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 من معين نوع أنتاج في تتعثر " أنتل " الرائدة العالمية الشركة نرى أن النادر من

  االخطاء بعض باصالح الشركة قامت مؤخرا ولكن , المعروفة الدقيقة المعالجات
 ليقدم " M المعالج " "BroadWell"المسمى واالوسع لها الجديد الجيل بأنتاج

 , الرسوميات أداء , المركزية المعالجة لوحدة أفضل أداء ) من التحسينات جميع
 .( !! تبريد دون من رقاقة لنا يقدم جديد وسمك , البطارية الستهالك أطول عمر

 
 الى التعثر ويعزى , تعثرت أنتل بالفعل ولكن

 بذلك ليؤخر التصنيع في متوقع غير خلل
 لسنة M أنتل معالجات من االساسية الوجبة

 . ! كاملة

 

 من كان المذكورة الرقاقة فأن لذلك نتيجة
 برلين في IFA مؤتمر في عنها يعلن ان المتوقع

 عطلة مع وبالتزامن بعدها قامت لذا ، آنذاك

 المعالجات من نموذجا 20 بطرح الموسم

 الرائدة الشركات فأن بالتالي , االجهزة لمختلف

 كما " بالعار " ستشعر المعالجات أنتاج في

 والسبب البريطانية المجالت احدى وصفتها

 انتاج بعد االصعدة كل على أنتل لنجاح يعزى

 .المعالجات انواع من التعدد هذا

 
 يمثل أنتل من المقدم ”tick-tock“ نموذج

 قدوم منذ الحاسبات لصناعة النابض القلب

  " " أوتيلليني بول " السابق التنفيذي الرئيس
Paul Otellini " المفهوم هذا بتقديم قام الذي 

 عملية اطلقت فأنها وبالتالي .. 2007 سنة 

 المعمارية بتقليص تمتاز والتي الجديدة التصنيع

 ذاته الوقت وفي مصغر بشكل للشريحة الجديدة

 قامت ولذلك .والقدرات واالداء الكفاءة تحسين
 "TICK" دورة من االبتكارات بتطبيق أنتل

 صحيح وهذا .الجديد الدقيق المعالج لمعمارية
 بأخذ قام والذي "BroadWell" لجيل بالنسبة

 المعالج لرقاقة الرابع الحالي الجيل قلب
 الى ونقله " Haswell " بأسم والمعروفة

 النانومترية " المسماة الجديدة التصنيع عملية
 تحسين منها لعمله مالئمة ." عشرة الرابعة

 الصوت وتقنية , الوايرليس شبكات عرض

 متوفرة المذكورة المعالج رقائق ستكون .الذكية

 الجهزة اوال وستكون العام هذا نهاية قبل

  باسم والمعروفة المكتبية الكومبيوتر

"BroadWell Generation U". 
 

 ان تحاول واحدة رؤية هنالك كان اذا ولكن
 فأن " BroadWell " جيل مع أنتل تساويها

 الن , ملم 9 من أرق قرص وجود هي الفكرة

 معالجات انتجت قد أنتل بأن أظهرت االبحاث

 لعمالئها جذبا االجهزة من وزنا واخف ارق

 مدير " كمون آندي " لـ وفقا التجاريين

 دفعت انتل ان " قائال للشركة الخاص التسويق
 وصوال M لمعالجات جديدة حرارية تصميم قوة

 المصنعين سيدفع هذا فان وبالتالي 4.5W الى

 اضافي مستند ووضع التبريد مروحة رفع الى

 وهو .. المعالج على اضافية حرارة اي لتخفيف

 تم قد االمر هذا الن الجميع اليفاجئ أمر

 كتجربة ولكن لينوفو حاسبات في به االستعانة

 للشركة بالنسبة ناجحة غير تعتبر بدائية

 حاسبات في ستظهر فأنها وكخاصية .المذكورة
 كما .(Dell Latitude 137000) نوع من ديل

 بخاصية Atom أتوم معالجات أستعمال سيتم

 الشخصية الميني لحاسبات M معالجات

 الى تعلن لم انتل فأن لالسف .اللوحية واالجهزة

 ولكنها المعالجات من الجديد الجيل اسعار االن

 : التالية المعالجات من كال سرعة عن اعلنت
Core M 5Y70, 5Y10a, and 5Y10 

 بانها تمتاز والتي ادناه الجدول في والموضحة

 واط 4 الى تصل قدرة مع تبريد مروحة بدون

  الى قصوتها في تصل قد تنفيذ وسرعة
2.6Ghz  

 
 
