالم ِّ
للناس بدخول وقت الصالة  ،واآلذان مجع
املؤذ ِن ِ
اُ ُذن وهي مؤنثة.

ÏÑ

أن أول فئة ترد اجلنة هي فئة أهل املعروف .
هل تعلم َّ

اشعة من نهج البالغة
قال أمري املؤمنني عليه السالم:
وإمنا الدنيا منتهى برص األعمى ال يبرص مام وراءها شيئاً والبصري ينفذها
برصه ويعلم أن الدار وراءها.
املؤمن والكافر يعيشان يف هذه الدنيا بسبب أن اهلل سبحانه وتعاىل
خلقهما فيها لكن املؤمن يعيش فيها وعينه على ما وراءها فهو
يعتربها ممرًا لآلخرة بينما الكافر يعيش فيها وعينه عليها
ال يبصر ما وراءها فهو يعتربها مقرًا له ال ممرًا ملا بعدها
إما ألنه ال يعتقد أن هناك وراء الدنيا شيء أو يعتقد لكنه
غافل عن اعتقاده الذي مل يبلغ من القوة ما يكفي للتأثري يف
سلوكه يف احلياة.
وأمري املؤمنني عليه السالم يشري إىل هذه احلقيقة فيقول:
وإمنا الدنيا منتهى بصر األعمى أي الكافر ال يبصر مما
وراءها شيئًا والبصري أي املؤمن ينفذها بصره أي خيرتقها
بصره فيبصر ما وراءها ويعلم أن الدار وراءها وأنت تعلم أيها
القارئ العزيز أنه ال بد لكل دار من ممر إليها ميشي فيه الذي
يريد دخوهلا فاملؤمن والكافر كالهما يعتقد بوجود دار لكن الكافر
يعتقد أو خييل إليه أن الدار هي املمر فيظل قابعًا يف املمر مستقرًا
فيه وال يواصل السري ملا بعده فال يدخل الدار وأما املؤمن فإنه يعلم
أن املمر يفضي إىل الدار فيواصل السري لكي يدخل إىل هذه الدار وهذا املعنى من روائع كالم أمري املؤمنني عليه
السالم وكل كالمه عليه السالم رائع فحري بنا وحنن شيعة أمري املؤمنني عليه السالم أن نبصر ما وراء هذه الدنيا
الدنيئة ونتزود منها إىل الدار اآلخرة اليت هي املقر عمال بقوله تعاىل (وتزودوا فإن خري الزاد التقوى واتقون يا
أولي األلباب) وقوله تعاىل (ولدار اآلخرة خري ولنعم دار املتقني )وقوله تعاىل (يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع
وإن اآلخرة هي دار القرار) وقوله عليه السالم يف خطبة أخرى ( خذوا من ممركم ملقركم).

أن أول فئة ترد النار هي الفئة اليت تغتاب املسلمني وال تتوب .
هل تعلم َّ

ÏÒ

فيه تبيان كل يشء

البحر والرب :حقيقة عددية مذهلة

سؤال طاملا كرره بعض القراء حول حقيقة نسبة الرب إىل البحر يف
القرآن ،هل هي حقيقة قرآنية ثابتة ...
منذ ربع قرن تقريبًا إكتشف بعض الباحثني حقيقة عددية حيث
حتدث القرآن بدقة مذهلة عن نسبة البحر إىل الرب ،وقد وردتين
رأيت أن
العديد من التساؤالت حول صحة هذا األمر ،ولذلك فقد ُ
أجري إحصاء جديدًا حول عدد مرات تكرار كلمة (البحر) وعدد
رب) يف القرآن كله.
مرات تكرار كلمة (ال ّ
لقد وردت كلمة (حبر) يف القرآن وذلك بصيغتها املفردة يف  32آية،
ووردت كلمة (ب ّر) بصيغتها املفردة يف ( )12آية ،وهنالك آية وردت
فيها كلمة (َيَبسًا) واليت تعين الرب ،فيكون اجملموع . 13
وبالتالي ميكن أن نقول:
 عدد اآليات اليت ُذكر فيها البحر يف القرآن هو .32رب يف القرآن هو .13
 عدد اآليات اليت ُذكر فيها ال ّ جمموع اآليات اليت ُذكر فيها البحر والرب هو 45 = 13 + 32آية.
وإذا استعملنا النسب العددية ،أي قمنا حبساب نسبة تكرار البحر
نقسم عدد مرات تكرار آيات
يف هذه اآليات ،فإنه جيب علينا أن ّ
(البحر) أي العدد  32على اجملموع الكلي أي  ،45وستكون النسبة

