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 اإلهداء

 كل من تعمق في دينه ليدافع عنه \الى

 الشباب الواعي أضع بين أيديكم إجابات شافية لما يدور بينكم \الى 

 من أسئلة تخص العقيدة والعلم 

 أملي أن أوفق في تسليط الضوء عليها 

 ومن الله التوفيق
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 الشكر                             

 ) وبالشكر تدوم النعم(

 أشكر الله أوال وأخيرا على ما من علينا 

 والعلم من الرغبة بالتأليف بالمواضيع التي تخص العقيدة 

 عليهم السالم وأهل البيت 

 الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

 مطبوع (مؤلف 72حتى بلغت الحصيلة)

 شكرا لله على تفضله علينا بهذه النعمة التي نعجز بالوفاء لها 

 ومن الله التوفيق
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 أهمية البحث

أهمية البحث تكمن في تسليط الضوء على المواضيع المتداولة 

 خالل هذه االيام 

وتقديم شرح موجز لها لتحصين االفكار من االنزالق في المهاوي 

التي يخبئها لهم أصحاب العقول المريضة البعيدة كل البعد عن 

 تعاليم الدين االسالمي وأهل البيت عليهم السالم 

االعتقادية الدينية  يع على الجوانبا أقتصر طرح المواضولهذ

 فقطمنها والعلمية 

 وفيما يخص االئمة المعصومين ووكالئهم في وقتنا الحاضر

 نة ذكرت في نهاية كل موضوع رصي مصادر  اعتمدت على

أضافة الى القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صل الله 

 عليهم السالمعليه واله وسلم واألئمة المعصومين 

شهد تفي هذه الفترة التي  أملي أن أوفق في تقديم ما يمكن تقديمه

 الجوانب االعتقادية والعلمية و هجوم ناعم ومدروس على

  المقدسات

 وبطرق فنية هادئة مستغلين بذلك التطور التقني 

 وأخطاء البعض وضعف االهتمام بالمطالعة لرد التهم وتقديم الدليل 

يء بسيط لمن يرغب أن يتحصن أدعوا الله مخلصا أن أقدم ش

والدالئل العلمية التي تصد هذه الهجمات ومن بالمعلومات المفيدة 

 الله التوفيق 
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 سبب اختيار العنوان وتعريفه

اختياري لعنوان البحث  جاء من خالل األسلوب الذي يتبعه 

ه الشخص ودراست واختيارالقائمين بالنقاش فهم يستخدمون الهدوء 

 ومعرفة مستواه المعرفي ويدخلون من حيث رغبة المتلقي جيدا 

 ولهذا أخترت عنوان جديد قديم )الحرب الناعمة(

 كونها المعبر الحقيقي لهذا الهدف 

علما أن العنوان كبير وكبير جدا وال يمكن االحاطة التامة به من 

 كل الجوانب

ولكني سلطت الضوء على ما اطلعت عليه واطلب العذر ان لم 

 أحط به كامال 

هذا المصطلح قديم قدم آدم عليه السالم عندما أغواه وكما ذكرت 

 وقصة هابيل وقابيل وكثيرالشيطان بالقصة المعروفة 

 أال أن هذه الفترة برز العنوان بشكل آخر وبخطورة كبيرة جدا 

 ة؟واآلن ما هي الحرب الناعم

 (تعريف منها :011عرفت الحرب النفسية والدعاية بأكثر من )

 (0) :عرفها جوزيف ناي بما يلي  -#0 

هي القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدال عن 

  اإلرغام

 07ص 7112(جوزيف ناي القوة الناعمة مكتبة العبيكان 0)

فاع وهو أستاذ في جامعة هارفارد ومساعد وزير الد71ص

 األمريكي األسبق للشؤون األمنية الدولية
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في سلوك اآلخرين للحصول على النتائج  التأثيروهي القدرة على 

المفرط  االستعمالالى  االضطرارواألهداف المتوخاة بدون 

  للعوامل والوسائل العسكرية والصلبة

 (7خري الدباغ : )(تعريف للباحث الدكتور ف7)

ان فرد أو جماعة سواء ك العدوعقل شن هجوم مبرمج على نفسية و

 لغرض أحداث التفكك والوهن واالرباك مما يمهد للسيطرة عليه 

 األمريكي جون لو للينز االستراتيجي( تعريف للباحث 3)

 والثقافي في تعريفه وقال :  اإلعالميركز على الموضوع 

األعالم والتخطيط للتأثير على  استخدامالحرب الناعمة عبارة عن 

وفكره بما يخدم حماية األمن القومي األمريكي وتحقيق  العدوثقافة 

 العدوأهدافه وكسر أرادة 

من خالل هذا يتضح أنه : القوة الناعمة ترتكز على كل المؤثرات 

 قافية والتجاريةاإلعالمية والث

رية والعالقات العامة وكل مورد ال يدخل ضمن القدرات العسك

 المصنفة ضمن القوة الصابة

 على سؤول  ولإلجابة

 هل الحرب النفسية تختلف عن الحرب الناعمة؟

 

 

م 0191 0الحرب النفسية دار الفرقان ط(الدكتور أحمد نوفل 7)

 33ص



 مداخالت في الحرب الناعمة                                             الباحث غايب عويز الهاشمي 

نقول : الحرب النفسية المعروفة تاريخيا الدعاية ضد معتقدات 

 الخصم مثل:

األزمات #  أثارة  تعالاف# بث الرعب  #  الخداع     اإلشاعة# 

 التفوق المادي والتقني والعسكري # أبرازالقلق  #  

واالستفادة من التناقضات االقتصادية # وأثارة مشاعر األقليات 

 القومية والدينية # وكثير من األمور

 أما الحرب الناعمة

تعتمد على نفس األهداف مع اختالف التكتيكات التي أصبحت 

 تكتيكات ناعمة

من التهديد تعتمد # الحرب الناعمة على الجذب واالحتواء  فبدال 

 (0ولعب دور المصلح والمنقذ وتقديم النموذج  )

والناعمة يسيران على خط سكة في االهداف  لهذا الحرب النفسية و

 ويتعاكسان في الوسائل واألساليب 

( ساعة من خالل شاشات 73الحرب الناعمة دخلت  كل البيوت )

 إعالميةنترنت والهواتف الخلوية في لل عولمة التلفزيون واأل

 وثقافية ومعلوماتية 

 مختلفة كحرب المعنويات بأشكالالحرب الناعمة تستخدم للتعبير 

 وغسل العقول والغزوا الثقافي 

 

للتوسع في هذا البحث مراجعة كتاب قصف العقول الدعاية  (0)

للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النووي الدكتور 

 مجلة عالم المعرفة تايلورب فيلي
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 وسميت بالحرب الناعمة كونها تستخدم القوة الناعمة 

ومن خصائصها انها خفيفة غير معلنة وتحتاج البصيرة العالية 

 فلنحذرلكشفها ومن أساليبها تشتيتنا عن أهدافنا 

أساليبها أيضا جرف الشباب نحو الرذيلة من خالل االفالم  ومن1

 ع االسالمي من خالل التواصل االجتماعي التي ال تليق بالمجتم

وتدار الحرب الناعمة من الغرف المغلقة والتي تكلف صفر خسائر 

  اعمة الن بشرية بل تحويلها من نفس الدولة المستهدفة من الحروب 

خلق عدو وهمي وتكريسه في ذهن الجهة المستهدفة وشغلهم بهذا 

 العدو

ندما عوقد نبهنا أمير البلغاء األمام علي بن أبي طالب عليه السالم 

قال : )من نام لم ينم عنه( أذا أنت غفوت في المتراس فهذا ال يعني 

 ان عدوك قد غفا أيضا في المتراس المقابل لك 

حذر والحيطة في كل شيء ووضع وهذا يعطينا درسا تعبويا على ال

 عدوالكفيلة بالسيطرة على ال الخطط

المرحلة تدعونا للتسابق في الرأي والبصيرة لما يدور حولنا والرد 

 عليها بما يناسبها 

وصدق الله تعالى عندما قال : )سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة 

عرضها كعرض السماء واألرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسلة 

 70\ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العليم(الحديد 

سية هي مجموعة من األعمال التي وأخيرا أقول الحرب النف

تستهدف التأثير على أفراد العدو بما في ذلك القادة واالفراد غير 

 المقاتلين بهدف خدمة غرض مستخدمي هذا النوع 
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 المقدمة

منذ فترة طويلة وأنا أستمع حالي حال الكثير نقاشات بين فئات 

 ل من هو غير مطلع خلط االوراق لكمختلفة في العمر ل

والتقليل من االهتمام من الغرض منه تشويه صورة معتقداتنا 

تلفة بعيدة عنا وبأساليب مخ ال فكاروجر الكثير االكتشافات العلمية 

يختارون النماذج بطريقة وطرق ملتوية وأصحاب هذه االفكار 

 دقيقة 

 ويدغدغون العواطف من أجل أنجاح مشروعهم 

ويستخدمون أمثلة قريبة من واقعنا ورثناها من القدم دون أن 

 نمحصها 

فتارة يهجمون على الحجاب ويدعون الى السفور ال بل يحاربون 

من يرتدي الحجاب وأحيانا يستغلون الحرم الجامعي في زرع 

االفكار المنافية للعادات والتقاليد ويركزون على الحرية الشخصية 

 والتخلف 

يحق ألي شخص بالتدخل ال من قريب وال من بعيد نرى ال  بحيث

 بما يسمى الحرم الجامعي 

متناسين أن  مثال الحجاب وقدوته هي سيدة نساء العالمين وقضية 

الرجل االعمى أبن مكتوم معروفة عندما قالت : )أذا كان ال يراني 

 فأنا أراه (

ين طوأحيانا يستغلون أخطاء الغير ويضربون األمثلة على أن المتعا

للمسكرات هم أكثر غيرة من المصلين ال أقصد كل المصلين 

 ويعطون أمثلة حية لذلك
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من باب آخر يضربون األمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرض 

الحائط ويستخدمون مصطلح )عيسى بدينه وموسى بدينه 

عبدون ما ت(ويستنجدون باآلية الكريمة )قل يا أيها الكافرون ال أعبد 

 6-0\الكافرون الخ(11111 دون وال أنتم عاب

لاهرة تسقيط المراجع وضرب التقليد خيرة وبرزت في اآلونة األ

بعد نجاح فتوة الجهاد الكفائي وما تمخضت به من والتشكيك به 

 نتائج غابت عن تفكير العدو 

وما علموا أن األمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يقول : )وأما 

رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم وأنا  الحوادث الواقعة فأرجعوا الى

 (0حجة الله ()

من جانب آخر عند قدوم شهر محرم الحرام تسخن النقاشات حول 

ضرب الشعائر الحسينية   بأمثلة رخيصة ويحكمون على الكل من 

 خالل الجزء يقولون : )كله جذب تلطم على الحسين (أو )أذا كل

المبالغ ويوزعونه  يجمعون هذه الناس تلطم وين السراق( أو لو

على الفقراء أحسن من أهدار األطعمة ورميها بالشارع ( وكثير من 

 التي تستهدف معتقداتنا الكلمات المسمومة 

وأحيانا يفصلون الدين عن األخالق ويقولون : )أهم شيء أخالقه 

 مو دينه(

ومنهم من يشكك في علمية األمام الصادق عليه السالم كونه مركز 

ين أن فترة لهور األمام عليه السالم تستوجب التركيز العلوم متناس

 على العلم والعلماء 

وتثار أسئلة ما معنى )كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء(وهل 

 تطبق في هذا الزمان ؟
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 03ص 0جالحر العاملي \وسائل الشيعة  (0)

 

ويضعون الروايات غير الدقيقة حول )هل أن الرسول محمد صل 

 مات أو قتل(الله عليه واله وسلم 

متناسين صدور قوله تعالى : )وما محمد اال رسول قد خلت من 

قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 

 033\عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين(آل عمران 

ويتعمقون أكثر في أحقية الخمس وهل اآلية شاملة أو محددة فقط 

 بالحرب؟

لموا أم ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي )أع

 يل أن كنتم آمنتم بالله وماالقربى واليتامى والمساكين وابن السب

ا على عبدنا يوم الفرقان يوم ألتقى الجمعان والله على كل أنزلن

 3\شيء قدير( األنفال 

 وما هو الدليل على ذلك من االحاديث 

 مثال :يم المقابل وأحيانا أسئلة قصيرة لغرض توه

# أين الجنة؟ # أين جهنم؟ # ما هي سدرة المنتهى ؟ # من هن 

الحور العين ؟ # من هم الولدان المخلدون ؟ # ما هو األعراف ؟ 

 # مواصفات الصراط # وغيرها 

كذلك تثار بين الحين وآلخر الدليل الملموس على وحدانية الله # 

وائدها التي أثبتها العلماء وفوصفة التين والزيتون والنسبة  ومناقشة

 # كذلك يتطرقون لماذا سمي عيد الغدير عيد الله األكبر؟
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 الشيطان عندما سؤال# وما الفرق بين الذنب والسيئة؟ # ويتردد 

عصى من كان شيطانه ؟ # ومناقشة مرضعة الرسول محمد صل 

 االله عليه واله وسلم وما قرأناه في التاريخ حليمة السعدية # وأحيان

تثار أسئلة حول أحمد بن أسماعيل اليماني وكيفية الرد على 

 األباطيل لهذا الشخص 

 # ومناقشة مقولة بين الحين واآلخر )األديان تدمر األوطان(

هل يريد (نبي ومرسل 73111وما علموا أن الله عز وجل بعث )

 تدمير االوطان؟ 

تدمير وهل أن رسالة النبي محمد صل الله عليه واله وسلم تريد 

 وطان عجبا لعقول هؤالء كيف أصبحت اال

لتكن المقولة: )باألديان تعمر االوطان( وتحصن الحرمات وتحفل 

 الحقوق 

 هذا انقالب على اإلسالم واألخالق 

 وأسئلة كثيرة منها أين موقع نخلة السيدة مريم عليها السالم 

 قوكيف يستطيع األنسان أن يختم القرآن الكريم قبل النوم ويتصد

درهم ويحفل مكانه في الجنة ويزور الكعبة ويرضي 3111ب 

 الخصوم ؟

 ولماذا عدة الطالق للمرأة مدة ثالثة أشهر؟

 وهل يتوب الله سبحانه وتعالى على العبد أذا أذنب أكثر من مرة؟

 وهل أن شرب اللبن مع الغذاء يسبب السكر؟

 وهل أن النمل ينشر رائحة عند موته تنبه األفراد بدفنه؟
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 وما فائدة خلط الثوم مع الليمون؟

 وما هي فوائد الفلفل الحار؟

 وهل االستحمام في الغرب يعد كفرا؟

 ما حكمة التقلب أثناء النوم؟

 وماهي حكمة التوقف عن األكل والشرب؟

 وما هي فوائد االغتسال بالماء البارد؟

 وما هو الشبه بين الزهراء سالم الله عليها وليلة القدر؟

النبي صل الله عليه واله وسلم عن شرب الماء دفعة  ولماذا نهى

 واحدة ؟

 وما هو تأثير االبتسامة على اآلخرين؟

 وما فائدة القيلولة لإلنسان؟

 وما هو أثر االستماع الى القرآن الكريم أثناء النوم؟

 وما هو األثر الشفائي للصالة على األنسان؟

 ولماذا أكل الفاكهة قبل اللحم؟

 ء؟ومن ينلف السما

 وما هي األسباب الرئيسية لتلف العقل ؟

 ؟بفدكوما هو سر مطالبة الزهراء سالم الله عليها 

 وما الفرق بين الريح والرياح في القرآن الكريم ؟

 وما هي عالقة زيت الزيتون بالعلم الحديث؟
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 وكيف ينلر الغرب الى األمام علي عليه السالم ؟

 وما هي مواعيد شرب الماء؟

 األمراض التي يعالجها التمر؟وما هي 

 ولماذا الرمان فاكهة أهل الجنة؟

 وما هو عدد اآليات العلمية في القرآن الكريم وحسب العلوم ؟

 وما هي أدلة لعن جواز معاوية؟

 وما هي فوائد االغتسال بالماء البارد؟

 ومن هم المقصودين باللعن في زيارة عاشوراء؟

 في كربالء؟أين مقام نخلة مريم عليها السالم 

(سؤول عكفت على 67وكثير من األسئلة التي بلغت كما أحصيتها )

مراجعة المصادر الرصينة ألقدم األجوبة النموذجية لغرض 

 االستفادة منها من قبل من يرغب 

هدفي والله شاهد على ما أقول أن أقدم ما يمكن تقديمه الى المتلقي 

ات وإضافة معلوم الذي يتعرض ألمثال هذه األسئلة بتحصين فكره 

 لتفويت الفرصة على أعداء المذهب والله من وراء القصد 
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 من علم األمام الصادق عليه السالم 

المنصور الدوانيقي العباسي جلب طبيب من الهند يعتقد 

 يحرج األمام الصادق عليه السالم 

ولم يجب  سؤالاألمام عليه السالم سأله أكثر من عشرون 

 منها:

 لماذا خلت الكفان من الشعر؟-0

 قال الطبيب ال أعلم 

 لماذا جعل الحاجبان فوق العين؟-7

 قال الطبيب : ال أعلم 

 ؟  لماذا جعل األنف فيما بينهما-3

 قال الطبيب : ال أعلم

 مثل حبة اللوبيا؟ الكليلماذا جعلت -3

 قال الطبيب : ال أعلم 

 قال األمام الصادق عليه السالم :أنا أعلم 

 1ألنه يقع بهما اللمس -0

 ليرد عليهما النور المثال الهندي -7

 ليقسم النور الى كل عين -3

ألن عليها مصب المنى فلو كانت مربعة او مثلثة ليبست النقطة االولى على الثانية -3

 فال يتلذذ بخروجها 

 المصدر

 كتاب األمام جعفر الصادق عليه السالم رمز الحضارة اإلسالمية  

 



 مداخالت في الحرب الناعمة                                             الباحث غايب عويز الهاشمي 

 التين والزيتون

دراسة يابانية ال يعرفوا  حبات زيتون 2و حبةجربوا التين 

 القرآن الكريم 

الخ 111111قال تعالى:)والتين والزيتون وطور سنين 

 0\(سورة التين

 األنسان فيلماذا أقسم الله بها ولماذا ارتباط هذا القسم بخلق 

 أحسن تقويم ؟

 بعد أجراء الدراسة حول الفوائد منها :