 

  تدعم والتي HD 5300 الى ستصل الرسوميات بطاقة ان حيث عالية مستويات وعلى المعالج هذا مع الحديثة االلعاب لتجربة تدعوك انتل فأن وبذلك

 . 2160*3840 العليا القيمته سيصل والذي الشاشة بحجم التحكم على القدرة مع OpenCL 2.0 و OpenGL 4.2 وبرنامج 11.2 أكس دايركت

 WiDi 5.0 يدعى جديد السلكي وعرض 802.11AC 2X2AC الوايرليس بطاقة ايضا شمل المعالج هذا مع الجديدة والتحسينات
 

 four-core Itanium mainframe chip " يدعى الذي سابقه من تعقيدا االكثر وهو ترانزستور مليار 1.3 ب باالستعانة المعالج هذا أنتل صنعت
Intel built in 2002 " كفاءة وأكثر وأسرع أصغر سيكون الكمبيوتر أجهزة من القادم الجيل بأن لالعتقاد وجيه سبب هناك وبالتالي 

 7منير: إعداد



 
 
 

عش الزوجية حلم الشباب 

اجلزائري يف مطلع السنة 
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ُترِبك القبول االجتماعي " و املالريا  االيبوال "

  لألجانب

 يوسف جزائري: إعداد 

 ابن باديس: إعداد
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هوالند )فرنسا وأبنائها ملسخ صفعة جديدة 

...(الكزخيوالزي   

 ابن باديس: إعداد 
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 ...!عن الوطنية أحتدث

 52األمازيغي: بقلم

 
  ميدان يف مريضكم ضعوا

 يشفى فقد ..عام
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ضعوا مريضكم يف ميدان  

 فقد يشفى.. عام

 حوران ابن:بقلم
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 أبو أسامة -عن الشروق اليومي 

 
 

كيف كان بومدين سيواجه أزمة البرتول 
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 لعالمىجمال : بقلم
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 تحميل الكتاب هنا

https://docs.google.com/uc?id=0B3AgPISTgw-bMS1sVldHcGV0c0k&export=download


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..  

 

 

. 

. 

.  

. 

. 

. 

  

. 

. 

. 

. 

. 

.  

. 

. 

!!!. 

. 

. 

 



  سجل انا انثى

  سجل

  واني اليوم ثائرة

  واني ابتغي وطننا

  سجل

  وكوني منه حائرة

  فالتاريخ يكتبين

 وحلن الشعر يفتخر

  سجل ابابة حرف انتفضت

  وتعلن كونها وجدت

  سجل

  فاني وليدة النار والتنسى

  واني عشيقة الثأر

  واني يتيمة احلب

  واني سليلة الثوار

  سجل وعنون صفحيت االوىل

  جمهولةاضل  كوني فاني يف  فمهما كنت

  وال تغضبهادئ  وكن  سجل وال تعتب

  فاني االن احتدث  وال تعتب وال ُتشجب

  فان لي بها مبعث  فسجل كل كلماتي

  ولي فيها طموحاتي

  سجل ودون التاريخ

  فاني اكره التأريخ

  وحائرة واني اليوم ثائرة

  وال اطغى على احد

  فاني اليوم هادئة

  وصامتة

  فسجل اني قد كتبت هنا

  كالما غامضا مبهم

  وسجل ان رغبت انا

  فحرف صادق مفعم

  واني ان ختليت وغبت

 فبصميت ستتكلم

 شاعرة املستقبلريان 

 ...!سجل





 

 

 

 

 

 

 

 

 

As we look to 2050 

when we’ll need to feed two billion 

more people, the question of which 

diet is best has taken on new urgency. 

