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ي اٌىالَ ّٚ   أ

السنة شجرة، والشهور فروعها، واأليام أغصانها، والساعات أوراقها، 

ام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، 
ّ
وأنفاس العباد ثمرتها، فشهر رجب أي

افها وشهر رمضان أيام قطافها، والمؤمنون
ّ

ط
ُ
 .ق

كة والرحمة والغفران، وفيه يتقّرب  شهرف رمضان شهر الخير والير

 باألجر والمغفرة والّرحمة، وليلة القدر فيه تعادل 
ً
المسلم من ربه طمعا

ة  ى هر بمير
ّ

أجر ألف ليلة من قيام وصيام وعمل صالح، ولهذا يحظى هذا الش

ى   .خاّصة عند المسلممر

ي  شهر رمضان أنزل هللا سبحانه وتعاىل القرآن الكريم، ويعتير 
ففى

ي القرآن الكريم، 
ى

، فهو أحد أركان اإلسالم، وقد ورد ذكره ف
ً
صيامه فريضة

وزَِل فِيِه اْلُقْزآُن ُهًدى ": حيث قال هللا سبحانه وتعاىل
ُ
َشْهُز َرَمَضاَن الَِّذَي أ

ْهَز َفْ يَُصْمُه َ َمه َكاَن لِّ ىَّااِ َ  َيَِّىااٍ ِمَّه اْلُهَدى  َ  اْلُفْزَقاِن َفَمه َشِهَد ِمىُكُم الشَّ

َخَز ُيزِيُد ّللّاُ  ُِكُم اْلُيْسَز َ الَ ُيزِيُد  ُِكُم اْلُعْسَز 
ُ
ٌة ِمّْه أَيَّاٍم أ َمزِيضاً أَْ  َع َى َسَفزٍ َفِعدَّ

َة َ لُِ َك ُِّز ْا ّللّاَ َع َى َما َهدَ   . ]185: البقرة] "اُكْم َ لََع َُّكْم  َْشُكُز نَ َ لُِ ْكِمُ  ْا اْلِعدَّ

، وقد ال تعود، من يدري ومن هذ
ً
ا الشهر الفضيل فرصة ثمينة جدا

؟ هذه فرصة للصلح مع هللا؛ هذه  يملك أن يعيش شهر ي
رمضان الثانى

 
ً
فرصة للتوبة؛ هذه فرصة للمغفرة؛ هذه فرصة أن تفتح مع هللا صفحة

ي 
 .بأكملهجديدة، وأن يعفى عن الماضى

ي اغتنام أيام العمر ولياليه وفقنا هللا وإياك قارئ العزيز جتهد أيها اللنف
ى

ف

  . خير  لكل

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.sahafahn.net/news3954957.html&psig=AOvVaw289SolZx11ePseGzBBMJU8&ust=1586963674502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCNj8ia6OgCFQAAAAAdAAAAABAU
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صالح اٌذ٠ٓ اٌّصشٞ. أ  

 

علٌهم السالم، االثنى عشر  األبمةظاهرة اإلمامة المبّكرة من األمور الملفتة لالنتباه فً تارٌخ 

و لٌادة الشٌعة فً عمر ٌعتبر صؽٌرا،و اإلمام علً  لإلمامةأننا نجد عددا مهما منهم تصدى 

بن أبً طالب علٌه السالم نفسه،نظر له كثٌرون على أنه كان شابا ٌافعا عند وفاة رسول هللا صلى 

ألمر وضوحا مع اإلمام هللا علٌه و آله و سلم ممارنة بشٌوخ األنصار و المهاجرٌن، و لكن ازداد ا

موسى  اإلمامهجري،ثم 61السجاد علٌه السالم الذي نهض بمسؤولٌة المٌادة بعد مأساة كربالء عام 

الكاظم علٌه السالم و اإلمام الحسن العسكري علٌه السالم، هؤالء ثالثة أبمة استلموا مهامهم 

 - : ثالثة أبمة وهم على التوالًمع المبكرة ذروتها  اإلمامةو تبلػ  سنة تمرٌبا، 22المٌادٌة فً عمر 

سنوات بعد استشهاد والده اإلمام علً  8دمحم الجواد الذي استلم المسؤولٌة المٌادٌة فً عمر  اإلمام

سنوات كذلن بعد استشهاد والده دمحم 8اإلمام علً الهادي الذي استلم المسؤولٌة فً عمر -الرضا، 

 .سنوات5المنتظر،الذي استلم مهامه المٌادٌة فً عمر  اإلمام دمحم المهدي-هجري،  220الجواد عام 

 فنحن أمام ثالثة أطفال و ثالثة شباب ٌتولون مهمة اإلمامة مما ٌوجب علٌنا الحدٌث عن ظاهرة
بحث " اإلمامة المبكرة ، وهو مصطلح ابتكره الشهٌد بالر الصدر و شرحه بإٌجاز فً كتابه الكراس 

