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حقوق الطبع 
والن�صر والت�صوير
لكل م�صلم، بكل 
و�صيلة مباحة
دون اأخذ اإذن

خطي من املوؤلف
وي�صعدين تعديل 
وحذف ما خالف 

الكتاب وال�صنة
اإن ُوجد �صهًوا

م�صت�صار املو�صوعة
د. ح�صن ال�صريف

رئي�س جمل�س اإدارة
دار احلكمة للطباعة والن�صر والتوزيع

ع�صو اإحتاد النا�صرين امل�صريني
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الـمقدمـة

الأنبياء  اأ���ص��رف  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
واملر�صلني.. ثم اأما بع�د:   

حتتاج الربامج الثقافية املتميزة اإىل ال�صتعانة بعد اهلل - عز وجل - 
بالِفقرات املتنوعة والهادفة، حتى ت�صل بامل�صتمعة اإىل الهدف الذي نريد 
املتنوعة يف  ِفقراتنا  لها  ما تكفله  واإثارة، وهو  اإليه بكل ت�صويق  الو�صول 

هذا الكتاب - باإذن اهلل.
وتعتمد هذه الِفقرات على اإخراج املعلومات الدينية، والرتبوية، 
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من  اأو غريها  والطبية،  والعلمية،  والفكرية،  والأدبية،  والثقافية، 
حقول العلم املختلفة بقوالب و�صيغ خمتلفة عن الطريقة التقليدية، األ 
وهي الإلقاء املبا�صر، بطريقة �صّب املعلومات، فبالطبع هذا ما ل تقوم به 

الِفقرات املتميزة.
بل هذه الِفقرات تبحث عن كل �صيء يجذب امل�صتمعة اإىل املعلومة، 
ويحببها اإليه، بحيث تن�صت لها وت�صغي اإليها، ويف النهاية تعمل بها، وهذا 

هو الهدف الأغلى والأثمن.
والِفقرات الثقافية لي�صت وحًيا من ال�صماء، ول ينبوًعا من الأر�س؛ 
بل هي نتاج فكري ومعريف بارع، يخرج من بطون الكتب املختلفة: الدينية، 
الكتب  بها  تزخر  التي  العلوم،  من  غريها  اأو  الأدبية،  اأو  التاريخية،  اأو 

وامل�صنفات التي األفها وجمعها العلماء، واملوؤرخون، والأدباء.
ويبقى قالب �صبك، وحبك الِفقرة، يف ثوبها املنا�صب هو ال�صر الأكرب 

لنجاحها، والطاقة الفاعلة لتاأثريها.
فمثاًل: املعلومة التي من املنا�صب اأن ت�صاغ بقالب هل تعلم؛ من اخلطاأ 

اأن ت�صاغ بقالب اأوائل، اأو اأواخر.
اأن  اخلطاأ  من  اأمثال  قالب  يف  ت�صاغ  اأن  املنا�صب  من  التي  واملعلومة 
ت�صاغ يف قالب �صوؤال وجواب. وهكذا كل ِفقرة مبا ينا�صبها من قوالب، وكما 

يقال: "لكل مقام مقال".
لكي  ِفقرة؛  اأية  اإىل تقدمي مقدمة �صغرية قبل عر�س  وقد عمدنا 

ا لكي تذّكر بها. تبنّي هدفها، وتعطي �صورة عنها، واأي�صً
كما اأود التذكري باأن هذه الِفقرات ما هي اإل نقطة يف بحر، فابحثن 
عن اجلديد واملفيد، من الفقرات واملوا�صيع، ول تقفن عند حٍد من احلدود.
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 األفاظ منهي عنها 
يف ال�شرع

تخرج من األ�سنتنا ول نبايل بها.. اإنها الألفاظ، نعم الألفاظ حتمل 
معها املعاين والأ�سرار التي قد نحيط بعلمها، وقد ل نحيط وهو الأكرث 
لذا اأحببنا اأن ن�سع بني اأيديكن جميًعا هذا الف�سل املنتقى من اأقول اأهل 
التقى، يف �سيء من الألفاظ التي قد تخرج من األ�سنتنا اأو قد ن�سمعها من 
اإخواننا، فلنتعلم؛ فلي�س املرء يولد عاملًا، ولي�س اأخو علٍم كمن هو جاهل. 

www.alukah.net
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وق��د ت��ق��ول اإح���داك���ن: اإن الأم���ر ه��ني، ول داع���ي اإىل ه��ذا البحث 
والتنقيب ما دام اأن نية املتكلم �سليمة، ول يق�سد اأن ي�سيء لأحد.. فقط 

كلمات اعتاد عليها، وتكررت على ل�سانه و�سمعه.

اإىل هذه واأمثالها نقول وباهلل التوفيق: �سئل ف�سيلة العالمة ابن 
عثيمني - يرحمه اهلل - عما يقول بع�س النا�س من اأن ت�سحيح الألفاظ 
الألفاظ  بت�سحيح  اأراد  اإن  بقوله:  فاأجاب  القلب؟  غري مهم مع �سالمة 
اإجراءها على اللغة العربية فهذا �سحيح فاإنه ل يهم - من جهة �سالمة 
العقيدة - اأن تكون الألفاظ غري جارية على اللغة العربية ما دام املعنى 
مفهوماً و�سليًما.. اأما اإذا اأراد بت�سحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل 
على الكفر وال�سرك فكالمه غري �سحيح، بل ت�سحيحها مهم، ول ميكن 
اأن نقول لالإن�سان اأطلق ل�سانك يف قول كل �سيء ما دامت النية �سحيحة، 

بل نقول الكلمات مقيدة مبا جاءت به ال�سريعة الإ�سالمية.

ويقول ال�سيخ بكر اأبو زيد - يرحمه اهلل -: ومن العجب، اأن الإن�سان 
يهون عليه التحفظ والحرتاز من اأكل احلرام والظلم والزنا وال�سرقة 
و�سرب اخلمر، ومن النظر املحرم وغري ذلك، وي�سعب عليه التحفظ من 
حركة ل�سانه، حتى ترى الرجل ُي�سار اإليه بالدين والزهد والعبادة، وهو 
الواحدة  بالكلمة  ينزل  ب��اًل  لها  يلقي  بالكلمات من �سخط اهلل ل  يتكلم 
منها اأبعد ما بني امل�سرق واملغرب؛ وكم ترى من رجل متورع عن الفواح�س 

والظلم، ول�سانه يفري يف اأعرا�س الأحياء والأموات ول يبايل ما يقول.

�سحيحه  يف  م�سلم  رواه  فيما  فانظر  ذل��ك  ت��ع��رف  اأن  اأردت   واإذا 
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 م���ن ح���دي���ث ج���ن���دب ب���ن ع���ب���داهلل ق�����ال: ق����ال ر����س���ول اهلل - ���س��ل��ى اهلل 
عليه و�سلم -: »قال رجل: واهلل ل يغفر اهلل لفالن، فقال اهلل عز وجل: 
م��ن ذا ال���ذي ي��ت��اأىل ع��ل��يَّ اأين ل اأغ��ف��ر ل��ف��الن؟ ق��د غ��ف��رت ل��ه واأحبطت 
اأحبطت هذه  يعبده  اأن  �ساء  ال��ذي قد عبد اهلل ما  العابد  عملك«. فهذا 

الكلمة الواحدة عمله كله.

اأبو  ق��ال  اأب��ي هريرة - ر�سي اهلل عنه - نحو ذل��ك، ثم  ويف حديث 
هريرة: تكلم بكلمة اأوبقت دنياه واآخرته. 

ويف ال�سحيحني من حديث اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه - عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص  قال: »اإن العبد ليتكلم بالكلمة من ر�سوان اهلل ل يلقي لها باًل يرفعه 
اهلل بها درجات، واإن العبد ليتكلم بالكلمة من �سخط اهلل ل يلقي لها بال 
يتبني  ما  بالكلمة  ليتكلم  العبد  »اإن  م�سلم:  وعند  بها يف جهنم«.  يهوي 
ما فيها يزل بها يف النار اأبعد ما بني امل�سرق واملغرب«. )انتهى كالمه - 

يرحمه اهلل - من كتابه معجم املناهي اللفظية(.

- جميًعا يف خطر  اهلل  يرحمهم   - العلماء  م��ن  العديد  اأّل���ف  وق��د 
الألفاظ، ووجوب احلر�س واحلذر من كل ما يخرج من الل�سان.

ونحن علينا يف الإذاع��ة املدر�سية دور يف توعية وتوجيه الطالبات 
الإذاع��ة  املنت�سرة يف ما بينهن، من خالل منرب  الألفاظ  من خطر هذه 

ال�سباحية.

وقد ق�سمت هذه الِفقرة اإىل جمموعات، كل جمموعة مكونة من 

www.alukah.net
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واح��دة؛ لأن  �سوى جمموعتني جعلتهما عبارة عن نقطة  نقاط،  خم�س 
فيهما اإطالة وتف�سيل، اأما البقية فهي - كما ذكرت - كل جمموعة مكونة 
من خم�س نقاط فقط؛ حتى ي�سهل عليكن عر�سها يف الإذاعة املدر�سية؛ 

كل ما عليكن هو اختيار اإحدى املجموعات وعر�سها يف الإذاعة.

ا منفردة،  ثم اأ�سفت بعد ذلك جمموعات منفردة مهمة تلقى اأي�سً
وهي تتحدث عن اأخطاء �سائعة يف العديد من املجالت.
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األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

1- قول: )�أنا ل�صت م�صلًما, �أو �أنا كافر, �أو يهودي, �أو ن�صر�ين �إن 
فعلت كذ�(, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "من حلف مبلة غري �لإ�صالم 
يعد  مل  �صادًقا  كان  "و�إن  وغييريه:  �لن�صائي  وز�د  قال",  كما  فهو  كاذًبا 

لالإ�صالم �صاملًا".
تهنئة  لكونها  عنه؛  منهي  للمتزوج,  و�لبنني(  )بالرفاء  قول:   -2

�أهل �جلاهلية.
3- قول: )ن�صيت �آية �أو �صورة كذ�(, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

." َي  ُن�صِّ هو  بل  وكيت,  كيت  �آية  ن�صيت  يقول:  �أن  لأحدكم  " بئ�س 
4- قول: ن�صت�صفع باهلل عليك, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "�إنه 

ل ي�صت�صفع باهلل على �أحد".
كفر  لأنه  عنه؛  منهي  ربييك(,  �أو)يلعن  دينك(,  )يلعن  قول:   -5

وردة عن �لإ�صالم.

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

�مل�صيبة( �أو  �ملر�س  ي�صتاهل  ما  �أو فالن  ت�صتاهل,  1- قول: )ما 
حمرم لكونه �عرت��س على �هلل.

2- قول: )فالن بعيد عن �ملغفرة, �أو �خلري, �أو �لهد�ية, �أو �جلنة, 
�أو رحمة �هلل(, منهي عنه؛ لأن �هلل - عز وجل - قال يف �حلديث: »من 

ذ� �لذي يتاأىل عليَّ �أين ل �أغفر لفالن؟ قد غفرت له و�أحبطت عملك«.
من  �هلل  خييان  حييالييك,  عيين  ي�صاأل  �هلل  يظلمك,  )�هلل  قييول:   -3

www.alukah.net
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يخون(, منهي عنه؛ لأن فيه �صوء �أدب مع �هلل.
4- قول: )ربنا �فتكر فالن "للميت"(, �أو )ياأكل معك �لرحمن( 
�صبحانه   - بحق �هلل  تليق  ل  لأنها  يا رب( منهي عنه,  فعلُت  �أو )ماذ� 

وتعاىل -.
5- قول: )غًد� �صاأفعل كذ�( منهي عنه, لأن �هلل قال: زب ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ رب  )�لكهف: 24-23(.

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

1- قول: )لو �أين فعلت كذ� لكان كذ�(, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال يف �حلديث: »�إن �أ�صابك �صيء, فال تقل: لو �أين فعلت كذ� كان كذ� 

وكذ�, ولكن قل: قّدر �هلل وما �صاء فعل, فاإن لو تفتح عمل �ل�صيطان«.
�ملثوى  لأن  عنه؛  منهي  �لأخييري(,  مثو�ه  دفن يف  قول: )فالن   -2

�لأخري هو �جلنة �أو �لنار.
3- قول: )يا �صيدي, �أو �ل�صيد فالن(, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال يف �حلديث: "�ل�صيد �هلل".
للتطري,  ي�صتعمل  لكونه  عنه؛  منهي  طييري(,  يا  )خييري  قييول:   -4

و�لطرية �صرك.
5- قول: )وجه �هلل عليك �أن تاأكل, �أو تف�صل عندنا(, منهي عنه؛ 

لأنه ل ي�صت�صفع باهلل على �ملخلوق.

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

1- �صب �أحد �ل�صحابة, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�صبو� 
ول  �أحدهم  مد  بلغ  ما  ذهًبا  �أحييد  مثل  �أنفق  �أحدكم  �أن  فلو  �أ�صحابي 
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ن�صيفه«.
2- قول: )خبثت نف�صي(, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يقولن 

�أحدكم خبثت نف�صي, وليقل: لق�صت نف�صي«.
3- �صب �لأمو�ت, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�صبو� �لأمو�ت, 

فاإنهم قد �أف�صو� �إىل ما قدمو�«.
4- قول: )عليك �ل�صالم(, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تقل 

عليك �ل�صالم, فاإن عليك �ل�صالم حتية �مليت, قل: �ل�صالم عليكم«.
»ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  لأن  عنه؛  منهي  و�لأمر��س,  �حلمى  �صب   -5
خبث  �لكري  يذهب  كما  �آدم  بني  خطايا  تذهب  فاإنها  �حلمى,  ت�صبي 

�حلديد«.

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

1- �صب �لديك, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�صبو� �لديك, 
فاإنه يدعو �إىل �ل�صالة«.

2- �صب �لرياح, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�إن �لرياح من روح 
�هلل, تاأتي بالرحمة وتاأتي بالعذ�ب, فال ت�صبوها, و�صلو� �هلل من خريها, 

و��صتعيذو� باهلل من �صرها«.
3- ت�صمية �لعنب كرم, منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�صمو� 

�لعنب �لكرم«.
4- �لت�صمية �ل�صركية مثل: عبد�لر�صول, عبد�حل�صني, منهي عنها.
فيه  لأن  �صكله غلط(, منهي عنه؛  �لنا�س: )فالن  بع�س  قول   -5

ا على خلق �هلل - �صبحانه وتعاىل -. �صخرية و�عرت��صً
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األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

- احللف بغري اهلل مثل: 
1- و�لنبي 2- و�لكعبة 3- وحياتك 4- وحياتي 5- و�هلل وحياتك 
6- بالأمانة 7- بالذمة 8- و�صريف 9- ب�صالتك 10- وجاه �لنبي 11- 
 -14 �لأولد  �أو  �لأب  �أو  �لأم  بر�أ�س   -13 و�لديه  بروح   -12 فالن  بحق 
وكذ� �حللف بالأمو�ت مثل: )�جليالين, وعلي بن �أبي طالب, و�لبدوي, 

و�حل�صني, وزينب(.
»من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  لأن  �ل�صرع؛  يف  عنها  منهي  �ألفاظ  جميعها 
حلف بغري �هلل فقد كفر �أو �أ�صرك«, وكفارته �أن يقول: "ل �إله �إل �هلل" 
�لبخاري, وهذه كلها من �ل�صرك �لأ�صغر؛ �إذ مل يق�صد تعظيم �ملحلوف 

به كتعظيم �هلل, �أما مع �لق�صد فهو �صرك �أكرب. 

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

�هلل  )قبح  �أو  وجهك(,  �هلل  )قبح  �أو  ووجهك(,  )�أنييت  قول:   -1
يقولن  »ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  لأن  ي�صبهك(, منهي عنه؛  ووجه من  وجهك 

�أحدكم لأحد, قبح �هلل وجهك ووجه من �أ�صبه وجهك«.
2- قول: )يا حمار, يا كلب, يا ثور يا بقرة, يا فار, يا قرد...(, 
منهي عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�صباب �مل�صلم ف�صوق«, وقال: »لي�س �ملوؤمن 

بالطعان, ول �للعان, ول �لفاح�س, ول �لبذيء«.
3- قول: )زمان �صوء, يوم �صيِّئ, يوم �أ�صود �أو م�صوؤوم...(, منهي 
عنه؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف �حلديث �لقد�صي: »قال �هلل تعايل: يوؤذيني 

�بن �آدم, ي�صبُّ �لدهر و�أنا �لدهر, �أقلب �لليل و�لنهار«.
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قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  لأن  عنه؛  منهي  �لدين(,  يف  حياء  )ل  قييول:   -4
»�حلياء �صعبة من �صعب �لإميان«. و�ل�صو�ب �أن يقال: ل حياء يف تعلم 

�لدين.
ملسو هيلع هللا ىلص ول  �لر�صول  �لعظيم(, بدعة مل يفعلها  5- قول: )�صدق �هلل 

�أ�صحابه - ر�صي �هلل عنهم-.

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

لأن  عنه؛  منهي  �ل�صم�س(,  )عباد  بي  �لزهور  بع�س  ت�صمية   )1(
جميع �ملخلوقات مبا فيها �لأ�صجار ل تعبد �إل �هلل – تعاىل -.

)2( قول: )�لفاحتة على روح فالن(, منهي عنه؛ لأنها بدعة مل 
ترد عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

�ل�صريفني(,  �حلرمني  )ثالث  �لأق�صى  للم�صجد  ت�صميتهم   )3(
فهو  �لأق�صى  �أما  و�ملدينة,  مبكة  �إل  حرمان  يوجد  ل  لأنه  عنه؛  منهي 

م�صجد ولي�س حرًما.
�إل  )4( قول: )ل حول �هلل(, منهي عنه؛ بل قل ل حول ول قوة 

باهلل.
)5( قول بع�س �لنا�س �إذ� �نتقم �هلل من �لظامل )�هلل مل ي�صرب 
بع�صا(, منهي عنه؛ ول يجوز �أن يقول �لإن�صان مثل هذ� �لتعبري بالن�صبة 

هلل - عز وجل - .

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

1- قول )يا �صاتر(, �ل�صاتر لي�صت من �أ�صماء �هلل �حل�صنى, و�إمنا 
يقال: يا �صتري حلديث »�إن �هلل حيي حليم �صتري يحب �حلياء و�ل�صرت«. 
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2- قول: )�أنا �أنا( ل تكره كلمة �أنا مفردة �إل يف حالة �ل�صتئذ�ن 
فاإنه ينبغي للم�صتاأذن �أن يف�صح با�صمه وكنيته �إن كان م�صهوًر� بها و�إمنا 
�أو �أدت �إىل �لكرب  نهى �لإ�صالم عن ��صتخد�مها �إذ� دلت على �ملجهول 
و�لتعايل, فقد �صح عن جابر - ر�صي �هلل عنه - �أنه قال: »�أتيت �لنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يف َدَين كان على �أبي, فدققت �لباب فقال: من ذ�؟ فقلت: �أنا, فقال: 

�أنا �أنا: كاأنه كرهه« متفق عليه.
3- قول )با�صم �لعروبة, �أو با�صم �لوطن(, ل يجوز �صرًعا؛ لإخالله 

بالتوحيد, بل �لأوىل �أن يقال: با�صم �لعلي �لقدير. 
ل  �لطبيعة(  غ�صب  �لطبيعة,  �صاءت  �لطبيعة,  )ق�صت  قول:   -4
يجوز �إطالق مثل هذه �لكلمات, بل هي من �لإحلاد؛ فالطبيعة ل تخلق 
ول تنفع ول ت�صر ولي�س لها م�صيئة. و�لطبيعة هي رب �ملالحدة! فيزعمون 
�أنها هي �لتي خلقت و�أوجدت, وَمن خلق �لطبيعة و�أوجدها هو �هلل - عز 

وجل - ل �صريك له.
�هلل  يرحمه   - عثيمني  �بيين  قييال  �لإ�صالمي(,  )�لفكر  قييول:   -5
�لدين  ُيقال  �أن  �لو�جب  بل؛  �لإ�صالمي,  �لفكر  يقول  من  على  ُينكر   :-
�أو �لعقيدة �لإ�صالمية, ول باأ�س بقول �ملفكر �لإ�صالمي؛ لأنه  �لإ�صالمي 

و�صف لل�صخ�س نف�صه ل للدين �لذي هو عليه.

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

- قول بع�س النا�س )ما �صدقت اأن يكون كذا وكذا(:
�أن يكون  �أنه ما توقع وما ظن  �إن مق�صود هذ� �لقول عند قائله: 
يفعل كذ�  �أن �هلل  �أنه ما �صّدق   - ولي�س معناه - ومق�صوده  كذ� وكذ�, 
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لعجزه عنه؛ بل �ملعنى: ما كان يقع يف ذهني ول يخطر ببايل هذ� �لأمر, 
فاملعنى �صحيح. 

ولكن هذ� �للفظ فيه �إيهام, وعليه يكون جتنب هذ� �للفظ �أح�صن.
�صهيد  �إنييه  �هلل  �صبيل  قتل يف  �صخ�س  �لنا�س عن  بع�س  قول   -   

فيقول: �ل�صهيد فالن
�ملعركة.  مات يف  لو  �صهيد حتى  باأنه  ل�صخ�س  ُي�صهد  �أن  يجوز  ل 
وقد عقد �لإمام �لبخاري- يرحمه �هلل- يف �صحيحه )باب ل يقول فالن 

�صهيد( و�صاق �أحاديث عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص تفيد �لنهي عن قول ذلك. 
�أتكهن  �لأخبار وغريها:  ن�صر�ت  �أو يف  �لنا�س  بع�س  قول  - حكم 

بكذ� �أو تكهنت �مل�صادر بكذ�
هذ� �لقول ل يجوز؛ فهو لفظ يدل على عمل حمرم وهو �لكهانة, 
ا مثل هذه �لألفاظ تلتب�س  وقد ��صتخدم يف �لدللة على �أمر مباح, و�أي�صً
على �لنا�س؛ وبناًء على ما �صبق ينبغي �أن ل يقال �أتكهن بكذ� بل يقال: 

�أظن كذ�.

- ا�صتخدام كلمة اأرجوك. 
قولها  وحكم  �لنا�س,  �أل�صنة  على  �لكلمة  هذه  ُت�صتخدم  ما  كثرًي� 
من  لكن  �ملخلوق,  عليه  يقدر  �صيء  يف  كانت  �إن  به؛  باأ�س  ل  لالآخرين 
ح�صن �لأدب ترك ��صتعمال هذه �لكلمة, و�لأف�صل �أن يقول �أرجو �هلل.. 

ثم �أرجوك. 

- ومن الأخطاء اللفظية قول: اهلل باخلري 
هذ� �لقول )�هلل باخلري( هو �خت�صار لعبارة )م�صاك �هلل باخلري 
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�أو �صبحك �هلل باخلري( وهو �خت�صار خمل, وكالم فا�صد ل ينبغي, �أما 
قول م�صاك �هلل باخلري و�صبحك �هلل باخلري, فهو جائز, و�لأف�صل قوله 

بعد حتية �لإ�صالم )�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته(. 

- ومن الأخطاء  قول: )ُتراهن(
يرددونها  �لنا�س  فتجد  بكرثة,  �صائعة  )ُتر�هن(  �لكلمة  هذه  �إن 
كثرًي�, خا�صة �ل�صباب؛ فاإذ� �ختلف �ثنان حول �صيء ما فيقول �أحدهما 
�لفالين  �ل�صيء  �أن  �أو  وكذ�,  )ُتر�هني( على كذ�  �أو  )ُتر�هن(  لالآخر: 

كذ� وكذ�.
��صتخد�مها,  لل�صرع ول يجوز  �ملخالفة  �لكلمات  �لكلمة من  وهذه 
�أنه قال: »ومن قال ل�صاحبه تعال  ملسو هيلع هللا ىلص  وقد جاء يف �حلديث عن �لنبي 

�أُقامرك فليت�صدق« و�ملر�هنة هي نوع من �لقمار دون �صك.

- ومن الأخطاء ال�صائعة غري - املق�صودة - قول بع�صهم: 
ياأكل معكم الرحمن

وهذه �لكلمات تقال عندما يدخل �صخ�س مثاًل على �أنا�س ياأكلون 
فيقولون له تف�صل �إىل �لأكل معنا؛ فيعتذر باأنه قد �أكل �أو �أنه ل ي�صتهي, 

ثم يقول لهم �صكًر� ياأكل معكم �لرحمن.
�لأكييل  عن  منزه   - تعاىل   - فيياهلل  وخبيثة,  خطرية  كلمة  وهييذه 
و�ل�صرب؛ فهو - �صبحانه - ُيطِعُم ول ُيطَعم, فهذه �لعبارة ل تقال وعلى 
ه ربه عن �لنقائ�س  قائلها �أن ي�صتغفر ويتوب �إىل �هلل تعاىل, وعليه �أن ُينزِّ
وعن �ملماثلة و�لت�صبيه, و�أن ي�صفه مبا يليق به - �صبحانه - من �صفات 
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�لكمال و�جلالل و�لعظمة.

- حك��م اإط��الق ا�صم )ال�صي��دة( عل��ى الن�ص��اء، وخا�صة 
اأمهات املوؤمنني كقولنا )ال�صيدة عائ�صة اأو ال�صيدة خديجة( 

�إطالق  لكن  �لأميية,  ن�صاء  �صيد�ت  �ملوؤمنني من  �أمهات  �أن  �صك  ل 
�ميير�أة  كل  ُي�صمون  حيث  �لييغييرب,  من  ميياأخييوذ  �ملييير�أة  على  )�ل�صيدة( 

�لنا�س.  �أو�صع  من  كانت  ولو  حتى  "�صيدة", 
و�إن ت�صمية �ملر�أة بال�صيدة على �لإطالق لي�س ب�صحيح, �إل �أن تكون 
تلك �ملر�أة �صيدة فعاًل يف �صرفها �أو دينها �أو جاهها �أو غري ذلك, فلنا 

حينئٍذ �أن ن�صميها �صيدة ولكن لي�س لنا �أن ُن�صمي كل �مر�أة "�صيدة". 
و�إن �لتعبري بال�صيدة عائ�صة �أو �ل�صيدة خديجة - ر�صي �هلل عنهما- 
مل يكن معروًفا عند �ل�صلف, بل كانو� يقولون, �أم �ملوؤمنني عائ�صة, و�أم 

�ملوؤمنني خديجة.... وهكذ�.

- ا�صتعمال كلمة "�صدفة"
يقول:  كيياأن  لالإن�صان,  حتدث  �لتي  �لعادية  للم�صادفة  بالن�صبة 
قابلت فالًنا �صدفة, �أو �صادف فالًنا و�مل�صادفة و�ل�صدفة بالن�صبة لفعل 
�لإن�صان �أمر و�قع؛ لأن �لإن�صان ل يعلم �لغيب, فقد ُي�صادف �ل�صيء من 
غري �صعور به ومن غري مقدمات له ول توقع.. فهذ� ل باأ�س به وهو �أمر 

متعارف. 
�أما بالن�صبة لفعل �هلل - تعاىل - فال يقال �صدفة مطلًقا؛ لأن كل 
�صيء عنده - �صبحانه – معلوم, وكل �صيء عنده مبقد�ر ول تقع �لأ�صياء 
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�أفعال  ا  �أي�صً يت�صمن  وهييذ�  �أبيييًد�,  �صدفة   - �صبحانه   - �إليه  بالن�صبة 
�أمور  لالإن�صان من  يقع  ما  ولكن  بل قدر,  لي�صت �صدفة,  �لإن�صان؛ فهي 
متعارف عليها يف �حلياة كاملقابلة من دون ميعاد.. فهذ� يقال له �صدفة 

ول حرج, و�أما بالن�صبة  لفعل �هلل - تعاىل - فهو ممتنع ول يجوز قوله.

- من الأخطاء يف تالوة القراآن: اخلطاأ يف اأ�صلوب التالوة:
فاإنك قد ت�صمع من بع�س �لقر�ء, ومن بع�س �أئمة �مل�صاجد قر�ءة 

عجيبة ُتخرج �لقر�آن عن �ألفاظه ومعانيه. 
و�إليك �أ�صاليب �لقر�ءة �لتي ل جتوز. 

1- �لتطريب: وهو �أن ُيجري �لقارئ �صوته مبا ي�صبه �لطرب فُيِخل 
باأحكام �لتجويد و�أ�صول �لكلمات, وهذ� حمرم. 

يرفع  �أو  �ملمدود,  وبخا�صة يف  �ل�صوت,  �لرتجيع: وهو متويج   -2
�صوته ثم ُيخف�صه ثم يرفعه ك�صوت �لرعد, ثم ُيخف�صه �إىل �صوت رقيق 

خافت, وهذ� مكروه؛ لأنه ل يليق مع �لقر�آن. 
3- �لرتقي�س: وهو �أن يزيد �لقارئ حركات من عنده غري موجودة 

يف �لكلمة ول يف �لتجويد, وي�صبح كالر�ق�س يتك�صر, وهذ� ل يجوز. 
�أن  يريد  وكاأنه  �حلزينة,  �لقر�ءة  ي�صنع  �أن  وهو  �لتحزين:   -4

يبكي, فهذ� منهي عنه, �أما �إن كان ذلك طبعه فال باأ�س.
5- �لرتعيد: وهو �أن يقر�أ �لقر�آن ب�صوت فيه رعدة وكاأنه يرجتف 

من �لربد, �أو كالذي فيه مر�س, وهذ� مكروه.
ب�صوت  يقروؤون  ثم  قييارئ,  من  �أكرث  �جتماع  وهو  �لتحريف:   -6
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يكملها  و�لآخر  �لكلمة  بن�صف  بع�صهم  وياأتي  �لقر�ءة  فيقطعون  و�حد 
ليحافظو� على �لنغمة و�ل�صوت, وهذ� ل يليق بكالم �هلل, فهذ� �لقر�آن 

حقه �لتعظيم و�لإجالل, ول ُيقر�أ بهذ� �لعبث.
�لبدع  �أقبح  من  وهييذ�  �ملو�صيقية,  �لآلت  مع  �لييقيير�آن  تييالوة   -7
قر�ءة  مع  وهو  �أ�صاًل,  حمرم  �ملو�صيقية  �لآلت  فا�صتعمال  و�ملنكر�ت, 
بعقوبات  ومعاقبته  فاعلها  وتعزير  ردهييا,  ينبغي  �صنيعة  بدعة  �لقر�آن 

�صارمة.

- اأخطاء �صائعة يف الأدعية والأذكار:
1- من �لأخطاء �ل�صائعة يف هذ� �ملجال: �لدعاء �جلماعي, وهذ� 
�صائع يف كثري من بلد�ن �لعامل �لإ�صالمي؛ �إذ تقوم جمموعة من �لنا�س 
ويدعون مًعا بدعاء جماعي و�حد, �أو يقوم �صخ�س يدعو وهم يرددون 
خلفه, وهذ� من �لبدع, فلم يرد عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ول عن �أ�صحابه مثل هذ� 
�أي وقت  �أو يف  �مل�صلم ربه بعد �ل�صالة  �أن يدعو  �إن �مل�صروع  �لفعل؛ بل 

منفرًد� مبا يريده من �لدعاء وب�صوت عادي.
بعد  �لييو�رد  �لذكر  يزيد يف  �مل�صلني  بع�س  �أن  �لأخطاء:  2- ومن 
�أنت  �للهم  قوله:  عند  )وتعاليت(  كلمة  فيزيد  �ل�صالة,  من  �لفر�غ 
�ل�صالم ومنك �ل�صالم  تبارك )وتعاليت( يا ذ� �جلالل و�لإكر�م ويزيد 
لي�صت موجودة  �لزياد�ت  �ل�صالم(, وتلك  يعود  ا )و�إليك   �أي�صً بع�صهم 
 - تعاىل   - �هلل  �أن ذكر  معلوم  هو  وكما  بذلك,  ورد  �لييذي  يف �حلديث 
حممود ومرغوب فيه د�ئًما وباأية �أذكار م�صروعة, لكن �أف�صل �لذكر ما 

كان مو�فًقا لهدي �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص مكاًنا وزماًنا. 
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3- ومن �لأخطاء: �أن بع�س �لنا�س مي�صحون وجوههم باأيديهم بعد 
�لفر�غ من �لدعاء, وهذ� �لفعل مل يثبت عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ول عن �أ�صحابه 
�لكر�م, ومل يثبت �صيء �صحيح يف م�صح �لوجه بعد �لدعاء ل يف �لقنوت 
ول غريه, و�لأوىل بالإن�صان �أن ل يفعله, و�أن يقت�صر على فعل �ل�صلف من 
رفع �ليدين دون م�صحهما بالوجه, �أما رفع �ليدين يف �أثناء �لدعاء فهو 

�ُصنة عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
�لنا�س ل يدعون �هلل - تعاىل - ول  �أن بع�س  4- ومن �لأخطاء: 
يطلبون منه - تعاىل -ق�صاء حو�ئجهم, بل يقولون: �إن �هلل يعلم حالنا 
فهو يعلم �ل�صر و�أخفى, و�أنه يعلم ما نريد؛ فال د�عي لأن ندعو ونطلب. 
وهذ� خطاأ كبري وفهم �صقيم؛ فالدعاء قبل كل �صيء عبادة هلل – تعاىل- 
�أن يدعوه عبده ويطلب منه, كما  بل من �أهم �لعباد�ت, و�إن �هلل ُيحب 
�أن �لعباد�ت بالتباع ولي�صت بالبتد�ع؛ باتباع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�ل�صري على ما 

�صرع, وقد كان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص د�ئم �لذكر و�لدعاء هلل – تعاىل -.
5- ومن �لأخطاء: تعليق �لدعاء فتجد بع�س �لنا�س يدعو ويقول: 
�للهم �غفر يل �إن �صئت �أو �رحمني �إن �صئت, وهكذ�.. وهذ� خطاأ نهى 
عنه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فعن �أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه - �أن ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ل يقولن �أحدكم �للهم �غفر يل �إن �صئت, �للهم �رحمني �إن �صئت, لكن 

ليعزم �مل�صاألة فاإن �هلل ل م�صتكره له«. 
فعلى �لإن�صان �أن يدعو ربه ويعزم �مل�صاألة ويلح يف �لدعاء؛ فاإن �هلل  
- تعاىل -كرمي غفور رحيم رز�ق وهاب, ول يتعاظمه - �صبحانه - �صيء 

�أعطاه.
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من  �أ�صياء  بطلب  �لدعاء  يبالغ يف  �لبع�س  �أن  �لأخطاء:  ومن   -6
�خلو�رق كاأن يطلب من �هلل – تعاىل - �أن يعطيه مثلما �أعطى �صليمان 

- عليه �ل�صالم - من ت�صخري �لريح و�جلن, �أو كما �أعطى مو�صى 
�أو ع�صى - عليهما �ل�صالم - �أو غري ذلك من �ملعجز�ت و�خلو�رق, وهذ� 

جتاوز يف �لدعاء ل ينبغي.
7- ومن �لأخطاء: �أن يدعو �لإن�صان باأدعية ح�صب �لتخ�ص�صات 
�لعلمية, كاأن يقول: )من �لريا�صيات( �للهم �جعلني م�صتقيًما على دينك, 
اق,  �لف�صَّ د�ئرة  ول جتعلني يف  بعيدة عن �خلري,  ز�وية  ول جتعلني يف 
ل يف حميط �لفجار, ول يف مربع �لكفار.. وهكذ� فينتقي م�صطلحات 
�جلغر�فيا  )من  يقول:  وكيياأن  دعائه,  يف  ويجعلها  و�حل�صاب  �لهند�صة 
و�جليولوجيا( �للهم �جعلني  بحًر� يف �لعلم وجباًل يف �ملعرفة, و�صياًل يف 
�لهجوم على �لأعد�ء, و�جعلني  بركاًنا يف �حلق, و�صخرة يف �لدفاع عن 
دينك.. وهكذ�, فهذ� �عتد�ء يف �لدعاء وجتاوز ل ينبغي, و�إن ق�صد منه 

�ل�صتهز�ء فقد باء باإثم عظيم, و�صلك م�صلًكا خطرًي�.
8- ومن �لأخطاء: ت�صاهل كثري من �لنا�س يف �ملحافظة على �لذكر 
و�لدعاء, من �لتهليل و�لتحميد و�لت�صبيح و�ل�صتغفار و�لتهاون يف �لإتيان 
باأذكار �ل�صباح و�مل�صاء و�ل�صفر و�لدخول و�خلروج و�لركوب. وغري ذلك 

من �لأذكار �لكثرية �لتي تخت�س باأمور كثرية يف حياة �لإن�صان. 
�أجًر� عظيًما,  �أن من  يفعل ذلك فاإنه ي�صيع على نف�صه  ول �صك 
قولهم  عند  عباده  به  يحفظ  �لييذي  �لعظيم  �حلييرز  من  نف�صه  وُيحرم 
 تلك �لأدعية و�لأذكار. كما �أن كثرًي� من �لنا�س يهتمون يف �أمر �لدعاء, 
للدعاء من ف�صل عظيم فهو  �أو مل يعلمو� ما  �إل قيال,  فال يدعون �هلل 
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مخ �لعبادة, وقد ورد يف �حلديث عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: »�إن �لدعاء هو 
�لعبادة« حديث �صحيح رو�ه �بن ماجه.

ا �أنه ل يرد �لق�صاء �إل �لدعاء, كما �أن �لدعاء مدعاة  وقد ورد �أي�صً
لتحقيق �أغر��س �لإن�صان ومتطلباته �لدينية و�لدنيوية, وفيما يلي نذكر 
ليعلم  و�لذكر؛  �لدعاء  ف�صل  على  تدل  �لتي  و�لأحيياديييث  �لآيييات  بع�س 
�لإن�صان �ملفرط �أنه قد �أ�صاع على نف�صه �خلري �لكثري, وعليه �أن يبادر 

للمحافظة على �لأذكار, ويد�وم على دعاء ربه.

م بع�س العبارات اأنها اآيات قراآنية: - توهُّ
�لعبار�ت  بع�س  ترديد  �لنا�س,  بع�س  عند  �ل�صائعة  �لأخطاء  من 
و�لأقو�ل؛ ظًنا منهم باأنها �آيات قر�آنية, وهي لي�صت كذلك, و�إمنا �صاعت 

عندهم وجرت على �أل�صنتهم و�أ�صماعهم. وذلك مثل:
�لنا�س يقول قال �هلل تعاىل )وجعلنا لكل �صيء  ت�صمع بع�س   - 1
�آية  لي�صت  فهذه  �صحيح  غري  وهييذ�  �لقر�آن,  من  �آييية  �أنها  على  �صبًبا( 
 بهذ� �للفظ, و�لذي ورد يف �لقر�آن زب ڳ ڳ ڳ ڳ رب )�لكهف: 89(, 

زب پ پ پ پ ڀ رب )�لكهف: 84(.
2 - وكذلك قولهم )وجعلنا لكل موتة �صبًبا( فريددونها على �أنها 

�آية, وهذ� خطاأ فهي لي�صت �آية بهذ� �للفظ. 
�لإن�صان  )ُخلق  قولهم  بكرثة  �لنا�س  �أل�صنة  على  درج  وقييد   -  3
�آية بهذ� �للفظ, و�إمنا �لذي ورد يف  �أنها �آية, وهي لي�صت  عجوًل( على 
�لقر�آن �لكرمي هو قوله تعاىل: زب ٿ ٿٿ ٹٹ رب )�لأنبياء: 37(. 

وقوله تعاىل: زب ڇ ڇ  ڍ رب )�لإ�صر�ء: 11(. 
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ا, قال �هلل - تعاىل - )��صَع يا عبدي  4 - ومن ذلك, قولهم �أي�صً
يلتب�س  وقييد  حديث,  ول  باأية  لي�صت  �لعبارة  وهييذه  معك(  �أ�صعى  و�أنييا 
و�إمنا  علم,  بغري  �لتاأويل  يوقعهم يف  �لنا�س مما  كثري من  على  معناها 
�ل�صحيح: �أن �ل�صعي لطلب �لأ�صياء و�جب مع �لتوكل على �هلل تعاىل, �أي 

بذل �لأ�صباب مع �لتوكل. 
5 - ومما ُيكرره �لعامة قولهم يقول �هلل )توق يا عبدي و�آقاك( 

وهذه لي�صت باآية ول حديث. 
ظًنا  �لنا�س؛  ُيرددها  �لتي  و�لألفاظ  �لعبار�ت  من  �لكثري  وهناك 
يحذر  �أن  �لإن�صان  فعلى  كذلك,  لي�صت  وهي  قر�آنية  �آيييات  باأنها  منهم 
من هذ� و�أل ُيلفق على �لقر�آن �أقو�ًل لي�صت منه. و�إذ� كان �لقائل يعلم 
�أن ما يقوله لي�صت �آية فقد قال يف كتاب �هلل ما لي�س فيه و�فرتى على 
�لعظيمة  �ملنكر�ت  وكل ذلك من  �لقر�آن,  وحّرف يف  وبّدل  �لكذب  �هلل 

و�ملحرمات �لكبرية.
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اأحاديث منت�شرة ينبغي 
احلذر منها)))

هناك العديد من الأحاديث املنت�صرة والتي تن�صب اإىل ر�صولنا ملسو هيلع هللا ىلص وهي 
ل ينبغي ن�صبتها اإىل ر�صولنا ملسو هيلع هللا ىلص ؛ اإما لعدم �صحتها، واإما ل�صعفها ال�صديد، واإما 

لأنها لي�صت بحديث اأ�صاًل.

لذا.. كانت هذه الِفقرة مبثابة املحذر من مثل تلك الأحاديث، والكا�صف 

�ل�صقاف - حفظه  �لقادر  �ل�صيخ: علوي عبد  باإ�صر�ف  �ل�صنية(  )1( منقولة من موقع )�لدرر 

�هلل - .
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لها.

فهذه الفقرة عبارة عن جمموعة من الأحاديث التي ينبغي احلذر منها.
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�ملكية(  �لفرتة  قري�س )يف  كفار  على  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  »تال  حديث:   •
�لقر�آن �لكرمي, فجاء �مل�صركون يقولون بزعمهم ومتحديني �إياه: �ألي�س 
هذ� �لقر�آن بل�صان عربي مبني كما تقول؟! �إنك تقول: ت�صتهزئ, بينما 
�أ�صد,  تقول:  و�لعرب  ق�صورة,  تقول:  فاإنك  كذلك  تهز�أ,  تقول:  �لعرب 
�أنك  كما  �لأ�صد,  �أ�صماء  �آخر  و�إىل  و�أ�صامة,  �حلييارث,  و�أبييو  وغ�صنفر, 
ار�, بينما �لعرب تقول: كبرًي�, وتقول: عجاب, و�لعرب تقول:  تقول: كبَّ
�لأعر�ب  �أحد �صيوخ  عجيب. وبعد هذه �لتهامات دخل عليهم �ملجل�س 
ر�آه  فلما  �لت�صعني,  �صنُّه  جتيياوزت  قد  وكان  �لأقحاح,   - �لبادية  �أهل   -
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فرح و�صعد لذلك, و�صحك ملسو هيلع هللا ىلص حد بدت نو�جذه, فظن �ل�صيخ 
فقال  و�نحناء ظهره؛  �صّنه,  لكرب  عليه  ي�صحك  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن  �لأعر�بي 
�لأعر�بي: "�أت�صتهزئ بي يا �بن ق�صورة �لعرب؛ لأين رجاًل كباًر�, �إن هذ� 

ل�صيء عجاب"«. �لدرجة: ل �أ�صل له, ول وجود له يف كتب �حلديث.

• حديث: »يح�صر قوم من �أمتي يوم �لقيامة على منابر من نور, 
�لأب�صار  ميرون على �ل�صر�ط كالربق �خلاطف, نورهم ت�صخ�س منه 
�إنهم قوم تق�صى على  بالأنبياء, ول هم ب�صديقني, ول �صهد�ء.  ل هم 

�أيديهم حو�ئج �لنا�س«. �لدرجة: ل يوجد حديث بهذ� �للفظ.

رفع  عندما  جربيل  جناح  باطن  على  مكتوب  »دعاء  حديث:   •
عي�صى - عليه �ل�صالم - �إىل �ل�صماء: �للهم �إين �أدعوك با�صمك �لو�حد 
�لأعز؛ و�أدعوك �للهم با�صمك �ل�صمد؛ و�أدعوك با�صمك �لعظيم �لوتر؛ 
و�أدعوك با�صمك �لكبري �ملتعال �لذي ثّبت به �أركانك كلها �أن تك�صف عني 
ما �أ�صبحت وما �أم�صيت فيه. فقال ذلك عي�صى - عليه �ل�صالم؛ فاأوحى 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قييال  و  �ل�صماء.  �إىل  عبدي  �رفييع  �أن  جربيل:  �إىل   - تعاىل   -  �هلل 
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يا بني عبد�ملطلب �صلو� ربكم بهذه �لكلمات, فو�لذي نف�صي بيده ما دعاه 
بهن عبد باإخال�س فيه �إل �هتز �لعر�س, و�إل قال �هلل ملالئكته: ��صهدو� 
�آخرته«.  و�آجل  دنياه,  عاجل  يف  �صوؤ�له  و�أعطيته  بهن,  له  ��صتجبت  قد 

�لدرجة: مو�صوع.

�صر   - تعاىل   - �هلل  كفاه  مر�ت  �صبع  قاله  من  »دعاء  • حديث: 
ح�صبي  �لعباد,  من  �لييرب  ح�صبي  و�لآخيييرة:  �لدنيا  �أميير  من  �أهّمه  ما 
�لذي  ح�صبي  �ملييرزوقييني,  من  �لييير�زق  ح�صبي  �ملخلوقني,  من  �خلالق 
هو ح�صبي, ح�صبي �هلل �لذي ل �إله �إل هو عليه توكلت وهو رب �لعر�س 

�لعظيم«. �لدرجة: ل ي�صح.

�إنه  )�للهم  �لعاملني:  لرب  جهنم  تقول  �حل�صاب  »يوم  • حديث: 
�أن  هو  �لييدعيياء  �أرييييده(.  ل  �إين  �صالة,  كل  بعد  مني  ي�صتجريك  كييان 
تقول: )�للهم �أجرين من �لنار( ثالث مر�ت بعد كل �صالة«. �لدرجة: 

ل ي�صح بهذ� �للفظ.

دعا  من  �ملبارك,  رم�صان  ل�صهر  �ل�صاأن  عظيم  »دعاء  • حديث: 
و�لييّرييياء,  �لفا�صدة,  �لأغيير��ييس  �صو�ئب  من  خيياٍل  وهييو   - تعاىل   - �هلل 
�أو بدنه,  �آفة ت�صّر دينه  �لعام فتنة, ول �صاللة, ول  مل ت�صبه يف ذلك 
و�صانه �هلل - تعاىل - من �صّر ما يحدث يف ذلك �لعام من �لباليا, وهو 
هذ� �لّدعاء: َ�لّلُهمَّ �إين �أ�صالك با�صمك �لَّذي د�َن َلُه ُكلُّ �َصْيء, َوِبَرْحَمِتَك 
ِتَك �لَّتي  َع َلها ُكلُّ �َصْيء, َوِبِعزَّ �لَّتي َو�ِصَعْت ُكلَّ �َصْيء, َوِبَعَظَمِتَك �لَّتي َتو��صَ
وِتَك �لَّتي َغَلَبْت  َع َلها ُكلُّ �َصْيء, َوِبَجرَبُ ِتَك �لَّتي َخ�صَ َقَهَرْت ُكلَّ �َصْيء, َوِبُقوَّ
و�ُس, يا �أول قْبَل  ُكلَّ �صيء, َوِبِعْلِمَك �لَّذي �أحاط ِبُكلِّ �َصْيء, يا ُنوُر يا ُقدُّ



771

جنة الفقرات الثقافية

د َو�آِل  مَّ لِّ َعلى حُمَ ُكلِّ �َصْيء, َويا باِقًيا َبْعَد ُكلِّ �َصْيء, يا َ�هلُل يا َرْحمُن, �صَ
ُنوَب �لَّتي ُتْنِزُل  َعَم, َو�ْغِفْر يِلَ �لذُّ ُ �لنِّ ُنوَب �لَّتي ُتَغريِّ د, َو�ْغِفْر يِلَ �لذُّ مَّ حُمَ
�لَّتي  ُنوَب  �لذُّ يَلِ  َو�ْغِفْر  جاَء,  �لرَّ َتْقَطُع  �لَّتي  ُنوَب  �لذُّ يِلَ  َو�ْغِفْر  َقَم,  �لنِّ
ُنوَب  �لذُّ يِلَ  َو�ْغِفْر  عاَء,  �لدُّ َتُردُّ  �لتي  ُنوَب  �لذُّ يِلَ  َو�ْغِفْر  �لأعد�ء,  ُتديُل 
َغْيَث  ِب�ُس  حَتْ �لَّتي  ُنييوَب  �لييذُّ يِلَ  َو�ْغييِفييْر  �ْلَبالِء  ُنييُزوُل  ِبها  ُي�ْصَتَحقُّ  �لَّتي 
ُنوَب �لَّتي  ُنوَب �لَّتي َتْك�ِصُف �ْلِغطاَء, َو�ْغِفْر يِلَ �لذُّ ماِء, َو�ْغِفْر يِلَ �لذُّ �ل�صَّ
ُنوَب  �لذُّ يِلَ  َو�ْغِفْر  َدَم,  �لنَّ ُتوِرُث  �لَّتي  ُنوَب  �لذُّ يِلَ  َو�ْغِفْر  �ْلَفناَء,  ُل  ُتَعجِّ
َوعاِفني  ُتر�ُم,  ل  �لَّتي  �صيَنَة  �حْلَ ِدْرَعَك  و�ألب�صني  َم,  �ْلِع�صَ َتْهِتُك  �لَّتي 
َربَّ  َ�لّلُهمَّ  هييِذِه,  �َصَنتي  ُم�ْصَتْقِبِل  يف  هاِر  َو�لنَّ ِباللَّْيِل  �أحيياذر  ما  �َصرِّ  ِمْن 
َوَربَّ   , َبْيَنُهنَّ َوما   , فيِهنَّ َوما  ْبِع,  �ل�صَّ �لأََر�صنَي  َوَربَّ  ْبِع,  �ل�صَّ ماو�ِت  �ل�صَّ
�إِ�ْصر�فيَل,  َوَربَّ  �ْلَعظيِم,  َو�ْلُقْر�آِن  �مْلَثاين,  �ل�ْصْبِع  َوَربَّ  �ْلَعظيِم,  �ْلَعْر�ِس 
�مْلُْر�َصلنَي,  ِد  �َصيِّ َو�آِلِه  َعَلْيِه  �هلُل  لَّى  د �صَ مَّ حُمَ َوَربَّ  َوَجرْب�ئيَل,  َوميكائيَل, 
ْيَت بِه َنْف�َصَك يا َعظيُم, �أنَت �لَّذي  ِبّينَي, �أ�صاألك بَك, َومِبا �َصمَّ َوخاَتِ �لنَّ
�َصناِت  ُذور, َوُتْعطي ُكلَّ َجِزيل, َوُت�صاِعُف �حْلَ نَّ ِباْلَعظيِم, َوَتْدَفُع ُكلَّ حَمْ مَتُ
لِّ َعلى  ِباْلَقليِل َوِباْلَكثرِي, َوَتْفَعُل ما َت�صاُء يا َقديُر, يا َ�هلُل, يا َرْحمن, �صَ
ْر َوْجهي  َك, َوَن�صِّ د َو�أهل َبْيِتِه, و�ألب�صني يف ُم�ْصَتْقَبِل �َصَنتي هِذِه �ِصرْتَ مَّ حُمَ
و�َنَك, َو�َصريَف َكر�َمِتَك, َوَج�صيَم  ِتَك, َوَبلِّْغني ِر�صْ حبَّ ِبُنوِرَك, َو�أحبني مِبَ
ِتَك, و�أعطني ِمْن َخرْيِ ما ِعْنَدَك, َوِمْن َخرْيِ ما �أنت ُمْعطيِه �أحد� ِمْن  َعِطيَّ
َع ُكلِّ �َصْكوى, َويا �صاِهَد ُكلِّ  َخْلِقَك, و�ألب�صني َمَع ذِلَك عاِفَيَتَك, يا َمْو�صِ
ة, يا َكرمَي �ْلَعْفِو, يا  ة, َويا د�ِفَع ما َت�صاُء ِمْن َبِليَّ وى, َويا عامِلَ ُكلِّ َخِفيَّ َنْ
لَّى  د �صَ مَّ ني َعلى ِملَِّة �إِْبر�هيَم َوِفْطَرِتِه, َوَعلى ديِن حُمَ َح�َصَن �لتَّجاُوِز, َتَوفَّ
ني ُمو�ِلًيا لأوليائك, َوُمعاِدًيا  ِتِه, َوَعلى َخرْيِ �ْلَوفاِة, َفَتَوفَّ �هلُل َعَلْيِه و�آِلِه َو�ُصنَّ
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َنِة ُكلَّ َعَمل, �أو َقْول, �أو ِفْعل ُيباِعُدين  ْبني يف هِذِه �ل�صَّ لأعد�ئك, َ�لّلُهمَّ َوَجنِّ
َنِة  ُبني ِمْنَك يف هِذِه �ل�صَّ ِمْنَك, َوَ�ْجِلْبني �إىَل ُكلِّ َعَمل, �أو َقْول, �أو ِفْعل, ُيَقرِّ
ِمّني  َيُكوُن  ِفْعل  �أو  َقْول,  �أو  َعَمل,  ُكلِّ  ِمْن  َو�ْمَنْعني  �لّر�ِحمنَي,  �أْرَحَم  يا 
ِرَف َوْجَهَك  َرَر عاِقَبتِه, َو�أَخاُف َمْقَتَك �إياي َعَلْيِه, ِحذ�َر �أن َت�صْ �أخاف �صَ
ا ِمْن َحظٍّ يل ِعْنَدَك يا َروؤوُف يا َرحيُم,  �ْلَكرمَي َعّني, َفَا�صَتوِجَب ِبِه َنْق�صً
َ�لّلُهمَّ �ْجَعْلني يف ُم�ْصَتْقَبِل �َصَنتي هِذِه يف ِحْفِظَك, َويف ِجو�ِرَك, َويف َكَنِفَك, 
َوَجلِّْلني �ِصرْتَ عاِفَيِتَك, َوَهْب يل َكر�َمَتَك, َعزَّ جاُرَك, َوَجلَّ َثناوؤَُك, َول ِ�لَه 
ْقني  َك, َ�لّلُهمَّ �ْجَعلني تاِبًعا ِل�صاحِلي َمْن َم�صى ِمْن �أوليائك, َو�أَحْلِ َغرْيُ
َ�لّلُهمَّ  ِبَك  َو�أَُعوُذ  ِمْنُهْم,  َعَلْيَك  ْدِق  ِبال�صِّ قاَل  مِلَْن  ُم�ْصِلًما  َوَ�ْجَعْلني  ِبِهْم, 
ِلَهو�َي,  باعي  َو�تِّ َنْف�صي,  َعلى  َو�إِ�ْصر�يف  َوُظْلمي  َخطيَئتي,  بي  حُتيَط  �أَْن 
ُكوُن  و�ِنَك, َفاأَ و��ْصِتغايل ِب�َصَهو�تي, َفَيُحوُل ذِلَك َبْيني َوَبنْيَ َرْحَمِتَك َوِر�صْ
ْقني ِلُكلِّ َعَمل �صاِلح  ا ِل�َصَخِطَك َوِنْقَمِتَك, َ�لّلُهمَّ َوفِّ �صً ا ِعْنَدَك, ُمَتَعرِّ َمْن�ِصيًّ
لَّى  ًد� �صَ مَّ َك حُمَ ْبني �إَِلْيَك ُزْلفى, َ�لّلُهمَّ َكما َكَفْيَت َنبيَّ َتْر�صى ِبِه َعّني, َوَقرِّ
َدْقَتُه َوْعَدَك,  ُه, َو�صَ ُه, َوَك�َصْفَت َغمَّ ْجَت َهمَّ ِه, َوَفرَّ �هلُل َعَلْيِه و�آِلِه َهْوَل َعُدوِّ
َو�آفاِتها,  َنِة,  �ل�صَّ هذِه  َهْوَل  َفاْكِفني  َفِبذِلَك  َ�لّلُهمَّ  َعْهَدَك,  َلُه  َو�أَْنييْزَت 
َوَبلِّْغني  فيها,  �مْلَعا�ِس  َو�صيَق  َو�أَحز�َنها,  َو�ُصُروَرها,  َوِفْتَنَتها,  َو�أَ�صقاَمها, 
�أََجَلي,  ُمْنَتهى  �إِىل  ِعْندي  ْعَمِة  �لنِّ َدو�ِم  ِبَتماِم  �ْلعاِفَيِة  َكماَل  ِبَرْحَمِتَك 
َف, َو�أَ�ْصاأَلَك �أَْن َتْغِفَر يل  �صاَء َوَظَلَم, َو��ْصَتكاَن َو�ْعرَتَ �أَ�ْصَاُلَك �ُصوؤ�َل َمْن �أَ
ْتها ِكر�ُم َمالِئَكِتَك  َرَتها َحَفَظُتَك, َو�أَْح�صَ ُنوِب �لَّتي َح�صْ ما َم�صى ِمَن �لذُّ
ُنوِب فيما َبِقَي ِمْن عْمري �إىِل ُمْنَتهى  َمني يا �إِلهي ِمَن �لذُّ , َو�أَْن َتْع�صِ َعَليَّ
د,  مَّ َبْيِت حُمَ َو�أَْهِل  د  لِّ َعَلى حُممَّ �أَجلي, يا َ�هلُل, يا َرْحمُن, يا َرحيُم, �صَ
ْلَت  عاِء, َوَتَكفَّ َلْيَك فيِه, َفاإِنَك �أََمْرَتني ِبالدُّ َو�آِتني ُكلَّ ما �َصاأْلُتَك َوَرِغْبُت �إِ
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يل ِبالإِجاَبِة, يا �أَْرَحَم �لّر�ِحمنَي«. �لدرجة: ل يوجد يف كتب �ل�صنة, وهو 
موجود يف كتب �ل�صيعة �لر�ف�صة.