The foods we choose to eat in the 

coming decades will have dramatic 

ramifications for the planet. Simply 

put, a diet that revolves around meat 

and dairy, a way of eating that’s on 

the rise throughout the developing 

world, will take a greater toll on the 

world’s resources than one that 

revolves around unrefined grains, 

nuts, fruits, and vegetables. 

Until agriculture was developed 

around 10,000 years ago, all humans 

got their food by hunting, gathering, 

and fishing. As farming emerged, 

nomadic hunter-gatherers gradually 

were pushed off prime farmland, and 

eventually they became limited to the 

forests of the Amazon, the arid 

grasslands of Africa, the remote 

islands of Southeast Asia, and the 

tundra of the Arctic. Today only a few 

scattered tribes of hunter-gatherers 

remain on the planet. 

That’s why scientists are intensifying 

efforts to learn what they can about 

an ancient diet and way of life before 

they disappear. “Hunter-gatherers are 

not living fossils,” says Alyssa 

Crittenden, a nutritional 

anthropologist at the University of 

Nevada, Las Vegas, who studies the 

diet of Tanzania’s Hadza people, some 

of the last true hunter-gatherers. 

“That being said, we have a small 

handful of foraging populations that 

remain on the planet. We are running 

out of time. If we want to glean any 

information on what a nomadic, 

foraging lifestyle looks like, we need to 

capture their diet now.” 

So far studies of foragers like the 

Tsimane, Arctic Inuit, and Hadza 

have found that these peoples 

traditionally didn’t develop high blood 

pressure, atherosclerosis, or 

cardiovascular disease. “A lot of 

people believe there is a discordance 

between what we eat today and what 

our ancestors evolved to eat,” says 

paleoanthropologist Peter Ungar of 

the University of Arkansas. The 

notion that we’re trapped in Stone 

Age bodies in a fast-food world is 

driving the current craze for 

Paleolithic diets. The popularity of 

these so-called caveman or Stone Age 

diets is based on the idea that modern 

humans evolved to eat the way hunter-

gatherers did during the Paleolithic—

the period from about 2.6 million 

years ago to the start of the 

agricultural revolution—and that our 

genes haven’t had enough time to 

adapt to farmed foods. 

A Stone Age diet “is the one and only 

diet that ideally fits our genetic 

makeup,” writes Loren Cordain, an 

evolutionary nutritionist at Colorado 

State University, in his book The Paleo 

Diet: Lose Weight and Get Healthy by 

Eating the Foods You Were Designed 

to Eat. After studying the diets of 

living hunter-gatherers and 

concluding that 73 percent of these 

societies derived more than half their 

calories from meat, Cordain came up 

with his own Paleo prescription: Eat 

plenty of lean meat and fish but not 

dairy products, beans, or cereal 

grains—foods introduced into our diet 

after the invention of cooking and 

agriculture. Paleo-diet advocates like 

Cordain say that if we stick to the 

foods our hunter-gatherer ancestors 

once ate, we can avoid the diseases of 

civilization, such as heart disease, high 

blood pressure, diabetes, cancer, even 

acne. 

That sounds appealing. But is it true 

that we all evolved to eat a meat-

centric diet? Both paleontologists 

studying the fossils of our ancestors 

and anthropologists documenting the 

diets of indigenous people today say 

the picture is a bit more complicated. 

The popular embrace of a Paleo diet, 

Ungar and others point out, is based 

on a stew of misconceptions. 



 

 

 مصطفى صادق الرافعي -" إن لعين المرأة بريقاً يخترق ُحجب الخيال بأشعته تارة، ويتلقى إيحاءات الخلود المنتظرة تارة أخرى" -

 

 هايني -" كلما نظرت إلى عيني امرأة نسيت آالمي وأحزاني" -

 

 البروير -" معنى الفتنة في الجمال أنك تحب من المرأة عينيها، ولكنك مع ذلك ال تعرف لونهما" -

 