لدلٌل االستمرابً لٌجعله دعامة جدٌدة حول عصمة أهل البٌت و طبّك علٌه منهج ا" حول المهدي 

جامع معٌن ثم علٌهم السالم، و ٌموم منهج الدلٌل االستمرابً على رصد ظواهر والعٌة ٌربط بٌنها 

ٌتّم البحث عن تفسٌر مناسب لها،لكشؾ الرابطة السببٌة المابمة بٌن الظواهر و ٌزول الؽموض، و 

واهر اآلتٌة لد عّدد الشهٌد الصدر الظ

علٌهم السالم لم تكن مولعا سلطانٌا و لم ٌكن لهم أي نفوذ سلطوي،و ال  األبمةإّن لٌادة .. 1  

ٌحظون بأي دعم من السلطات المتعالبة، فهم ال ٌعتمدون فً اكتساب والء الناس و حبهم على جاه 

توفروا علٌه من ملكات فمط على اإللناع الفكري و العلمً و األخاللً والروحً،و ما  إنمالوة،و  أو

  .تفرض إمامتهم و طاعتهم

إن المواعد الشعبٌة الموالٌة لإلمام تمثل تٌارا لوٌا داخل األمة اإلسالمٌة و فٌه الكثٌرٌن .. 2 

  .المسلم،و هذا ما ٌشهد به التارٌخممن ٌملكون مكانة علمٌة و أدبٌة مرمولة وسط المجتمع 

 

 

 ظاهرة اإلمامة المبكرة
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الجماعة الشٌعٌة،وهنا حدٌثنا عن التنوعات االجتماعٌة والثمافٌة، تمٌزت هذه الجماعة عن   إن ..3

شروط شدٌدة تتعلك بأن اإلمام هو أعلم أهل زمانه و  ؼٌرها بكونها تضع شروطا تكاد تكون تعجٌزٌة،

 " عصمة األبمة "أحسنهم ُخلما و أفضلهم عبادة،وهو المبحث العمابدي الذي نطلك علٌه 

االنتماء إلى مدرسة أهل البٌت علٌهم السالم و الجماعة الشٌعٌة،مولؾ معارض للسلطة الحاكمة  نّ إ..4

الظالمة،وكان االنتماء ٌكلّؾ تضٌٌما فً الحد األدنى و ٌصل إلى المتل فً أحٌان كثٌرة، وهذه المضٌة من 

او  األموٌٌنحت حكم أكثر بدٌهٌات التارٌخ اإلسالمً، حٌث تعّرض الشٌعة الى اضطهاد كبٌر سواء ت

 األخاللٌةالعباسٌٌن،و السبب األكثر احتماال فً استمرار الوالء و التضحٌات هو المناعة العمابدٌة و النزاهة 

العالٌة لمٌادتهم و مستواها العلمً و الروحً، 

تها التعرؾ على خصاله و والعً إمكانٌة،فً الوالع الشٌعً وهو حضور اإلمام بٌن الناس مما ٌجعل .. 5 

 اإلمامالشاب او  اإلمامفلم ٌكن  األمة اإلسالمٌة، أبناءو ؼالبٌة  أنصارهأمر سهل و فً متناول ؼالبٌة 

أو كما تفعل العابلة المالكة عندما ٌكون ولً  أبنابهمالطفل،معزوال فً لصر مشٌد كما ٌفعل السالطٌن مع 

العهد طفال، 

نظام الحكم المعاصر لالبمة كان ٌبحث دابما عن ثؽرة ٌخترق منها الجماعة الشٌعٌة و نحن  أنوهو  ..6  

استهدؾ إحداث ثؽرة معنوٌة فً  إنماالرضا على لبول والٌة العهد  اإلمامنعرؾ أن المأمون عندما أجبر 

لمشاركة فً حكم ظالم،وكلما با اإلمامالشخصٌة المٌادٌة لخط اإلمامة،ٌرٌد أن ٌبرز لألمة اإلسالمٌة لبول 

ٌعودون إلى المتل و التشرٌد، و األكٌد أن طفال صؽٌرا ٌتولى المٌادة سٌكون ثؽرة  فإنهمفشلت خطة ناعمة 

كبٌرة ٌسهل توظٌفها فً إسماط المدسٌة التً ٌمتاز بها عند شٌعته و عند كثٌر من المسلمٌن، و السلطة 

منٌت دابما بفشل كبٌر،و كان الطفل اإلمام ٌخرج منتصرا بما  الحاكمة لم تؽفل عن هذه المحاولة و لكنها

ٌموم منهج الدلٌل االستمرابً على ضرورة البحث عن تفسٌر  . ٌحظى به من مدد الهً و عصمة ربانٌة

النبوة من حٌث  إثباتمناسب الجتماع هذه الظواهر، وهو نفس المنهج الذي اعتمده الشهٌد الصدر فً 

امل ؼٌبً ٌملن المدرة على خرق السببٌة المابمة بٌن الظواهر ، و من هنا تصبح وجوب التسلٌم بتدخل ع