برجلي,  �إليه  خطوت  ذنب  لكل  �أ�صتغفرك  �إين  »�للهم  • حديث: 
�أو  بيياأذين,  �إليه  �أ�صغيت  �أو  بب�صري,  تاأملته  �أو  يييدي,  �إليه  مييددت  �أو 
نطق به ل�صاين, �أو �أتلفت فيه ما رزقتني, ثم ��صرتزقتك على ع�صياين 
و�صاألتك  علي,  ف�صرتته  ع�صيانك  على  برزقك  ��صتعنت  ثم  فرزقتني, 
�أكرم  يا  و�إح�صانك  تز�ل عائًد� علّي بحلمك  ول  �لزيادة فلم حترمني, 
�لأكرمني. �للهم �إين �أ�صتغفرك من كل �صيئة �رتكبتها يف بيا�س �لنهار, 
و�صو�د �لليل, يف مالأ وخالء, و�صر وعالنية, و�أنت ناظر �إيل. �للهم �إين 
تركتها  و�لنهار,  �لليل  �آناء  يف  علي  �أوجبتها  فري�صة  كل  من  �أ�صتغفرك 
�أو جهاًل, و�أ�صتغفرك من كل �صنة من �صنن  �أو ن�صياًنا,  �أو عمًد�,  خطاأ, 
�صيد �ملر�صلني وخات �لنبيني �صيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص, تركتها غفلة, �أو �صهًو�, 
و�أتوب  �أ�صتغفر �هلل,  بها,  قلة مبالة  �أو  �أو جهاًل,  تهاوًنا,  �أو  ن�صياًنا,  �أو 
لي�س  �لدرجة:  وظاهًر�«.  وباطًنا  وفعاًل,  قوًل  �هلل,  يكره  �هلل, مما  �إىل 

بحديث. 

َحدُّ  ِبِه  ُيْفَثاأُ  َمْن  َويا  �مْلَكاِرِه,  ُعَقُد  ِبِه  لُّ  حُتَ َمْن  »يا  حديث:   •
ِلُقْدَرِتَك  َذلَّْت  �ْلَفَرِج,  َرْوِح  �إىل  �مَلْخَرُج  ِمْنُه  ُيْلَتَم�ُس  َمْن  َويا  د�ِئِد,  �ل�صَّ
ْت  ِبُقْدَرِتَك �ْلَق�صاُء, َوَم�صَ ِبُلْطِفَك �لأ�صباب, َوَجرى  َبْت  َوَت�َصبَّ عاُب,  �ل�صِّ
ر�َدِتَك ُدوَن  َرٌة, َوِباإِ مَتِ ِتَك ُدوَن َقْوِلَك ُموؤْ �ِصيَّ َعلى �إِر�َدِتَك �لأ�صياء, َفِهَي مِبَ
َنْهِيَك ُمْنَزِجَرٌة, �أَْنَت �مْلَْدُعوُّ ِلْلُمِهّماِت, و �أَْنَت �مْلَْفَزُع يف �ملُِلّماِت, ل َيْنَدِفُع 
َوَقْد َنَزَل بي يا َربِّ  �إِّل ما َك�َصْفَت,  َيْنَك�ِصُف ِمْنها  �إِّل ما َدَفْعَت, َول  ِمْنها 
 , ما َقْد َتكاأََّدين ِثْقُلُه, َو�أَمَلَّ بي ما َقْد َبَهَظني َحْمُلُه, َوِبُقْدَرِتَك �أَْوَرْدَتُه َعَليَّ
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ْهَت,  َوجَّ مِلا  �صاِرَف  َول  �أَْوَرْدَت,  مِلا  ِدَر  ُم�صْ َفال   , �إِيَلَّ ْهَتُه  َوجَّ َوِب�ُصْلطاِنَك 
َر  ْرَت, َول نا�صِ َر مِلا َع�صَّ َول فاِتَ مِلا �أَْغَلْقَت, َول ُمْغِلَق مِلا َفَتْحَت, َول ُمَي�صِّ
د و�آِلِه, َوْ�ْفَتْح يل يا َربِّ باَب �ْلَفَرِج ِبَطوِلَك,  مَّ لِّ َعلى حُمَ مِلَْن َخَذْلَت. َف�صَ
�َصَكْوُت,  فييما  َظِر  �لنَّ ُح�ْصَن  و�أنلني  ِبَحْوِلَك,  �ْلَهمِّ  �ُصْلطاَن  َعّني  َو�ْك�ِصْر 
َوَفرًجا  َرْحمًة  َلُدْنَك  ِمْن  يل  َوَهْب  ْلُت,  �َصاأَ فييما  ْنِع  �ل�صُّ َحالَوَة  و�أذقني 
َت�ْصَغْلني  َول  �صريًعا(,  )�أي  َوِحيًّا  َرًجا  خَمْ ِعْنِدَك  ِمْن  يل  َو�ْجَعْل  َهنيًئا, 
ْقُت مِلا َنَزَل بي  ِتَك َفَقْد �صِ َك, َو��ْصِتْعماِل �ُصنَّ ِباْلهِتماِم َعْن َتعاُهِد ُفُرو�صِ
ا, و�أَْنَت �ْلقاِدُر َعلى َك�ْصِف  يا َربِّ َذْرًعا, و�ْمَتالأُت ِبَحْمِل ما َحَدَث َعليَّ َهمًّ
ما ُمنيُت ِبِه, َوَدْفِع ما َوَقْعُت فيِه, فَاْفَعْل بي ذِلَك َو�إِْن مَلْ َ��ْصَتْوِجْبُه ِمْنَك. 
�لّرِحمنَي,  �أْرَحَم  يا  �ْلَكرمِي, فاأنت قاِدٌر  �مْلَنِّ  َوَذ�  �ْلَعظيِم,  �ْلَعْر�ِس  َذ�  يا 

�آمنَي َربَّ �ْلعامَلنَي«. �لدرجة : لي�س بحديث. 

على   - عنه  �هلل  ر�صي   - �خلطاب  بن  عمر  »دخل  حديث:   •
ر�صول - �هللَّ �صلى �هللَّ عليه و�صلم - وهو يبكي, فقال له ر�صول �هللَّ 

 , - �صلى �هللَّ عليه و�صلم-: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا ر�صول �هللَّ
�هللَّ -�صلى  ر�صول  له  فقال  يبكي,  وهو  فييوؤ�دي  �أحييرق  قد  �صاب  بالباب 
�هللَّ عليه و�صلم -: يا عمر �أدخله علّي. قال: فدخل وهو يبكي؛ فقال له 
, �أبكتني ذنوب كثرية,  : ما يبكيك يا �صاب؟ قال: يا ر�صول �هللَّ ر�صول �هللَّ
وخفت من جبار غ�صبان علّي, فقال ر�صول �هللَّ - �صلى �هللَّ عليه و�صلم 
-: �أ�صركت باهلل �صيًئا يا �صاب؟ قال: ل, قال: �أقتلت نف�ًصا بغري حق؟ قال: 
ل, قال: فاإن �هللَّ يغفر ذنبك, ولو كان مثل �ل�صماو�ت �ل�صبع, و�لأر�صني 

�ل�صبع, و�جلبال �لرو��صي«. �لدرجة: لي�س له وجود يف كتب �ل�صنة. 
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ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أ�صحاب  من  رجل  كان   : قال  �أن�س  »عن  حديث:   •
من �لأن�صار يكنى �أبا معلق, وكان يتجر مبال له ولغريه, ي�صرب به يف 
�لآفاق, وكان نا�صًكا ورًعا, فخرج مرة, فلقيه ل�س مقنع بال�صالح, فقال 
له: �صع ما معك فاإين قاتلك, قال: ما تريد �إل دمي؟ �صاأنك باملال, قال: 
�أ�صلي  �أبيت؛ فذرين  �إذ�  �أما  �إل دمك, قال:  �أريد  فل�صت  �ملال فال,  �أما 
�أربع ركعات, قال: �صّل ما بد� لك, فتو�صاأ ثم �صلى �أربع ركعات, وكان 
من دعائه يف �آخر �صجدة �أنه قال: يا ودود, يا ذ� �لعر�س �ملجيد, يا فعال 
وبنورك  �لذي ل ي�صام,  ير�م, وملكك  �لذي ل  �أ�صاألك بعزك  تريد,  ملا 
�أغثني,  يا مغيث  �لل�س,  �صر هذ�  تكفيني  �أن  �أركان عر�صك  �لذي مالأ 
ثالث مر�ت, قال: دعا بها ثالث مر�ت, فاإذ� هو بفار�س قد �أقبل بيده 
حربة, و��صعها بني �أذين فر�صه, فلما �أب�صر به �لل�س �أقبل نحوه فطعنه 
فقتله, ثم �أقبل �إليه فقال: قم, قال: من �أنت باأبي �أنت و�أمي, فقد �أغاثني 
�هلل – تعاىل - بك �ليوم؟ قال: �أنا ملك من �أهل �ل�صماء �لر�بعة, دعوت 
بدعائك  ثم دعوت  �ل�صماء قعقعة,  لأبو�ب  ف�صمعت  �لأول  بدعائك  �هلل 
�لثاين ف�صمعت لأهل �ل�صماء �صجيًجا, ثم دعوت بدعائك �لثالث فقيل: 
دعاء مكروب, ف�صاألت �هلل - عز وجل - �أن يوليني قتله, ثم قال: �أب�صر. 
قال �أن�ٌس: و�أعلم �أنُه من تو�صاأ, و�صلى �أربَع ركعاٍت, ودعا بهذ� �لدعاِء 

��صتجيب له مكروًبا كان �أو غري مكروٍب«. �لدرجة: مو�صوع.

�مللك  �صبحان  �هلل,  �إل  �إلييه  »ل  �لعر�س:  كنز  دعيياء  حديث:   •
�هلل,  �إل  �إليييه  ل  �جلييبييار,  �لعزيز  �صبحان  �هلل,  �إل  �إليييه  ل  �لييقييدو�ييس, 
ل  �لرحيم,  �لغفور  �صبحان  �هلل,  �إل  �إلييه  ل  �لرحيم,  �لييروؤوف  �صبحان 
�إله �إل �هلل, �صبحان �لكرمي �حلكيم, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �لقوي �لويف, 
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ل �إله �إل �هلل, �صبحان �للطيف �خلبري, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �ل�صمد 
�صبحان  �إل �هلل,  �إله  ل  �لييودود,  �لغفور  �صبحان  �إل �هلل,  �إله  ل  �ملعبود, 
�لوكيل �لكفيل, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �لرقيب �حلفيظ, ل �إله �إل �هلل, 
�إله �إل  �إله �إل �هلل, �صبحان �ملحي �ملميت, ل  �صبحان �لد�ئم �لقائم, ل 
�هلل, �صبحان �حلي �لقيوم, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �خلالق �لبارئ, ل �إله 
�لأحد,  �لو�حد  �إل �هلل, �صبحان  �إله  �لعظيم, ل  �لعلي  �إل �هلل, �صبحان 
�إله �إل �هلل, �صبحان �حل�صيب  �إله �إل �هلل �صبحان �ملوؤمن �ملهيمن, ل  ل 
�ل�صهيد, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �حلليم �لكرمي, ل �إله �إل �هلل, �صبحان 
�لأول �لقدمي, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �لأول �لآخر, ل �إله �إل �هلل, �صبحان 
�هلل,  �إل  �إله  ل  �ملتعال,  �لكبري  �صبحان  �هلل  �إل  �إله  ل  �لباطن,  �لظاهر 
�صبحان قا�صي �حلاجات, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �لرحمن �لرحيم, ل �إله 
�إل �هلل, �صبحان رب �لعر�س �لعظيم, ل �إله �إل �هلل, �صبحان رب �لأعلى, 
ل �إله �إل �هلل, �صبحان �لربهان �ل�صلطان, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �ل�صميع 
�إل �هلل �صبحان  �إله  �إل �هلل, �صبحان �لو�حد �لقهار, ل  �إله  �لب�صري, ل 
�هلل,  �إل  �إله  ل  �لغفار,  �ل�صتار  �صبحان  �هلل,  �إل  �إله  ل  �حلكيم,  �لعليم 
�إله  ل  �لأكرب,  �لكبري  �صبحان  �هلل,  �إل  �إله  ل  �لديان,  �لرحمن  �صبحان 
�إل �هلل, �صبحان �ل�صايف �لكايف,  �إله  �إل �هلل, �صبحان �لعليم �لعالم, ل 
�إل �هلل, �صبحان �ل�صمد  �إله  �إل �هلل, �صبحان �لعظيم �لباقي, ل  �إله  ل 
�إل �هلل,  �إله  ل  و�ل�صماو�ت,  �لأر�س  �صبحان رب  �إل �هلل,  �إله  ل  �لأحد, 
�صبحان خالق �ملخلوقات, ل �إله �إل �هلل, �صبحان من خلق �لليل و�لنهار, 
�لفتاح  �صبحان  �إل �هلل,  �إله  ل  �لييرز�ق,  �صبحان �خلالق  �إل �هلل,  �إله  ل 
�صبحان  �هلل,  �إل  �إله  ل  �لغني,  �لعزيز  �صبحان  �هلل,  �إل  �إله  ل  �لعليم, 
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�إل �هلل,  �إله  ل  �لعليم,  �لعظيم  �صبحان  �إل �هلل,  �إله  ل  �ل�صكور,  �لغفور 
�صبحان ذي �مللك و�مللكوت, ل �إله �إل �هلل, �صبحان ذي �لعزة و�لعظمة, 
�إله �إل �هلل, �صبحان ذي  �إله �إل �هلل, �صبحان ذي �لهيبة و�لقدرة, ل  ل 
�لكربياء و�جلربوت, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �ل�صتار �لعظيم, ل �إله �إل �هلل 
�صبحان عامل �لغيب, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �حلميد �ملجيد, ل �إله �إل �هلل, 
�صبحان �حلكيم �لقدير, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �لقادر �ل�صتار, ل �إله �إل 
�هلل, �صبحان �ل�صميع �لعليم, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �لغني �لعظيم, ل �إله 
�إل �هلل, �صبحان �لعالم �ل�صالم, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �مللك �لن�صري, 
قريب  �صبحان  �هلل,  �إل  �إله  ل  �لرحمن,  �لغني  �صبحان  �هلل,  �إل  �إله  ل 
�حل�صنات, ل �إله �إل �هلل, �صبحان ويل �حل�صنات, ل �إله �إل �هلل, �صبحان 
�هلل,  �إل  �إله  ل  �لنور,  �خلالق  �صبحان  �هلل,  �إل  �إله  ل  �ل�صتار,  �ل�صبور 
�صبحان �لغني �ملعجز, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �لفا�صل �ل�صكور, ل �إله �إل 
�هلل, �صبحان �لغني �لقدير, ل �إله �إل �هلل, �صبحان ذي �لقوة �ملتني, ل 
�إله �إل �هلل, �صبحان �خلال�س �ملخل�س, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �ل�صادق 
�لوعد, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �حلق �ملبني, ل �إله �إل �هلل, �صبحان ذي 
�لقوة �ملتني, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �لقوي �لعزيز, ل �إله �إل �هلل, �صبحان 
عالم �لغيوب, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �حلي �لذي ل ميوت, ل �إله �إل �هلل, 
�إله  ل  �لغفور,  �مل�صتعان  �صبحان  �هلل,  �إل  �إله  ل  �لعيوب,  �صتار  �صبحان 
�ل�صتار,  �إل �هلل, �صبحان �لرحمن  �إله  �لعاملني, ل  �إل �هلل, �صبحان رب 
�لعزيز  �صبحان  �إل �هلل,  �إله  ل  �لغفار,  �لرحيم  �صبحان  �إل �هلل,  �إله  ل 
�إله �إل �هلل, �صبحان  �إله �إل �هلل, �صبحان �لقادر �ملقتدر, ل  �لوهاب, ل 
ذي �لغفر�ن �حلليم, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �ملالك �مللك, ل �إله �إل �هلل, 
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�صبحان �لباري �مل�صور, ل �إله �إل �هلل �صبحان �لعزيز �جلبار, ل �إله �إل 
�هلل, �صبحان �جلبار �ملتكرب, ل �إله �إل �هلل, �صبحان �هلل عما ي�صفون, ل 
�إله �إل �هلل, �صبحان �لقدو�س �ل�صبوح, ل �إله �إل �هلل, �صبحان رب �ملالئكة 
و�لروح, ل �إله �إل �هلل, �صبحان ذي �لآلِء و�لنعماء, ل �إله �إل �هلل, �صبحان 
�إله �إل �هلل, نوح ني  �إله �إل �هلل, �آدم �صفي �هلل, ل  �حلنان �ملنان, ل 
�هلل, ل �إله �إل �هلل, �إبر�هيم خليل �هلل, ل �إله �إل �هلل, �إ�صماعيل ذبيح 
 �هلل, ل �إله �إل �هلل, مو�صى كليم �هلل, ل �إله �إل �هلل, د�وود خليفة �هلل, 
ل �إله �إل �هلل, عي�صى روح �هلل, ل �إله �إل �هلل, حممد ر�صول �هلل«. �لدرجة: 

ل يوجد يف كتب �ل�صنة, وهو من �خرت�ع بع�س �ل�صوفية.

• حديث: »من قر�أ هذ� �لدعاء كل يوم ع�صر مر�ت غفر �هلل له 
�لقرب,  و�صغوط  �ملوت,  �صكر�ت  �آلف مع�صية كبرية, وناه من  �أربعة 
ومائة �ألف هول من �أهو�ل �لقيامة, وحفظه من �صر �ل�صيطان وجنوده, 
وق�صى دينه, وز�لت همومه وغمومه, وهذ� هو �لدعاء: �أعددت لكل هول 
ل �إله �إل �هلل, ولكل همٍّ وغمٍّ ما �صاء �هلل, ولكل نعمة �حلمد هلل, ولكل 
�هلل,  �أ�صتغفر  ذنب  ولكل  �هلل,  �صبحان  �أعجوبة  ولكل  �ل�صكر هلل,  رخاء 
ولكل  �هلل,  ح�صبي  �صيق  ولكل  ر�جعون,  �إليه  و�إنا  هلل  �إنا  مع�صية  ولكل 
طاعة  ولكل  باهلل,  �عت�صمت  عدو  ولكل  �هلل,  على  توكلت  وقدر  ق�صاء 
�إل باهلل �لعلي �لعظيم«. �لدرجة: ل يوجد يف  ومع�صية ل حول ول قوة 

كتب �ل�صنة, وهو موجود يف كتب �ل�صيعة �لر�ف�صة.

�إليك,  و�أفقر عبادك  بك,  �أغنى خلقك  �جعلنا  »�للهم  • حديث: 
و�أغننا �للهم عمن �أغنيته عنا«. �لدرجة: منكر, ل ي�صح.
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• دعاء من قاله بعد كل �صالة ل ُيطلعه �هلل على �صوء عمله يوم 
من  �أو�صع  رحمتك  و�إن  عملي,  من  �أرجى  مغفرتك  �إن  »�للهم  �لقيامة: 
�أعظم من ذنبي, يا  �إن كان ذنبي عندك عظيًما, فعفوك  �للهم  ذنبي, 

�أرحم �لر�حمني«. �لدرجة : لي�س بحديث. 

• دعاء: »�للهم يا ذ� �جلالل و�لإكر�م, يا حي يا قيوم, ندعوك 
با�صمك �لأعظم, �لذي �إذ� دعيت به �أجبت, �أن تب�صط على و�لدتي من 
باملعي�صة,  تهناأ  �لعافية حتى  �ألب�صها  �للهم  بركاتك, ورحمتك, ورزقك, 
و�ختم لها باملغفرة حتى ل ت�صرها �لذنوب, �للهم �كفها كل هول دون 
�جلنة حتى ُتَبلِّغها �إياها, برحمتك يا �أرحم �لرحمني, �للهم و�أقر �أعينها 
�للهم  معمورة,  بذكرك  �أوقاتها  �جعل  �للهم  �لدنيا,  يف  لنا  تتمناه  مبا 
�أ�صعدها بتقو�ك, �للهم �جعلها يف �صمانك, و�أمانك, و�إح�صانك, �للهم 
وما  �رزقها �جلنة  �للهم  بيياًر�,  د�ًر�, وعماًل  ورزًقييا  قيياًر�,  �رزقها عي�ًصا 
يقربها  ما  �لنار وبني  بينها وبني  وباعد  �أو عمل,  قول  �إليها من  يقربها 
�إليها من قول �أو عمل, �للهم �جعلها من �لذ�كرين لك, �ل�صاكرين لك, 
�صنها,  �أو�صع رزقها عند كرب  �للهم و�جعل  �ملنيبني لك,  �لطائعني لك, 
و�نقطاع عمرها, �للهم و�غفر لها جميع ما م�صى من ذنوبها, و�ع�صمها 
فيما بقي من عمرها, و�رزقها عماًل ز�كًيا تر�صى به عنها, �للهم تقبل 
�لعمر,  �أرذل  �إىل  تردها  �أن  بك  نعوذ  �إنا  �للهم  و�أجب دعوتها,  توبتها, 
و�أعنا على برها,  �للهم  �آمني,  �للهم  �أعمالها,  �للهم و�ختم باحل�صنات 
كربها,  يف  �إليها  �لإح�صان  على  �أعنا  �للهم  فرت�صى,  عنا  تر�صى  حتى 
�للهم ور�صها علينا, �للهم ول تتوفاها �إل وهي ر��صية عنا متام �لر�صى, 
بارين  �جعلنا  �للهم  علينا,  لها  ينبغي  كما  خدمتها  على  و�أعنا  �للهم 
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طائعني لها, �للهم �رزقنا ر�صاها, ونعوذ بك من عقوقها, �للهم �رزقنا 
من  بك  ونعوذ  ر�صاها,  �رزقنا  �للهم  عقوقها,  من  بك  ونعوذ  ر�صاها, 

عقوقها«. �لدرجة: لي�س بحديث.

�إىل  ملكاه  �صعد  �ملوؤمن  عبده  روح  �هلل  قب�س  »�إذ�  حديث:   •
�ل�صماء فقال: ربنا وكلتنا بعبدك �ملوؤمن فالن, نكتب عمله, وقد قب�صته 
�صمائي   :- فيقول �هلل - عز وجل  �ل�صماء.  ن�صعد  �أن  لنا  فائذن  �إليك, 
 مملوءة مبالئكتي ي�صبحونني, يقولن: �ئذن لنا �أن ن�صكن �لأر�س. فيقول 
- عز وجل- �أر�صي مملوءة بخلقي. فيقولن: ربنا �أين نكون؟ فيقول عز 
و�كتبا  وهلالين,  و�حمد�ين,  ف�صبحاين,  عبدي,  قرب  عند  قوما  وجل-: 

ثو�ب ذلك لعبدي �إىل يوم �لقيامة«. �لدرجة: ل ي�صح.

�هلل  �أ�صتغفر  �أذنبته,  ذنب  كل  من  �لعظيم  �هلل  »�أ�صتغفر  دعيياء: 
�إن�صان  كييل  ميين  �لعظيم  �هلل  �أ�صتغفر  تركته,  فر�س  كييل  ميين  �لعظيم 
ظلمته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل �صالح جفوته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم 
من كل ظامل �صاحبته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل بر �أجلته, �أ�صتغفر 
�أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل حممود  �هلل �لعظيم من كل نا�صح �أهنته, 
�صئمته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل زور نطقت به, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم 
من كل حق �أ�صعته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل باطل �تبعته, �أ�صتغفر 
�لعظيم من كل �صمري  �أ�صتغفر �هلل  �أهدرته,  �لعظيم من كل وقت  �هلل 
قتلته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل �صر �أف�صيته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من 
كل �أمني خدعته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل وعد �أخلفته, �أ�صتغفر �هلل 
�أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل �مرئ خذلته,  �لعظيم من كل عهد خنته, 
�أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل �صو�ب كتمته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل 
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خطاأ تفوهت به, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل لغو �صمعته, �أ�صتغفر �هلل 
كالم  كل  من  �لعظيم  �هلل  �أ�صتغفر  �إليه,  نظرت  حر�م  كل  من  �لعظيم 
�أ�صتغفر �هلل �لعظيم  �إثم فعلته,  �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل  لهوت به, 
من كل ن�صح خالفته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل علم ن�صيته, �أ�صتغفر 
�هلل �لعظيم من كل �صك �أطعته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل ظن لزمته, 
�أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل �صالل عرفته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل 
دين �أهملته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل ذنب تبت لك به, �أ�صتغفر �هلل 
�لعظيم من كل عمل �أردت به وجهك فخالطني به غريك, �أ�صتغفر �هلل 
�لعظيم من كل ما وعدتك به ثم عدت فيه من نف�صي ومل �أوف به, �أ�صتغفر 
�هلل �لعظيم من كل ذنب �أذنبته يف �صياء �لنهار, �أو �صو�د �لليل, يف مالأ 
�أو خال �أو �صًر� �أو عالنية, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل مال �كت�صبته بغري 
حق, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل علم �ُصئلت عنه فكتمته, �أ�صتغفر �هلل 
�لعظيم من كل قول مل �أعمل به و خالفته, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل 
فر�س خالفته, ومن كل بدعة �تبعتها, �أ�صتغفر �هلل �لعظيم من كل نعمة 
�أنعمت علي بها فا�صتعنت بها على مع�صيتك, �للهم �إين �صاحمت كل من 
�أخطاأ يف حقي, فاغفر يل �إنه ل يغفر �لذنوب �إل �أنت, و�صلى �هلل على 
�صيدنا حممد, وعلى �آله و�صلم ت�صليًما كثرًي�, ل �إله �إل �أنت, �صبحانك �إين 

كنت من �لظاملني«. �لدرجة: لي�س بحديث. 

عظيم,  يا  �إفطاره:  عند  فيقول  ي�صوم  م�صلم  من  »ما  • حديث: 
ل  فاإنه  �لعظيم,  �لذنب  يل  �غفر  غييريك,  �إلييه  ل  �إلهي  �أنييت  عظيم,  يا 
�أمه.  ولدته  كيوم  ذنوبه  من  �إل خرج  �لعظيم,  �إل  �لعظيم  �لذنب  يغفر 
ور�صوله,  يحبها �هلل  كلمة  فاإنها  ملسو هيلع هللا ىلص: علموها عقبكم,  ر�صول �هلل  وقال 
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وي�صلح بها �أمر �لدنيا و�لآخرة«. �لدرجة: ل ي�صح. 

كتب  �إل  رحمة  نظرة  و�لديه  �إىل  ينظر  رجل  من  »ما  • حديث: 
�هلل له بها حجة مقبولة مربورة, ويف رو�ية بلفظ: ما من ولد بار ينظر 
�إىل و�لديه نظرة رحمة �إل كتب �هلل له بكل نظرة حجة مربورة, قالو�: 
�لدرجة:  و�أطيب«.  �أكرب  �هلل  نعم,  قال:  ؟  مرة  مائة  يوم  كل  نظر  و�إن 

مو�صوع.
�لدرجة:  بالغ�صب«.  �لطرف  �إليه  حد  من  �أباه  بر  »ما  • حديث: 

ل ي�صح. 
بابان  له  �أ�صبح  و�لديه  يف  هلل  مطيًعا  �أ�صبح  »من  حديث:   •
عا�صًيا  �أم�َصى  وميين  فييو�حييد,  و�حيييًد�  كييان  و�إن  �جلنة,  من  مفتوحتان 
– تعاىل - يف و�لديه �أم�َصى له بابان مفتوحان من �لنار, و�إن كان  هلل 
و�إن  و�إن ظلماه,  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  قال  و�إن ظلماه؟  قال رجل:  فو�حد,  و�حًد� 

ظلماه, و�إن ظلماه«. �لدرجة: ل ي�صح.
ن�صاوؤكم«.  تعف  وعفو�  �أبناوؤكم,  تربكم  �آباءكم  »برو�  • حديث: 

�لدرجة: ل ي�صح.
ميوت,  ل  و�لدّيان  ين�صى,  ل  و�لذنب  يبلى,  ل  »�لرب  حديث:   •

فكن كما �صئت, فكما تدين تد�ن«. �لدرجة: ل ي�صح. 
كل  وجدت  وجدتني  فاإن  جتدين,  �طلبنى  �آدم  »�بن  حديث:   •
�صيء, و�إن فتك فاتك كل �صيء, و�أنا �أحب �إليك من كل �صيء. ويف لفظ: 
يا �بن �آدم خلقتك لعبادتي فال تلعب, وتكلفت برزقك فال تتعب فاطلبني 
و�أنا  و�إن فتك فاتك كل �صيء,  فاإن وجدتني وجدت كل �صيء؛  جتدين؛ 
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�أحب �إليك من كل �صيء. ويف لفظ: يا �بن �آدم ل تخافن من ذي �صلطان 
ما د�م �صلطاين باقًيا و�صلطاين ل ينفد �أبًد� �إىل قوله: يا �بن �آدم �أنا لك 
حمب فبحقي عليك كن يل حمًبا«. �لدرجة: ل ي�صح, وهو من �لرو�يات 

�لإ�صر�ئيلية.

• حديث: »من فاتته يف عمره �صلو�ت مل يح�صها فليقم يف �آخر 
جمعة من رم�صان, وي�صلي �أربع ركعات بت�صهد و�حد, يقر�أ يف كل ركعة 
ويقول  كذلك,  و�لكوثر  مرة,  ع�صر  خم�صة  �لقدر  و�صورة  �لكتاب  فاحتة 
يف �لنية: �أ�صلي هذه �لأربع ركعات كفارة ملا فاتني من �ل�صلو�ت, و�إذ� 
فرغ من �ل�صالة �صلى على �لنبي و�آله مئة مرة, ثم دعا بهذ� �لدعاء: 
ل  ما  مني  تقبل  مع�صيتي,  ت�صرك  ول  تنفعك طاعتي,  ل  من  يا  �للهم 
ينفعك, و�غفر يل ما ل ي�صرك, يا من �إذ� وعد وفى, و�إذ� توعد جتاوز 
وجهد  �لغنى,  بطر  من  �للهم  بك  �أعييوذ  نف�صه,  ظلم  لعبد  �غفر  وعفا, 
و�رتكبت  �صيًئا,  �أملك  ومل  ورزقتني  �صيًئا,  �أك  �إنك خلقتني ومل  �لفقر, 
ملكك  من  ينق�س  فال  عني  عفوت  فيياإن  بذنوبي,  مقر  فيياإين  �ملعا�صي, 
�صيء, و�إن عذبتني مل يزد �صيًئا يف �صلطانك, �للهم �إنك جتد من تعذبه 
غريي, ولكني ل �أجد من يرحمني �صو�ك, فاغفر يل ما بيني وبينك, وما 
بيني وبني خلقك, يا �أرحم �لرحمني, ورجاء �ل�صائلني, و�أمان �خلائفني, 
�رحمني برحمتك يا �أرحم �لرحمني, �للهم �غفر للموؤمنني و�ملوؤمنات, 
و�رحم  �غفر  وبينهم باخلري�ت, رب  بيننا  وتابع  و�مل�صلمات,  و�مل�صلمني 
و�أنت خري �لر�حمني. قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: فمن �صلى هذه �ل�صالة, ودعا بهذ� 
�لدعاء كانت كفارة �أربعمئة �صنة. قال علي: �أربعمئة �صنة؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: بل 
كفارة �ألف �صنة. فقالو�: يا ر�صول �هلل, �إن �بن �آدم يعي�س �صتني �أو �صبعني 
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�صنة فلمن تكون �لزيادة؟ قال: تكون لأبويه, وزوجاته, و�أولده, و�أقاربه, 
و�أهل �لبلد«. �لدرجة: مكذوب, ول يوجد يف كتب �ل�صنة كلها, وهو موجود 

يف بع�س كتب �ل�صيعة �لر�ف�صة. 

وعليه  عليها  كان  متزوجة  كانت  بامر�أة  زنى  من  »�أن  • حديث: 
يف �لقرب ن�صف عذ�ب هذه �لأمة, فاإذ� كان يوم �لقيامة يحكم �هلل - 
�صبحانه وتعاىل - زوجها يف ح�صناته, هذ� �إن كان بغري علمه, فاإن علم 
– تعاىل - عليه �جلنة؛ لأن �هلل - تعاىل -كتب على  و�صكت حرم �هلل 
باب �جلنة: �أنت حر�م على �لديوث- وهو �لذي يعلم بالفاح�صة يف �أهله 
له  �أن من و�صع يده على �مر�أة ل حتل  ا:  �أي�صً وي�صكت ول يغار-. وورد 
ب�صهوة جاء يوم �لقيامة مغلولة يده �إىل عنقه, فاإن قّبلها قر�صت �صفتاه 
يف �لنار, فاإن زنى بها نطقت فخذه, و�صهدت عليه يوم �لقيامة: وقالت: 
�أنا للحر�م ركبت, فينظر �هلل - تعاىل -�إليه بعني �لغ�صب, فيقع حلم 
ل  مبا  �أنا  فيقول:  ل�صانه  عليه  في�صهد  فعلت.  ما  ويقول:  فيكابر  وجهه؛ 
�أنا للحر�م  �أنا للحر�م تناولت, وتقول عيناه:  يحل نطقت, وتقول يد�ه: 
نظرت, وتقول رجاله: �أنا للحر�م م�صيت, ويقول فرجه: �أنا فعلت, ويقول 
�حلافظ من �ملالئكة: و�أنا �صمعت, ويقول �لآخر: و�أنا كتبت, ويقول �هلل 
 :- وتعاىل  �صبحانه   - �هلل  يقول  ثم  و�صرتت,  �طلعت  و�أنا   :- – تعاىل 
يا مالئكتي خذوه, ومن عذ�بي �أذيقوه, فقد ��صتد غ�صبي على من قل 

حياوؤه مني. وت�صديق ذلك يف كتاب �هلل - عز وجل -: زب ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھھ ھ رب)�لنور: 24(. �لدرجة: لي�س 

بحديث. 
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�ملييوت,  يف  وح�صة  �هلل  �إل  �إلييه  ل  �أهييل  على  »لي�س  حديث:   •"
ول يف �لقبور, ول يف �لن�صور, كاأين �أنظر �إليهم عند �ل�صيحة, ينف�صون 
�حلييزن«.  عنا  �أذهييب  �لييذي  هلل  �حلمد  يقولون:  �لييرت�ب,  من  روؤو�صهم 

�لدرجة: ل ي�صح.

�أ�صد  و�إين  لقائي,  �إىل  �لأبيير�ر  �صوق  طال  قد  »�أل  حديث:   •
من  يجدين,  مل  غريي  طلب  ومن  وجييدين,  طلبني  من  �أل  لهم,  �صوًقا 
فتحته؟  ومييا  بابي  طييرق  �لييذي  ذ�  من  قبلته؟  ومييا  علّي  �أقبل  �لييذي  ذ� 
من ذ� �لذي توّكل علّي وما كفيته؟ من ذ� �لذي دعاين وما �أجبته؟ من 
ذ� �لذي �صاألني وما �أعطيته؟ �أهل ذكري, �أهل جمال�صتي. �أهل �صكري, 
�أهل زيادتي. �أهل طاعتي, �أهل كر�متي. و�أهل مع�صيتي, ل �أقنطهم �أبًد� 
من رحمتي. �إن تابو� فاأنا حبيبهم, و�إن مل يتوبو� فاأنا طبيبهم. �أبتليهم 
بامل�صائب؛ لأطهرهم من �ملعايب. من �أقبل علّي, قبلته من بعيد, ومن 
�ملزيد,  �أعطيته  �أجري,  ترك يل  ومن  قريب,  ناديته من  �أعر�س عني, 
ومن �أر�د ر�صائي, �أردت ما يريد, ومن ت�صرف بحويل وقوتي, �ألنت له 
�أمره  �آويته, من فو�س  �إيل,  �أوى  �حلديد, من �صفا معي, �صافيته, من 
�إيل, كفيته, من باع نف�صه مني, ��صرتيته, وجعلت �لثمن جنتي, ور�صاي. 
وعد �صادق, وعهد �صابق, ومن �أوفى بعهده من �هلل؟«. �لدرجة: ل ي�صح, 

وهو من كالم �لوعاظ.

د�م  مييا  �صلطان,  ذي  ميين  تخف  ل  �آدم,  �بيين  »يييا  حييديييث:   •
�لييرزق, ما د�مت خز�ئني  �صلطاين وملكي ل يزول, ل تخف من فو�ت 
�أجلي,  من  وخلقتك  �أجلك,  من  كلها  �لأ�صياء  خلقت  تنفد.  ل  مملوءة 
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ف�صر يف طاعتي, يطعك كل �صيء. يل عليك فري�صة, ولك علي رزق, فاإن 
خالفتني يف فري�صتي, مل �أخالفك يف رزقك, �إن ر�صيت مبا ق�صمته لك, 
�أرحت قلبك, و�إن مل تر�س مبا ق�صمته لك, فوعزتي وجاليل, لأ�صلطن 
عليك �لدنيا ترك�س فيها كرك�س �لوحو�س يف �لربية, ول ينالك منها �إل 
ما ق�صمته لك, وكنت عندي مذموًما«. �لدرجة: ل ي�صح, وهو من كالم 

�لوعاظ.

�أحاديث �صهر ربيع �لأول: 

وموت  جماعة  كان  �لأول  ربيع  يف  �لقمر  �نك�صف  »�إذ�  • حديث: 
قييال:   - عنهما  �هلل  ر�ييصييي   - عبا�س  �بيين  عيين  وحييديييث:  �أمييطييار«  مييع 
»ولد ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم �لثنني يف ربيع �لأول, و�أنزلت عليه �لنبوة يوم 
�لثنني يف �أول �صهر ربيع �لأول, و�أنزلت عليه �لبقرة يوم �لثنني يف ربيع 
�لأول, وهاجر �إىل �ملدينة يف ربيع �لأول, وتويف يوم �لثنني يف ربيع �لأول« 
وحديث: »�أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم �ملدينة �أمر بالتاريخ فكتب يف ربيع �لأول« 
وحديث عمر - ر�صي �هلل عنه -: »يغفر للحاج وملن ��صتغفر له �حلاج 
بقية ذي �حلجة, و�ملحرم, و�صفر, وع�صًر� من ربيع �لأول«. �لدرجة: كلها 

ل ت�صح.

�لآخرة  �أر�د  ومن  بالقر�آن,  فعليه  �لدنيا  �أر�د  »من  حديث:   •
له  لي�س  �لدرجة:  بالقر�آن«.  فعليه  مًعا  �أر�دهما  من  و  بالقر�آن,  فعليه 

�أ�صل, و�لقر�آن فيه خريي �لدنيا و�لآخرة.

وقر�أ  وقعد يف م�صاله,  �لفجر يف جماعة,  �صلى  »من  • حديث: 
ي�صبحون  ملًكا  �صبعني  به  �هلل  وَكل  �لأنعام,  �صورة  �أول  من  �آييياٍت  ثالث 
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�هلل وي�صتغفرون له �إىل يوم �لقيامة«. �لدرجة: ل ي�صح. 

َقلَّم �أظفاره يوم �ل�صبت وقعت �لآكلة يف �أ�صابعه,  • حديث: »من 
�أظفاره  َقلَّم  وميين  فيه,  بالربكة  ذهبت  �لأحييد  يييوم  �أظييفيياره  َقلَّم  وميين 
�لثنني ي�صري حافًظا وقارًئا وكاتًبا, ومن َقلَّم يوم �لثالثاء �أجاف �لهالك 
عليه, ومن َقلَّم يوم �لأربعاء ي�صري �صيئ �خللق, ومن َقلَّم يوم �خلمي�س 
يخرج �لد�ء منه ويدخل فيه �ل�صفاء, ومن َقلَّم �أظفاره يوم �جلمعة زيد 

يف عمره«. �لدرجة: عالمات �لو�صع ظاهرة عليه. 

ملسو هيلع هللا ىلص قال:  �لنبي  عن   - عنه  �هلل  ر�صي   - هريرة  »�أبي  • حديث: 
من َقلَّم �أظافره يوم �ل�صبت خرج منه �لد�ء ودخل فيه �ل�صفاء, ومن َقلَّم 
َقلَّمها يوم  �أظافره يوم �لأحد خرج منه �لفاقة ودخل فيه �لغنى, و من 
�لثنني خرج منه �جلنون ودخلت فيه �ل�صحة, ومن َقلَّمها يوم �لثالثاء 
خرج منه �ملر�س ودخل فيه �ل�صفاء, ومن َقلَّمها يوم �لأربعاء خرج منه 
�لو�صو��س و�خلوف ودخل فيه �لأمن و�ل�صفاء, ومن َقلَّمها يوم �خلمي�س 
خرج منه �جلذ�م ودخلت فيه �لعافية, ومن َقلَّمها يوم �جلمعة دخلت فيه 

�لرحمة وخرجت منه �لذنوب«. �لدرجة: مو�صوع.

ل  �لييدرجيية:  �للحد«.  �إىل  �ملهد  من  �لعلم  »�طلبو�  حديث:   •"
�أ�صل له. 

�صاأل  �أنه   :- عنه  �هلل  ر�صي   - طالب  �أبي  بن  »علي  حديث:   •
ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص عن �صنته فقال: �ملعرفة ر�أ�س مايل, و�لعقل �أ�صل ديني, 
و�حلب �أ�صا�صي, و�لثقة كنزي, و�حلزن رفيقي, و�لعلم �صالحي, و�ل�صرب 
رد�ئي, و�لر�صا غنيمتي, و�لفقر فخري, و�لزهد حرفتي, و�ليقني قوتي, 
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يف  عيني  وقييرة  خلقي,  و�جلهاد  ح�صبي,  و�لطاعة  �صفيعي,  و�ل�صدق 
�ل�صالة«. �لدرجة: مو�صوع, ل �أ�صل له. 

»علي - ر�صي �هلل عنه - قال: بينما كان �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص  • حديث: 
جال�س بني �لأن�صار و�ملهاجرين, �أتى �إليه جماعة من �ليهود, فقالو� له: 
يا حممد, �إنا ن�صاألك عن كلمات �أعطاهن �هلل تعاىل, ملو�صى بن عمر�ن 
ل يعطيها �إل لنبي مر�صل, �أو مللك مقرب, فقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: �صلو�. فقالو�: 
�لتي �فرت�صها �هلل على  �ل�صلو�ت �خلم�س  �أخربنا عن هذه  يا حممد, 
�لفجر,  -: �صالة  و�ل�صالم  �ل�صالة  �أف�صل  عليه   - �لنبي  فقال  �أمتك؟ 
لها كل كافر  وي�صجد  �ل�صيطان,  �إذ� طلعت تطلع بني قرين  �ل�صم�س  �إن 
من دون �هلل, فما من موؤمن ي�صلي �صالة �لفجر �أربعني يوًما يف جماعة 
�لنفاق, قالو� �صدقت  �لنار, وبر�ءة  �أعطاه �هلل بر�ءتني, بر�ءة من  �إل 
�أما �صالة �لظهر فاإنها �ل�صاعة �لتي ت�صعر فيها جهنم, فما  يا حممد, 
من موؤمن ي�صلي هذه �ل�صالة, �إل حرم �هلل تعاىل عليه لفحات جهنم 
يوم �لقيامة, و�أما �صالة �لع�صر فاإنها �ل�صاعة �لتي �أكل فيها �آدم عليه 
�ل�صالم من �ل�صجرة, فما موؤمن ي�صلي هذ� �ل�صالة , �إل خرج عن ذنوبه 
كيوم ولدته �أمه, ثم تال قوله تعاىل: »حافظو� على �ل�صلو�ت و�ل�صالة 
تعاىل  فيها �هلل  تاب  �لتي  �ل�صاعة  فاإنها  �ملغرب  و�أما �صالة  �لو�صطى«, 
على �آدم عليه �ل�صالم, فما من موؤمن ي�صلي هذه �ل�صالة حمت�صًبا, ثم 
ي�صاأل �هلل تعاىل �صيًئا �إل �أعطاه �إياه, و�أما �صالة �لعتمة )�صالة �لع�صاء( 
فاإن للقرب ظلمة, ويوم �لقيامة ظلمة, فما من موؤمن م�صى يف ظلمة �لليل 
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به  نوًر� يجوز  ويعطى  �لنار,  وقود  �إل حرم �هلل عليه  �لعتمة  �إىل �صالة 
�لدرجة:  قبلي«.  �ملر�صلون  �صالها  �لتي  �ل�صالة  فاإنها  �ل�صر�ط,  على 

كذب مو�صوع.

�أحب  �أ�صد,  لثالث  وحبي  ثالًثا  »�أحب   :- – تعاىل  �هلل  • قال 
للفقري  وحبي  �لكرماء,  و�أحييب  �أ�صد,  �لطائع  لل�صاب  وحبي  �لطائعني, 
�لكرمي �أ�صد, و�أحب �ملتو��صعني, وحبي للغني �ملتو��صع �أ�صد, و�أكره ثالًثا 
وكرهي لثالث �أ�صد, �أكره �لع�صاة, وكرهي لل�صيخ �لعا�صي �أ�صد, و�أكره 
للغني  وكرهي  �لبخالء,  و�أكره  �أ�صد,  �ملتكرب  للفقري  وكرهي  �ملتكربين, 
و�صع  من  وكاأنه  �حلديث  كتب  يف  له  وجييود  ل  �لدرجة:  �أ�صد«.  �لبخيل 

�لق�صا�س. 

�لنبي  عهد  على  قحط  �إ�صر�ئيل  بني  حلق  �أنه  »ُروي  • حديث: 
�هلل,  كليم  يا  فقالو�:  �إليه  �لنا�س  فاجتمع   ,- �ل�صالم  عليه   - مو�صى 
�ل�صحر�ء  �إىل  وخرجو�  معهم,  فقام  �لغيث,  ي�صقينا  �أن  �هلل  لنا  �دع 
 .. �إلهي   :- �ل�صالم  عليه   - مو�صى  فقال  يزيدون,  �أو  �ألًفا  �صبعون  وهم 
��صقنا غيثك, و�ن�صر علينا رحمتك, و�رحمنا بالأطفال �لر�صع, و�لبهائم 
�لرتع, و�ل�صيوخ �لركع, فما ز�دت �ل�صماء �إل تق�صًعا, و�ل�صم�س �إل حر�رة. 
فتعجب �لنبي مو�صى - عليه �ل�صالم -, و�صاأل ربه عن ذلك, فاأوحى �هلل 
�إليه: �إن فيكم عبًد� يبارزين باملعا�صي منذ �أربعني �صنة, فناِد يف �لنا�س 
حتى يخرج من بني �أظهركم, فبه منعتكم. فقال مو�صى: �إلهي و�صيدي 
�أنا عبد �صعيف, و�صوتي �صعيف, فاأين يبلغ وهم �صبعون �ألًفا �أو يزيدون؟ 
فاأوحى �هلل �إليه: منك �لند�ء ومنا �لبالغ, فقام �لنبي مو�صى منادًيا: يا 
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�أيها �لعبد �لعا�صي, �لذي يبارز �هلل باملعا�صي منذ �أربعني �صنة, �أخرج 
�ليمني  ذ�ت  �لعا�صي  �لعبد  فنظر  �ملطر,  ُمنعنا  فبك  �أظهرنا,  بني  من 
فقال يف  �ملطلوب,  �أنه  فعلم  �أحييًد� خرج منهم,  ير  فلم  �ل�صمال,  وذ�ت 
قعدت  و�إن  نف�صي,  حُت  َف�صَ �خللق  هذ�  بني  من  خرجت  �أنا  �إن  نف�صه: 
معهم منعو� لأجلي, فاأدخل ر�أ�صه يف ثيابه نادًما على فعاله وقال: �إلهي 
فاقبلني,  طائًعا  �أتيتك  وقد  و�أمهلتني,  �صنة  �أربعني  ع�صيتك  و�صيدي.. 
فلم ي�صتتم كالمه حتى �رتفعت �صحابة بي�صاء, فاأمطرت كاأفو�ه �لقرب, 
�أظهرنا  بني  من  خرج  وما  �صقيتنا  مباذ�  و�صيدي..  �إلهي  مو�صى:  فقال 
�أحد؟ فقال �هلل: يا مو�صى, �صقيتكم بالذي منعتكم. فقال مو�صى: �إلهي, 
�أرين هذ� �لعبد �لطائع, فقال �هلل: يا مو�صى, مل �أف�صحه وهو يع�صيني, 

�أ�أف�صحه وهو يطيعني؟«. �لدرجة: ل ي�صح, وهو من ق�ص�س �لوعاظ.

ملسو هيلع هللا ىلص قال: قلت يا �أخي يا جرب�ئيل, علمني  �لنبي  »عن  • حديث: 
�صيًئا يكون يل ولأمتي من بعدي؛ لينالو� �إح�صاًنا لهم, ورحمة بهم, فقال 
جرب�ئيل ما من م�صلم يدعو بهذه �ل�صالة �إل جاء يوم �لقيامة ووجهه 
نبي  ويقولون: هذ�  منه  �لنا�س  فيتعجب  �لبدر,  ليلة  كالقمر  نوًر�  ميتالأ 
�حلياة  �ل�صالة يف  بهذه  دعا  عبد  �إنه  فيقال:  مقرب,  ملك  �أو  مر�صل, 
�لدنيا, وقال جرب�ئيل: يا حممد, ما دعا بهذه �ل�صالة �أحد )10( مر�ت 
يف عمره �إل قمت �أنا و�أنت يوم �لقيامة على قربه, ويهدي �هلل له فر�ًصا 
يف �جلنة, �صرجها من �لياقوت �لأحمر, فياأتونه ويقولون له: يا عبد�هلل, 
ما جز�وؤك �ليوم �إل �جلنة, �نزل يف جو�ر �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص, ثم قال جرب�ئيل: 
يا حممد, هذه �ل�صالة فيها ��صم �هلل �لأعظم, فمن قر�أها كان �آمًنا يوم 
�لقيامة من �لفزع �لأكرب, ومن عذ�ب �لقرب, وقال �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص: يا �أخي 



791

جنة الفقرات الثقافية

يا جرب�ئيل, ما ثو�ب من يدعو بهذه �ل�صالة؟, فقال يا حممد: �صاألتني 
�أقالًما,  �إل �هلل تعاىل, يا حممد, لو كانت �لأ�صجار  عن �صيء ل يعلمه 
ُكتَّاًبا, ما قدرو� على كتابة بع�س ثو�ب  و�لإن�س  و�لبحار مد�ًد�, و�جلن 
هذه �ل�صالة, يا حممد, ما من �أحد من �أمتك يدعو بهذه �ل�صالة �إل 
فاأما  �ملالئكة,  و�أربعة من  �لأنبياء,  من  �أربعة  ثو�ب  له  تعاىل  �هلل  كتب 
�لأنبياء: فثو�بك يا حممد, ومو�صى, وعي�صى, و�إبر�هيم - �صلو�ت �هلل 
وميكائيل,  �أنييا,  فثو�بي  و�ملالئكة:   ,- �أجمعني  عليكم  و�صالمه  عليهم 
�ل�صالة,  هذه  من  فعجبت   ,- �ل�صالم  عليهم   - وعزر�ئيل  و�إ�صر�فيل, 
و�أن �ملالئكة ي�صتغفرون ملن يدعو بها, ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص: من كان يوؤمن باهلل 
و�ليوم �لآخر, ومل يوؤمن بهذه �ل�صالة, فاأنا بريء منه, وهو بريء مني, 
ومن كانت هذه �ل�صالة عنده ومل يعلمها للم�صلمني فاأنا بريء منه, وهو 
بريء مني, وهذه �ل�صالة �جلليلة هي: ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم, �للهم 
�صلِّ على من �صميته ذ�كًر� حبيًبا, ومذكًر�, حممد ر�صول �هلل �صلى �هلل 
عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ على من �صميته �أحمًد� وحممد و�صيد حممد 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ على من �صميته �صابًر� 
نبًيا, ومر�قًبا, حممد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ 
�هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  حممد  وحليًما,  ورحيًما,  غالًبا,  �صميته  من  على 
ومزماًل,  جييو�ًد�,  عييدًل,  �صميته  من  على  �صلِّ  �للهم  و�صلم,  و�آلييه  عليه 
حممد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ على من �صميته 
و�صلم,  و�آله  ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه  وهادًيا, حممد  قا�صًما, مهدًيا, 
ر�صول �هلل �صلى  ا, حممد  �صكوًر�, وحري�صً �صميته  �للهم �صلِّ على من 
�هلل عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ على من �صميته قائًما, حفًيا, وعبد �هلل, 
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حممد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ على من �صميته 
�صاهًد�, ب�صرًي�, ومهدًيا, حممد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم, 
�للهم �صلِّ على من �صميته باهًيا, نوًر�, ومكًبا, حممد ر�صول �هلل �صلى 
�هلل عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ على من �صميته �صاكًر�, وولًيا, ونذيًر�, 
حممد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ على من �صميته 
طاهًر�, �صفًيا, وخمتاًر�, حممد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم, 
�للهم �صلِّ على من �صميته برهاًنا �صحيًحا, و�صريًفا, حممد ر�صول �صلى 
�هلل عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ على من �صميته م�صلًما, رءوًفا, رحيًما 
حممد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ على من �صميته 
موؤمًنا, حليًما, حممد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم, �للهم �صلِّ 
على من �صميته م�صباًحا, �آمًر� وناهًيا, حممد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
بع�س  و�صع  من  وهو  كذب,  �لدرجة:  �لطاهرين«.  �لطيبني  و�صلم  و�آله 

�ل�صوفية و�لطرقيني.

لك  لي�س  وما  �صعفك,  على  �صياأتيك  لك  كان  »ما  حديث:   •
يتحري  حتى  له  حيلة  ل  من  لأرزقيين  وجيياليل  وعزتي  بقوتك,  تناله  لن 
�ميير�أة  »�أتييت  �ملعجزة:  �لدعاء  له.  �أ�صل  ل  �لدرجة:  �حليل«.  �أ�صحاب 
فكان  بالذرية,  يرزقني  �أن  ربك  يل  �دُع  له:  وقالت  مو�صى,  �صيدنا  �إىل 
�صيدنا مو�صى - عليه �ل�صالة و�ل�صالم - ي�صاأل �هلل باأن يرزقها �لذرية, 
كان رب  كليم �هلل,   - و�ل�صالم  �ل�صالة  �صيدنا مو�صى - عليه  �أن  ومبا 
�لعزة - تبارك وتعاىل - يقول له: يا مو�صى, �إين كتبتها عقيم, فحينما 
�أتت �إليه �ملر�أة قال لها �صيدنا مو�صى: لقد �صاألت �هلل لك, فقال ربي يل: 
يا مو�صي �إين كتبتها عقيم, وبعد �صنة �أتت �إليه �ملر�أة تطلبه مرة �أخرى 
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�أن ي�صاأل �هلل �أن يرزقها �لذرية, فعاد �صيدنا مو�صى و�صاأل �هلل لها �لذرية 
مرة �أخرى, فقال �هلل له كما قال يف �ملرة �لأوىل: يا مو�صى �إين كتبتها 
وبعد  �لأوىل,  �ملرة  يف  له  �هلل  قاله  مبا  مو�صى  �صيدنا  فاأخربها  عقيم, 
فرتة من �لزمن �أتت �ملر�أة �إىل �صيدنا مو�صى وهي حتمل طفاًل, ف�صاألها 
�صيدنا مو�صى: طفل من هذ� �لذي معك؟ فقالت: �إنه طفلي, رزقني �هلل 
به, فكلم �صيدنا مو�صى ربه, وقال: يا رب, لقد كتبتها عقيًما, فقال �هلل 
- عز وجل وعال -: يا مو�صى, كلما كتبتها عقيًما, قالت: يا رحيم, كلما 
كتبتها عقيًما, قالت: يا رحيم, ف�صبقت رحمتي قدرتي«. �لدرجة: كذب 

ل ي�صح, وهو من و�صع بع�س �ل�صوفية و�لق�صا�صني.

�إل  عنك  ت�صغلنا  ول  �إليك,  �إل  منك  تاأخذنا  ل  »�للهم  • حديث: 
بك«. �لدرجة: ل ي�صح. 