سبحان
الله
ÏÓ

اعداد :الشيخ خالد محمد خلف

كما يلي:
رب  13إىل اجملموع الكلي
% 71 = 45 ÷ 32وستكون نسبة آيات ال ّ
وهو  45كما يلي:
% 29 = 45 ÷ 13
وبالتالي خنلص إىل نتيجة وهي أن نسبة البحر والرب يف القرآن هي
 ،% 71و % 29على الرتتيب .وعندما نذهب إىل موقع وكالة الفضاء
األمريكية «ناسا» نالحظ أنهم حيددون نسبة البحر على األرض
رب .
بنفس النسب الواردة يف القرآن أي  % 71للبحر ،و % 29لل ّ
وهذا تطابق مذهل يشهد على أن اهلل قد أحكم آيات كتابه وجعل يف
َاب ِتبَْياًنا ِل ُك ِّل
هذه اآليات ِتبيانًا لكل شيء فقالَ( :وَن َّزلْنَا َعَليْ َك الِْكت َ
َش ْيٍء َو ُه ًدى َورَحمْ َ ًة َوُب ْش َرى ِللُْم ْسِل ِمنيَ) [النحل.]89 :

هل سبق وان رأيت هذاالشيءمن قبل ؟
أنت تراه كل يوم بعينيك
هل حزرت ما هو؟
انها فقط حبة رمل مكربة االف املرات ,
ولكن انظروا كم حتتوي من دقةوابداع واتقان يف الصنع
أن أول شهيد يف كربالء من بين هاشم هو الشهيد علي األكرب عليه السالم .
هل تعلم َّ

السبْ ُع َو َ
األ ْر ُ
الس َما َو ُ
ض َو َمن ِفي ِه َّن َوإِن ِّمن َش ْي ٍء إِ َّال
ات َّ
[ تُ َسبِّ ُح لَ ُه َّ
يح ُه ْم إِنَّ ُه َك َ
ب ْم َد ِه َولَ ِـكن َّال تَ ْف َق ُه َ
يُ َسبِّ ُح حِ َ
ان َح ِليماً َغ ُفوراً ]
ون تَ ْسبِ َ
ُسئل اإلما ُم احلسني ( عليه السالم ) يف حال صغره عن
أصوات احليوانات ألن من شرط اإلمام أن يكون عاملًا
جبميع اللغات حتّى أصوات احليوانات  ،فقال :

وإذا صاح الطاووس فاّنه يقول  (( :موالي ظلمت نفسي واغرترت بزينيت فاغفر لي )) .
وإذا صاح الديك فاّنه يقول  (( :من عرف اهلل مل ينس ذكره )) .
حق )) .
وإذا صاحت الدجاجة فاّنها تقول  (( :يا إله احلق أنت احلق وقولك احلق يا أهلل يا ّ
وإذا صاح الغراب فاّنه يقول  (( :يا رازق ابعث بالرزق احلالل )) .
وإذا صاح اللقلق فاّنه يقول  (( :من ختّلى من الناس جنا من أذاهم )) .
وإذا صاحت ّ
البطة فاّنه يقول  (( :غفرانك يا أهلل غفرانك )) .
وإذا صاح الببغاء فاّنه يقول  (( :من ذكر رّبه غفر ذنبه )) .