 .السالمم علٌه باألبمةظاهرة اإلمامة المبكرة واحدة من أشد الظواهر داللة على وجود مدد ؼٌبً خاص 
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 : رجٕت اٌغٍج١بد.4

اٌزضجذ ِٓ صذخ  ٚرجٕت االٔذفبع ٚ اٌزٙٛس- 

اٌمٛي اٌفؼً اٚ 

اٌزشک١ض ػٍٝ ٔفغ  ٚرجٕت اٌکجش ٚ اٌغشٚس- 

ا٢خش٠ٓ  

لذسرٗ ػٍٝ  ٚرجٕت اٌذکُ اٌغٍجٟ ػٍٝ اٌّجبدس -

ارخبر ِٛلف إ٠جبثٟ 

  : ػط إٌصبئخة. 5  

ادزشَ ٔفغک ٚ صك ثٙب فٕٙبک رکّٓ لٛرک  -

اثذ سأ٠ه اٚ فؼٍک ا١ٌَٛ ثمٛح ٚاثذأٖ غذا أ٠ضب -

کٓ -ثمٛح دزٝ ٌٛ رغ١ش فبٌج١ّغ ٠زؼٍُ کً ٠َٛ 

ٔفغک ٚافؼً ثطش٠مزک ٚ رکٍُ ثٍغزک 

 طش٠ك ٔجبدک ٠جذأ ِٓ ٔفغک- 

 

 

 : اٌزؼش٠ف .1

دغٓ أزٙبص اٌفشص ٚ اٌغجبق اٌی اٌخ١ش ٚ  

 االصالح ٌزمذ٠ُ إٌفغ ٚ إصاٌخ اٌّشبوً

 : طشق اٌّجبدسح   .2

ارا أػطبن هللا لذسح اٚ اٌّٙک دال فجبدس ٌٍٕفغ ٚال 

رجؼً اٌخجً ػبئمب  

 : ا٠جبث١بد رار١خ ٌٍّجبدسح .3

ثٕبء اٌشخص١خ ٚ االػزّبد ػٍٝ -ر١ّٕخ اٌّٛا٘ت - 

إٌفظ 

رط٠ٛش اٌزاد ٚ اٌضمخ ثبٌٕفظ -اکزغبة خجشاد - 

کغش دبجض اٌخجً ٚاکزغبة اٌشجبػخ - 

رذم١ك اٌطّٛدبد ٚ رخطٟ اٌؼمجبد  - 

االخزجبء خٍف ا٢خش٠ٓ ػجبسح ػٓ ػ١ٍّخ    -

أزذبس ٌٍزاد 

إٌٝ ٚاٌز٠ٓ ٠ؤرْٛ ِب آرٛا ٚلٍٛثُٙ ٚجٍخ أُٔٙ "  -

سثُٙ ساجؼْٛ أٌٚئه ٠غبسػْٛ فٟ اٌخ١شاد ُٚ٘ 

اٌّؤِْٕٛ   عٛسح"ٌٙب عبثمْٛ

 الفضً ال ٠مَٛ إال ػٍٝ اٌشجؼبْإٌٝ ااٌٛصٛي  -

.Ralph Waldo Emerson 

 

 

 روح المبادرة
عبد المادر إبتهال.أ  
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ٔشجظ أَ جٛاد.أ  األسرة  

األهم فً جمٌع فترات األسرة هً النواة األولى فً المجتمع و دورها فً حٌاة الطفل خاصة فً طفولته هو 

حٌاته و ما نالحظه فً مجتمعنا الٌوم هو ان دور األسرة تحول إلى مجّرد عادات و تمالٌد تؤثر ؼالبا سلبا على 

لم تعد العاللات األسرٌة لابمة على األحترام المتبادل بل ؼالبا ما تسودها .. الطفل بدل توجٌهه فً الطرٌك الصحٌح 

و  المشاحناتؼٌر الذي ٌنمو خالل هذه الصّ  الطفل عتبارابل منه دون األخذ بعٌن اإلالمشاكل و الشجار الذي ال ط

حترام نفسهم و سٌفمد الطفل نظرة اإلأهله أصدلابه و حتى أفسٌة التً ستظهر فٌما بعد فً عاللته مع تملباته النّ 

كما أن الخطأ  ..سامح و التعاٌش مع اآلخرٌن و التّ  عتذاراالإلى من هو أكبر منه و سٌنشأ بمفهوم خاطا عن 

أفضل أنواع الهواتؾ الذكٌة و الشاشات للطفل و تركه  التناء صبح شابعا جدا هو حرص األهل علىأاآلخر الذي 

األطفال  أعدادو نالحظ الٌوم تزاٌد .. أمامها لساعات دون مرالبة تذكر و دون معرفة ما الذي ٌشاهده و ٌلعبه 

و كل ذلن ٌرجع إلى إهمال األهل .. أو من ٌعانون من مشاكل دراسة المنتحرٌن و المكتببٌن و المصابٌن بالتوحد 