ملسو هيلع هللا ىلص وقال: ملك �ملوت  �لنبي  على  جربيل  �مللك  »دخل  • حديث: 
بالباب, وي�صتاأذن �أن يدخل عليك, وما ��صتاأذن من �أحد قبلك, فقال له: 
�ئذن له يا جربيل. ودخل ملك �ملوت وقال: �ل�صالم عليك يا ر�صول �هلل, 
فقال  باهلل,  تلحق  �أن  وبني  �لدنيا,  �لبقاء يف  بني  �أخييريك  �هلل  �أر�صلني 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: بل �لرفيق �لأعلى, بل �لرفيق �لأعلى. فوقف ملك �ملوت عند 
ر�أ�س �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص كما �صيقف عند ر�أ�س كل و�حد منا, وقال: �أيتها �لروح 
ور�صو�ن,  ا من �هلل  ر�صً �إىل  بن عبد�هلل, �خرجي  �لطيبة, روح حممد 

ورب ر��ٍس غري غ�صبان«. �لدرجة: ل ي�صح.

�أحب  و�أنا  �ملوؤمن  عبدي  �أقب�س  ل  وجاليل,  »وعزتي  • حديث: 
�إقتاًر�  �أو  �صقًما يف ج�صده,  عملها  كان  �صيئة  بكل  �بتليته  �إل  �أرحمه  �أن 
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يف رزقه, �أو م�صيبة يف ماله �أو ولده, حتى �أبلغ منه مثل �لذر, فاإذ� بقي 
�أمه«.  ولدته  كيوم  يلقاين  �ملوت, حتى  �صكر�ت  عليه  �صددت  �صيء  عليه 

�لدرجة: لي�س له �إ�صناد. 

غ�صبه  �أم�صى  �صاء  �إن  عليهم,  �هلل  غ�صب  »خم�صة  حديث:   •
عليهم يف �لدنيا, و�إل �أمر بهم يف �لآخرة �إىل �لنار: �أمري قوم ياأخذ حقه 
�لظلم عنهم, وزعيم قوم  من رعيته ول ين�صفهم من نف�صه, ول يدفع 
يطيعونه ول ي�صاوي بني �لقوي و�ل�صعيف, ويتكلم بالهوى, ورجل ل ياأمر 
�أجرًي�  ��صتاأجر  ورجل  دينهم,  �أمر  يعلمهم  ول  بطاعة �هلل,  وولده  �أهله 
�لدرجة:  �مر�أته �صد�قها«.  ورجل ظلم  يوفه,  ومل  �لعمل  منه  فا�صتوفى 

مكذوب, ل �أ�صل له.

�صبعني  من  �صفاء  فيه  فاإن  به,  وتييد�وو�  �لثوم  »كلو�  حديث:   •
د�ًء«. �لدرجة: ل ي�صح.

بهذ�  �أ�صل  له  لي�س  �لدرجة:  باخلري جتدوه«.  »تفاءلو�  • حديث: 
�للفظ.

بيدي   - عنه  �هلل  ر�صي   - طالب  �أبي  بن  علي  »�أخذ  • حديث: 
يا  قييال:  ثييم  يتنف�س,  َجييَعييَل  �أ�ييصييَحييَر  فلما  �جلييّبييانيية,  ناحية  فاأخرجني 
ما  للخري, �حفظ عني  �أوعاها  �أوعية, فخريها  �لقلوب  زياد,  بن  كميل 
�لنا�س ثالثة: فعامل رباين, ومتعلم على �صبيل ناة, وهمج  �أقول لك: 
�لعلم,  بنور  ي�صت�صيئو�  مل  ريح,  كل  مع  مييلون  ناعق,  كل  �أتباع  رعيياع, 
و�أنت  �لعلم يحر�صك,  �ملال,  �لعلم خري من  وثيق.  �إىل ركن  يلجاأو�  ومل 
�لعمل -,  : على  رو�ييية  �لإنفاق, - ويف  يزكو� على  �لعلم  �ملييال,  حتر�س 
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�لعلم  عليه, وحمبة  و�ملال حمكوم  �لعلم حاكم,  �لنفقة,  تنق�صه  و�ملال 
دين يد�ن بها, �لعلم يك�صب �لعامل �لطاعة يف حياته, وجميل �لأحدوثة 
بعد وفاته, و�صنيعة �ملال تزول بزو�له, مات خز�ن �لأمو�ل وهم �أحياء, 
�لقلوب  يف  و�أمثالهم  مفقودة,  �أعيانهم  �لدهر؛  بقي  ما  باقون  و�لعلماء 
موجودة. هاه هاه, �إن ههنا علًما - و�أ�صار بيده �إىل �صدره - لو �أ�صبت 
للدنيا,  �لدين  �آلة  ي�صتعمل  عليه,  ماأمون  َلِقًنا غري  �أ�صبته  بل  له حملة, 
ي�صتظهر حجج �هلل على كتابه, وبنعمه على عباده, �أو منقاًد� لأهل �حلق 
ل ب�صري له يف �أحنائه )�أي: �أطر�فه(, ينقدح �ل�صك يف قلبه باأول عار�س 
من �صبهة, ل ذ� ول ذ�ك, �أو منهوًما للذ�ت, �صل�س �لقياد لل�صهو�ت, �أو 
مغرى بجمع �لأمو�ل و�لدخار, لي�س من دعاة �لدين, �أقرب �صبًها بهم 
�لأنعام �ل�صائمة؛ لذلك ميوت �لعلم مبوت حامليه, �للهم بلى: لن تخلو 
�أولئك  وبيناته,  �هلل  حجج  تبطل  لكيال  بحجته,  هلل  قائم  من  �لأر�ييس 
حججه  عن  �هلل  يدفع  بهم  قياًل,  �هلل  عند  �لأعظمون  عييدًد�,  �لأقلون 
بهم  هجم  �أ�صباههم,  قلوب  يف  ويزرعوها  نظر�ئهم,  �إىل  يوؤدوها  حتى 
و�أِن�صو�  �ملرتفون,  منه  ��صتوَعَر  ما  فا�صتالنو�  �لأمر,  حقيقة  على  �لعلم 
مبا ��صتوح�س منه �جلاهلون, �صحبو� �لدنيا باأبد�ن �أرو�حها معلقة باملالأ 
�لأعلى, �أولئك خلفاء �هلل يف �أر�صه, ودعاته �إىل دينه, هاه هاه �صوًقا �إىل 
�إذ� �صئت فقم«. �لدرجة: ل ي�صح عن  روؤيتهم, و��صتغفر �هلل يل ولك, 

علي - ر�صي �هلل عنه -, وكثري من كلماته �صحيحة �ملعنى.

ول  ذكييرك,  تن�صني  ول  مكرك,  توؤمني  ل  »�للهم  حديث:   •
كي  �إليييييك,  �ل�صاعات  �أحييب  يف  �أيقظني  �للهم  �لغافلني.  من  جتعلني 
�أ�صاألك فتعطيني, و�أ�صتغفرك فتغفر يل؛ �إنك كنت بي ب�صرًي� رحيًما«. 
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�لدرجة: ل ي�صح.

• حديث: »ل وجع �إل وجع �لعني ول هم �إل هم �لدين«. �لدرجة: 
ل �أ�صل له. 

و�إذ�  حر�م,  من  رزقه  عبد  على  غ�صب  �إذ�  �هلل  »�إن  • حديث: 
��صتد غ�صبه عليه بارك له فيه«. �لدرجة: لي�س بحديث.

حو�ر �لت�صهيد: »يبد�أ �مل�صهد ب�صيدنا ر�صول �هلل وهو مي�صي يف معييّة 
جربيل - عليه �ل�صالم - يف طريقهما ل�صدرة �ملنتهى يف رحلة �ملعر�ج. 
ويف مكان ما يقف �صيدنا جربيل عليه �ل�صالم, فيقول له �صيدنا حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص: �أهنا يرتك �خلليل خليله؟ قال �صيدنا جربيل: لكل منا مقام معلوم, 
�حرتقت,  تقّدمت  �أنييا  و�إذ�  �خرتقت,  تقّدمت  �أنييت  �إذ�  �هلل,  ر�صول  يا 
�صيدنا  فتقدم  �هلل,  خ�صية  من  �لبايل  كاحلل�س  جربيل  �صيدنا  و�صار 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص �إىل �صدرة �ملنتهى, و�قرتب منها, ثم قال �صيدنا ر�صول �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: �لتحيات هلل و�ل�صلو�ت �لطيبات, رد عليه رب �لعزة, �ل�صالم عليك 
�أيها �لنبي ورحمة �هلل وبركاته, قال �صيدنا ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: �ل�صالم علينا 
وعلى عباد �هلل �ل�صاحلني, فقال �صيدنا جربيل وقال �ملالئكة �ملقربون: 
�أ�صهد �أن ل �إله �إل �هلل, و�أ�صهد �أن حممًد� ر�صول �هلل«. �لدرجة: مو�صوع 

مكذوب, منت�صر بني �ل�صوفية.

• حديث: »�إن �ليتيم �إذ� بكى �هتز عر�س �لرحمن لبكائه, فيقول 
�هلل - عز وجل -ملالئكته: من �أبكى عبدي؛ و�أنا قب�صت �أباه, وو�ريته يف 
– تعاىل -: ��صهدو�,  �لرت�ب؟! فيقولون: ربنا, ل علم لنا. فيقول �لرب 

ملن �أر�صاه؛ �أر�صيه يوم �لقيامة«. �لدرجة: ل ي�صح. 
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ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  لر�صول  قلت  قييال:  رو�حييية  بيين  »عييبييد�هلل  حييديييث:   •
فيقبلك  و�حدة  �أن حت�صن  �أ�صاأت ع�صًر�  �إن  تياأ�س  ل  �أو�صني. فقال يل: 

�هلل«. �لدرجة: ل ي�صح.

�أو بلفظ: »من زنى  • حديث: »�لز�ين يزنى به ولو بجد�ر بيته«. 
ُزين به, و لو بحيطان د�ره«. �لدرجة: مو�صوع.

من  باًبا  �أتى  فقد  عذر  غري  من  �صالتني  جمع  »من  • حديث: 
�أبو�ب �لكبائر«. �لدرجة: ل ي�صح عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�صول  قال  قال:   - عنه  �هلل  ر�صي   - »�أن�س  • حديث: 
يا �أن�س, �لإميان ن�صفان: ن�صف �صكر, ون�صف �صرب«. �لدرجة: ل ي�صح.

�إىل كرثة �صالتهم و�صومهم, وكرثة �حلّج  • حديث: »ل تنظرو� 
و�أد�ء  �حلديث  �صدق  �إىل  �نظرو�  ولكن  بالليل,  وطنطنتهم  و�ملعروف, 
كتب  يف  موجود  وهو  �ل�صنة,  كتب  يف  وجود  له  لي�س  �لدرجة:  �لأمانة«. 

�ل�صيعة �لر�ف�صة.

• حديث: »�إن من �لذنوب ذنوًبا ل يكفرها �ل�صوم, ول �ل�صالة, 
من  »�إن  لفظ:  ويف  �لعيال«.  على  �ل�صعي  يكفرها  ولكن  �ل�صدقة,  ول 
 , �لعمرة  ول  �حلج  ول  �ل�صيام  ول  �ل�صالة  يكفرها  ل  ذنوًبا  �لذنوب 
قالو�: فما يكفرها يا ر�صول �هلل؟ قال: �لهموم يف طلب �ملعي�صة«. �لدرجة: 

مو�صوع.

�أعلمك دعاء ل  �ملوؤمنني:  ملسو هيلع هللا ىلص لأمري  �هلل  ر�صول  »قال  حديث:   •
تن�صى �لقر�آن: �للهم �رحمني برتك معا�صيك �أبًد� ما �أبقيتني, و�رحمني 
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من تكلف ما ل يعنيني, و�رزقني ح�صن �ملنظر فيما ير�صيك عني, و�ألزم 
�لذي  �لنحو  على  �أتلوه  �أن  و�رزقيينييي  علمتني,  كما  كتابك  حفظ  قلبي 
�للهم نور بكتابك ب�صري, و��صرح به �صدري, وفرح به  ير�صيك عني, 
قلبي, و�أطلق به ل�صاين, و��صتعمل به بدين, وقّوين على ذلك, و�أعني عليه 
�إنه ل معني عليه �إل �أنت, ل �إله �إل �أنت«. �لدرجة: لي�س له وجود يف كتب 

�ل�صنة, وهو موجود يف كتب �ل�صيعة �لر�ف�صة.

ملسو هيلع هللا ىلص, �أنه كان جال�ًصا يف �ملجل�س, فاأتاه  �لنبي  عن  »روي  • حديث: 
جربيل - عليه �ل�صالم - فقال: يا حممد ربك يقروؤك �ل�صالم, ويخ�صك 
بالتحية و�لإكر�م, ويقول لك: �إين �أريد �أن �أهدي �إليك هدية مل �أهدها 
ما هذه  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  فقال  بعدك.  ول من  قبلك  ل من  �أحد غريك,  �إىل 
�لهدية يا �أخي يا جربيل؟ فقال: دعاء مبارك من قر�أه مرة و�حدة يف 
�أجر من �صبح �هلل  �أو حمله معه كان له  �أو علقه عليه,  �أو كتبه,  عمره, 
�لبحر,  زبد  مثل  كانت  ولو  ذنوبه  وغفرت  �صنة,  ت�صعمائة   - – تعاىل 
ويخرج من ذنوبه كما ولدته �أمه, ومن �أر�د �أن ير�ك يف منامه فليقر�أه 
باإذن �هلل  ي�صفى  فاإنه  عليه  وقرئ  ا  كان مري�صً ومن  ير�ك,  فاإنه   وينام 
- تعاىل-, ومن كان خائًفا من �أحد كفاه �هلل من �صره, ومن كان فقرًي� 
�أغناه �هلل من �صعة ف�صله, ومن كان م�صافًر� �أمن من �صفره, ومن كتبه 
�هلل  �صفاه  و�صربه  �صديد  �أمل  به  وكان  نظيف  �إنيياء  يف  وزعفر�ن  مب�صك 
من ذلك �ملر�س, و�إن كتبه يف ورقة و جعله يف كفن �مليت يهون عليه رد 
�جلو�ب هلل يف �لقرب, وياأمن عذ�ب �لقرب, ويبعثه �هلل يوم �لقيامة ومعه 
له  �أو فقد  �صيء,  له  �صرق  �ل�صر�ط, ومن  �ألف من ملك يحملونه على 
مملوك فليتو�صاأ وي�صلي ركعتني ويقر�أ يف كل ركعة فاحتة �لكتاب و�صورة 



799

جنة الفقرات الثقافية

�لإخال�س, ويف �لثانية كذلك فاإذ� فرغ من �صالته يقر�أ هذ� �لدعاء فاإن 
�هلل – تعاىل - يرد عليه �صالته, و�إن مل يقر�أ فيجعله بني يديه ويقول: 
�للهم بحق هذ� �لدعاء رد �صالتي, و�ق�س حاجتي, ويذكرها. ومن قر�أه 
يف عمره مرة و�حدة ت�صمعه �ملالئكة وي�صاألون له من �هلل �ملغفرة, وروي 
عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: من قر�أ هذ� �لدعاء ومل يحرتمه, ومل يوؤمن به كنت بريًئا 
منه, ومن بخل به على �مل�صلمني فاإن �هلل يعذبه يوم �لقيامة عذ�ًبا �أليًما, 
�لدعاء. ومن  �أو ق�صد حرًبا قر�أ هذ�  �أر�د حاجة,  �إذ�  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  وكان 
ر�صي �هلل   - �ل�صديق  بكر  �أبو  وقال  عليه.  يغ�صى  �لدعاء   �صك يف هذ� 
عنه -: كان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يو�صينا بحفظ هذ� �لدعاء, �إذ� قر�أته �أرى �لنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يف منامي. وقال عمر بن �خلطاب - ر�صي �هلل عنه -: من بركة هذ� 
�لدعاء ظهر �لإ�صالم. وقال عثمان - ر�صي �هلل عنه -: من بركة هذ� 
�هلل  ر�صي   - �أبي طالب  بن  علي  وقال  �لكرمي.  �لقر�آن  �لدعاء حفظت 
عنه -: من حفظ هذ� �لدعاء ياأتي يوم �لقيامة وجهه كالقمر ليلة �لبدر, 
 :- عنه  �هلل  ر�صي   - �لب�صري  وقال ح�صن  بال ح�صاب,  �جلنة  ويدخل 
قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: كان له ف�صل وثو�ب ل يح�صيه �إل �هلل - تعاىل. من قر�أ 
هذ� �لدعاء يف عمره مرة و�حدة �أر�صل �هلل تعاىل له مائة �ألف ملك عند 
نزوله �لقرب, بيد كل ملك منهم طبق من نور, وعليه من كل ما يريد, 
ويقولون يا عبد�هلل ل تخف نحن نوؤن�صك �إىل يوم �لقيامة, وي�صري قربك 
رو�صة من ريا�س �جلنة, ويقول �هلل – تعاىل -: �أنا �أ�صتحي �أن �أعذب 
عليه   - قال جربيل  معه يف قربه.  دفن  �أو  وحمله  �لدعاء  هذ�  قر�أ  من 
�ل�صالم -: هذ� �لدعاء مكتوب على �أركان �لعر�س قبل ما خلق �هلل �لدنيا 
بخم�صمائة عام, ومن قر�أه باعتقاد �صو�ء يف �أول �ل�صهر �أو يف و�صطه �أو 
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يف �أخره يخلق �هلل - تعاىل - �صبعني �ألف ملك حتت �لعر�س, ولكل ملك 
�ألف ل�صان, ولكل ل�صان لغة ي�صبح �هلل - تعاىل - وي�صتغفرون ملن يقر�أ 
هذ� �لدعاء. ومن قر�أه على كفن ميت �أر�صل �هلل - تعاىل - له �صبعني 
�ألف ملك, ويف �أيديهم �أقد�ح من نور مالآنة من �ل�صر�ب �أربعة �ألو�ن من 
�صر�ب �جلنة, وعلى كل قدح منديل من نور خمتوم مكتوب عليه هدية 
من عند �هلل تعاىل �إىل فالن �بن فالن قارئ هذ� �لدعاء, وقال ر�صول 
قال جربيل  كله؟  �لثو�ب  لأمتي هذ�  �أيكون  يا جربيل  �أخي  يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل 
- عليه �ل�صالم -: بل �أكرث من ذلك. وقال جربيل: يا حممد, من قر�أ 
هذ� �لدعاء يف عمره مرة و�حدة كان له مثل ثو�ب �لأولياء, و�لأ�صفياء, 
هذ�  وهو  و�مل�صتغفرين,  و�ل�صاكرين,  و�ل�صابرين,  و�لعباد,  و�لزهاد, 
�لدعاء �ملبارك ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم: ب�صم �هلل نور, ب�صم �هلل نور 
�لطور,  مو�صى على جبل  وكلم  �لنور,  �لذي خلق  و�حلمد هلل  نور,  على 
وعلى  م�صهور,  و�جلاللة  وبالعزة  مذكور,  باملعروف  �لذي  �هلل  و�حلمد 
و�لأر�س,  �ل�صماو�ت  �لذي خلق  �ل�صر�ء م�صكور, و�حلمد هلل  و  �ل�صر�ء 
حم  كهيع�س,  يعدلون,  بربهم  كفرو�  �لذين  ثم  و�لنور  �لظلمات  وجعل 
ع�صق, �إياك نعبد, و�إياك ن�صتعني, يا حي يا قيوم بك �أ�صتعني, �هلل لطيف 
بعباده, يرزق من ي�صاء وهو �لقوي �لعزيز, يا كايف, يا غني عن كل �صيء 
بقدرتك على كل �صيء, �غفر يل كل �صيء, ول ت�صاألني عن �صيء, و��صرف 
عني كل �صيء, �إنك قادر على كل �صيء, بيدك �خلري, �إنك على كل �صيء 
�أكرب, ول حول  و�هلل  �إل �هلل,  �إله  ول  �صبحان �هلل, و�حلمد هلل,  قدير, 
ول قوة �إل باهلل �لعلي �لعظيم, برحمتك يا �أرحم �لر�حمني«. �لدرجة: 

كذب, لي�س بحديث. 
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• حديث: »رجل ��صتيقظ مبكًر� لي�صلي �صالة �لفجر يف �مل�صجد, 
ووقع  تعرث  �لطريق  منت�صف  ويف  �مل�صجد,  �إىل  وذهييب  وتو�صاأ,  لب�س 
وتو�صخت مالب�صه, قام ورجع �إىل بيته, وغري مالب�صه, وتو�صاأ, وذهب 
�إىل  ورجع  قام  مالب�صه  وتو�صخت  ووقع  تعرث  �ملكان  نف�س  ويف  لي�صلي, 
ا معه م�صباح,  بيته, وغري مالب�صه, وتو�صاأ وخرج من �لبيت, لقي �صخ�صً
�صاأله: من �أنت؟ قال: �أنا ر�أيتك وقعت مرتني وقلت �أنور لك �لطريق �إىل 
�دخل  له:  قال  �مل�صجد  باب  وعند  للم�صجد,  �لطريق  له  ونور  �مل�صجد, 
لن�صلي رف�س �لدخول, وكرر طلبه, لكنه رف�س وب�صدة �لدخول لل�صالة, 
�أنا �أوقعتك �ملرة  �أنا �ل�صيطان,  �صاأله: ملاذ� ل حتب �أن ت�صلي؟ قال له: 
�لأوىل لكي ترجع �لبيت ول ت�صلي بامل�صجد, ولكنك رجعت, وملا رجعت 
�إىل  �لثانية ورجعت  �ملرة  �أوقعتك  وملا  �لبيت غفر �هلل لك ذنوبك,  �إىل 
�لبيت غفر �هلل لأهل بيتك, ويف �ملرة �لثالثة خفت �أن �أوقعك فيغفر �هلل 

لأهل قريتك«. �لدرجة: لي�س بحديث, وهي من ق�ص�س �لوعاظ.

ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  عن   - عنه  �هلل  ر�صي   - هريرة  �أبي  »عن  • حديث: 
نادى  �لقيامة  يوم  كان  فيياإذ�  �ل�صحى,  له  ُيقال  باًبا  �جلنة  يف  �إن  قال: 
فادخلوه  بابكم  هذ�  �ل�صحى؟  �صالة  يدميون  كانو�  �لذين  �أين  مناٍد: 

برحمة �هلل«. �لدرجة: ل ي�صح. 

�لقيامة  �لناكح يده يوم  �أنه قال: يجيء  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن�س عن  »عن 
ويده حبلى«. �لدرجة: ل ي�صح. 

ي�صح. ل  �لدرجة:  يده«.  ناكح  �هلل  »لعن  • حديث: 
ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  عن   - عنه  �هلل  ر�صي   - مالك  بن  �أن�س  »عن  • حديث: 
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قال: �صبعة ل ينظر �هلل - عز وجل - �إليهم يوم �لقيامة, ول يزكيهم, ول 
يجمعهم مع �لعاملني, يدخلون �لنار �أول �لد�خلني, �إل �أن يتوبو�, �إل �أن 
يتوبو�, �إل �أن يتوبو� ممن تاب �هلل عليه: �لناكح يده, و�لفاعل, و�ملفعول 
به, ومدمن �خلمر, و�ل�صارب �أبويه حتى ي�صتغيثا, و�ملوؤذي جري�نه حتى 
يلعنوه, و�لناكح حليلة جاره«. ويف رو�ية عن عبد�هلل بن عمرو بن �لعا�س 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�صبعة ل ينظر �هلل - عز و  - ر�صي �هلل عنهما - عن �لنبي 
جل - �إليهم يوم �لقيامة, ول يزكيهم, ويقول: �دخلو� �لنار مع �لد�خلني: 
�لفاعل و�ملفعول به, و�لناكح يده, وناكح �لبهيمة, وناكح �ملر�أة يف دبرها, 
وناكح �ملر�أة و�بنتها, و�لز�ين بحليلة جاره, و�ملوؤذي جلاره حتى يلعنه«. 

�لدرجة: ل ي�صح. 

ملكان  �إليها  �هلل  �أر�صل  �لييولدة  �مليير�أة  �أر�دت  »�إذ�  حديث:   •
�إىل  ز�غ  �إخر�جه  �ليمني  �صاحب  �أر�د  فيياإذ�  �صمالها,  وعن  ميينها  عن 
جهة �ل�صمال, و�إذ� �أر�د �صاحب �ل�صمال �إخر�جه ز�غ �إىل جهة �ليمني, 

فتتوجع �ملر�أة فيقول �مللكان: ربنا, عجزنا عن �إخر�جه, فيتجلى �هلل 

�أنت �هلل �لذي  �أنا؟ فيقول �ملولود:  – تعاىل - ويقول: عبدي من 
لي�س  �لدرجة:  ر�أ�صه«.  وي�صجد, فيخرج من �صجوده على  �أنت  �إل  �إله  ل 

بحديث.

�هلل  »لعن  لفظ:  ويف  �إليه«  و�ملنظور  �لناظر  �هلل  »لعن  • حديث: 
�لناظر �إىل عورة �ملوؤمن و�ملنظور �إليه«. �لدرجة: مو�صوع.

يومه  �آخر  كان  ومن  مغبون,  فهو  يوماه  ��صتوى  »من  حديث:   •
ومن  �لنق�صان,  يف  فهو  �لييزيييادة  على  يكن  مل  وميين  ملعون,  فهو  �صًر� 
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يف  �صارع  �جلنة  �إىل  ��صتاق  وميين  لييه,  خري  فاملوت  �لنق�صان  يف  كييان 
�ملوت  ترقب  ومن  �ل�صهو�ت,  عن  لهي  �لنار  من  �أ�صفق  ومن  �خلييري�ت, 
هانت عليه �للذ�ت, ومن زهد يف �لدنيا هانت عليه �مل�صيبات »ويف لفظ: 
»من طلب �لدنيا قعدت به, ومن زهد فيها مل يبال من �أكلها, �لر�غب 
فيها عبد ملن ميلكها, �أدنى ما فيها يكفي, وكلها ل تغني, من �عتدل يومه 
فيها فهو مغرور, ومن كان يومه خرًي� من غده فهو مغبون, ومن مل يتفقد 
�لنق�صان عن نف�صه فاإنه يف نق�صان, ومن كان يف نق�صان فاملوت خري 
له«. �لدرجة: ل ي�صح, وهو موجود يف بع�س كتب �ل�صيعة �لر�ف�صة عن 

علي - ر�صي �هلل عنه - بلفظ مقارب.

غده  كان  ومن  مغبون,  فهو  بغده  يومه  ��صتوى  »من  حديث:   •
يوماه فهو مغبون,  ��صتوى  يومه فهو ملعون«. ويف لفظ: »من  �أتع�س من 

ومن كان يومه �صًر� من �أم�صه فهو ملعون«. �لدرجة: ل ي�صح.

ر�صول  قال   :- عنه  �هلل  ر�صي   - مالك  بن  �أن�س  »قال  • حديث: 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص: �إن �لأر�س تنادي كل يوم ع�صر كلمات وتقول: يا �بن �آدم, ت�صعى 
على ظهري وم�صريك يف بطني, وتع�صي على ظهري وتعذب يف بطني, 
وت�صحك على ظهري وتبكي يف بطني, وتاأكل �حلر�م على ظهري وتاأكلك 
�لديد�ن يف بطني, وتفرح على ظهري وحتزن يف بطني, وجتمع �حلر�م 
على ظهري وتذوب يف بطني, وتختال على ظهري وتذل يف بطني, ومت�صي 
م�صروًر� على ظهري وتقع حزيًنا يف بطني, ومت�صي يف �لنور على ظهري 
وتقعد  ظهري  على  �جلماعة  يف  ومت�صي  بطني,  يف  �لظلمات  يف  وتقعد 
وحيًد� يف بطني«. �لدرجة: لي�س له وجود يف كتب �ل�صنة, وهو من و�صع 

�لوعاظ.
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 - عنه  �هلل  ر�ييصييي   - �خليييدري  �صعيد  �أبيييي  »عيين  حييديييث:   •
قيييال: قيييال ر�ييصييول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: �إييياكييم وبييكيياء �ليييييتيييييم, فيياإنييه ييي�ييصييري يف 
�ليتيم؟  هذ�  �أبكى  �لييذي  ذ�  من  �جلبار:  وينادي  نيام,  و�لنا�س  �لليل 
�لدرجة:  �أر�صيه«.  �أن  علّي  فحق  و�أر�صاه  �أ�صكته  من  وجيياليل   وعزتي 

ل ي�صح.
قال  قييال:   - عنهما  �هلل  ر�صي   - عبا�س  �بن  »عن  حديث:   •
ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: ل تتمار�صو� فتمر�صو�, ول حتفرو� قبوركم فتموتو�« ويف 

لفظ: »ل تتمار�صو� فتمر�صو� فتموتو�«. �لدرجة: منكر. 
 - �ل�صالم  عليه   - د�وود  على  دخلت  �مر�أة  �أن  »روي  • حديث: 
فقالت: يا نبي �هلل, ربك ظامل �أم عادل؟! فقال د�وود: ويحك يا �مر�أة, 
هو �لعدل �لذي ل يجور, ثم قال لها: ما ق�صتك؟ قالت: �إين �مر�أة �أرملة, 
�لأم�س  فلما كان  �أقوم عليهم من عمل يدي,  بنات  عندي عيال وثالث 
�صددت غزيل يف خرقة حمر�ء, و�أردت �أن �أذهب لل�صوق لأبيعه و�أبلغ به 
و�لغزل وذهب,  و�أخذ �خلرقة  �نق�س علَيّ  �أنا بطائر قد  فاإذ�  �أطفايل, 
�أبلغ به �أطفايل. فبينما �ملر�أة مع د�وود -  وبقيت حزينة ل �أملك �صيًئا 
عليه �ل�صالم - يف �لكالم و�إذ� بالباب يطرق على د�وود, فاأذن بالدخول, 
�هلل,  نبي  يا  قالو�:  دينار  مائة  بيده  و�حد  كل  �لتجار  من  بع�صرة  و�إذ� 
�أعطها مل�صتحقها. فقال د�وود: ما حملكم على دفع هذ� �ملال؟ قالو�: يا 
نبي �هلل كنا يف مركب فهاجت علينا �لريح, و�أ�صرفنا على �لغرق, فاإذ� 
بطائر قد �ألقى علينا خرقة حمر�ء وفيها غزل, ف�صّددنا به عيب �ملركب, 
فهانت علينا �لريح, و�ن�صد �لعيب, ونذرنا هلل �أن يت�صدق كل و�حد منا 



805

جنة الفقرات الثقافية

مبائة دينار, فهذ� �ملال بني يديك, فت�صدق به على من �أردت. فالتفت 
�ملر�أة وقال: »رب يتجر لك يف �لرب و�لبحر وجتعلينه ظاملًا,  �إىل  د�وود 
و�أعطاها مائة دينار وقال لها: �أنفقيها على عيالك«. �لدرجة: ق�صة ل 

�أ�صل لها ولي�صت بحديث.
لي�س  �لدرجة:  فرعون«.  ميجد  حتى  �ل�صاعة  تقوم  »ل  • حديث: 

بحديث. 
�لدرجة:  بزة فرعون«.  يظهرو�  �ل�صاعة حتى  تقوم  »ل  • حديث: 

لي�س بحديث.
ملسو هيلع هللا ىلص: جاءين جربيل ز�ئًر� ومودًعا؛ فقلت له: يا  »قال  حديث:   •
جربيل؛ هل �صتنزل على �لأر�س من بعدي؟ قال: نعم. قلت: ولكنك تاأتي 
حممد؛  يا  �صدقت  قال:  بعدي؟!  نبي  من  ولي�س  و�لر�صل؛  �لأنبياء  �إىل 
�إنني �صاأهبط باأمر خا�س من ربي؛ يف �آخر �لزمان؛ كيما �أرفع �جلو�هر 
�أرفع  قال:  �لع�صر؟  �جلو�هر  هذه  وما  ملسو هيلع هللا ىلص:  حممد  �صيدنا  قال  �لع�صر, 
قلوب  �ملحبة من  �أرفييع  لل�صاحلني,  �إل  يبارك  �لأر�ييس؛ فال  �لربكة من 
�لبعيدين من ربهم؛ فيتظاهرون باحلب نفاًقا. �أرفع �ل�صفقة من قلوب 
�لأقارب؛ فال يتعاطفون ول يتحابون, �أرفع �لعدل من �لق�صاء و�حلكام 
فال يقيمون للعدل ميز�ًنا, �أرفع �حلياء من �لن�صاء فيجرين ور�ء �لغنى 
فيت�صبهون  �لييرجييال  من  �لنخوة  �أرفييع  �لطريق,  يف  ويتعرين  و�لييزنييا, 
فيخ�صون  �لعلماء  من  و�لزهد  �لييورع  �أرفييع  �لأوبييياء,  ويحملون  بالن�صاء 
حكامهم وينافقونهم, �أرفع �ل�صرب من �لفقر�ء فال يتظاهرون ما ب�صر 
�هلل به �ل�صابرين, �أرفع �لإميان من قلوب �ملتعبدين حلبهم و�لختالط 
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بالعامة, �أرفع �لقر�آن من �صدور حفظته فال يرون فيه �إل كالًما ل معنى 
له«. �لدرجة: ل وجود له يف كتب �ل�صنة. 

• حديث: »لعن �هلل �لد�خل فينا من غري ن�صب و�خلارج منا من 
غري �صبب«. �لدرجة: ل ي�صح.

�لإميييان,  �إىل  تدعو  و�لنظافة  نظافة,  فاإنه  »تخللو�  حديث:   •
و�لإميان مع �صاحبه يف �جلنة«. �لدرجة: ل ي�صح. 

• حديث: »من قر�أ �ل�صورة �لتي يذكر فيها �آل عمر�ن يوم �جلمعة 
�صلى �هلل عليه ومالئكته حتى حتجب �ل�صم�س«. �لدرجة: ل ي�صح. 

كان  و�إن  فاأنزله,  �ل�صماء  يف  رزقي  كان  �إن  »�للهم  حديث:   •
كان  و�إن  فقربه,  بعيًد�  رزقييي  كييان  و�إن  فيياأخييرجييه,  �لأر�يييس  يف  رزقييي 
رزقي قريًبا فاأظهره, و�إن كان رزقي قلياًل فزده, و�إن كان رزقي كثرًي� 

فباركه«. �لدرجة: لي�س بحديث.
• حديث: »من قال حني ي�صبح ثالث مر�ت: �أعوذ باهلل �ل�صميع 
�لعليم من �ل�صيطان �لرجيم ثم قر�أ ثالث �آيات من �آخر �صورة �حل�صر 
فى  مات  و�إن  مي�صي,  حتى  عليه  ي�صلون  ملك  �ألف  �صبعني  به  �هلل  ل  وكَّ
هذ� �ليوم مات �صهيًد� و�إن قالها حني مي�صي كان بتلك �ملنزلة«. �لدرجة: 

�صعيف.
• حديث: »رحم �هلل �مر�أً جب �أو ذب �لغيبة عن نف�صه«. �لدرجة: 

ل �أ�صل له.
 • حديث: »�أخرج �بن �لنجار عن �حل�صن بن �أحمد بن �ل�صيدلين 
قال: �أخربتني �أمي �أنها كانت حاماًل قالت: ف�صاألت �هلل �أن يفرج عني 
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فر�أيت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلصيف �ملنام فقال يل: يا �أم حبيب, قويل: يا م�صهل �ل�صديد, 
ويا ملني �حلديد, ويا منجز �لوعيد, ويا من هو كل يوم يف �أمر جديد, 
�أخرجني من حلق �مل�صيق, �إىل �أو�صع �لطريق, بك �أدفع ما ل �أطيق, ول 
حول ول قوة �إل باهلل �لعلي �لعظيم, قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: من قر�أ و�أخرب 

�لنا�س بهذ� �لدعاء فرج �هلل همه« �لدرجة: لي�س بحديث.
عربي,  و�لقر�آن  عربي,  لأين  لثالث:  �لعرب  »�أحبو�  حديث:   •

وكالم �أهل �جلنة عربي«. �لدرجة: ل ي�صح.
• حديث: »يقول �هلل - عز وجل -: من �صغله ِذكري عن م�صاألتي, 

�أعطيته �أف�صل ما �أعطي �ل�صائلني«. �لدرجة: ل ي�صح.
على  حر�م  و�لآخرة  �لآخرة,  �أهل  على  حر�م  »�لدنيا  • حديث: 

�أهل �لدنيا, و�لدنيا و�لآخرة حر�م على �أهل �هلل«. �لدرجة: مو�صوع.
لي�س  �لييدرجيية:  مكرهم«.  �أميين  قييوم  لغة  تعلم  »ميين  حديث:   •

بحديث, ول �أ�صل له. 
• حديث: »جاء نفر من �لن�صارى مع ر�هبهم �إىل م�صجد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فاجته  و�لنفائ�س,  �لذهب  من  قطًعا  معهم  يحملون  وكانو�  �ملدينة,  يف 
�لر�هب �إىل جماعة كان �أبو بكر - ر�صي �هلل عنه - بينهم وقال: �أيكم 
فالتفت  بكر,  �أبي  �إىل  �حل�صور  فاأ�صار  دينه؟  و�أمييني  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  خليفة 
��صمي )عتيق(,  بكر:  �أبو  فقال  ��صمك؟  ما  وقال  بكر  �أبي  �إىل  �لر�هب 
�أبو بكر: ��صمي �لآخر �صديق.  فقال �لر�هب: وما ��صمك �لآخر؟ فقال 
�أبو بكر: كال, فقال �لر�هب:  �آخر؟ فقال  فقال �لر�هب: وهل لك ��صم 
ماذ�  بكر:  �أبو  فقال  �آخيير.  �صخ�س  فهنالك  �أنت  �أق�صدك  مل  �إين  �إذن 
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تعني؟ فقال �لر�هب: لقد جئت مع هذه �جلماعة من �لروم ونحمل معنا 
�لأمو�ل و�لذهب و�لف�صة, وهدفنا �أن ن�صاأل خليفة �مل�صلمني بع�س �لأ�صئلة, 
فاإن �أجاب عليها جو�ًبا �صحيًحا فاإننا �صنعتنق �لإ�صالم, ونطيع �لأو�مر, 
ي�صتطع  و�إن مل  �مل�صلمني,  بني  لتوزع  �لأمييو�ل  به من  �أتينا  ما  له  ون�صلم 
�أبوبكر  فقال  بلدنا.  �إىل  �صرنجع  فاإننا  �أ�صئلتنا  على  يجيب  �أن   �خلليفة 
�حلرية  تعطيني  �أن  يجب  �ليير�هييب:  فقال  �صل!   :- عنه  �هلل  ر�صي   - 
�لر�هب:  فقال  فا�صاأل.  ذلييك  لك  بكر:  �أبييو  فقال  �لتكلم.  يف  و�لأميييان 
�ل�صيء �لذي لي�س هلل, ولي�س عند �هلل, ول يعلمه �هلل؟  �أخربين ما هو 
فتحرّي �أبو بكر - ر�صي �هلل عنه - وقال لأ�صحابه بعد مكٍث طويل: عليَّ 
�إليه  بعمر. فاأخربو� عمر - ر�صي �هلل عنه - فح�صر �ملجل�س, فالتفت 
�لر�هب, وطرح عليه �أ�صئلته ولكنه عجز عن �لإجابة, ثم �أخربو� عثمان 
- ر�صي �هلل عنه - فجاء �إىل �مل�صجد, ف�صاأله �لر�هب ولكنه �أخفق عن 
ا, و�أخذ �لنا�س يتمتعون ويقولون: �إن �هلل يعلم كل �صيء, وله  �لإجابة �أي�صً
�ل�صيوخ  �إّن هوؤلء  �لر�هب:  �لغريبة؟! فقال  �لأ�صئلة  كل �صيء, فما هذه 
�لرجوع  على  وعييزم  باأنف�صهم,  �غييرتو�  ولالأ�صف  ولكنهم  كبار  رجييال 
و�أخربه   - عنه  �هلل  ر�صي  علي   - �لإمييام  �إىل  �صلمان  فهرع  وطنه.  �إىل 
�لإمام  �ملهمة, فذهب  �مل�صاألة  ليحل هذه  ُي�صرع  �أن  �إليه  وتو�صل  بالأمر, 
علي - ر�صي �هلل عنه - مع ولديه �حل�صن و�حل�صني �إىل �مل�صجد, ففرح 
�مل�صلمون بقدومهم, وكربو�, وقامو� من مكانهم �حرت�ًما لهم. فقال �أبو 
بكر - ر�صي �هلل عنه -للر�هب: لقد ح�صر من كنت تطلب, ف�صل ما �صئت 
�أن ت�صاأل. فالتفت �لر�هب �إىل �لإمام علي - ر�صي �هلل عنه - وقال: ما 
��صمك؟ فقال �لإمام علي - ر�صي �هلل عنه -: ��صمي عند �ليهود )�أليا(, 
فقال  )حيدرة(.  �أمي  وعند  )علي(,  �أبي  وعند  )�إيليا(,  �مل�صيح  وعند 
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�لر�هب: وما هي ن�صبتك مع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال �لإمام علي - ر�صي �هلل عنه 
-: �إنه �أخي, و�بن عمي, و�أنا �صهره. فقال �لر�هب: ق�صًما بعي�صى �إنك 
�أنت مق�صودي و�صالتي. فاأخربين ما هو �ل�صيء �لذي لي�س هلل, ولي�س 
عند �هلل, ول يعلمه �هلل؟ فقال �لإمام علي - ر�صي �هلل عنه -: ما لي�س 
ول من  قولك:  و�أما  ولد,  ول  له �صاحبة  لي�س  �أحد,  تعاىل  �هلل  فاإن  هلل 
عند �هلل, فلي�س من �هلل ظلم لأحد, و�أما قولك: ل يعلمه �هلل, فاإن �هلل 
ل يعلم له �صريًكا يف �مللك. فلما �صمع �لر�هب هذ� �جلو�ب �أرخى حز�مه 
وو�صعه على �لأر�س, ثم �صم �لإمام علي - ر�صي �هلل عنه - �إىل �صدره, 
وقّبله بني عينيه وقال: �أ�صهد �أن ل �إله �إل �هلل, و�أن حممد ر�صول �هلل, 
و�أ�صهد �أنك و�صيه, وخليفته, و�أمني هذه �لأمة, ومعدن �حلكمة؛ و��صمك 
يف �لتور�ة: )�أليا(, ويف �لإنيل: )�إيليا(, ويف �لقر�آن: )علي(, ويف كتب 
�لأولني: )حيدرة(, لقد وجدتك و�صًيا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص حًقا, و�إنك لأحق �لنا�س 
فاأجاب  �لقوم؟  هييوؤلء  مع  ق�صتك  هي  فما  �ملجل�س؛  هذ�  يف  باجللو�س 
�لإمام علي ر�صي �هلل عنه بكالم وجيز, ثم نه�س �لر�هب وقّدم جميع 
�أمو�له �إىل �لإمام علي - ر�صي �هلل عنه -. فاأخذ �لإمام علي - ر�صي 
�هلل عنه - �لأمو�ل منه, وق�صمها على فقر�ء �ملدينة وهو جال�ٌس يف ذلك 
�ملجل�س. ورجع �لر�هب ومر�فقوه �إىل وطنهم بعد �أن �عتنقو� �لإ�صالم«. 

�لدرجة: باطل ومو�صوع, وهو من �أكاذيب �ل�صيعة �لر�ف�صة.
ملسو هيلع هللا ىلص عن �لو�دي �ملقد�س: مِلَ �صمي �ملقد�س؟  • حديث: »�صئل ر�صول 
�هلل  وكلم  �ملالئكة,  فيه  و��صطفيت  �لأرو�ح,  فيه  قد�صت  لأنييه   فقال: 
- عز وجل - فيه مو�صى تكليًما... «. �لدرجة: مل نده �إل يف كتب �ل�صيعة. 
وروي  بحديث,  لي�س  �لدرجة:  �ملوؤمن«.  ريحانة  »�ملوت  • حديث: 

عن �حل�صني بن علي - ر�صي �هلل عنهما -.
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الريا�شة للجميع

من  العديد  من  الوقاية  يف  مهم  دور  اليومية  حياتنا  يف  للريا�صة 
الأمرا�س، وكذلك منع التعر�س للكثري من الإ�صابات - باإذن اهلل -.

فلي�س  اليومية،  حياتنا  يف  الريا�صة  اأهملنا   - ولالأ�صف   - اأننا  اإل 
هناك اأي ن�صاط ريا�صي يقوم به الفرد، وي�صتمر عليه ب�صكل يومي، اأو �صبه 

اأ�صبوعي - اإل ما ندر - .
بل العجيب اأننا نرى تزايد الأمرا�س يف جمتمعنا العربي والإ�صالمي، 

www.alukah.net



812

جنة الفقرات الثقافية

�صواًء الأمرا�س املزمنة مثل ال�صكري وال�صغط، اأم غريهما من الأمرا�س.
ثم  وق��دره..  اهلل  ق�صاء  لول  لتكون  كانت  ما  الأمرا�س  هذه  وكل 

اإهمالنا يف الهتمام بالريا�صة من متارين وغريها.
لذا.. كان ل بد من امل�صاهمة من خالل هذا املرجع بعمل ِفقرة خا�صة 
للريا�صة اأ�صميناها بالعنوان ال�صهري )الريا�صة للجميع(؛ حتى يتبادر اإىل 
ذهن القارئة وامل�صتمعة والطالبة؛ اأن الريا�صة هي ملك للجميع، ال�صغرية 
حق  له  اجلميع  والأن��ث��ى..  وال��ذك��ر  واملري�صة،  وال�صحيحة  والكبرية، 

ا حق بذلك. مبمار�صة الريا�صة، ولنف�صها اأي�صً
فرنيد اأن نو�صل ر�صالة اإىل طالباتنا يف املدار�س باأن الريا�صة حق 
اأ�صد احلر�س، وال�صتمرار عليها  للج�صم، والعقل ل بد من احلر�س عليها 

قدر الإمكان، وترك الك�صل واخلمول؛ لأنهما عدوان لدودان للريا�صة.
اأداء التمارين الريا�صية يف املنزل؛  اأهمية  ا التنبيه على  اأي�صً ونود 

لأن اجل�صم يحتاج اإىل عناية.
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الريا�شة .. وارتفاع �شغط الدم

بانتظام  �لريا�صة  باأن ممار�صة  �لقول  �أيدت در��صة طبية حديثة 
تقي من �رتفاع �صغط �لدم. فقد �أكد �لباحثون من جامعة �إلينوي, �أن 
ت�صاعد على  يومًيا,  �صاعة  لن�صف  كامل�صي  �لب�صيطة,  �ملعتدلة  �لتمارين 

خف�س �صغط �لدم �إىل حدوده �لطبيعية.
ومن �ملعروف �أن �أكرث من )60( مليون �صخ�س يف �أمريكا يعانون 
 "90/140" م�صتوى  عندهم  �لدم  �صغط  )يتجاوز  �لدم  �صغط  �رتفاع 

ملم زئبقي(.
وقد قام �لباحثون يف �لدر��صة �لتي ��صتمرت )6( �أ�صهر مبتابعة 
ملدة  يومًيا  بامل�صي  وقامو�  �لدم,  �صغط  بارتفاع  م�صاًبا  ا  مري�صً  )40(

)30( دقيقة )1( �إىل )2.5( كم.
وكانت در��صة �صابقة قد �أظهرت �أن �مل�صي م�صافة )3( كم يومًيا 
قد �أدت �إىل �نخفا�س يف �صغط �لدم بنحو )11( ملم زئبقي بعد مرور 

�صتة �أ�صهر على ممار�صة ذلك �لن�صاط بانتظام.
ويجمع �لأطباء على �لن�صح بالإكثار من �مل�صي, و��صتخد�م �لدرج 
�لدم  ترك �صغط  �أن  �مللح, حمذرين من  و�لإقييالل من  �مل�صاعد,  بدل 
مرتفًعا دون عالج ميكن �أن يوؤدي �إىل �ختاللت وخيمة, كاإ�صابة �لقلب 

مبر�س �صر�يني �لقلب, �أو حدوث ق�صور يف �لكلى �أو �صعف يف �لب�صر.
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الريا�شة .. عالج لالكتئاب

يف در��صة حديثة ن�صرتها �ملجلة �لربيطانية للطب �لريا�صي, �أظهر 
يحرك  جهاز  على  �لريا�صة  ممار�صة  �أن  برلني,  جامعة  من  �لباحثون 
�لقدمني ملدة )30( دقيقة يومًيا ميكن �أن يخفف من �ل�صعور بالكتئاب 

ب�صورة �أ�صرع من �لعقاقري.
ا كانو� م�صابني بالكتئاب  وقد �أجريت �لدر��صة على )12( �صخ�صً
�لبدنية  �لريا�صة  بدء  من  �أيام  ع�صرة  وبعد  �أ�صهر,  ت�صعة  ملدة  �ل�صديد 

�نخف�س م�صتوى �لكتئاب لدى هوؤلء �ملر�صى بنحو )%25(.
وقد �أكدت �لدر��صات �لأخرى, �أن �لقيام بالريا�صة �لبدنية يحفز 
�إفر�ز مو�د كيميائية خا�صة تدعى )�لأندروفني(, �لتي جتعل  �ملخ على 

�ملرء ي�صعر بر�حة نف�صية �أكرب.
من  �صغرية  عينة  على  كانت  در��صتهم  بيياأن  �لباحثون  و�عييرتف 
�أكرب  �إجر�ء در��صات  �لنتائج كانت م�صجعة, وحثو� على  �ملر�صى, لكن 

تركز على دور �لريا�صة �لبدنية يف عالج �مل�صابني بالكتئاب.

ريا�شة ب�شيطة جتنبك اآالم الظهر

تعترب �آلم �لظهر م�صكلة تقلق �ملاليني من �لنا�س يف كل �ملجتمعات, 
ويعزى ذلك لفرت�ت �جللو�س �لطويلة يف �لعمل �أو �لبيت �أو على مقاعد 

�ملدر�صة.
�ليومي  و�ل�صفر  و�لبد�نة,  وقلة �حلركة,  �لك�صل  بلة  �لطني  ويزيد 
�لنا�س  من  �لكثري  �أن  �إىل  �إ�صافة  هذ�  �لعمل.  �إىل  �لبيت  من   �لطويل 
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ل ميار�صون ريا�صة بدنية تذكر للعناية بظهورهم.
و�لو�صادة  �جليد  �لفر��س  �أهمية  على  ي�صدد  من  �خلييرب�ء  وميين 
�ل�صحية, يف حني ي�صدد �آخرون على �أهمية متارين �للياقة �أو �لتدليك, 

وغري ذلك.
و�حلقيقة �أن حل م�صكلة �آلم �لظهر, لي�صت �أمًر� �صعًبا �أو جمهًد� 

كما قد يظن بع�س �لنا�س.
للعمود  منتظم  دمييوي  تدفق  وجييود  عييدم  �أن  �لباحثون,  ويييوؤكييد 
�لفقري ي�صهم يف �إحد�ث �آلم �لظهر؛ ولهذ� فاإن �لعمود �لفقري يحتاج 
�إىل حتريكه للمحافظة عليه ن�صيًطا وحيوًيا. فاحلركة تبعث �حلياة فيه 

من خالل دفع �ل�صو�ئل و�لأوك�صجني �إىل تلك �ملفا�صل.
�لب�صيطة  �لتمارين  بع�س  بالتعود على ممار�صة  وين�صح �خلرب�ء 
للظهر, وهي يف �حلقيقة ل ت�صتغرق وقًتا طوياًل ول تكلف �أية م�صاريف.

امل�شي وحت�شني عمل القلب

يفيد �مل�صي يف حت�صني �أد�ء �لقلب و�ملحافظة على �صحته وخف�س 
�لغذ�ئي و�ل�صتفادة  �لتمثيل  �لدم وحت�صني  �لكول�صرتول وخف�س �صغط 
من �لعنا�صر �لغذ�ئية؛ �إذ ت�صري �لدر��صات �إىل �أن معدل �لتمثيل �لغذ�ئي 
يكون بطيًئا لدى �لإن�صان �لبدين �لذي ل ميار�س �حلركة, بينما �لتمثيل 
ويقوي  �لريا�صة,  �أو  �حلركة  ميار�س  من  لييدى  �صريًعا  يكون  �لغذ�ئي 
�لعظام ويحافظ على �صحة �ملفا�صل ويقوي �لع�صالت ويخفف من حدة 
�إفر�ز هرمون  على  ت�صاعد  عام  ب�صكل  �لريا�صة  �إن  �إذ  �لنف�صي؛  �لتوتر 
�لأندروفني �لذي مينح �لإن�صان �ل�صعور بالر�حة و�ل�صعادة. وريا�صة �مل�صي 
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�لناجمة  و�ل�صطر�بات  بالقلق  و�ل�صعور  �لتوتر  حدة  من  تخفف  بذلك 
من �صغوط �حلياة �ليومية �لتي ل تنتهي. وعن طريق مز�ولة �لأن�صطة 
�لريا�صية, مبا يف ذلك ريا�صة �مل�صي يح�صل �لإن�صان على مفهوم �لذ�ت 
من �لناحية �لإيجابية, حيث ي�صعر بال�صعادة و�ل�صرور و�لنظرة �ملتفائلة 

عن �صخ�صيته وذ�ته.
�لأمر �لذي يجب �لإميان به و�لقتناع �لتام بجدو�ه �صرورة �مل�صي 
على �أية حال من �لأحو�ل, ول �صك �أن �خلالق - �صبحانه وتعاىل - حني 
جعل �مل�صي �صمة يف كل �إن�صان علم �أنه �صيحفظ تو�زن �لإن�صان ويحافظ 
على لياقته لأب�صط �أنو�ع �لريا�صة فبمجرد �مل�صي يكت�صب �لإن�صان �لكثري 
من �للياقة �لبدنية ويق�صي على �لكثري من �لأمر��س �لتي ميكن �أن تعرتيه 
لكرثة جلو�صه وقلة حركته, و�مل�صي هو �لريا�صة �لو�صط بني �لريا�صات؛ 
فال هو بالعنيف فيجهد �جل�صد ويوؤدي �إىل ت�صخم �لع�صالت, كما نر�ه 
عند �لذين ميار�صون �ألعاب �لقوى, ول هو �صيِّئ لدرجة و�صول �لإن�صان 
معه �إىل �لرتهل؛ لذ� كان �مل�صي هو �حلل �لو�صط ملقاومة ما ينتج جر�ء 

تركه.

امل�شي واللياقة البدنية

�إن �مل�صي من �أقل �لتمارين �لريا�صية �صرًر� على �ملفا�صل, و�لأقل 
يف �حتمالت �لإ�صابة خالل �لتمارين. 

�لأك�صجني )�أيروبك(, وهو  �لتي يحرق فيها  �لتمارين  �مل�صي من 
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بالتايل يفيد �لقلب و�لرئتني ويح�ّصن من �لدورة �لدموية. 
�لنا�س  ت�صاعد  �لتي  �لإجييهيياد  �ملتو�صطة  �لريا�صات  من  �مل�صي 
ويقوي  �لز�ئدة,  �لطاقة  بحرق  ور�صاقتهم  لياقتهم  على  �ملحافظة  على 
�لع�صالت و�جلهاز �لدوري ويح�ّصن من ��صتخد�م �لأك�صجني و�لطاقة يف 
�جل�صم؛ ولذلك يقلل من �ملخاطر �ملرتبطة بال�صمنة و�ل�صكري و�صرطان 

�لثدي و�صرطان �لقولون و�أمر��س �لقلب. 
يعترب �مل�صي م�صابًها لتمارين حمل �لأثقال؛ فامل�صي بقامة م�صتقيمة 
متزنة يقوي �لع�صالت يف �لأرجل و�لبطن و�لظهر, ويقوي �لعظام ويقلل 

من �إ�صابتها باله�صا�صة. 
و�لإجهاد  و�لقلق  �لنف�صية  �ل�صغوط  من  �لتخل�س  يف  �مل�صي  يفيد 
�لع�صبي  �جلهاز  جتيياوب  وميين  �لنف�صي  �لو�صع  من  ويح�ّصن  �ليومي, 

)�ليقظة( وهذ� ناجت من �ملركبات �لتي يفرزها �جل�صم خالل �مل�صي. 
ي�صاعد �مل�صي على �لتخل�س من �لوزن �لز�ئد, وهذ� بالطبع يعتمد 
�لذي  فال�صخ�س  �ملبذول(.  �جلهد  )مقد�ر  و�صرعته  �مل�صي  مدة  على 
�صعًر�  و)250(   )200( بني  ما  يحرق  �صاعة  كم/  �أربعة  مبعدل  مي�صي 

حر�رًيا يف �ل�صاعة )20 �إىل 30 جر�ًما من �لدهون(
و�أكدت مقالة ن�صرت يف جملة )B.M.T( �ل�صهرية, �أنه للوقاية 
من مر�س �صر�يني �لقلب و�جللطة �لقلبية يجب على �لإن�صان �أن ميار�س 
نوًعا من �أنو�ع �لريا�صة �لبدنية كامل�صي �ل�صريع, �أو �جلري, �أو �ل�صباحة 

ملدة )20-30( دقيقة مرتني �أو ثالث مر�ت يف �لأ�صبوع على �لأقل.
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اأهمية الريا�شة والتمارين

باملزيد من  لك  وت�صمح  �لوحد�ت �حلر�رية  �ملزيد من  ي حترق   1
�لأكل.

�أميير��ييس  وبع�س  �لقلب  مبيير�ييس  �لإ�ييصييابيية  خميياطيير  تخف�س  ي   2
�ل�صرطان.

3 ي تعطيك �صعوًر� جيًد� عن نف�صك, بحيث ت�صبحني مدركًة وو�عيًة 
ملا �أكلته و�لكمية �لتي تاأكلينها.