 1خفض الكوليسترول في الدم -0

 1يزيد األخصاب عند النساء -7

 1يساعد على نضرة جسم االنسان -3

 1إزالة أعراض الشيخوخة -3

 1التمثيل الغذائي -5

 يساعد خاليا الجسم على اداء عملها  -6

 1القدرة على العمل  -2

 1يعالج الضعف الجنسي -9

 1القلب  تقوية -1

 1ضبط النفس -01

مادة )الميتالوبندز(هي المسؤولة عن نضارة الجسم ليصبح 

هذه المادة في سن  بإفرازدائما في حالة شباب يقوم المخ 

 (سنة31سن ) ( ثم تقل بعد05-35)

خلط التين والزيتون ينتج المادة أعاله والنسبة المثالية خلط 

 (حبة زيتون 2(حبة تين الى )0)
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ين ذكر مرة واحدة في القران الكريم والزيتون والغريب ان الت

(مرات صريحة وواحدة مبهمة )وشجرة تخرج من طور 6)

أي شجرة  71\سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآلكلين( المؤمنين

 الزيتون 

وعندما علم فريق البحث الياباني بهذا اإلنجاز القرآني أعلن 

 أسالمه على الفور 

  سبحان الله العليم

 

 عد الغذاءشرب اللبن ب

 شرب اللبن مع الغذاء يسبب مرض السكر 

دراسة اثبتت ان اللبن عندما يتفاعل مع النشويات او 

 البروتينات يحولها الى سكريات 

 ولهذا يفضل شرب اللبن لوحده او مع التمر او قبل النوم 

والنبي محمد صل الله عليه واله وسلم لم يجمع بين اللبن 

 لوحده او مع التمرواللحم كان يشرب اللبن 

اللهم أرنا الحق حقا وأرزفنا أتباعه وأرنا الباطل باطال 

 وارزقنا اجتنابه 

 هل تعلم

أن الشمام من أفضل الفاكهة لمريض السكر ألنه يحتوي على 

 )لبيتاكاروتين وفيتامين سي المفيدين لمرض السكري(
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 عجائب الموت عند النمل 

رائحة خاصة تنبه  وجد العلماء أن النمل ينشر عند موته

االفراد على االسراع بالدفن قبل انجذاب الحشرات الغريبة 

 علموا ان نملة ماتت ويبدأ التشييع اليه قاذا شموا الرائحة 

وعندما قام أحد العلماء بوضع نقطة من هذه المادة على جسم 

نملة حية سارع باقي النمل لدفنها وعند ازالة المادة سمحوا 

 لها 

 الزيتيك أو األوليك ( والمادة )حمض

فكما أن األنسان يدفن موتاه كذلك النمل له مقابر خاصة بعيدة 

 عن المستعمرة وموكب للتشييع مثل االنسان 

وعندما ترجع النملة من المقبرة تلعق نفسها بلسانها لتزيل كل 

 اثر فيها من الرائحة 

)وما من دابة في االرض وال طائر يطير بجناحيه أال أمم 

 39\كم (األنعام أمثال
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 خلط الثوم مع الليمون

 يعالج جميع التهابات وانسداد الشرايين-0

 يخفض الكوليسترول والدهون -7

 يفتت حصوات الكلى-3

 يقضي على مكروب القرحة-3

 الروماتيزميةيمنع جميع االلتهابات -5

 يضمن تجدد خاليا المخ والجهاز العصبي -6

 يقوي جهاز المناعة ويحمي الجسم ضد السرطان -2

 

 

 فوائد الفلفل الحار

 التخلص من الوزن الزائد-0

 الله من امراض القلب  بأذنتوفير وقاية -7

 توفير الوقاية من ضغط الدم-3

 توفير الوقاية من السرطان عموما -3

 ض السكرالسيطرة على مر-5

 الدورة الدموية  كفاءةزيادة -6

 الطعام هضمتنشيط عمل -2

 تسكين الم المفاصل -9



 مداخالت في الحرب الناعمة                                             الباحث غايب عويز الهاشمي 

 تسكين الصداع -1

 تسكين الم االسنان-01

 مقاومة التهابات الحلق واللوزتين -00

 الجهاز المناعي  كفاءةزيادة -07

 تخفيف الحساسية االنفية واحتقان االنف-03

 

 

 أهمية الفستق

عندما تتناول الفستق مع المواد الغذائية عالية الكربوهيدرات الخبز 

سم في الجمثال يعمل الفستق على ابطاء امتصاص الكربوهيدرات 

ويؤدي الى تخفيض نسبة السكر حيث ان الفستق يساعد على 

التحكم في الشهية من خالل التحكم في الجوع ويعمل على تحفيز 

المدى الطويل للتحكم في نسبة  الهرمونات مما يؤدي الى تحسين

 1السكر 

 اختصاصدراسة قام بها الباحث العلمي الدكتور مناف الطائي 

 تغذية

 

 

 عصير البصل

وضيق التنفس ومفيد لمرضى السكر  الربويطرد البلغم ويعالج 

وينشط الدورة الدموية ويحافل على صحة القلب ويقوي مناعة 
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لديدان من المعدة ويعالج الجسم ويقتل الجراثيم في الفم ويطرد ا

مشكلة الماء االبيض على العين ويعالج حب الشباب ويعزز القدرة 

الجنسية للرجال ويعالج االنتفاخات ويطرد الغازات ويقوي 

 االعصاب

 

  

 كم بطن للنحلة؟

 61\)يخرج من بطونها شراب(النمل

لماذا بطونها بالجمع ولم يقل بطنها تبين أن النحلة فيها ثالث بطون 

تأخذ الرحيق ويدخل البطن االولى فترة ثم يفتح صماما فينزل الى 

البطن الثانية الذي يحوله الى عسل وفي نهاية البطن الثانية صماما 

ال يسمح بنزول العسل الى البطن الثالثة اال للضرورة وشيء قليل 

والبطن الثالثة فيها أحشاء النحلة اذ تتغذى بهذا القليل اثناء طيرانها 

ا تعود الى الخلية هنا المعجزة تستعيد ما في البطن الثانية من وعندم

العسل الصافي وتخرجه من فمها وتضعه في فتحات الخلية وليس 

 1في امعائها 

 سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه 

 73\)أفال يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها (محمد 
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 التقلب أثناء النوم

أثناء النوم يضغط وزن االنسان على ما تحته من عضالت واوعية 

 دموية فتضيق هذه االوعية وال تقوم بوليفتها 

ولكن الله عز وجل أودع باإلنسان مراكز باإلحساس بالضغط فاذا 

 بأرسالالمراكز ضغطت العضالت التي تحت وزنك تقوم هذه 

 ضالت فيتقلباشارة الى الدماغ لقد ضغطنا والدماغ يعطي امر للع

 االنسان على شقه االخر وهو نائم 

أصيب بمرض السبات ال  واذا(مرة 31واالنسان يتقلب اكثر من )

 بد من تقلبه واال يتفطر لحمه وعضالته 

 09\قال تعالى)وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال (الكهف 

(سنة لو أن الله عز وجل لم 311أهل الكهف مكتوا في كهفهم )

 في الكهف  إيوائهما بعد يقلبهم لماتو

 

 

 دراسة للتوقف عن االكل والشرب

دراسة أمريكية تقول حين يتوقف االنسان عن االكل والشراب لمدة 

ل ك بإزالةجسمه  وتنليفنفسه  بأكل(ساعة يقوم جسمه 06-9من )

الخاليا السرطانية وخاليا الشيخوخة والزهايمر ويحافل على شبابه 

 ويحارب امراض السكر والضغط 

ونصحت الدراسة بممارسة الجوع والعطش يومان او ثالثة ايام 

 (ساعة 06-9اسبوعيا من )
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سبحان الله كان نبينا الكريم محمد صل الله عليه واله وسلم يصوم 

 وع االثنين والخميس من كل اسب

والحمد لله رب كريم عبادته صحة للبدن حتى الصيام لمصلحتنا 

  نحن يأمرنا بالصيام وهو لاهره المشقة وباطنه الرحمة والشفاء 

 

 حكمة

 كل شيء يحترق بالحرارة اال المشاعر تحترق بالبرودة

 

 

 

 القرنفل مع الحليب

 ملعقة قرنفل مطحونة مع كوب حليب على الريق تعمل على ما يلي 

 تعالج العقم -0

 الضعق الجنسي -7

 قلب والمعدة والكبد والطحال لضعف ا-3

 روماتيزم القلب والمفاصل -3

 االم المفاصل -5

 الربو والبلغم والسعال -6

 ضعف الهضم-2

 ضعف الذاكرة وسوء الفهم -9
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 الغازات في المعدة واالمعاء 1

 ضعف عضالت المثانة-01

 ضعف اللثة واالسنان -00

 الضعف العام والخمول وضعف الدورة -07

 ضعف النلر وحب الشباب -03

 تنليم السكر-03

 الوقاية من نزالت البرد والقلق والبواسير -05

 الوقاية من الم الحلق  -06

 

 

 لمس الكالب

أكتشاف طبي يؤكد حقيقة ما أوصى به نبينا المصطفى محمد صل 

ب ومداعبتها يزيد الله عليه واله وسلم عندما حذر من لمس الكال

من خطر االصابة بالعمى فقد وجد اطباء بيطريون ان تربية 

الكالب او التعرض لفضالتها ينقل ديدان طفيلية تعرف )تو 

 كاركانبس(كسو

التي تسبب فقدان البصر والعمى والحل الدكتور )ايان 

راتب(أخصائي الطب البيطري في سومر سيت بعد فحص 

 تحمل بيوض تلك الدودة في فرائها (كلبا أن ربع الحيوانات 61)

(بويضة كافية إلصابة البشر واوضح 091أكتشف وجود )  حيث 

الخبراء في تقريرهم الذي نشرته صحيفة )ديلي ميرود(البريطانية 
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(ملم يمكن أن 0أن بويضات هذه الدودة لزجة جدا يبلغ طولها )

 تنتقل بسهولة عند مال مسة الكالب 

 

 معجزة الملح

 تر أشرف مناع أثناء دراستي لدورة علم )البايجوميتري(يقول الماس

عند نثرها في أركان المكان فأنها تحدث درسنا أن مادة الملح 

اهتزازات  شديدة بالنسبة لموجات المكان مما يولد نوع من الطاقة 

التي تحدث التوازن في المكان وضبط اي موجات سلبية وتحويلها 

الى ايجابية نافعة واعتبار الجن موجة سلبية من وجهة نلر العالم 

 كان تؤثر عليه ونؤذيه وتجعله يفر من الم فأنها

وهذا التفسير العلمي لمن يقوا )أذابه الملح ومسح بالط المنزل فانه 

 يحدث الهدوء(

أن كان جن أو شيطانا فأن الملح يؤثر عليه جرب وضع اناء 

 (مالعق ملح وأرميه وأمسح بالط المنزل3و)

 

 علماء الغرب والقرآن

أخطاء في القرآن الكريم )قالت نملة أجتمع علماء الغرب ليكتشفوا 

وجنوده وهم ال  يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان 

 يشعرون(

فكان الخطأ كما يزعمون هو كلمة يحطمنكم فقالوا أن الشيء الذي 

يتحطم هو الصلب الجامد ولكن هذه كائنات حية طرية مثل اللحم 

 لما ال يقل ال يفعصنكم 
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هم العلماء أنفسهم اكتشفوا أن ثلثي جسم النملة  وبعد ذلك بعامين

 مكون من مادة الزجاج فأسلموا جميعا

 

 صدق أو ال تصدق

 قدمت رابطة األطباء األمريكيين إجابات عن سبب السرطان:

 ال تشرب الشاي في كوب بالستيكي-0

ال تأكل أي شيء ساخن في ورقة أو كيس من البالستيك على -7

 سبيل المثال البطاطا المقلية 

 ال تقم بطهي الطعام في الميكروويف باستخدام المواد البالستيكية -3

عندما يكون البالستيك على أتصال بالحرارة فأنه يخلق مواد 

 (نوع من السرطان 57كيميائية يمكن أن تسبب )

 

 

 الماء البارداالغتسال ب

 االغتسال بالماء البارد قبل أن يكون نصيحة طبية هو توجيه رباني

 37\)أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب(ص

 قالها لنبيه أيوب عليه السالم عندما اراد له الشفاء من سقمه والفوائد

 نشاط الجسم وزيادة تدفق الدم  -0

 تنشيط علمة القلب وتقويتها -7

 عالج لمرضى سرطان الثدي -3

 (األندر وفينيقلل من االلم بأطالقه) -3
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 يحسن المزاج وينشط االعصاب  -5

 تنشيط عملية خفض وزن الجسم  -6

 تنشيط الجهاز العصبي  -2

 زيادة نشاط الغدة الدرقية -9

 تنشيط غدة البنكرياس  -1

 تقوية جهاز المناعة -01

 مقاومة االمراض -00

كبار السن األصحاء في الصين يسبحون وبشكل جماعي في 

 بحيرات باردة تصل الى االنجماد 

 والمأثور عن النبي صل الله عليه واله وسلم الدعاء

 )اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد (

 تقليل تورم الجسم وزيادة الوعي الذهني -07

نضارة الجلد شد البشرة ومنع التجاعيد وتحسين مستوى -03

 والشعر

 تحفيز نشاط الخصوبة لدى الرجال -03

شفاء من الهم والمس والسحر والعين )واذكر عبدنا أيوب أذ -05

 نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب (

 ال تحاول استخدام

الماء البارد للعالج أذا كنت تعاني من آالم شديدة في اللهر  

 ضغط الدم وارتفاعوتصلب الشرايين 
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 الماء القاتل 

في األنسان عصبا يسمى العصب الحائر هذا العصب مربوط 

 بالمعدة والقلب معا ويسمى العصب المبهم 

ي في الذي يلقفلو جاء تنبيه عنيف لهذا العصب مثل الماء البارد 

الجوف دفعة واحدة فان هذا العصب ربما ينبه القلب فاوقفه عن 

تنبيه لهذا العصب العمل وهناك حاالت لموت مفاجئ بسبب 

 الحائر وسماه العلماء )التهي العصبي(

 الذي يؤكد الى توقف القلب 

والنبي صل الله عليه واله وسلم نهى عن شرب الماء دفعة 

واحدة وأمر بشربه على ثالث دفعات عندما تكون في حالة حر 

شديدة او جهد وتشرب دفعة واحدة مثلها مثل المعدن الحار 

 ه دفعة واحدة تراه ينفطروجهد وصب الماء علي

فاشربوا الماء جلوسا على ثالث دفعات واثبت علميا ان 

المسؤول عن االشعار بالعطش هو الكبد وعند اتمام الشرب 

دفعة واحدة يتساقط الماء بطريقة مفاجئة الى الكبد فيحدث تليف 

دفعات االولى انذار الكبد واشعاره فيستعد  3كبدي اما على 

وتوقفت للتنفس يأخذ الجسم اوكسجين  وكلما شربت الماء

 جسم واالنسولين يحمي من مرض ويعطي انسولين لل

 

 بحيرة شيطانية

بحيرة شيطانية تقتل كل ما يلمسها من طيور وحيوانات وتحولها 

 الى حجر 
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شمال تنزانيا بالقرب من الحدود مع دولة كينيا تقع بحيرة 

البريطاني النلرون وهي بحيرة مالحة زارها المصور 

 المتخصص في تصوير الحياة البرية أسمه )تيك براند(

حيث اكتشف ان البحيرة تقوم بتحويل كل حيوان او شيء يلمسها 

واسمها من مركب النلرون الموجود في مادة الى حجر جامد 

الرماد البركاني وما زال سبب قدرتها على تحويل كل ما يلمسها 

 الى حجر سر من أسرار الخالق

 

 

 الج باأللوانالع

هناك طريقة حديثة جدا وهي العالج بالنلر وبتأمل ألوان 

الخضراء ويقول الباحثون أن النضر الى الحدائق يثير  الطبيعة

البهجة في النفوس وان التأمل لساعة كل يوم في الشجر والورد 

 والوانها الزاهية وهي طريقة لعالج االكتئاب 

)أمن خلق السموات واألرض  وهذا ما أشار اليه القرآن الكريم 

وأنزل لكم من السماء  ماء فأتينا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم 

 21\أن تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون(النمل

 فالقرآن سبق العلم الحديث
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 اآليات العلمية

في القرآن الكريم بلغت في أحدى المصادر  اآليات العلمية

 ي :العلمية موزعة كما يل

 آية 60الرياضيات =-0

 آية 63الفيزياء=-7

 آية 5الذرة =-3

 آية 1الكيمياء =-3

 آية 67النسبية =-5

 آية 011الفلك =-6

 آية 71المناخيات = -2

 آية 03المائيات =-9

 أية 00علم الفضاء =-1

 أية 07علم الحيوان =-01

 آية 70علم الزراعة -00

 آية 76األحياء =-07

 آية 23=الجغرافية العامة -03

 آية 01السالالت البشرية =-03

 آية 71علم طبقات األرض =-05

 آية 63وصف العالم والعلماء =-06
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 آية 36علم الكون وتاريخ األحداث =-02

 المصدر

منشورات مروة العلمية بيروت \علوم الطبيعة في القرآن الكريم 

 م 0169-هجرية0392

وقد تصدى العديد من الباحثين لذلك وقد أجمل السيد حنفي أحمد 

 أصناف هذه اآليات فكانت 

 آيات الخلق العام للسموات واألرض  \القسم االول

 آيات الخلق الخاص باألرض\القسم الثاني

 آيات خلق النبات والحيوان \القسم الثالث

 آيات خلق األنسان \القسم الرابع 

 ن الله في أنحاء العالم آيات سن\القسم الخامس

 

 المصدر

معجزة القرآن الكريم في وصف الكائنات حنفي أحمد مطبعة 

 331القاهرة ص 7لجنة البيان العربي ط

 

 مرج البحرين

من المعجزات اإلالهية التي حيرت عقول العلماء ان الماء 

المالح بمعزل عن الماء الحلو دون أن يختلط به مما يسمح 

وكان للبحارة أن يتزودوا من الماء الحلو الماءان  ال يختلطان 

 1بينهما غشاء شفاف يمنعهما من االمتزاج 



 مداخالت في الحرب الناعمة                                             الباحث غايب عويز الهاشمي 

 (قال تعالى)مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان 

 01\الرحمن 

العالم الطبيعي الفرنسي )ميشيل كوسترا(أثناء دراسته في البحار 

الحل اللاهرة وبالصدفة سمع القرآن الكريم باإلذاعة  والمقرئ 

يقرأ هذه اآلية ذات الجرس العذب عندها سجد العالم 

)كوسترا(وأعلن أسالمه وأيمانه بالقرآن الكريم وأنه منزل من 

  اله اال الله محمد رسول اللهعنده تعالى ثم  قال ال

 المصدر

الدكتور لبيب بيضون \األعجاز العلمي في القرآن الكريم 

 062لبنان ص\مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت 

 