لكن من الواجب مرالبة الطفل و .. ال ننكر أن مواكبة العصر أمر الزم  !! الممصود أو الؽٌر ممصود ألبنابهم

و ال بد  استعماالته لهذه الشاشات لخطورة الموالع الموجودة بها و التً ال ٌمكن حتى تخٌل ما ٌمكن أن ٌوجد بها

ال ٌمكن أن تشابه فً  اإللكترونٌةو ال ٌخفى على الجمٌع أن كل األلعاب ..  االستعماالتمن تحدٌد ولت أٌضا لهذه 

أي شًء األلعاب الحرة فً المساحات الخضراء مع مجموعة من األطفال و التً تنمً مواهب الطفل و لدراته و 

أٌضا إلى أهمٌة التربٌة الروحٌة النادرة فً ولتنا هذا  اإلشارةمن  و ال بدّ .. تعلمه كٌفٌة التعاٌش مع مجموعة 

ة هديّ  بإعطابهو البأس .. األب طفله للصالة معه و تفسٌر أهمٌتها و فوابده له  وفكم هو جمٌل أن ٌدع.. للطفل 

.. ٌكبر  صؽٌرة أو لطعة من الحلوى و إظهار السعادة له ألنه لام بالصالة مما ٌترن لدٌه ذكرى جمٌلة حولها عندما

إلٌه و حفظه و الدعاء للخالك و شكره على نعمه  االستماعو من المهم كذلن تعلٌم الطفل المرآن و تعوٌده على 

 ..التً ال تحصى و ال تعد 

فالعمل أو السهرات مع األلارب و األصحاب ال ٌجب أن تؽض النظر عن لزوم ؼرس المٌم و الدٌن و  

  . صلبة ال تتزعزع فٌما بعد عندما ٌذهب لمواجهة العالم الخارجً بمفرده المبادئ فً الصؽٌر لتتكون لدٌه بٌبة
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 اللهم صل على دمحم و آل دمحم

فً هذا الحجر الصحً رؼم شولً  :بعبارات بسٌطة أعبر لكن بخواطري

الوباء و ما نشاهده  عدوى الكبٌر لرؤٌة أمً الحبٌبة و أحبابً و الخوؾ من

الصحٌة إال تجهٌزات المرضى و محدودٌة العدد ٌومٌا فً األخبار من ارتفاع 

الحكومة التونسٌة ؾ ,ال زال ساكنا بداخلً السعادةو األمل و الفخرأن شعور

الخسابر البشرٌة و أثك فً  طالتها فً إٌجاد الحلول للخروج بأللّ  كلّ تبذل 

ة أمننا و نهارا لحماي و لٌال مجنّدة الدٌوانةٌة و العسكرٌة و األمنلواتنا 

التصادنا و حدودنا و كّل التمدٌر لجٌشنا األبٌض من الطالم الطبً و الشبه 

 .الطبً على تضحٌاتهم وولوفهم فً الصؾ األول لمحاربة هذا الوباء

حٌاتهم و حٌاة  ٌومٌّا ضونٌعرّ  الذٌندون أن أنسى عمال النظافة 

و  المواد الؽذابٌةكذلن األشخاص الذٌن ٌوفرون لنا ..ناعابالتهم للخطر لحماٌت

 ...األدوٌة و مواد التنظٌؾ

حما فرحت كثٌرا بالطالات الشابة التً اخترعت فً ولت وجٌز معدات 

صحٌة و طالات شابة متطوعة من الهالل األحمر و الكشافة و الجمعٌات و 

كما أفتخر ..و المخابز ٌةالطلبة لتوفٌر الحماٌة و النظام فً البرٌد و المعتمد

 .بتمدٌم التبرعات لفابدة وزارة الصحة ونسٌٌنبتكافل التّ 

رب األسرة التونسٌة اتكت أن الصحً الحجرزمن  جمٌل جدا فً م هون

 لن و هواٌات الطبخ و مشاهدة التلفاز لذ المنزل أعمالأفرادها كّل  تشارنيؾ

 .الحمد هلل و.. لررت أن أكون إٌجابة 

 .المسلمٌن سابر بالدتونس و بلدنا البالء و احمعنا هذا  أرفعربً  

 

 خواطر

 فً زمن الكورونا

د . أٌفخ. أ  
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I .التكلٌؾ عند الفتاة 

 على الفتاة المٌام بواجباتها الشرعٌة متى ٌجب( 1

و ٌتحمك عند الفتاة إكتمالها تسع سنوات : البلوغ  -

 لمرٌة

فال )ٌعنً المدرة على اإلدران و التمٌٌز: العمل  -

 (تكلٌؾ على المجنونة

فال ٌجب اإلتٌان بالتكلٌؾ الذي تعجز عنه : المدرة  -

 الفتاة المٌام به

 الفتاة لبل الشابلماذا ٌتحمك البلوغ عند ( 2

خلك هللا سبحانه و تعالى الذكر و األنثى و أودع : ج
فً كل منهما خصابص و مٌزات فً التكوٌن الجسدي 