مما يسخط اهلل )) .
وإذا صاح العصفور فاّنه يقول  (( :استغفر اهلل ّ

وإذا صاح البلبل يقول  (( :ال إله إال اهلل ح ّقًا ح ّقًا ))

وإذا صاحت النعامة فاّنها تقول  (( :ال معبود سوى اهلل )) .
وإذا صاحت الزرافة فاّنها تقول  (( :ال إله إال اهلل وحده )) .
ث ّم قال عليه السالم  :ما خلق اهلل من شيء إال وله تسبيح

ات
الس َماَو ُ
حيمد به رّبه  ،ث ّم تال هذه اآلية  ( :ت َ
ُسِّب ُح َل ُه َّ
السبُْع َو َ
ض َو َمن ِفيِه َّن َوِإن ِّمن َش ْيٍء ِإ َّال ُي َسِّب ُح بحِ َ ْم َدِه
األ ْر ُ
َّ
ان َحِليمًا َغفُورًا )
يح ُه ْم ِإَّن ُه َك َ
َوَلـ ِكن َّال َت ْف َق ُه َ
َسِب َ
ون ت ْ

أن أول زائر لقرب اإلمام احلسني عليه السالم هو جابر بن عبد اهلل األنصاري .
هل تعلم َّ

ÏÔ

وصايا ثمينة ( (7 X 7
 .1قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :سبعة يظلهم اهلل عز وجل يف ظله يوم ال ظل إال ظله؛ إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة اهلل
عزوجل ،ورجل قلبه متعلق باملسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ،ورجالن كانا يف طاعة اهلل عز وجل فاجتمعا على ذلك وتفرقا ،ورجل
ذكر اهلل عز وجل خاليًا ففاضت عيناه من خشية اهلل عز وجل ورجل دعته امرأة ذات حسب ومجال ،فقال :إني أخاف اهلل عز وجل ،ورجل
تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم مشاله ما تصدق بيمينه.
 .2قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  :أوصاني ربي بسبعة أشياء  :أوصاني باالخالص له يف السر والعالنية وأن أعف عمن ظلمين
وأعطي من حرمين وأوصل من قطعين وأن يكون صميت تفكرا ونظري عربا
 .3قال االمام الصادق(عليه السالم) :كمال االدب واملروءة سبع خصال :العقل واحللم والصرب والرفق والصمت وحسن اخللق واملداراة.
 .4قال رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم) :سبعة اشياء تدل على عقول اصحابها :املال يكشف عن مقدار عقل صاحبه واحلاجة تدل
على عقل صاحبها واملصيبة تدل على عقل صاحبها إذا نزلت به والغضب يدل على عقل صاحبه والكتاب يدل عقل صاحبه والرسول يدل
على عقل من أرسله واهلدية تدل على مقدار عقل مهديها.
 .5قال الرباء بن عازب  :أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بسبع ونهانا عن سبع  :أمرنا بإعادة املريض واتباع اجلنائز وافشاء السالم
وإجابة الداعي وتسميت العاطس ونصرة املظلوم وبر القسم ونهانا عن آنية الفضة والتختم بالذهب وعن املنشرة وعن لبس احلرير
والديباج والوشي  -وهو املضلع  -واإلستربق .
 .6عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  :سبعة أشياء يكتب للعبد ثوابها بعد وفاته  :رجل غرس خنال
وحفر بئرا وأجرى نهرا وبين مسجدا وكتب مصحفا وورث علما وخلف ولدا صاحلا يستغفر له بعد وفاته .
 .7قال صلى اهلل عليه وآله  :سبعة أشياء آفة لسبعة أشياء  :آفة السماحة املن وآفة اجلمال اخليالء وآفة احلديث الكذب وآفة العلم
النسيان وآفة العبادة الفرتة وآفة الظرف الصلف وآفة احلسب الفخر .

اصداراتنا

نستقبل مقرتحاتكم
و مشاركاتكم عن طريق :
E-mail : isdarat.ihs@gmail.com
Mobile : 07709646612 - 07804358072