 الذرة في القرآن الكريم 

من العجيب أنه خالل الفترة الطويلة التي أنقضت منذ نزول 

بريطاني م يوم نجح العالم ال 0101القرآن الكريم حتى عام 

الذرة صناعيا ومحاولة الشيخ بهاء الدين  بتجزئة)رذرفورد(

م الذي تناول في كتابه )الجوهرة  0677-0532العاملي من 

الذرة قبل لهور  بتجزئةالفرد(بعض النلريات التي تقول 

النلرية الذرية في الكيمياء على يد العالم االنكليزي )جون 

يمانا بالقرآن الكريم أذا مباكثر من قرنين وتزداد أ0919دالتون(

علمت أن أوزان الذرات تقاس اليوم بوحدات خاصة تعرف 

وحدات الكتلة وتعتبر ذرة الهيدروجين وحدة للقياس ويبلغ وزنها 

جزء من مليون مليار مليار جزء من الغرام وكثافة نواة  0-66

الذرة تبلغ مئة مليون طن لكل سنتمتر مكعب واحد فسبحان الله 

لذرة ونواتها او ما فيها من طاقة وكتلة وقوة والذي الذي خلق ا
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اعطى االنسان قبسا من نوره االلهي فاستطاع بعقله ان يكشف 

الحجاب عما صنع الله فيزداد العالم ايمانا بالقدرة االلهية 

وتعليما لها هذه القدرة الهائلة التي ال يغيب عن علمها )مثقال 

-0ة في الكون تبلغ علما أن أخف ذر اي مقدار وزن ذرةذرة(

 جزء من مليون مليار مليار جزء من الغرام 66

 المصدر

منشورات \يوسف مرزة \العلوم الطبيعية في القرآن الكريم 

 065مروة العلمية بيروت ص

 

 اإلمضاء المعجزة

القديمة قدم االنسان ولكن  اإلنسانيةربما تكون قضية البصمات 

 1من ألتفت الى هذه الحقيقة 

الثابت علميا ان من بين الماليين من االفراد وتأخذ بصمات بنان 

 الدكتوركل شخص طابعا خاصا وشكال متميزا هذا ما أكده 

الكريم والعلم لذلك كانت من أروه  القران\محمد جمال الفندي 

المعجزة علميا بهذا الصدد والتي تلهر مقدرة الخالق  اآليات

 1التي ال حدود لها 

ن الن نجمع علامه بلى قادرين أن نسوي )أيحسب األنسا

 3-3بنانه(القيامة 

وذكر في تفسير الجواهر للطنطاوي ان عالما المانيا درس هذه 

وبين بأنها تشمل أسرار علمية لم الكريمة فأعلن أسالمه  اآلية

تكن معروفة في زمن صدورها فاكتشفها علم العصر الحديث 
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بها كل فرد من  وهي بصمات االصابع والتوقيع والتي يختص

 الناس ال يماثلها أحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر

 70موسوعة النعمان بيروت ص\حسن هادي الشامي \قرآنية  آللئ
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 أثر االستماع الى القرآن الكريم

أثناء النوم وجد علماء متخصصون أن الدماغ يتأثر باألصوات 

التي يسمعها أثناء النوم وبعد أبحاث طويلة تبين أن دماغ 

األنسان النائم يستطيع تميز االصوات وتحليلها وتخزينها واذا 

علمنا ان االنسان يمضي ثلث عمره في النوم يمكننا ان ندرك 

ثناء النوم كوسيلة تساعدك اهمية االستماع الى القرآن الكريم أ

على حفل القرآن الكريم دون بذل أي جهد يذكر ولذلك يمكن 

لكل واحد منا أن يستفيد من نومه ويستمع القرآن الكريم وهذا 

 وال ننسى قوله تعالى اآلياتسيساعد في حفل 

ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله أن في ذلك )

 73\لرومآليات لقوم يسمعون(ا

 

 الرمان فاكهة أهل الجنة

تبين الدراسات الحديثة أن الرمان مفيد لكثير من االمراض فهو 

 والفيتامينات باألمالحغني جدا بالمواد المضادة لألكسدة وغني 

السهلة االمتصاص ويؤكد الباحثون أن تناول الرمان بمعدل 

م درمانة كل يوم لمدة شهر مثال أو أكثر يفيد في عالج فقر ال

الى فوائد للقلب  باإلضافةوالتهاب المفاصل والروماتيزم 

والشرايين حيث يعالج تصلب الشرايين على اختالف انواعها 

وهو يقي من السرطان وضروري للطفل والمرضع والكبير 

والصغير وربما تدرك سبب ذكر هذه الفاكهة في القرآن الكريم 

 يقول تعالى

 69)فيها فاكهة ونخل ورمان (الرحمن 
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 أن الفوائد التي اودعها الله في هذه الثمرة تدل على أهميتها وال

وجعل فيها العالج لكنه كرمها  يعني أن أهل الجنة بحاجة الى 

 الشفاء ألهل الدنيا ولذه لآلخرة

 

 أمراض يعالجها التمر

يؤكد كثير من الباحثين اليوم أن التمر هو الغذاء المثالي لعالج 

نه يعالج االضطرابات المعوية اكثر من مئة مرض ومنه ا

 ن احتواءويساعد االمعاء على اداء مهامها بفعالية عالية كذلك فا

رة للمعادن والفيتامينات سوف يؤثر التمر على االنواع الغزي

ينقص الجسم من عناصر غذائية  على عمل الدماغ ويسد ما

وهذا يعود الى االستقرار النفسي لدى االنسان وهذا يعني ان 

تناول كمية من التمر كل يوم بانتلام سوف يؤثر على الحالة 

الى  شارهأالنفسية فيجعلها اكثر استقرار وفي آية عليمة تتجلى 

يدة ففي قصة السالنفسي نتيجة اكل حبات من التمر  االستقرار

م عليها السالم حيث كانت حزينة فأمرها الله ان تأكل التمر مري

 لتقر عينها 

)وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي 

 سبحان الله75-71وقري عينا(مريم 
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 خبر علمي الصالة

في دراسة علمية جديدة تبين األثر الشفائي للصالة بشكل لم يكن 

ن اسسوا ابحاثهم على االلحاد وانكار يتوقعه الباحثون والذي

الخالق تبارك وتعالى واعترفوا اخيرا ان الذهاب الى الكنيسة او 

الجامع او غيرها من اماكن العبادة للصالة قد يساهم في اطالة 

عمر الشخص الذي يؤدي صالته بانتلام واكدت الدراسة ان 

ة النساء األكثر تقدما في السن ممن يوالبن على حضور الصال

بالمئة مقارنة  71وادائها تقل نسبة خطورة الوفاة لديهن بنسبة 

بسائر النساء في فئتهن العمرية وقد جمع فريق من الباحثين من 

بجامعة بالشفا جميع الديانات في كلية طب البرت )أينشتاين(

الدراسة وقاموا بمتابعة ما اذا كانت تلك النسوة يؤدين الصالة 

ت تبعث على الراحة لديهن فوجدوا أن بشكل منتلم وما اذا كان

الطقوس الدينية المنلمة تخلق تخلق نوع من التواصل 

االجتماعي ضمن نلام يومي يلعب دور واضح في تقوية 

الصحة واللياقة الجسمية ويبدوا ان السيدات اللواتي ينتلمن في 

الصالة يعشن مدة اطول من غيرهن ويرى استاذ علم النفس 

ة )اليزرشتال(انه ال يمكن تفسير الحماية المشرف على الدراس

التي توفرها الصالة للمصلين بصورة واضحة وتامة بمجرد 

وجود عوامل متقوقعة منها الدعم العائلي القوي اختيارات نمط 

الحياة واالقالل من التدخين وشرب الكحول فقط وهناك امرا 

ون اخر ال يمكننا ان ندركه او نفهمه فمن المحتمل دائما ان يك

هناك عوامل يمكن ان تفسر هذه النتائج احب االعمال الى الله 

تعالى الذي يلفت االنتباه في هذه الدراسة ان الصالة على 

تخفض احتماالت الطريقة غير االسالمية لمرة في االسبوع 

وتساعد على االستقرار النفسي والسؤول  باألمراضاالصابة 

 بأداءنين يلتزمون كيف لو اجريت هذه الدراسة على اناس مؤم
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الخمس مع قيام الليل ان النتائج تكون مبهرة ولكن  الصلوات

قصرنا نحن المسلمين بالقيام بمثل هذه التجارب العالمية وننتلر 

غيرنا حتى يقوم بها فالصالة على الطريقة االسالمية تعني ان 

االنسان سيكون في حالة طهارة معلم اليوم وسيكون في حالة 

الق عز وجل وسيكون في حالة خشوع وصفاء اتصال مع الخ

ذهني وهذا سيساعد على شفاء الكثير من االمراض النفسية الن 

الصالة تعني االستقرار النفسي أما الفوائد األخرى للصالة 

عندما يحافل على الصلوات في اوقاتها فتتمثل في ان المؤمن 

ة في يفان حياته ستكون منلمة وبالتالي سيساعد الساعة البيولوج

خاليا جسده على العمل بكفاءة عالية واستقرار مذهل وبالتالي 

فان النلام المناعي سوف يزداد وتزداد معه قدرة الجسم على 

مقاومة مختلف االمراض العضوية اي ان الصالة مفيدة لإلنسان 

 1نفسيا وجسديا

 

 الطيور تشبه البشر

واسها حأكد بحث جديد أن الطيور تختلس إغفاءة لكي تبقى على 

في حالة أنتباه للكواسر التي تستهدفها مثلها في ذلك مثل رجال 

ساعة في اليوم  03االعمال المشغولين دائما والذين يعملون لمدة 

 وأثبت باحثون في معهد )باكس بالنك(

مرة ان الطيور  ألوللعلم الطيور في المانيا ان دراستهم الرائدة 

ر بل انها تشبه البش تعوض النقص في ساعات النوم مثل البشر

في اسلوب نومها وان دماغها يبث موجات كهروجيسية مثل 

البشر سبحان الله ان هذه االبحاث والدراسات تثبت يوما بعد 

منذ يوم ان الطيور هي امم امثالها وهذا ما ذكره القرآن الكريم 

 أربعة عشر قرنا 
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)وما من دابة في األرض وال طائر يطير بجناحيه اال أمم 

ثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربكم أم

 39\تحشرون(النحل 

 

 الفاكهة ثم اللحم 

أن الذي يتأمل آيات  القرآن الكريم أثناء الحديث عن طعام أهل 

الجنة يالحل أن الله تعالى يذكر الفاكهة أوال ثم اللحم وفي ذلك 

حكمة طبية عليمة فالفاكهة تحتوي على سكريات بسيطة وسهلة 

وهي المصدر االساس للطاقة في الجسم  والهضماالمتصاص 

لو بدأ األنسان بأكل اللحم أوال تذهب الجوع بينما  فأنهاوبالتالي 

سوف يحتاج جسمه الى ثالث ساعات حتى تكتمل عملية ف

 االمتصاص 

 هنا تتجلى الحكمة من ذلك يقول تعالى

 70-71)وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون(الواقعة 

ولذلك يجب ان نتذكر هذه الحقيقة العلمية وتطبيقها أثناء حياتنا 

 العملية

 

 ذبابا لن يخلقوا

لقد وجد العلماء أن تركيب الذباب معقد جدا ويستخدم تقنيات 

معقدة في طيرانه وحياته ولذلك فهم يعترفون اليوم انه ليس 

باستطاعتهم تقليد الذباب في طيرانه المتطور على الرغم من 

التطور التكنلوجي المذهل ويمكن ان نقول ان عدد االبحاث التي 

ة االف بحث ويقول العلماء القت حول الذباب يبلغ اكثر من عشر
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ال نزال نجهل الكثير عن هذا المخلوق العجيب وهنا تتجلى  اننا

 اهمية قوله تعالى

أن  استمعوا لهلملحدين)يا أيها الناس ضرب مثال فمتحديا أولئك ا

الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن 

ف الطالب يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ضع

 23-23\الخ (الحج 11111والمطلوب

 فهل نقدر الله حق قدره ونحن المؤمنون به 

 

 من ينظف السماء؟

 هل تعرف ما هي الخنس الجوار الكنس ؟

وكالة الفضاء  اكتشفتهي مكانس تكنس السماء وتنلفها 

االمريكية ناسا شيئا عجيبا في الفضاء فهناك من ينلف الكون 

دخان الناتج عن انفجارات النجوم نعم انها من الغبار الكوني وال

بالضبط مكانس بما تعنيه الكلمة من معنى فهي تشفط هذا الدخان 

والغبار الكوني تماما كالمكنسة اطلقت عليها )ناسا() الثقوب 

السوداء(ألنها ال ترى فهي تماما كثقب يشفط اي غبار او دخان 

وهي تجري في الكون وفي الحقيقة هي نوع من انواع النجوم 

في السماء وتنلفها انلروا اليها وقولوا سبحان الله من خلقها 

الجميع وهي أن )ناسا(لم تكتشف شيئا  فاجأهولكن هناك مفاجأة 

صورا لشيء تكلم عنه خالقه الواحد االحد في  التقطتألنها فقط 

 القرآن الكريم فقد أتى ذكر هذه النجوم في قوله تعالى

 06\الكنس(التكاثر فال أقسم بالخنس الجوار)
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أقسم وله ما يشاء أن يقسم به ووصفها وصفا دقيقا فهي ال ترى 

فهي خنس وتجري فهي جوار وكالمكنسة فهي كنس الجوار 

الكنس اكبر بعشرين مرة من الشمس وهي مكنسة كونية عمالقة 

 جاذبية عليمة تجذب آهاتستطيع ان تبلع االرض بما فيها فهي 

 الحق اي شيء يمر امامها فصدق 

)سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 

 53\(سورة فصلت

 

 القرآن والعلم الحديث

 وبمضرفي كتاب الله سبعة وسبعين ألف علم على عدد كلماته 

 ألن القرآن له لاهر وباطن ولكل آية حد ومطلع  في أربعة

 9م ص0153(ابو بكر العربي القاهرة التأويل)قانون 

 بأسرارومما يثبت اعجاز كتاب الله وسبقه العلمي واحاطته 

ليسوا بعلماء وال عقالء فالقرآن الوجود واما الذين فرطوا به 

الكريم ليس بدائرة معارف علمية وال من مقاصده ارشاد الناس 

الى العلوم الكونية التي تشير الى حقائق كونية كشفها العلم انما 

درة والق اإلرادةخلق العالم من آثار  ورد بقصد التنبيه الى ما في

 والعلم الدالة على وجود الله الثاقبة للتكوين بالمصادقة 

رات الشيخ نديم منشو\)قصة األيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن 

 733ص1المكتب االسالمي بيروت ط

(آية بحثت 621) المصادرواآليات العلمية في كتاب الله في أحد 

)العلوم الطبيعية في القرآن الكريم \ية شتى المواضيع العلم

هجرية 0392منشورات مروة العلمية بيروت  يوسف مروة\



 مداخالت في الحرب الناعمة                                             الباحث غايب عويز الهاشمي 

م وعندما أسوق هذه اآليات العلمية ال أدعي أن كتاب  0169

 الله مرجع علمي بالمعنى المعروف ولكن أحب أن أسال 

(سنة أن يأتي بمثل هذه 0311كيف أستطاع رجل منذ أكثر من )

 ية الرائعة؟الحقائق العلم

 فهل كان عالما في الفلك او استاذا من اساطين الطبيعة؟

أنه ال سبيل الى الجدل وليس أمامنا أال التسليم بانه وحي من عند 

نخبة من \الخالق )خاتمة كتاب الله يتجلى في عصر العلم 

العلماء ترجمة دكتور الدامرداش عبد المجيد سرحان ومراجعة 

م 0169لفندي مؤسسة الحلبي القاهرة دكتور محمد جمال الدين ا

 065ص

 

 الرياح والريح 

ليست اللواهر الكونية هي التي تلفت االنتباه فحسب بل هناك 

لواهر قرآنية محيرة البد ان يتوقف امامها االنسان ويتأمل 

كلمات  تأملناعجائبها او معجزاتها ومن هذه اللواهر اننا اذا 

القرآن الكريم وآياته نالحل أن الرياح تأتي بصيغة الجمع رياح 

وتارة بصيغة المفرد الريح ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم نالحل 

دائما بالخير اما كلمة ريح بالمفرد  تأتيان كلمة رياح بالجمع 

وربما يكون السبب والله اعلم ان الريح تكون فتاتي مدمرة 

حد مثل شعاع الليزر فتكون مدمرة بينما مركزة في تيار وا

من عدة الوان فتكون نافعة  يتألفالريح مثل الضوء العادي 

 يقول تعالى
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)هو الذي يرسل الرياح سرابيل بين يدي رحمته حتى اذا اقلت 

ن كل به م فأخرجناسحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء 

 52\(األعراف الثمرات كذلك تخرج الموتى لعلكم تذكرون 

 اما في حالة الريح الشديدة والمدمرة فقد قال تعالى

)أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من 

 61\الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم ال تجدوا لكم علينا تبينا(األسراء

 

 العالج بزيت الزيتون

 تال يزال العلم الحديث يكتشف يوما بعد يوم منافع جديدة لزي

الزيتون هذه المادة التي ال تحوي من االحماض الدهنية اال 

 بنسبة قليلة جدا وهذا يعني انها مفيدة للقلب والشرايين 

يقول االطباء ان تناول القليل من زيت الزيتون كل يوم بانتلام 

يقي االنسان من تصلب الشرايين القلبية من العديد من االمراض 

الجيد لزيت الزيتون على  أثيرالتكما اكدت التجارب الحديثة 

مرض ارتفاع ضغط الدم وان تناول زيت الزيتون الصافي يقلل 

من معدل الكولسترول الضار في الدم وبما ان زيت الزيتون 

جسم الكولسترول في ال تأكسديحتوي على فيتامين اي فانه يمنع 

وبالتالي يتجنب االنسان من مرض تصلب الشرايين كما انه يقي 

ن السرطان ومن قرحة المعدة وامراض المفاصل العديد م

والتخفيف منها ولهذا اوصانا النبي صل الله عليه واله وسلم 

 فقال 

)كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة ولوال أهمية هذه 

 الشجرة لم يكن الله ليقسم بها فيقول تعالى



 مداخالت في الحرب الناعمة                                             الباحث غايب عويز الهاشمي 