عندما تصل الفتاة . و النفسً ٌكمل كل منهما اآلخر
  .إلى سن البلوغ تتشرؾ بالتكلٌؾ

ري فنّ  ,أختً العزٌزة ال تربطً تكلٌفن بتكلٌؾ أحد
السٌر نحو الكمال و التكلٌؾ كٌؾ تجتمع سعادتن و 

بهذا المعنى هو تشرٌؾ و لٌس حمال ثمٌال و دخولن 
البلوغ لبل الفتى ٌعنً وصولن إلى عالم التشرٌؾ 

 .لبله

 

 

 ماذا تسأل الفتٌات

 

 الموسٌمى و الؽناء و الرلص
 

ماهو حكم الؽناء مع الرلص  (1

 دون موسٌمى؟
الؽناء و الرلص الذي ٌناسب أهل : ج

أكان مع الموسٌمى الفسك حرام سواء 

 أو بدونها

 

هل اإلستماع إلى الموسٌمى و  (2

 الؽناء من الرادٌو و التلفزٌون حالل؟

الموسٌمى التً تعد بنظر العرؾ : ج

من الموسٌمى اللهوٌة هً الموسٌمى 

المحرمة مهما كان إسمها أو وصفها 

 و ال بأس بالموسٌمى التً لٌست كذلن

 :اإلختالط و الزٌنة 
 

هل من إشكال فً اإلختالط مع  (1

 ؟إبن عمً لمساعدته فً الدرس
س أفً خلوة فال ب االثنانإذا لم ٌكن : ج

 الولوع فً الحرامما لم ٌثر خوؾ 

 هل ٌجوز للفتاة أن تظؾ حاجبٌها  (2

ٌجوز ذلن فً نفسه و هو ال : ج

 ٌضر بالصالة و الصوم

مفتاح شول.أ  
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 لماذا ال تمبل أمً أن ألبس على ذولً (1

اللباس الساتر لتمام البدن إذا لم ٌكن : ج

ملفتا و ال مثٌرا و كان متعارؾ علٌه فهو 

جابز و على الفتاة أن تنالش أمها بالحكمة 

لتصل إلى حل مناسب و على األم أن 

 تؽض الطرؾ إن كان اللباس محتشما

كل ٌوم و  تأتً صدٌماتً لزٌارتً أحٌانا (2

أخرى كل ثالثة أٌام فال تستمبلهن أمً 

 باحترام 

ال بد من معرفة سبب تصرؾ األم فمد : ج

ٌكون انزعاجها من ولت الزٌارة أو من 

كثرتها أو تخاؾ على ابنتها من تصرفات 

بعض الصدٌمات وعلٌها تنظٌم الزٌارات 

 .فً أولات تناسب األم و ال تزعجها

 

 

 

 

إذا إطمأن شخص بأنه ال ٌمع فً المعصٌة  (1

 فهل علٌه الحد من اإلرتباط بالجنس اآلخر

ال ٌجب اإلنفتاح مع الجنس اآلخر بل . ج

ٌنبؽً اإللتصار على موارد الحد ألن اإلنسان 

ال ٌضمن عوالب األمور و اإلتزام بالضوابط 

الشرعٌة و ضرورة لطع العاللة إذا كان 

 .التواصل سٌؤدي إلى معصٌة

لماذا ال ٌجوز للرجل أن ٌصافح المرأة ( 2

 األجنبٌة

هذا التحرٌم ٌثبت للرجل و الفتاة إحتراما : ج

خاصا فلكل منهما حرمة و إحترام ال ٌجوز 

 .الشهوة لكل منهما فعل ما ٌجب إثارة

 و إبنتهاالعاللة بٌن األم 

 

 الجنسٌنالعاللة بٌن 

 



 11  | مجلة والدة األمل

 

  