4 ي تخف�س م�صتوى �لإجهاد.
ن م�صتوى �صكر �لدم. 5 ي حُت�صِّ

ن قدرة �لرئتني. 6 ي حُت�صِّ
ن وظيفة �لقلب و�لأوعية �لدموية. 7 ي حُت�صِّ

8 ي تزيد قوة �لع�صالت.
9 ي تخف�س م�صتوى �لكول�صرتول.

10 ي حتافظ على مرونة �ملفا�صل وقوة �لعظام.
و�لإ�صابات  �ل�صقطات  مينع  مما  �جل�صدي؛  �لتو�زن  ن  حُت�صِّ ي   11

�لأخرى.
12 ي متنع ح�صول �لإم�صاك.

ن �لنوم. 13 ي حُت�صِّ
14 ي تخف�س من �لكاآبة و�لإرهاق.

ن �لقدرة على �لتفكري و�لتذكر. 15 ي حُت�صِّ
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ن �ملظهر وتعطيه وهًجا. 16 ي حُت�صِّ
17 ي جتدد �ل�صباب وتعطي �صًنا بيولوجًيا �أ�صغر من �ل�صن �لزمني.
�أن �لريا�صة  و�إذ� مل تكن كل هذه �لأ�صباب كافية لك؛ فقد ظهر 
ن �لنوعية �لإجمالية للحياة, فعندما يكون �صعورك �جل�صدي جيًد�  حُت�صِّ

متيلني �إىل �صنع تغيري�ت توؤدي �إىل �صعور نف�صي �أف�صل ب�صكل عام.

ملاذا الريا�شة اخلفيفة اأف�شل؟

�لريا�صة  متار�س  �أن  �لغذ�ئية  �حلمية  �صاحبة  من  �ملطلوب  �إن 
�خلفيفة؛ لأنها دو�ء ول يجب تناول جرعات ز�ئدة من هذ� �لدو�ء, �أي 
�أن  يجب  ل  �لريا�صة  �أحببت ممار�صة  لو  وحتى  �لريا�صة.  �لإفيير�ط يف 
متار�صيها ب�صكل ز�ئد, و�لأهم من كل ذلك �أن تبدئي بتنفيذ برناجمك 
ببطء  عندك  �لحتمال  وقوة  قدرتك  تتنامى  حتى  بالتدريج؛  �لريا�صي 

وبال�صرعة �لتي تنا�صبك.
منها,  �ل�صعبة  خا�صة  �لريا�صة,  من  �لإكثار  �إىل  بالن�صبة   �أمييا 
فال ن�صجع ذلك؛ وذلك �إذ� مار�صت كثرًي� من �لريا�صة وب�صرعة كبرية 
�إىل  �لو�صول  وعييدم  بالإحباط  ت�صابي  �أو  جل�صدك,  �لأذى  ت�صبب  قد 
�للياقة ب�صرعة فتتوقفي عن �لتمرين باكًر� وكلًيا. ويظن معظم �لنا�س 
�ل�صحيح, فال  و�لنقي�س هو  �ملنا�صبة  �لتمارين  �ملوؤملة هي  �لتمارين  �أن 
 )130( �إىل  عندك  �لقلب  نب�س  معدل  ي�صل  �أن  من  �أكرث  منك  ُيطلب 
لها  عالقة  ل  �لتعرق  وزيييادة  لعمرك,  وفًقا  �أقييل  �أو  �لدقيقة  يف  خفقة 
بانخفا�س �لوزن, وكذلك ل يعني ح�صول �لأمل و�لأوجاع �أنك من�صبطة 
يف ممار�صة �لريا�صة, و�إذ� مار�صت �لتمدد قلياًل قبل �لبدء بالريا�صة 
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فاإنك تخف�صني خماطر �لإ�صابة و�لأذى جل�صدك, و�لأهم من كل ذلك 
�أل تتخلي عن �لريا�صة فور �صعورك باأي �إحباط من عدم قدرتك على 

�لحتمال, ومبادئ �لتمارين �حلديثة هي: �آلم �أقل وعقالنية �أكرث.

خطوات يجب عملها قبل البدء يف الريا�شة

بع�س  تعاين  كنت  حال  يف  �لطبيب  مو�فقة  على  حت�صلي  �أن  ي   1
�لأمر��س.

2 ي �أن ترتدي �ملالب�س و�لأحذية �ملنا�صبة للريا�صة.
�صي ما تفقدينه من �ل�صو�ئل ب�صرب �لكثري من �ملاء. 3 ي �أن تعوِّ

�لريا�صة,  قبل  �ل�صتعد�دية  �لتمارين  �أو  �لإحماء  �أن متار�صي  ي   4
و�أف�صل ما يف �لريا�صة هو �لتنوع و�لأ�صكال �ملتعددة للن�صاط �لريا�صي 
و�لتي تكمل بع�صها �لبع�س, وكلما مار�صت �ملزيد من �لتمارين �ملتعددة 
ز�دت رغبتك يف �لريا�صة. ولقد وجد �أن �للتز�م بربنامج ريا�صي يكون 
�لذين  �لأ�صخا�س  عند  حتى  �لنوم,  من  �ل�صتيقاظ  مرحلة  فور  �أف�صل 
وميكن  �ل�صباح,  يف  كبري  بن�صاط  ي�صعرون  ول  ب�صعوبة  ي�صتيقظون 
��صتعمال �صاعة منبه لال�صتيقاظ باكًر� لهذ� �لغر�س, وممار�صة �مل�صي 
�ل�صريع �أو �لهرولة, وبعدها �ل�صتحمام باملاء و�ل�صتعد�د للنهار �لتايل.

�ل�صباح  غري  �أخييرى  �أوقييات  يف  ريا�صتهم  يبد�أون  �لذين  و�أولئك 
فمن  �لتمرين,  عن  توقفهم  حتى  �أو  لحًقا,  تباطوؤهم  �حتمال  يزيد 
�لنهار,  منت�صف  برنامج  يف  و�لريا�صة  �لتمرين  وقت  �إدخييال  �ل�صعب 
و�صيكون عندها من �ل�صهل �ختالق �لأعذ�ر للتخلف, وهذ� ينطبق على 
�لريا�صة �مل�صائية, خا�صة �أن �لنا�س يتعبون خالل �لنهار, �صو�ء يف �لعمل 
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�أم يف �ملنزل ول ي�صعرون يف �لنهاية بالرغبة يف �رتد�ء �لثياب �لريا�صية 
وممار�صة �لتمارين.

الربنامج الذاتي للريا�شة

�إن معظم �لأ�صخا�س �لذين يقولون �أنهم يكرهون �لريا�صة يكون 
قد ح�صل تعريفهم �إىل �لريا�صة بطريقة خاطئة من قبل معلم ريا�صة 
درو�س  معظم  وكذلك  �ل�صيحات.  باإطالق  يكتفي  و�لييذي  كييفء,  غري 
�لريا�صة �لتي نتلقاها باكًر� يف �ملدر�صة �صيئة من �لناحية �لرتبوية؛ لأنها 
�لريا�صة.  قبل  �لتمدد  متارين  وممار�صة  �ملالئم  للتح�صري  تخ�صع  مل 
لذلك  ومر�صية؛  ممتعة  تكن  مل  �لريا�صة  درو�س  �أن  ذلك  من  و�لأ�صو�أ 
للوقت  مبّددة  باأنها  �لريا�صة  عن  �مل�صبقة  �أفكارك  كل  تن�صى  �أن  عليك 
ون�صاط �صعب ل فائدة منه. وما يجب عليك ت�صوره �لآن هو تغري منط 

حياتك ب�صكل يعزز �صحتك �جليدة.
هناك �لكثري من �لكتب �لتي تتحدث عن �للياقة �لبدنية, وت�صف 
عليك  لذلك  يالئمك؛  مبا  �لربنامج  تكييف  على  وت�صاعدك  متارينها 
�لهو�ء  تدخل  �لتي  )�لتمارين  هو�ئية   - �حلي  �لتمارين  �أحييد  �ختيار 
و�لأوك�صجني �إىل �ل�صدر كامل�صي و�لهرولة و�ل�صباحة(. و�لتي ت�صاهم يف 
رفع معدل نب�س قلبك وتو�صع رئتيك وتزيد من تعرقك. و�مل�صي �ل�صريع 
�لطاولة..  وكييرة  �مل�صرب  كرة  وريا�صة  �لييدر�جييات,  وركييوب  و�لهرولة 
كلها �أ�صكال من �لتمارين �حلي – هو�ئية, وكذلك �ل�صباحة, رغم �أنها 
�إىل �ملاء يف هذه  ل ت�صاهم كثرًي� يف تخفي�س �لوزن؛ لأن وزنك ي�صتند 

�حلالة, بل هي منا�صبة للياقة �لبدن فح�صب.
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�لتمارين  �أحد  �ختيار  ميكن  �لتمارين  هذه  �إىل  �لتنويع  ولإ�صافة 
�لتمارين  �لنوع من  �لأ�صبوع. وهذ�  غري �حلي - هو�ئية مدة يومني يف 
طويلة,  فرتة  �لرتفاع  م�صتوى  يبقى  �أن  دون  �لقلب  نب�س  معدل  يرفع 
�لريا�صة غري  �أ�صكال  �صكاًل من  تعد  �لتي  �ل�صريع  �لرك�س  ريا�صة   مثل 
�حلي - هو�ئية, و�لتي ل حترق �لوحد�ت �حلر�رية كما يح�صل يف ريا�صة 
�لهرولة, على �لرغم من �أنها مفيدة من ناحية �لقلب و�لأوعية �لدموية. 
وتعد متارين رفع �لأثقال �صكاًل �آخر من �لريا�صة غري �حلي – هو�ئية, 
وميكن �إدخالها �صمن برنامج �للياقة �لبدنية على �صكل مكمل للتمارين 

�لأخرى �حلي - هو�ئية.

توجيهات عامة يف اللياقة البدنية

و�لتي  حياتك,  يف  �إدخالها  ميكنك  �لتي  �لتوجيهات  بع�س  هناك 
تزيد من لياقتك �لبدنية:

1 ي ل ت�صعد يف �مل�صعد �لكهربائي, بل ��صتعمل �ل�صالمل.
2 ي جتنبي ركوب �ل�صيارة مل�صافات ق�صرية ميكنك عبورها م�صًيا.

كي ج�صدك للقيام  3 ي ل ت�صتعملي جهاز توجيه �لتلفاز من ُبعد وحرِّ
بتغيري �ملحطة, �أو رفع �ل�صوت ول تكتِف باجللو�س, بل متدد. و�إذ� بد�أت 
كدو�ء  بل  �لعقاب,  من  نوًعا  جتديها  لن  تتجدد  �لريا�صة  �إىل  نظرتك 
�أقل  و�إجهاًد�  �أكرث  قوة  ليعطيِك  �لريا�صة  �إيجابي م�صبب لالإدمان على 
ود�فًعا �أقوى لاللتز�م باحلمية )رجيم(؛ فاإن �لريا�صة عندها ل ميكن 

مة ومفيدة جًد�. �أن تكون موؤملة بل قيِّ
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 اأهمية ممار�شة الريا�شة يف مرحلة الطفولة

�لطفولة  �صن  يف  خا�صة  �أهمية  �لريا�صية  �لتمارين  ملمار�صة 
و�ل�صباب, حيث �إن �جل�صم يف منو م�صتمر, فهو يحتاج �إىل �لريا�صة للتاأكد 
من �أن �لع�صالت و�لعظام و�لقلب و�لرئتني وكل �لأع�صاء �حليوية �لأخرى 
تنمو ب�صكل طبيعي و�صليم, بالإ�صافة �إىل بناء �ل�صخ�صية �ل�صليمة, فقد 
تعزز  �ملنظمة  �حلركية  �لألعاب  �أن  �إىل  �لدر��صات  من  �لعديد  �أ�صارت 
منو �لأطفال و�ل�صباب من �لناحية �لبدنية و�لذهنية و�لنف�صية ب�صورة 

�صحية, وتزيد من �لثقة بالنف�س وتقدير �لذ�ت و�ل�صعور بالإناز.

فوائد ممار�شة التمارين الريا�شية يف مرحلة الطفولة

�إن �ملو�ظبة على �لن�صاط �لبدين يحقق للطفل فو�ئد بدنية ونف�صية 
و�جتماعية وروحية مهمة, منها:

1- �أن مز�ولة �لن�صاط �لبدين ميكن �أن ت�صاعد �لأطفال و�ل�صباب 
على حتقيق �لتنا�صق, و�صالمة بناء �لعظام و�لع�صالت و�ملفا�صل.
2- �ل�صيطرة على وزن �جل�صم و�لتخل�س من �لوزن �لز�ئد.

3- رفع كفاءة وظيفة �لقلب و�لرئتني.
من  وغييريهييا  �لريا�صية,  و�لألييعيياب  �جلماعي  �للعب  يهيئ   -4
�لثقة  وبناء  �لييذ�ت,  عن  للتعبري  �لفر�صة  لالأطفال  �لبدنية  �لأن�صطة 

بالنف�س, و�لإح�صا�س بالإناز, و�لتفاعل مع �ملجتمع و�لندماج فيه.
�لطالب على  تزيد من قدرة  �لأن�صطة �حلركية  �أن ممار�صة   -5 
�أ�صارت  فقد  �لعقلية,  �لقدر�ت  على  تاأثري�ته  خالل  من  وذلك  �لتعلم, 
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�لدر��صات �إىل �أن �لطالب �لذين ي�صاركون يف �مل�صابقات �لريا�صية بني 
كالتدخني  �ل�صحية  غري  �لعاد�ت  بع�س  ملمار�صة  عر�صة  �أقل  �ملد�ر�س 
)��صتكمال  �لدر��صة  يف  لال�صتمر�ر  فر�صة  و�أكرث  �ملخدر�ت  تعاطي  �أو 

�لدر��صة( و�لتفوق �لدر��صي وبلوغ �أعلى �مل�صتويات �لأكادميية.

اأهمية الريا�شة املدر�شية

يومًيا  �إلز�مية  ريا�صة مدر�صية  �أهمية وجود  در��صة علمية  �أكدت 
وتنمية  �لريا�صية  �لأن�صطة  يف  �مل�صاركة  على  �ملد�ر�س  طلبة  لتحفيز 
على  �لد�ر�صة  و�صددت  بال�صحة.  �ملرتبطة  �لبدنية  �للياقة  عنا�صر 
�أهمية �إعادة �صياغة �أهد�ف وبر�مج �لرتبية �لبدنية مبا يتنا�صب وتنمية 
�لتغري�ت  ومتابعة  مر�قبة  ب�صرورة  �لدر��صة,  و�أو�صت  �لعنا�صر.  هذه 
و�لقيا�صات جلميع �لطالبات يف �ملد�ر�س على مد�ر �لعام �لدر��صي, من 
طبقات  و�صمك  �جل�صم  كتلة  وموؤ�صر�ت  و�لييوزن,  �لطول  قيا�صات  حيث 
�لريا�صة.  ملمار�صة  منا�صبة  تدريب  مر�كز  توفري  جانب  �إىل  �جللد, 
وحذرت �لدر��صة من خطورة �نخفا�س م�صتوى �للياقة �لبدنية �ملتعلقة 
�لقلب  باأمر��س  �لإ�صابة  نتيجة  �ملبكر  �ملوت  �إىل  يوؤدي  مما  بال�صحة؛ 
�لدم  �صغط  و�رتييفيياع  و�ل�صمنة  �لتنف�صي,  و�جلهاز  �لدموية  و�لأوعييييية 
حالت  بع�س  جانب  �إىل  �لنف�صية,  و�ل�صطر�بات  �لعظام,  وه�صا�صة 

�لكتئاب. 
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اأهمية الريا�شة يف حياتنا اليومية

�كت�صف �ملاليني من �لنا�س يف هذه �لأيام فو�ئد �حلركة؛ ففي كل 
�لنا�س  �أن  تبني  حيث  �أنو�عها,  ب�صتى  �لريا�صة  ميار�س  من  جتد  مكان 
ومقاومة  �لحتمال,  على  قدرة  �أكرث  فهم  باحلياة,  �لن�صيطني ممتلئون 
�لكتئاب  �لتوتر,  �لقلق,  منها:  و�لتي  �لنف�صية,  �أو  �ل�صحية  لالأمر��س 
ا ميتلكون �أج�صاًما مم�صوقة, ونر�هم على �لرغم من  وغريها, وهم �أي�صً
�لتي متكنهم من  �لكبرية  �لطاقة  �ل�صن ل يز�لون ميتلكون  تقدمهم يف 
�لعمل وجمار�ة �لظروف �ملحيطة بهم و�حتمال �أكرب �ل�صغوط �لعملية .

ولقد �أظهرت �لأبحاث �لطبية �أخرًي� �أن ق�صًما من �لتوعك �ل�صحي 
نتج مبا�صرة من نق�س يف �لن�صاط �لبدين, وبعد �إدر�ك �أهمية �لن�صاط 
فاأ�صبح  بالتغري,  �حلياة  منط  بد�أ  بال�صحة,  �لعناية  و�أهمية  �لبدين, 
عابرة؛  طفرة  لي�س  �لأيييام  هذه  �ل�صائدة  و�لريا�صة  للحركة  �حلما�س 
"ل�صهر  �أن �ملحافظة على �لن�صاط �لد�ئم لي�س  �أ�صبحنا نعرف �لآن  �إذ 
�لأمر��س و�خلمول  �لأمثل لتجنب  �أو �صنة" �إمنا ملدى �حلياة هو �حلل 

و�لك�صل.

الريا�شة وخماطبـة النفـ�س

�لعديد من �لنا�س حينما ي�صاهد �لتلفاز ويظهر على �ل�صا�صة �صاب 
م�صدود �جل�صم وريا�صي, خفيف �حلركة, قوي �لبنية, يتمنى �أن يح�صل 

ا ينطبق على �ل�صيد�ت. على هذ� �لقو�م �ملثايل, وهذ� �أي�صً
�إليه  و�صل  ما  �إىل  �لو�صول  ي�صتطيع  �لإن�صان  �إن  �حلقيقة,  ويف 
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عليه  فقط  عندها  لذلك,  �حلقيقية  �لرغبة  لديه  كانت  �إذ�  �لآخييرون, 
�لتفكري جيًد�, و�إعد�د �خلطة �ملنا�صبة, و�لبتعاد كل �لبعد عن �لياأ�س 
و�لتهاون, و�جلزم باإمكانية �لو�صول, و�أن يهب نف�صه لهذه �لفكرة, مع 

�لقتناع بقدرته على حتقيق ما يريد, فاإن هذ� هو �ملبد�أ �لأول. 
�أما �إذ� ف�صل يف �لقتناع باإمكانية �حل�صول على بنية قوية, و�صكك 

يف قدر�ته, فاإنه ف�صل قبل �أن يبد�أ.
لذ�, عليه �أن ي�صع طموحاته ن�صب عينيه, و�أن ج�صمه مهما كانت 
حالته فاإنه ميكنه �أن يجعل منه منوذًجا ر�ئًعا يف �صهور عدة قليلة, كاأن 
يقول لنف�صه مثاًل: ل يجب �أن �أبقى هكذ� هزيل �جل�صم, ويجب �أن �أظهر 
بج�صمي  و�إعجابهم  يل,  �حرت�مهم  �أنتزع  و�أنييا  و�أقييير�ين  زمالئي  بني 
رغبة  لتتملكني  نف�صي؛  نحو  �ل�صلبي  �صعوري  على  �أتغلب  و�أن  و�أناقتي, 
و�لثقة  �ل�صجاعة  من  مزيًد�  مينحه  �صوف  وهذ�  قوية.  وعزمية  �أكيدة 

بالنف�س.
وكل هذه �لعو�مل �لنف�صية, �إ�صافة �إىل �لعزمية و�ملبادرة بالتمارين 

�ل�صحية و�لتغذية و�لريا�صة, ت�صاعد على منو �جل�صم و�لع�صالت .
وعند و�صوله �إىل هذه �ملرحلة �صيبهره �أن �ملو��صلة على �لريا�صة, 
ب�صرته  �أك�صبت  ومنوهما  و�لع�صالت  �جل�صم  تغذية  على  �صاعدت  كما 
�صر�يينه,  يف  يجري  �لييذي  �لييدم  �صفاء  على  و�صاعدت  �لييوردي,  �للون 
مع  �أميًنا  يكون  �أن  على  عدة  �أ�صهًر�  �ملا�صي  �إىل  بفكره  يرجع  وحينئذ 

نف�صه ويقارن حالته مبا كانت عليه من قبل.
ترى هل ندم على �لأيام �لتي �صاعت من حياته دون �أن ي�صتفيد منها؟ 
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لي�س �إذ� بادر بال�صتعد�د للتغري, وبذل �ملجهود للح�صول على ما 
يريد؛ فزمن �ل�صعف قد وىل وزمن �خلمول و�لتكا�صل ذهب, و�لآن �أهاًل 

بال�صحة و�لر�حة و�لأمان.

وزن اأثقل .. تفكري اأبطاأ

لي�صت �لبد�نة عبًئا على �جل�صد فح�صب, بل �إنها عبء على �لدماغ 
تورنتو,  جامعة  يف  �أجريت  كندية  در��صة  نتائج  �أكدته  ما  هذ�  ا.  �أي�صً
في�صعف  �لييوزن,  بزيادة  �صلًبا  تتاأثر  �لذهنية  �لييقييدر�ت  �أن  و�أظييهييرت 
�لتفكري, ويبطوؤ �لن�صاط �لذهني, كما ي�صبح �لبدين �أقل حتماًل لالآلم.
�ألف �صخ�س, ت ت�صنيفهم  �أكرث من )38(  وقد �صملت �لدر��صة 

ح�صب �لوزن و�جلن�س و�لعاد�ت و�ملوؤهالت. 
�أن يدمر �صحة  �لأكل ميكن  �لإفيير�ط يف  �أن  �لباحثون,  وقد وجد 
�لإن�صان يف كل مظاهر �حلياة؛ فالبد�نة ت�صر بالعقل كما ت�صر بالأج�صام. 
وهذ� ما يذكرنا باملثل �ل�صهري"�ملعدة �لعامرة ل حتب �لتفكري", وباملثل 

�لآخر "�لبطنة تذهب �لفطنة".
�ل�صكري,  مبر�س  �لإ�صابة  فر�س  تزيد  �لبد�نة  �أن  �ملعروف  ومن 
�لتنك�صي  �ملف�صل  و�لتهاب  �لقلب,  و�أميير��ييس  �لييدم  �صغط  و�رتييفيياع 

وح�صيات �ملر�رة وغريها.
ولعل من �لطريف �أن تعلمي �أن �أعلى وزن �صجل يف �لتاريخ �حلديث 
كان ل�صخ�س �أمريكي يدعى جون مينوك, فقد و�صل وزنه �إىل )635كج( 

يف عام )1978م(.
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وخالل )16( �صهًر� ��صتطاع �أن يخف�س وزنه �إىل )216كجم( ي �أي 
�أنه فقد )419كجم( خالل هذه �ملدة.

�لتي  �أن هناك خطًر� يف �حلميات )�لريجيم(  �أن نتذكر  وينبغي 
تنفذ على عجل؛ ففقد�ن �لوزن على نحو �صريع ميكن �أن يوؤدي �إىل �صرر 

يف �لقلب ويف وظائف �جل�صم �لأخرى.
ول تكون �حلمية )�لريجيم( �ملثلى بالقت�صار على تناول �أطعمة 
�لأطعمة  بتناول  بل  �صابه,  وما  �لبي�س  ريجيم  �أو  �ملوز  كريجيم  خا�صة 

بن�صبة �أقل من �ملعتاد, وباتباع نظام غذ�ئي متو�زن.
قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كلو� و��صربو� وت�صدقو� و�لب�صو� من غري �صرف ول 

خميلة« رو�ه �لإمام �أحمد.
يروى �أن �لإمام علي بن �أبي طالب - ر�صي �هلل عنه - قال للح�صن 
- ر�صي �هلل عنه - : »�أل �أعلمك �أربع خ�صال ت�صتغني عن �لطب؟ قال: 
بلى, قال: ل جتل�س على �لطعام �إل و�أنت جائع, ول تقم عن �لطعام �إل 
و�أنت ت�صتهيه, وجود �مل�صغ, و�إذ� منت فاعر�س نف�صك على �خلالء, فاإذ� 

��صتعملت هذ� ��صتغنيت عن �لطب«.

الريا�شة .. يف امل�شاء

�أف�صل وقت ملمار�صة �لريا�صة �لبدنية. هذ� ما  رمبا يكون �مل�صاء 
�أكدته در��صة طبية ُعر�صت يف �لجتماع �ل�صنوي �لأخري جلمعية �أطباء 

�لغدد �ل�صماء �لأمريكية.
فقد قام �لباحثون بدر��صة )40( رجاًل �صليًما تر�وحت �أعمارهم 
�لأوىل  قامت  جمموعات.  خم�س  �إىل  وق�ّصمو�  و�لييي)30(,  �لييي)20(  بني 
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منهم بالتمرين على �صعود �لدرج ملدة �صاعة و�حدة يف �ل�صباح, وقامت 
�لثانية باإجر�ء ذلك بعد �لظهر, و�لثالثة يف �مل�صاء و�لر�بعة يف �لليل.. 

�أما �ملجموعة �خلام�صة فلم تقم باإجر�ء �أي ن�صاط بدين. 
�جللوكوز  حملول  و�إعييطيياوؤهييم  للر�حة  �خل�صوع  منهم  طلب  ثم 

)�صكر �لعنب(.
و�أجرى �لباحثون على هذه �ملجموعات در��صة م�صتويات هرمونات 

�لنمو, و�جللوكوز وهرمون �لكورتيزون وغريها.
ولحظ �لباحثون �أن �أف�صل وقت لإجر�ء �لريا�صة كان عند �أو�ئل 
�لنوم.  من  و�حلرمان  �لقلق  �صببت  فقد  �لليل  �لريا�صة يف  �أما  �مل�صاء, 
وهذه بالطبع در��صة �صغرية, وتظل �لن�صيحة �ملثلى هي �إجر�ء �لريا�صة 

�لبدنية يف �لوقت �لذي ينا�صب �ل�صخ�س ذ�ته.
ول تنفي هذه �لدر��صة فائدة �لريا�صة يف �ل�صباح ملن كان وقت 
دو�مه منا�صًبا لذلك؛ فمن �ملعروف �أن �لدو�م فيا �أمريكا يبد�أ يف كثري 

من �ملوؤ�ص�صات مبكًر�.

الريا�شة حتى يف الكرب

�أملانيا  يف  �مل�صنني  فثلث  �ل�صباب,  على  حكًر�  �لريا�صة  لي�صت 
ميار�صون �لريا�صة, حتى �أ�صبح لعب كرة �لقدم )كورت ماير( وعمره 
)81( عاًما لعًبا م�صهوًر� ر�صح نف�صه للفوز بلقب �أف�صل حار�س مرمى 

للعام �ملا�صي.
وثمة زيادة مطردة يف عدد كبار �ل�صن �لذين ميار�صون �لريا�صة, 
فقد �صجل �حتاد �لريا�صة �لأملاين زيادة ن�صبتها )8%( يف �أعد�د كبار 
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�ل�صن يف �لأندية �لريا�صية. وت�صري �لإح�صاء�ت �إىل �أن �أكرث من )2.5( 
مليون ع�صو يف �لحتاد�ت �لريا�صية يف �أملانية تتجاوز �أعمارهم �لي)60( 
�أن �لريا�صة ل حتافظ على لياقة �جل�صم  عاًما. ويعلن كثري من هوؤلء 

فح�صب, بل جتعلهم �صعد�ء.
يف  �لريا�صي  �لطب  معهد  رئي�س  كيندرمان,  �لربوف�صور  ويوؤكد 
�أملانيا, �أن �لقيام بن�صاط بدين منتظم ل مينع �ل�صيخوخة, لكن يوؤجلها 
يف  �لريا�صة  ممار�صة  ي�صتطيع  �لإن�صان  �أن  يوؤكد  كما  و��صحة.  ب�صورة 

�صن متقدمة, ب�صرورة �إجر�ء فح�س طبي �أوًل. 
به,  ي�صعر  ل  مبر�س  م�صاًبا  �ملرء  يكون  �أن  �حتمال  �أن  ون�صيف, 
ممار�صة  حال  يف  خطورة  ي�صكل  �لدموية,  �لييدورة  �أو  �لقلب  يف  خا�صة 

�لريا�صة فجاأة ودون ت�صخي�س ذلك �ملر�س.
�إن  بل  فح�صب,  بدنية  بفو�ئد  �ل�صن  كبار  على  تعود  ل  و�لريا�صة 
�لفو�ئد �لنف�صية و�لجتماعية جتعلهم ي�صعرون بثقة �أكرب يف قدر�تهم, 
مع  �لريا�صة  ممار�صة  عند  �لجتماعي  �لتو��صل  فر�صة  لهم  وتتيح 

�لآخرين.
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معامل من العامل

يعترب علم اجلغرافيا من العلوم التي اعتنت بها الع�صور الإ�صالمية 
املا�صية؛ وما كان ذلك ليتم اإل ملعرفتهم التامة اأن هذا العلم من اأهم العلوم 

التي يجب اأن ل تهمل، كما هو حالها الآن يف الع�صر احلديث.
ومن اأجل اأن نعيد معلومات قد تكون ُن�صيت اأو اأُهِملت، اأو رمبا لأول 
والتي  الِفقرة  هذه  ال�صخم  الكتاب  لهذا  ن�صيف  اأن  اأحببنا  ُت�صمع؛  مرة 

اأ�صميناها ب�)املو�صوعة اجلغرافية(..
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موا�صيع  عن  ومتنوعة  متفرقة  معلومات  عن  عبارة  هي  والتي 
ومعلومات عن البالد الإ�صالمية، وما حتتويه من اأهمية جغرافية، وكذلك 
ذكرنا طرًفا من جغرافيا العامل باأكمله، وتكلمنا عن الأر�س والكون، و�صيًئا 

من الغرائب والعجائب والأ�صئلة اجلغرافية.
والآن اأترككم مع الِفقرة..
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اجلغرافيا

�جلغر�فيا, هي كلمة م�صتقة من �لأ�صل �ليوناين جيوغر�فيا, وتعني 
و�صف �لأر�س, هي �أحد �لعلوم �لإن�صانية �لتي تدر�س �لأر�س ل لذ�تها؛ 
و�إمنا لأنها وطن لالإن�صان, وعالقتهما ببع�صهما �لبع�س من حيث تاأثري 
�ملوقع و�لت�صاري�س وتوزيع  تتناول در��صة  وتاأثر كل منهما بالآخر. فهي 
هنا  ومن  �ملياه.  �أعماق  ويف  �لياب�صة  على  و�حليو�ن  و�لنبات  �لإن�صان 
و�جلغر�فيا  �لطبيعية  �جلغر�فيا  على  �جلغر�فيا  مو�صوعات  �نق�صمت 
�لب�صرية. فاجلغر�فيا �لطبيعية ت�صمل, �إ�صافة �إىل در��صة �أ�صكال �صطح 
�ملحيطات  وعلم  �حليوية  و�جلغر�فيا  �ملناخية,  �جلغر�فيا  �لأر�يييس: 
وجغر�فية �لرتبة, و�لبنية و�لرتكيب �جليولوجي لالأر�س. �أما �جلغر�فيا 
بها,  �ملحيطة  بالبيئة  وعالقتها  �لب�صرية  �ملجتمعات  فتدر�س  �لب�صرية 
وتتناول �حلقول �ملتخ�ص�صة يف �جلغر�فيا �لب�صرية كاًل من �جلغر�فيا 
�ملدن  وجغر�فية  �لجتماعية  و�جلغر�فيا  �ل�صكان  وجغر�فية  �حل�صارية 

و�جلغر�فيا �لقت�صادية و�جلغر�فية �لتاريخية و�جلغر�فيا �ل�صيا�صية.
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االأردن

�ل�صم �ل�صائع: �لأردن.
�ل�صم �لر�صمي: �ململكة �لأردنية �لها�صمية.

�لدين: م�صلمون )94%(, ون�صارى.
�للغة: �لعربية.

�لعا�صمة: عمان.
�ملدن �لرئي�صة: �لزرقاء, �إربد, �ل�صلط, �لعقبة, �ملفرق, �لرمثا.

�لعملة: �لدينار �لأردين.
ملحة عامة: �لأردن دولة عربية �إ�صالمية تقع على �ل�صفة �ل�صرقية 
لنهر �لأردن جنوب غرب �آ�صيا, حتدها �صوريا من �ل�صمال, �لعر�ق من 
عنها  ويف�صلها  �لغرب,  من  فل�صطني  �جلنوب,  من  �ل�صعودية  �ل�صرق, 
نهر �لأردن. لها منفذ بحري طوله )26( كم على خليج �لعقبة �ملت�صل 
�لطول )536( �صرًقا مع  بالبحر �لأحمر. يقع و�صطها عن تقاطع خط 

خط �لعر�س )531( �صماًل.
ميتد �ملنخف�س �لأخدودي لو�دي �لأردن مل�صافة )370( كم �بتد�ًء 
�لبالد,  �مليت جنوًبا يف غرب  بالبحر  و�نتهاء  من بحرية طربية �صماًل 
من  و�لتالل  �له�صاب  ومتتد  �ملروية.  �لرئي�صة  �لزر�عة  منطقة  ويعد 
�ل�صرق  �إىل  �ل�صحر�وية  �لبادية  بينما متتد ه�صبة  �إىل جنوبه,  �صماله 
من �له�صاب و�لتالل, وتعد هذه �لبادية �لمتد�د �جلنوبي لبادية �ل�صام 

و�لمتد�د �ل�صمايل لل�صحر�ء �ل�صعودية.
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اأ�شرتاليا

�ل�صم �ل�صائع: �أ�صرت�ليا
�ل�صم �لر�صمي: �لكومنولث �لأ�صرت�يل

�لدين: ن�صارى, م�صلمون, بوذيون, يهود, هندو�س.
�للغة: �لإنليزية.
�لعا�صمة: كانبري�.

�ملدن �لرئي�صة: �صيدين, ملبورن, برزبني, بريث, �أديليد.
�لعملة: �لدولر �لأ�صرت�يل.

 - لتينيتني: )تري�  كلمتني  �أتى من  و�ل�صم  �أ�صرت�ليا,  عامة:  ملحة 
��صرت�ل�س( ومعناهما: "�لأر�س �جلنوبية", دولة تقع يف �لن�صف �جلنوبي 
من �لكرة �لأر�صية, وهي �لدولة �لوحيدة يف �لعامل �لتي ت�صغل وحدها قارة 
بكاملها, فهي �أ�صغر �لقار�ت, تطل على �ملحيط �لهادي من �ل�صرق, كما 
تطل على �ملحيط �لهندي من �لغرب, تبعد نحو )3000( كم عن جنوب 
�صرق �آ�صيا. و�صطها يقع عند تقاطع خط �لطول )5135( �صرًقا مع خط 
�لعر�س )525( جنوًبا. تتبعها جزر عدة تقع بالقرب من �صو�حلها, �أكربها 
جزيرة ت�صمانيا �لتي تبعد نحو )209( كم عن جنوبها �ل�صرقي. كما يتبعها 
جزر  نورفولك,  جزيرة  و�لهادي:  �لهندي  �ملحيطني  يف  �جلزر  من  عدد 
وكارتري, جزيرة كري�صما�س,  �أ�صكور  �لهادي(. جزر  �ملحيط  كور�ل )يف 

جزر كوكو�س, جزر هريد وماكدونالد )يف �ملحيط �لهندي(.
ت�صكل �لأر��صي �ل�صهلية نحو )90%( من م�صاحة �لبالد ومعظمها 

�صحر�وي, وتغطي �لباقي �ملرتفعات �ل�صرقية و�له�صبة �لغربية.
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اأفغان�شتان

�ل�صم �ل�صائع: �أفغان�صتان.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �أفغان�صتان �لإ�صالمية.

�لدين: م�صلمون.
�لعا�صمة: كابول.

�ملدن �لرئي�صة: قندهار, هري�ت, مز�ر �صريف, جالل �أباد, فايز 
�أباد.

�لعملة: �أفغاين.
و�لثلوج  �لأمطار  و�صطي  �صيًفا.  وحييار  �صتاء  بييارد  قيياري,  �ملناخ: 

�ل�صنوية )351( ملم.
جمموعة  و�لأفغان  �لأفغان,  بالد  وتعني  �أفغان�صتان,  عامة:  ملحة 

قبائل �صكنت �ملنطقة قدمًيا, و�أفغان هو �أحد �أحفاد نبي �هلل يعقوب 
و�أبيينيياوؤه  هييو  م�صر  وطنه  �أفييغييان  هجر  وقييد   ,- �ل�صالم  عليه   -
�لأربعون عندما حلت �لنكبات باآل يعقوب �لإ�صر�ئيليني, و��صتقر �أخرًي� 
يف �لأر�س �لتي عرفت با�صمه عرب �لقرون. دولة �إ�صالمية �صبه �صحر�وية 
�لأو�صط, حتدها  و�ل�صرق  �لو�صطى  و�آ�صيا  �لهندية  �لقارة  �صبه  تقع بني 
طاجك�صتان و�أوزبك�صتان وتركمان�صتان من �ل�صمال, �ل�صني من �ل�صمال 
�صو�حل  �لغرب. ل  �إير�ن من  �ل�صرق و�جلنوب,  باك�صتان من  �ل�صرقي, 
لها. و�صطها يقع عند تقاطع خط �لطول )565( �صرًقا مع خط �لعر�س 

)534( �صماًل.
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األبانيا

�ل�صم �ل�صائع: �ألبانيا.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �ألبانيا.

�لدين: م�صلمون )80%(, ن�صارى )�أرثوذك�س, رومان كاثوليك(. 
غري متدينني.

�للغة: �لألبانية.
�لعا�صمة: تري�نا.

�ملدن �لرئي�صة: دورو�س, �إلبا�صان, �صكودر, فلور.
�لعملة: ليك.

ملحة عامة: �ألبانيا, �أو �صكيبرييا بلغة �أهلها وتعني: �أبناء �لن�صور, 
دولة �إ�صالمية تقع جنوب �صرق �أوروبا, حتدها يوغ�صالفيا من �ل�صمال, 
مقدونيا و�ليونان من �ل�صرق, �لبحر �لأدرياتيكي من �لغرب, و�صطها يقع 

عند تقاطع خط �لطول )520( �صرًقا مع خط �لعر�س )541( �صماًل.
معظم �أر��صي �ألبانيا جبلي, جبل كور�بيت هو �أعلى جبل فيها ويقع 
يف �صمالها �ل�صرقي )2751(, ميتد �ل�صهل �ل�صاحلي �لألباين على �متد�د 

�لبحر �لأدرياتيكي. تغطى �لغابات نحو )30%( من م�صاحة �ألبانيا.
��صم  �ملنطقة  على  �أطلق  قد  بطليمو�س  �لإغريقي  �جلغر�يف  كان 
�ألبانوي �لتي تعني �جلبل, وكانت ت�صكن يف �ل�صمال �لأو�صط من �لبالد 
�لذي  �ألبانيا  ��صم  �أتى  �ألبانوي, ومن هذ� �ل�صم  – قبيلة  – وما ز�لت 

حملته منذ نهاية �لقرن �لر�بع ع�صر �مليالدي.
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اأملانيا

�ل�صم �ل�صائع: �أملانيا.
�ل�صم �لر�صمي:  جمهورية �أملانيا �لحتادية.

�لدين: ن�صارى )رومان كاثوليك, بروت�صتانت(, م�صلمون, يهود.
�للغة: �لأملانية.

�لعا�صمة: برلني.
�لعملة: �ملارك, �ليورو �عتباًر� من )1/1/ 2002م(.

�لأدوييية,  كيميائية,  �صناعات  �ل�صيار�ت,  �ل�صناعية:  �ملنتجات 
�صناعات غذ�ئية, �لآلت, �ملعد�ت �لكهربائية, �حلديد �ل�صلب, طاقة 

نووية.
�حلديد,  �لبوتا�س,  �لزئبق,  �حلجري,  �لفحم  �ملعدنية:  �لييرثوة 

�لتوتياء, �لر�صا�س, �لنحا�س, �مللح, �لنفط, �للينيت.
ملحة عامة: �أملانيا دولة تقع يف و�صط �صمال �أوروبا, حتدها �لدمنارك 
من �ل�صمال, بولند� وت�صيكيا و�لنم�صا من �ل�صرق, �لنم�صا و�صوي�صر� من 
�جلنوب, فرن�صا ولوك�صمبورج وبلجيكا وهولند� من �لغرب, لها �صاحالن 
يف �صمالها: �أحدها يطل على  بحر �ل�صمال, و�لآخر يطل على بحر �لبلطيق.
يقع  و�صطها  ولية.   )16( من  �لحتادية  �أملانية  جمهورية  تتاألف 

عند تقاطع خط �لطول )510( �صرًقا مع خط �لعر�س 551 �صماًل.
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االإمارات العربية املتحدة

�ل�صم �ل�صائع: �لإمار�ت.
�ل�صم �لر�صمي:  دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�ل�صكان: )0.290.000( )2001(.
�للغة: �لعربية, و�لإنليزية م�صتعملة على نطاق و��صع.

�لعا�صمة: �أبو ظبي.
�ملدن �لرئي�صة: دبي, �ل�صارقة, ر�أ�س �خليمة, عجمان, �لفجرية, 

�أم �لقيوين, �لعني.
�لرثوة �ملعدنية: �لبرتول, �لغاز �لطبيعي.

ملحة عامة: �لإمار�ت دولة عربية �إ�صالمية تقع جنوب غرب �آ�صيا, 
من  عمان  و�صلطنة  عمان  خليج  �ل�صمال,  من  �لعربي  �خلليج  يحدها 
�ل�صرق, عمان و�ل�صعودية من �جلنوب, قطر و�ل�صعودية من �لغرب. مير 
يف و�صطها تقاطع خط �لطول 554 �صرًقا مع خط �لعر�س )523.30( 
�صمال. يتبعها نحو )400( جزيرة متناثرة على �متد�د �صاحلها �ملطل 
�لعا�صمة,  فيها  تقع  �لتي  �أبو ظبي  �أهمها جزيرة  �لعربي,  �خلليج  على 
غابات  ت�صم  خ�صر�ء  و�حة  �إىل  حتولت  �لتي  يا�س  بني  �صري  وجزيرة 
�لنادرة  �إىل كونها حممية طبيعية للحيو�نات  �إ�صافة  �لفاكهة,  و�أ�صجار 
و�لطيور, وجزيرة د��س �لنفطية, وجزيرة �ل�صعديات �لتي يجري حتويلها 
�إىل مركز مايل عاملي, وجزر �أبو مو�صى وطنب �لكربى وطنب �ل�صغرى.
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اأمريكا

�ل�صم �ل�صائع:�أمريكا.
�ل�صم �لر�صمي: �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�ل�صكان: 286.000.00 ن�صمة )2002م(.
م�صلمون  يهود,  كاثوليك(,  رومان  )بروت�صتانت,  ن�صارى  �لدين: 

)نحو 7 مليون م�صلم(, غري متدينني.
�للغة: �لإنليزية.

�لعا�صمة: و��صنطن.
فيالدلفيا,  �صيكاغو,  �أنلو�س,  لو�س  نيويورك,  �لرئي�صة:  �ملدن 

دنفر, �أتالنتا, هيو�صنت, ديرتويت, بالتيمور, �صان فر�ن�صي�صكو.
�لعملة: �لدولر �لأمريكي.

ملحة عامة:�أمريكا ر�بع دولة يف �لعامل من حيث �مل�صاحة بعد رو�صيا 
وكند� و�ل�صني, و�لثالثة من حيث عدد �ل�صكان بعد �ل�صني و�لهند, تقع 
�ل�صمالية, متتد من �ملحيط �لأطل�صي  �أمريكا  �لن�صف �جلنوبي من  يف 

�صرًقا �إىل �ملحيط �لهادي غرًبا.
�إىل  و�إ�صافة  �جلنوب.  من  و�ملك�صيك  �ل�صمال,  من  كند�  حتدها 
�لأر�س �لأم, فاإن ولية �آل�صكا تقع يف �أق�صى �ل�صمال من �أمريكا �ل�صمالية, 
وولية جزر هاو�ي تقع يف و�صط �ملحيط �لهادي. مير يف و�صطها تقاطع 

خط �لطول )5100( غرًبا مع خط �لعر�س )540( �صماًل.



841

جنة الفقرات الثقافية

اإندوني�شيا

�ل�صم �ل�صائع: �إندوني�صيا.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �إندوني�صيا.

كاثوليك(,   )رومييان  ن�صارى   )%5( م�صلمون,   )%88( �لدين: 
)3%( بوذيون, )1%( ديانات �أخرى, )1%( وثنية .

�لبها�صا  منها:  لغة,   )17( �إندوني�صيا  �صكان  يتحدث  �للغة: 
�لإندوني�صية وهي �للغة �لر�صمية, �لإنليزية, �لهولندية, لهجات حملية, 

�أما �أو�صع �للغات �نت�صاًر� فهي �جلاوية.
�لعا�صمة: جاكرتا.

ميد�ن,  باند�جن,  �صور�بايا,  �صيمار�جن,  باندوجن,  �لرئي�صة:  �ملدن 
باليمبانغ.

�لعملة: �لروبية.
حيث  من  �لعامل  يف  �إ�صالمية  دولة  �أكرب  �إندوني�صيا,  عامة:  ملحة 
عدد �ل�صكان, تاأخذ �صكل �أرخبيل ي�صم نحو )17.000( جزيرة, منها 
و�لباقي غري  ب�صكل متباعد,  �آلف جزيرة م�صكونة ومنت�صرة  نحو )6( 
كيلومرت�ت مربعة,  ب�صعة  كثري من �جلزر  م�صاحة  يتجاوز  ول  ماأهول, 
من  ميتد  كم,   )7.900.000( م�صاحته  بحرًيا  جماًل  بكاملها  تغطي 
جنوب �صرق �آ�صيا يف �ل�صمال �إىل �أ�صرت�ليا يف �جلنوب, وبني �ملحيطني 
�لهادئ �صرًقا و�لهندي غرًبا. يقع �لأرخبيل حول خط �ل�صتو�ء, مير يف 
و�صطه تقاطع خط لطول )5118( �صرًقا مع خط �لعر�س )55( جنوًبا.
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اأوزبك�شتان

�ل�صم �ل�صائع: �أوزبك�صتان.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �أوزبك�صتان.

�للغة: �لأوزبكية, وهي ذ�ت �أ�صل تركي, �لرو�صية.
�لعا�صمة: ط�صقند.

�ملدن �لرئي�صة: �صمرقند, نامانن, �نديجون, بخارى.
�لعملة: �ل�صوم.

�ملناخ: قاري, �صتاء بارد تنخف�س فيه درجة �حلر�رة �أحياًنا �إىل 
)37(م حتت �ل�صفر, وفيه تهطل معظم �لأمطار �ل�صنوية. �صيف طويل 

وجاف وحار ترتفع فيه درجة �حلر�رة حتى )45(م.
�إ�صالمية تقع  �أوزبك�صتان, وتعني بالد �لأوزبك, دولة  ملحة عامة: 
و�صط �آ�صيا, بني نهري �صري�د�ريا )�أو: �صيحون( و�أمورد�يا )�أو: جيجون(. 
حتدها كاز�خ�صتان من �ل�صمال و�لغرب. كري ج�صتان وطاجك�صتان من 
�ل�صرق, �أفغان�صتان وتركمان�صتان من جلنوب. يقع بحر �آر�ل بينها وبني 
كاز�خ�صتان, مير يف و�صطها تقاطع خط �لطول )565( �صرًقا مع خط 

�لعر�س )541( �صماًل.
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اإيران

�ل�صم �ل�صائع: �إير�ن.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �إير�ن �لإ�صالمية.

�ل�صكان: )70.000.000( )2001(.
�لدين: م�صلمون )96%(, بهائيون, ن�صارى, يهود, زر�د�صت.

�للغة: �لفار�صية.
�لعا�صمة: طهر�ن.

�ملنتجات �ل�صناعية: �صناعات نفطية, �صناعات ن�صيجية, �صيار�ت 
و�آليات, �ل�صجاد �ليدوي �لعجمي, �صناعات غذ�ئية, مو�د �لبناء.

�حلجري,  �لفحم  �حلييديييد,  �لييزنييك,  �لنفط,  �ملعدنية:  �ليييرثوة 
�لر�صا�س, �لنحا�س, �لتوتياء, �لغاز, �لكربيت,  �ملنجنيز.

ملحة عامة: �إير�ن دولة  �إ�صالمية تقع جنوب غرب �آ�صيا, حتدها 
�أرمينيا و�أذربيجان وبحر قزوين وتركمان�صتان من �ل�صمال, �أفغان�صتان 
وباك�صتان من �ل�صرق, بحر �لعرب و�خلليج �لعربي من �جلنوب, �لعر�ق 
وتركيا من �لغرب. مير يف و�صطها تقاطع خط �لطول )555( �صرًقا مع 

خط �لعر�س )533( �صمال.
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اإيطاليا

�ل�صم �ل�صائع: �إيطاليا.
�ل�صم �لر�صمي: �جلمهورية �لإيطالية.

�ل�صكان: )57.510.000( ن�صمة )1998(.
�للغة: �لإيطالية.
�لعا�صمة: روما.

فلورن�صا,  بالريمو,  تورينو,  نييابييويل,  ميالنو,  �لرئي�صة:  �ملييدن 
�لبندقية )فين�صيا(.

�لعملة: �للري� �لإيطالية, �ليورو �عتباًر� من 2002/1/1.
وتعني  �لقدماء  �لرومان  �أطلقها  كلمة  وهي  �إيطاليا,  عامة:  ملحة 
�صكل حذ�ء  على  �أوروبييا, متتد  تقع جنوب  دولة  �ملا�صية,  �أر�ييس قطعان 
طويل د�خل �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط مل�صافة )800( كم. حتدها فرن�صا 
و�صوي�صر� و�لنم�صا و�صلوفينيا من �ل�صمال, �لبحر �لأدرياتيكي من �ل�صرق, 
�لبحر �لأبي�س �ملتو�صط من �جلنوب, �لبحر �لتري�ين من �لغرب, يتبعها 
جزيرتا �صقلية و�صردينيا �لو�قعتان يف �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط و�لبحر 
خط  مع  �صرًقا   )513( �لطول  خط  تقاطع  و�صطها  يف  مير  �لتري�ين. 

�لعر�س )543( �صماًل.
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باك�شتان

�ل�صم �ل�صائع: باك�صتان.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية باك�صتان �لإ�صالمية.

�لدين: )97%( م�صلمون.
�للغة: �لأوردية.

�لعا�صمة: �إ�صالم �أباد.
�ملدن �لرئي�صة: كر�ت�صي, حيدر �أباد, بي�صاور, لهور, في�صل �أباد, 

ر�و�لبيندي, كويتو.
�لعملة: �لروبية �لباك�صتانية.

�آ�صيا, يحدها  تقع يف جنوب  �إ�صالمية  دولة  باك�صتان  ملحة عامة: 
من  �لهند  �ل�صرقي,  �ل�صمال  من  �ل�صني  �ل�صمال,  من  طاجك�صتان 
�جلنوب �ل�صرقي, بحر �لعرب من �جلنوب, �إير�ن من �جلنوب �لغربي, 
�أفغان�صتان من �لغرب. مير يف و�صطها تقاطع خط �لطول )570( �صرًقا 

مع خط �لعر�س )530( �صماًل.
متتد �ملرتفعات �ل�صاهقة على �صمال وغرب باك�صتان. وفيها توجد 
قمة )2ك( ثاين �أعلى قمة يف �لعامل بعد قمة �إيفر�صت, ويبلغ �رتفاعها 
�لبنجاب  �صهول  وتغطى  �لبحر.  �صطح  م�صتوى  فييوق  مييرًت�   )8611(
ب�صكل جيد ويتم ريها مبياه  �لبالد, وهي م�صتغلة زر�عًيا  و�ل�صند �صرق 
�لنهار, و�أهمها نهر �ل�صند, بينما ميتد �صهل بلوخ�صتان يف جنوب غرب 
�لنباتية  �حلياة  و�نعد�م  �ل�صخرية  و�أر�صه  بجفافه  ويتميز  باك�صتان, 
فيه. وتقع �صحر�ء ثار يف �صمال �صرق �لبالد, وهي عبارة عن م�صاحات 

رملية جرد�ء تزرع با�صتخد�م مياه �لري.
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البحرين

�ل�صم �ل�صائع: �لبحرين.
�ل�صم �لر�صمي: مملكة �لبحرين.

ويحتفظ  �لبحرين,  ملو�طني  بالن�صبة   )%100( م�صلمون  �لدين: 
�لأجانب بديانتهم.

�للغة: �لعربية.
�لعا�صمة: �ملنامة.

�ملدن �لرئي�صة: مدينة عي�صى, �ملحرق, جو, �لرفاع, �لع�صكر.
�لعملة: �لدينار �لبحريني.

ملحة عامة: �لبحرين دولة عربية �إ�صالمية, يف �خلليج �لعربي, �صرق 
�صبه �جلزيرة �لعربية, جنوب غرب �لقارة �لآ�صيوية, تتكون من )35( 
�لبحرين  �أهمية جزيرة  و�أكرثها  �أكربها  �صلوى,  جزيرة متتد يف خليج 
�لتي تقع فيها �لعا�صمة, ومتثل وحدها )85%( من �إجمايل م�صاحة جزر 
�لبالد, ويبلغ طولها )48( كم, وعر�صها )16( كم. تت�صل مع �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية بو��صطة ج�صر �مللك فهد �لذي �فتتح عام )1986م(, 
وهي قريبة جًد� من �لدمام )�مليناء �ل�صعودي يف �ملنطقة �ل�صرقية من 
�ململكة �لعربية ل�صعودية( وتبعد عنها )24( كم.. كما تبلغ �أقرب م�صافة 
�ملهمة, فهي:  �لأخرى  �أما �جلزر  و�لبحرين نحو )20( كم..  بني قطر 
بو��صطة  �لبع�س  بع�صها  مع  ترتبط  وهي  �صرتة,  �لنع�صان,  �أم  �ملحرق, 
�صرًقا مع  �لطول )530 - 550(  تقاطع خط  و�صطها  �جل�صور. مير يف 

خط �لعر�س )526( �صماًل.
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الربازيل

�ل�صم �ل�صائع: �لرب�زيل.
�ل�صم �لر�صمي: جهورية �لرب�زيل �لحتادية.

بها  يوجد  كما  بروت�صتانت(.  كاثوليك,  )رومييان  ن�صارى  �لدين: 
نحو مليون و)600( �ألف م�صلم.

�للغة: �لربتغالية.
�لعا�صمة: بر�زيليا.

فورتاليز�,  �صلفادور,  �صاوباولو,  ريو دي جانريو,  �لرئي�صة:  �ملدن 
�صاولوي�س.

�لعملة: �لريل.
ملحة عامة: �لرب�زيل دولة هي �أكرب دول �أمريكا �جلنوبية م�صاحة 
ا. لها حدود م�صرتكة مع  و�صكًنا, وخام�صة دول �لعامل م�صاحة و�صكاًنا �أي�صً
كل دول �أمريكا �جلنوبية, عد� ت�صيلي و�لإكو�دور, وت�صرف من ناحيتها 
�ل�صرقية على �ملحيط �لأطل�صي. مير يف و�صطه تقاطع خط �لطول )555( 
غرًبا مع خط �لعر�س )510( جنوًبا. تتكون من )26( ولية ومقاطعة 

و�حدة هي مقاطعة �لعا�صمة �لحتادية: بر�زيليا.
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الربتغال

�ل�صم �ل�صائع: �لربتغال.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �لربتغال.

�ل�صكان: )9.943.000( ن�صمة )1998م(.
متدينني,  بروت�صتانت(. غري  كاثوليك,  ن�صارى )رومان  �لدين:   

يهود, م�صلمون.
�لعا�صمة: ل�صبونة.

كوميرب�,  �أمييادور�,  كا�صيا,  دو  نوفا  فيال  بورتو,  �لرئي�صة:  �ملدن 
بر�غا.

�لعملة: �إ�صكودو, �ليورو �عتباًر� من )2002/1/1م(.
ملحة عامة: �لربتغال دولة تقع يف �أق�صى غرب �أوروبا, حتتل �صد�س 
�صبه جزيرة �أيبرييا, بينما حتتل �إ�صبانيا �لتي حتدها من �ل�صمال و�ل�صرق 
�جلنوب  من  �لأطل�صي  �ملحيط  ويحدها  �جلييزيييرة,  �صبه  �أجييز�ء  باقي 
و�لغرب. يتبعها كل من جمموعتي جزر مادير� وجزر �آزور �لو�قعتني يف 
 )58( �لطول  خط  تقاطع  و�صطها  يف  مير  �ل�صمايل.  �لأطل�صي  �ملحيط 

غرًبا مع خط �لعر�س )540( �صماًل.
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بريطانيا

�ل�صم �ل�صائع: بريطانيا, �أو �إنلرت�.
و�صمايل  �لعظمى  لربيطانيا  �ملتحدة  �ململكة  �لر�صمي:  �ل�صم 

�أيرلند�.
هندو�س,  �صيخ,  �أنليكان(,  كاثوليك,  )رومييان  ن�صارى  �لدين: 

يهود, م�صلمون )ويقدر عددهم بنحو "2" مليون م�صلم(.
�للغة: �لإنليزية.