 )والتين والزيتون(

 

 وداعا لجدول الضرب

07×03=056 

 6=3×7الرقم ضرب -0

 5=3+7جمع -7

 056ضع الواحد=-3

 069=07×03ضرب 

 9=7×3ضرب 

 6=7+3جمع 

 وهكذا 069ضع الواحد =

 وهذه طريقة سهلة لمعرفة عدد السور المكية والمدنية

 آية  796البقرة=

 وهو عدد السور المكية  96يصبح  7حذف الرقم 

 003=79+96واذا دمعنا 

 003عدد سور القرآن الكريم =

 003ر القرآن الكريم =عدد سو

 796عدد آيات سورة البقرة=

 96عدد السور المكية=
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 79عدد السور المدنية =

 

 عام0011اكتشاف بعد 

 عام 0311شاب خليجي يكشف من أهم ألغاز القرآن الكريم بع 

طه ليس أسما للرسول محمد صل الله عليه واله وسلم واليكم 

 ماذا تعني ألم  الر  طه  كهيعص 

قدم الشاب الخليجي الباحث لؤي الشريف طرحا جديدا لمعاني 

الحروف المقطعة في كتاب الله ويعتبر مدهشا واقرب ما يكون 

للتفسير المنطقي لمعاني ودالالت الحروف المقطعة التي يتلوها 

عام علما أن  0311المسلمون خالل تالوتهم للقرآن الكريم منذ 

 رات المتباينة فيما بينها هذه الحروف حملت الكثير من التفسي

 أصل األبجدية العربية مأخوذ من األبجدية السريانية  

الم  الر  كهيعص  ليس لها أي معنى في اللغة السريانية التي 

 هي أصل األبجدية العربية 

الم تعني أصمت وكان يستخدمها النبي داود عليه السالم في #

خطبه عندما يقول شيء مهم وهذا مذكور في الزبور والتوراة 

ليومنا هذا بنفس الحروف  الم لكن بالشكل العبري والسرياني 

وعندما تطبق هذا المعنى على القرآن الكريم في سورة البقرة 

 مثال ستصبح 

 فيه هدى للمتقين (أصمت ذلك الكتاب ال ريب )

 أنلر للسياق كيف أستقام المعنى
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#الر  تعني تبصر أو تأمل بقوة وعندما ننلر لكل اآليات التي 

وردت بعد الرمي القرآن الكريم نجد انها احتوت على شيء 

 يتبصر أو يتأمل فيه 

 # السور التي تبدا ب  الر سورة يونس 

 )الر تلك آيات الكتاب الحكيم(

)الر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من #سورة أبراهيم 

 ربهم الى سراط العزيز الحميد ( بأذنالللمات الى النور 

# سورة الحجر )الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين(أنلر الى 

 السياق وكيف أستقام المعنى 

# طه وتعني يا رجل الهاء حرف نداء والطاء تعني رجل 

 بالسريانية 

 ى المعن انتلامليك القرآن لتشقى(وهنا الحل يا رجل ما انزلنا ع

# هناك معتقد أن طه أسم من أسماء النبي محمد صل الله عليه 

 واله وسلم 

# كهيعص وتعني يعض ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى 

ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العلم مني واشتعل الراس شيبا 

 معنىالخ وهنا استقام ال111زلم اكن بدعاء ربي شقيا 
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 كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء

متى ما استحضروا الحسين عليه السالم ورسالته وجدوا   -0

 انفسهم امام مسؤولية تطبيق القيم الحسينية في كل زمان

) كل أرض كربالء (تتحدث عن البعد المكاني كل ارض  -7

يقف عليها االنسان فانه مطالب بتحقيق القيم الحسينية السامية 

 اي القيم الحسينية فوق حدود الزمان والمكان 

# المبادئ والقيم التي تجسدت في ارض كربالء في يوم عاشوراء 

 ينبغي ان تتجمم دائما في كل زمان وارض )مكان(

ه ومعكربالء كان يتمثل بمجيء سيد الشهداء عليه السالم # دور 

فئة قليلة الى كربالء ليقفوا بوجه للم يزيد فضحوه فقتلهم لكنهم لم 

يقتلوا الللم فهزموه البد ان يكون كل مكان هكذا وال بد لنا ان نقف 

بوجه الللم اينما يكون فليكن كل يوم عاشوراء ألنه ليس محصورا 

معينين فكل االرض وكل االيام يجب ان  فرادبأبارض محددة وال 

 تؤدي هذا الدور 

 المصدر

 11ص01صحيفة االمام ج

 

 وصية الرسول صل الله عليه واله وسلم لألمام علي عليه السالم

قال الرسول محمد صل الله عليه واله وسلم لألمام علي عليه 

 السالم ال تنم ما لم تنجز خمسة

 قراءة القرآن كله -0

 درهم 3111ب التصدق -7
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 حفل مكانك في الجنة -3

 زيارة الكعبة -3

 أرضاء الخصوم -5

 قال علية السالم كيف ؟

 قال صل الله عليه واله ويلم 

 قراءة االخالص ثالث مرات -0

 الث مراتقراءة الفاتحة ث -7

 (مرات01ال حول وال قوة اال بالله العلي العليم ) -3

الملك وله الحمد يحي  ال أله اال الله وحده ال شريك له له -3

 (مرات 01ويميت وهو على كل شيء قدير )

أستغفر الله العليم الذي ال اله اال هو الحي القيوم واتوب اليه  -5

 (مرات01)

 

 هل الرسول صل الله عليه واله وسلم مات أو قتل ؟

)وما محمد أال رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل 

قلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا انقلبتم على أعقابكم ومن ين

 633\وسيجزي الله الشاكرين (ال عمران

تقديم الموت على القتل وهنا أشاره للموت ولكن ورود كلمة القتل 

لربما مفادها أن محمد صل الله عليه واله وسلم مات بفعل سابق 

 بقي تأثيره الى حين 

د هودية بعي أمرأه# أستدل المخالفون بأن سبب الموت بالسم هو أن 

معركة خيبر في السنة السابعة للهجرة فلم يؤثر السم اال في السنة 

 العاشرة 
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# الموت بالسم ال خالف عليه لكن الخالف بسبب السم في دواء او 

طعام هل هو أمرأه يهودية كما أدعى جمهور العامة أو المسبب هو 

 بعض أزواجه كما هو شائع ومشهور بين محققي األمامية

 

 

 

 

 

 االمام علي عليه السالم  سأل

 ما يفسد أمر القوم يا أمير المؤمنين  ؟

قال عليه السالم )ثالثة وثالثة وضع الصغير مكان الكبير ووضع 

الجاهل مكان العالم ووضع التابع في القيادة فويل المة مالها عند 

 1بخالئها وسيوفها بيد جبنائها وصغارها والتها 

 

 آية الخمس

غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي أن ما )أعلموا 

 يل أن كنتم آمنتم بالله وماالقربى واليتامى والمساكين وابن السب

ا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل أنزلن

 3\شيء قدير(الخمس من سورة األنفال 
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# اآلية وأن كانت قد نزلت في مورد خاص لكنها أعلنت حكما 

تقصد فقط من  اآليةو وجوب أداء الخمس ولو كانت عاما وه

 الغنائم لكان ينبغي ان يقول عز اسمه 

)واعلموا أن ما غنمتم في الحرب وليس يقول أم ما غنمتم من 

 شيء(

 

 حديث الخمس

الخمس من غنائم  بإخراجأمر الرسول صل الله عليه واله وسلم 

 مثل الركازالحرب ومن غير غنائم الحرب 

لك كل من ابن عباس وابي هريرة وجابر وعبادة بن كما روى ذ 

الصامت وانس بن مالك في مسند احمد وسنن ابن ماجه واللفل 

 االول عن ابن عباس قال 

)قضى رسول الله صل الله عليه واله وسلم في الركاز الخمس 

وفي صحيحي مسلم والبخاري وسنن ابن داود والترمذي وابن 

 اللفل األول عن ابي هريرة قال ماجه وموطأ مالك ومسند أحمد و

 قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم 

 )العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس 

وفي بعض الروايات عند أحمد البهيمة عقلها جبار شرح هذا 

الحديث ابو يوسف في كتاب الخراج وقال كان اهل الجاهلية اذا 

عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله واذا قتلته دابة جعلوها 

 عقله واذا قتلته معدن جعلوها عقله 

 عن ذلك فقال سأل رسول الله صل الله عليه واله وسلم 
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 )العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس(

 فقيل له ما الركاز يا رسول الله صل الله عليه واله وسلم ؟

 قال )الذهب والفضة الذي خلقه الله في األرض يوم خلقت

 

 

 

 

 

 معلومات مهمة

 أين الجنة؟ -0

الجواب )فوق السموات السبع ومنفصلة عنها الن السموات تزول 

 ى يوم القيامة اما الجنة فال تفنى وسقفها هو العرش(وتفن

 أين جهنم؟-7

الجواب )مركزها تحت األرض السابعة في مكان أسمه سجين 

وليست جهنم بجانب الجنة واالرض التي نعيش عليها هي االرض 

االولى وهناك ستة ارضين غيرها وهذه االرضين موجودة تحت 

 االرض التي نعيش عليها منفصلة(

 هي سدرة المنتهى؟ما -3

الجواب )شجرة عليمة جذورها في السماء السادسة وتمتد فوق 

السابعة اوراقها كآذان الفيلة وثمارها كالضالل وهي خارج السماء 
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الجنة عندها رأي رسول الله صل الله عليه واله وسلم جبرائيل 

  عليه السالم على صورته الحقيقية(

 من هي الحور العين؟-0

جات المؤمنين في الجنة لسن من االنس وال من الجواب )هن زو

الجن وال من المالئكة لو طلعت احداهن على الدنيا ألضاءت ما 

 بين المشرق والمغرب(

 من هم الولدان المخلدون؟-5

الجواب )هم خدم أهل الجنة ليسوا من االنس وال من الجن وال من 

ن المالئكة واقل اهل الجنة منزلة له عشرة االف من الولدا

 المخلدون (

 ما هو األعراف؟-6

الجواب)سور عريض للجنة يمكث عليه المسلمون الذين تتساوى 

مدة من الزمن ياكلون ويشربون ثم يدخلون حسناتهم مع سيئاتهم 

 الجنة(

 كم مدة يوم القيامة؟-2

الجواب )تعرج المالئكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسون 

 3\الف سنة (المعراج 

 أول من يجتاز السراط؟ من هو -8

 الجواب قال الرسول محمد صل الله عليه واله وسلم )أنا وأمتي (

 ما هي مواصفات الصراط؟-9
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الجواب )أدق من الشعرة وأحد من السيف شديد الللمة تحته جهنم 

حامل ذنوبك على لهرك عليه كالليب وتحتك شوك مدبب وسماع 

 جهنم(اصوات صراخ اكل من تزل قدمه ويسقط في قاع 

 

 تحذير

 مائة كأس من القهوة في أقل من ثالث ساعات كافية لقتلك-0

عندما تشرب مشروب ساخن ويلدغك في لسانك فانه يموت ما  -7

 مليون خلية 3يقارب 

 

 

 

 معلومة

والمس والعين والدليل قوله االغتسال بالمطر شفاء من السحر 

 تعالى

م رجس )وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنك

 00\الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به االقدام(األنفال 

 

 ثقف عقلك

قال )المرأة المسلمة أنضف أمرأه على وجه \عالم أجنة يهودي 

األرض العالم )روبرت غيلهم ( زعيم اليهود في معهد البرت 

 انيشتاين والمختص في علم االجنة 
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 العجاز القرآني فياعلن اسالمه بمجرد معرفته للحقيقة العلمية وا

 سبب تحديد عدة الطالق للمرأة مدة ثالث أشهر

 

 الدليل على وحدانية الله

 سئل أحد العلماء ما الدليل على وحدانية الله ؟

فقال ورقة التوت تأكلها الدودة فتخرج حريرا ناعما وتأكلها النحلة 

فتخرجها عسال شهيا وتأكلها الشاة فتخرجها لبنا وتأكلها الغزالة 

 فتخرجها مسكا نقيا 

 فالمادة واحدة والصنعة مختلفة فمن الصانع؟

 أنه الله سبحانه وتعالى

 

 

 حكمة لألمام علي عليه السالم

 أرضاء الناس غاية ال تدرك 

 ورضا الله غاية ال تترك فاترك ما ال يدرك وادرك ما ال يترك 

 

 عيد الله األكبر

# عيد الفطر بعد أتمام نعمة الصيام والصيام جزء من الدين وليس 

 الدين كله 
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# وعيد االضحى بعد أتمام نعمة الحج والحج جزء من الدين وليس 

 الدين كله 

الخ 111لت اآلية )اليوم أكملت لكم دينكم # وفي الغدير نز

 3\(المائدة

فلقد كمل الدين بعيد الغدير ولهذا يسمى عيد الله االكبر والن كل 

االعياد يحتفل بها المنافق والمؤمن اال عيد الغدير يحتفل به المؤمن 

 فقط 

تأكيد لقول رسول الله صل الله عليه واله وسلم )ال يحبك ياعلي أال 

 غضك أال منافق (مؤمن وال يب

أذن الوالية هي كمال الدين كما قال رسول الله صل الله عليه واله 

وسلم بحق أمير المؤمنين علي عليه السالم )في معركة الخندق 

 )برز األيمان كله الى الشرك كله ( 

 

 

 ما أعظمك سيدي 

دخل رجل على االمام الصادق عليه السالم قال له )السماء ال 

 )أستغفر الله (تمطر ( أجابه 

 أجابه )أستغفر الله (ودخل الثاني قال )زوجتي ال تنجب(أ

 ودخل الثالث قال )أشكوا الفقر(أجابه أستغفر الله 

قال أحد الجالسين عجبا لك موالي كلما دخل عليك رجل يسألك 

 حاجة قلت )أستغفر الله (
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 اواستغفرأجابه األمام الصادق عليه السالم )ألم تقرأ قوله تعالى )

ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين 

 01\ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا (سورة نوح 

 

 جاء في األثر

أذا أذنب العبد ذنبا وقال ألهي عصيتك يقول الله عز وجل )وأنا 

 سترتك(

 يقول العبد الهي ندمت  يقول الله عز وجل )وأنا علمت(

 يقول الله عز وجل )وأنا قبلت(  يقول العبد الهي تبت

ثم يقول الله تعالى )عبدي أذا عاهدتني على أن ال تعصيني ثم 

نقضت العهد فال تستحي ان ترجع الي ثانيا فاذا نقضت العهد ثانيا 

فال تستحي ان ترجع ثالثا فال تستحي ان ترجع رابعا فانا الجواد ال 

لى بابي فطردته من ابخل وانا الحليم ال اعجل من ذا    الذي اتى ا

ذا الذي الذ بجنابي وما قبلته فانا اقبل التائبين واعفوا عن العاصين 

 وانا رب العرش العليم سبحانك ربي ما ارحمك 

 االستحمام في الغرب

 وكانوا كريهي الرائحة بشكل ال يطاق االستحمام في أوربا يعد كفرا 

# مبعوث روسيا القيصرية وصف ملك فرنسا لويس الرابع عشر 

 أن رائحته أقذر من رائحة الحيوان 

# أحدى جواريه )دي موتيام(تنقع نفسها في حوض من العطر 

 حتى ال تشم رائحة الملك

 # الرحالة)أحمد بن فضالن (وصف الروس أنهم أقذر خلق الله 
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ر قصر في حضو# القيصر الروسي )بيتر( يتبول على حائط ال

 الناس 

# الملكة إيزابيال االولى التي قتلت المسلمين في االندلس لن تستحم 

 في حياتها اال مرتين وقامت بتدمير الحمامات االندلسية 

 # الملك )فيليب الثاني(اإلسباني منع االستحمام مطلقا في بالده 

 وأبنته )ايزابيل الثانية(أقسمت أن ال تقوم بتغيير مالبسها حتى

وماتت االنتهاء من حصار احدى المدن الذي استمر ثالث سنوات 

 بسبب ذلك 

 # العطور الفرنسية تم اختراعها حتى تطغي على الرائحة النتنة 

 # كانت األمراض تفتك بهم لهذا السبب 

# يقول المؤرخ الفرنسي دريبار نحن االوربيون مدينون للعرب 

 امة علمونا كيف نحافلبالحصول على اسباب الرفاه في حياتنا الع

 على نلافة اجسامنا 

 # الفضل للرحالة المسلمين والمغتربين 

# تسمية مكان االستحمام )باث روم(باإلنكليزية الى تمجيد المسلم 

 الهندي محمد الذي علمهم في عصره كيفية االستحمام والنلافة

 المصدر

 مذكرات الكاتب ساندورماراي
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 الفرق بين الذنب والسيئة

ول وكفر عنا سيئاتنا وال نقلماذا نقول بالدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا 

 اللهم اغفر لنا سيئاتنا وكفر عنا ذنوبنا 

 23\ولم يقل الذنوب (هود قال تعالى )الحسنات يذهبن السيئات 

ولماذا قال ربنا انه يغفر الذنوب جميعا ولم يقل يغفر السيئات 

 53\جميعا الزمرد

ه نفسك ويكون في حق من حقوق الله مثل الذنب هو ما تضر ب

الخ بينك وبين الله وهذه يغفرها ربنا عندما 111الصالة والصوم 

 نستغفر وتتوب اليه وال ترجع للذنب

)قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة الله 

 53أن الله يغفر الذنوب جميعا أنه هو الغفور الرحيم( الزمرد 

فهي ما ترتكبه مع اي مخلوق مثل الغيبة   النميمة   أما السيئة

الخ وال بد من رج المللمة او تعتذر او 11السرقة  التعدي 

 يسامحك وتعمل اعمال صالحة 

)وأقم الصالة طرفي النهار وزلفا من الليل أن الحسنات يذهبن 

 003\السيئات ذلك ذكرى للذاكرين (سورة هود 

 شيطان الشيطان

 صى الله من كان شيطانه؟الشيطان عندما ع

الجواب : أن كلمة نفس هي كلمة في منتهى الخطورة وقد ذكرت 

 في القرآن الكريم 

)ولقد خلقنا األنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من 

 06\حبل الوريد(ق
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نؤمن بالله ونصلي ونقرأ القرآن وبالرغم من ذلك نقع في المعاصي 