ٌا هً كائنات حٌة وحٌدة الخلٌة تحتوي على كل ما تحتاجه للمٌام بجمٌع البكتٌر

بواسطة المجهر هنان نوعان  إالوهً كائنات دلٌمة ال ترى  .األساسٌةوظائف الحٌاة 

نافعة  و ... السل,مثل الكولٌرا لإلنسان اإلمراضمن البكتٌرٌا ضارة تسبب 

 .ٌمكن المضاء على البكتٌرٌا بالمضادات الحٌوٌة .كالبكتٌرٌا المعوٌة

الفٌروسات  تتألف .الفٌروسات ال تعد كائنات حٌة فهً جزئٌات معدٌة ولٌست خالٌا

خلوٌة لتولٌد  أجهزةة بغشاء واق من البروتٌنات وال تمتلن من مواد وراثٌة محاط

 إاللبكتٌرٌا ال ٌرى اصغر بكثٌر من أالفٌروس   .رالبروتٌنات او للتكاث وإنتاجالطالة 

 إذتتكاثر من دون مساعدة خارجٌة  أنال ٌمكن للفٌروسات  .بالمجهر االلكترونً

س فً ودة وٌنتشر الفٌرالخلٌة المضٌفة وتسخرها لتكوٌن فٌروسات جدي إلىتدخل 

تسبب الفٌروسات  .نمطه الحٌوي بال تولف إتباعالخالٌا المجاورة وٌجبرها على 

فٌروس خالٌاه المضٌفة الخاصة به  لكلّل  ...االٌدز,الحصبة ,األنفلونزامثل  األمراض

تصٌب  فبعض الفٌروسات تصٌب النباتات وبعضها تصٌب الحٌوانات وبعضها

على الفٌروسات بالمضادات الحٌوٌة بل بالمضادات ال ٌمكن المضاء  .اإلنسان

بفٌروس تضعف جهاز المناعة وتتٌح للبكتٌرٌا مهاجمة الجسم  اإلصابةالفٌروسٌة 

مسببة المزٌد من االلتهابات والمضادات الحٌوٌة تمنع هذه العملٌة لذلن الطبٌب 

مٌة العل األوساطفٌروس جدٌد و ما زالت  هو الكورونافٌروس  .ٌصفها للمرٌض

طرٌمة لتفادٌه هو االلتزام  وأحسنتجهل الكثٌر والكثٌر عنه وال ٌوجد له عالج فعال 

 شد دارن...بمواعد حفظ الصحة العامة ولزوم البٌت 

 الفرق بٌن البكتٌرٌا و الفٌروس

سعٌدة الصوافً.أ  
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ٌخباٌكاعّبء ػجذ ا.أ   

 :فوابد تبخٌر الحرمل

ب المالئكة وتحلّل - الحرمل ٌبعد الشٌاطٌن عن البٌت وٌمرّل

 . البركة والرزق فً البٌت

وطرٌمة لطرد الطالة السلبٌة وللتخلص من  مطهر للجو-

 ..الفٌروسات والكورونا،

 .ٌنفع المغموم والمهموم-

َا كبٌراًا -  .ٌنفع لصد العٌن عن المحسود نفعا

 . ٌبطل السحر والشعوذة فً البٌت-

 .ٌنفع لبكاء الطفل الكثٌر والذي ال ٌشكو من شًء-

 . ٌهدئ نفوس األبناء الكبار وٌخلك الودّل بٌنهم -

 . ٌصفً الملوب بٌن المتزوجٌن إذا كان بٌنهم مشاكل-

 :ولت تبخٌر الحرمل

 ٌفضل لبل الغروب بنصف ساعة تمرٌبا-

 :طرٌمة تبخٌر الحرمل

تأخذ كمٌة منه فً كفن األٌمن وٌوضع علٌه للٌل من 

مرات  7الملح تمرأ علٌه وهو فً الٌد الفاتحة واإلخالص 

رأ فً هذه ثم ٌوضع على الفحم وٌبخر الدار به وتك

األثناء أٌة الكرسً والمعوذتٌن والصالة على دمحم وآل 

 . دمحم

 لمدة سبعة أٌام متواصلة من كلّل شهر

 

الحرمل

 

 

 األسرة

 

من شرب الحرمل أربعٌن صباحا، كل : ملسو هيلع هللا ىلصلال النبً 

ٌوماً مثماالً، الستنار الحكمة فً للبه، وعوفً من اثنٌن 

" وسبعٌن داًء أهونه الجذام

ما أنبت الحرمل من شجرة وال ورلة وال : ملسو هيلع هللا ىلصعن النبً 

ثمرة إالّ وَملٌَن ُموّكل بها حتّى تصل إلى من وصلت إلٌه، 

 ً أي )وإّن فً أصلها وفرعها نُشرة . أو تصٌر حطاما

وإّن فً حبّها الشفاء من اثنٌن (. تعوٌذة ضّد المكروه

 (. اللبان الذكر)وسبعٌن داء، فتداووا بها وبالُكْنُدر 

  :تعرٌفه

، Peganumات عشبً، تعرؾ باللؽة الالتٌنٌة باسم نب

ٌنمو فً شمال إفرٌمٌا، كمل ٌنمو فً العراق والكوٌت 

ٌمتلن أورالاً مفّصصة، . واألردن والجزٌرة العربٌة

أزهاره بٌضاء نجمٌة الشكل، تنتج ثماراً بٌضٌة شبه 

وله رابحة . كروٌة تحتوي على بذور بنٌّة صؽٌرة

 .ممٌّزة
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 : فوابده واستعماله الطبً  