�لعا�صمة: لندن.
ليفربول,  �صفليد,  ليدز,  جال�صكو,  برمنجهام,  �لرئي�صة:  �ملدن 

بر�دفورد, مان�ص�صرت.
�لعملة: �جلنيه �لإ�صرتليني.

دولة  �لربيطانية,  �جلييزر  �أو  �إنلرت�  �أو  بريطانيا  عامة:   ملحة 
تتكون من �أربع دول متحدة حتت حكومة و�حدة هي: �إنلرت�, �أيرلند�, 
�ل�صمالية, و�إ�صكتلند�, ويلز, جتمعهم �ململكة �ملتحدة, وتقع �صمال غرب 
وجزيرة  �لربيطانية  �جلزيرة  كامل  ت�صمل  �لربيطانية  �جلزر  �أوروبييا. 
�أيرلند� وبع�س �جلزر �ل�صغرية �ملجاورة. يف�صل هذه �جلزر عن �أوروبا 
ويحدها  �جلنوب,  من  �لإنليزي  و�لقنال  �ل�صرق,  من  �ل�صمال  بحر 
�ملحيط �لأطل�صي من �لغرب. يقع و�صط �جلزر �لربيطانية عند تقاطع 

خط �لطول )51( غرًبا مع خط �لعر�س )554( �صماًل.
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بنجالدي�س

�ل�صم �ل�صائع: بنجالدي�س.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية بنجالدي�س �ل�صعبية.

�لدين: )95%( م�صلمون, هندو�س, بوذيون, ن�صارى.
�للغة: �لبنجالية.

�ملدن �لرئي�صة:  �صيتاغونغ, كولنا, ر�ج�صاهي, ماميي�صينغ, باري�صال.
�لعملة: تاكا.

ملحة عامة: بنجالدي�س دولة �إ�صالمية تقع يف جنوب و�صط �آ�صيا, 
�إحدى دول �لعامل �لأكرث كثافة �صكانية, حتيط بها منطقة �صمال �صرق 
�جلنوب  من  ميامنار  وحتدها  و�لييغييرب,  و�ل�صرق  �ل�صمال  من  �لهند 
�ل�صرقي, خليج �لبنغال من �جلنوب, مير يف و�صطها تقاطع خط �لطول 

)590( مع خط �لعر�س )523( �صماًل.
�لأنهار.  ر�صبتها  تربة  وذو  ومنب�صط  منخف�س  بنجالدي�س  �صطح 
�صرق  وجنوب  و�صرق  �صمال  يف  �لرتفاع  �لقليلة  �له�صاب  بع�س  توجد 
�لبالد. جتري فيها ثالثة �أنهار رئي�صة تنبع من جبال هماليا ومتر عرب 

�أر��صي �لهند, وهي: بر�هما بوتر�, �لغاجن, �ملغتا.
يتكون ��صم بنجالدي�س من مقطعني:

بنجال: وتعني يف �للغة �ل�صن�صكريتية: �صعب قدمي غري �آري.
د�س: وتعني يف �للغة �ل�صن�صكريتية: �لبالد.

�أنها  كما  �لبنجاليني.  �أر�س  �أو  �لبنجالني  بالد  هي  فبنجالدي�س 
تعني يف لغة �أهل �لتيبت �أر�س �لآلم.
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البو�شنة والهر�شك

�ل�صم �ل�صائع: �لبو�صنة و�لهر�صك.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �لبو�صنة و�لهر�صك.

�ل�صكان: )4( ماليني ن�صمة )1998م(.
�لدين: )75%( م�صلمون, ن�صارى )�أرثوذك�س, كاثوليك(.

�للغة: �لبو�صنية )�ل�صربية �لكرو�تية(.
�ملدن �لرئي�صية: بانيالوكا, مو�صتار, تر�فينك, �صريربنيت�صا, توزل.

�لعملة: �ملارك �لبو�صني.
ملحة عامة: �لبو�صنة و�لهر�صك دولة �إ�صالمية تقع يف جنوب �صرق 
�ل�صرق  من  يوغ�صالفيا  و�ل�صمال,  �لغرب  من  كرو�تيا  حتدها  �أوروبييا, 
يف  كم   )10( عر�صه  �لأدرياتيكي  �لبحر  على  �صاحل  لها  و�جليينييوب, 
�جلنوب �لغربي. و�صطها مير فيه تقاطع خط �لطول )518( �صرًقا مع 

خط �لعر�س )544( �صماًل.
ويدعى  بالغابات  مغطاة  جبلية  �أر��ييسٍ  عن  عبارة  �لبالد  �صمال 
�لبو�صنة, �أما جنوبها فهو جبال �صخرية و�أر��س زر�عية ويدعى �لهر�صك.
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تايوان

�ل�صم �ل�صائع: تايو�ن.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �ل�صني.

م�صيحيون,  طاويون,   )%93( كونفو�صيو�صيون,  بوذيون,  �لدين: 
م�صلمون.

�للغة: �ل�صينية �ملاند�رينية.
�لعا�صمة: تايبية.

�ملدن �لرئي�صة: كاوه�صيوجن, تاي�صوجن, تاينان, بان�صياو, �صيلوجن.
�لعملة: دولر تايو�ن �جلديد.

ملحة عامة: تايو�ن جزيرة تقع يف بحر �ل�صني �جلنوبي على بعد 
نحو )140( كم �إىل �ل�صرق من �صاحل �ل�صني �جلنوبي �ل�صرقي, يف�صلها 
عن �لرب �ل�صيني م�صيق تايو�ن �لذي يبلغ متو�صط عر�صه )160( كم 
وطوله )377( كم, �صرق �لقارة �لآ�صيوية, غرب �ملحيط �لهادي. ت�صغلها 
كينمان  مات�صو,  �أهمها:  تييايييو�ن,  م�صيق  يف  عييدة  جييزر  �إىل  بالإ�صافة 
جمهورية �ل�صني �لوطنية. مير يف و�صطها تقاطع خط �لطول )5121( 

�صرقا مع خط �لعر�س )524( �صماًل.
تغطي �جلبال نحو )75%( من م�صاحة �لبالد, و�أعلى جبل فيها 
�لغربي,  �ل�صاحل  نحو  ب�صدة  �جلبال  تنحدر  موري�صون )3997(م.  هو: 

يخرتق �ملمر�ت �جلبلية �أنهار عدة ق�صرية و�صريعة �جلريان.
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تركيا

�ل�صم �ل�صائع: تركيا.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية تركيا.

�ل�صكان: )63.528.00( ن�صمة )1998م(.
�لدين: )98%( م�صلمون.

�للغة: �لرتكية, �لعربية, �لكردية.
�لعا�صمة: �أنقرة.

�ملدن �لرئي�صة: �إ�صطنبول, �إزمري, �أ�صنة, بور�صا, �أر�صروم.
�لعملة: �للرية �لرتكية.

لها  �لو�صط,  �ل�صرق  دول  من  �إ�صالمية  دوليية  تركيا  عامة:  ملحة 
جناحان, �أحدهما يف قارة �أوروبا و�لآخر يف قارة �آ�صيا. �جلناح �لأوروبي 
عن  وينف�صل  تر�قيا,  ��صم  عليه  ويطلق  م�صاحتها  من   )%3( ي�صكل 
مرمرة,  وبحر  و�لبو�صفور  �لدردنيل  م�صيقي  بو��صطة  �لآ�صيوي  �جلناح 
ويطلق عليه ��صم �آ�صيا �ل�صغرى �أو �لأنا�صول. يحدها �لبحر �لأ�صود من 
�ل�صمال, جورجيا من �ل�صمال �ل�صرقي, �أرمينيا و�أذربيجان وغري�ن من 
بحر  �جلنوب,  من  �ملتو�صط  �لأبي�س  و�لبحر  و�صوريا,  �لعر�ق,  �ل�صرق, 
�إيجه و�ليونان من �لغرب, بلغاريا من �ل�صمال �لغربي. و�صطها يقع عند 

تقاطع خط �لطول )535( �صرًقا مع خط �لعر�س )539( �صماًل.

www.alukah.net
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تون�س

�ل�صم �ل�صائع: تون�س.
�ل�صم �لر�صمي: �جلمهورية �لتون�صية.

�لدين: )96%( م�صلمون, ن�صارى, يهود.
�للغة: �لعربية.

�لعا�صمة: تون�س.
قاب�س,  بنزرت,  �لييقييريو�ن,  �صو�صة,  �صفاق�س,  �لرئي�صة:  �ملييدن 

�حلمامات.
�لعملة: �لدينار �لتون�صي.

�ملنتجات �لزر�عية: �حلم�صيات, �لتمور, �لزيتون, �لقمح, �ل�صعري, 
�صيد �لأ�صماك, تربية �ملو��صي.

�لرثوة �ملعدنية: �لفو�صفات, �لنفط, �لغاز, �لر�صا�س, �لزنك.
�إفريقيا,  �صمال  يف  تقع  �إ�صالمية  عربية  دولة  تون�س  عامة:  ملحة 
�خلم�صة,  �لأقطار  ذي  �لكبري  �لعربي  �ملغرب  �أقطار  من  و�حييدة  وهي 
يحدها �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط من �ل�صمال و�ل�صرق, ليبيا من �جلنوب 
�ل�صرقي, �جلز�ئر من �جلنوب �لغربي و�لغرب, و�صطها يقع عند خط 

�لطول )510( �صرًقا مع خط �لعر�س )534( �صماًل.



855

جنة الفقرات الثقافية

اجلزائر

�ل�صم �ل�صائع: �جلز�ئر.
�ل�صم �لر�صمي: �جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية.

�ل�صكان: )30.200.000( ن�صمة.
�لدين: م�صلمون.

�للغة: �لعربية, �لأمازيغية, �لفرن�صية م�صتخدمة على نطاق و��صع.
�لعا�صمة: �جلز�ئر.

�أوزو,  تيزي  �لرئي�صة: عنابة, ق�صنطينية, وهر�ن, �صطيف,  �ملدن 
تلم�صان.

�لعملة: �لدينار �جلز�ئري.
�ملنتجات �لزر�عية: �حلبوب, �لتمور, �لفو�كه, �خل�صر�و�ت, تربية 

�ملو��صي, �صيد �لأ�صماك.
ملحة عامة: �جلز�ئر دولة عربية �إ�صالمية, تقع يف �صمال �إفريقيا, 
�لدول  �لثانية بني  �ملرتبة  وت�صغل  �لعربي,  للوطن  �لغربي  و�صط �جلناح 
�لبحر  يحدها  �ل�صود�ن,  بعد  �مل�صاحة  حيث  من  و�لإفريقية  �لعربية 
�لنيجر ومايل  �ل�صرق,  �ل�صمال, تون�س وليبيا من  �ملتو�صط من  �لأبي�س 
من �جلنوب, �ململكة �ملغربية من �لغرب. و�صطها يقع عند تقاطع خط 

�لطول )52( �صرقا مع خط �لعر�س )529( �صماًل.
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جزر القمر

�ل�صم �ل�صائع: جزر �لقمر.
�ل�صم �لر�صمي: �حتاد جزر �لقمر.

)روم  �ليينيي�ييصييارى  ميين  جيييًد�  �أقييلييييية حميييدودة  م�صلمون,  �لييدييين: 
كاثوليك(.

�للغة: �لقمرية, �لعربية, �لفرن�صية.
�لعا�صمة: موروين.

ميت�صاميويل,  فومبوين,  دومييوين,  موت�صامودو,  �لرئي�صة:  �ملييدن 
�صتاهول.

�لعملة: �لفرنك �لقمري.
هو  ما  عك�س  على  بفتحها  ل  �لقاف  ب�صم  �لقمر,  عامة:  ملحة 
متد�ول, دولة جزر عربية �إ�صالمية يف غرب �ملحيط �لهندي, �صمال قناة 
موزمبيق, بني �صمال غرب جزيرة مدغ�صقر و�صرق تنز�نيا وموزمبيق, 
على نحو )300( كم من �ل�صاحل �ل�صرقي لإفريقيا. تتكون من �أربع جزر 

كربى رئي�صة, ومن عدد من �جلزر �ل�صغرية:
تقع  فيها  �أنييارييية,  ا:  �أي�صً وتدعى  �لكربى,  �لقمر  جزيرة   -1

عا�صمة �لبالد.
غري  �صغرية  جزر  ثماين  بجو�رها  وتوجد  موهيلي,  جزيرة   -2

ماأهولة.
ا: ماهوري. 3- جزيرة مايون, وتدعى �أي�صً
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4- جزيرة هنزو�ن, ويدعوها �لأوروبيون: �أنو�ن.
خط  مع  �صرًقا   )544( �لطول  خط  تقاطع  �جلزر  و�صط  يف  مير 

�لعر�س )512( جنوًبا.
�جلزر ذ�ت �أ�صل بركاين, وهناك على �لأقل بركان و�حد ما ز�ل 
نا�صًطا, وهو جبل كارتال يف جزيرة �لقمر �لكربى. وتنت�صر حول بع�س 

�جلزر �حلو�جز �ملرجانية.
�أتو�  �ملهاجرين  من  عديدة  موجات  �جلزر  ��صتيطان  على  تو�ىل 
من �إفريقيا و�إندوني�صيا ومدغ�صقر, ومن �ملنطقة �لعربية. وتعود ت�صمية 
تلك �جلزر با�صمها �حلايل �إىل �لقرن �لثامن, حيث هبط على �صو�حلها 
كان  �لقمر  ولأن  وح�صرموت؛  وم�صقط  �لعرب من عدن  �لرحالة  بع�س 
�ل�صم  �لأوروبيييييون  و�أخييذ  �لقمر.  �أ�صموها  فقد  و�صولهم,  ليلة  يف  بييدًر� 
فيما بعد وحرفوه �إىل كومور, �أو ما يقابلها باللغة �لعربية: �لقمر, وكان 
�لإ�صالم قد دخلها عندما و�صل �إىل �صو�حل �إفريقيا �ل�صرقية, خا�صة يف 

�لقرنني �ل�صابع ع�صر و�لثامن ع�صر.

www.alukah.net
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جنوب اإفريقيا

�ل�صم �ل�صائع: جنوب �إفريقيا.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية جنوب �إفريقيا.

كاثوليك,  رومييان  �مل�صتقلة,  �إفريقية  )�لكني�صة  ن�صارى  �لدين: 
�أنليكان(, هندو�س, م�صلمون, يهود, معتقد�ت حملية.

�لهولندية(,  �للغة  ميين  م�صتمدة  )وهيييي  �لإفييريييقييانييييية  �لييلييغيية: 
�لإنليزية.

�لعا�صمة: لها ثالث عو��صم:
- كيب تاون: �لعا�صمة �لت�صريعية.

- بريتوريا: �لعا�صمة �لعمومية.
- بلومفونتني: �لعا�صمة �لق�صائية.

�إي�صت  �إليز�بيث,  بييورت  دوربييان,  جوهان�صربج,  �لرئي�صة:  �ملييدن 
لندن.

�لعملة: ر�ند.
يف  تقع  دولة  �أهلها,  بلغة  �أز�نيا  �أو:  �إفريقيا,  جنوب  عامة:  ملحة 
�لطرف �جلنوبي من قارة �إفريقيا, حتدها ناميبيا وبت�صو�نا وزمبابوي 
�ملحيط  �ل�صرقي,  �ل�صمال  من  �صو�زيالند  �ل�صمال,  من  وموز�مبيق 
�ل�صرقي  ق�صمها  �لغرب. يف  من  �لأطل�صي  �ملحيط  �ل�صرق,  من  �لهندي 
تقع دولة لي�صوتو �لتي حتيط بها جنوب �إفريقيا من جميع �جلهات, حتى 

عام )1994م( كانت تتكون من �أربع مقاطعات, هي:
1- �لكاب.

2- �لرت�ن�صفال.
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3- �أور�جن �حلرة.
4- ناتال.

�أعيد تق�صيم �لبالد بحيث �صارت تتكون من ت�صع مقاطعات,  ثم 
وذلك مبوجب د�صتور �لبالد �لذي �صدر يف )1994/2/27م(.

www.alukah.net
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جيبوتي

�ل�صم �ل�صائع: جيبوتي.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية جيبوتي.

�لدين: )96%( م�صلمون, ن�صارى )رومان كاثوليك, بروت�صتانت, 
�أرثوذك�س(.

�للغة: �لعربية, �لفرن�صية, �ل�صومالية )لغة �لعي�صى(, �لعفرية.
�لعا�صمة: جيبوتي.

�ملدن �لرئي�صة: علي �صبيح, تاجور�, ديخيل, �أوبوك.
�لعملة: �لفرنك �جليبوتي.

�لرثوة �ملعدنية: �مللح.
ملحة عامة: جيبوتي دولة عربية �إ�صالمية �صغرية تقع على �ل�صاحل 
�لغربي خلليج عدن, �صرق �لقارة �لإفريقية. حتدها �إريرتيا من �ل�صمال, 
�إثيوبيا من �لغرب, �لبحر �لأحمر من �ل�صرق.  �ل�صومال من �جلنوب, 
خط  مع  �صرًقا   )542  -  530( �لطول  خط  تقاطع  عند  و�صطها  يقع 

�لعر�س )530 - 511( �صماًل.
معظم �أر��صي �لبالد �صحر�ء مقفرة بدرجة كبرية جًد�, �صاحلها 
بع�س  ت�صل  جباًل  لت�صكل  �لد�خل  نحو  ترتفع  �صهلية  �أر��س  عن  عبارة 
�لبحر. خلف �جلبال  �صطح  م�صتوى  فوق  �رتفاع )1500(م  �إىل  قممها 

متتد ه�صبة وعرة.
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رو�شيا

�ل�صم �ل�صائع: رو�صيا.
�ل�صم �لر�صمي: رو�صيا �لحتادية.

�ل�صكان: )145.000.000( )2001م(.
من   )%80( نحو  �لرو�س  ي�صكل  �ل�صائدة:  �لعرقية  �ملجموعات 
عرًقا,   )150( نحو  من  فتت�صكل  �لباقية  �لن�صبة  �أما  �ل�صكان,  جمموع 
�أملان,  �أوكر�نيا, �صوفا�صي, ب�صكري, رو�س, بي�س, �صي�صان,  �أهمها: ترت, 

كاز�خ, مولدوفيون.
�لدين: ن�صارى )�أرثوذك�س, كاثوليك, بروت�صتانت(, م�صلمون, يهود.

�للغة: �لرو�صية.
�لعا�صمة: مو�صكو.

�لعملة: �لروبل.
�مل�صاحة, متتد  �لعامل من حيث  دولة يف  �أكرب  رو�صيا  ملحة عامة: 
عرب قارتي �آ�صيا و�أوروبا من �ملحيط �ملتجمد �ل�صمايل �صماًل �إىل �لبحر 
�لأ�صود جنوًبا, ومن �ملحيط �لهادي �صرًقا �إىل بحر �لبلطيق غرًبا, لها 
وكاز�خ�صتان  ومنغوليا  �ل�صني  حتدها  دولة,   )13( مع  م�صرتكة  حدود 
وبحر قزوين و�أذربيجان و�أرمينيا وجورجيا من �جلنوب, �لبحر �لأ�صود 
)كالينينجر�د(,  ي�صمى  وبولند�  ولتو�نيا  �لبي�صاء  ورو�صيا  و�أو�أكر�نيا 

وتقوم فيه مدينة كالينينجر�د �ملطلة على بحر �لبلطيق.
و�صطها يقع عند تقاطع خط �لطول )590( �صرًقا مع خط �لعر�س 

)560( �صماًل.
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�شنغافورة

�ل�صم �ل�صائع: �صنغافورة.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �صنغافورة.

�لدين: بوذيون, �لطاوية, م�صلمون نحو )18%(, ن�صارى, هندو�س, 
غري متدينني.

�للغة: �ل�صينية, �ملاليزية, �لتاميلية, �لإنليزية, �لهندية.
�لعا�صمة: �صنغافورة.

�لعملة: �لدولر �ل�صنغافوري.
�حلا�صوب  �أجهزة  �لكهربائية,  �لأدو�ت  �ل�صناعية:  �ملنتجات 
وملحقاتها, �أجهزة �لت�صالت, �لأجهزة �ل�صمعية و�ملرئية, بناء �ل�صفن 
غذ�ئية,  �صناعات  �ملالب�س,  �لآلت,  �لنفطية,  �ملنتجات  و�إ�صالحها, 

منتجات �لأخ�صاب, �ملطاط.
�لرثوة �ملعدنية: �جلر�نيت.

ملحة عامة: �صنغافورة دولة جزر �صغرية �مل�صاحة يف جنوب �صرق 
حيث  �ملاليو,  جزيرة  ل�صبه  �جلنوبي  �لطرف  �أق�صى  عند  تقع  �آ�صيا, 
�لق�صم  يقع  �إىل �صمالها  �لهندي.  باملحيط  �ل�صني �جلنوبي  يلتقي بحر 
�لغربي من ماليزيا, ويف�صلهما م�صيق جوهور �لذي يبلغ عر�صه و�صطيا 
)700( م, ويت�صالن بطريق بري وخط حديدي, �إىل غربها تقع جزيرة 

�صومطرة �لإندوني�صية, ويف�صلهما م�صيق ملقا.
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ال�شنغال

�ل�صم �ل�صائع: �ل�صنغال.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �ل�صنغال.

�ل�صكان: )9.404.000( ن�صمة )1998م(.
معتقد�ت  كاثوليك(,  )رومان  ن�صارى   ,)%92( م�صلمون  �لدين: 

تقليدية.
�للغة: �لفرن�صية, �لعربية.

�لعا�صمة: د�كار.
�ملدن �لرئي�صة: �صان لوي�س, تيي�س, زيجين�صور, كو�لك, طوبا.

�لعملة: �لفرنك �ل�صنغايل.
�ملنتجات �لزر�عية: �لفول �ل�صود�ين, �لدخن, �ملنيهوت, �لقطن, 

�لدو�جن, �لأرز, �خل�صر�و�ت, �صيد �لأ�صماك.
�ملنتجات �ل�صناعية: م�صتقات �لنفط, �صناعات غذ�ئية.

ملحة عامة: �ل�صنغال دولة �إ�صالمية تقع يف غرب �إفريقيا, حتدها 
موريتانيا من �ل�صمال, مايل من �ل�صرق, غينيا وغينيا بي�صاو من �جلنوب, 
�ملحيط �لأطل�صي من �لغرب. تخرتق �أو�صطها دولة جامبيا. يقع و�صطها 

عند تقاطع خط �لطول )514( غرًبا مع خط �لعر�س )514( �صماًل.
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ال�شودان

�ل�صم �ل�صائع: �ل�صود�ن.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �ل�صود�ن.

�ل�صكان: )31.319.000( )2001م(.
�لدين: )75%( م�صلمون )17%( معتقد�ت حملية, )8%( ن�صارى.

�للغة: �لعربية.
�لعا�صمة: �خلرطوم.

�ملدن �لرئي�صة: �أم درمان, بورت �صود�ن, ك�صال, ودمدين, دنقال, 
ملكال, جوبا, �لأبي�س.

�لعملة: �لدينار �ل�صود�ين.
�ل�صم�صم,  �ل�صود�ين,  �لفول  �لأرز,  �لقطن,  �لزر�عية:  �ملنتجات 
�لدخن, ق�صب �ل�صكر, �ل�صمغ �لعربي, تربية �ملو��صي و�جلمال, �لقمح.
�لعربية  �لدول  �أكرب  و�إ�صالمية,  �ل�صود�ن دولة عربية  ملحة عامة: 
و�لإفريقية م�صاحة, حتدها م�صر من �ل�صمال, �لبحر �لأحمر و�إريرتيا 
و�إثيوبيا من �ل�صرق, كينيا و�أوغند� و�لكونغو �لدميقر�طي من �جلنوب, 
�إفريقيا �لو�صطى وت�صاد من �لغرب, ليبيا من �ل�صمال �لغربي, و�صطها 
 )513( �لعر�س  خط  مع  �صرقا   )530( �لطول  خط  تقاطع  عند  يقع 

�صمال.
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�شوريا

�ل�صم �ل�صائع: �صوريا.
�ل�صم �لر�صمي: �جلمهورية �لعربية �ل�صورية.
�ل�صكان: )18.866.025( ن�صمة )2002م(.

�لدين: )88%( م�صلمون, ن�صارى.
�للغة: �لعربية.

�لعا�صمة: دم�صق.
�ملدن �لرئي�صة: حم�س, حماه, حلب, �إدلب, �لالذقية, طرطو�س, 

�لرقة, دير �لزور, �حل�صكة, درعا, �ل�صويد�ء, �لقنيطرة.
�لعملة: �للرية �ل�صورية.

�ملنتجات �لزر�عية: �لقمح, �ل�صعري, �لذرة, �خل�صر�و�ت و�لفو�كه, 
�لزيتون,�لقطن, بنجر �ل�صكر, �حلم�صيات.

على  �آ�صيا  غييرب  تقع  �إ�صالمية  عربية  دوليية  �صوريا  عامة:  ملحة 
�ل�صمال,  من  تركيا  حتدها  �ملتو�صط,  �لأبي�س  للبحر  �ل�صرقي  �ل�صاحل 
�لعر�ق من �ل�صرق, �لأردن من �جلنوب, فل�صطني من �جلنوب �لغربي, 
لبنان و�لبحر �لأبي�س �ملتو�صط من �لغرب, يتبعها جزيرة و�حدة فقط هي 
جزيرة �أرو�د �لتي تقع على بعد )3(كم جتاه مدينة طرطو�س �ل�صاحلية, 
وهي �إحدى �جلزر �لقليلة على �متد�د �ل�صاحل �ل�صرقي للبحر �لأبي�س 

�ملتو�صط.
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�شوي�شرا

�ل�صم �ل�صائع: �صوي�صر�.
�ل�صم �لر�صمي: �لحتاد �ل�صوي�صري.

�ل�صكان: )7.116.000( ن�صمة )1998م(.
�أرثوذك�س(,  بروت�صتانت,  كاثوليك,  )روميييان  ن�صارى  �لييدييين: 

م�صلمون, يهود.
�للغة: يتحدث )64%( من �ل�صكان �لأملانية, )19%( �لفرن�صية, )%8( 
�لإيطالية, كما تعترب �للغة �لرومانية ر�صمية ويتكلمها )1%( من عدد �ل�صكان.

�لعا�صمة: برين.
�ملدن �لرئي�صة: زيوريخ, جنيف, لوز�ن, بازل, لو�صرين.

�لعملة: �لفرنك �ل�صوي�صري.
�لعقاقري,�ملعد�ت  �لكيميائية,  �مليييو�د  �ل�صناعية:  �ملنتجات 
غذ�ئية,  �صناعات  و�ل�صاعات,  �لدقيقة  �لأجهزة  �لآلت,  �لكهربائية, 

�صناعات ن�صيجية, �ل�صوكول.
بالفرن�صية,  �صوي�س  بالأملانية,  �صفاتيز  �صوي�صر�,  عامة:  ملحة 
من  �أملانيا  حتدها  �أوروبيييا,  و�صط  يف  تقع  دوليية  بالإيطالية,  �صفيزير� 
�ل�صمال, �لنم�صا وخلتن�صتاين من �ل�صرق, �إيطاليا من �جلنوب, فرن�صا 
خط  تقاطع  عند  و�صطها  يقع  �لبحار.  على  لها  �صو�حل  ل  �لغرب.  من 

�لطول )58( �صرًقا مع خط �لعر�س )547( �صماًل.
حدودها  طييول  فعلى  �جلييبييال,  من  �صوي�صر�  م�صاحة  ثلثا  يتكون 
�لغربية متتد جبال �جلور�, �لتي ترتكز فيها مز�رع �لألبان ومناطق قطع 

ا ترتكز فيها �صناعة �ل�صاعات �ل�صوي�صرية �ل�صهرية.   �لأ�صجار, �أي�صً
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ال�شومال

�ل�صم �ل�صائع: �ل�صومال.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �ل�صومال �لدميقر�طية.

�لدين: )100%( م�صلمون.
�للغة: �ل�صومالية, �لعربية, كما تعترب �لإيطالية لغة ر�صمية.

�لعا�صمة: مقدي�صو.
غييروي,  ميياركييا,  بييربييرة,  كي�صمايو,  هرجي�صا,  �لرئي�صة:  �ملييدن 

غالكعبو, بو�صا�صو.
�لعملة: �ل�صلن �ل�صومايل.

�ملنتجات �لزر�عية: �حلبوب, �ملوز, ق�صب �ل�صكر, �لقطن, �لفول 
�ل�صود�ين, �صيد �لأ�صماك, تربية �ملو��صي.

�صرق  �صمال  تقع  �إ�صالمية  عربية  دوليية  �ل�صومال  عامة:  ملحة 
عدن  خليج  يحدها  �لإفريقي.  بالقرن  تعرف  �لتي  �ملنطقة  يف  �إفريقيا 
�ل�صرق و�جلنوب, كينيا من �جلنوب  �لهندي من  �ل�صمال, �ملحيط  من 
�لغربي, �إثيوبيا من �لغرب, جيبوتي من �ل�صمال �لغربي. مير يف و�صطها 

تقاطع خط �لطول )548( �صرًقا مع خط �لعر�س )58( �صماًل.
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العراق

�ل�صم �ل�صائع: �لعر�ق.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �لعر�ق.

�ل�صكان: )22.219.000( ن�صمة )1998م(.
�لدين: )95%( م�صلمون, ن�صارى )رومان كاثوليك(.

�للغة: �لعربية.
�لعا�صمة: بغد�د.

�ملدن �لرئي�صة: �لب�صرة, �ملو�صل, �أربيل, �ل�صليمانية, �لر�صيدية, 
تكريت, كركوك.

�لعملة: �لدينار �لعر�قي.
�لرثوة �ملعدنية: �لنفط, �لغاز �لطبيعي, �لكربيت.

ملحة عامة: �لعر�ق دولة عربية �إ�صالمية تقع �صمال �خلليج �لعربي, 
جنوب غرب �آ�صيا. حتدها تركيا من �ل�صمال, �إير�ن من �ل�صرق, �ل�صعودية 
و�لكويت من �جلنوب, �لأردن و�صوريا من �لغرب. �صاحلها على �خلليج 
�لعربي ميتد مل�صافة )58( كم, وعليه يقوم ميناء �أم ق�صر. و�صطها يقع 

عند تقاطع خط �لطول )543( �صرًقا مع خط �لعر�س )533( �صماًل.
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ُعمان

�ل�صم �ل�صائع: ُعمان.
�ل�صم �لر�صمي: �صلطنة عمان.

�ل�صكان: )2.265.00( ن�صمة )1998م(.
�لدين: م�صلمون.

�للغة: �لعربية.
�لعا�صمة: م�صقط.

�ملدن �لرئي�صة: نزوى, �صاللة, خ�صب, �لربميي, �صور.
�لعملة: �لريال �لعماين. 

ملحة عامة: ُعمان, وقد كان ��صمها م�صقط وُعمان, و�أ�صبح �صلطنة 
دولة  )1970م(,  عام  من  �عتباًر�  عا�صمتها  م�صقط  و�أ�صبحت  عمان 
عربية �إ�صالمية تقع يف �أق�صى �جلنوب �ل�صرقي ل�صبه �جلزيرة �لعربية, 
�لعربية �ملتحدة  �لإمار�ت  �ل�صمال دولة  �آ�صيا, يحدها من  جنوب غرب 
وم�صيق هرمز)�خلليج �لعربي( وخليج عمان, بحر �لعرب من �جلنوب 
و�ل�صرق, �ليمن من �جلنوب �لغربي, �ل�صعودية من �لغرب. و�صطها يقع 
عند تقاطع خط �لطول )558( �صرًقا مع خط �لعر�س )522( �صمال. 
نحو  طولها  يبلغ  �لتي  �صو�حلها  �مييتييد�د  على  �جلييزر  من  عييدد  يتبعها 
)1700( كم, �أهمها: جزيرة م�صرية, جزر كوريا موريا )�حلالنيات(.
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فرن�شا

�ل�صم �ل�صائع: فرن�صا. 
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية فرن�صا.

�ل�صكان: )61.000.000( ن�صمة )2002م(.
)نحو  م�صلمون  بروت�صتانت(,  كاثوليك,  )رومان  ن�صارى  �لدين: 

�صتة ماليني م�صلم(, يهود.
�للغة: �لفرن�صية.

�لعا�صمة: باري�س.
�ملدن �لرئي�صة: مار�صيليا, ليون, تولوز, ني�س, �صرت��صبورج, بوردو, 

مونبليية.
�لعملة: �لفرنك, �ليورو �عتباًر� من )2002/1/1م(.

كيميائية,  �صناعات  و�لييفييولذ,  �حلديد  �ل�صناعية:  �ملنتجات 
معد�ت  مالب�س,  ن�صيجية,  �صناعات  �لإلكرتونية,  �لأجهزة  �ل�صيار�ت, 

�لف�صاء, �صناعات غذ�ئية وم�صروبات وعطور.
�حلجري,  �لفحم  �لغاز,  �ليور�نيوم,  �حلديد,  �ملعدنية:  �لييرثوة 

طاقة كهربائية نووية.
من  حتدها  �لغربية,  �أوروبيييا  يف  دوليية  �أكييرب  فرن�صا  عامة:  ملحة 
ومن  موناكو,  �إيطاليا,  �صوي�صر�,  �أملانيا,  لوك�صمبورج,  بلجيكا,  �ل�صرق: 
�جلنوب �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط, ومن �جلنوب �لغربي �إ�صبانيا و�أندور�, 
)بحر  �لإنليزي  �لقنال  �ل�صمال  ومن  �لأطل�صي,  �ملحيط  �لغرب  ومن 
خط  مع  �صرًقا   )52( �لطول  خط  تقاطع  عند  يقع  و�صطها  �ملان�س(. 

�لعر�س )547( �صماًل.
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الفلبني

�ل�صم �ل�صائع: �لفلبني.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �لفلبني.

�ل�صكان: )75.300.000( عام )2000م(.
�لدين: ن�صارى )رومان كاثوليك, بروت�صتانت, �لكني�صة �لفلبينية 

�مل�صتقلة(, )25%( م�صلمون, بوذيون.
�للغة: �لفلبينو, �لإنليزية.

�لعا�صمة: منيال.
�ملدن �لرئي�صة: كيوزون, د�فاو, �صيبو, كالوكان, ز�مبو�نا.

�لهادي,  �ملحيط  قرب  تقع جنوب  دولة جزر  �لفلبني  عامة:  ملحة 
عنه  ويف�صلها  كييم.   )100( نحو  �آ�صيا  �صرق  جنوب  �صاحل  عن  تبعد 
بحر �ل�صني �جلنوبي, قبالة كل من تايو�ن و�ل�صني وفيتنام, متتد من 
�ل�صمال �إىل �لغرب )1107( كم. تتكون من نحو )7100( جزيرة بع�صها 
�صغري لدرجة �أنه غري م�صمى, و�أكرب ثالث جزر هي: لوزون يف �ل�صمال, 
ميند�ناو, يف �جلنوب, �صمار يف �ل�صرق. ت�صكل تلك �جلزر �لثالث نحو 
ثلثي م�صاحة �لبالد. مير يف و�صط �جلزر تقاطع خط �لطول )5122( 

�صرًقا مع خط �لعر�س )512( �صماًل.
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فنزويال

�ل�صم �ل�صائع: فنزويال.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية فنزويال.

�ل�صكان: )22.777.000( ن�صمة )1998م(.
�لدين: ن�صارى )رومان كاثوليك(.

�للغة: �لإ�صبانية.
�لعا�صمة: كار�كا�س.

�ملدن �لرئي�صة: مار�كيبو, فالن�صيا, باركي�صيمتو, �صيود�د غايانا.
�لعملة: �لبوليفار.

�حلليب,  �لبي�س,  �لدجاج,  �لأبقار,  �ملييوز,  �لزر�عية:  �ملنتجات 
تربية  �خل�صر�و�ت,  �لفو�كه,  �لهند,  جوز  �لأرز,  �ل�صكر,  ق�صب  �لنب, 

�ملا�صية, �صيد �لأ�صماك.
لأمريكا  �ل�صمايل  �ل�صاحل  على  تقع  دوليية  فنزويال  عامة:  ملحة 
�ل�صمال,  من  �لأطل�صي  و�ملحيط  �لكاريبي  �لبحر  يحدها  �جلنوبية, 
جويانا من �ل�صرق, �لرب�زيل من �جلنوب, كولومبيا من �لغرب. و�صطها 
يقع عند تقاطع خط �لطول )568( غرًبا مع خط �لعر�س )59( �صماًل.
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فيتنام

�ل�صم �ل�صائع: فيتنام.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية فيتنام �ل�صرت�كية.
�ل�صكان: )75.124.000( ن�صمة )1998م(.

�لدين: بوذيون, ن�صارى )رومان كاثوليك(.
�للغة: �لفيتنامية.
�لعا�صمة: هانوي.

�ملدن �لرئي�صة: هوت�صي منه, هايفوجن, د�لت, كون توم, نام دنه, 
هوي, د�ناجن.

�لعملة: �لدونغ.
�ملنيهوت,  �حلبوب,  �ل�صاي,  �لأرز,  �ملطاط,  �لزر�عية:  �ملنتجات 
�لدجاج,  �لأبقار,  �لنب,  �لفو�كه,  �خل�صر�و�ت,  �لذرة,  �ل�صكر,  ق�صب 

�صيد �لأ�صماك, �خلنازير.
�ل�صاحل  حتتل  �آ�صيا,  �صرق  جنوب  تقع  دوليية  فيتنام  عامة:  ملحة 
�ل�صرقي من �صبه جزيرة �لهند �ل�صينية, حتدها �ل�صني من �ل�صمال, 
بحر �ل�صني �جلنوبي من �ل�صرق و�جلنوب, كمبوديا ولو�س من �لغرب, 
�لعر�س  خط  مع  �صرًقا   )5108( �لطول  خط  تقاطع  عند  يقع  و�صطها 

)516( �صماًل.
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قطر

�ل�صكان: )550.000( ن�صمة )2000م(.
�لدين: م�صلمون, مع �حتفاظ �لأجانب بديانتهم.

�للغة: �لعربية, �لإنليزية ت�صتخدم على نطاق و��صع.
�لعا�صمة: �لدوحة.

�ملدن �لرئي�صة: �لريان, �لوكرة, �أم �صعيد, �خلور.
�لعملة: �لريال �لقطري.

�لرثوة �ملعدنية: �لنفط �خلام, �لغاز �لطبيعي, �حلديد.
�ل�صاحل  تقع يف منت�صف  �إ�صالمية  دولة عربية  ملحة عامة: قطر 
�لغربي للخليج �لعربي, �صرق �صبه �جلزيرة �لعربي, جنوب غرب �آ�صيا. 
تتكون من �صبه جزيرة متتد يف �جتاه �ل�صمال د�خل مياه �خلليج �لعربي 
بحر  �جلنوب,  من  �ل�صعودية  حتدها  بينما  و�صرقه,  �صمالها  على  ميتد 
�ل�صلوى وخليج �لبحرين من �لغرب. و�صطها يقع عند تقاطع خط �لطول 

)510- 551( �صرًقا مع خط �لعر�س )510 - 525( �صماًل.
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الكويت

�ل�صم  �ل�صائع: �لكويت.
�ل�صم �لر�صمي: دولة �لكويت.

�ل�صكان: )2.309.000( ن�صمة )2001م(.
�لدين: م�صلمون.

�لعا�صمة: �لكويت.
�ملدن �لرئي�صة: �ل�صليمانية, �جلهر�ء, حويل, �ل�صويح, �لأحمدي.

�لعملة: �لدينار �لكويتي.
بال�صتيكية,  �صناعات  �لنفطية,  �ملنتجات  �ل�صناعية:  �ملنتجات 

�ل�صماد, مود �لبناء, �لأدوية, مبيد�ت �حل�صر�ت, طباعة ون�صر.
�لرثوة �ملعدنية: �لنفط, �لغاز, �مللح.

�آ�صيا  تقع جنوب غرب  �إ�صالمية  دولة عربية  �لكويت  عامة:  ملحة 
�ل�صمال  ميين  �لييعيير�ق  يحدها  �لييعييربييي,  للخليج  �ل�صمايل  �لييطييرف  يف 
و�ل�صمال �لغربي, �خلليج �لعربي من �ل�صرق, �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
�لطول  خط  تقاطع  عند  يقع  و�صطها  و�لييغييرب,  �لغربي  �جلنوب   من 

)51 - 547( �صرًقا مع خط �لعر�س )530 - 529( �صماًل.
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مدغ�شقر

�ل�صم �ل�صائع: مدغ�صقر.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية مدغ�صقر �لدميقر�طية.
�ل�صكان: )14.026.00( ن�صمة, عام )1998م(.

معتقد�ت  بروت�صتانت(,  كاثوليك,  )روميييان  ن�صارى  �لييدييين: 
تقليدية, )25%( م�صلمون.

�للغة: �لفرن�صية, �ملالغا�صية.
�لعا�صمة: �أنتا ناناريفو.

�ملدن �لرئي�صة: تو�ما�صينا, �أنت�صري�ب, ماها جانا, فيانار�ن�صتو�.
�لعملة: �لفرنك �ملالغا�صي.

�ملنتجات �لزر�عية: �ملنيهوت, نباتات عطرية, �لنب, �لأرز, ق�صب 
�ل�صكر, �لفانيال, �ملو��صي, �صيد �لأ�صماك, �ملوز.

�صابًقا(,  َتدعى  �أو مالجا�صي )كما كانت  ملحة عامة: مدغ�صقر, 
دولة جزر يف �ملحيط �لهندي على بعد نحو )400( كم �إىل �ل�صرق من 
جنوب �صرق �إفريقيا, جتاه موزمبيق �لتي يف�صلها عنها قناة موزمبيق, 
�أقرب �جلزر �إليها هي جزر �لقمر, تتكون مدغ�صقر من جزيرة و�حدة 
كبرية وعدد من �جلزر �ل�صغرية �ملجاورة. جزيرة مدغ�صقر هي ر�بع 
جزيرة يف �لعامل من حيث �مل�صاحة, و�صطها يقع عند تقاطع خط �لطول 

)546( �صرًقا مع خط �لعر�س )519( جنوًبا.
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م�شر

�ل�صم �ل�صائع: م�صر.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية م�صر �لعربية.

�ل�صكان: )68.000.000( ن�صمة, عام )2002م(.
�للغة: �لعربية.

�لعا�صمة: �لقاهرة.
�لفيوم,  �أ�صو�ن, بور�صعيد,  �ملدن �لرئي�صة: �لإ�صكندرية, �جليزة, 

دمياط, �أ�صيوط, بني �صويف, �لأق�صر, �ملن�صورة.
�ل�صكر,  ق�صب  �ل�صامية,  �لييذرة  �لقطن,  �لييزر�عييييية:  �ملنتجات 

�ملو�لح, �لبطاط�س, �لطماطم, �لقمح, �لفو�كه.
�ل�صمايل  �لركن  �إ�صالمية, تقع يف  ملحة عامة: م�صر دولة عربية 
�ل�صمال,  من  �ملتو�صط  �لأبي�س  �لبحر  يحدها  �إفريقيا,  لقارة  �ل�صرقي 
من  �ليي�ييصييود�ن  �ل�صرق,  ميين  �لأحييميير  و�لبحر  �لعقبة  وخليج  فل�صطني 
يتمثل يف  �آ�صيا  قارة  �لغرب. ت�صم م�صر جزًء� من  ليبيا من  �جلنوب, 
�صبة جزيرة �صيناء. و�صطه يقع عند تقاطع خط �لطول )530( �صرًقا 
مع خط �لعر�س )526( �صماًل. يخرتق نهر �لنيل م�صر من جنوبها �إىل 

�صمالها, ويعترب �صريان �حلياة �لرئي�س فيها.
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املغرب

�ل�صم �ل�صائع: �ملغرب.
�ل�صم �لر�صمي: �ململكة �ملغربية.

�ل�صكان: )29.200.000( ن�صمة, عام )2002م(.
�لدين: م�صلمون.

�للغة: �لعربية.
�لعا�صمة: �لرباط.

�لقت�صادية(,  �لعا�صمة  )وهي  �لبي�صاء  �لييد�ر  �لرئي�صة:  �ملدن 
مر�ك�س, فا�س, �أغادير, �صبته, مليلة, �آ�صفى.

�لعملة: �لدرهم �ملغربي.
�لتمر,  �حلم�صيات,  �لييزيييتييون,  �لييعيينييب,  �لييزر�عييييية:  �ملنتجات 

�خل�صر�و�ت, �ملو��صي, �صيد �لأ�صماك.
ملحة عامة: �ملغرب دولة عربية �إ�صالمية تقع يف �لز�وية �ل�صمالية 
�لغربية لإفريقيا, يحدها �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط من �ل�صمال, �جلز�ئر 
من  �لأطل�صي  �ملحيط  �جلنوب,  من  موريتانيا  و�جلنوب,  �ل�صرق  من 
�لغرب. يف�صلها عن �أوروبا م�صيق جبل طارق �لذي يبلغ �أق�صى عر�س 
له )13( كم. و�صطه يقع عند تقاطع خط �لطول )6 5( غرًبا مع خط 

�لعر�س )32 5( �صماًل.
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املك�شيك

�ل�صم �ل�صائع: �ملك�صيك.
�ل�صم �لر�صمي: �لوليات �ملك�صيكية �ملتحدة.

�ل�صكان: )100( مليون ن�صمة, عام )2001م(.
�لدين: ن�صارى )رومان كاثوليك, بروت�صتانت(, يهود.

�للغة: �لإ�صبانية.
�لعا�صمة: مك�صيكو �صيتي.

�ملدن �لرئي�صة: جو�د �لأجار, �صيد�د, مونتريي, بويبال, جاريز.
�لعملة: �لبيزو �ملك�صيكي.

�لرثوة �ملعدنية: �لغاز �لطبيعي, �حلديد, �لف�صة, �لزنك, �لذهب, 
يور�نيوم, فو�صفات, نحا�س, ر�صا�س, نفط, كربيت, فحم.

�لالتينية,  �أق�صى �صمالأمريكا  �ملك�صيك دولة تقع يف  ملحة عامة: 
�ملتحدة  �لييوليييات  حتدها  مييًعييا(,  و�جلنوبية  �لو�صطى  )�لأمييريييكييتييان 
�ل�صرق,  من  �لكاريبي  و�لبحر  �ملك�صيك  خليج  �ل�صمال,  من  �لأمريكية 
�جلنوب  من  �لهادي  �ملحيط  �ل�صرقي,  �جلنوب  من  وجو�تيمال  بيليز 
�لغربي و�لغرب. و�صطها يقع عند تقاطع خط �لطول )5102( غرًبا مع 

خط �لعر�س )523( �صماًل.
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موريتانيا

�ل�صم �ل�صائع: موريتانيا.
�ل�صم �لر�صمي: �جلمهورية �لإ�صالمية �ملوريتانية.
�ل�صكان: )2.548.157( ن�صمة, عام )2001م(.

ا/كم2. �لكثافة: )2.5( �صخ�صً
�لدين: م�صلمون. 

�لبولرية,  �ملحلية:  �للغات  من  عدد  لها  ي�صاف  �لعربية,  �للغة: 
�ل�صكننية, �لولفية.

�لعا�صمة: نو�ك�صوط.
�ملدن �لرئي�صة: نو�ذيبو, �صنقيط, �أطار, �لنعمة, كيهيدي, كيفة.

�لعملة: �لأوقية.
�لتمور,  �حلييبييوب,  �ليييذرة,  �لييدخيين,  �لأرز,  �لييزر�عييييية:  �ملنتجات 

�لبطاط�س, �ليام, �لبطيخ, �صيد �لأ�صماك.
�أق�صى غرب  تقع يف  �إ�صالمية  دولة عربية  موريتانيا  ملحة عامة: 
�لوطن �لعربي ويف �صمال غرب قارة �إفريقيا, حتدها �ملغرب و�جلز�ئر 
من �ل�صمال, مايل من �ل�صرق و�جلنوب, �ل�صنغال من �جلنوب, �ملحيط 
�لأطل�صي من �لغرب, ي�صكل نهر �ل�صنغال – وهو �لنهر �لوحيد يف �لبالد– 
�حلدود �جلنوبية ملوريتانيا مع �ل�صنغال ومتتد على �صفافه حقول �لأرز. 
�لطول )510( غرًبا مع خط  تقاطع خط  يقع عند  �لبالد  و�صط 

�لعر�س )520( �صماًل.
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النم�شا

�ل�صم �ل�صائع: �لنم�صا.
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �لنم�صا.

�ل�صكان: )8.110.000( ن�صمة, عام )2000م(.
�لدين: ن�صارى )رومان كاثوليك, بروت�صتانت(, م�صلمون يتمتعون 

بو�صع �جتماعي حمرتم.
�للغة: �لأملانية.

�لعا�صمة: فيينا. 
�ملدن �لرئي�صة: جر�ز, لينز, �صالزبورغ, �إين�صربوك. 

�لعملة: �ل�صلن �لنم�صاوي, �ليورو �عتباًر� من )2002/1/1م(.
�لرثوة �ملعدنية: �لفحم �حلجري, �لنحا�س, �جلر�فيت, �حلديد, 

�لر�صا�س, �ملنجنيز, �لغاز, �لنفط, �مللح, �لزنك. 
ملحة عامة: �لنم�صا دولة يف و�صط �أوروبا, حتدها ت�صيكيا و�صلوفاكيا 
من  و�إيطاليا  �صلوفينيا  �ل�صرق,  من  )هنغاريا(  �ملجر  �ل�صمال,  من 
�جلنوب, �صوي�صر� وخلتن�صتاين من �لغرب, �أملانيا من �ل�صمال �لغربي, 
ل �صو�حل لها على �لبحار. و�صطها يقع عند تقاطع خط �لطول )514( 

�صرًقا مع خط �لعر�س )550 - 547( �صماًل.
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نيجرييا

�ل�صم �ل�صائع: نيجرييا 
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية نيجرييا �لحتادية.

�ل�صكان: )125.000.000( ن�صمة, عام )1998م(.
�لدين: )65%( م�صلمون, ن�صارى )رومان كاثوليك, بروت�صتنت(, 

معتقد�ت حملية ووثنيون. 
�للغة: �لإنليزية.
�لعا�صمة: �أبوجا.

�إيلورين,  �أوجبومو�صو,  كانو,  �إبيياد�ن,  لجو�س,  �لرئي�صة:  �ملييدن 
باد�جري.

�لعملة: نري�.
�جلييريي,  �حلجر  �لكوملبيت,  �لييغيياز,  �لنفط,  �ملعدنية:  �ليييرثوة 
�لق�صدير, �لفحم �حلجري, �ليور�نيوم, �لذهب, �لبوك�صيت, �لإ�صمنت, 

�حلديد.
ملحة عامة: نيجرييا دولة �إ�صالمية, �أكرب �لدول �لإفريقية �صكاًنا, 
تقع على �ل�صاحل �لغربي لإفريقيا, حتدها �لنيجر من �ل�صمال, �لكامريون 
من  بنني  �جلنوب,  من  �لأطل�صي(  )�ملحيط  غينيا  خليج  �ل�صرق,  من 
يقع  و�صطها  �ل�صرقي.  �صمالها  ت�صاد يف  �صاحل على بحرية  لها  �لغرب. 

عند تقاطع خط �لطول )58( �صرًقا مع خط �لعر�س )510( �صماًل.
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الهند

�ل�صم �ل�صائع: �لهند. 
�ل�صم �لر�صمي: جمهورية �لهند. 

�ل�صكان: مليار و)100( مليون ن�صمة )2001م(.
�لدين: هندو�س, )22%( م�صلمون, ن�صارى, �صيخ, بوذيون. 

�للغة: �لهندية, �لإنليزية. 
�لعا�صمة: نيودلهي.

)كالكوتا  كولكاتا  �صابًقا(,  )بومباي  مومباي  �لرئي�صة:  �ملييدن 
�أباد, بانالور,  �أحمد  �أباد,  �صابًقا(, �صيناي )مد�ر�س �صابًقا(, حيدر 

كانبور, ناجبور.
�لعملة: �لروبية �لهندية.

جوز  �لييذرة,  �ل�صعري,  �لقمح,  �لنب,  �ل�صاي,  �لزر�عية:  �ملنتجات 
�ل�صكر,  ق�صب  �لأرز,  �لقطن,  �لتبغ,  �لتو�بل,  �ملطاط,  �ملييوز,  �لهند, 
�حلرير,  �ل�صود�ين,  �لفول  �لأبقار,  �لأ�صماك,  �صيد  �ملو��صي,  �جلوت, 

�لأخ�صاب, �لبطاطا, �خلنازير, �لأفيون )غري �صرعي(.
�لهندو�س, وهو  نهر  ��صم  و�ل�صم م�صتمد من  �لهند,  ملحة عامة: 
�لنهر �لرئي�س يف باك�صتان حالًيا, ويعرف يف �مل�صادر �لعربية با�صم نهر 
�أو: بهار�ت بلغة �أهلها وتعني �لحتاد �لهندي, دولة تقع جنوب  �ل�صند, 
مع خط  �صرًقا  �لطول )578(  تقاطع خط  و�صطها  �آ�صيا, مير يف  قارة 

�لعر�س )522( �صماًل.
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اليابان

�ل�صم �ل�صائع: �ليابان. 
�ل�صم �لر�صمي: �ليابان.

�ل�صكان: )126.930.000( ن�صمة, عام )2002م(.
�لدين: �ل�صنتو )وهي �صكل من �أ�صكال �لبوذية(, �لبوذية, �إ�صافة 
نحو  �مل�صلمني  و�مل�صلمني )يبلغ عدد  �لن�صارى  �أعد�د حمدودة من  �إىل 

ن�صمة(.  "200" �ألف 
�للغة: �ليابانية.

�لعا�صمة: طوكيو.
�ملدن �لرئي�صة: يوكوهاما, �أو�صاكا, ناغويا, �صابورو, كيوتو, كوبي, 

هريو�صيما, ناغاز�كي.
�لعملة: �لني. 

�صيار�ت,  و�إلكرتونية,  كهربائية  �صناعات  �ل�صناعية:  �ملنتجات 
�آلت, منتجات �حلديد و�لفولذ, �صناعات كيميائية, �صناعات غذ�ئية, 

�أجهزة ب�صرية, �صاعات, بناء �ل�صفن, �أجهزة حا�صوب.
ملحة عامة: �ليابان دولة جزر يف �صمال غرب �ملحيط �لهادي, جتاه 
�ل�صاحل �ل�صمايل �ل�صرقي للرب �لآ�صيوي, قبالة كل من رو�صيا و�لكوريتني 
من  �لهادي  �ملحيط  �ل�صمال.  من  �أوخوت�صك  بحر  بها  يحيط  و�ل�صني. 

�ل�صرق, بحر �ل�صني �ل�صرقي جنوًبا, بحر �ليابان غرًبا.
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اليمن

�ل�صم �ل�صائع: �ليمن.
�ل�صم �لر�صمي: �جلمهورية �لعربية �ليمنية.

�ل�صكان: )17.600.000( ن�صمة, عام )1998م(.
�لدين: م�صلمون. 

�للغة: �لعربية. 
�لعا�صمة: �صنعاء.

�ملدن �لرئي�صة: عدن, تعز, �حلديدة, �ملكال, ح�صرموت, �ملخا.
�لعملة: �لريال �ليمني. 

�صناعات  �لبناء,  مييو�د  يدوية,  �صناعات  �ل�صناعية:  �ملنتجات 
حتويلية, �صناعات معدنية, �صناعات �لنفط و�لغاز.

قارة  غرب  جنوب  تقع  �إ�صالمية  عربية  دوليية  �ليمن  عامة:  ملحة 
�ل�صعودية  �لعربية, حتدها  �صبه �جلزيرة  �أق�صى جنوب غرب  �آ�صيا يف 
من �ل�صمال, عمان من �ل�صرق, �لبحر �لعربي وخليج عدن من �جلنوب, 
�لغربي يقع م�صيق باب �ملندب.  �لبحر �لأحمر من �لغرب. يف جنوبها 
�لعر�س  خط  مع  �صرًقا   )548( �لطول  خط  تقاطع  عند  يقع  و�صطها 

)515( �صماًل.
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اليونان

�ل�صم �ل�صائع: �ليونان: 
�ل�صم �لر�صمي: �جلمهورية �لهيللينية. 

�ل�صكان: )10.541.000( ن�صمة, عام )1998م(.
�ليييديييين: نيي�ييصييارى )�أرثيييوذكييي�يييس �ييصييرقيييييون, رومييييان كيياثييوليييييك, 

بروت�صتانت(, م�صلمون. 
�للغة: �ليونانية. 
�لعا�صمة: �أثينا. 

مي�صولوني,  هرقليوم,  باتر��س,  �صالونيك,  �لرئي�صية:  �ملييدن 
ميكين�س, �إبيد فارو�س.