 شكسبير -" أين الكاتب الذي يرينا جماالً مثل الذي نراه في عيني المرأة؟" -

 
 أندريه دي بلزاك -" إذا ُعدمت المرأة جمال األسنان ضحكت بعينيها" -                                                                  

 
 جونز. د -" أكبر لص تحت قبة السماء هو الجمال الكائن في عيني المرأة" -                                                                         

 
 طاغور -" في ابتسامة المرأة عظمة الحياة وجمالها وفي عينيها دهاؤها وعمقها" -                                                                              

 

 توماس مور -" إنك تستطيع قراءة قصة المرأة في عينيها " -                                                                              

 
 تينيرمارسيل  -" يظل مشعل الحكمة متألقاً مادامت عيون النساء الجميالت ال ُتلقى عليه وهجها" -                                                                            

 
 فيكتور هوجو -" عندما تتحدث الى امرأة أنصت الى ما تقوله عينيها" -                                                                     

 
  
 

 

 

 

 
 

 السنونسيقال علي  -

 

 فعيناك مينائـي وقلبي قد رســا*** دموعك يا حسناء تغري بي الهوى 

 
 أراٍك بقلبي في صبٍح وفي مسـا***لمحتك من قلــٍب رقـيـــٍق فلـم أزل 

 قال إيليا أبو ماضي -

 

 كـــالّنـــــور مــن نجمتيـــن***رأيت في عينيك سحر الهوى مندفعاً 

 
 من رّد عنه عارضاً باليدين***فبــــّت ال أقـــــوى علـــى دفـعــــــه

 قال جرير

 

 قتــلننـــا ثّم لــم يحيـــن قتالنــا***إّن العيون التي في طرفها حــــور

 
 وهّن أضعـف خلـق هللا أركانـا***يصرعن ذا اللّب حّتى ال حراك به

 

 



إذا اتخذنا ليلة القدر يوما مباركا حيث نزل فيها القرآن هدى وتبيانا لكل شيء، وإذا اتخذنا يوم 

عرفة يوما مباركا حيث يجتمع الحجاج تمجيدا إلتمام الرسالة المحمدية، وتحميدا ألشهر مبادئ 

التضحية اإلنسانية، فان من أعظم األيام المباركة ميالد محمد بن عبد هللا عليه أفضل الصلوات 

وازكي التسليم، أرسله هللا رحمة للعالمين، وكافة للناس بشيراً ونذيرا، وداعيا إلى هللا بإذنه 

 .وسراجا منيرا

أطيب األجداد ومن  ،صفوة النجباءومن  ،لقد اختاره هللا من ِمشكاة األنبياء ومن ساللة األصفياء

اكعين، وينتقل بين مواكب العابدين  وأشرف اآلباء، ومازال نوره يتقلب بين الساجدين والرَّ

المّوحدين، إلى أن اختار هللا لمعدن ظهوره، ومجلِّي بروزه، أبوين كريمين، من أعرق البيوت 

بنت وهب وآمنة  ،عبد هللا بن عبد المطلب من بني هاشمهما  ،مجداً ومن اشرف األنساب نسبا

ين نسبا وحسبا وِصهرا، قال رسول هللا صلى  من بني زهرة، فكانا كوكبين زهراوين وبدرين تامَّ

أنا أشرفكم نسبا وحسبا وصهرا، خرجت من نكاح ولم أخرج من ِسفاح من " :هللا عليه وسلم

 ".لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من ِسفاح الجاهلية شيء

وأحّست  ،وقد تم هذا الزواج المبارك في ليلة مباركة فسرى الّنور جبين عبد هللا إلى جبين آمنة

الهواتف وسمعت  ،آمنة بفيض إلهي غمرها، ونور رّباني أحاط بها وطيف من الفضل عّمها

 ،بسيد البشر ورسول هللا إلى األممحملت  ،يا آمنة حملت بنور الدنيا وضياء العالمأن  لها،تهتف 

في منامها نور أخرج من رأت  ،شهدت كسائر النساء ثقال وألماوال  ،تجد لحمله تعبا و هماولم 