 .وطارد للدٌدان الشرٌطٌةتستخدم بذور الحرمل من لدٌم الزمان كمخدر -

 . كما ٌؤكل للٌل من البذور لعالج األزمات الصدرٌة -

 .  ٌستعمل مغلً ومنموع العشب بشكل غرغرة فً حاالت إلتهاب الحلك والحنجرة-

َا فً -  .لتل البكتٌرٌاكما ٌؤدي الحرمل دوراًا هاما

 . الحرمل مسكنا للسعال، كما تستعمل األوراق لعالج الربو-

 .عشبة الحرمل تستخدم كمضاد للسرطان-

 .كما تعمل على تخفٌض نسبة الكولٌسترول-

 . عشبة الحرمل تساعد على التخلص من البلغم وتطرده-

 .تمتل الكائنات الدلٌمة-

 . تستعمل فً عالج المالرٌا المزمنة-

 .من التوترات العصبٌة والتشنجات تهدئ-

 . تحفز عمل الجهاز العصبً وتنشٌطه-

 . ٌستخرج زٌت البذور لعالج العٌون وكذلن األمراض الجلدٌة-

 .  تعالج عرق النسا-

 . عشبة الحرمل فً معالجة الروماتٌزم ومختلف أمراض الجلد تستعمل-

 . الحرمل ٌموي المفاصل وٌنشطها-

 .صالح ألوجاع المفاصل، وٌنفع من المولنج شرباًا وطالءإنّله : لال ابن سٌنا-

ٌستعمل مسحوق البذور إلدرار اللبن عند المرضعات، وفً تموٌة الباه عند -

 . الرجال

 . عشبة الحرمل تعالج اآلالم بشكل عام-
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جٛدح اٌشبفؼٟ.أ  

  

  المرآنالثانً فً مسابمة  العدد 

ُْ أَْ   1 ُشُو ُِ ْ َ ٠َؤ َّْ َّللاَّ ِٗ إِ ِِ ْٛ مَ ٌِ  ٰٝ َٛع ُِ إِْر لَبَي  َٚ
 ).....(رَْزثَُذٛا 

  16   ًِ ضَ َّ ١ٌَِبَء َو ْٚ َ ِ أ ِْ َّللاَّ ْٓ ُدٚ ِِ َٓ ارََّخزُٚا  ًُ اٌَِّز٠ ضَ َِ )....(

 ارََّخزَْد ث١َْزًب

 2   ُٗ َّ ٌْزَمَ ٌُم ).....( فَب ١ٍِ ُِ  َٛ ُ٘ ُْ ُوُٛٔٛا   17  َٚ ُٙ ٍَْٕب ٌَ ُْٕٗ لُ ُٙٛا َػ ب ُٔ َّّ ا َػ ْٛ ب َػزَ َّّ )...( فٍََ

 َٓ  َخبِعئ١ِ

َٟ اَل أََسٜ   3  ٌِ ب  َِ رَفَمََّذ اٌط١ََّْش فَمَبَي  َٚ )...( َْ َ أ

 َٓ ٌْغَبئِج١ِ َٓ ا ِِ  َْ  َوب

َْ إٌَِٝ   18  ُْٕظُشٚ ٍِمَذْ  ِ(...)أَفاَل ٠َ  َو١َْف ُخ

٠جذش فٟ األسض ١ٌش٠ٗ )....( فجؼش هللا   4 

 و١ف ٠ٛاسٞ عٛأح أخ١ٗ

 19   ُْ ُٙ َٓ اأْلَْجَذاِس َوؤََّٔ ِِ  َْ ُْ ٠َْخُشُجٛ ُ٘  ٌم(....)ُخشَّؼًب أَْثَصبُس

ٕزَِششٌم   ُِّم

أََخبُف   5  َٚ  ِٗ َ٘جُٛا ثِ لَبَي إِِّٟٔ ١ٌََْذُضُِٕٟٔ أَْ رَْز

َْ )....( أَْ ٠َؤُْوٍَُٗ  ُْٕٗ َغبفٍُِٛ ُْ َػ أَٔزُ َٚ 

ُْ إٌَّبُط   20  ََ ٠َُىٛ ْٛ ْجضُٛسِ )....( ٠َ َّ ٌْ  ا

ب   6  َٙ ُْ )....( أ٠َُّم َُّٕى َّ ُْ اَل ٠َْذِط َغبِوَُٕى َِ اْدُخٍُٛا 

 َٚ ُجُُٕٛدُٖ  َٚ  ُْ ب َّ َْ ُع١ٍَْ ُْ اَل ٠َْشؼُُشٚ ُ٘ 

 21   ُُ ُٙ ْٕ ِِ  ًَ َجؼَ َٚ  ِٗ َغِضَت َػ١ٍَْ َٚ  ُ ْٓ ٌَؼََُٕٗ َّللاَّ َِ )...( َٚ)....( 