�لعملة: در�خما, �ليورو �عتبار� من )2002/1/1م(.
�ل�صامية,  �لييذرة  �لزبيب,  �لعنب,  �لقطن,  �لزر�عية:  �ملنتجات 

�لزيتون, �لدو�جن, ق�صب �ل�صكر, �لتبغ.
ملحة عامة: �ليونان دولة تقع يف جنوب �صرق �أوروبا, ت�صغل �جلزء 
�جلنوبي من �صبه جزيرة �لبلقان, حتدها مقدونيا وبلغاريا من �ل�صمال, 
�جلنوب,  من  �ملتو�صط  �لأبي�س  و�لبحر  �إيجه  بحر  �ل�صرق,  من  تركيا 
�لبحر �لأيوين و�ألبانيا من �لغرب. و�صطها يقع عند تقاطع خط �لطول 

)530 - 522( �صرًقا مع خط �لعر�س )539( �صماًل.
تتكون �ليونان من �لرب �لرئي�س �لذي ي�صكل جزيرة ت�صكل �مل�صاحة 

�ملتبقية.
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وتلك االأيام نداولها بني 
النا�س

يزدحم التاريخ بالوقائع، وتت�صبع ال�صنون بالأحداث، ول يبقى منها 
اإل الذكرى والعتبار.

ِذكر  الِفقرة والتي تعتمد على  ولأجل هذا حر�صنا على و�صع هذه 
حدث وقع يف مثل اليوم الذي تعر�س فيه الِفقرة.

عن  بالبحث  اأق��وم  الثاين،  جمادى  �صهر  من  الأول  هو  اليوم  مثاًل: 
حدث وقع يف مثل هذا اليوم لكي األقيه عرب منرب الإذاعة املدر�صية.
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القنوات  م��ن  العديد  يف  منت�صر  الربنامج  ه��ذا  اأو  الِفقرة  وه��ذه 
من  والثقايف  املعريف  املردود  هو  والأهم  وحمبوه،  جمهوره  وله  الف�صائية، 

هذه الِفقرة.
خالل  من  اليوم،  هذا  مثل  يف  وقع  حدث  ِذكر  على  تعتمد  فالِفقرة 
�صرد بع�س من تفا�صيله، و�صيء من اأحداثه، بالإ�صافة اإىل جودة النتقاء 

للحدث من خالل اأهميته وعظم الفائدة املرجوة من التذكري به.
هذه  يف  جمعه  مت  ما  اأن  واأوؤك��د  خ��رًيا،  الِفقرة  بهذه  اأو�صي  ل��ذا.. 
العاملية  والوقائع  التاريخية،  الأحداث  بحر  من  نقطة  اإل  هو  ما  الِفقرة 
فعلينا جميًعا البحث عن املفيد واملمتع، واأن نحر�س على عر�صه باأ�صلوب 

�صيق وجذاب.
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وفاة موؤ�ش�س احلركة ال�شنو�شية

9 �صفر 1277هي ي 7 �صبتمرب 1859م
ولد  �لإدري�صي,  �حل�صني  �خلطابي  �ل�صنو�صي  علي  بن  حممد  هو 
وكان  �صنة )1202هييي(,  م�صتغامن يف �جلز�ئر  قرب  �لو��صطة  يف حملة 
ولي�س كذبة  �ل�صلف,  و�لّذكر على طريقة زهاد  للعبادة  �صوفًيا منقطًعا 
�ملت�صوفة, ولكن �لأو�صاع �لتي �صادت بالد �ملغرب �لعربي يف هذه �لفرتة 
من ت�صلط �لأعد�ء �ل�صليبيني, و�صعف وتخاذل حكام تون�س و�جلز�ئر 
من �حلف�صيني و�لعثمانيني يف �لدفاع عن بالد �لإ�صالم, كل هذه �لأمور 
جعلت »�ل�صنو�صي« يحول حركته من �لزهد و�لنقطاع للعبادة, �إىل حركة 

جماهدة ن�صطة متاأثرة مبنهج �حلركة �ل�صلفية يف ند و�حلجاز.
نقل »حممد بن علي« مركز حركته �إىل و�حة �جلغبوب يف �صحر�ء 
م�صر �لغربية, وو�صع قو�عد قوية حلركته تقوم على �إن�صاء �لزو�يا �لتي 
ل يقت�صر دورها على ن�صر �لإ�صالم وتعليمه فقط, بل هي مر�كز دينية 
�إد�رة  كفاية عظيمة يف  �ل�صنو�صيون  �أثبت  وقد  و�قت�صادية,  و�جتماعية 
و�إفريقيا  و�لكامريون  ت�صاد  يف  �لإ�صالم  ن�صر  ملر�كز  وحتويلها  �لزو�يا 
�ملد�رية ود�رفور, وو�صع »حممد بن علي« قاعدة عظيمة يف دعوته وهي 
حترير �لرقيق �لذين يدخلون �لإ�صالم وين�صمون �إىل �لدعوة, و�أ�صبحت 
هدف  وكان  �لدعوة,  مر�كز  �أقييوى  من  بد�رفور  �لفا�صر  يف  �ل�صنو�صية 
ون�صر  �ل�صليبي,  �لغرب  �صيطرة  من  �ل�صيا�صي  �لتحرر  هو  �ل�صنو�صية 
و�لرجوع  �مل�صلمني  �أزر  و�صد  �لبدع,  �لأخالق وحماربة  �لإ�صالح وترقية 

�إىل �لف�صائل �لعليا لالإ�صالم, وحت�صني �أ�صباب �ملعي�صة لهم.
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تطور  �أ�صكال  من  و�صكاًل  عامة,  �إ�صالمية  حركة  كانت  وباجلملة 
جز�ئرًيا  �صريًفا  كان  �لدعوة  فر�أ�س  و�حلجاز,  بنجد  �ل�صلفية  �حلركة 
كل  من  فكانو�  مريدوها  �أمييا  م�صر,  يف  �جلغبوب  و�حيية  يف  وقاعدتها 
�أجنا�س �ملغرب و�ل�صحر�ء �لكربى و�إفريقيا �ملد�رية و�ل�صتو�ئية, وقد 
تويف �ل�صيخ »حممد بن علي« موؤ�ص�س �حلركة �ل�صنو�صية يف )9( �صفر 

�صنة )1277هي( �ملو�فق )7( �صبتمرب )1859م(.

اغتيال بطر�س غايل »اجلد«

12 �صفر 1328هي ي 21 فرب�ير 1910م
�ييصيياب يف  �لييييورد�ين« وهييو  »�إبيير�هيييييم  يييد �ل�صيديل  وذليييك على 
�لذي  �لوطني  �حلزب  يف  ع�صًو�  وكان  �لعمر,  من  و�لع�صرين  �حلادية 
ب�صبب  وذلك  �لإنليزي؛  �ل�صتعمار  ملناه�صة  كامل«  »م�صطفى  �أ�ص�صه 
خيانة »بطر�س غايل« لوطنه عندما و�فق على مد �متياز قناة �ل�صوي�س 
لإنلرت� �إىل �صنة )1999م( وكان ينتهي �صنة )1968م(, ولتوقيعه مع 
�إنلرت� حق م�صاركة م�صر يف  �أعطت  �لتي  �ل�صود�ن  �تفاقية  �لإنليز 
�أ�صدر  �لذي  وجالدها  دن�صو�ي  حمكمة  رئي�س  لكونه  �إ�صافة  �ل�صود�ن, 
على  �لقب�س  ت  ولقد  )1906م(,  �صنة  �لأبرياء  على  �لظاملة  �لأحكام 
يونيه  بالإعد�م, وت تنفيذه يف )28(  �لييورد�ين« وحكم عليه  »�إبر�هيم 

)1910م(.
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مذبحة �شربرينت�شا

13 �صفر 1416هي ي 11 يوليو 1995م
�حلديث,  و�لعاملي  �لأوروبييييي  �لتاريخ  يف  �لأفييظييع  �ملذبحة  �إنييهييا 
�لع�صرين  �لقرن  �أو�خيير  يف  �مل�صلمون  لها  تعر�س  �لتي  �لأ�صو�أ  و�ملجزرة 
�أبيدت  �لتي  �مل�صلمة  �لبو�صنية  �صربرنيت�صا  قرية  مذبحة  �إنها  �مليالدي, 
عن بكرة �أبيها, حتى �ختفى �صكانها من فوق وجه �لأر�س يف يوم و�حد, 
يف كارثة �إن�صانية مروعة تكاتف على وقوعها و�أ�صرف على تنفيذها كل 

�أعد�ء �لإ�صالم.
�لبو�صنة  حرب  وقعت  عندما  �لب�صرية  �ملاأ�صاة  هذه  ف�صول  وتبد�أ 
�صنة )1412هي(, وقام كالب �أوروبا و�ل�صرب �أ�صحاب �لعد�وة �لقدمية 
و�ملتجذرة للم�صلمني منذ �أيام �لدولة �لعثمانية و�ل�صلطان حممد �لفات 
�إنهاء  �لبو�صنة؛ بهدف  �لقانوين, بحرب �صليبية �صد م�صلمي  و�صليمان 
�لوجود �لإ�صالمي من �لبلقان, وبعد وقوع �لكثري من �ملذ�بح و�جلر�ئم 
�ملروعة قامت �لأمم �ملتحدة و�لتي كانت تر�قب �ملجازر �ليومية للم�صلمني 
�لدولية  �ل�صغوط  تز�يد  وبعد  �ل�صرب,  لقادة  و�لمتنان  �لر�صا  بعيني 
و�لن�صارى  �ليهود  م�صالح  رعاية  يف  �ملتخ�ص�صة  �ملنظمة  هذه  على 
هي  مدن  ثالث  يف  �لبو�صنة  مل�صلمي  �آمنة  مناطق  باإن�صاء  قامت  فقط, 
�صر�ييفو وجور�ين و�صربرينت�صا, و�أغلب �لظن �أنها كانت جتمع �مل�صلمني 
يف �أماكن حمددة؛ �نتظاًر� وحت�صرًي� للمذبحة �ملروعة �لتي كان يخطط 

لها �أعد�ء �لإ�صالم.
�لقو�ت  حلماية  خا�صعة  �لآميينيية!  »�صربرينت�صا«  منطقة  كانت 
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�صنة  �صفر   )13( يييوم  ويف  �ملتحدة,  �لأمم  لقو�ت  �ملمثلة  �لهولندية 
�صكانها  فهرع  �ملدينة,  على  �ل�صربية  �لييقييو�ت  هجمت  )1416هييييي(, 
�لهولندية,  بالقو�ت  لالحتماء  �ملجاورة,  �لقرى  من  �إليها  و�لالجئون 
�صهلة  غنيمة  وت�صليمها  �ملدينة,  من  بالن�صحاب  بدورها  قامت  و�لتي 
�ل�صليبي  �جلرن�ل  ليقوم  �مل�صلمة,  للدماء  �ملتعط�صني  �ل�صرب  لكالب 
�لن�صاء  عن  و�لأولد  و�ل�صباب  �لرجال  بعزل  كر��صتني«  »ر�دي�صالف 
و�لبنات, ثم يقوم �ملجرمون مبذبحة مروعة يقتل فيها )8000( م�صلم 
يف يوم و�حد, ويدفنون يف مقابر جماعية ما ز�ل �مل�صلمون يف �لبو�صنة, 
حتى �ليوم يكت�صفون �لقرب تلو �لآخر, وما ز�ل �ملجرم �ل�صليبي �لكبري 
»ر�دوفان كار�ديت�س« زعيم �صرب �لبو�صنة و�مل�صوؤول �لأول عن كل هذه 
يف  �صقطت  قد  م�صلم  مليون  ن�صف  بدماء  يتلذذ  طليًقا  حييًر�  �ملجازر 
عهده, وينعم بغطاء �حلماية �لأوروبية �ل�صاكرة له على جميله وخدماته 

يف �إفناء �مل�صلمني.

وفاة االإمام مالك بن اأن�س

14 �صفر 179هي ي 12 مايو 695م
هييو �لإميييام مييالييك بيين �أنيي�ييس بيين مييالييك بيين عيياميير بيين �أبيييي عامر 
�لأربعة  �لأئمة  و�أحد  �لهجرة  د�ر  �إمام  �ملدين,  عبد�هلل  �أبو  �لأ�صبحي, 
�ملتبوعني �مل�صهورين, و�ملعني باحلديث �حل�صن �لذي �أخرجه �لرتمذي 
فال  �لعلم,  يطلبون  �لإبييل  �أكباد  �لنا�س  ي�صرب  �أن  »يو�صك  �صننه:  يف 
ولقد  �لعلم,  �أهل  كثري من  �ملدينة«. عند  �أعلم من عامل  �أحييًد�  يجدون 
ت�صدر مالك للفتوى و�لتعليم وهو يف �صن �ل�صباب بعدما �أقره على ذلك 



893

جنة الفقرات الثقافية

علماء زمانه, و�ألف �لإمام مالك كتاب "�ملوطاأ", �لذي جمع فيه ما �صح 
من �أحاديث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص مع �أقو�ل �ل�صحابة و�لتابعني, و�تبع فيه منهًجا 
�أ�صهر كتب �حلديث  ا يف رو�ية �حلديث ونقد �لرجال؛ مما جعله  خا�صً
و�أ�صاًل ملن �ألف وجمع �حلديث بعده, ويعترب �لإمام مالك من ُمنّظري 
�لعقيدة �ل�صلفية ومن �أ�صد �لنا�س على �لبدع و�أهلها, وكان مهاًبا مطاًعا 
عند �لنا�س, كاأنه هو �خلليفة, ومع ذلك تعر�س لالبتالء عندما �أ�صدر 
فتو�ه �ل�صهرية بعدم وقع طالق �ملكره, و�صربه �أبو جعفر �ملن�صور لريجع 
عنها؛ حتى ل تكون ذريعة ملن يريد خلع بيعة �لعبا�صيني يف �أثناء �أحد�ث 
�لقر�آن  هي:  عدة,  �أ�صول  على  مذهبه  مالك  �لإمييام  بنى  ولقد  �لفتنة, 
و�لقيا�س  �ملر�صلة  و�مل�صالح  �ل�صحابي  �ملدينة وقول  �أهل  و�ل�صنة وعمل 
و�صد �لذر�ئع و�لإجماع. ولقد تويف - يرحمه �هلل - يف )14( �صفر �صنة 
يف  مذهبه  �نت�صر  وقد  و�لثمانني,  �ل�صاد�صة  يناهز  عمر  عن  )179هييي( 

�ملغرب �لعربي و�لأندل�س, وما ز�ل بهما قائًما �إىل �حلني.

مقتل علي بك الكبري

16 �صفر 1187هي ي 8 مايو 1773م
م�صر  يف  �ملماليك  دوليية  على  �لأول  �صليم  �ل�صلطان  ق�صى  ملييا 
�إد�رة  �إليهم  و�ل�صام, مل ي�صتغن عن خدمات �ملماليك بالكلية, بل عهد 
�صوؤون �لأقاليم يف م�صر؛ خلربتهم �لو��صعة بذلك, وكان كبري �ملماليك 
يلقب ب�صيخ �لبلد, ومقر �إقامته يف �لقاهرة, وملا �صعفت �لدولة �لعثمانية, 
�صار نفوذ �صيخ �لبلد كبرًي� وو��صًعا ويفوق نفوذ �لو�يل �لعثماين, وكان 
علي بك �لكبري هو �صيخ �لبلد يف م�صر �أيام �خلليفة عثمان �لثالث ثم 
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م�صطفى �لثالث, وكان رجاًل طموًحا يحلم باإعادة جمد �لدولة �ململوكية 
�لذ�هبة ويخطط لذلك, م�صتغاًل �صعف �لدولة �لعثمانية, و�ن�صغالها يف 

حروب طاحنة متتالية مع �لرو�س و�لنم�صاويني.
علي  �لبلد  �صيخ  وطموحات  تطلعات  �لرو�صية  �ملخابر�ت  نقلت 
مع  حالة حرب طويلة  كانت يف  �لتي  �لرو�صية,  �لقيادة  �إىل  �لكبري  بك 
�أجل  من  �لطموح؛  �لرجل  ذلييك  من  �ل�صتفادة  فقررت  �لعثمانيني, 
متزيق ج�صد �لدولة  �لعثمانية باإحد�ث �لفنت �لد�خلية بها, ويف جزيرة 
وفيه  �لكبري,  بك  قبل علي  ومبعوثني من  �لرو�س  لقاء بني  »بارو�س« ت 
يتحرك  �أن  �أ�صا�س  تقوم على  �لأخرية خلطة �صريرة,  �للم�صات  و�صعت 
علي بك �لكبري من م�صر لي�صتويل على �ل�صام مب�صاعدة ظاهر �لعمر �أو 
�لظاهر عمر, وهو و�يل عكا, على �أن يقوم �لأ�صطول �لرو�صي يف �لبحر 
�لأبي�س بتوفري غطاء حربي للحملة على �ل�صام, ثم تكون �خلطوة �لتالية 
�أن ينق�س علي بك �لكبري على �لأنا�صول من �جلنوب, على �أن ينق�س 
�أن علي بك  �لعثمانية, وهكذ� نرى  �لدولة  �ل�صمال فت�صقط  �لرو�س من 

�لكبري كان خائًنا عمياًل باع دينه و�إخو�نه من �أجل ملك �لدنيا �لز�ئل.
كله مب�صاعدة ظاهر  �ل�صام  على  �لكبري  بك  علي  ��صتوىل  بالفعل 
�لعمر و�لأ�صطول �لرو�صي, و��صتعد للخطوة �لأهم وهي مهاجمة �لدولة 
�لعثمانية من �جلنوب, وكان �أحد �أتباعه, وهو حممد �أبو �لدهب, �طلع 
و�أقنع  عليه  فتمرد  �لعثمانية,  �لدولة  مبهاجمة  �ل�صريرة  خطته  على 
�جلي�س �مل�صري بذلك, وعاد به �إىل �لقاهرة, وعند ذلك غرّي علي بك 
�لكبري خططه �لر�مية ملهاجمة جنوب �لأنا�صول, وقرر �لعودة �إىل م�صر 
للتخل�س من حممد �أبو �لدهب, و�أمده �لرو�س باأربعمائة جندي رو�صي 
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�صليبي, و�لتقى �جلمعان ونزل ن�صر �هلل على �لفئة �ملوؤمنة وباءت �لفئة 
�خلائنة و�لكافرة باخل�صر�ن, وُهزم علي بك �لكبري هزمية منكرة وقتل 
�ملو�فق  يف هذه �ملعركة و�نتهت فتنته يف )16( �صفر �صنة )1187هييي( 

)8( مايو )1773م(.

�شقوط الدولة الليبية االأوىل

17 �صفر 1342 هي ي 28 �صبتمرب 1923م
خا�س  1911م(,  ي  )1329هييي  �صنة  ليبيا  �إيطاليا  �حتلت  �أن  بعد 
�ملجاهدون من ليبيا وم�صر معارك بطولية �صد �ملحتل �ل�صليبي وكبدوه 
خ�صائر �صخمة و�أنزلو� به هز�ئم عدة, وظلت مناطق مهمة عدة يف ليبيا 
يف قب�صة �ملجاهدين, خا�صة �أن �لدولة �لعثمانية قد �صحبت قو�تها من 

ليبيا و�أعلنت �أن ليبيا بلد م�صتقل وزعيمها �أحمد �صريف �ل�صنو�صي.
يف  �لعثمانية  �لدولة  �أخييذت  �لأوىل  �لعاملية  �حلييرب  �نييدلع  بعد 
�حللفاء  قييو�ت  �صمن  كييانييو�  �لييذييين  �لطليان  �صد  �لليبيني  حتري�س 
�لعثمانية,  �جليو�س  هزمية  عالمات  بدت  وعندما  لالأتر�ك,  �ملحاربة 
جلامعة  رئي�س  �أول  ذلييك  بعد  �أ�صبح  �لييذي  عييز�م,  عبد�لرحمن  �أخييذ 
�لدول �لعربية, بجمع زعماء �لقبائل و�لأعيان و�لعلماء لتوحيد جهودهم 
ليبية  حكومة  �أول  ت�صكلت  وبالفعل  �لبالد,  �أبناء  من  حكومة  وت�صكيل 

وقامت �لدولة �لليبية �لأوىل.
على  و�أجربوهم  عدة,  معارك  يف  �لإيطاليني  بدحر  �لليبيون  قام 
باملوؤمنني,  وترب�س  لكن على غيظ وحنق  �لليبية,  �لعرت�ف باحلكومة 
�إيطاليا وجاء مو�صوليني و�حلكم  وحدث تغيري يف �ل�صلطة �حلاكمة يف 
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بتكوين  عييارم  وطموح  حم�صة  ع�صكرية  بعقلية  يوؤمن  �لييذي  �لفا�صي, 
وزّوده  �صخًما  جي�ًصا  مو�صوليني  فاأعد  �لقدمية,  �لرومان  �إمرب�طورية 
�لدولة  على  و�لق�صاء  كلها  ليبيا  باكت�صاح  و�أمرهم   �لأ�صلحة  باأحدث 

�لأوىل.
)1339هييي(  �صنة  موؤمتًر�  �لليبيون  فعقد  �لطليان,  نو�يا  ُعرفت 
�ملناطق وفيه وقع �خلالف بني زعماء  يف مدينة �صرت, ح�صره زعماء 
يو�فق  ومل  �ل�صنو�صي,  �إدرييي�ييس  حممد  مبايعة  ومتييت  وبرقة,  طر�بل�س 
حت�صد  �إيطاليا  كانت  �لوقت  هذ�  ويف  �لزعماء,  بع�س  �لبيعة  هذه  على 
�حتل  )1342هييي(,  �صفر   )17( يوم  ويف  �لالزمة  �لقوة  وتعد  �جليو�س 
�لطليان طر�بل�س عا�صمة �لدولة �لليبية �لأوىل بعد �أن دمروها بالكلية 
و�أوقعو� فيها ع�صر�ت �لآلف من �ل�صحايا, وب�صقوط طر�بل�س �صقطت 
دولة ليبيا �لأوىل, وبرز بعدها ��صم �لبطل �ملجاهد عمر �ملختار �مللقب 

باأ�صد �ل�صحر�ء؛ حيث �إنه �صيتوىل قيادة �جلهاد �صد �أعد�ء �لإ�صالم.

ت�شكيل جي�س االإنقاذ الفل�شطيني

19 �صفر 1367 هي ي 1 يناير 1948م
فوزي  �لكبري  �للبناين  �ملجاهد  بتكوينه  قام  �لييذي  �جلي�س  هذ� 
�لقاوقجي من �ملتطوعني و�ملجاهدين �لعرب من فل�صطني ومن خارجها, 
يف  فل�صطني  بتق�صيم  �لظامل  �جلائر  �لقر�ر  �صدور  �أعقاب  يف  وذلييك 
�ل�صنة نف�صها, وكان �لهدف من تكوين هذ� �جلي�س �لت�صدي لع�صابات 
و�أمريكا  �إنلرت�  �أن  خا�صة  �ل�صهيونية,  و�لأرجييون  و�صرتين  �لهاجانا 
قد قامتا بتزويد هذه �لع�صابات �ل�صهيونية باأحدث �لأ�صلحة وبكميات 



897

جنة الفقرات الثقافية

يكون من خالل منظمة �جلهاد  لهذ� �جلي�س  �لن�صمام  وكان  �صخمة, 
�ملقد�س �لتي ير�أ�صها مفتي فل�صطني �أمني �حل�صيني.

معركة فيينا

20 �صفر 937هي ي 1530/10/22م
�لعثماين  �ملجد  ذروة  ميثل  �لقانوين  �صليمان  �ل�صلطان  عهد  كان 
�ت�صعت  فلقد  �لعثمانية,  �لإ�صالمية  للدولة  �لذهبي  �لع�صر  بحق  فهو 
�لدولة �لعثمانية حتى �صملت �أقاليم يف ثالث قار�ت عاملية, ويف �لوقت 
�ل�صيا�صي  �ل�صعيدين  على  �صر�عات خطرية  تعاين  �أوروبا  كانت  نف�صه 
�لأول  فر�ن�صو�  فرن�صا  كان هناك �صر�ع كبري بني ملك  فلقد  و�لديني, 
عر�س  على  �ملقد�صة  �لرومانية  �لإمييرب�طييورييية  ملك  �صارلكان  و�مللك 
للر�هب  �لعا�صر مناف�ًصا  ليو  �لبابا  وكان  �لرومانية,  �لإمرب�طورية  هذه 
�لأملاين مارتن لوثر زعيم �لطائفة �لربوت�صتانتية, وكانت بلجر�د تعاين 
��صطر�بات د�خلية ب�صبب �صغر �صن ملكها لوي�س �لثاين, وتنازع �لأمر�ء 

على �لو�صاية عليه.
�أر�د فر�ن�صو� �ل�صتفادة من قوة �لعثمانيني, فعر�س �لتحالف على 
�صليمان �لقانوين, وو�فق �صليمان من باب �صق �ل�صف �لأوروبي وحماربة 
�أ�صد ملوك �أوروبا عد�وة لالإ�صالم و�مل�صلمني �صارلكان. و�تفق �لرجالن 
مع  عهوده  نق�س  �لذي  �لثاين  فيالدي�صالف  �ملجر  ملك  مهاجمة  على 
ا  �لدولة �لعثمانية وقتل �صفري �ل�صلطان �صليمان �إليه, وكانت �ملجر �أي�صً

تابعة لإمرب�طور �لدولة �لرومانية �صارلكان.
قاد �صليمان )100( �ألف مقاتل �إ�صافة �إىل )300( �صفينة �نطلقت 
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من  - جزء  تر�ت�صلفانيا  �أمري  وعني  �ملجر  بالد  وفتح  �لد�نوب  نهر  من 
رومانيا �ليوم - جان ز�بويل ملًكا على �ملجر, ثم عاد �إىل �إ�صطنبول, لكن 
حدثت ��صطر�بات يف �ملجر بتحري�س من �صارلكان فعاد �إليها �صليمان 
وهو  �ملجر,  حكم  على  �ملتغلب  فرديناند  �لأمييري  وحييارب  �أخييرى  مييرة 
باملنا�صبة �لأخ �ل�صقيق ل�صارلكان و�نت�صر عليه, ففر فرديناند و�حتمى 

باأ�صرة �لهاب�صريج, وهي �لأ�صرة �حلاكمة بالنم�صا.
قرر �صليمان �أن يفتح فيينا عا�صمة �لنم�صا و�أعرق �ملدن �لأوروبية, 
�ملدينة,  باأ�صو�ر  عييدة  ثغر�ت  و�أحييدث  �صديًد�,  ح�صاًر�  عليها  و�ألقى 
عا�صمة  لي�صت  فيينا  �إن  �إذ  باأ�صرها؛  �أوروبا  فارجتعت  لفتحها  و��صتعد 
ا عا�صمة �لإمرب�طورية �لرومانية �ملقد�صة,  �لنم�صا فح�صب, بل هي �أي�صً
على  �ل�صغوط  ز�دت  وهنا  �لإمرب�طورية,  هذه  �صقوط  يعني  و�صقوطها 
فر�ن�صو� �لأول ملك فرن�صا؛ حتى يتخلى عن عهده مع �مل�صلمني, وت�صالح 
بحرمان  �لبابا  وهييدد  �لعثمانيني,  لقتال  يتفرغ  حتى  معه؛  �صارلكان 
هذه  لكل  فر�ن�صو�  فان�صاع  �لكني�صة!  من  وطييرده  �جلنة  من  فر�ن�صو� 

�لتهديد�ت ونق�س عهده مع �صليمان.
قرر �صليمان �لهجوم على �ملدينة يف )20( �صفر �صنة )937هي( 
لأن  �ملدينة؛  فتح  ي�صتطع  مل  �صليمان  ولكن  وعنيًفا,  قوًيا  �لهجوم  وكان 
خطوط  وكانت  �لقار�س  �ل�صتاء  ودهمهم  نفدت,  قد  �ملدفعية  ذخييرية 
�لإمد�د�ت و�ملو��صالت طويلة, وعلى �لرغم من �حلالة �ملعنوية �ملرتفعة 
عند �صليمان وجنوده �إل �أنهم مل ي�صتطيعو� مو��صلة �حلرب و�حل�صار, 
فقرر �صليمان �لعودة و�لتخطيط لفتحها من جديد. و�جلدير بالذكر �أن 
هذه �حلادثة �أعادت ت�صكيل �لعقلية �ل�صليبية �لأوروبية, وتكاتف �جلميع 

�صد �لدولة �لعثمانية.
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وفاة حممد اإقبال

21 �صفر 1357 هي ي 21 �أبريل 1938م
هو �ل�صاعر و�ملفكر �لباك�صتاين �لأ�صهر حممد �إقبال, �صاحب فكرة 
�إن�صاء دولة باك�صتان, و�أول من نادى بقيام وطن خا�س بامل�صلمني يف �صبه 
�جلزيرة �لهندية, ولد حممد �إقبال يف )1293هي( يف مدينة �صيالكرت 
يف �لبنجاب �ل�صمايل, وكان �أجد�ده قد هاجرو� من بالد ك�صمري, تلقى 
�أملانيا, وح�صل منها  �إنلرت� ويف  ثم در�س يف  �لبنجاب  �أوًل يف  علومه 
على درجة �لدكتور�ه يف �لفل�صفة يف مو�صوع تطور �لفل�صفة �مليتافيزيقية 

يف بالد �لفر�س, ثم عاد �إىل بالده �صنة )1910م(.
كان  �لييذي  �لإ�صالمية,  �لر�بطة  حزب  �إىل  �إقبال  حممد  �ن�صم 
يد�فع عن حقوق و�أو�صاع �مل�صلمني بالهند, وكان �صاحب نظرة خا�صة 
يف طبيعة �لعالقة بني �مل�صلمني و�لهندو�س يف �لهند, قائمة على ميز�ن 
�أن  ند  فاإننا  لذلك  �لإ�صالم؛  �أعييد�ء  مع  �لتعامل  يف  و�لإ�صالم  �ل�صرع 
ر قلمه وفكره و�صعره كله من �أجل هذه �لغاية, فجاء  حممد �إقبال قد �صخَّ
�صعره ملتهًبا مملوًء� حما�صة وغرية وعزة لالإ�صالم, وكان يجيد �ل�صعر 

ا �لعربية. بالفار�صية و�لأردية, و�أي�صً
حاول �لإنليز ��صتمالة حممد �إقبال و�إغر�ءه باملنا�صب, فعر�صو� 
عليه من�صب نائب �مللك يف جنوب �إفريقيا فرف�س �ملن�صب, ثم برر ذلك 
تربيًر� �أغاظ �لإنليز ب�صدة, حيث قال لهم: �إن حرم نائب �مللك ل بد 
لديني  �إهانة  لأنه  �أقبله؛  ل  وهذ�  �ل�صيوف,  وت�صتقبل  �صافرة,  تكون  �أن 

وم�صاومة لكر�متي.
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ويف �ملوؤمتر �ل�صنوي للر�بطة �لإ�صالمية يف �إله �أباد �صنة )1350هي - 
1930م( وقف �إقبال, وكان زعيم �ملوؤمتر وتكلم عن فكرته وحلمه باإن�صاء 
دولة باك�صتان, و�ألهب حما�س �حلا�صرين وهّيج م�صاعر �جلماهري, وعلى 
�لرغم من �أن فكرته قد طرحها �صنة )1350هي(, �إل �أنها مل تدخل حيز 
�لتنفيذ �لفعلي �إل �صنة )1360هي(, �أي بعد وفاة حممد �إقبال بعامني؛ 
�لأفكار  وهكذ� ند  �صنة )1357هييي(,  �صفر  تويف يف )21(  لأنه  ذلك 

�ل�صاحلة �لقوية �خلال�صة تبقى حتى بعد موت �أ�صحابها.

حرب االأيام ال�شت 967)م

27 �صفر 1387هي ي 5 يونيو 1967م
بنك�صة مروعة  �نتهت  و�لتي  بنك�صة )67(,  �لتاريخ  و�مل�صهورة يف 
بتوجيه  �لإ�صر�ئيلية  �لقو�ت  قامت  حيث  و�لإ�صالمية,  �لعربية  لالأمتني 
�صربات موجعة وموؤملة لكل من م�صر و�صوريا و�لأردن, و�أ�صفرت �ملعركة 
و�حتالل �جلولن يف  بها,  �مل�صري  وتدمري �جلي�س  �صيناء  عن �حتالل 
�صوريا, و�حتالل قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية بفل�صطني, و�لطامة �لكربى 
�صقوط بيت �ملقد�س يف يد �لقو�ت �لإ�صر�ئيلية, ولهذ� �لعدو�ن �ل�صهيوين 

على �لبالد �لعربية �أ�صباب عدة, منها:
�إىل  �لنيل  من  �لكربى  �لعربية  �لدولة  �إقامة  تنفيذ خمططات  1ي 

�لفر�ت, و�ل�صتيالء على �لقد�س.
�ل�صعوب  يف  �صرى  �لييذي  و�لنييحييالل  �لأخييالقييي  �لف�صاد  حالة  2ي 

�لعربية.
3ي �لقيادة �لعربية �ملوجودة يف دول �ملنطقة مل تكن على �مل�صتوى 
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من  �لكثري  وتفرغ  �لعدو�ن,  هذ�  مثل  ل�صد  �ملالئم  و�ل�صلوكي  �لإمياين 
هذه �لقياد�ت لقمع �صعوبها.

و�لذي جاء  �لإ�صر�ئيلية,  �ملالحة  وجه  �لعقبة يف  �إغالق خليج  4ي 
كخطوة ��صتدر�جية مل�صر حتى تدخل يف مو�جهة مع �ليهود.

وبالتعاون بني �ليهود و�لأمريكان بد�أت �أحد�ث حرب �لأيام �ل�صتة 
يف )27( �صفر )1387هي( �ملو�فق )5( يونيو )1967م(.

وفاة ال�شيخ �شامل الداغ�شتاين

28 �صفر 1287هي ي 28 مايو 1870م
هو �أ�صد �لقوقاز وبطل د�غ�صتان �لقومي �لأول, و�أحد �أبطال �لإ�صالم 
�لذين قادو� �لكفاح و�جلهاد �صد �لحتالل �لرو�صي, هو �ل�صيخ �لإمام 
�صامل بن دنكاد �لد�غ�صتاين �لذي قاد ثورة �أهل د�غ�صتان �صد �لحتالل 
�لرو�صي طيلة )25( �صنة, ولقد ولد �ل�صيخ �صامل �صنة )1212هي(, يف 
بجودة  م�صهورة  زر�عية  قرية  وهي  خو�نز�خ  مديرية  من  كيمرة  قرية 
�صعيد  �ملتبحر  �لعامل  يد  �ل�صرعية يف �صباه على  �لعلوم  تلقى  فو�كهها, 
وهو  ي  �لكمر�وي  حممد  �ملجاهد  �ل�صيخ  �صغره  منذ  و�صحب  �لهركاين, 
�أول من قاد �لثورة �صد �لرو�س ي يف رحلته �لعلمية وعكف معه على �لعلم 
�لثورة  قامت  وعندما  �ملنكر,  عن  و�لنهي  باملعروف  و�لأميير  و�لعبادة 
�ملباركة �صد �لرو�س, كان �صامل �لذر�ع �ليمنى ملحمد �لكمر�وي, وبعد 

��صت�صهاد �لكمر�وي �صار هو �لقائد �لعام للثورة.
�لد�غ�صتان  يف  قوية  �إ�صالمية  دوليية  بناء  يف  �صامل  �ل�صيخ  �صرع 
للرو�س,  �ملو�لني  �لقوقاز  �أهل  �لعمالء و�خلونة من  بالق�صاء على  وقام 
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و�صم �ل�صي�صان مع د�غ�صتان, وقام ببناء جي�س نظامي قوي بلغ تعد�ده 
)60( �ألف مقاتل, وبنى م�صانع للذخرية و�ملد�فع, و�هتمت بن�صر �لعلوم 

م �لق�صاء و�لأمور �لإد�رية. �ل�صرعية بني �أبناء �لقوقاز, ونظَّ
وظل �صامل يقود �مل�صلمني �لقوقازيني يف حرب �صاملة �صد �لرو�س؛ 
خ�صائر  �لرو�س  خاللها  كّبد  �صنة,   )25( طيلة  �لبالد  من  لطردهم 
�لعامل  �إعجاب  مثار  �صار  حتى  �لقوقاز,  جبال  يف  ودوخهم  �صخمة, 
باأ�صره, و�أثنى عليه علماء وقادة �لع�صر, وملا ف�صل �لرو�س يف مو�جهته يف 
ميادين �لقتال �ملفتوحة, ��صتخدمو� �صالح �لغدر و�خليانة, ونحو� يف 
�أ�صر �ل�صيخ �صامل �صنة )1276هي( و�هتزت رو�صيا طرًبا وفرًحا ب�صقوط 
�إىل مو�صكو, وهناك  باأ�صرته  �لإمام �ملجاهد يف قب�صتها, وُحمل �صامل 
�لإ�صالمي,  �لعامل  يف  ومكانته  هيبته  ل�صدة  و�حرت�م؛  باإعز�ز  ��صتقبلوه 
ومكث يف رو�صيا ت�صع �صنني, ثم �صافر للحج, وبعدما �أدى منا�صك �حلج, 
)1287هييي(  �صفر   )28( يف  منيته  و�فته  حيث  قلياًل,  �ملدينة  يف  مكث 
�لأطهار  مرقد  حيث  �لبقيع  يف  ودفيين  )1870م(,  مايو   )28( �ملو�فق 

و�لأ�صر�ف و�لأن�صار, وح�صن �أولئك رفيًقا.
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 اأفكار �شغرية 
حليـاة كـبـرية

واإن  اأفكار، حتى  تتعدد الأفكار، وتتنوع اخلواطر، لكن تظل هناك 
كانت �صغرية، فهي مفتاح حلياة كبرية؛ لذا كانت هذه الِفقرة، وهي منتقاة 

من كتاب الأ�صتاذ كرمي ال�صاذيل.
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1 - قلمك �صياد:
و�لذكاء  �لعقل  من  ولي�س  �إليييييك,  ي�صوقه  �هلل  من  رزق  �لأفييكييار 
�لتفريط يف هذ� �لرزق؛ فُرّب فكرة ز�رتك �ليوم جاء �أو�ن تنفيذها بعد 
ما ذهب  �أو�ن  يقيدها فرمبا جاء  �صاكنة يف دفرت  تكن  فاإذ� مل  �صنني, 
�لآن  من  تطبيقها  نبد�أ  كي  �لفقرة  بهذه  �لكاتب  بد�أ  تف�صيله..  و�صاع 

فدّوين فكرة, معلومة �أعجبتك, �أو خطة عمل.

2- حّطمي �صنمك:
�لأنانية و�لكرب و�لغرور حتيل حياة �ملرء منا �إىل جحيم م�صتمر.

�صاحبها  يرّو�صها  �لتي  �لنف�س  لكن  �لتمجيد,  تهوى  �لنف�س  �إن 
ويجربها على �أن تت�صم بالتو��صع وحتاول د�ئًما �أن تظهر �جلانب �خلري 

عند �لنا�س هي �لتي ت�صت�صعر ب�صدق حالوة �لعطاء و�صكينة �لتو��صع.

3- عي�صي يومك:
ما  هو  �ليوم  فقط  ملجيئه..  �صماًنا  منلك  ل  وغييًد�  �نتهى,  �أم�س   
منلكه ومنلك �ل�صتمتاع به. عي�صي يومك و��صتفيدي من جتارب �ملا�صي 
من غري �أن تعي�صي م�صاكله وهمومه. ثقي بخالقك �لذي يعطى للطائر 
�إنه  حديقة؟..  �أو  حقاًل  ميلك  طائر  عن  �صمعِت  هل  بيوم.  يوًما  رزقييه 
�أن  �لأف�صل قادم, �صريطة  و�لثقة مبا عنده.  و�لتوكل عليه  �ليقني باهلل 

حت�صني �لظن بخالقك ول ت�صيعي يومك.

4- ل تن�صدي ال�صكون:
فلن يكون �لرك�س خلف �لنتهاء من �لأعمال و�ل�صعي �ملحموم كي 

www.alukah.net



906

جنة الفقرات الثقافية

نغلقها, لن يزيد �لأمر �إل توتًر� و�إرهاًقا. طاملا �أننا نحيا ونتنف�س فنحن 
�أمتت  وقد  �إحد�نا  متوت  لن  ينتهي.  ل  وعمل  متو��صل  و�صري  حركة  يف 

�أعمالها, و�صتكون لدينا �أعمال يتمها من بعدنا �أبناء و�أحفاد.

5- امتلكي قطعة من احلياة: 
�أمامك قطعة من �حلياة  �أن  �أن تب�صري بو�صوح  �أريد منِك �لآن 
ت�صتطيعي �أن تفعلي فيها �لكثري. �نظري �إىل �آخر �لطريق قبل �أن جتّد 
بو�صوح,  ماثاًل  �مل�صتقبل  تييرى  كي  �لفر�صة  لنف�صك  و�أتيحي  �ل�صري, 
زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ رب  )�حل�صر:  وتذكري د�ئًما قول خالقِك: 

.)18

6- احلياة لي�صت حالة طوارئ:
وجدِت  فيياإن  وهييدوء؛  ب�صكون  �حلياة  وعي�صي  بحياتك  ��صتمتعي 
نف�صِك يف م�صمارها �ملحموم فاجلاأي لركن �هلل, ركعتني يف جوف �هلل 
ومناجاة ل ي�صمعها �صو�ه, وحلظات تدبر وتاأمل تنجيك من �صرك �حلياة 

�لغر�ر.

7- كوين �صاحبة يد بي�صاء:
�إن نه�صة �لعطاء تفوق لذة �لأخذ؛ فالأوىل روحانية خال�صة تتملك 

وجد�نك و�أحا�صي�صك, و�لثانية مادية بحتة حمدودة �مل�صاعر.

8- عقلِك.. ل مكانك هو ما يجب اأن يتغري:
ما د�م عقلك معك فلن يفيدك �لتغيري يف �صيء. يجب �أن تطرد 
�لإنييتيياج  على  قييدرة  �أكييرث  فتكون  تغريت  �إذ�  �لييظييروف  �أن  ذهنك  ميين 
و�لعطاء, كال بل ت�صتطيع �لإنتاج و�لعطاء من �لآن. فلنغري من �أفكارنا 
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ومعتقد�تنا, نت�صلح بالإيجابية و�لإ�صر�ر ونبد�أ يف مو�جهة �حلياة ب�صدر 
ل يخ�صى �لهزمية.

9- ال�صهيق املنقذ:
عبارة عن دفقة �أك�صجني تدخل �ل�صدر فتطفئ ناره وتخرج حاملة 
�أو  غ�صبك  تنفذ  �أن  بني  �مل�صاحة  �إن  بد�خلك,  �لذي  �لغيظ  لهب  معها 
تكظمه ب�صيطة جًد� يف �لوقت )مقد�ر �صهيق(, خطرية جًد� يف �لآثار 

فقد ت�صبب غ�صبة كو�رث, وقد مينع كظمك غيظك بالء عظيم.

10- ل حتملي كي�س البطاطا:
طلب �أ�صتاذ من طالبه �أن يح�صرو� كي�ًصا نظيًفا وي�صعو� به ثمرة 
وطالب  ذ�كرتهم,  من  حموها  يريدون  ل  �صيئة  ذكييرى  كل  من  بطاطا 
�لأ�صتاذ بحمل �لكي�س معهم يف غرفة �لنوم و�ل�صيارة و�ل�صوق و�لنادي, 
�لكي�س  حمل  عبء  �أن  فات�صح  �لأ�صتاذ,  به  �أمرهم  ما  �لطالب  ونفذ 
�أو�صح �أمامهم �لعبء �لروحي �لذي يحملونه لذكر�هم �ملوؤملة, وبعد وقت 
�أ�صبحت �لبطاطا كريهة �لر�ئحة فقرر كل طالب �أن يتخل�س من كي�س 

�لبطاطا.
ودفن  �ل�صكر,  ت�صتحق  نعمة   - �لقارئة  �صديقتي   - �لن�صيان  �إن 

�ل�صيئ من �لذكريات هو �أف�صل ما يعيننا على �لعي�س ب�صالم.

11- كوين فطنًة:
قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: ل يلدغ �ملوؤمن من جحر مرتني, وتقول حكمة 
�لأجد�د: �إن خدعك �أحد مرة فاأنت طيب, و�إذ� كرر خد�عه فاأنت �أحمق.
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�ملوؤمن كّي�س فطن قد يخدع مرة حل�صن ظنه �أو كرم طبعه, لكنه 
�أبًد� لي�س بالغر �ل�صاذج. 

تعلمي �لذكاء �حلا�صر و�لإدر�ك و�لن�صج �لجتماعي �لذي يعطينا 
�لقدرة على ��صتيعاب �لتجارب �ل�صابقة.

12- دوي الأرقام:
تكوين  �أن  دون  من  بحرية,  �لدينية  �صعائرك  متار�صني  كنت  �إذ� 
مرغمة على ذلك. ومن دون �أن يتم �إيقافك �أو قتلك, فاأنت �أ�صعد بكثري 
من ثالثة مليار�ت �صخ�س يف �لعامل. تاأملي بتدبر وتفكر فلالأرقام دوي 

هائل على نف�س تتفكر.

13- هل �صتق�صني عمرِك ف�ي حل امل�صاكل:
�إن �لهدف �لكبري يق�صي على �مل�صكالت �ل�صغرية, و�لغاية �لنبيلة 
ت�صتحق ترهات �لأيام, وهذه �صنة كونية فبقدر �لطموح يهب �هلل �لقدرة 

و�لقوة. �أنز مهامك �ل�صعبة �أوًل �أما �ل�صهل يتم من تلقاء نف�صه.

14- ل تركبي القطار وهو يتحرك:
�أن تركبي �لقطار وهو يتحرك يعني �أنِك ف�صلِت يف تنظيم وقتِك, 

و�أنِك ترك�صني يف �لوقت �ل�صائع. 
كوين حري�صة على وقتِك �أكرث من حر�صِك على درهمك ودينارك, 

وكوين �أول من ي�صتقل �لقطار.

15- اأغلى دقائق العمر:
�لتعبد  حلييظييات  منك  ت�صرق  �أن  �ل�صريعة  للحياة  ت�صمحي  ل 
و�لطاعة, ل جتعلي من �صالتك روتيًنا توؤدينه يف وقت معني بال روح �أو 
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وعي, �للحظات �لتي تختلني بها بذ�تك لتقّيمي فيها نف�صك وتنظفي فيها 
روحك من �صو�ئب �حلياة هي �أغلى دقائق �حلياة.

16- ل تاأكلي نف�صك:
�إن عقبات �حلياة ل يجب �أن نقابلها ب�صيق وقلق, بل ناأخذها على 
�أنها درو�س نتعلم منها, فكل جتربة غري موفقة هي در�س, و�أي خ�صارة 

يجب �أن ناأخذها على �أنها م�صل يقينا �صد �أزمات �حلياة.

17- التقارب املدرو�س:
لكي نعي�س يف �صعادة يجب �أن نحذر �لقرت�ب �ل�صديد و�لنخر�ط 

مع �لآخرين؛ فهذ� يعود علينا باآلم وهموم نحن يف غنى عنها.

18- اخطفيه قبل اأن يخطفك:
و�لثقة  و�لقدر  بالق�صاء  و�لت�صليم  باهلل  �لإميييان  بقو�رب  ت�صلحي 
تاأخذ  باأن  �لقو�رب جدير  �لظن به, فاأي من هذه  و�إح�صان  مبوعد �هلل 
ت�صتمتع  كي  وتييرتك  نهاية  ل  ما  �إىل  �خلييوف  �أو  �حلييزن  �أو  �لقلق  حوت 

بالر�حة و�ل�صكينة �لنف�صية.

19- راقبيهم تغنمي:
هناك فئة من �لب�صر ل تتعلم حتى تذوق �أمل �لتجربة, وهناك فئة 
�أ�صد ذكاًء يتعلمون من �صروف �لدهر وتقلباته وحو�دثه �لتي يرونها يف 

كل ركن وز�وية من �أركان هذ� �لعامل.
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20- عيب الزمان:
دعي �لتذمر و�ل�صكوى جانًبا, ل تنظري للنا�س على �أنهم �صياطني 
من  منهم  ولكن  ذلييك,  بغري  فت�صطدمني  مالئكة  ول  مثلهم,  فتكونني 
ي�صري يف موكب �ل�صياطني ومن يحّلق مع �أ�صر �ملالئكة فال ت�صبي �لزمان 

ول تنعي �لدهر لكونِك قابلت �أحد �صياطني �لإن�س.

21- نفثة الثعبان:
�إن لنفثه �لثعبان يف زماننا هذ� قيمة, و�إظهار �لع�صا بني �حلني 
و�لآخر كفيل باإعالم �جلهالء �أن �أ�صحاب �ل�صمائر �حلية �أقوياء �أ�صد�ء 

قادرون على �حلفاظ على حقوقهم وخ�صو�صياتهم

22- امتلك يحلًما:
كبرًي�  مقا�ًصا  منه  ��صنعي  لّونيه..  �صديقتي..  يا  حلمك  �ر�صمي 
�صباًحا  ترينه  كي  �ملر�آة  على  �كتبيه  ملكتبك,  �صغرية  ون�صخة  لغرفتك, 
و�لأحييالم  تنامي  �أن  قبل  �مل�صاء  حتية  عليك  يلقي  كي  �لفر��س؛  و�أعلى 

مقيدة بهمم �أ�صحابها.

23- فتحي خمك:
�أو  تافهة  �أو  غبية  �أفكار  فال  و�حييذري؛  �أفييكييارك,  و�كتبي  فكري 

�صخيفة �أو خيالية, �لعقل �لإن�صاين كاملظلة يعمل �أف�صل وهو مفتوح.

24- النا�س كال�صلحفاة:
قلبك هو �ملغناطي�س �لذي يجذب �لنا�س؛ فال تدعي بينه وبني قلب 
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من حتبي حائاًل, وتذكري �أن �لنا�س كال�صلحفاة تبحث عن �لدفء.

25- الطيور املهاجرة:
�صبحان �هلل.. حتى �لطيور عرفت �أن �لعمل �جلماعي له �أولوية, 
بيتك  يف  و�لإمكانات.  و�جلهد  �لوقت  يف  ويوفر  قوة  يخلق  �لتعاون  و�أن 
م�صاريعكم  لكم  فعاًل  فريًقا  �أ�صرتك  من  �جعلي  جماعًيا,  عملك  ليكن 

�خلا�صة �لب�صيطة, ر�جعو� �لِورد �لقر�آين, ��صرتكو� يف ن�صاط ريا�صي.

26- هزي ظهرك وارتفعي:
�لأيييام  م�صاكل  لن�صقط  ظهورنا؛  نهز  �أن  �إىل  حاجة  يف  نحن  كم 
ونريح �لظهر من عبء حمل يوجعه. كافحي و�رتفعي �صنتيمرت�ت, قد 
تكون قليلة.. لكنها ثابتة, و�لنور �صياأتي حتًما حينما تتغلبي على �لقدر 

�لكايف من �مل�صكالت �لتي ترتفع بك عالًيا.

27- الل�صان:
بحديثه  معنوية  قتل  جرمية  �صدك  ميار�س  �أن  لأحد  ت�صمحي  ل 
�ل�صلبي ونقده �لهد�م, كوين �أنت قطرة �ملاء للظماآن, و�ملحفز للمحبط, 

و�صاحب �ل�صوت �مل�صجع �ملتفائل لكل من تعرفه.

28- ل حتاويل تغيري العامل:
ت�صبيها, ل  �أو  تلعنيها  تعاي�صي معها ل  مهما كانت حياتك قا�صية 
بل  تتغري,  ل  فالأ�صياء  جديدة؛  �أ�صياء  على  �حل�صول  مبحاولة  تن�صغلي 

نحن من يتغري.

www.alukah.net
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29- غرّيي اأ�صلوبك وكن مرًنا:
�إن �لأ�صاليب و�لو�صائل �لتي ت�صتخدمينها يجب �أن يعاد �لنظر فيها 

�إذ� مل ت�صر �لأمور بال�صكل �ملنا�صب.

30- الر�صا:
�خلبز م�صبع جًد� ملن يغم�صه يف �لقناعة.

31- فّجري قواك الكامنة:
�إن �خلطر يف �أن ن�صغي لأي �صوت بد�خلنا يدعونا �إىل �ل�صت�صالم 

و�لقعود وقتل �لهمة.

32- انظري داخلك:
�إن �خلطاأ �لأكرب باأن تنظم �حلياة من حولك وترتك �لفو�صى يف 
قلبك, �نظري د�خلك و�رِوي مباء �حلا�صة و�ليقني بذور �خلري و�جلمال 

و�لتقدم.

33- ل تعتمدي على احلظ:
�حلظ هو �لتقاء �لفر�صة �جليدة مع �ل�صتعد�د �جليد, �لطموحات 
ا  و�لأحالم ل ترتوي �إل بعرق �جلبني, و�حلظ قد ياأتيك ليوفر عليك بع�صً

من قطر�ت �أو يخت�صر م�صاحات �لزمن.

34- امل�صاكل ال�صغرية:
�لأخطاء  �أو  �لكربى  �لييكييو�رث  تهدمها  ل  �لنا�س  معظم  �صعادة 

�لقاتلة, بل �لتكر�ر �لبطيء لالأ�صياء �ل�صغرية �ملدمرة.
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35- اأعطيهم الأمل:
�لأمل ينام كالدب بني �صلوعنا منتظًر� �لربيع لينه�س.

36- الركن ال�صعيف:
�أنك  فتظني  لك؛  هتافهم  �أو  حولِك  �لنا�س  �لتفاف  يخدعنِك  ل 
�أن  �أ�صهل  فما  �أمر حياتهم,  لك  �أ�صلمو�  قد  و�أنهم  نا�صيتهم,  قد ملكت 

يرتكوك وحدك يف منت�صف �لطريق �إذ� ما �أقبلت
حمنة.

37- مّنِي ثقافتِك:
ثقافتك  م�صتوى  من  ترفع  فر�صة  كل  ��صتغالل  على  ا  حري�صً كن 

وتفكريك.

38- ق�صق�صي حلمِك:
نزئه  كيف  نتعلم  �أن  يجب  لكننا  كبرًي�,  حلمنا  يكون  �أن  يجب 

ونحوله �إىل �أهد�ف �صغرية ومرحلية.

39- جنة قلبِك:
�لد�فع  �متلك  فقد  متفائلة؛  م�صتقبلية  روؤييية  بد�خله  ميتلك  من 

�لنف�صي �لذي يع�صمه من �لنهيار و�لتمزق �أمام �مل�صكالت و�لكو�رث.

40- ل تخدعنِك املظاهر: 
و�ل�صعادة  �جلنان  هادئ  و�آخر  كبده,  يعت�صر  و�لأمل  �صاحك  ُرّب 

و�حلبور حتمله على جناحيها وتطري به يف عو�ملها.

www.alukah.net
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41- احلياة يف �صبيل اهلل: 
�حلياة يف �صبيل �هلل كاملوت يف �صبيل �هلل جهاد مربور, و�إن �لف�صل 
يف ك�صب �لدنيا ي�صتتبع �لف�صل يف ن�صرة �لدين, �إن مل نزد �صيًئا يف �لدنيا 
كنا نحن ز�ئدين عليها. �إن من غاية �حلياة �حل�صول على �ل�صعادة �لتي 
�أر�دها �هلل بطرق م�صروعة, فمن يطلبها بو�صائلها �ل�صريفة فاإمنا يحقق 

�إر�دة �هلل.

42- اخلوف من احلرية:
كل  ولي�س  �صريبة,  وللحرية  وتكاليف  ودو�فييع  متطلبات  فللنجاح 
�لب�صر قادرين على حتمل تلك �ل�صر�ئب و�لتكاليف. �إن بيننا مبدعات 
وعباقرة, لكن قلوبهن ر��صية بقلوب �لرق و�ل�صتعباد؛ لذ� ل ي�صمع بهن 

�أحد ومينت يف �صمت.

43-ل ت�صت�صغري نف�صك:
ملاذ� ل ن�صع لأنف�صنا �أهد�ًفا يف �حلياة ثم نعلن لذو�تنا و�أنف�صنا 
وللعامل �أننا قادمات لنحقق �أهد�فنا ونغرّي وجه هذه �لأر�س. �إذ� كانت 
نظرتك لنف�صك �أنك عظيم نظرة نابعة من قوة هدفك ونبله ف�صيطاوعك 
�لعامل ويردد ور�ءِك ن�صيد �لعزة و�ل�صموخ, �أما حني ترين نف�صك نفًر� 
لي�صت ذ� قيمة فال تلومي �حلياة �إذ� و�صعتك �صفًر� على �ل�صمال. عندما 
باأ�صره  �لعامل  فاإن  وت�صعني جادة يف �حل�صول عليه,  تطمحني يف �صيء 

يكون يف �صفك.
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44- حا�صري قلقِك:
�ن�صغلي د�ئًما و�هربي من فخ �لفر�غ. ل حتزين على ما فات, �إذ� 
رتبت حياتك بحيث تعطني لكل جانب من جو�نبها حقها من �لهتمام 
و�لرعاية و�لد�أب و�لعمل؛ فثقي يقينا �أن �لقلق لن يطرق باب قلبك �أبًد�.

45- لعبة املال:
�ملال  لوجدت  لديهم  فت�صت  لو  ولكن  �صعد�ء,  �أغنياء  هناك  نعم, 
عن�صًر� �صئياًل يف منظومة �ل�صعادة, و�أن �ملحرك �لأول و�ملحرك �لأهم 

هو �لقناعة و�لر�صا وطماأنينة �لنف�س وهناوؤها.