 الحقيقي وذهبنا الى عدو ضعيف  العدووالذنوب والسبب أننا تركنا 

 26\)أن كيد الشيطان كان ضعيفا(سورة النساء 

 الموجودة داخل األنسان 

 03\)أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ( األسراء 

تجزي كل نفس بما كسبت ال للم اليوم أن الله  وقوله تعالى)اليوم

 سريع الحساب(

 39\كل نفس بما كسبت رهينة(المدثروقوله تعالى )

 03\وقوله تعالى)علمت نفس ما أحضرت(التكوير 

ويقول العلماء أن األلة التي كانت تعبد من دون الله )الالت 

(كل هذه االصنام هدمت ما عدى واحد يعبد من 11111والعزى

 33\الله )أفرأيت من أتخذ أله هواه (الفرقان دون 

أن السبب في المعاصي والذنوب أما من الشيطان أو من النفس 

 االمارة بالسوء وهي أخطر من الشيطان 

 )وما أبرىء نفسي أن النفس ألمارة بالسوء(

وهناك هرمون في الجسم يفرز خاليا على القلب عندما تلهي عن 

 اباكتئقلب يسمى) الران ( وبسبب ذكر الله وتكون غشاء على ال

 حاد وحزن وضيق شديد 

 )كال بل ران على قلوبهم(
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 من فضائل األمام علي عليه السالم

وكان في المجلس كان هارون الرشيد يقعد للعلماء في يوم عرفه 

سبعون رجال من أهل العلم كل واحد منهم يصلح أن يكون أمام 

 صقع من األصقاع

ي العم كم تروي في فضائل علي بن أب يأبن:)فقال الرشيد للشافعي 

حديث واكثر (فقال قل وال تخف قال تبلغ  311طالب( فقال :)

 وتزيد(وقال لمحمد بن الحسن : )كم تروي (511)

 حديث(واكثر 0111قال : )

فأقبل علي بن يوسف قال قل وال تخف قال : )خمسة عشر ألف 

 خبر مسند وخمسة عشر حديث مرسل (

قال الرشيد : )أنا أعرف فضيلة رأيتها بعيني وسمعتها بأذني أجل 

 من كل فضيلة 

 وعن أبن عباس عن النبي صل الله عليه واله وسلم 

)لو أن الغياض والبحار مدادا والجن حسابا واألني كتاب لما 

 أحصوا فضائله 

وقال محمد بن علي بن شهر آشوب / )قال جدي شهر آشوب 

ي فلجويني يتعجب ويقول شاهدت مجلدا ببغداد سمعت أبا المعالي ا

يدي صحاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوب عليه المجلد الثامن 

 والعشرون )من كنت مواله فعلي مواله(

 ويتلوه المجلد التاسع والعشرون 

 وحكي ابن طاووس في طرائقه هذه الحكاية عن شهر آشوب
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 األنزع البطين

قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم : )يا علي أن الله قد غفر 

لك وألهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك ومحبي محبي شيعتك فابشر 

 فانك األنزع البطين منزوع من الشرك بطين من العلم 

 

 

 

 

 

 الشبه بين الزهراء وليلة القدر

 نليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم وفاطمة هي الفارق بي-#0 

 الحق والباطل

 ليلة القدر وعاء زماني للقرآن الكريم وفاطمة وعاء مكاني-#7 

ليلة القدر معراج االنبياء لكسب العلوم وفاطمة مرقاة النبوة  -#3 

 معراج االنبياء

ليلة القدر خير من ألف شهر وتسبيح فاطمة تجعل كل صالة  -#3 

 بألف صالة

 فاطمة مباركة ليلة القدر ليلة مباركة ومن السماء -#5 

علو شأن ليلة القدر ومقامها الشامخ كذاك فاطمة لوالها لما  -#6 

 خلق الله محمد وعلي 
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العبادات في ليلة القدر تضاعف كرامة لها كذاك حب فاطمة  -#2 

 يوجب تضاعف االعمال 

القرآن هو النور ونزل في ليلة القدر وكذلك فاطمة هي النور  -#9 

 في ليلة القدر

 ة القدر ليلة السعادة وفاطمة سر السعادةليل -#1 

ليلة القدر الخالص من النار والزهراء تفطم شيعتها من  -#01 

 النار

 ليلة القدر سر من أسرار الله وفاطمة سر األسرار -#00 

 ليلة القدر سيدة الليالي والزهراء سيدة النساء -#07 

اس قدرها لقد جهل الناس قدر ليلة القدر والزهراء جهل الن -#03 

 وما زالوا

توسلت ليلة القدر وما قبلها من االيام والليالي كرامة لها  -#03 

 والزهراء يحترم ذريتها ويقدسون عند األئمة

 

 جواز لعن معاوية

 روي عن كتاب عين األئمة عشرة أدلة لجواز لعن معاوية هي :

 خروجه عن طاعة أمير المؤمنين علي عليه السالم  -#0  

 ه بالسيف لألمام علي عليه السالم محاربت -#7 

 غصبه لخالفة االمام علي عليه السالم  -#3 

 التنكر ألهل البيت عليهم السالم وأنكار منزلتهم  -#3 
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 أعتقاده بأحقية  لإلمامة -#5 

 كتمان فضائل االمام علي عليه السالم  -#6 

 لعنه لألمام علي عليه السالم على المنبر  -#2 

 تحميله قتل عثمان لألمام علي عليه السالم بهتانا  -#9 

 إعطاء الوالية بعده ليزيد الكافر -#1 

قتله لألمام الحسين عليه السالم ولذلك فهو يستحق اللعن من -#01 

 دون اي شرط محذور

 المصدر

 701ص 7كامل البهائي ج

 تبسمك صدقة

ن فوجدوا ألقام علماء نفس بدراسة تأثير االبتسامة على االخرين 

االبتسامة تحمل معلومات قوية يستطيع التأثير على العقل الباطني 

لإلنسان ومن النتائج المهمة أن االبتسامة عطاء يمكن أن تقدمه 

 لآلخرين لعدة أسباب:

 أنها تدخل السرور على قلوب اآلخرين -0

 من خاللها يمكنك أيصال المعلومة بسهولة -7

 المواقف  أنها تبعد جو التوتر الذي يخيم على -3

 أنها تؤثر في الشفاء  -3

فعندما تقدم ابتسامة لمريض ما انما تقدم له وصفة مجانية للشفاء 

 من دون أن تشعر 

 الله عليه واله وسلم حيث قال :وقد صدق النبي صل 
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 )تبسمك في وجه أخيك صدقة(

 

 

 

 أهمية نوم القيلولة

 لقد ورد عن الرسول األعلم محمد صل الله عليه واله وسلم 

 أنه تأخذ غفوة أثناء النهار فقال : )قيلوا(فأن الشياطين ال تقيل 

وقد ألهر بحث علمي أن قيلولة األنسان أثناء العمل تقلل من خطر 

 بمشكالت قليلة خطيرة وربما تكون قاتلة  اإلصابة

هاد تقلل من االج ال نهاوقال الباحثون ان قيلولة النهار تفيد القلب 

وري جدا ليعوض االنسان ما فاته من نوم وان النوم في النهار ضر

الليل بل ان نوم الليل ال يكفي وقد يكون ضار اذا امتد لفترة طويلة 

فتأملوا هذه اآلية الكريمة التي أخبرتنا عن معجزة النوم بالليل 

 والنهار بقوله تعالى:

)ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله أن في ذلك 

 73\سمعون ( الروم آليات لقوم ي

 

 قواعد حياتية

 تعود على أن ال تتعود على أحد  -#0 

 ال أحد سيدوم لك -#7 

 صديق اليوم عدو الغد -#3 
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 أسرارك رصاص سيقتلك يوما ما أذا أعطيتها لغيرك -#3 

فقط يمكنك االعتماد عليهما دون أن يخذالنك جيبك  شيآن -#5 

 وصحتك وقبل ذلك ربك

 حوائجك بالكتمان  أستعن على حفل -#6 

 ليس كل من يضحك في وجهك يحبك -#2 

 ليس كل من يقول لك عزيزي يحبك -#9 

 دلل نفسك فليكن عقلك سر سعادتك شيء لن يندم عليه ابدا -#1 

 تمتع ببعض الجنون فالعقالء يموتون بسرعة-#01 

 مارس هواياتك الصغيرة وأن بدت تافهة -#00 

 ال تبحث عن سند اسند نفسك بنفسك  -#07 

 

 تأمالت قرآنية

 1\)فذكر أن نفعت الذكرى(األعلى 

 35\)فذكر بالقرآن من يخاف وعيد (ق 

دليل على طبيعة العقلية التي يعيشها البشر وحاجتهم للتذكر 

فمشاغل الحياة ومتطلباتها قد تلهي االنسان عند القيام بواجباته 

 واالستعداد آلخرته 

للبيب العامل هو من يذكر نفسه ومن حوله فيكون صالحا مصلحا وا

 كما يقبل النصيحة والتذكير من غيره 
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يقول االمام علي عليه السالم : )رحم الله أمرا سمع حكما فوعى 

 ودعي الى رشاد فدنا وأخذ بحجرة هاد فنجا(

 قراءة القرآن الكريم تبصر األنسان وتنير له الطريق 

لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  )أن في ذلك لذكرى

 32\(سورة ق

 المعجزة علي عليه السالم 

قال النبي صل الله عليه واله وسلم : )ألخي علي عليه السالم -#0 

فضائل ال تحصى كثيرة فمن ذكر فضيلة مقرا بها غفر الله له ما 

 تقدم من ذنبه وما تأخر

ي من تستغفر له ما بقومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل المالئكة 

ذلك الكتاب من رسم ومن استمع الى فضيلة من فضائله غفرت له 

 ذنوبه التي اكتسبها بالنلر

( فقال عنه عليه  جور داغأشار الكاتب اللبناني )جورج  -#7 

 السالم : 

)درة يتيمة خلقها الله وصاغها محمد ( أن هذه الدرة لم تحصل 

من هذا ما قاله رسول الله صل عليها البشرية قبل وبعد واألكثر 

 الله عليه واله وسلم :

) مثل علي عليه السالم مثل قل هو الله أحد في القرآن الكريم 

 727ص 31(بحار األنوار ج

كما أن والتوحيد في هذه االمة  اإلخالصفعلي عليه السالم رمز 

 في القرآن الكريم  اإلخالص)قل هو الله أحد(رمز 
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قوله عليه السالم : )سلوني قبل أن  وال نستغرب عندما نسمع

تفقدوني فلنا بطرق السماء أعلم منب بطرق األرض ( نهج البالغة 

  0الخطبة 

سئل الرسول محمد صل الله عليه واله وسلم عن األمام علي  -#3 

 عليه السالم فقال : 

)ما أقول في شخص أخفى أعداءه فضائله حسدا له وأخفى أولياؤه 

سهم ولهر فيما بين هذين فضائل طيفت خوفا وحذرا على أنف

الشرق والغرب )يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله أال 

 أن يتم نوره ولو كره الكافرون(

اآليات التي نزلت بحق األمام علي عليه السالم هي فيض  -#3 

من غيض بلغت ألف آية قرآنية هذا فقط ما ذكره كتاب )اللوامع 

 اء علي وأهل بيته القرآنية(في سم النورانية

مؤلفه السيد هاشم البحراني قدس سره في ) أمل اآلمال (أنه فاضل 

ماهر مدقق فقيه عارف بالتفسير العربي والرجال وشهد له الشيخ 

عباس القمي في سفينة البحار انه بلغ في القدس والتقوى بمرتبة 

 03وجواهر الكالم ج202ص 7صاحب الجواهر )سفينة البحار ج

 715ص

(آية 30ناقشت في كتابي أنا الباحث )غايب عويز الهاشمي () -#5 

(حديث للرسول محمد 32نزلت بحق األمام علي عليه السالم و)

صل الله عليه واله وسلم بحقه واطلعت على علمه بالحساب 

االعضاء  وولائفواالرقام والهندسة والنجوم واالحكام الفلكية 

لوم البالغة والشعر والعروض والفلسفة واللغات والعربية وع

الغربية فوجدت العجب بعينه وأطلعت  والعلومواالمور السياسية 

(معجزة لألمام علي عليه السالم كل واحدة يقف أمامها 361على )
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من يطلع عليها طويال ويخرج بنتيجة أن ما أعطى لألمام علي عليه 

ن يئا لمالسالم من الكرامات يعجز عن كتابته كل أقالم الدنيا فهن

 صل الله عليه واله وسلم تمسك بواليتك سيدي يا أخا رسول الله 

 

 

 

 

 

 متفرقة وقفات وقفات

عن أمير المؤمنين علي عليه السالم قال : )أن هذا الموت قد  -#0 

أفسد على الناس نعيم الدنيا فما لكم ال تلتمسون نعيما ال موت بعده 

مشقة الطاعة تذهب  قال أمير المؤمنين عليه السالم : )أن -#7 

 ويبقى ثوابها وأن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها (

ي فهي ترتقالصالة  انحناءاتفي حياتك يؤلم لهرك أال  انحناءكل 

 بالروح وتسموا بالنفس وتطيب القلب 

 07من األعجاز العددي في القرآن الكريم تم ذكر كلمة شهر  -#3 

 مرة 361مرة وكلمة يوم 

 ه ثم فصلتكتاب أحكمت آيات

اللهم أرزقني رزق لم أفكر به وخير لم أتوقعه وتحقيق  -#3 

أمنيات لننت أنها مستحيلة الله وفقني ويسر أمري وغير حالي 

 ألفضل حال 
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النفط في الخليج وال يزال  اكتشاف(سنة على 25أكثر من ) -#5 

هناك فقراء واألمام علي عليه السالم أحتاج سنتين وخمسة أشهر 

  يأخذهزكاة فال يجد من ليطوف بال

فقال مقولته المشهورة : )أنثروا القمح على رؤوس الجبال حتى ال 

 يقولوا جاع طير في بالد المسلمين سالم الله عليك سيدي 

الكريم هو من تقدم له خدمة بسيطة ويشعرك بانك قد فعلت  -#6 

 له المستحيل

 واللئيم هو من تضحي له بحياتك ويشعرك بانك لم تقدم له أي شيء 

 يوقلكما دمت تنام دون مهدئات وتستيقل من نومك وال  -#2 

الوجع وتقضي حاجتك دون ان يكتشف عورتك احد وتمشي على 

قدميك وال يقعدك العجز فانت في نعمة كبيرة يجب ان تشكر الله 

 عليها كل يوم 

اب األمام الصادق عليه السالم فقال له جاء رجل من أصح -#9 

 سل ربك يدخلني الجنة 

فقال األمام عليه السالم بل سل ربك أن ال يخرجك منها فاستغرب 

 الرجل قال كيف ؟

 قال األمام عليه السالم : )الجنة هي والية محمد وال محمد (

أذا أردت أن ترى الدنيا بعد موتك فانلر اليها بعد موت  -#1 

كيف ينسى األحباب أحبائهم الموتى فحينها  تأملت غيرك فاذا

شغله أو ستستكون على يقين بأن أحب أحبابك سينساك بعد موتك 

 الدنيا عنك فاجعل حياتك كلها لله فهو الوحيد الذي ال ينسى

 واحسن عالقتك مع الله فهو الوحيد الذي ال يفنى 
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 كالم مؤلم لكنه حقيقي 

تناول الجزر بأنواعه الطازج أو  أثبتت األبحاث العلمية أن -#01 

 51المطبوخ أو العصير يمنع االصابة بالسرطان بنسبة تزيد على 

 بالمئة اذا تناوله بصورة منتلمة وبكميات معتدلة

أذا نافسك الناس على الدنيا أتركها لهم وأن نافسوك على  -#00 

 اآلخرة فكن أنت أسبقهم فأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن ال

 اآلخرة اال لمن يحب  يحب وال يعطي 

نزل جبرائيل بالقرآن الكريم فاصبح جبرائيل أفضل  -#07 

المالئكة ونزل القرآن الكريم على محمد صل الله عليه واله وسلم 

 فصار محمد سيد الخلق 

وجاء القرآن الكريم الى أمة محمد صل الله عليه واله وسلم 

 ه وسلم خير امة ه والأمة محمد صل الله علي فأصبحت

 نزل القرآن الكريم في شهر رمضان فأصبح رمضان خير الشهور

 نزل القرآن الكريم في ليلة القدر فأصبحت ليلة القدر خير الليالي 

 فماذا لو نزل القرآن الكريم في قلبك ؟

 قواعد السعادة السبع ألمير المؤمنين عليه السالم هي:  -#03 

 حقك(ال تكره أحد مهما أخطأ في 0)

 (ال تقلق أبدا مهما بلغت الهموم 7)

 (عش في بساطة مهما عال شأنك3)

 (توقع خيرا مهما كثر البالء3)

 (أعطي كثيرا ولو حرمت 5)



 مداخالت في الحرب الناعمة                                             الباحث غايب عويز الهاشمي 

 (أبتسم ولو القلب يقطر دما6)

 (ال تقطع دعاءك ألخيك المسلم بلهر الغيب2)

 هي:األسباب الرئيسية لتلف العقل  -#03 

 احيعدم تناول وجبة األقطار الصب-0

 تناول األطعمة لحد التخمة -7

 التدخين-3

 الحرمان من الموم -3

 تغطية الرأس خالل النوم-5

 أجهاد المخ خالل فترة المرض-6

 عدم تحفيز التفكير-2

 ندرة التحدث وأجراء الحوار-9

 األسباب الرئيسية المسببة في أتالف الكبد هي : -#05 

 النوم المتأخر-0

 عدم التبول في الصباح -7

 تناول األطعمة بشراهة-3

 الصباح أقطارعدم تناول -3

 المبالغة في تناول األدوية الطبية-5

 أستهالك المواد الحافلة والملونة-6

 أستهالك الزيوت غير الصحية-2
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 استهالك األطعمة غير الطازجة أو األطعمة المقلية المخزونة -9

 األطعمة الخمسة الرئيسية المسببة للسرطان هي : -#06 

 النفاق -0

 اللحوم المعالجة-7

 البطاطس المغلي -3

 شرائح البطاطس والكعك المحلى المقرمش -3

 الكعك المقلي -5

 معلومات قيمة -#02 

 تشعر بالتعب أشرب نصف كوب عصير برتقال -0

 مصاب بالفطريات أكثر من تناول الثوم  -7

 منزعج من حرقة المعدة أشرب نقيع البابونج  -3

 أسك تناول البطاطا المسلوقةينتابك ألم في ر-3

 تعاني ارتفاع الكوليسترول أقلم كمثري -5

 تضايقك عوارض الحساسية عليك باألناناس-6

 مفاصلك تؤلمك أحرص على تناول السمسم -2

 مواعيد شرب الماء هي: -#09 

كأس بعد االستيقال من النوم يساعدك على تنشيط الدورة  7عدد -0

 الدموية

 بنصف ساعة يساعدك على الهضمكأس قبل الوجبة -7
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 كأس واحد قبل االستحمام يساعدك على حفل ضغط الدم -3