 7   َْ رِْغؼُٛ َٚ َٟ )...( اْ ٘زا أَِخٟ ٌَُٗ رِْغغٌم  ٌِ َٚ
 ٚاِدَذحٌم )...( 

ِٗ فََجبَء   22  ٍِ ْ٘ َ ٰٝ أ ٍٓن طَ )....( فََشاَؽ إٌَِ ١ ِِ 

إْ رذًّ ػ١ٍٗ ٠ٍٙش أٚ )...( فّضٍٗ وّضً   8 

 {رزشوٗ ٠ٍٙش

 23   َٟ ِ٘ َ٘ب فَِئرَا  ٌْمَب َ ٰٝ )....( فَؤ  رَْغؼَ

ًَ َسثُّمَه ثِؤَْصَذبِة   9  ُْ رََشٜ َو١َْف فَؼَ َٓ   24  )...(أٌََ ّ ِِ اطٍن ۖ  َٚ ب١َِٔخَ أَْص َّ َٓ )...( صَ ِِ َٚ  ِٓ ِٓ )....( اص١َْْٕ  اص١َْْٕ

ِْٕفَشحٌم   10  ْغزَ ُِ شٌم  ُّ ُْ ُد ُٙ ْٓ * َوؤََّٔ ِِ ْد  ب   25  ()....فَشَّ َِّ ضاًَل  َِ َ اَل ٠َْغزَْذ١ِٟ أَْ ٠َْضِشَة  َّْ َّللاَّ ب )...( إِ َّ فَ

ب ۚ َٙ لَ ْٛ  فَ

 11   َٟ ِ٘ ٰٝ َػَصبُٖ فَِئرَا  ٌْمَ َ ٌٓم )...( فَؤ ج١ِ ٓ  26  ُِّم َّ ٌِ َٚ ٍِِه  َّ ٌْ اَع ا َٛ ًُ  لَبٌُٛا َْٔفِمُذ ُص ّْ ِٗ ِد  ٍن(....)َجبَء ثِ

ٌُم  ِٗ َصِػ١ أََٔب ثِ َٚ 

َ٘ب   12  ٍُٛ ِّ ُْ ٠َْذ ٌَ َُّ َساحَ صُ ْٛ ٍُٛا اٌزَّ ّ ِّ َٓ ُد ًُ اٌَِّز٠ ضَ َِ
 ًِ ضَ َّ ًُ أَْعفَبًسا  ِ(....)َو ِّ  ٠َْذ

 27   ُ ٌْمَْصِش َوؤََّٔٗ ٟ ثَِشَشسٍن َوب ِِ ب رَْش َٙ ُصْفشٌم  )...( إَِّٔ

 13   ِٖ ِز َٰ٘  َِ ْٛ ٠َب لَ َ٘ب )...( َٚ ُْ آ٠َخً فَزَُسٚ ِ ٌَُى َّللاَّ

الَ  َٚ  ِ ًْ فِٟ أَْسِض َّللاَّ َ٘ب ثُِغٛءٍن   رَؤُْو غُّمٛ َّ رَ

ُ٘شُّم ثِٙب َػٍٝ  28 أَ َٚ وَُّؤا َػ١ٍَْٙب  َٛ َ َٞ أَر َٟ َػصب ِ٘ )...( لبَي 

آِسُة أُْخشٜ  َِ َٟ ف١ِٙب  ٌِ َٚ

ٰٝ َسثُّمَه إٌَِٝ  14 َد ْٚ َ أ َٚ )....( َٓ ِِ ِْ ارَِّخِزٞ  َ أ

َٓ ا ِِ َٚ ٌِْججَبِي ث١ُُٛرًب  َِ ا َٚ َْ ٌشََّجِش  ب ٠َْؼِشُشٛ َِّ 

29   ِ ِْ َّللاَّ ٓ ُدٚ ِِ  َْ َٓ رَْذُػٛ َّْ اٌَِّز٠ ِٛ )...( ٌَٓ ٠َْخٍُمُٛا  إِ ٌَ َٚ
ؼُٛا ٌَُٗ   َّ اْجزَ

15  َٚ  َْ ُُ اٌطُّمٛفَب ِٙ ٍَْٕب َػ١ٍَْ )...( َٚ )...( فَؤَْسَع

فَصَّاَلدٍن فَبْعزَْىجَُشٚا )...( َٚ  ُِّم ََ آ٠َبدٍن  اٌذَّ َٚ
َوبُٔٛا َٚ  َٓ ١ ِِ ْجِش ُِّم ب  ًِ ْٛ لَ

ثَبِط  30 ٓ ِسّ ِِ َٚ حٍن  َّٛ ٓ لُ ّ ِِ ب اْعزََطْؼزُُ  َِّ  ُُٙ أَِػذُّمٚا ٌَ َٚ(.....)ِ 

 ُْ ُو َّٚ َػُذ َٚ  ِ َّٚ َّللاَّ ِٗ َػُذ َْ ثِ جُٛ ِ٘ رُْش

 

 دششح أٚط١ش  أٚاٌفشاغبد ثبعُ د١ٛاْ  أوًّ
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...اٌؼذد اٌمبدَ ثذٛي هللا فٟ   

  2020اٌمذط اٌؼبٌّٟ رٛٔظ ٠َٛ 

 

"ٚالدح األًِ"ِجٍخ  أػضبءرذ١بد ِغ   