46- احلقيقة:
لن  �حلياة  �أن  و�لكرب  �لغرور  لهم  َخيل  باأ�صخا�س  مليئة  �لقبور 
تاريخ  وهم  �ملعهود  بروتينها  ت�صري  �حلياة  هي  وها  دونهم  من  مت�صي 
�أن  هو  للحياة  �لعظيم  �ل�صتغالل  و�إن  �خلري  مزرعة  �لدنيا  �إن  �صابق. 

نق�صيها يف عمل �صيء ما يبقى معنا بعد �حلياة.

47- انتقي �صديقاتِك:
�حلييييياة,  جتيياه  وتييفيياوؤيل  حما�صتي  يييحييرك  �صديًقا  �أن�صد  �إنيينييي 
�أريد �صديًقا يثبط  �أ�صتطيع �صنعه, ول�صت  �أ�صنع ما  �أن  وي�صجعني على 
عزميتي بخمود روحه وياأ�صه من كل �صيء فاأنك�س عن �أد�ء ما �أ�صتطيع 

�أد�ءه لو حتليت ب�صفة �حلما�س.

www.alukah.net
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48- لي�س م�صتحياًل اأن تكوين مليونريًة
هدفك �لو��صح.. ت�صميمك �لر��صخ.. �صربك �جلميل.. �إميانك 

باهلل.. ثقتك يف قدر�تك.. هي �أدو�تك كي ت�صبح مليونرًي� �إن �أحببت.

49- تاآلفي مع النقد:
وب�صاطة,  نف�س  بهدوء  �لنقد  تقبل  �صديقي  يا  �لعظيمة  �لقلوب 
فتنظر فيه بروية وتدبر؛ فاإن كان �إيجابًيا حقيقًيا �صكر �صاحبه و�أجزل 
له �لثناء, و�إن كان نقًد� جائًر� ظاملًا �أفحم �لناقد بهدوئه و�صربه وحلمه.

50- طالبي بحقك يف ال�صرتخاء:
تعلم يا �صديقي كيف تنظم وقتك جيًد� وحتتفظ لنف�صك ب�صاعة 
تكون  �أن  حاول  ونقاءه.  �صفاءه  �إليه  وتعيد  ذهنك,  فيها  تريح  �أكرث  �أو 
بها,  ت�صتمتع  �لتي  هو�يتك  مّن  جدولك.  يف  �أهمية  �لرتفيهية  للرحالت 

و�جلاأ �إليها حني ت�صعر بالإنهاك و�لإجهاد.

51- ع�صفور احلياة:
�إن �ل�صعادة كع�صفور جميل ما يلبث �أن يحط على كتف من ناد�ه 
ليغرد له �أن�صودة �لبهجة و�ملرح, و�صرطه �لوحيد �أن تكون ر�غًبا حًقا يف 
�أن�صودته �جلميلة و�أن تفتح ذر�عيك متفائاًل مبت�صًما ر��صًيا مبا  �صماع 
كتبه �هلل عليك غري متذمر ول �صاٍك, ولحظ �أن ع�صفور �ل�صعادة يطري 

فزًعا �إذ� ما لحظ �صحب �لت�صاوؤم و�خلوف و�لقلق تلوح يف �لأفق.
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52- ما تخ�صينه افعلينه:
تخاف  مما  �أعظم  توقيه  �صدة  فيياإن  فيه؛  فقعي  �أمييًر�  رهبت  �إذ� 
منه, ل ت�صتلمي خلوفك وهاجمي ترددك ورهبتك. ��صت�صريي �أ�صحاب 
�خلربة و�ملعرفة �إذ� ما عر�ك حادث �أخذ من روحك ماأخًذ�, وكوين مع 

�هلل ول تباِل.

53- الطريق املوؤمل:
�حلق وحملته هم من ينعمون على طول �لطريق, على �لرغم من 
�إياه  �آلمهم و�أحز�نهم وم�صائبهم؛ فاإن �ليقني �حلي �لذي يهبهم �هلل 

يعمل يف زرع برد �لطماأنينة ودفء �ل�صعادة يف د�خلهم.

54- الذكاء وحده ل يكفي:
�إبلي�س كان ذكًيا, لكن غلبته �صهوته,  �لذكاء وحده ل يكفي؛ فاإن 

و�هلل ل يقبل �مر�أً خ�صي�ًصا مهما كان عقله.

55- امتلك �صًرا:
حاول يا �صديقي �أن تو�زن بني كال �لأمرين, �أن تكون لديك �أمور 
لالآخرين  ��صمح  �ملقابل  ويف  �أحييد,  يقربها  ل  وخ�صو�صيات  �صخ�صية 

مبعرفة جزء من �أ�صر�رك؛ فالتو�صط هو لب �لف�صيلة.

56- كن جباًل:
كن جباًل يا �صديقي ول ترهبنك �صربات �ل�صو�عق �لعاتية؛ فقد 
يتحمل  من  عليه  يح�صل  �حلياة  يف  �لن�صر  �أن  �لأبطال  تاريخ  يف  ثبت 

�ل�صربات ل من ي�صربها.
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57- اختلفي مع من حتبي:
ل حتجري على ر�أي �أحد �أو ت�صادري حقه يف طرح وجهة نظره, 
�أحًد� ب�صبب  �أن تفقدي  �أح�صن, لكن حاذري  ناق�صي وحاويل بالتي هي 

�ختالفه معِك يف وجهة نظرك.

58- احتفظي بهدوئك:
يجب �أن نحتفظ بثباتنا وهدوئنا �إذ� ما تعكر ماء �حلياة وت�صو�صت 
�لروؤية لفرتة �أمام �أعيننا, �صو�ًء كان هذ� �لتفكري بفعل عدو �أم ب�صبب 
ت�صاريف �لقدر ودو�ئر �لأيام. �لثبات وقت �ل�صدة يحتاج �إىل يقني حي 

ومتر�س م�صتمر وهدوء �أع�صاب م�صتمد من روح متزنة.

59- ليكن لٍك هدف:
حلظة حتتاجني فيها �إىل �أن تدخلي �إىل كهف وجد�نك؛ لتعتكفي فيه 
وقًتا تر�جعي فيه ح�صاباتك وتقّيمي خطو�تك وتقرري ما يجب عليك فعله.

60- ل متثلي دور ال�صهيد:
كوين �مر�أة ل ي�صغل بالك من �صفق لك ممن �صخر منك, فب�صرك 
�لنافذ يخرتق حجب �مل�صتقبل لي�صتقر على هدفك وحلمك.. �صريي �إىل 

هدفك يف قوة و�صمت.

61- دعي حبك يعلن عن نف�صه:
�لأحا�صي�س  وتاأكيد, حتتاج  وبوح  �إىل �عرت�ف  نعم, يحتاج �حلب 
�لر�كدة يف عمق �لفوؤ�د �إىل �أن ت�صيل كلمات على �لل�صان لت�صتمع بها �أذن 

وقلب �ملحبوب.
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62- لتكن �صريتِك نا�صعة:
�إن �صمعة �ملر�أة و�صريتها قادرة على رفعها �إىل �لرثيا �أو �إخفائها 
مفتاح  هو  �حلياة  يف  ناحنا  مفاتيح  �أهم  �أحد  �إن  �صافلني,  �أ�صفل  يف 

�ل�صمعة �لطيبة و�ل�صجل �لطاهر و�ل�صرية �لتي تد�فع عنا بكل قوة.

63- ل ت�صربي جثة هامدة:
ا بقوة  فاإذ� كان فخر �ملرء يقا�س بنجاحاته وتفوقه؛ فاإنه يكون �أي�صً
�أعد�ئه وعظم معاركه وخطورة �لأودية �لتي ي�صلكها. �إذ� كان �ملرء ب�صيط 

�حلاجة متو��صع �ملطلب �صعيف �لهمة و�لطموح كان �أعد�وؤه �صغاًر�.

64- ماذا قدمِت للحياة؟!:
نبتة  و�إرو�ء  �خلري  من  قالع  باإن�صاء  �لأر�ييس,  باإعمار  مكلفة  �أنت 
للنا�س  و�إظهارها  �ندثرت  �لتي  �لفريدة  �ملعادن  عن  و�لبحث  �لف�صيلة 
كال�صدق و�لوفاء. لو �أن كل �إن�صان �هتم بتجميل �لرقعة �ل�صغرية �لتي 

يحتلها من �لعامل.. لغد� كوكبنا هذ� فتنة لالأنظار.

65- كوين خمتلفًة:
�إن �لذكاء �لتقليدي و�لروتني �لذي متر�صنا على فعله قد ل ينفعنا 
يف حل كثري من �ملع�صالت, و�إننا يجب �أن نتمتع باإبد�ع ومرونة يف طرح 

�لأفكار �لبديلة.

66- بئر الرغبات:
�إن تاأجيل �ل�صعادة ل يفيد, و�إن �لت�صويف قد يرتدي ثوب �لطموح 

www.alukah.net



920

جنة الفقرات الثقافية

من  وي�صحي  ثمينة  غاية  �أجل  من  مي�صي  �أنه  للمرء  فيخّيل  ليخدعنا؛ 
�أجلها, وهو يف حقيقة �لأمر ي�صّيع عمره ويقتل �صني حياته.

نحن ل منلك �مل�صتقبل, لكننا منلك �حلا�صر, وقطار �ل�صعادة قد 
يتعود �أل يتوقف يف حمطتنا �إذ� ما وجد منا جفاء وعدم �حتفاء مبقدمه.

67- حقيقة احلياة:
يف  تنجريف  �أن  ر�ف�صة  للتغيري,  طالبة  �إيجابية  حتيني  �أن  دورك 
حزًنا  حياتك  تق�صي  �أن  وحيياذري  �لعيوب,  ومز�لق  �لأخطاء  �صاللت 

و�أ�صى على �حلياة �لتي كانت بخري �أيام �أجد�دنا.

68- اأرجعيها اإن ا�صتطعِت:
كالمنا كالري�س يخرج منا ويطري �أبعد مما كنا نظن, ول ن�صتطيع 
�لل�صان يجرح  �إن  �صفاهنا.  فارق  د�م قد  ما  �ل�صيطرة عليه  �أو  �إرجاعه 
�لفوؤ�د, كما يجرح �ل�صكني ج�صد �ملرء منا, و�لتئام جرح �لفوؤ�د ممكًنا, 

خا�صة �إذ� �صاحبه �عتذ�ر جميل و�صفح وقبول للمعاذير.

69- قد ل حتتاجني اإىل اأن تبحثي بعيًدا:
يجب  ل  لكننا  ب�صكل خمتلف,  و�لتفكري  �لإبييد�ع  �إىل  نحتاج  نعم, 
�أيدينا لرنى حاًل  و�لتاأمل فيما بني  �لنظر  �أن نهمل  ونحن نبدع ونبتكر 

ب�صيًطا قد يكون فيه �خلال�س و�لنجاح.

70- اأنِت ب�صر مهما علوِت:
�إذ� كانت �ل�صعادة �صجرة منبتها �لنف�س �لب�صرية و�لقلب �لإن�صاين, 
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فاإن �لإميان باهلل وبالد�ر �لآخرة هو ماوؤها وغذ�وؤها وهو�وؤها و�صياوؤها.

71- نقطة الزيت:
تن�صى  �أن  �لدنيا, دون  رو�ئع  ت�صاهدي كل  �أن  �ل�صعادة يف  �صر  �إن 
�إطالًقا نقطة �لزيت, وهي �أهد�ف �ملرء و�أحالمه, متتعي باحلياة دون 

�أن تن�صي �أن لك هدًفا ت�صعني من �أجله ومبد�أ عليك.
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تعريف على الغذاء 
ال�شحي واملنا�شب

 قيل لأحد علماء امل�صلمني: اإن كتابكم )اأي القراآن( خال من الطب، 
زب پ  �صبحانه:  قال  اآية  ن�صف  يف  كله  الطب  جمع  اهلل  اإن  فاأجاب: 

ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ رب )الأعراف: 31(.
وهذه الآية هي اأ�صا�س الطب الوقائي والعالجي، وما من مرجع طبي 
اإل فيه التاأكيد على �صرورة التو�صط، وعدم الإ�صراف يف تناول الطعام.. 
ال�صكري  القلب والبول  ال�صمنة واأمرا�س  اإىل  فالإ�صراف يف الطعام يوؤدي 

وال�صيخوخة املبكرة.
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واملعدة بيت الداء؛ لأنها اأول الأع�صاء احليوية واملهمة التي ت�صتقبل 
الطعام، واإجهادها بالطعام وال�صراب يوؤدي اإىل التخمة، والر�صول - عليه 
ال�صالة وال�صالم - يقول: »ما مالأ اآدمي وعاًء �صًرا من بطنه، بح�صب ابن اآدم 
اأكالت يقمن �صلبه، فاإن كان ل حمالة، فثلث لطعامه، وثلث ل�صرابه، وثلث 

لنف�صه«.
جعلناها  والتي  دواوؤك(  )غ��ذاوؤك  ال�صهرية  احلكمة  تقول  وكما 

عنواًنا لهذه الِفقرة.
املجتمع،  يف  الغذائية  الثقافة  ون�صر  الغذائية،  التوعية  باب  ومن 
قمنا باختيار، واإعداد هذه الِفقرة، ودعمناها مبختلف التقارير والبحوث 

املتعلقة مبجال الغذاء وال�صحة.
ا منظمة الغذاء، اأي  وللعلم، فاإن منظمة الدواء الأمريكية هي اأي�صً
والدواء  الغذاء  )منظمة  هو  املنظمة  هذه  ا�صم  بل  بالأمرين،  تعنى  اأنها 
مبثابة  واأن��ه  الغذاء،  اأهمية  على  اإ�صايف  دليل  ا  اأي�صً وهذا  الأمريكية(، 

الدواء احلقيقي لالإن�صان، بل هو الواقي احلقيقي بعد اهلل - عز وجل -.
املوا�صيع  بانتقاء  املدر�صية،  الإذاع��ة  باأمر  املعنيات  اأو�صي  ل��ذا.. 
الغذائية من هذه الِفقرة وطرحها عرب منرب الإذاعة؛ بل وحماولة متابعة 
ا من املفيد  ما ي�صتجد يف �صاأن ال�صحة الغذائية يف ال�صحف وغريها، واأي�صً
جًدا الرجوع اإىل موقع هيئة الغذاء والدواء ال�صعودية ملتابعة ما ي�صتجد 

يف اأمور الغذاء.
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فوائد الطماطم

)1( غنية بالفيتامينات و�لأمالح �ملعدنية.
)2( تفيد يف عالج �أمر��س �لنقر�س و�لتعفنات �ملعوّية.

)3( تقاوم ع�صر �له�صم وحمو�صة �ملعدة �لز�ئدة.
)4( ُتكافح �لإم�صاك وُت�صاعد على طرد �لف�صالت للخارج.

�لن�صوية  �لأطعمة  ه�صم  على  ُي�صاعد  �لطماطم  ع�صري   )5(
و�للحوم.

يات �لكلى وح�صيات �ملثانة. )6( ُتقاوم �لتهاب �ملفا�صل وح�صّ
)7( ُتفيد يف عالج تّقرن �جللد )تر�كم طبقات �جللد �ل�صطحّية 

بع�صها فوق بع�س(.
�لقلب  مر�صى  ُيفيد  �لطماطم  من  �مل�صنوع  �حل�صاء  تناول   )8(

و�رتفاع �ل�صغط.
)9( �صهل �لمت�صا�س وتعّدل ُحمو�صة �لّدم.

)10( مُيكن تناول �لطماطم نّيئة �أو مطبوخة �أو على �صكل ع�صري.

فوائد الب�شل

)1( غني بالفيتامينات و�لأمالح �ملعدنية.
)2( قاتل للجر�ثيم, خا�صة �لتي ت�صتوطن �لفم و�لأمعاء.

)3( ُي�صاعد على حتديد ن�صبة �ل�صكر يف �لّدم.
)4( فات لل�صهية وُيكافح �للتهابات �له�صمية.
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)5( ُين�ّصط عمل �لقلب و�لدورة �لّدموية.
)6( يحتوي على مو�د تعمل على تقوية �جلهاز �لع�صبي.

)7( مدّر للبول و�ل�صفر�ء وي�صاعد يف حالت ت�صّمع �لكبد.
)8( ُي�صاعد على خف�س �ل�صغط �ملرتفع وخف�س �لكول�صرتول.

)9( ُيفيد يف عالج �ل�صعال و�للتهابات �ل�صدرّية.
)10( ُي�صاعد يف طرد �لبلغم وحالت �لت�ّصمم �لدموي.

فوائد القنبيط »القرنبيط«

�لبوتا�صيوم  مثل  �ملعدنّية,  و�لأميييالح  بالفيتامينات  غني   )1(
و�لكروم.

)2( ي�صاعد يف تخلي�س �جل�صم من �ل�ّصموم.
)3( ي�صاعد يف تقليل �نف�صام �صبكّية �لعني.

)4( يعمل على خف�س �صغط �لّدم �ملرتفع.
)5( يعمل على ��صتقر�ر ن�صبة �ل�صّكر يف �لّدم.

)6( يقّلل من �لإ�صابة بالأزمات �لقلبّية.
)7( يفيد يف تخفي�س م�صتويات �لكول�صرتول يف �لّدم.

)8( ُيعتقد �أنه يقاوم �أمر��س �ل�صرطان.
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فوائد اخل�س

)1( غني جًد� بحم�س �لفوليك �ملفيد للن�صاء �حلو�مل.
)2( غنّي بالألياف �لغذ�ئّية �ملفيدة لعمل �لأمعاء.

)3( يعمل كمهدئ وم�صّكن لالأمل.
)4( يقاوم �لعط�س و�ل�ُصعال �جلاف.

)5( مّدر للبول ويهّدئ �لأع�صاب.
)6( يقي �جل�صم من �صرطان �لقولون.

خا�صة  �لأطفال,  باأمر��س  خا�س  �صر�ب  ورقييه  من  ُي�صنع   )8(
�أمر��س �ل�صدر.

فوائد امللوخية

)1( ت�صّنف من �لأغذية �ملفيدة �ل�صهلة �له�صم.
)2( غنّية بالأمالح �ملعدنية مثل �حلديد و�لف�صفور.

)�أ(  فيتامني  مثل  و�لفيتامينات  �لربوتينات  على  حتتوي   )3(
وفيتامني )ج(.

)4( غنّية بالألياف �لغذ�ئية �لتي ت�صاعد يف مكافحة �لإم�صاك.
)5( حتتوي على ماّدة غذ�ئية تفيد يف تلطيف �لأغ�صية �ملعوية.
)6( حتتوي على مو�د ت�صاعد يف وقاية �لأمعاء من �للتهابات.

)7( زيت بذور �مللوخية يفيد يف عالج بع�س �لأمر��س �جللدّية.
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�إليها  �أ�صيف  و�إذ�  جاّفة,  �أو  خ�صر�ء  �مللوخية  طهي  ميكن   )8(
�للحم ت�صبح وجبة غذ�ئية كاملة.

فوائد امللفوف

)1( غني بالفيتامينات وخا�صة فيتامني )ج(.
)2( غني باملعادن مثل �لكربيت و�لكال�صيوم و�لف�صفور.

)3( يحتوي على ماّدة قاتلة للبكترييا ت�صبه يف مفعولها �مل�صاد�ت 
�حليوية.

)4( يقاوم �لطفح �جللدي وي�صاعد على منّو �لعظام.
)5( ي�صاعد يف تقوية �ل�صعر و�لأظافر.

)6( يفيد يف حالت طرد �لديد�ن من �جل�صم.
خروج  وي�صّهل  و�ل�صعب  �لق�صبات  �لتهاب  حييالت  يف  يفيد   )7(

�لبلغم.
)8( ين�ّصط عمل �لكليتني وي�صاعد يف طرد �ملاء �لز�ئد عن حاجة 

�جل�صم.
)9( مفيد لالأ�صخا�س �مل�صابني بال�صكري, حيث يعمل على خف�س 

كمّية �ل�صكر يف �لّدم.
و�أمر��س  �لّدم  �مل�صلوق مفيد جًد� يف حالت فقر  �مللفوف   )10(

�ملفا�صل.
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فوائد الفول

مثل  �ملعدنية  و�لأميييالح  و�لفيتامينات  بالربوتينات  غني   )1(
�حلديد و�لف�صفور.

)2( يقاوم �لّتوتر و�لإجهاد �لذي ي�صيب �جل�صم.
)3( يعتقد �أّنه يحتوي على مرّكبات كيماوّية معقّدة تقاوم �أمر��س 

�ل�صرطان �لتي ت�صيب �لّفم.
)4( مفيد للقلب من حيث زيادته مل�صتوى �لكولي�صرتول �جلّيد يف 

�لّدم.
�صن  مرحلة  يف  �لن�صاء  لدى  �لييّدم  �صغط  خف�س  على  يعمل   )5(

�لياأ�س.
)6( يحافظ على م�صتوى �ل�صّكر يف �لّدم.

د �لأمر��س �ملختلفة. )7( يحتوي على مو�د تقّوي مناعة �جل�صم �صّ
)8( ق�صور �لفول تكافح �لإم�صاك �لذي ي�صيب �جل�صم.

ية زيادة �إدر�ر �لبول. )9( لأزهار �لفول خا�صّ
و�خلبز جتعل  و�لزيت  و�لب�صل  �لطماطم  مع  �لفول  تناول   )10(

منه وجبة غذ�ئية كاملة.
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فوائد القمح

)1( يعترب من �أهّم �حلبوب �ملفيدة ل�صّحة �لإن�صان.
)ب(  فيتامني  جمموعة  خا�صة  بالفيتامينات,  جييًد�  غني   )2(

�ملرّكب.
)3( يحتوي على معادن كثرية مثل �حلديد, �لف�صفور, �ل�صليكون, 

و�ليود.
)4( يقّوي �جلهاز �لع�صبي ومينح �جل�صم �لقّوة و�لن�صاط.

)5( ي�صاعد يف بناء �لعظام ويقوي �لأ�صنان.
)6( ي�صاهم يف تقوية �ل�صعر ويزيده ملعاًنا.

)7( ي�صاعد يف عمل �لغّدة �لدرقّية.
)8( ي�صاهم يف تكوين �لأن�صجة و�لع�صار�ت �لها�صمة.

)9( دقيق �لقمح ي�صتخدم كعالج لأمر��س �جللد �ملختلفة.
)�خلبز  تناول  يجب  �لفو�ئد  هييذه  جميع  من  لال�صتفادة   )10(

�لأ�صمر( �لناجت من طحن حبوب �لقمح كاملة.

فوائد العد�س

)1( يحتوي على ن�صبة عالية من �لربوتني �ل�صروري لبناء �جل�صم.

ة فيتامني )ب( �ملرّكب. )2( يحتوي على فيتامينات عديدة, خا�صّ
)3( غّني باملعادن مثل �حلديد, �لف�صفور, و�لكال�صيوم.

)4( يلعب دوًر� مهًما يف تقوية �جلهاز �لع�صبي.
)5( ي�صاعد يف تقوية �لعظام و�لأ�صنان.
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)6( ي�صاعد يف تقوية �لّدم.
)7( ق�صور �لعد�س تفيد يف مكافحة �لإم�صاك.

)8( يفيد يف زيادة وزن �لأطفال وي�صاعد على �لوقاية من تنّخر 
�لأ�صنان.

االآ�س

- �لآ�س: عبارة عن �صجري�ت �صغرية د�ئمة �خل�صرة, تنمو غالًبا 
يف �لأماكن �لرطبة و�لظليلة.

- من فو�ئده: 
- يحب�س �لإ�صهال و�لعرق و�لنزف و�ل�صيالن.

- يقوي �لبدن دلًكا يف �حلمام.
- ينفع يف كل نزيف لطوًخا و�صماًد� وم�صروًبا.

و�ل�صرى,  و�لقروح,  و�لبثور,  و�لنملة,  و�حلمرة,  �لورم,  ي�صكن   -
وحرق �لنار.

- ثمرة �لآ�س تنفع �أوجاع �لرئة و�ل�صعال �صرًبا.

من فوائد االأترح

هو جن�س �صجر من �لف�صيلة �لربتقالية.
- زهره ي�صكن �لنفخة.

- وحم�صه قاب�س كا�صر لل�صفر�ء.
- يزيل �صفرة �لعني كحاًل.
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- ي�صكن �خلفقان �حلار.
- يجلو �للون.

- يذهب �لكلف.
- ينفع من �لقوباء طالء.

- ورقة ي�صكن �لنفخ, ويقوي �ملعدة و�لأح�صاء.
- بزره ي�صهل ويحلل, وينفع للبو��صري.

- ويقاوم �ل�صموم.

من فوائد الهيل

- ي�صاعد على �له�صم.
- وهو مينع غثيان �ملعدة و�لقيء.

وماء  و�خليار  �لقثاء  ببذر  خلط  �إذ�  �لكليتني  ح�صى  يف  وينفع   -
�لرومان.

- ومن �ل�صرع و�لإغماء �إذ� نفخ يف �لأنف حتى يعط�س.

من فوائد اليقطني

- ماوؤه يقطع �لعط�س.
- وهو يذهب �ل�صد�ع �إذ� �صرب �أو غ�صل به �لر�أ�س.

- ويلني �لبطن.
- ويزيل حرقة �لبول وقروح �ملثانة, وي�صكن �آلمها.



933

جنة الفقرات الثقافية

 دور اخل�شراوات والفواكه 
يف الوقاية من اأمرا�س ال�شرطان

ُعِرف ��صتخد�م بع�س �أ�صناف �خل�صر�و�ت و�لفو�كه يف معاجلة 
هذه  معاجلة  يف  دوًر�  لها  �أن  يعتقد  كان  حيث  �لتاريخ,  عرب  �لأمر��س 
�لقلب  باأمر��س  و�نتهاًء  بال�صد�ع  �بييتييد�ًء  منها,  و�لوقاية  �لأميير��ييس 
و�ل�صر�يني. ويف �لطب �حلديث ��صتخدمت هذه �لأ�صناف يف �لعديد من 
باأمر��س  �ملتعلقة  �لبحوث  وتطور  �لعلم,  تطور  ومع  �لطبية.  �لو�صفات 
�ل�صرطان  باأنو�ع  �لإ�صابة  حالت  من   )%70( �أن  وجد  فقد  �ل�صرطان, 
�ملختلفة تعزى ب�صكل رئي�س �إىل �لغذ�ء �لذي يتناوله �لإن�صان يف حياته 
�إىل  تهدف  �لتي  �لعلمية  �لفر�صيات  من  �لعديد  و�صعت  وقد  �ليومية, 
�إيجاد �لعالقة ما بني تناول بع�س �لأغذية وظهور �أنو�ع من �ل�صرطان, 
ومن �لأمثلة على �لعالقة ما بني تناول كميات كبرية من �لأغذية �لغنية 
بالدهون و�صرطان �لثدي و�لقولون, و�لعالقة ما بني �لإفر�ط يف تناول 
و�جلهاز  �لتنف�صي  �جلهاز  من  كاًل  ي�صيب  �لييذي  و�ل�صرطان  �لكحول 
لالألياف  �ل�صئيل  �ل�صتهالك  بني  ما  و�أخرًي�  و�لكبد,  و�لثدي  �له�صمي 
�لغذ�ئية و�صرطان �لقولون. ولعل من �أقوى �لفر�صيات �لتي و�صعت لإيجاد 
بال�صتهالك  �ملتعلقة  �لفر�صية  هي  و�ل�صرطان  �لغذ�ء  بني  ما  �لعالقة 
حازت  �لتي  �لفر�صية  وهي  �لطازجة,  و�لفو�كه  للخ�صر�و�ت  �ليومي 
على �أكرب قدر من �لبحث و�لتاأييد �لعلمي. وقد �أظهرت �لدر��صات �لتي 
�أجريت عليها نتائج و��صحة وملمو�صة �أكرث من �أية فر�صية �أخرى. وهنا, 
�لعالقة,  بهذه  �ملتعلقة  �جلو�نب  بع�س  على  �ل�صوء  �ألقي  �أن  �صاأحاول 

مربًز� �أهمية هذه �لأغذية يف �لوقاية من �لإ�صابة باأمر��س �ل�صرطان.
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منعها  يرتبط  �لتي  �ل�صرطان  �أنييو�ع  لأهم  ��صتعر��س  يلي  وفيما 
بزيادة �ل�صتهالك من �خل�صر�و�ت و�لفو�كه:

1- �صرطان �ملعدة: �أظهرت جميع �لدر��صات �ملقارنة, �أن ��صتهالك 
مبا�صًر�  �رتباًطا  يرتبط  متكرر  ب�صكل  و�لورقية  �لطازجة  �خل�صر�و�ت 
�لعامل(,  يف  �نت�صاًر�  �لأكرث  �لنوع  )وهو  �ملعدة  ب�صرطان  �لإ�صابة  مبنع 
)�لثوم  �لزنبقيات  ثم  �حلم�صيات  تناول  �أن  وجد  فقد  �أقييل,  وبدرجة 

و�لب�صل و�لكر�ث( ي�صاعد على �لتقليل من �لإ�صابة بال�صرطان.
�أن �خل�صر�و�ت  �لدر��صات  �أظهرت معظم  �لقولون:  �صرطان   -2
�لتقليل  على  ت�صاعد  و�لورقية(  �لطازجة  وغري  )�لطازجة  عام  ب�صكل 
من �إ�صابة �لإن�صان ب�صرطان �لقولون؛ ذلك �أنها تزيد من �صرعة مرور 
ف�صالت �لأغذية �مله�صومة من خالل �لأمعاء, وتقلل من �ل�صغط �لذي 
تولده هذه �لف�صالت على جدر �لأمعاء �لغليظة, وهذ� بدوره يقلل من 
فر�صة تكون جيوب �لأمعاء )وهو ما يعرف بد�ء �لأمعاء �لردبي(, ويقلل 

كذلك من فر�صة �لإ�صابة ب�صرطان �لقولون.
3- �صرطان �ملريء: بينت جميع �لدر��صات �لعلمية �لتي ��صتخدمت 
�خل�صر�و�ت ب�صكل عام, و�لورقية منها و�لبندورة ب�صكل خا�س, بالإ�صافة 
�إىل �حلم�صيات, �أن �ل�صتهالك �ملنتظم لهذه �لأطعمة ي�صاعد على منع 
ح�صول �ل�صرطان يف تلك �ملنطقة من �جل�صم, و�أظهرت �أن خ�صر�و�ت 

�لف�صيلة �لزنبقية لي�س لها �أي دور يف منع هذ� �لنوع من �ل�صرطان. 
�خل�صر�و�ت  تعد  و�لبلعوم:  �لفم  وجتويف  �ملييريء  �صرطان   -4
�لإ�صابة  من  تقي  �لتي  �لنباتية  �لأغذية  �أهم  من  و�حلم�صيات  �لورقية 
بهذه �لأنو�ع من �ل�صرطان, كما بينت �لدر��صات �أن �جلزر يلعب دوًر� ل 
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يقل �أهمية عن �لأغذية �صالفة �لذكر, بل �إن دوره يفوق دور �أي نوع �آخر 
من �خل�صر�و�ت و�لفو�كه يف �لوقاية من هذ� �ل�صرطان.

5- �صرطان �لقولون: تعد نباتات �لف�صيلة �ل�صليبية مثل �لزهرة 
و�مللفوف و�للفت و�لفجل و�خلردل من �أهم �خل�صر�و�ت �لتي تقي من 
�لإ�صابة بهذ� �لنوع من �ل�صرطان, كما ت�صاهم �لفو�كه �حلم�صية و�جلزر 
يف �لتقليل من فر�س �لإ�صابة به, وهي تاأتي يف �ملرتبة �لثانية بعد نباتات 

�لف�صيلة �ل�صليبية يف �حلد و�لوقاية منه.

»5« اأ�شياء �شارة .. لكن مفيدة

كلما ز�د �لطعام مذ�ًقا �صهًيا نعتقد باأنه �أكرث �صرًر� على �ل�صحة, 
يرف�صها  �لتي  �لنظرية  �للذيذة,  لالأغذية  معظمنا  نظرة  تكمن  هكذ� 

�لأطباء وخرب�ء �لتغذية على �لإطالق.
قد  لدينا  �ملف�صلة  �لأطعمة  من  كثرًي�  �أن  �إىل  �خلييرب�ء  وي�صري 
على  ينطبق  ما  وهذ�  �أخييرى,  ومفيدة من جهة  ناحية  �صارة من  تكون 
�أن  �ل�صوكولتة �لتي تعد عالًجا فعاًل لأمر��س �لقلب وغريها, يف حني 

ا. تناولها بكميات كبرية له �أخطار �أي�صً
)1( �ل�صوكولتة: يوؤكد خرب�ء برنامج THE DRS �لأمريكي 
�صاًر�,  يكون  �أن  بال�صرورة  لي�س  باعتد�ل  �ل�صارة  �لأطعمة  تناول  �أن 
�أ�صارت  حيث  �لأطعمة,  هذه  من  �ل�صوكولتة  وكانت  بع�صها,  وقدمو� 
حا�صة  لت�صبع  كافية  �ل�صوكولتة  من  �صغرية  قطعة  �أن  �إىل  �لدر��صات 
�لتذوق, وتقلل من خطورة �لإ�صابة بنوبات قلبية بن�صبة )50%(. وهذ� ما 
�تفق معه طبيب �لإ�صعاف �لأمريكي �ل�صهري "تر�في�س �صتورك", ون�صح 
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�ل�صود�ء �لتي حتتوي على )73%( من �لكاكاو؛ لأنه  �ل�صوكولتة  بتناول 
كلما ز�دت ن�صبة �ل�صوكولتة �لفعلية قلت ن�صبة �ل�صكر و�لدهون �مل�صاف 

�إليها, و�ل�صر يكمن يف �لعتد�ل.
)2( �خل�صر�و�ت: كثري من �ل�صيد�ت يقعن يف حرية عند �ختيار 
يوؤكد  �أ�صح؟ ولكن  �أيهما  �ملعلبة..  �أو  �أو �ملجمدة  �لطازجة  �خل�صر�و�ت 
�خلرب�ء, �أن �لفا�صوليا �خل�صر�ء و�ل�صبانخ يفقد�ن )75%( من فيتامني 
)ج( بعد بقائها يف �لثالجة ملدة �أ�صبوع, �أما �ملعلب و�ملجمد يتم تعليبه 

بعد �حل�صاد مبا�صرة عندما تكون قيمته �لغذ�ئية كاملة.
�إذً�, �أًيا كان خيارك "فالطازج �أو �ملجمد, �أو �ملعلب" فالكل �صيان, 
ويوؤكد "د. جيم �صري�س", �أن �لفكرة �لأكرث �أهمية هي �أن حتر�س على 
تناول )3( وجبات من �خل�صر�و�ت يومًيا, وتناول �لفاكهة يومًيا, وعليك 
�أن تذهب للت�صوق من �أ�صو�ق �خل�صر�و�ت �لطازجة "�لتجار" �إن �أمكن.

�لذي  �خل�صر�و�ت,  طهي  طريقة  �إىل  �لنتباه  جيم  د.  لفت  كما 
يجب �أن يكون له �أ�صول لالحتفاظ بالقيمة �لغذ�ئية �لكاملة لالأطعمة, 
ول ين�صح ب�صلق �خل�صر�و�ت؛ لأن �لكثري من �لفيتامينات تنزل يف �ملاء, 
كما يجب عدم طهوها يف �ملايكروويف, لكن يظل طهو �لبخار �لأف�صل 

�صحًيا على �لإطالق.
قائمتك؛ خوًفا من  �لزبدة من  �صتبعد  �أنك  �صك  �لزبدة: ل   )3(
�لكولي�صرتول و�ل�صحة ب�صكل عام, لكن تعد �لزبدة من �لأ�صياء �ل�صارة 

�لتي قد تكون مفيدة.
�أجرت جامعة "و��صنطن" در��صة ت�صري �إىل �أن �لأحما�س �لد�صمة 
ميكنك  لكن  �لقلب,  لأميير��ييس  �لتعر�س  خطورة  من  تقلل  �لييزبييدة  يف 



937

جنة الفقرات الثقافية

تناولت  و�إذ�  �ليوم,  تعادل ملعقة �صغرية لطول  و�حدة  بقطعة  �لكتفاء 
�أكرث من ذلك �صتتحول �لفائدة �إىل �صرر عك�صي على �صحة �لقلب.

وب�صفة عامة, حتتوي �لزبدة على فيتامينات )�أ(, و)د(, و)هي(, 
لكنها  لالأك�صدة,  م�صادة  مادة  وهي  �ل�صيلينيوم,  على  وحتتوي  و)ك( 
حتتوي على �لكولي�صرتول و�لدهون �مل�صبعة �لتي ل ميكنك �لإكثار منها.

ليز�  و�لتوليد  �لن�صاء  طبيبة  توؤكد  كرمي:  و�لآي�س  �ملثلجات   )4(
ما�صرت�صون �أن �ملثلجات و�حللوى مفيدة للن�صاء, لكن يجب تناول كميات 
حمدودة غري مبالغ بها �صغرية منها, ومن �ملفيد تناول ن�صف بولة �إىل 
كرة ون�صف من �لأي�س كرمي؛ نظًر� لحتو�ئها على �لكال�صيوم و�لربوتني 

وحتتوي على فيتاميني )�أ, د( وفيتامينات �أخرى.
لكن؛ بالن�صبة �إىل �لن�صاء خا�صة وجد �لباحثون يف كلية هارفرد, 
�أن كرثة تناول �ملثلجات ميكن �أن تقلل من معدل �لإبا�صة و�خل�صوبة؛ لأن 
�ملر�أة حتتاج �إىل تناول �لدهون ب�صكل جيد لإنتاج �لهرمونات �لأنثوية, 
وهذ� �لأمر تعتربه �لدكتورة ليز� �أمًر� جيًد� لتجنب �لإ�صر�ف يف تناول 

�لطعام, حتى و�إن كان لذيًذ�.
تكون  قد  معتدلة  بكميات  �للحوم  تناول  �حلمر�ء:  �للحوم   )5(
مفيًد�, خا�صة حلم �لبقر, ويو�صح د. تر�في�س �صتورك �أن ن�صف �لدهون 
يف �للحوم �حلمر�ء هي عبارة عن حم�س �ملالئيك, وهذ� �لدهن �أحادي 
غري م�صبع وغري �صار بالقلب, كما يعد م�صدًر� جيًد� للربوتني و�حلديد 

و�لزنك وفيتامني )ب(.
من  متاًما  �خلالية  �جليدة  �للحم  قطعة  �نتقاء  ب�صرورة  وين�صح 
�لدهون؛ لأنها بذلك �صتحتوي على كمية �لدهن نف�صها �ملوجودة يف �صدر 
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دجاجة منزوعة �جللد, ولفت �لنتباه �إىل �ملناطق �خلالية من �لدهون 
و�ل�صحية يف ج�صم �لأبقار, ورّكز على منطقتني:

قليلة  �لقطع  �أكرث  �خللفي" من  "�لفخذ  حلم  �لأوىل:  �ملنطقة   -
�لدهن؛ لحتو�ئها بالكامل على �لع�صالت.

- �ملنطقة �لثانية: حلم منطقة �خل�صر �ل�صميك �لتي تلي منطقة 
�أو  �صرتيب  "نيويورك  �صريحة  �لعامليون  �لطهاة  عليها  ويطلق  �ملوؤخرة, 

فيليه منيون".
حتتوي  �لع�صب  على  تتغذى  �لتي  �لأبقار  �أن  �صتورك,  د.  و�أو�صح 
حلومها على ن�صبة �أكرب من )�أوميجا 3( وحتتوي على كمية مفيدة من 
�لدهن باملقارنة بتلك �لتي تتغذى على �لعلف, ويجب �أن يتناول �لفرد ما 

يعادل )16( �أون�صة من �للحم �أ�صبوعًيا.

اأ�شول التغذية ال�شليمة يف تناول الفاكهة

�إنزمي  وهو  بتيالني,  �إنزمي  تدمر  �لوجبة  نهاية  يف  �لفاكهة  تناول 
ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  قييال  �لن�صويات ؛  ه�صم  عملية  لإمتييام  �أ�صا�صي 
ٿ      ٿ ٹ ٹ      ٹ ٹ ڤ رب )�لو�قعة(. بد�أت �لآية �لكرمية 
بعد  �لفاكهة  تناول  فمن  قيير�آين؛  �إعجاز  وهذ�  بالطعام,  ثم  بالفاكهة, 

�لوجبة كمن تناول �ل�صيم!! 
�لغذ�ئية ؛  �لوجبات  �لفاكهة بعد  تناول  �ل�صائعة   �لأخطاء  و�إن من 
�أحد  �ل�صليمة يف تناولها ,  كما يقول  �لتغذية  �أ�صول  لذلك يجب مر�عاة 
م�صت�صاري �لتغذية و�ل�صحة �لعامة و�ملناعة؛ لأنها تدمر �إنزمي بتيالني, 
وهو �إنزمي �أ�صا�س لإمتام عملية ه�صم �لن�صويات, كما �أن �لفاكهة حتتاج 
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�إىل مرور بطيء �إىل �ملعدة حتى ته�صم بطريقة طبيعية , ولكنها عندما 
عملية  يعوق  كحول  �إىل  تتحول  وقييد  �ملعدة  يف  تتخمر  باللحوم  تلتقي 
�له�صم ,  ويف �لوقت نف�صه   تفقد �لفاكهة كل ما حتتويه من فيتامينات, 
�لتحلل  �أن  �إىل  بالإ�صافة  للربوتني,   �لغذ�ئي  �لتمثيل  عملية  وت�صطرب 

غري �لعادي للربوتينات ينتج منه �نتفاخ يف �ملعدة .  
�أحد م�صت�صاري �لتغذية و�ل�صحة �لعامة و�ملناعة بتناول  وين�صح 
قبل  ب�صاعة  �أو  �لغد�ء  وجبة  تناول  �صاعات من  نحو ثالث  بعد  �لفاكهة 

تناول �لع�صاء ,  �أو تناول وجبة كاملة من �لفاكهة فقط. 

اأكالت حتارب القلق واالكتئاب!

هل ي�صبح �لغذ�ء �إحدى و�صائل تهدئة �صدة �لنفعالت و�لأحا�صي�س 
�ل�صلبية �لتي يتعر�س لها �لفرد يف معي�صته �ليومية, مثل: �لإجهاد و�لقلق 
�لوحدة, وغريها من مظاهر  و�آلم  و�لغ�صب و�خلوف و�حلزن  و�لتوتر 
مثل  �ليومية,  �ل�صائعة يف �حلياة  �لأحييد�ث  �لناجتة عن  �لأخييرى  �لقلق 
�لعاطفي,  و�لفر�غ  و�ل�صحية  �لزوجية  و�مل�صاكل  �لب�صيطة,  �مل�صاجر�ت 

وم�صاكل �لعمل و�لبطالة و�لتغري�ت �ملناخية �ل�صيئة وغريها؟
ولالإجابة عن هذ� �ل�صوؤ�ل نقول: �إن �لدر��صات �حلديثة �لتي متت 
�أن  وتوؤكد,  �لت�صاوؤل  هذ�  عن  جتيب  باملز�ج,  �لغذ�ء  عالقة  جمال  يف 
بع�س �لأغذية لها تاأثري يح�ّصن من �حلالة �ملز�جية للج�صم, وبخا�صة يف 

�لأوقات �لع�صبية �لتي يتعر�س لها. 
فلقد وجد �أن تناول �أغذية متميزة �ملذ�ق مثل �ل�صوكولتة, يوؤدي 
�إىل �نفر�د كميات �صئيلة من كيميائيات حت�ّصن �ملز�ج وتزيد من م�صاعر 
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�أحا�صي�س  به من  ي�صاعد �جل�صم على جتاوز ما  و�لرتياح؛ مما  �لر�صا 
�صلبية �صيئة.. كما �أظهرت در��صات بع�س �لباحثني �أن �لأغذية �ل�صكرية 

ا �لأغذية �لدهنية قد تخفف فعاًل من حالة �لقلق. حلوة �ملذ�ق, و�أي�صً
�لقلق  من  معاناته  جتيياوز  على  للج�صم  �لأغييذييية  م�صاعدة  ومييع 
و�لتوتر وغريه من �لأحا�صي�س �ل�صيئة, فاإن نظمه �حليوية جمهزة �أ�صاًل 
�أثناء �لأحد�ث  للتعامل مع هذه �ملو�قف �ل�صعبة. فمن �ملعروف �أنه يف 
�ملجهدة و�لتي جتعل �جل�صم متوتًر�, يزد�د �إنتاج �لغدة فوق �لكلوية من 
هرمونات �لتوتر, �لتي منها "�لكورتيزون" وغريه من مركبات "جلوكو 
على  ت�صاعد  فاإنها  عالية  برتكيز�ت  وجودها  عند  �لتي  كورتيكويد", 
�إعادة �ل�صعور بالهدوء باإغالقها نظم ��صتجابة �جل�صم لالإجهاد, �إل �أن 
هذه �لهرمونات - من ناحية �أخرى - ت�صجع على تكوين �خلاليا �لدهنية 
مما يو�صح �حتمال �رتباط �لقلق و�لتوتر و�لأحا�صي�س �ل�صيئة مبخاطر 

�لإ�صابة بال�صمنة.

اأطعمة الذكاء ال�شحرية

�أطفال ذوي معدلت  �أطعمة �صحرية ملن يرغب يف  هناك خم�صة 
�لبي�س -   - �لد�صم  كامل  �لف�صتق - �حلليب  عالية, وهي )زبدة  ذكاء 

�لربوتينات - �ل�صمك(.
ت�صاعد  �لتي  �لأطعمة  هذه  �لأطفال"  "�صحة  جملة  ن�صرت  فقد 
�إ�صافتها �إىل وجبات �لأطفال �لغذ�ئية يف زيادة ن�صبة ذكائهم وحيويتهم.
زيادة  �مل�صوؤولة عن  �لدهون  �لتي حتتوي على  �لف�صتق  زبدة  وهي 

�لنمو �لذهني و�ملهار�ت �لإدر�كية.
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�حلليب �لكامل �لد�صم �لغني بالأحما�س �لدهنية و�لكولي�صرتول, 
�لذي يحتاج �إليه �لأطفال, وخا�صة ممن مل يتجاوز �ل�صنتني.

�لكولي�صرتول �صروري لالأطفال يف هذه �ملرحلة؛  �أن  ويرى هوؤلء 
يف  ي�صاعد  كما  و�لدماغية,  �لع�صبية  �خلاليا  وتن�صيط  بناء  يف  لييدوره 
تكوين خاليا �لدماغ, وبالتايل يقلل وجود �لد�ر�ت �لق�صرية يف وظائف 

�لت�صال. 
بالكول�صرتول  لغناه  �لأطييفييال؛  تغذية  يف  �لبي�س  �أهمية  وتت�صح 
�لكولني  مييادة  مثل  للنمو  �ل�صرورية  �لغذ�ئية  و�لعنا�صر  و�لربوتينات 
قدرتها  �حليو�نية  �لدر��صات  يف  �أثبتت  و�لتي  "ب",  بفيتامني  �ل�صبيهة 

على حت�صني �لتعلم و�لذ�كرة.
�لأطعمة  �صمن  �ل�صمك  �أن  و�رد"  "�إليز�بيث  �لدكتورة  وذكييرت 
بالأحما�س  �لغنية  �لتونة  �أ�صماك  وخا�صة  للذكاء,  �ملن�صطة  �خلم�صة 
�لدهنية غري �مل�صبعة من نوع )�أو ميجا 3( �لتي تتو�جد يف خاليا �لدماغ 

ب�صورة طبيعية, وهي �صرورية ل�صالمة �لعقل و�جل�صم. 
وتعد �للحوم �حلمر�ء من �لأغذية �ملهمة لالأطفال؛ ملا حتتويه من 
كميات �صخمة من �حلديد و�لربوتينات و�لألياف و�لفيتامينات وفيتامني 

)ب12(.
 )6 و)�أوميجا   )3 )�أوميجا  �لأ�صا�صية  �لدهنية  �لأحما�س  وتعترب 
ت�صمى  و�لتي  �ملخ,  وخاليا  �لأع�صاب  ل�صحة  �حليوية  �لأ�صا�صيات  من 
بالدهون �لذكية, وهي من �لدهون �لأ�صا�صية من �أجل منو عقلي منا�صب 
وت�صاعد  �لعقل  �ت�صاع  ت�صاعد على  �أنها  �أكرث كفاءة؛ مبا  ووظيفة عقلية 

على �لتعلم. 
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و�لرنة  و�ملييكيياريييل  �ل�صردين  مثل  �لدهنية  �لأ�ييصييميياك  وتعترب 
�ملك�صر�ت  بينما   ,)3 )�أوميييييجييا  ميي�ييصييادر  �أفيي�ييصييل  هييي  و�ليي�ييصييالمييون 
م�صادر  �أهم  من  �ل�صم�س  دو�ر  وبذور  �ل�صم�صم  وبذور  و�للوز   و�لبندق 

)�أوميجا 6(. 

غذاوؤك يف ال�شتاء ي�شاعدِك يف الوقاية من الربد

�ل�صحية  �لحتياطات  �تخاذ  علينا  يجب  �ل�صتاء  ف�صل  بد�ية  مع 
�لالزمة كافة للحفاظ على درجة حر�رة �جل�صم و�حلفاظ على كفاءة 
�لربد  نزلت  من  للوقاية  �لالزمة  �لتد�بري  و�تخاذ  �حليوية,  �لوظائف 
و�مل�صروبات  �لأغذية  �ختبار  �لإجييير�ء�ت  هذه  �أهييم  ومن  و�لأنفلونز�, 
�ملنا�صبة للطق�س �لبارد و�ل�صديد �لربودة �لذي نتعر�س له د�خل وخارج 
�ملنازل, ومن �ملعلوم �صحًيا �أن �ختبار �لأغذية و�مل�صروبات �لو�قية من 
�لتدفئة  ��صتخد�م و�صائل  �أف�صل بكثري من  �لربد و�لباعثة على �لدفء 
�إ�صعال �لفحم, وغريها؛  �ل�صناعية, مثل: �لدفايات, �ملكيفات �حلارة, 
لأن هذه �لو�صائل تعد موؤقتة, غري �أنها جتفف �لهو�ء �ملوجود بالغرفة �أو 
�ملنزل؛ مما ي�صاعد على �صهولة منو وتكاثر �لبكرتيا و�لفريو�صات �مل�صببة 

لأمر��س, ونزلت �جلهاز �لتنف�صي و�له�صمي.
هذه  ر�أ�ييس  على  �أن  ند  للربد  �ملنا�صبة  �لأغييذييية  وبا�صتعر��س 
نحو  يومًيا  منا�صبة  كمية  على  فاحل�صول  �لييدهييون؛  تيياأتييي   �لأغييذييية 
)70- 80( جر�ًما, فاإن ذلك يعني تو�زًنا غذ�ئًيا �صليًما, ولأنها مرتفعة 
يف ن�صبة �ل�صعر�ت �حلر�رية؛ فاإنها متد �جل�صم بالدفء, ولذلك فمن 



943

جنة الفقرات الثقافية

يتبع رجيًما قا�صيًا ي�صعر د�ئًما بق�صعريرة يف �جل�صم, وعالوة على ذلك 
فاإن �لدهون تقوي ن�صاط �لع�صالت؛ مما ي�صاعد على ممار�صة �حلركة 
و�لريا�صة �ملنا�صبة للجو �لبارد, ومتد �لدهون �جل�صم بكمية هائلة من 
وتناول  �لدهون,  يف  �لذ�ئبة  �لفيتامينات  من  �إنه  حيث  )�أ(,  فيتامني 
وفيتامني  ومنا�صب,  �صحيح  ب�صكل  �مت�صا�صها  على  ي�صاعد  �لدهون 
�لدورة  عن  م�صوؤول  )هي(  وفيتامني  �لب�صرة,  ن�صارة  عن  م�صوؤول  )�أ( 
�لدموية وكفاءتها, وكذلك فيتامني )ج( �مل�صوؤول عن خ�صوبة ون�صارة 
�لب�صرة ومقاومة �جل�صم للربد, وهذه �لفيتامينات موجودة فيما ي�صّمى 

بالأحما�س �لذهنية.
�لربوتينات: تلعب �لربوتينات دوًر� مهًما يف بناء �جل�صم مبا يحتويه 
من كتلة ع�صلية وعظام و�أن�صجة, وبالن�صبة ملقاومة �لربد فالربوتينات 
حتمي  �لتي  �ملناعية  و�لأج�صام  �مل�صادة,  �لأج�صام  تكوين  عن  م�صوؤولة 
وتدخل  �ل�صتاء,  ف�صل  يف  خا�صة  �مليييييكييروبييات,  هييجييوم  ميين  �جل�صم 
�لربوتينات يف تركيب �لهرمونات �لتي من وظائفها �لأ�صا�صية �حلفاظ 
�لدموية  �لييدورة  مثل:  �حليوية  �لعمليات  كافة  من  ثابت  م�صتوى  على 
و�لدورة �لتنف�صية وم�صتوى �لتمثيل �لغذ�ئي وم�صتوى حرق �لدهون و�لتي 
من �صاأنها �حلفاظ على درجة حر�رة ثابتة خالل فرتة �لربد, وللح�صول 
يومًيا  – 80( جر�ًما  كمية من )60  تناول  �ملثايل يجب  �لربوتني  على 
�لدجاج -  �للحوم -  �لربوتني �حليو�ين مثل  توزع بني  �أن  تقريًبا, على 
�لأ�صماك - �لبي�س - �للنب - و�لربوتني �لنباتي, مثل �لعد�س - �لفول 

- �حلم�س - �لبقوليات.
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�لأغذية �خلا�صة �ملقاومة للربد:
- تاأتي �أغذية �لليمون و�لطماطم و�لبطاطا �حللوة يف مقدمة هذه 
�لأغذية؛ وذلك لحتو�ئها على ن�صبة عالية من مو�نع �لأك�صدة ومركبات 

�لبيتكاماروتني وفيتامني )ج(.
ويف�صل  �لربوتني,  عالية من  ن�صبة  �لعد�س حتتوي على  �صوربة   -
بالطاقة  �جل�صم  لإميييد�د  و�لييبييهييار�ت؛  �لليمون  مثل  عنا�صر  �إ�صافة 

و�ل�صعر�ت �حلر�رية.
�أنو�ع  خمتلف  مقاومة  يف  كثرًي�  ت�صاعد  وهي  �لدجاج,  �صوربة   -
�لفريو�صات �مل�صببة للزكام عن طريق طرد �لبلغم خارج �جل�صم, خا�صة 

عند �حتو�ئه على بع�س من قطع �لب�صل و�لثوم. 
�جل�صم  لوقاية  مهمة  مرتبة  يف  و�لفيتامينات  �لأميييالح  وتيياأتييي 
وتغذيتها,  �خلاليا  تن�صيط  يف  �ملهم  لدورها  وذلييك  �لييربد؛  ومكافحة 
�لغذ�ء  يكون  �أن  يجب  ولذلك  كافة؛  باأنو�عها  �إليها  يحتاج  و�جل�صم 
�ملعدنية؛  �لأمالح  من  كافة  باحتياجاته  متنوًعا جًد� حتى ميد �جل�صم 
ولذلك ين�صح بتناول حبة فاكهة طازجة وحبة خ�صر�و�ت طازجة يومًيا؛ 

وذلك ل�صمان �حل�صول على جهاز مناعة قوي و�صحي.

االأنانا�س للوقاية من نزالت الربد والزكام

ين�صح �أطباء خمت�صون بتناول �صر�ئح �لأنانا�س �حللوة عند تبدل 
�لطق�س و�لأحو�ل �جلوية وميلها �إىل �لربودة.