 يجنبك النوبات القلبية كأس واحد قبل النوم  -3

 سألوا رجل أيهما أجمل أمك أم القمر قال :– #01 

 رأيت القمر تذكرت أمي ( واذا)أذا رأيت أمي نسيت القمر 

 : ثالث أدعية ال تنسوها في سجودكم-#71 

 (اللهم أني أسالك حسن الخاتمة0)

 (اللهم أرزقني توبة نصوحا7)

 (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 3)

قال أمير المؤمنين علي عليه السالم : )من عرف الدنيا لم  -#70 

 يحزن على ما أصابه(

خلقنا ضعفاء لكن الله زرع فينا حب األمل والحياة وأننا -#77 

حن سعداء حتى في أحزاننا فال حزن يدوم والله نؤجر أن صبرنا ن

 ربنا

عندما تجد نفسك تدخل في مشاكل دائمة مع شخص معين  -#73 

  على أتفه األمور فتأكد أن هذا الشخص يهمك ولو أنكرت ذلك 

 

 الغرب واالمام علي عليه السالم 

لينال من عقول البعض تحت مسميات مختلفة زحف التيار الغربي 

يرة مستغال بذلك ضعف الوازع الديني والفقهي حتى وبأساليب كث

اصبح االطالع على األفكار الرصينة قليل جدا وهنا يأتي دور 

المرشدين والكتاب لوضع منهجية عالية الدقة لمواجهة هذا الزحف 
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الذي يبغي االبتعاد عن تعاليم السماء واألئمة المعصومين ونسو أو 

 تناسوا أن :

عليه السالم أخذت تغزوا العالم في القرن  أفكار األمام علي -#0 

العشرين فقبل أكثر من عشرة أعوام أعلنت األمم المتحدة وبكل 

فخر أن لجنة حقوق األنسان في نيويورك أصدرت قرارها 

 والذي نصه  7117التاريخي عام 

)يعتبر خليفة المسلمين علي بن أبي طالب عليه السالم أعدل حاكم 

(صفحة باللغة 061مستندة بوثائق شملت )لهر في تاريخ البشرية 

 اإلنكليزية

وما علموا أن اللجنة القانونية في األمم المتحدة بعد ممارسة  -#7 

 طويلة قامت بطرح قول االمام علي عليه السالم :

أما أخ لك في الدين أو نضير لك في )يا مالك أن الناس صنفان 

 الخلق (

للتصويت وقد مرت عيه مراحل ثم رشح للتصويت وصوتت عليه 

 الدول بأنه أحد مصادر التشريع 

وما علموا أم كتاب خسارة التاريخ للمؤلف األمريكي  -#3 

المعاصر )ميشيل هاملتون(فيه من األعجاز الفائق للسياسة الحكيمة 

لشخص األمام علي بن أبي طالب عليه السالم من خالل رسالته 

 حررها الى والته في األمصار اإلسالمية ومنهم مالك األشتر التي 

وما علموا أن عمارة شاهقة في الصين مكتوب عليها باللغة  -#3 

الصينية شعارهم في حياتهم وهي لرجل عربي هو االمام علي عليه 

 السالم والمقولة هي :
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)لو كان الفقر رجل لقتلته( ولو اردنا أن نفتح صفحة أعجاز األمام 

لي بن أبي طالب عليه السالم لتطلب منا الكثير وقد أفرغت لها ع

كتاب كامل تحت عنوان )المعجزة علي عليه السالم (تم االنتهاء 

هجرية والحمد لله رب 0335محرم عام  01من طبعة يوم 

العالمين والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين محمد صل الله عليه 

  واله وسلم 

 

 السيدة سكينة بنت األمام الحسين عليه السالم 

أسمها آمنة وسكينة لقب لقبت به وكل ما قيل من شعر في سكينة 

فهي ليس سكينة بنت االمام الحسين عليه السالم بل هناك سكينة 

بنت خالد بن مصعب الزبيري التي كانت معروفة بمالقاتها 

بها وشب واجتماعاتها مع عمر بن ربيعة الشاعر الذي تغزل 

بغيرها امثال عائشة بنت طلحة بن عبد الله زوجة مصعب بن 

بنت عبد الرحمن بن عوف  وبأم البنين بنت عبد  الزبير وشعر

العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد الملك وغيرهن من النساء 

االمويات والمروانيات وكانت سيرتهن مجالسة شعراء عصرهن 

 عرفت فيهن مالحم اللهو ومسامرتهن لهم وتحرشهن يهم حتى

والعبث بالمقابل نجد اهل البيت عليهم السالم ال يزالون يمثلون 

الخالفة االلهية حقا بالرغم من ابعادهم عم ممارسة مهامهم 

كما نلرت الى هؤالء واولئك نجد  فاألمةواقصائهم عن مناصبهم 

فهؤالء اهل بيت الوحي ومعدن النبوة ومختلف الفرق واضحا 

واهل التقوى والورع واولئك االمويين وغيرهم يرتكبون  المالئكة

كل ما حرم الله اما تعدد االزواج فهي اساءة اخرى لهذا البيت 

المقدس فضال عن محاولة هؤالء من التفريق بين ال علي عليهم 

السالم وبين اعدائهم والغاء العداء التقليدي بينهم وبين مخالفيهم 
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شتها لم تصمد عدا ما ذكر ان السيدة والحال اخبار الزواج بعد مناق

امنة بنت االمام الحسين عليه السالم )سكينة(تزوجت من عبد الله 

بن الحسن السبط الذي استشهد في واقعة الطف ولم تتزوج بعده 

حتى ماتت رضوان الله عليها من عفيفة الطالبين وعقيلة القريشين 

ا بذلك فخرا وشرف انها امنة بنت االمام الحسين عليه السالم وحسبها

 11وعزا 

 

 زواج السيدة سكينة عليها السالم 

أتفق أهل النسب والتاريخ من أن زواج السيدة آمنة بنت األمام 

الحسين عليه السالم هو عبد الله بن الحسن األكبر الملقب بابي بكر 

وهو الذي أستشهد في واقعة الطف أمه رملة وهي أم القاسم بن 

عليه السالم على أن علي بن الحس هو غير عيد الله بن  الحس

 الحسن االصغر الذي لم يبلغ الحلم استشهد وله احدى عشر سنة

قال السيد المقرم في شهادة عبد الله االصغر فنلر عبد الله بن 

الحسن السبط عليه السالم وله احدى عشر سنة الى عمه وقد احدق 

دت زينب عليها السالم حبسه به القوم فاقبل يشتد نحو عمه وارا

فافلت منها وجاء الى عمه وهو يرى بحرين بن كعب يضرب 

 يأبن الخبيثة أتضرب عمي ؟الحسين عليه السالم فصاح الغالم 

فضربه واتقاه الغالم بيده فاطنها الى الجلد فاذا هي معلقة فصاح 

الغالم يا عماه ووقع في حجر الحسين عليه السالم فضمه اليه وقال 

بن اخي اصبر على ما نزل بك واحتسب ذلك الخير فان الله يأ

تعالى يلحقك بآبائك الصالحين ورمى الغالم حرملة بن كاهل بسهم 

 1فذبحه وهو في حجر عمه 

 المصدر
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 791\فضل الحسين للسيد المقرم 

والنتيجة فعبد الله بن الحسن اثنان احدهما عبد الله بن الحسن 

امنة بنت االمام الحسين  زوج السيدةر الملقب بابي بكر وهو االكب

 عليه السالم والثاني هو عبد الله االصغر الذي لم يبلغ الحلم 

أذن عبد الله بن الحسن االكبر هو زوج السيدة آمنة لم يعقب كما 

انها لم تتزوج بعده فبقيت دون زواج حتى ماتت رضوان الله عليها 

نقل عنها وهذا هجرية في المدينة المنورة عكس ما  002في سنة 

الرباب لم تتزوج بعد  فأمهاديدن نساء اهل البيت عليهم اسالم 

 االمام الحسين عليه السالم ورفضت ان تستجيب لخاطب 

والسيدة امنة بنت االمام الحسين عليها السالم عاشت مأساة 

المجزرة الدامية التي نالت أباها واخوتها وخصوصا عبد الله 

سر والسبي حيث يساقون هي واهلها الرضيع وما شاهدته من اال

 من بلد الى بلد 

 المصدر

   023\3ابن المقرم والعقد الفريد البن عبد ربه \مقتل الحسين 

 

 تحقيق السيدة رقية

# أن كلمة رقية مأخوذة من االرتقاء بمعنى الصعود الى االعلى 

والترقي وقد كان هذا االسم موجود ايضا ففي التاريخ ان اسم احدى 

جد الرسول صل الله عليه واله وسلم كانت رقية وهي بنات هاشم 

 عمة والد النبي صل الله عليه واله وسلم 

 المصدر
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 711منتخب النوازع الباب الخامس ص

والمرأة الثانية التي أسمها رقية هي ربيبة النبي صل الله عليه # 

واله وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد ناهيك عن بنات االئمة 

عليهم السالم اللواتي سمين رقية ومنهن ابنة االمام الحسن عليه 

 السالم 

 

 المصدر

 31ص05بحار االنوار ج

 ية ورقية الصغرى# وأبنتين لألمام الكالم عليه السالم وهما رق

# أكثر المحدثين أشاروا أن لسيد الشهداء أبنتين فاطمة والسيدة 

 سكينة 

# أبن شهر آشوب ومحمد بن جرير الطبري الشيعي أشاروا أن 

 لألمام الحسين عليه السالم ثالث بنات وهن سكينة وفاطمة وزينت

 ب صاحب كتا األربيعلي بن حسين  # ومن المحدثين القدماء فقط 

ستة اوالد ذكور )كمال الدين(فقال أن لألمام الحسين عليه السالم 

واربعة بنات اال انه ايضا عند ذكره ال سمائهن ذكر ثالثة وهن 

 سكينة وزينب وفاطمة ولم يتطرق الى اسم الرابعة ابدا 

# ومن المحتمل ان يقال ان ابنة سيد الشهداء عليه السالم الرابعة 

 هي السيدة رقية سالم الله عليها 

# فمن كالم للعالمة الحائري في كتابة )معالي السبطين(قال كتب 

محمد بن طه الشافعي وغيره من علماء الشيعة والسنة ان لألمام 

طرق الى أسماء ستة أوالد وأربعة بنات ثم تالحسين عليه السالم 
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البنات فقال أما البنات فهن سكينة وفاطمة الصغرى وفاطمة 

 الكبرى ورقية عليهم السالم 

وأضاف أيضا فقال أما السيدة رقية سالم الله عليها فكان عمرها # 

خمس او سبع سنوات وقد توفت بالشام وامها شاه زنان ابنة يزدجر 

المام السجاد عليه وبهذا تكون السيدة رقية عليها السالم اخت ا

 السالم 

 المصدر

 06ص7ترجمة االرشاد للمفيد ج

# الكثير من الناس يتسألون قائلين الكثير من المصنفات القديمة 

مثل االرشاد للشيخ المفيد واعالم الورى للطبرسي وكشف الغمة 

ووسائل االمامة للطبري ال يوجد ذكر للسيدة رقية اصال  لألربي

 ودها وهذا خير دليل لعدم وج

 الجواب

في تلك العصور التي كانت االمكانات قليلة جدا وكثرة اوالد االئمة 

عليهم السالم من جانب اخر وشدة مضايقة بني امية للكتاب وتتبعهم 

ة لضبط تدوين كل صغيرلما يكتبون فضال عن عدم االهتمام الزائد 

وكبيرة من حياة االئمة عليهم السالم ضيع علينا الكثير من حياة 

االئمة واخفى على البشرية الكثير من الحقائق ولهذا يمكن ان يقال 

(أن عدم ذكر أمثال العلماء االعالم مع التوجه الى ما ذكرنا ال 0: )

 يكون دليال على عدم وجود السيدة رقية عليها السالم 

(لعل الكتاب في تلك العصور مع قلة االمكانات ووجود أكثر من 7)

 عاقهم عن التطرق الى هذه السيدة الجليلة طفلة آنذاك باسم رقية 
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قد يكون لبنات سيد الشهداء عليه السالم أسمين فمثال هناك (3)

الكثير من القرائن القوية الدالة على السيدة رقية عليها السالم هي 

نفسها فاطمة الصغيرة وربما كان هو السبب الرئيسي للغفلة عن 

 اسم السيدة رقية عليها السالم 

ا أن بعض العلماء األعالم من القدماء ذكروا أن هناك (ذكرن3)

طفلة لسيد الشهداء عليه السالم باسم السيدة رقية ولم تصل هذه 

الدالئل الى ايادي الغير حتى يومنا هذا او على اي حال فان عدم 

ذكر بعض القدماء للسيدة رقية عليها السالم في مصنفاتهم ال يكون 

 دليال على عدم وجودها 

ان عدم ذكر الكثير من االحداث ووقائع عاشوراء وما جرى  فكما

على اهل البيت عليهم السالم في طريقهم عندما مانوا في االسر ال 

يكون دليال على عدم وجودها كذلك الحال بالنسبة الى قضية السيدة 

 رقية عليها السالم 

 المصدر

 703ص7معالي السبطين ج

 

 عودة السبايا الى المدينة

أختلف المؤرخون والكتاب في مدة بقاء أهل البيت عليهم السالم في 

 الشام 

في طراز المذهب نقل عن السيد الطبطبائي اعلى الله مقامه -#0 

 (يوم31)

 (يوم 09مؤلف مفتاح البكاء ومنهج االحزان ) -#7 
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 البعض قال عشرة أيام -#3 

خيير الى تعندما أحس يزيد اللعين بالخطر وتوقع الفتنة عمد  -#3 

اهل البيت عليهم السالم بين البقاء بالشام او الرحيل الى مدينة 

 جدهم صل الله عليه واله وسلم واختاروا الثانية

النعمان بن بشير ومعه ثالث رجال يرافقون القافلة ومعهم  -#5 

 (فارس من جنوده 511)

 أعطاهم الحرية في المسير  -#6 

 

 المصدر 

 020السيدة رقية ص

أمر اللعين إعطاء أهل البيت عليهم السالم الكثير من األموال  -#2 

واألبل عوض عن دم األمام الحسين عليه السالم وقد ردته العقيلة 

 زينب عليها السالم فخجل يزيد 

قال أبو مخنف أن يزيد طيب الرأس الشريف بالمسك  -#9 

سد والكافور وأعطاه لألمام السجاد عليه السالم ودفنه مع الج

 الشريف 

أمر يزيد بتزيين المحامل بالديباج بعد ان فعل فعله الشنيع  -#1 

بقدومهم احساسه بالخطر جعله يتلاهر بالمحبة لهم وضربوا 

السواد بدل الديباج لعدم رضا زينب سالم الله عليها وخرج اهل 

 الشام والبكاء يعلوهم عكس قدومهم اول مرة 

هدت عرش الطاغية وقلبت الحوراء زينب عليها السالم  -#01 

عاصمته واول مجلس عزاء ينصب في داره فلوال السيدة زينب 
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عليها السالم لما افتضح الطاغية يزيد ونصب كجلس في كل مكان 

 تنزل به اثناء رجوعها 

ولهذا العالم اليوم مدين الى عقيلة المواقف زينب عليها السالم التي 

لت صوت سيد الشريعة االسالمية من الضياع واوص حفلت

الشهداء الى العالم على مر التاريخ وهذا خير شاهد على علمتها 

الذي وجاللة شأنها وعلوا همتها وشرافة فضلها وارتفاع مقامها 

حباها الباري تعالى حيث منحها كل هذه الصفات حتى حققت ما 

 حققته بعد استشهاد االمام الحسين عليه السالم 

 المصدر

 323ص 7الشهير عباس علي خان جناسخ التواريخ للمؤرخ 

 

 سر مطالبة الزهراء عليها السالم بقدك

الهدف من سلب فدك تضعيف جانب أهل البيت عليهم السالم  -#0 

 من الجانب االقتصادي

أراضي فدك لم تكن قليلة االنتاج ذكر ابن الحديد ان نخيلها  -#7 

 مثل نخيل الكوفة 

(دينار في كل سنة 73111وذكر الشيخ المجلسي ان وارد فدك )

 (وهذه ثروة21111ورواية)

بالخالفة والسلطة  بقدكأنها كانت تطالب من وراء المطالبة  -#3 

 لزوجها 

 الحق يطلب وال يعطى حتى وان كان مستغنيا عن المال -#3 
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األنسان وأن كان زاهدا في الدنيا يحتاج الى المال ليصلح به  -#5 

 شأنه ويحفل به ماء وجهه 

تكون تعرية المقابل كونه يدعي االصالح وانه غير قد  -#6 

 صادق فيما يقول

التللم والهار المللومية يجلب قلوب الطبقات وتشمئز من  -#2 

 اللالم وهذه خطة ناجحة

 

 أضف الى معلوماتك

( مرة في 005تساوي عدد مرات ذكر الدنيا واآلخرة ب ) -#0 

 القرآن الكريم

(مرة في 69كة والشياطين ب)تساوي عدد مرات ذكر المالئ -#7 

 القرآن الكريم 

(مرة 062تساوي عدد مرات ذكر الصالحات والسيئات ب) -#3 

 في القرآن الكريم 

تساوي عدد مرات الضيق والطمأنينة في القرآن الكريم  -#3 

 (مرة03ب)

كل فجر من يوم الجمعة تصمت كل الحيوانات في العالم  -#5 

قيام الساعة ما عدى االنسان  تنتلر سماع صوت النفخ وتخاف من

 في غفلة

الحوت الذي أبتلع يونس عليه السالم هو على قيد الحياة لحد  -#6 

 االن قال تعالى:

 033\)للبت في بطنه الى يوم يبعثون(الصافات 
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 0\(القمر1111(سنة نزلت )اقتربت الساعة 0311قبل ) -#2 