آت في وأتاها  ،من خالله قصور بصرى بأرض الشامورأت  ،بطنها فمأل المشارق والمغارب

نيَّة   .المنام فقال لها إذ وضعتيه فسميه محمداً فإنه المحمود بالمحامد السَّ

وفي صبيحة اليوم الثاني عشر من شهر ربيع األول من عام الفيل ، أنار الوجود بطلعة أبي 

لمولد أكرم مولود واشرف  ضياءابن عبد هللا الذي عم الكون نورا وانتشر محمد  ،القاسم

 .مخلوق عند الملك المعبود، وجعله هللا نعمة على كل موجود

وقد حدثت أمور عجيبة ، فقد جعل هللا مولد المصطفى صلى هللا عليه وسلم متوافقا مع خمود 

دهورا طويلة اختارها الفرس الها لهم ، وتساقطت األصنام التي يعبدها  مشتعلهنار كانت 

 ....النجوموغابت  ،المشركون

منقذنا من الظلمات إلى النور ومن الظالل إلى  النهمحمد صلى هللا عليه وسلم نعمة عظمى 

هللا به من الشرك ودنايا األخالق ، وأعز األمة فطهَّرنا  ،الحيرة إلى المعرفةومن  ،الهدى

ؤساء المستبدين ببعثته األحقاد والخصومات، وشعرت األمة وزالت  ،فتخلّصت من سلطة الرُّ

 ،العدل والمساواة واإلخاءومبادئ  ،صلوات هللا وسالمه عليهووضع  ،بالعزة والكرامة والحرية

كبيرهم ويرحم  ،صغيرهم كبيرهميوقر  ،الناس بفضل رسالته إخوانا على ُسرر متقابلينفأصبح 

شمس السعادة وأشرقت  ،بوالدته العالم من جديدفولد  ،صغيرهم ويعطف غنيهم على فقيرهم

على الوجود ، فميالده وبعثته صلى هللا عليه وسلم ،كانت على العالم بردا وسالما ،ورحمة 

 ".وما أرسلناك إال رحمة للعالمين" :، ونورا وسرورا، وصدق هللا العظيم حيث يقولووئاما

.  ، واتبعوا هديه القويم، وسيروا على صراطه المستقيمبُهداهفإذا أردتم إحياء ذكراه، فاعملوا 

ته وتوقيره ومحبته صلى هللا عليه وسلم فوق  وقد أوجب هللا سبحانه وتعالى طاعته واتباع ُسنَّ

 .محبة اآلباء واألبناء واألزواج والعشيرة، والتجارة واألموال

نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا حسن متابعة الرسول الكريم صلى هللا تعالى عليه وسلم، وأن 

 .ينفعنا بما فيه من هديه أحسن انتفاع

 مولد اهلادي حممد صلى اهلل عليه و سلم
 غايتي رضا الرحمان: بقلم
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 كيبوردية  طقطقات