 رحماك يا الله

ة وأن الجين السائد للبشرة آدم عليه السالم كان أسود البشر -#9 

   6  3    0األسود 

 شديد البياض  0أبيض    3أسود    6

كل عدد زوجي من التمر يتحول الى سكريات لذلك اوصانا  -#1 

النبي صل الله عليه واله وسلم نأكل عدد فردي من التمر ليتحول 

 الى كربوهيدرات 

أضعاف المعلومات  5يملك مخ االنسان القدرة على تخزين  -#01 

 وكيدياالموجودة في موسوعة 

يوم تبدوا تصرفاته  31األنسان قبل أن يودع الحياة ب -#00 

بذاته حيث يبدأ بالنلر لألمور بنلرة أخيرة  اهتمامهغريبة ويقل 

حبه ألقاربه وأصدقائه الموتى أذ أكدت عدة دراسات  ويصبح أكثر

في علم النفس أن معلم االشخاص يشعرون باقتراب اجلهم لكنهم 

 ال يدركون ذلك ويكتفون بالتأمل والسرحان

دراسة في علم النفس االشخاص االكثر ذكاء ال يفضلون  -#07 

 االختالط وال يشعرون بسعادة كبيرة عندما يفعلون ذلك 

نهم بالمئة من البشر يفضلون ادعاءهم ا 15دراسة أكثر من  -#03 

بخير بدال ان يقولوا انهم يتألمون نفسيا حتى ال ينلر لهم نلرة 

 شفقة

دراسة أمريكية أسوء الناس في خط الكتابة هم أكثرهم ذكاء  -#03 

 وعبقرية 
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أن عصبا صغيرا يصل بين األصبع المسمى البنصرفي  -#05 

اليد اليسرى وبين القلب العصب مسؤول عن الحالة الشعورية لذا 

 زال خاتم الزواج يوضع في هذا االصبع كان وال ي

مرتفع لديك فاألشخاص التكلم مع نفسك اشارة الى ذكاء   -#06 

 الذين يتكلمون مع أنفسهم يخفون الكثير في حياتهم 

عليه السالم ذكر في القرآن الكريم عن داود األمام الحسين  -#02 

في  الفجربن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السالم أقروا سورة 

 فرائضكم ونوافلكم فأنها سورة الحسين عليه السالم 

قول أمير المؤمنين عليه السالم أنه قال في وصف شهداء  -#02 

 كربالء ال يسبقهم من كان قبلهم وال يلحقهم من أتى بعدهم 

ليست االمراض في االجساد فقط بل في االخالق لذا أذا  -#09 

واحمد الله الذي عافاك مما رأيت سيء الخلق فادع له بالشفاء 

أبتاله فنحن مخنوقون من نطفة واصلنا من طينة وارقى ثيابنا من 

 دودة واشهى طعامنا من نحلة ومرقدنا تحت االرض حفرة 

نيتك الصالحة تقودك الى الحق اكثر من عملك اوجد نية  -#01 

 الخير في قلبك يوجد الله لك الخير في عملك 

اشة هشية كاملة من الكالسيوم تفيد لالسمسم يعتبر صيدل -#71 

 اس من الحليب ك 2العلام ملعقة سمسم تعدل 

 

 ماذا نقول عند ذكر األمام الحسين عليه السالم 

عن الحسن بن أبي فاختة قال : )قلت ألبي عبد الله عليه  -#0 

 السالم أني أذكر الحسين عليه السالم فأي شيء أقول أذا ذكرته ؟(
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 فقال صل الله عليك يا أبا عبد الله تكررها ثالث 

 المصدر 

 آمالي الطوسي

عن داود الرقي قال كنت عند ابي عبد الله عليه السالم اذا  -#7 

استسقى الماء فلما شربه رأيته قد أستعبر واغرورقت عيناه بدموعة 

لعن الله قاتل الحسين عليه السالم فما من عبد  ثم قال لي : )يا داود

ب الماء فذكر الحسين عليه السالم ولعن قاتليه اال كتب الله له شر

وحط عنه مائة الف سيئة ورفع له مائة الف درجة مائة الف حسنة 

 وكأنما أعتق مائة ألف نسمة وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد 

 المصدر

 313ص 33البحار ج016كامل الزيارات ص

شبيب ان سرك ان تسكن  عن الرضا عليه السالم قال يا ابن -#3 

الغرف المبنية في الجنة مع النبي صل الله عليه واله فالعن قتلة 

 1الحسين عليه السالم

 فقال : متى ما ذكرته باليتني كنت معهم فأفوز فوزا عليما

 المصدر

 311ص 0راجع عيون اخبار الرضا ج
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 مقدمات ثورة االمام الحسين عليه السالم 

الذي نهض  به األمام الحسن المجتبى عليه الدور الرائد -#0 

السالم كشف زيف معاوية وجالوزته وبين كذبهم وتحايلهم 

 وتنكرهم لألسام  ومبادئ القرآن الكريم

ألزم معاوية بشروط وثيقة االتفاق التي سرعان ما نقضها  -#7 

وتنصل منها وبذلك مهد األمام الحسن المجتبى عليه السالم لثورة 

 الحسين عليه السالم أخية األمام 

دور األمام الحسن عليه السالم مع معاوية من أكبر مصادر  -#3 

 ثورة األمام الحسين عليه السالم ومن أوسع أسباب نجاحها 

يوم الطف كان صدى ليوم المدائن ومن يرغب التوسع في  -#3 

  منشور على كوكل االسمذلك لله الحمد كتبت كتاب بهذا 

لحسن عليه السالم وشهادة األمام الحسين عليه أتفاق األمام ا -#5 

السالم قائمان على فكرة مستمدة من نور جدهما ولوال ذلك لما بقي 

 من االسالم أسم وال رسم 

األمام الحسن عليه السالم فضح معاوية وألهر عدائه السافر  -#6 

 لألسام 

ا االمام الحسين عليه السالم بتضحيته فتك بدولة امية   -#2 

ى عليها واعطى الدروس لكل مصلح يريد أن يثور على الللم وقض

 والطغيان واالستبداد

لنفرد لألمام الحسن عليه السالم مجاال للذمر لتتم معالم  -#9 

كربالء وينصف الدور الرائد في التمهيد لنجاح ثورة االصالح التي 

 قام بها الفاتح امامنا الحسين عليه السالم 
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 أدلة وجوب الخمس

فان لله خمسه  القرآن الكريم ) وأعلموا أنما غنمتم من شيء # من

 الخ(11111وللرسول ولذي القربى

سان االن يستقيده# أثنى أغلب علماء الشيعة بوجوب الخمس فيما 

زائدا على مؤنة السنة  االرباح والفوائد التي يحصل عليها وتزيد 

 على مؤنته يستخرج منها خمس تلك االموال 

 

 

 القرينة السياقية # اإلشكاالت

آية الخمس وردت في سياق آيات الجهاد والحديث عن القتال فيلزم 

بداللة القرينة السياقية أن تكون الغنائم في القتال والجهاد دون 

 غيرها وال يتعدى بها الى خمس عموم االرباح 

 اإلجابة

ا ة من حيث انهأعتمد فقهاء األمامية على الفهم اللغوي للفل الغنيم

ذلك في معناها العرفي ففي كتب اللغة )غنيم فالن مطلق الفائدة لغة 

 المال وغنم يعني أستفاد وربح فالغنيمة هي الربح والفائدة 

 المصدر 

 القاموس للفيروز آبادي مادة غنم

 # كذلك يؤيد هذا المعنى مطلق الفائدة استعمال القرآن الكريم لذلك

لدنيا فعند الله مغانم كثيرة ومغانم تعني # يبتغون عرض الحياة ا

 فوائد 
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#أورد أبن حنبل في مسنده عن الرسول صل الله عليه واله وسلم 

 قال : )غنيمة مجالس الذمر الجنة(

 األشكال الثاني

لو كان الخمس واجبا في االرباح لتصدى النبي صل الله عليه واله 

كالم عليه السالم وسلم لقبض االخماس وحتى االئمة لغاية االمام ال

 فكيف يكون الخمس واجبا؟

 الجواب 

ذكره الشيخ البروجردي عن الخوئي في )المسند في شرح العروة 

 الوثقى(

 االحكام لم تبلغ دفعة واحدة وانما بالتدرج 

 الخمس لم يكن واجب الجباية بل واجب الدفع 

 # عندنا روايات معتبرة تدل على اباحة الخمس منها :

الباقر عليه السالم قال / قال أمير المؤمنين عليه السالم عن األمام 

الناس في بطونهم النهم لن يؤدوا الينا حقنا اال وران شيعتنا  هلك)

 وآباءهم في ذلك من حل(

# رواية مهمة ينقلها سالم بن مكرم عن االمام الصادق عليه السالم 

 قال : قال له رجل وأنا حاضر)حلل لي الفروج(

يات عدم وجوب الخمس وال يجب دفعه وان االئمة # لاهر الروا

 حللوه فلماذا يفتي الفقهاء بوجوبه 

 الجواب
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وجود روايات دالة على الوجوب روي عن االمام الباقر عليه 

السالم  : )من أشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما ال 

 يحل له(

ما افاء # عن األمام الكالم عليه السالم قال : )الخمس في كل 

 الناس من قليل أو كثير(

# هذا التعارض عالجه الفقهاء فقالوا : )أن الخمس يقسم الى 

 سهمين سهم األمام وسهم السادة 

# رأي آخر يقول أن الخمس ليس واجبا شرعيا بل الخمس حكم 

 واليتي

# رأي ثالث /يقول ذهب اليه السيد الخوئي الروايات التي احلت 

ن فقط وهو انتقال المتعلق به بالخمس لك الخمس احلته لمورد معي

فال يجب استخراج خمسه من ال يخمس امواله عصيانا او ليس 

  على مذهبنا 

  

 التقليد 

 # التقليد / هو تطبيق فتاوى المجتهد الجامع للشروط 

 # يجب التقليد على العامي مع توفر المجتهد الجامع للشروط 

 # المجتهد ممثل االمام عليه السالم في جميع االمور حتى الجهاد 

# التقليد جار في جميع المسائل التي يبتلى بها الشخص في حياته 

 او معامالته 

مما ال اختالف 111الصالة والصوم  كأصل# ضروريات الدين 

 فانه معلوم ال يحتاج الى تقليد فيه 
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# يجب أن يكون اعتقاد المسلم بأصول الدين عن دليل وبرهان وال 

 يجوز له ان يقلد فيها بمعنى ان يقبل كالم احد فيها بدون دليل 

 # التقليد هو مسألة اجتهادية عقلية

#المراجع نواب األمام الحجة العاملون قوله عليه السالم : )وأما 

نهن حجتي عليكم وأنا الحوادث الواقعة فأرجعوا الى رواة حديثنا فأ

 031ص 0حجة الله ( )وسائل الشيعة ج

# الرأي اإلسالمي في قول المجتهد أن أصاب له أجران وأن أخطأ 

 له أجر واحد 

 # من شروط المرجعية الذكورة 

# رجوع الجاهل الى العالم هو التقليد بعينه كالجهل بالطب 

 والهندسة اين تذهب 

قائد # العدالة عند مرجع التقليد #التعامل مع مرجع التقليد كونه 

تمنعه حتى من فعل الصغيرة والعدالة عند امام الجماعة قد تكون 

 لاهرية 

# االمام المعصوم عنده ملكة العصمة وهي ال تزول والمرجع 

 عنده العدالة وقد تزول 

وحدة من اكبر االمور التي تحبط عمل االنسان هو هو عدم # 

 قليد بمرجع من مراجع الت ارتباطه

 # الذي يقول أنا أقلد األمام داللة على تخلفه 

 # عمل العامي من غير تقليد المرجع باطل

# توجد شبهة تقول التقليد تعطيل العقل وشبهة الختامية اكتمال 

 عقول الناس بعد النبي صل الله عليه واله وسلم 
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 # التقليد معناه جعلت أعمالي في عنق المرجع

# مشروع التقليد ال يحتاج الى آية أو حديث أو رواية وإنما عقلي 

 بحكم الحاجة الى االختصاص 

 # توجد أحاديث وروايات تؤكد التقليد منها :

رواه الكليني بسند صحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو -#0 

جعفر عليه السالم : )من أفتى الناس بغير علم وال هدى من الله 

 ئكة الرحمة ومالئكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (لعنته مال

 المصدر

 ب ع من أبواب صفات القاضي09وسائل الشيعة ج

من القرآن الكريم قال تعالى : )وما كان المؤمنون لينفروا -#7  

كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 

 ن(قومهم أذ رجعوا أليهم لعلهم يحذرو

هذه اآلية دلت على وجوب النفر للتففة بالدين ودلت على وجوب 

 ودلت على وجوب التقليد  االجتهاد الذي هو التففه بالدين

 المصدر

 077\سورة التوبة اآلية 

وجوب التقليد من الروايات الشريفة قول األمام الصادق عليه  -#3 

اني الناس فالسالم آليات بن تغلب )أجلس في مسجد المدينة وافت 

 أحب أن أرى في شيعتي مثلك(

 المصدر

 2ت 01رجال النجاشي ص
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قول االمام الرضا عليه السالم لعبد العزيز المهتدي عندما  -#3 

 سأله أني ال القاك في كل وقت فممن آخذ احكام ديني؟

 فقال ع : ) خذ عن يونس بن عبد الرحمن (

 المصدر

 733القاضي حمن ابواب صفات  00ب709وسائل الشيعة ص

السالم لعلي بن المسيب عندما سأله قول األمام الرضا عليه  -#5 

 شقتي بعيدة ولست أصل اليك في كل وقت فممن اخذ معالم ديني؟

قال عليه السالم: )من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين 

 والدنيا(

 المصدر

 733من أبواب صفات القاضيح00ب709وسائل الشيعة ص

أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال قال أبو عبد الله  رواية-#6 

جعفر بن محمد الصادق عليه السالم : )أياكم أن يحاكم بعضكم 

بعضا الى أهل الجور ولكن انلروا الى رجل منكم يعلم شيئا من 

 قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه (

 المصدر

 5ح 3ص 09وسائل الشيعة ج

ين عن ابي عبد الله الصادق وجاء في معتبره داود بن الحص -2 #

في رجلين أتفقا على عدلين جعالهما بينهما في حكم عليه السالم 

وقع بينهما فيه خالف فرضيا بالعدلين فاختلف العدالن بينهما عن 

 قول أيهما يمضي الحكم ؟
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رعهما قال عليه السالم : )ينلر الى أفقهما وأعلمهما باحاديثنا واو

 فيتنفذ حكمه وال يلتفت الى اآلخر(

 المصدر

 71ح91ص 09وسائل الشيعة ج

نقال عن كتاب هشام بن سالم عن ابي عبد الله الصادق عليه  -#9 

 السالم قال : )أنما علينا أن نلقي اليكم األصول وعليكم أن تفرعوا (

 المصدر 

 52مستطرقات السرائر 

بي نصر عن األمام الرضا جاء في كتاب أحمد بن محمد بن أ -#1 

 عليه السالم( قوله : )علينا ألقاء األصول وعليكم التفريع (

 المصدر

 59مستطرقات السرائر 

وكذلك ما ورد في الفقيه للشيخ الصدوق قده عن اسحاق بن  -#01 

عمار قال قال لي ابو الحسن االول عليه السالم : )أذا شككت فابن 

 قال نعم ( على علم اليقين قال قلت هذا اصل

 المصدر

 0\350من ال يحضره الفقيه 

روي الصدوق بسنده عن ابراهيم الكرخي عن ابي عبد الله  -#00 

الصادق عليه السالم أنه قال : )حديث تدريه خير من ألف حديث 

 ترويه وال يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كالمنا(

 المصدر
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 7معاني االخبار 

أعين سأل االمام الباقر عليه السالم من  رواية زرارة بن -#07 

 أين علمت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟

فضحك األمام عليه السالم وأجابه : )عرفته من كتاب الله فعندما 

قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم عرفنا ان الوجه كله ينبغي ان 

 يغسل وعندما قال برؤوسكم عرفنا أن المسح ببعض الرأس لمحل

 الباء(

 المصدر

 0ح0\710أنلر الرواية بتمامها في وسائل الشيعة 

السيد المرتضى )قدس سره(الذي قال : )ال خالف بين  -#03 

األمة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي الى المفتي ومن 

 خالف في ذلك كان خارقا لالجتماع (

 المصدر 

 296ص 7الذريعة ج

يه انه يجوز للعامي الذي ال الشيخ الطوسي والذي نذهب ال -#03 

 يدل على ذلك اني وجدتيقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم 

عامة الطائفة من عهد امير المؤمنين عليه السالم الى زماننا هذا 

يرجعون الى علمائهم ويستفتونهم في االحكام والعبادات ويفتونهم 

 العلماء فيها (

 المصدر 

 071معارج االصول ص
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أقول دليل وجوب التقليد يستفاد من السيرة العقالنية القطعية وأخيرا 

 وعليها مدار التعويل في اهم ركن من اركان االجتهاد

والسيرة العقالنية في الرجوع الى اهل الخبرة والفقهاء والمجتهدين 

 هم من اهل الخبرة في اختصاصهم 

 

 

 

 

 أحمد بن أسماعيل اليماني

بالعشار  السيبالشالل في حمام # والده يعمل عند الحاج هاشم 

 )مدلكجي(

غل عند يهودية تملك حمام في محلة السيف بالبصرة # عمه أشت

 القديمة ثم تزوجها 

 # اوالد اخوه عميد سابق في الجيش واالن في جامعة البصرة 

 # أخوه يحمل الجنسية السويدية 

مثم انتقل الى النجف لمدة سنتين 0119# أحمد خريج هندسة سنة 

غادر الى المغرب وانتحل صفة اليماني وسافر الى المغرب منها  ثم

  إسرائيلسلفر الى 

وحارث # زوجة عمه اليهودية سهلت له الخدمة في الموساد 

 والوهابية  الضاري وراء تجنيده لإلرهاب
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# نسب نفسه الى االمام عجل الله فرجه الشريف وجعل لنفسه 

(سنة 0711م علما ان )اربعة جدود ليصل الى االمام عليه السال

 تربطه باألمام عليه السالم 

 

 

 

 

 

 كيف نرد االباطيل على اليماني

 أقحموا الدجالين بطلب المعجزة -#0 

 لماذا جاء ابن المهدي قبل ابيه -#7 

 عنده معجزة جميع االنبياء -#3 

 المهدي ال يهزم فكيف هزم ابنه -#3 

 يدعي انه ابن المهدي عليه السالم وال يجيد القران -#5 

 يدعي أنه أمام وال يعرف العربية  -#6 

 يدعي أنه أمام وال يعرف لغات العالم -#2 

 العنف والتكفير طابع خطابه -#9 

 حيلتهم باالستدالل باالستخارة  -#1 

 حيلتهم باالستدالل بالمنامات -#01 

 صوص في موقعه دجال البصرة يزور الن -#00 
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 يكفي لفضيحته أن شعارة نجمة إسرائيل -#07 

 أصل دينة أنه رأى األمام المهدي عليه السالم في المنام -#03 

 

 

 

 رضاعة الرسول محمد صل الله عليه واله وسلم

# قال تعالى: )وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على 

 07ص أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون(القص

# النص المبارك يتحدث عن تحريم المراضع على سيدنا موسى 

عليه السالم وان ذلك مخطط له ربانيا فلم تتمكن اي من 

المرضعات اسكات جوع موسى عليه السالم حتى اعاده الله الى 

 امه )كي تقر عينها وال تحزن(

# ففي ذلك فضيلة لسيدنا موسى عليه السالم ضمن ما يعرف 

 وينية بالحرية التك

أذ )تحريم الرضاع هنا ليس تحريما تشريعيا بل هو تحريم تكويني 

 كما ذكره جل المفسرين(

 أساس ذلك نقول : ى# وعل

أن التحريم تكويني يسري في سلسلة األنبياء وهو تكويني -#0 

 وليس تشريعي أذ ال مدخليه للزمام والمكان في التحريم 

ذكرها القرآن الكريم لموسى عليه أن هذا التحريم فضيلة  -#7 

 السالم 
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ان النبي محمد صل الله عليه واله وسلم أفضل االنبياء عليهم  -#3 

السالم وما توزع فيهم من الفضائل جمع فيه صل الله عليه واله 

 وسلم واال كيف اصبح أفضلهم ؟

أن تحريم الرضاع على موسى عليه السالم يلزمه تحريم  -#3 

ي صل الله عليه واله وسلم اال من أمه واال لزم الرضاع على النب

أن يكون موسى أفضل ولكان التحريم تشريعيا وهذا ال يصح وعليه 

صل الله عليه واله وسلم من نوبية موالة أبي لهب  رضاعةفقصة 

أو من حليمة السعدية فيه نلر وتأمل وهذا ال ينفي أنه صل الله 

ضاع شيء ورعاية حليمة عليه واله وسلم ذهب الى بني سعد أذ الر

 السعدية للنبي صل الله عليه واله وسلم شيء آخر

وال ننكر قضية حليمة السعدية بل نؤكد أنها رعت النبي صل الله 

ك والتشكيمن جده عبد المطلب  بأمرعليه واله وسلم للحفال عليه 

 في رضاعها له وإنما التي أرضعته أمه أما حياة أبيه 

يان بشأن والد النبي صل الله عليه واله فقد ذكر أرباب السير رأ

 وسلم 

 األول :أنه مات والنبي صل الله عليه واله وسلم بعد لم يولد 

 شهرا  79والثاني :أنه مات وعمر النبي صل الله عليه واله وسلم 

 وهنا ال بد أن نعرف 

أن وصف اليتم للنبي صل الله عليه واله وسلم باق في كل االحوال 

لراي الثاني ميت او ولد وابوه حي ال نه وعلى ا سواء ولد وابوه

(شهر ففي كلتا الحالتين ينطبق عليه 79) مات ابوه عنه وهو ابن

 وصف اليتم هذا أوال 
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ألم يجدك يتيما(بمعنى وثانيا : أن لليتم في اآلية معنى آخر وه )

 111درة يتيمة أي فريدة ال مثيل لها وال شبيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باللعن في زيارة عاشوراء ؟من هم المقصودين 

 = قابيل قاتل هابيل وهو أول من سن القتل  والللم األول

بن سالف وكان أبن  قيذار= عاقر ناقة النبي صالح وهو  الثاني

 بغي

= قاتل النبي يحي بن زكريا وهو الملك الروماني بيالطس  الثالث

 المغرم بباغية

لسالم عبد الرحمن = قاتل األمام علي بن أبي طالب عليه ا الرابع

 بن ملجم المغرم بفتاة يقال لها قطام
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= يزيد بم معاوية قاتل ريحانة رسول الله صل الله عليه  الخامس

سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي عليهما السالم واله وسلم 

ومستبيح مدينة الرسول صل الله عليه اله وسلم وضارب الكعبة 

 بالمنجنيق

 

 

 

 

 

 عليها السالم في كربالءمقام نخلة مريم 

هو مقام كان موجود في وسط الروضة الحسينية المقدسة ورفع منه 

في هامش الكلي دار م فقد ذكر الدكتور عبد الجواد 0132سنة 

من كتابه ) تاريخ كربالء وحائر الحسين عليه السالم ما 092ص

نصه ) أن طاهر القيسي لتدخله الزائد في امور الروضة المقدسة 

ا وبناءها فقد اصر على رفع هذا البناء التاريخي المعروف واثاره

كربالء المقدسة فس  محافليب )نخلة الميالد (وكان القيسي احد 

موعثر على هذا الحجر في الحفريات التي اجريت في 0132سنة 

الروضة قديما ) تاريخ مرقد الحسين والعباس د سلمان ال طعمة 

 (93ص

ر الركيزة الشمالية الغربية وكان على شكل صخرة تقع في جدا

 ألماملللقبة المباركة وتحديدا في الركن القريب من الراس الشريف 

الحسين عليه السالم وكان وقوعه في هذا الموضع للداللة على 

قربه من موضع الوالدة المباركة لنبي الله عيسى بن مريم عليه 
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 السالم وفق احدى روايات الوالدة فكما هو معلوم فقد حصلت

وانتصبت  باإلعجازالوالدة تحت النخلة التي عادت الى الحياة 

ذلك ارتبط  ال جللتعطي ثمارها لالم الطاهرة عليها السالم وربما 

 اسم المقام وشكله بها وبالنخلة التي هزها 

ي في كربالء وبالتالي فووجود المقام في العتبة الحسينية المقدسة 

المفسرون والمؤرخون في  القريب فقد اختلف باألمرالعراق ليس 

محل الوالدة للسيدة العذراء عليها السالم فقيل انه في بيت لحم 

 بناحية القدس بفلسطين ونقل انه ولد في كربالء 

فقد روي عن االمام علي بن الحسين عليه السالم في تفسير قوله 

 77\تعالى ) فحملته فانتبذت به مكانا قصيا(مريم 

رجت من دمشق حتى اتت كربالء حيث قال عليه السالم : )خ

فوضعته في موضع قبر الحسين عليه السالم ثم رجعت من ليلتها 

 (23ص 6()تهذيب االحكام للشيخ الطوسي ج

 502ص 03ووسائل الشيعة الحر العاملي ج

وعلى العموم فان المقام المذكور كان موجودا في كربالء كرمز 

من الرخام  حجاربأللوالدة المباركة فيه عبارة عن محراب مرصع 

قطع من المرايا وفي وسط هذا  لناصع يخال النالر اليها انهاا

(سم تقريبا 31المحراب حجر اسود على شكل دائرة يبلغ قطرها )

فقد صمم على شكل نخلتين منحوتتين من نفس الحجر اما المحراب 

وقيام نخلة وسط عمودين من المرمر وفي الوسط موقع الحجر 

د الحسين والعباس عليهما السالم سلمان ال المذكور )تاريخ مرق

 93-93طعمة ص
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والحجر مصنوع بشكل حديث محاكاة للصخرة االصلية التي 

ذكرناها في رواية الوالدة او تشبيها للحدث المبارك بشكل نحتي 

 مجسم اذ ال يتجاوز عمر الصخرة قرنين من الزمان 

 فكان المقام مكانا مباركا 

مذكورة سابقا يفد اليه ال اركة الميمونةيذكر بموضع الوالدة المب

 اندراسه  الزوار قبل

وقد ذكر ان المقام يقع على بعد مترين من الضريح المقدس من 

جهة الراس الشريف حيث كان على شكل صخرة رخامية ملتصقة 

 بالحائط تعرف مقام جذع النخلة

وهو من االثار المقدسة في الحرم وقد جاء وصف هذا المقام في 

 )سفر نامة عضد الملك( كتاب

م وترجم الى 0962هجرية 0793الذي زار كربالء المقدسة سمة 

بين الصفة ومقابل العربية كما يلي )وان نخلة مريم هي عمود 

 الوجه المبارك فوق الراس المطهر 

حيث يكتنفان عمودان رفيعان بطول ذراع واحد وضعت النخلة بين 

 ذا في االصل وقيل قليل العمودين المذكورين وبين النخلتين هك

 قال انها نخلة مما يوحي بانها نخلة واحدة 

نصب حجر اسود وقد ورد وصف موجز لهذا المقال ننقله حرفيا 

)وفوق راس الحسين عليه السالم كانت اسطوانتان قصيرتان من 

 المرمر ملتصقتان بالجدار الذي كانوا يسمونه )مقام جذع النخلة(

ها السالم والذي تولد عيسى بن مريم الخاص بمريم العذراء علي

عليهما السالم ووضع فوق ذلك المقام صخرة سوداء مشوبة 

بالحمراء فسالت عن هذه الصخرة فقالوا ان هذه الصخرة انتقلت 
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مع الزوار من خراسان الى كربالء ونصبت قبل خمسة عشر سنة 

 في هذا المكان اي من تاريخ زيارة المذكور في الهامش 

 المقام ورد ما ترجمته  وعن تاريخ

 وب تحت نخلة مريم عليها السالم ()ان تاريخ صخرة المرمر المكت

 هجرية0755هو )وهزي اليك بجذع النخلة(
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 المصادر

 القران الكريم

)محمد بن محمد بن النعمان المفيد اإلرشاد للشيخ المفيد  (0)

 م7110النجف 

 لبيب بيضوناألعجاز العلمي في القرآن الكريم د  (7)

امين اإلسالم الطبري طبع طهران ي أعالم الورى للطبر (3)

 ش0338

محمد بن الحسن الطوسي طبعة بغداد  آمالي الطوسي (0)

 م0960

ط مؤسسة 000محمد باقر المجلسي ت\بحار االنوار (5)

 39ص   05ج الوفاء بيروت 

 06ص 7مفيد جللشيخ ا ل ترجمة االرشاد (6)

ان وهو أستاذ القوة الناعمة مكتبة العيبك\جوزيف ناي  (2)

في جامعة هارفارد ومسعد وزير الدفاع األمريكي 

 للشؤون االمنية الدولية

م 0989 0د أحمد نوفل الحرب النفسية دار الفرقان ج (8)

 30ص

 80د سلمان ال طعمة تاريخ مرقد الحسين والعباس ص (9)

نخبة من العلماء خاتمة كتاب الله يتجلى في عصر العلم  (01)

سرحان ومراجعة د  اش عبد المجيدترجمة د الدامرد

 0968محمد جمال الدين الفندي مؤسسة الحلبي القاهرة 

 اختصاصدراسة قام بها الباحث العلمي مناف الطائي  (00)

 تغذية

)محمد بن جرير(النجف للطبري اإلمامةدالئل  (07)

 هجرية0383
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 023السيدة رقية ص (03)

 91ص 01صحيفة االمام السجاد عليه السالم ج (00)

العقد الفريد ألبن عبد ربه ابو عمر احمد بن محمد بن  (05)

هجرية تحقيق احمد امين 378عبد ربه االندلسي ت

واحمد الزين وابراهيم االيباري دار الكتب العربي بيروت 

 020\ 3هجرية 0016

العلوم الطبية في القرآن الكريم يوسف مرزه منشورات  (06)

 م 0968هجرية 0382مروة العلمية بيروت 

 311ص 0ار الرضا عليه السالم جعيون أخب (02)

عبد الجواد الكلي دار تاريخ كربالء وحائر الحسين عليه  (08)

 السالم 

قصة االيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الكريم الشيخ  (09)

 703ص9نديم منشورات المكتب االسالمي بيروت ط

 781\فضل الحسين للسيد المقرم  (71)

 701ص 7جكامل البهائي  (70)

حمد بن قولويه طبع النجف جعفر بن مكامل الزيارات  (77)

 هجريةمنشورات المكتبة المرتضوية 0356عام 

كتاب االمام جعفر الصادق عليه السالم رمز الحضارة  (73)

 االسالمية

هجرية طبع دار الكتاب بيروت 697 األربيكشف الغمة  (70)

 قم 

هجريةطبع دار 697األربي  كشف الغمة في معرفة األئمة (75)

 هجرية0380الكتاب بيروت طبع قم 

 ماري سندورمذكرات الكاتب  (76)

 الشيخ البروجردي \المستدرك في شرح العروة الوثقى  (72)

 معالي السبطين العالمة الحائري  (78)
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معجزة القرآن الكريم في وصف الكائنات حنفي أحمد  (79)

 339القاهرة ص7مطبعة لجنة البيان العربي ط

 799منتخب التواريخ الباب الخامس ص (31)

 مؤلف مفتاح البكاء ومنهج االحزان  (30)

 7ناسخ التواريخ للمؤرخ الشهيد عباس علي خان ج (37)

 023ص

قدس سره مؤسسة ال البيت  للحر العامليوسائل الشيعة  (33)

 0993هجرية  0003طالتراث بيروت لبنان  ال حياءص 

 001ص 0ج م

 23ص0د تهذيب االحكام للشيخ الطوسي (30)
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 كتب المؤلف            

 المطبوعة التالية:للباحث غايب عويز الهاشمي الكتب 

 لمحات علمية في القرآن الكريم(0)

 (فضل السور في القرآن الكريم7)

 (المعجزة علي عليه السالم 3)

 (القول اليقين في سيدة نساء العالمين0)

 (جبل الصبر سالم الله عليها والتاريخ5)

 (الصديقة الشهيدة رقية بنت االمام الحسين عليهما السالم 6)

 سالم الله عليها والتاريخ (السيدة سكينة2)

 (كتاب الله وكتاب البشر8)

 الجزء االول\(كلمات من نور 9)

 الجزء الثاني\(كلمات من نور 01)

 (أذا كنت ال تعلم فاعلم00)

 (أقوال خالدة07)

 (لملوم الحمزة وحمزة لملوم 03)

 (همسات ومنوعات 00)

 (سيدة الوفاء 05)

 (فتوى النصر06)

 الهواشم الملقبين آل بو غنيمة(تاريخ ونسب السادة 02)
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 (األخالق الرضوية08)

 (مصباح الهدى وسفينة النجاة09)

 (الخادم وسيده في أوضح الكرامات 71)

 (الكشكول70)

 سؤول وجواب 0087(دولة العدل األالهي في77)

 (يوم الطف صدى ليوم المدائن 73)

 الثفنات والتاريخ (ذو70)

 وأصالة(السيدة قسمة الغنيماوية تاريخ 75)

 (علي بن مهزيار والتاريخ76)

 مداخالت في الحرب الناعمة (72)
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 الفهرست

 الموضوع                                                  الصفحة

 7                                                         اإلهداء

                                                        3الشكر                                                           

 3                                                    أهمية البحث

 5                                          العنوان وتعريفه سبب

 1                                                           المقدمة

 05                            من علم األمام الصادق عليه السالم

 06                          التين والزيتون شرب اللبن بعد الغذاء

 02                                                           هل تعلم

                                         09                                        عجائب الموت عند النمل

 01                                            خلط الثوم مع الليمون 

 01                                                 فوائد الفلفل الحار

 71                                                     أهمية الفستق

 71                                                    عصير البصل 

 70                                                     كم بطن للنحلة 

 77                                                   التقلب أثناء النوم 

 73                                 دراسة للتوقف عن االكل والشرب
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 73القرمفل مع الحليب                                              

 73                                                     لمس الكالب 

 75                                                       معجزة الملح 

 75                                       علماء الغرب والقرآن الكريم

  76                                                  صدق أو ال تصدق

 76                                           بالماء البارد  االغتسال

 79                                                      الماء القاتل 

 79                                                    بحيرة شيطانية

 71                                                  باأللوانالعالج 

                                                    31                                                  اآليات العلمية

 30                                                  مرج البحرين

 37                                          الذرة بالقرآن الكريم

 33                                            المعجزة اإلمضاء

 35                            الى القرآن الكريم االستماعأثر 

 35                                   فاكهة اهل الجنة الرمان

 36                                      أمراض يعالجها التمر

 36                                         خبر علمي الصالة

 39                                       الطيور تشبه البشر

 31                                         الفاكهة ثم اللحم 
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 31                                       لن يخلقوا ذبابا

 31                                    من ينلف السماء

 30                                 القرآن والعلم الحديث

 37                                        الرياح والريح 

 33                                 العالج بزيت الزيتون

  33                               وداعا لجدول الضرب 

 35                            (عام0311بعد ) اكتشاف

 32              وم عاشوراء وكل أرض كربالء كل ي

 32                  وصية الرسول ص لألمام علي ع 

                      39                         هل الرسول ص مات أو قتل

 31                              من أقوال األمام علي ع 

 31                                             آية الخمس

 51                                         حديث الخمس

                                       50                                        معلومات مهمة

  53                                                 تحذير

  53                                               ومةمعل

 53                                           ثقف عقلك 

 53                              الدليل على وحدانية الله

 53                                حكمة لألمام علي ع 
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 53                                 عيد الله االكبر 

 55                               ما أعلمك سيدي 

 56                                    جاء في االثر

 56                          عند الغرب االستحمام

 59                      الفرق بين الذنب والسيئة

  59                                شيطان الشيطان

 61                       من فضائل االمام علي ع 

                                 60                                   االنزع البطين 

 60                    الشبه بين الزهراء وليلة القدر

 67                                 جواز لعن معاوية

 63                                     تبسمك صدقة

 63                                اهمية نوم القيلولة

 63                                      قواعد حياتية

 65                                    تأمالت قرآنية

 66                                 المعجزة علي ع 

 69                              قفات وقفاتمتفرقة و

 21 قواعد السعادة السبع عند أمير المؤمنين علي ع 

 23                             الغرب واالمام علي ع

 25              السيدة سكينة بنت األمام الحسين ع 
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 26                            زواج السيدة سكينة

 22                        تحقيق السيدة رقية ع 

 91                       عودة السبايا الى المدينة

 97                  لفدك  سر مطالبة الزهراء ع

 93                           أضف الى معلوماتك 

 95          ماذا تقول عند ذكر االمام الحسين ع 

 92                  الحسين ع مقدمات ثورة االمام 

 99          ادلة وجوب الخمس اإلشكاليات القرآنية

  11                                               التقليد

 16                         أحمد بن أسماعيل اليماني

 12                        كيف نرد األباطيل لليماني 

  19                       ص رضاعة الرسول محمد

 011      من هم المذكورين باللعن في زيارة عاشوراء

 010              مقام نخلة مريم عليها السالم في كربالء

 013                                              المصادر

 012                                              كتب المؤلف

 011الفهرست                                                   
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