 
 أنفاس اإلميان: بقلم

 رابح مزغيش



متُ  إِنِّي " لم   حرَّ فِسي على الظُّ  ." ن 

 سيِّئات بزيادة ال أحًدا أظلم أال : بمعنى

لها لم عم  ِملها حسناتٍ  بِنقِص  ال و ي   .ع 

ْلُتهُ  " ع  ج  ينُكم و  ُما ب   ." ت ظال ُموا فال ُمحرَّ

 .بعًضا بعُضكم ي ظلم ال : بمعنى

لم  في بينهم فيما للِعباد بالنِّسبة الظُّ

 قال أشياء ثالثةِ  في يكون المجمل

الةُ  عليهِ  الم الصَّ كم إنَّ  " : والسَّ  دماء 

كم وأموال كم، رام   عليكم وأعراض   ." .ح 

ا " ال   ُكلُُّكم ِعباِدي ي  ن إال ض  يُته م  د   ه 

هُدوني  ." أ ْهِدُكمْ  فاْست 

الل في النَّاس  :قسمان الضَّ

 :مثل الحقَّ  يجهل :تائه   قِسم -

 .النَّصارى

لِم :غاوٍ  قِسم و شد   ع    الغيَّ  فاختار   الرُّ

 .اليهود :مثل عليه

 : أيًضا قِسمان هللا ِمن الهداية و

 الحقَّ  لهم ُيبيِّن أن وهي :داللة هداية -

دلَّهم و   و هللا على حق   هذه و عليه ي 

  المسلمين الوالدين على أيضا متوقفه

 هذه و :إرشادٍ  و توفيق هداية و

ن هللاُ  بها ي ختص  .يشاء م 

ن إال جائِع   ُكلُُّكم ِعباِدي يا " ْمُته م   أ طع 

ْطِعُموني  ُكلُُّكم ِعباِدي يا أُْطِعْمُكم فاست 

ارٍ  ن إاِل ع  وُتهُ  م  س  ْكُسوني ك   أ ْكُسُكم فاْست 

". 

بط في عام بين الرَّ  والكسوةِ  الطَّ

عام ألنَّ  ُمناسبة والهداية  في الطَّ

 الجوع ألنَّ  باطًنا الب دن كسوةُ  الحقيقة

عناه والعطش    الطعام من المعدةِ  خلو م 

عر   وهذا والشَّراب تر والكسوةُ  لها ت   س 

 المهم السترُ  والهداية ظاهًرا البدنِ 

 والنُّفوس القُلوب ستر وهو المقصود

نوب عيوب من  .الذُّ

ُكم ِعبادي يا "  باللَّيلِ  ُتْخِطُئون   إنَّ

هار نوب أ غفِرُ  وأنا والنَّ ميًعا الذُّ  ج 

غفِروني  ." ل ُكم أ غفِرْ  فاِست 

وبة ُشروط  :خمسة النَّصوح التَّ

 .هلل اإلخالصُ  -1

 .وقع ما على والنَّدم -2

نب عن واإلقالعُ  -3  .الذَّ

ودة عدم على والعزيمةُ  -4  .له الع 

 : أي وقتها في التَّوبة وحصول -5

 من الشَّمس طلوع قبل و الوفاة، قبل

 .مغربها

 

ا " ُكم ِعباِدي ي  بلُُغوا ل نْ  إِنَّ  ن فعي ت 

نف عوني ل ن فت  بلُُغوا و  ي ت  وني ُضرِّ ُضرُّ   فت 

". 

ني   هللا  ال كما طاعُتنا تنفُعه ال عنا غ 

ه  .معصيُتنا تضرُّ

 

ل ُكم أنَّ  لو ِعبادي يا " ُكم أوَّ  وآِخر 

ُكم ُكم وإِْنس   ق لبِ  أتق ى على كاُنوا وِجنَّ

ُجلٍ   ُملِكي في ذلك زاد   ما ِمنُكم واِحدٍ  ر 

 ." شيًئا

ائِعين ال ُملُكه الملك   ألنَّ   وال للطَّ

 .للعاِصين

 

ل ُكم أنَّ  لو ِعبادي يا " ُكم أوَّ  وآِخر 

ُكم ُكم وإِْنس  رِ  على كاُنوا وِجنَّ  ق لبِ  أ فج 

ُجلٍ   ِمن ذلك ن قص ما ِمنُكم واِحدٍ  ر 

 ." شيًئا ُملكي

 بمعصية ُملكه ينقص ال وجل عز فاهللُ 

ائعين بِطاعة يزيد وال الُعصاة  هو الطَّ

 .حال كلِّ  على هللا ُملك

 هللا ِغنى على دليل :الثَّالث الجمل في

ر ال وأنَّه ُسلطانه كمالِ  و  بأحدٍ  يتضرَّ

نتفع   وال دٍ  ي   .أحد كلِّ  عن غني ألنَّه بأح 

 

لُكم أنَّ  لو عباِدي يا " ُكم أوَّ  وآِخر 

ُكم ُكم وإِنس   واِحدٍ  صعيدٍ  في قاُموا وِجنَّ

يتُ  فسألُوني ه إنسانٍ  ُكلَّ  ف أعط  سأل ت   م 

ق ص   ما ا ذلك ن   ي نقصُ  كما إال عندي ِممَّ

 ." الب حر   أدِخل   إذا المخي ط

عةِ  على تدلُّ  الجملة هذه  هللا ُملك س 

عال ى تبارك ِغناه وكمال  . وت 

 

ما ِعبادي يا "  أُحِصيها أعمالُُكم هي إنَّ

اها أُوفِّيكم ثم ل ُكم  ." إيَّ

أن :أي له اإلنسان   أن كلُّه الشَّ م   بِع 

 يوم كان إذا ثم أعمال ه هللا يحصي

اها وفَّاه القيامة  .إيَّ

 

ن " د فم  ج  يًرا و  دِ  خ  ن هللا   ف ْليحم   وم 

د ج  نَّ  ف ال ذلك   غير   و  لُوم  هُ  إال ي  فس   ." ن 

ه ومنع أخطأ الذي هو ألنَّه  الخير نفس 

جد إذا أما  هو ألنَّه هللا فليحمد خيًرا و 

نَّ  الذي اًل  عليه م   عليه منَّ  وآِخًرا أوَّ

 .بالجزاء عليه منَّ  ثم بالعمل،

 

 

-مختصر من شرح اإلمام بن عثيمين 

 .-رحمه هللا

و لمن أراد تمام الشَّرح عليه بمراجعة 

الحين"شرحه الكامل في  "  رياض الصَّ

ابع عشر  .باب المجاهدة الحديث السَّ



  

  

 

  

 amina 84: إعداد

حذيفة بن ِحْسل و يقال ُحسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة الجليل كاتم سر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الصحابي هو   

حليف لبني عبد األشهل من األنصار من كبار الصحابة  القطيعيبن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس العبسي 

 المدينةكان أبوه قد أصاب دما فهرب إلى 

 

كان الناس يسألون رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن : " البخاري و مسلم أنه قال 

  "الخير و كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني 

أ ليس فيكم صاحب السر الذي ال يعلمه غيره  لعلقمةو في الصحيحين أن أبا الدرداء قال 

 .يعني حذيفة 

استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان وبعد بيعة علي 

  للهجرة النبوية 36بأربعين يوماً و ذلك في سنة 

فحالف بني عبد األشهل فسماه قومه اليمان لكونه حالف اليمانية و تزوج والدة حذيفة فولد له بالمدينة و أسلم حذيفة و أبوه و أرادا 

حسنا كما شهد أيضا بعض  بالءاشهود بدر فصدهما المشركون و شهدا أحدا فاستشهد اليمان و شهد حذيفة الخندق و أبلى فيها 

  الغزوات التي تلتها

ما نريد : فقلنا  محمدا ؟ إنكم تريدون: ، فقالوا  قريش إال أني خرجت أنا وأبي ، فأخذنا كفار بدرا ما منعني أن أشهد : حذيفة قال

نفي بعهدهم ، : فقال  -صلى هللا عليه وسلم -فأخبرنا النبي . وال نقاتل معه  المدينة إلى لننصرفن: فأخذوا العهد علينا  ; المدينة إال

  ونستعين هللا عليهم

  .أسماء المنافقين ، وضبط عنه الفتن الكائنة في األمة  حذيفة قد أسر إلى -صلى هللا عليه وسلم -وكان النبي 

  .ال ، وال أزكي أحدا بعدك : أأنا من المنافقين ؟ فقال  : عمر ناشدهوقد 

 .  عنوة  الدينوروعلى يده فتح . ليلة األحزاب ليجس له خبر العدو  -صلى هللا عليه وسلم -هو الذي ندبه رسول هللا  وحذيفة

لقد حدثني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما كان و ما يكون حتى : و روى مسلم عن عبد هللا بن يزيد الخطمي عن حذيفة قال 

  تقوم الساعة كما روي عنه أيضا رضي هللا عنه
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 املقادير

 

التحضريطريقة 

 

 
 غراتان السلق 
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  وحلوى ذهبية
 

 درجة على ورق الطهي لكي ال تلتصق 180الطريقة خيلك املقادير وتوضع يف الفرن 

وتزين   شونيتعند الطهي تلف وتفتح ثم تذهن باملربى ونوزع الفواكه ثم تلف وتغطى بالكريم 

 الدهبيةحبلوى 
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