فقد �كت�صف �لباحثون يف فرن�صا, �أن �صريحة و�حدة من �لأنانا�س 
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�لطازج تقلل جفاف و�آلم �حللق �لذي يعترب �أول �أعر��س نزلت �لربد 
لعالج  �لثمرة  هذه  ��صتخد�م  فو�ئد  علمًيا  يثبت  ما  وهو  و�لأنفلونز�, 
يف  لالحتقان  وكم�صاد  باملك�صيك  �ل�صعبي  �لطب  يف  �لق�صبات  �لتهاب 
�لطب �لتقليدي �لرب�زيلي. و�أو�صح خرب�ء �لتغذية, �أن �لأنانا�س يحتوي 
لذ�  للج�صم؛  �ملفيدة  باملغذيات  وغني  �ل�صكريات,  كمية كبرية من  على 
فهو يعترب من �لفو�كه ذ�ت �لقيمة �لغذ�ئية �جليدة, ف�صاًل عن �أنه �صهل 
�له�صم و�لمت�صا�س, وغني بالإنزميات �لتي ت�صاعد على ه�صم �لطعام.
ويو�صي هوؤلء بتناول ثالث ح�ص�س من �لأنانا�س �لطازج �أو كوب 
ون�صف منه مبا�صرة عند �ل�صعور بوخز �حللق, م�صريين �إىل �أن �لأنانا�س 
�ملعلب لي�س مفيًد� وغنًيا بالعنا�صر �لغذ�ئية مثل فيتامني )ج( كالثمار 

�لطازجة؛ لأن عملية معاجلته وت�صخينه �أ�صعفت خ�صائ�صه �لعالجية.
يعانون  �لذين  �لأ�صخا�س  تفيد  �لأنانا�س  ثمار  �أن  �لأطباء,  ويرى 
�ملفا�صل  و�لتهابات  �لبد�نة,  �أو  �جل�صم  يف  �صعًفا  �أو  �له�صم  ع�صر 
ومقوية  للبول  ومييدرة  جيدة  مه�صمة  تعترب  لأنها  �ل�صر�يني؛  وت�صلب 
كحم�س  �لعنا�صر  من  عدد  على  لحتو�ئها  لل�صموم,  وم�صادة  للج�صم 
كالربوميلني  �لها�صمة  و�لإنزميات  و�خلمائر,  �لتفاح,  وحم�س  �لليمون 
�ملماثلة يف تاأثريها لإنزمي "�لبيب�صبني" �لطبيعي �لذي يدخل يف تركيب 
من  مميزة  ن�صًبا  حتتوي  كما  �له�صم,  على  وي�صاعد  �ملعدة  ع�صارة 
معادن �لبوتا�صيوم و�لكال�صيوم و�حلديد و�لف�صفور, �إ�صافة �إىل �لكربيت 
�لتي  �ملهمة  �لفيتامينات  من  عدد  جانب  �إىل  و�ملنجنيز,  و�ملغني�صيوم 

ت�صم )�أ(, )ب(, )ج(.
و�أظهرت �لدر��صات, �أن بالإمكان ��صتخد�م �لأنانا�س كمقٍو للجلد 
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�ِلفقر�ت,  �لأنفية, وكعالج فعال ملن يعاين �نقر��س  وم�صاد للح�صا�صية 
لكن ل ين�صح بها ملر�صى �ل�صكري ب�صبب حمتو�ها �لعايل من �ل�صكريات.

معلومات ثمينة عن الفاكهة

الأنانا�س:
بالفيتامينات  جييًد�  وغني  �ل�صكر  من  كبرية  كميات  على  حتتوي 

و�خلمائر �مل�صاعدة على �له�صم.
يف  يوجد  �صكًر�,  وزنها  من  و)%20(  ميياًء,  وزنها  من   )%  70(
�لأنانا�س مادة ت�صمى "�لربوميلني" �لتي ت�صاعد يف ه�صم �أثقل �لأغذية 

على �ملعدة.
�ليود  مثل  �ملفيدة  �ملعدنية  �لأميييالح  ميين  �لكثري  بها  وجييد  كما 

و�لف�صفور و�حلديد.
مينع �لأنانا�س عن �مل�صابني مبر�س �ل�صكري ويفيد يف �إدر�ر �لبول 

ومكافحة �ل�صموم �ملوجودة يف �لدم.

الربتقال:
يحتوي �لربتقال على )80%( من وزنه ماًء, ونحو )2%( دهوًنا, 
 )%3( ونحو  ا,  و�أحما�صً معدنية  مييو�د  و)%5(  �ألياًفا,   )%10( ونحو 

�صكريات وفيتامينات.
و�لف�صفور  �لييكييربيييت  مثل  معدنية  �أميييالح  �لييربتييقييال  يف  يييوجييد 

و�لكال�صيوم ونحا�س وفيتامني )ج( وفيتامني )ب1( و )ب2(.
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لأمر��س  مقاوم  �لعظام  يف  �لكل�س  تثبيت  على  �لربتقال  ي�صاعد 
فو�ئد  من  كذلك  �لت�صو�س,  من  �لأ�صنان  حماية  على  وي�صاعد  �لييربد, 

�لربتقال �أنه ين�صط �لدورة �لدموية ويقوي �لكبد.
ل ين�صح ب�صرب ع�صري �لربتقال للم�صابني بقرحة �ملعدة و�لثنى 

ع�صر.

العنب:
يحتوي �ملئة جر�م من �لعنب على )95%( من وزنه ماًء.

للخاليا  وجميييدًد�  و�لأعيي�ييصيياب  للع�صالت  من�صًطا  يعترب  �لعنب 
�لعنب مفيًد�  ويعترب  للبول,  ومدًر�   � �لبدن ومطهًرَ لل�صموم من  وطارًد� 
للذين يعانون �صعف �لعظام و��صطر�بات �لدم ود�ء �لنقر�س و�أمر��س 
�ملو�د  �ختز�ن  ي�صاعد �جل�صم على  كما  بالروماتيزم,  و�مل�صابني  �لرئة 
�لآزوتية و�لدهنية باجل�صم فتزيد بذلك من مناعته ومقاومته لالأمر��س 

و�لتعب.
�لنحا�س  �صلفات  مادة  لإز�لة  �لأكل  قبل  جيًد�  �لعنب  غ�صل  يجب 

�لتي تر�س على �لعنب.

الرمان:
يحتوي �ملائة جر�م من �لرمان على )85%( ماًء.

يفيد �لرمان يف تقوية �لقلب وطرد للدودة �ل�صريطة, وي�صاعد يف 
عالج �لدو�صنتاريا, وعالج �لوهن �لع�صبي, و�لتهاب �لغ�صاء �ملخاطي, 

و�إذ� طبخ و�صرب �صاعد يف عالج �لإ�صهال.
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�أما ق�صر �لرمان فيدخل يف �صناعة �لأدوية لعالج �جلهاز �له�صمي, 
وقرحة �ملعدة, و�إذ� �صرب ع�صري �لرمان وهو حملى بالع�صل؛ فاإنه يلني 
�لأمعاء, ويزيل �لإم�صاك, وي�صاعد يف تنظيف جماري �لتنف�س و�ل�صدر, 

ويطهر �لدم.

املوز:
ونحو  ميياءً,  وزنييه  �ملييوز على )70%( من  �ملائة جيير�م من  يحتوي 
)25( من وزنه ن�صاء, و)20%( من وزن مائه �صكر عنب, و�صكر ق�صب, 
�ملعدنية )60( ملجم حديًد�,  �لأمالح  و�ألياف, وبروتني, ومن  ودهون, 

وغريها.
بييالأور�م  �لإ�صابة  من  �جل�صم  حتمي  �لتي  بالألياف  غني  �ملييوز 
�ل�صرطانية, كما �أنه يحمي �جل�صم من فقر �لدم, وي�صاعد �جل�صم على 

�إفر�ز �مللح؛ نظًر� لوجود �لبوتا�صيوم فيه.
قرحة  تهدئة  يف  ي�صاعد  �حلليب  مع  �ملييوز  ع�صري  مييزج  وعملية 
�ملعدة, ويعترب �لكال�صيوم �ملوجود يف �ملوز �أجود من �لكال�صيوم �ملوجود 

يف �جلنب و�حلليب.
كما �أن ق�صر �ملوز يحتوي على مادة �لي�صر�تونني, وهي مادة تعترب 

من مكونات �لدماغ وت�صاعد على تهدئة �لأع�صاب و�ل�صعور بالرتياح.
مينع تناول �ملوز على �مل�صابني مبر�س �ل�صكري وباأمر��س �لكبد.

البطيخ:
يحتوي �ملائة جر�م من �لبطيخ على )90%( من وزنة ماًء, و)10( 
ملجم  و)9(  دهوًنا,  ملجم  و)7(  بروتيًنا,  جر�م  ون�صف  �صكًر�,  جم 
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كال�صيوم.
وحييديييد,  )ج(,  وفيتامني  )�أ(,  فيتامني  على  يحتوي  كييذلييك 

ومغني�صيوم, وفو�صفور, و�صوديوم, وبوتا�صيوم.
كما يفيد �لبطيخ �مل�صابني بالروماتيزم, ومدر للبول, وعالج فعال 
لالإم�صاك؛ لحتو�ئه على كمية كبرية من �لألياف. وع�صري �لبطيخ يقي 

من مر�س �لتيفوئيد.
كما �أن بذور �لبطيخ لها قيمة غذ�ئية عالية؛ لحتو�ئه على ن�صبة 
 )%27( ونحو  ون�صاء,  �صكًر�   )%15( ونحو  بروتيًنا,  وزنها  من   )%42(

زلليات.
مبر�س  للم�صابني  �لبطيخ  �أكل  من  �لإكثار  بعدم  ين�صح  �أخييرًي�: 

�ل�صكري.

ال�صمام:
يحتوي �ملائة جر�م من �ل�صمام على )95%( من وزنة ماًء, و)70( 
مليجر�ًما بروتيًنا, و)2( مليجر�م دهوًنا, و)6( جر�مات �صكًر�, و)50( 
مليجر�ًما �ألياًفا, وفيتامني )ج(, وفيتامني )ب2(, و�لكثري من �لأمالح 

�ملعدنية تفوق �ملوجودة يف �لبطيخ.
يعد �ل�صمام مفيًد� لإدر�ر �لبول, ومنقًيا للدم, وي�صاعد يف عالج 
�أمر��س �لكلى و�لنقر�س, كما �أن �ل�صمام يزيل �لإم�صاك, ويقاوم مر�س 

�لبو��صري.
ويحذر �آكله بكميات كبرية؛ حتى ل ي�صبب بحدوث تعفن بالأمعاء, 
�أو  �ل�صكري  مبر�س  �مل�صابني  لالأ�صخا�س  �ل�صمام  تناول  بعدم  وين�صح 

�مل�صابني بالتهابات �لأمعاء �حلاد, �أو ع�صر �له�صم.
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التني:
يحتوي �ملائة جم من �لتني على )40( ملجم من �ل�صكر, و )20( 
ملجم �ألياًفا, و)50( ملجم بروتيًنا, و)30( ملجم دهوًنا, و)2( ملجم 

كال�صيوم, و)50( ملجم حديًد�, وفيتامني )ج(, وفيتامني )ب1(.
كما يحتوي على �لكثري من �لأمالح �ملعدنية مثل: �لف�صفور, ويعترب 
للبول, ومفيًد� لأمر��س  ومليًنا ومدًر�  �لكل�س ها�صًما  �لتني غني مبادة 

�ل�صدر و��صطر�بات �ملعدة و�ملجاري �لبولية.

الكمرثى:
يحتوي �ملمئة جم من �لكمرثى على )80%( من وزنها ماًء, و)2( 
ا, و)2( جر�م �ألياًفا, و)4( جم دهوًنا, و)15( جم �صكًر�,  جم �أحما�صً
و�لكثري من �ملعادن مثل: �لف�صفور و�ل�صوديوم و�لزنك و�لنحا�س و�ليود 
و�لزرنيخ و�لكربيت, ون�صبة عالية من �لبوتا�صيوم, وعلى جمموعة كبرية 

من �لفيتامينات.
كما تعترب �لكمرثى منظًفا قوًيا للمعدة و�لأمعاء, كما �أن ق�صرتها غنية 
بالأمالح �ملعدنية, ويعترب �ل�صكر �ملوجود فيها ل يوؤثر على �مل�صابني بال�صكري.
�ملرتفع؛  �لييدم  �صغط  من  �لتخفيف  يف  �لكمرثى  ت�صاعد  كذلك 

لحتو�ئه على �ملاغني�صيوم.
ين�صح �لأ�صخا�س �مل�صابون باأمر��س معوية بتق�صري �لكمرثى قبل 

�أكلها؛ لأن �لق�صرة بطيئة �له�صم.
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غذاء رجل .. �شم الآخر

مالحظة مهمة يغفل عنها �لكثريون من �لباحثني وعلماء �لتغذية, 
من  تختلف  �ملختلفة  �لأغذية  ومتثيل  له�صم  �لور�ثية  �صفاتنا  �أن  وهي: 
�إن�صان �إىل �آخر, متاًما مثل ب�صمات �أ�صابعنا �أو بحة �صوتنا تختلف من 
�صخ�س �إىل �آخر, وقد ثبت علمًيا �أن �ملوروثات �جلنينية لكل �إن�صان تلعب 
دورها يف طريقة �مت�صا�س �جل�صم من �لغذ�ء, و�أن هناك من له �لقدرة 
مرتفعة يف  �مت�صا�س  م�صاكل  لديه  ومن  �لز�ئدة,  �لطاقات  على حرق 
�ملفيدة  و�لنوعية  �لغذ�ئية  و�حلاجة  �ل�صمنة,  �إىل  يدعو  مما  �أمعائهم؛ 
ا من �صخ�س �إىل �آخر؛ فلي�س هناك غذ�ء علمي لكل �لب�صر,  تختلف �أي�صً
و�لعك�س  و�لفائدة يل,  نف�صها  بالدرجة  فما هو مفيد لك, رمبا مل يكن 
ينا�صبه  �أن يقوم بتجاربه �خلا�صة؛ ملعرفة ما  �إن�صان  �صحيح. فعلى كل 
من �أنو�ع �لغذ�ء وما يفيده �أكرث من غريه. ولهذ� على �لإن�صان �أن يكون 
طبيب نف�صه وعدم �لإكثار من �لطعام, و�إمنا تنويع �لغذ�ء؛ للحفاظ على 

�جل�صم �ل�صليم و�لكبد �ل�صليم.

اخل�شراوات الورقية غذاء وترياق

متتاز �خل�صر�و�ت ذ�ت �لأور�ق �خل�صر�ء بارتفاع ن�صبة �ل�صيللوز 
�لدم,  �ل�صكر و�لكول�صرتول يف  و�لألياف فيها؛ فتعمل على خف�س كمية 
مناعة  من  تزيد  و�ملغذيات  و�لفيتامينات  �ملعدنية  بالأمالح  وبغناها 

�جل�صم.
حتتوي �أور�ق �مللفوف على ن�صبة جيدة من �لألياف �لنباتية �لتي 
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حت�صن ن�صاط �لأمعاء كما ت�صاعد على طرح �لكولي�صرتول من �جل�صم؛ 
�أور�ق  حتتوي  كما  �ل�صر�يني,  ت�صلب  مر�س  �صد  كبرية  �أهمية  ولذلك 
�مللفوف  و�أور�ق  �ل�صمنة.  مينع  �لذي  �لطرطريك  حم�س  على  �مللفوف 
و�لف�صفور  �لبوتا�صيوم  كاأمالح  �له�صم  �ل�صهلة  �ملعدنية  بالأمالح  غنية 
وبالفيتامينات,  و�لكربيت  و�ملنجنيز  و�حلديد  و�ل�صوديوم  و�لكال�صيوم 
وين�صح   .)P,K,B( فيتامني  وجمموعة  ج(  )�أ,  فيتامني  وبخا�صة 
بتناول �لأور�ق �لطازجة بعد فرمها مبا�صرة؛ كي ل تف�صد �لفيتامينات 
�لغذ�ئية. ويفيد ع�صري  �ملوجودة فيها, فتفقد بذلك جزًء� من قيمتها 
�لأور�ق يف معاجلة قرحة �ملعدة و�لثنى ع�صر, وتوؤكد �لأبحاث و�لدر��صات 

�أن �مللفوف يخف�س ن�صبة �ل�صكر يف �لدم.
ويعد �خل�س من �أكرث �خل�صر�و�ت فائدة وت�صتهلك �أور�قه طازجة؛ 
فيها  �ملوجودة  و�لفيتامينات  �لأمييالح  من  �ل�صتفادة  على  ي�صاعد  مما 

ب�صكل كامل.
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اأ�شراط ال�شاعة

تعريف اأ�صراط ال�صاعة: هي عالماتها، واأعالمها التي ت�صبقها، وتدل 
على قربها، وقيامها، وجميء ال�صاعة بعدها، وانتهاء الدنيا وانق�صائها.

تنق�صم اأ�صراط ال�صاعة اإىل ق�صمني:
الأول: اأ�صراط ال�صاعة ال�صغرى: وهي التي تتقدم ال�صاعة باأزمان 

متطاولة، وتكون من النوع املعتاد، وهي كثرية.
التي تظهر  العظام  ال�صاعة الكربى: وهي الأمور  اأ�صراط  والثاين: 
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قرب قيام ال�صاعة، وتكون غري معتادة الظهور.
وهي: »املهدي - والدجال - ونزول عي�صى ابن مرمي - عليه ال�صالم 
- وياأجوج وماأجوج - واخل�صوفات الثالثة - والدخان- وطلوع ال�صم�س من 

مغربها - والدابة - ونار حت�صر النا�س«.
ال�صاعة،  بقرب  للموؤمن  اإ�صارات  وال��دللت  العالمات  هذه  وتعترب 
فيتنبه ويتعظ من كان له قلب، ويتغافل ويتنا�صى املفرط؛ لذا.. كان لزاًما 
اأمرنا  كما  منها،  ونحّذر  العالمات  بهذه  نذكر  اأن  الإذاعي  منربنا  يف  علينا 

وحّذرنا منها امل�صطفى  ملسو هيلع هللا ىلص .
وقد ق�صمت هذه الِفقرة اإىل �صقني: الأول: اأ�صراط ال�صاعة ال�صغرى، 
والآخر اأ�صراط ال�صاعة الكربى؛ وما على م�صرف وم�صرفة الإذاعة �صوى 
التوكل على اهلل – �صبحانه وتعاىل - واختيار عالمة من هذه العالمات كل 

يوم اأو كل اأ�صبوع وطرحها عرب هذا املنرب الإعالمي والدعوي.    
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- الق�شم االأول: اأ�شراط ال�شاعة ال�شغرى

)1( ظهور الفنت: 
و�أطلقت  و�لختبار,  و�لمتحان  �لبتالء  وهي  فتنة,  جمع  �لفنت: 
من  ذلك  وغري  و�لتحريق,  و�لقتل,  و�لكفر,  كالإثم,  مكروه؛  كل  على 

�لأمور �ملكروهة. 
وقد �أخرج �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن من �أ�صر�ط �ل�صاعة ظهور �لفنت �لعظيمة 
�لرجل  ي�صبح  �لإميان, حتى  فتزلزل  بالباطل,  فيها �حلق  يلتب�س  �لتي 
فتنة  كلما ظهرت  كافًر�,  وي�صبح  موؤمًنا  ومي�صي  كافًر�,  ومي�صي  موؤمًنا 
قال �ملوؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنك�صف, ويظهر عليها فيقول: هذه, هذه 

ول تز�ل �لفنت يف �لنا�س �إىل �أن تقوم �ل�صاعة. 
ففي �حلديث عن �أبي مو�صى �لأ�صعري- ر�صي �هلل عنه- قال: قال 
ي�صبح  �ملظلم,  �لليل  فتًنا كقطع  �ل�صاعة  يدي  »�إن بني  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�صول �هلل 
�لرجل فيها موؤمًنا ومي�صي كافًر�, ومي�صي موؤمًنا وي�صبح كافًر�, �لقاعد 
فيها خري من �لقائم, و�لقائم فيها خري من �ملا�صي, و�ملا�صي فيها خري 
ب�صيوفكم  و��صربو�  �أوتاركم,  وقطعو�  ق�صيكم,  فك�صرو�  �ل�صاعي,  من 

�حلجارة؛ فاإن دخل على �أحدكم؛ فليكن كخريي �بني �آدم«. 

)2( ظهور مدعي النبوة: 
ومن �لعالمات �لتي ظهرت: خروج �لكذ�بني �لذين يدعون �لنبوة, 
وهم قريب من ثالثني كاذًبا, وقد خرج بع�صهم يف �لزمن �لنبوي ويف 

عهد �ل�صحابة, ول يز�لون يظهرون. 
ولي�س �لتحديد يف �حلديث مر�ًد� به كل من �دعى �لنبوة مطلًقا؛ 
وكرث  �ل�صوكة,  له  قامت  من  �مليير�د  و�إمنييا  يح�صون,  ل  كثريون  فاإنهم 
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�أتباعه, و��صتهر بني �لنا�س. 
ففي )�ل�صحيحني( عن �أبي هريرة- ر�صي �هلل عنه- عن �لنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تقوم �ل�صاعة حتى يبعث دجالون كذ�بون قريب من ثالثني؛ 

كلهم يزعم �أنه ر�صول �هلل«.

)3( �صياع الأمانة: 
عن �أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه -؛ قال: قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� 
�صيعت �لأمانة؛ فانتظر �ل�صاعة«. قال كيف �إ�صاعتها يا ر�صول �هلل؟ قال: 

»�إذ� �أ�صند �لأمر �إىل غري �أهله؛ فانتظر �ل�صاعة«. 
وبنيَّ �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص كيف ترفع �لأمانة من �لقلوب, و�أنه ل يبقى منها 

يف �لقلب �إل �أثرها. 
روى حذيفة- ر�صي �هلل عنه- قال: حدثنا ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص حديثني, 
جذر  يف  نزلت  �لأمانة  �أن  حدثنا  �لآخيير,  �أنتظر  و�أنييا  �أحدهما,  ر�أيييت 
قلوب �لرجال, ثم علمو� من �لقر�آن, ثم علمو� من �ل�صنة, وحدثنا عن 
رفعها؛ قال: »ينام �لرجل �لنومة, فتقب�س �لأمانة من قلبه, فيظل �أثرها 
كجمر  �ملجل؛  مثل  �أثرها  فيبقى  فتقب�س,  �لنومة  ينام  ثم  �لوكت,  �أثر 
دحرجته على رجلك, فنفط, فرت�ه مترًب� ولي�س فيه �صيء في�صبح �لنا�س 
يتبايعون, فال يكاد �أحدهم يوؤدي �لأمانة, فيقال �إن يف بني فالن رجاًل 
�أميًنا, ويقول �لرجل ما �أعلقه! وما �أظرفه! وما �أجلده! وما يف قلبه مثقال 
حبة من خردل من �إميان ولقد �أتى علي زمان ول �أبايل �أيكم بايعت, لئن 
كان م�صلًما؛ رده �لإ�صالم و�إن كان ن�صر�نًيا رده علي �صاعية, فاإما �ليوم؛ 

فما كنت �أبايع �إل فالًنا وفالًنا«. 
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)4( ظهور املعازف وا�صتحاللها: 
�آخر �لزمان  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�صيكون يف  �أن �لر�صول  عن �صهل بن �صعد 
خ�صف, وقذف, وم�صخ,« قيل: ومتى ذلك يا ر�صول �هلل؟ قال: »�إذ� ظهرت 

�ملعازف و�لقينات«.
هذه �لعالمة وقد وقع �صيء كبري منها يف �لع�صور �ل�صابقة, وهي 
�لآن �أكرث ظهوًر�, وقد ظهرت �ملعازف يف هذ� �لزمان, و�نت�صرت �نت�صاًر� 
�حلديث  هذ�  يف  �إليهم  �مل�صار  وهم  و�ملغنيات,  �ملغنيون  وكرث  عظيًما, 

بي)�لقينات(. 
و�أعظم من ذلك, ��صتحالل كثري من �لنا�س للمعازف, وقد جاء 
�لوعيد ملن فعل ذلك بامل�صخ و�لقذف و�خل�صف؛ كما يف �حلديث �ل�صابق, 
وملا ثبت يف �صحيح �لبخاري- يرحمه �هلل- قال: قال ه�صام بن عمار: 
حدثنا �صدقة بن خالد, ثم �صاق �ل�صند �إىل �أبي مالك �لأ�صعري- ر�صي 
�هلل عنه- �أنه �صمع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ليكونن من �أمتي �أقو�م ي�صتحلون 
يروح  علم  جنب  �إىل  �أقو�م  ولينزلن  و�ملعازف,  و�خلمر  و�حلرير  �حلر 
عليهم ب�صارحة لهم. ياأتيهم - يعني �لفقري - حلاجة فيقولو�: �رجع �إلينا 
يوم  �إىل  وخنازير  قردًة  �آخرين  ومي�صخ  �لعلم  وي�صع  �هلل  فيبيتهم  غًد� 

�لقيامة«. 

)5( كرث �صرب اخلمر وا�صتحاللها: 
ظهر يف هذه �لأمة �صرب �خلمر, وت�صميتها بغري ��صمها, و�لأدهى 
من ذلك ��صتحالل بع�س �لنا�س لها, وهذ� من �أمار�ت �ل�صاعة, فقد روى 
�أن�س بن مالك- ر�صي �هلل عنه- قال: �صمعت ر�صول  �لإمام م�صلم عن 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من �أ�صر�ط �ل�صاعة:.... "وذكر منها" وي�صرب �خلمر«. 
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�أنه  وفيها  �ملعازف,  �لكالم على  �لأحاديث يف  بع�س  وم�صى ذكر 
�صيكون من هذه �لأمة من ي�صتحل �صرب �خلمر. 

قال �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص: »لت�صتحللن طائفة من �أمتي �خلمر با�صم ي�صمونها 
بامل�صروبات  �صميت  حتى  كثرية,  �أ�صماء  �خلمر  على  �أطلق  فقد  �إييياه«؛ 

�لروحية!! ونحو ذلك. 
و�لأحاديث يف بيان �أن هذه �لأمة �صيف�صو فيها �صرب �خلمر, و�أن 

فيهم من ��صتحلها ويغري ��صمها.

)6( كرثة القتل: 
عن �أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه - �أن �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تقوم 
�ل�صاعة حتى يكرث �لهرج«, قالو� وما �لهرج يا ر�صول �هلل؟ قال: »�لقتل, 

�لقتل«. 
- ر�صي �هلل عنه-:  م�صعود  بن  للبخاري عن عبد�هلل  رو�ييية  ويف 
»بني يدي �ل�صاعة �أيام �لهرج يزول فيها �لعلم, ويظهر فيها �جلهل« قال 

�أبو مو�صى: و�لهرج: �لقتل بل�صان �حلب�صة. 
و�إن ما ح�صل )يف �لقرون �لأخرية من �حلروب �ملدمرة بني �لأمم 
و�لتي ذهب �صحاياها �لألوف, و�نت�صرت �لفنت بني �لنا�س ب�صبب ذلك؛ 

حتى �صار �لو�حد يقتل �لآخر ول يعرف �لباعث له على ذلك(. 
وكذلك, فاإن �نت�صار �لأ�صلحة �لفتاكة �لتي تدمر �ل�صعوب و�لأمم 
كما  يذبح  له  قيمة  ل  �لإن�صان  �صار  حتى  �لقتل؛  كرثة  يف  كبري  دور  له 
�لفنت  وقوع  فعند  �لعقول,  وطي�س  �لنحالل  ب�صبب  وذلك  �ل�صاه,  تذبح 
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يقتل �لقاتل ول يدري ملاذ� قتل وفيما قتل, بل �إننا نرى بع�س �لنا�س يقتل 
غريه لأ�صباب تافهة, كذلك عند �أ�صر�ب �لنا�س, وي�صدق ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»�إنه لينزع عقول �أكرث �أهل ذلك �لزمان«. ن�صاأل �هلل �لعافية ونعوذ به من 

�لفنت ما ظهر منها وما بطن.

)7( ظهور ال�صرك يف هذه الأمة: 
هذ� من �لعالمات �لتي ظهرت, وهي يف �زدياد فقد وقع �ل�صرك يف 
هذه �لأمة وحلقت قبائل منها بامل�صركني وعبدو� �لأوثان, وبنو� �مل�صاهد 
على �لقبور وعبدوها من دون �هلل, وق�صدوها للتربك و�لتقبيل و�لتعظيم 
وقدمو� لها �لنذور, و�أقامو� لها �لأعياد وكثري منها مبنزلة �لالت و�لعزى 

ومناة �أو �أعظم �صرًكا. 
ثوبان- ر�صي �هلل عنه- قال: قال  �أبو د�وود و�لرتمذي عن  روى 
يوم  �إىل  عنها  يرفع  مل  �أمتي,  يف  �ل�صيف  و�صع  »�إذ�  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�صول 
�لقيامة, ول تقوم �ل�صاعة حتى تلحق قبائل من �أمتي بامل�صركني, وحتى 

تعبد قبائل من �أمتي �لأوثان«. 

)8( ظهور الفح�س وقطيعة الرحم و�صوء اجلوار: 
روى �لإمام �أحمد و�حلاكم عن عبد�هلل بن عمر- ر�صي �هلل عنهما- 
�أن ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تقوم �ل�صاعة حتى يظهر �لفح�س و�لتفاح�س 
عن  )�لأو�ييصييط(  يف  �لطرب�ين  وروى  �ملييجيياورة«.  و�صوء  �لرحم  وقطيعة 
�أن�س - ر�صي �هلل عنه - قال: قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �أ�صر�ط  �ل�صاعة 

�لفح�س و�لتفح�س وقطيعة �لرحم«.
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وروى �لإمام �أحمد عن �بن م�صعود- ر�صي �هلل عنه- عن �لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
�أنه قال: »�أن بني يدي �ل�صاعة... قطع �لأرحام«. 

من  كثري  بني  �لفح�س  فانت�صر  ملسو هيلع هللا ىلص,  �لنبي  به  �أخييرب  ما  وقييع  وقييد 
يرتتب  ومييا  معا�ٍس,  من  يرتكبون  مبا  بالتحدث  مبالني  غري  �لنا�س, 
بل  قريبه,  ي�صل  ل  فالقريب  �لأرحييام,  وقطعة  �صديد,  عليه من عقاب 
ح�صل بينهم �لتقاطع و�لتد�بر فتمر �ل�صهور و�ل�صنون وهم يف بلد و�حد 
فاإن  �لإميييان؛  �صعف  من  �أنه  �صك  ل  وهذ�  يتو��صلون,  ول  يتز�ورون  ل 

�لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص حث على �صلة �لرحم وحذر من قطيعتها. 

)9( كرثة الزلزل: 
»ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�صول  قال  قال:  عنه-  �هلل  ر�صي  هريرة-  �أبي  عن 

تقوم �ل�صاعة حتى تكرث �لزلزل«. 
وعن �صلمة بن نفري �ل�صكوين, قال: كنا جلو�ًصا عند ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص... 
)تذكر �حلديث, وفيه(: »وبني يدي �ل�صاعة موتان �صديد, وبعده �صنو�ت 

�لزلزل«.
و�ل�صرقية  �ل�صمالية  �لبالد  كثري من  وقع يف  »قد  �بن حجر:  قال 
و�صمولها  بكرثتها  �ملر�د  يظهر  �لذي  ولكن  �لزلزل,  كثري من  و�لغربية 

ودو�مها«. 
�هلل  ر�صي  �لأزدّي-  حو�لة  بن  عبد�هلل  عن  روي  ما  ذلك  ويوؤيد 
 ,- على هامتي  �أو  ر�أ�صي  على   - يدي  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�صول  و�صع  قال:  عنه- 
فقال: »يا �بن حو�لة! �إذ� ر�أيت �خلالفة قد نزلت �لأر�س �ملقد�صة فقد 
دنت �لزلزل و�لباليا و�لأمور �لعظام, �ل�صاعة يوم �إذ �أقرب �إىل �لنا�س 

من يدي هذه من ر�أ�صك«.
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)10( ذهاب ال�صاحلني: 
وكرثة  �لأخيييييار,  وقلة  �ل�صاحلني,  ذهيياب  �ل�صاعة  �أ�صر�ط  ومن 
عليهم  تقوم  �لذين  وهم  �لنا�س,  �صر�ر  �صوى  يبقى  ل  حتى  �لأ�ييصيير�ر, 

�ل�صاعة. 
قال:  عنهما-  �هلل  ر�صي  عمر-  بن  عبد�هلل  عن  �حلديث  ففي 
قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم �ل�صاعة حتى ياأخذ �هلل �صريطته, من �أهل 

�لأر�س, فيبقى فيها عجاجة؛ ل يعرفون معروًفا ول ينكرون منكًر�«. 
�أي: ياأخذ �هلل �أهل �خلري و�لدين, ويبقى غوغاء �لنا�س و�أر�ذلهم 
ومن ل خري فيهم, وهذ� عند قب�س �لعلم و�تخاذ �لنا�س روؤو�ًصا جهاًل 

يفتون بغري علم. 

)11( ارتفاع الأ�صافل: 
خيارهم,  عيين  �لنا�س  �أ�ييصييافييل  �رتييفيياع  �ل�صاعة,  �أ�ييصيير�ط  وميين 
و��صتئثارهم بالأمور دونهم, فيكون �أمر �لنا�س بيد �صفهائهم و�أر�ذلهم 
ومن ل خري فيهم, وهذ� من �نعكا�س �حلقائق, وتغري �لأحو�ل, وهذ� �أمر 
�لعقد  و�أهل  �لنا�س  روؤو�س  كثرًي� من  �أن  �لزمن, فرتى  م�صاهد يف هذ� 
�أهل  يكون  �أن  �لو�جب  �أن  ومع  وعلًما,  �صالًحا  �لنا�س  �أقييل  هم  و�حلييل 
�لدين و�لتقى هم �ملقدمون على غريهم يف تويل �أمور �لنا�س؛ لأن �أف�صل 

�لنا�س و�أكرمهم هم �أهل �لدين و�لتقوى؛ كما قال تعاىل زب ڇ  ڍ 
ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ رب )�حلجر�ت: 13(.
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)12( اأن تكون التحية املعرفة: 
ومن �أ�صر�ط �ل�صاعة, �أن �لرجل ل يلقي �ل�صالم �إل على من يعرفه, 
ففي �حلديث عن �بن م�صعود؛ قال: قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن من �أ�صر�ط 

�ل�صاعة �أن ي�صلم �لرجل على �لرجل, ل ي�صلم عليه �إل ملعرفة«. 
ويف رو�ية له: »�إن بني يدي �ل�صاعة ت�صليم �خلا�صة«. 

وهذ� �أمر م�صاهد يف هذ� �لزمان, فكثري من �لنا�س ل ي�صلمون �إل 
�إف�صاء  ملسو هيلع هللا ىلص حث على  �لنبي  فاإن  �ل�صنة؛  على من يعرفون, وهذ� خالف 
�ل�صالم على من عرفت ومن مل تعرف, و�أن ذلك �صبب يف �نت�صار �ملحبة 
بني �مل�صلمني �لتي هي �صبب �لإميان �لذي به يكون دخول �جلنة؛ كما جاء 
يف �حلديث عن �أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه - قال: قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ل تدخلو� �جلنة حتى توؤمنو�, ول توؤمنو� حتى حتابو�, �أول �أدلكم على 

�صيء �إذ� فعلتموه حتاببتم؟ �أف�صو� �ل�صالم بينكم«. 

)13( ظهور الكا�صيات العاريات: 
�ل�صرعية, وذلك  �لآد�ب  �لن�صاء عن  �ل�صاعة خروج  �أ�صر�ط  ومن 
بلب�س �لثياب �لتي ل ت�صرت عور�تهن, و�إظهارهن لزينتهن و�صعورهن وما 
يجب �صرته من �أبد�نهن, ففي �حلديث عن عبد�هلل بن عمر- ر�صي �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »�صيكون يف �آخر �أمتي رجال  عنهما- قال �صمعت ر�صول �هلل 
يركبون على �صروج كاأ�صباه �لرجال ينزلون على �أبو�ب �مل�صاجد, ن�صاوؤهم 
كا�صيات عاريات على روؤو�صهم كاأ�صنمة �لبخت �لعجاف, �لعنوهن؛ فاإنهن 
ملعونات, لو كانت ور�ءهم �أمة من �لأمم خلدمن ن�صاوؤكم ن�صاءهم كما 

يخدمنكم ن�صاء �لأمم قبلكم«.
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 )14( كرثة الكتابة وانت�صارها: 
جاء يف حديث �بن م�صعود- ر�صي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»�إن بني يدي �ل�صاعة.... ظهور �لقلم«. 
و�ملر�د بظهور �لقلم - و�هلل �أعلم - ظهور �لكتابة و�نت�صارها. ووقع 
يف رو�ية �لطيال�صي و�لن�صائي عن عمرو بن تغلب؛ قال �صمعت ر�صول �هلل 

ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »�إن من �أ�صر�ط �ل�صاعة... يكرث �لتجار, ويظهر �لعلم«. 
ومعناه - و�هلل �أعلم - ظهور و�صائل �لعلم, وهي �لكتابة. 

وقد ظهرت يف هذ� �لزمان ظهوًر� باهًر�, و�نت�صرت يف جميع �أرجاء 
�لأر�س؛ ب�صبب توفر �آلت �لطباعة و�لت�صوير �لتي �صهلت �نت�صارها, ومع 
هذ� فقد ظهر �جلهل يف �لنا�س وقل فيهم �لعلم �لنافع, وهو علم �لكتاب 

و�ل�صنة, و�لعمل بهما, ومل تغِن عنهم كرثة �لكتب �صيًئا.

)15( التهاون بال�صنن التي رغب فيها الإ�صالم: 
ومن �أ�صر�ط �ل�صاعة, �لتهاون ب�صعائر �هلل – تعاىل -, كما جاء يف 
�حلديث عن �بن م�صعود - ر�صي �هلل عنه - قال: �صمعت ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وهو يقول: »�إن من �أ�صر�ط  �ل�صاعة �أن مير �لرجل بامل�صجد, ل ي�صلي 

فيه ركعتني«.
ويف رو�ية: »�أن يجتاز �لرجل بامل�صجد, فال ي�صلي فيه«. 

تتخذ  �أن  �ل�صاعة  �أ�صر�ط   »�إن من  ا, قال:  �أي�صً �بن م�صعود  وعن 
�مل�صاجد طرًقا«. 

ملسو هيلع هللا ىلص, قال: »�إن من  �أن�س- ر�صي �هلل عنه- يرفعه �إىل �لنبي  وعن 
�أمار�ت �ل�صاعة �أن تتخذ �مل�صاجد طرًقا«. 
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وهذ� �أمر ل يجوز؛ فاإن تعظيم �مل�صاجد من تعظيم �صعائر �هلل – 
تعاىل -, و�إن ذلك عالمة �لإميان و�لتقوى كما قال تعاىل: زب ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ رب  )�حلج(.
يركع  حتى  يجل�س  فييال  �مل�صجد,  �أحييدكييم  دخييل  »�إذ�  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقييال 

ركعتني«.

)16( كرثة الكذب وعدم التثبت يف نقل الأخبار: 
قال:  �أنييه  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�صول  عن   - عنه  �هلل  ر�صي   - هريرة  �أبييي  عن 
�آباوؤكم,  �أنتم ول  �أنا�س يحدثونكم ما مل ت�صمعو�  �أمتي  �آخر  »�صيكون يف 

فاإياكم و�إياهم«. 
من  ياأتونكم  كذ�بون,  دجالون  �لزمان  �آخر  يف  »يكون  رو�ية:  ويف 
�لأحاديث ما مل ت�صمعو� �أنتم ول �آباوؤكم, فاإياكم و�إياهم ل يظلونكم ول 

يفتنونكم«.

)17( كرثة موت الفجاأة: 
عن �أن�س بن مالك - ر�صي �هلل عنه - يرفعه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص, قال: »�إن 

من �إمار�ت �ل�صاعة... يظهر موت �لفجاأة«.
وهذ� �أمر م�صاهد يف هذ� �لزمن, حيث كرث يف �لنا�س موت �لفجاأة, 
فرتى �لرجل �صحيًحا ومعافى, ثم ميوت فجاأة, وهذ� ما ي�صميه �لنا�س 
يف �لوقت �حلا�صر بال�صكتة �لقلبية, فعلى �لعاقل �أن ينتبه لنف�صه ويرجع 

ويتوب �إىل �هلل - تعاىل - قبل مفاجاأة �ملوت. 
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- الق�شم الثاين: اأ�شراط ال�شاعة الكربى.

)1( املهدي:
�ملهدي �ملنتظر, رجل �صاب من �مل�صلمني من �آل بيت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص, من 
ولد �حل�صن بن فاطمة بنت ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص, ��صمه حممد بن عبد�هلل, �أي 
��صمه على ��صم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص, و��صم �أبيه على ��صم �أبي �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص, وهو �أحد 

�خللفاء �لر��صدين و�لأئمة �ملهديني.
�إن ظهور �ملهدي لي�س �أمًر� ك�صبًيا يكون باجتهاد من �ملهدي حممد 
�أ�صاًل  بذلك  يعلم  �إنه ل  بل  �لأمر, كال..  لهذ�  �بن عبد�هلل وطلب منه 
حتى ي�صلحه �هلل - تعاىل - يف ليلة ويهيئ له قوًما لي�س لهم عدد ول 

عدة ول منعة فيبايعونه عند �لكعبة وهو كاره لهذه �لبيعة. 
فمجيء �ملهدي �آخر �لزمان �أمر قدري, قد قدره �هلل وكتبه عنده يف 
�أم �لكتاب؛ فهو كائن ل حمالة �صاأنه يف ذلك �صاأن ظهور �مل�صيح �لدجال 
ونزول عي�س �بن مرمي - عليه �ل�صالم - وخروج ياأجوج وماأجوج, وباقي 

عالمات �ل�صاعة.
عن �أبي �صعيد �خلدري - ر�صي �هلل عنه - �أن ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»يخرج يف �آخر �أمتي �ملهدي؛ ي�صقيه �هلل �لغيث, تخرج �لأر�س نباتها, 
ويعطى �ملال �صحاًحا وتكرث �ملا�صية وتعظم �لأمة يعي�س �صبًعا �أو ثمانًيا«.

)2( امل�صيح الدجال:
ما من نبي �إل وحذر �أمته �لدجال, وهي �أ�صد فتنة مير بها �مل�صلمون؛ 
فقد قال عنها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما بني خلق �آدم �إىل قيام �ل�صاعة فتنة �أكرب من 
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فتنة �لدجال«. وهو رجل من بني �آدم يهودي مم�صوخ �خللقة, �صيطاين 
�لن�صاأة, �صيطاين �ل�صكل و�ل�صورة, حتيط به �ل�صياطني ويتبعه �صبعون 
�ألًفا من �ليهود وهو حيُّ يرزق, ولكنه حمبو�س يف دير �إىل �أجل م�صمى. 

يقول  �أنه  �صيء, حتى  كل  له  �هلل  ي�صّخر  باأن  �لدجال  فتنة  وتكون 
�أن تنبت �لزرع فتنبت, وما من  �أمطري فتمطر, وياأمر �لأر�س  لل�صماء 
�صيء يطلبه �إل ويتحقق, حتى �أنه ياأتي بالرجل فيقول له �إذ� �أحييت لك 
�أمك و�أباك �أتوؤمن فيقول نعم, فيحيي �أمه و�أباه, فياأتيانه فيقولن له يا 
بني �إنه ربك فاتبعه, وهو باحلقيقة ل يحييهما, ولكن يتمثل له �صيطانان 
بهيئتهما, حيث �إن �هلل ي�صّخر له كل �صيء؛ ولذلك و�صفه وبّينه لنا �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بياًنا �صافًيا كافًيا ل يدع معه �صًكا ول تردًد� يف �لتعرف عليه؛ فقد قال 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »رجل ج�صيم �أحمر جعد �لر�أ�س �أعور �لعني كاأن عينيه ِعَنَبُة 
طافية«, ومن �أو�صح �لعالمات �أنه مكتوب بني عينيه "كافر" يقروؤها كل 
موؤمن قارئ وغري قارئ, و�صوف ميكث �لدجال يف �لأر�س �أربعني يوًما, 
وبقية  كاأ�صبوع  ويوم  ك�صهر  ويوم  ك�صنة  يوم  �أنها  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  عنها  يقول 
َر �هلل له �أن يرى �لدجال فليتفل يف وجهه وليقر�أ  �أيامه كاأيامنا, فمن َقدَّ
م باإذن �هلل, ومن عجز عن  عليه فو�ت �صورة �لكهف �أو خو�تيمها َفُيع�صَ
فاإنه  و�لدعاء  �لذكر  لزوم  مع  �لدجال  �أمام  من  يفر  �أن  عليه  ذلك  كل 
باإذن �هلل ل ي�صره, ونذكر هنا حديًثا �صحيًحا جامًعا لفتنة �لدجال رو�ه 

�بن ماجة و�بن خزمية:
»يا  قييال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �أن ر�صول �هلل  �أمامة - ر�صي �هلل عنه -  �أبييي  فعن 
�آدم  �إنها مل تكن فتنة على وجه �لأر�س منذ ذر�أ �هلل ذرية  �أيها �لنا�س 
�أمته  �إل حذر  �أعظم من فتنة �لدجال, و�إن �هلل عز وجل مل يبعث نبًيا 
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�لدجال, و�أنا �آخر �لأنبياء, و�أنتم �آخر �لأمم وهو خارج فيكم ل حمالة, 
فاإن يخرج و�أنا بني �أظهركم فاأنا حجيج لكل م�صلم, و�إن يخرج من بعدي 
فكل حجيج نف�صه و�هلل خليفتي على كل م�صلم, و�إنه يخرج من خلة بني 
فاثبتو�  �لنا�س  �أيها  �هلل  عباد  يا  و�صماًل,  مييًنا  فيعيث  و�لعر�ق  �ل�صام 
فاإين �صاأ�صُفه لكم �صفٌة مل ي�صفها �إياه قبلي نبي, يقول: �أنا ربكم, ول 
�أعور و�إن ربكم لي�س باأعور, و�إنه مكتوب  ترون ربكم حتى متوتو�, و�إنه 
بني عينيه كافر, يقروؤه كل موؤمن كاتب �أو غري كاتب, و�إن من فتنته �أن 
فلي�صتعذ باهلل  بناره  �بتلى  نار, فمن  وناًر�, فناره جنة وجنته  معه جنًة 
وليقر�أ فو�ت �لكهف. و�إن من فتنته �أن يقول لالأعر�بي: �أر�أيت �إن بعثت 
�صيطانان يف  له  فيتمثل  نعم,  فيقول  �أين ربك؟  �أت�صهد  و�أمك  �أباك  لك 

�صورة �أبيه و�أمه فيقولن يا بني �تبعه فاإنه ربك«.
»و�إن من فتنته �أن ي�صلط على نف�س و�حدة فيقتلها ين�صرها باملن�صار 
حتى تلقى �صقني, ثم يقول: �نظرو� �إىل عبدي هذ� فاإين �أبعثه, ثم يزعم 
�أن له رًبا غريي, فيبعثه �هلل, ويقول له �خلبيث: من ربك؟ فيقول: ربي 
�هلل, و�أنت عدو �هلل.. �أنت �لدجال, و�هلل ما كنت قط �أ�صد ب�صرية بك 

من �ليوم«. 

)3( نزول عي�صى ابن مرمي - عليه ال�صالم:
�لبي�صاء  �ملنارة  عند   - �ل�صالم  عليه   - مرمي  �بن  عي�صى  ينزل 
�صرقي دم�صق ب�صوريا ومعه �مل�صلمون, حيث مقر �ملهدي - عليه �ل�صالم 
عند  مرمي  �بن  عي�صى  »ينزل  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  قول  ذلك  على  يدل  ومما   -
ا  �ملنارة �لبي�صاء �صرقي دم�صق« )رو�ه �لطرب�ين( ويقول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أي�صً
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يف و�صفه لعي�صى �بن مرمي ومكان نزوله: »لي�س بيني وبني عي�صى نبي 
و�لبيا�س,  �إىل �حلمرة  مربوع  رجل  فاعرفوه,  ر�أيتموه  فاإذ�  نازل,  و�إنه 
ينزل بني مم�صرتني )ثياب فيها �صفرة خفيفة( كاأن ر�أ�صه يقطر و�إن 
�أن يبد�أ  �أبو د�وود(, و�أول ما يفعله بعد نزوله هو  مل ي�صبه بلل« )رو�ه 
�أقيمت �صالة �ل�صبح, وتقدم �ملهدي لي�صلي  بال�صالة؛ فهو ينزل وقد 
بالنا�س وما �أن يرى نبي �هلل عي�صى - عليه �ل�صالم - حتى يتاأخر ليقدمه؛ 
لكي يوؤم �لنا�س فياأبى عي�صى - عليه �ل�صالم - �أن يتقدم ويقول: »ل �إن 
بع�صكم على بع�س �أمر�ء«, كما جاء يف �حلديث �لذي رو�ه م�صلم و�أحمد 
تييز�ل طائفة من  »ل  قييال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن  عن جابر - ر�صي �هلل عنه - 
�بن  عي�صى  فينزل  �لقيامة  يوم  �إىل  ظاهرين  �حلق  على  يقاتلون  �أمتي 
بع�س  بع�صكم على  �إن  ل  فيقول:  لنا.  �صّل  تعال  �أمريهم:  فيقول  مرمي 
�أمر�ء تكرمة �هلل هذه �لأمة«, ويف رو�ية عند �لإمام �أحمد: »… فاإذ� 
هم بعي�صى �بن مرمي َفُتقام �ل�صالة َفُيقال له: تقدم يا روح �هلل. فيقول: 

ليتقدم �إمامكم فلي�صّل بكم«. 
علًما باأن عي�صى �بن مرمي هو �لذي �صيقتل �لدجال عند باب )لد( 

بفل�صطني.

)4( ياأجوج وماأجوج:
عليه   - �آدم  ذريييية  ميين  ْك  ْ �لييييرتُّ ميين  طائفتان  وميياأجييوج   ييياأجييوج 

�ل�صالم -, و�لدليل على ذلك ما ثبت يف �ل�صحيحني: "عن �أبي �صعيد
- ر�صي �هلل عنه- قال: قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يقول �هلل تعاىل يوم 
لبيك و�صعديك, و�خلري يف يديك: قم فابعث  �آدم! فيقول:  يا  �لقيامة, 
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كل  من  فيقول:  �لنار؟  بعث  وما  رب  يا  فيقول:  ذريتك,  من  �لنار  بعث 
فحينئذ  �جلنة.  �إىل  وو�حييد  �لنار  �إىل  وت�صعون  وت�صعة  ت�صعمائة  �ألييف 
وما  �صكارى  �لنا�س  وترى  ذ�ت حمل حملها,  كل  وت�صع  �ل�صغري  ي�صيب 
هم ب�صكارى, ولكن عذ�ب �هلل �صديد. قال: فا�صتد ذلك عليهم. قالو� يا 
ر�صول �هلل �أَيَُّنا ذلك �لو�حد؟ فقال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�أب�صرو�, فاإن منكم 
و�حًد� ومن ياأجوج وماأجوج �ألًفا«. وهذ� �حلديث يدل على كرثتهم, وعلى 
�مل�صلمني  �أن  ذلك  على  يدل  مر�ًر� عديدة. ومما  �لنا�س  �أ�صعاف  �أنهم 
�صنني.  �صبع  و�أتر�صتهم  ون�صابهم  وماأجوج  ياأجوج  ي  ِق�صِّ من  �صيوقدون 

ومعنى �لن�صاب: �ل�صهم.
)عر��س  �ملغول  �لييرتك  �أو�ييصيياف  نف�س  فلهم  و�صفهم  عن  و�أمييا 
�لوجوه - �صغار �لأعني - �صهب �ل�صعور )�صو�ده ي�صرب �إىل �لبيا�س �أو 
�لكدرة(- كاأن وجوههم �ملجان �ملطرقة )�أي �لرتو�س �مل�صتديرة(, وجاء 

بهذ� �لو�صف حديث رو�ه �أحمد يف م�صنده.

)5( اخل�صوفات الثالثة:
�أخربنا �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص باأن �خل�صوفات - و�لتي هي من عالمات �ل�صاعة- 
تقع يف �أماكن ثالثة, �ملكان �لأول: جهة �ل�صرق و�ملر�د به م�صرق �ملدينة, 
ول �صك �أن �ملق�صود مو�صع بامل�صرق ولي�س جميع �أرجائه. و�ملكان �لثاين: 
جزيرة �لعرب, ولي�س بال�صرورة �أن ي�صمل جميع �أرجائها, بل رمبا �أتى 
على بع�س قبائلها, كما جاء يف "�مل�صند" قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم 
و�ملكان  فييالن«,  بني  من  بقي  من  فيقال  بقبائل  يخ�صف  حتى  �ل�صاعة 
�لثالث: جهة �لغرب و�ملر�د به غرب �ملدينة �لنبوية, و�ملق�صود منه لي�س 
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عموم �ملغرب, و�إمنا مو�صع منه, و�هلل �أعلم.
و�صوؤ�ل: هل وقعت هذه �خل�صوفات؟

�جلو�ب: ما ز�لت �خل�صوفات تقع منذ بدء �خللق �إىل يومنا هذ�؛ 
عن  �صبحانه  �أخربنا  وقد  ُخِلقت,  �أن  منذ  �لأر�ييس  عن  تنقطع  مل  فهي 

�خل�صف كعقوبة عاقب بها من ع�صى �أمره, فقال �صبحانه: زب ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 
فينبغي  وعليه,  )�لعنكبوت(.  چ چ چ چ ڇ رب 
حمل �لكالم �لنبوي عن هذه �خل�صوفات �لثالثة على معنى خا�س, وقدر 
ز�ئد تختلف به هذه �خل�صوفات عن مثيالتها, يقول �حلافظ �بن حجر: 
"وقد وجد �خل�صف يف مو��صع, ولكن يحتمل �أن يكون �ملر�د باخل�صوف 

�لثالثة قدًر� ز�ئًد� على ما وجد, كاأن يكون �أعظم مكاًنا �أو قدًر�".
كانت تلك وقفة مع �أحد �أ�صر�ط �ل�صاعة �لكربى, وهي مبثابة �لنذير 
بني يدي �ل�صاعة؛ ليتنبه �لغافل في�صتعد بعمل ما ينجيه من �أهو�ل ذلك 
�ليوم, وهذ� هو �لذي يجب �أن يحوز �هتمام �مل�صلم, وهو �لعمل �ل�صالح 
�لأحاديث  يف  معنا  مر  فكما  و�لأخالقي,  �لعقائدي  �لف�صاد  عن  و�لبعد 
ويف  باأنو�عها,  �ملعا�صي  هي  �إمنييا  و�لييزلزل  �خل�صوفات  وقييوع  �صبب  �أن 
مقدمتها �لزنا و�صرب �خلمر و�لغناء, وهذ� ما نر�ه عياًنا يف زمننا هذ�, 
حيث �نت�صرت هذه �ملعا�صي �نت�صار �لنار يف �له�صيم, وُجوهر بها, وعدت 

من �أ�صباب �لتمدن و�لتح�صر, فاإنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
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)6( الدخان:
زب گ گ گ ڳ ڳ  وتليها �لدخان حيث قال تعاىل: 
�بن  وروى  )�لييدخييان(.  رب  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
جرير عن عبد�هلل بن �أبي مليكة قال: "غدوت على �بن عبا�س - ر�صي 
�أ�صبحت, قلت مل؟  �لليلة حتى  يوم, فقال: ما منت  �هلل عنهما - ذ�ت 
فما  طرق؛  قد  �لدخان  يكون  �أن  فخ�صيت  �لذنب  ذو  �لكوكب  طلع  قال 
�صيًئا  ت�صرهم  ول  �ملوؤمنون  ير�ها  �لعالمة  وهذه  �أ�صبحت",  منت حتى 
و�إمنا هي �إنذ�ر للكافرين ببدء حلول �لعذ�ب ونزول �لنقمة بهم. وميكث 

�لدخان �أربعني يوًما. 
�ليمن  قبل  من  نة  ليِّ ريييح  تاأتي  �لعالمة  هييذه  ظهور  بعد  ولذلك 
ل�صب  وذلييك  �لكافرون؛  �إل  يبقى  ول  جميًعا  �ملوؤمنني  �أرو�ح  فتقب�س 
�لعذ�ب عليهم, ومما يدل على ذلك قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن �هلل تعاىل يبعث 
ريًحا من �ليمن �ألني من �حلرير فال تدع �أحًد� يف قلبه مثقال حبة من 

�إميان �إل قب�صته« )رو�ه م�صلم و�حلاكم(. 

)7( طلوع ال�صم�س من املغرب:
وتلي هذه �لعالمة طلوع �ل�صم�س من مغربها, و�ل�صم�س منذ خلق 
�هلل �ل�صماو�ت و�لأر�س وهي تطلع كل يوم من �مل�صرق وتغرب يف �ملغرب, 
حتى �إذ� جاء �ملوعد �ملوعود ��صتاأذنت ربها �أن تطلع كعادتها, فال ياأذن 
لها, ثم ت�صتاأذن فال ياأذن لها, ثم ت�صتاأذن فال ياأذن لها, فتبقى ثالثة 
�أيام ل تطلع �ل�صم�س, وبعد ذلك ياأذن لها �هلل بالطلوع من �ملغرب, وهذ� 
ما �أخرب به �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �حلديث �لذي رو�ه م�صلم عن �أبي ذر- ر�صي 
�هلل عنه - عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�أتدرون �أين تذهب هذه �ل�صم�س, �إن هذه 
جتري حتى تنتهي �إىل م�صتقرها حتت �لعر�س فتخر �صاجدة, فال تز�ل 
فت�صبح  فرتجع  جئت  حيث  من  �رجعي  �رتفعي,  لها  ُيقال  حتى  كذلك 
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�لعر�س  �إىل م�صتقرها حتت  تنتهي  طالعة من مطلعها, ثم جتري حتى 
�رجعي من حيث جئت,  لها  يقال  كذلك حتى  تز�ل  فال  �صاجدة  فتخر 
منها  �لنا�س  ي�صتنكر  ل  جتري  ثم  مطلعها,  من  طالعة  فت�صبح  فرتجع 
�رتفعي  لها  فيقال  �لعر�س,  م�صتقرها ذ�ك حتت  �إىل  تنتهي  �صيًئا حتى 
متى  �أتييدرون  مغربها,  فت�صبح طالعة من  مغربك,  ��صبحي طالعة من 

زب ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ    « ذ�كم؟ حني 
حتى  �ل�صاعة  تقوم  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�صول  وقال   .»)158 رب)�لأنعام:  ڄڄ 
�آمنو�  �لنا�س  ور�آها  فاإذ� طلعت من مغربها  �ل�صم�س من مغربها,  تطلع 
جميًعا, فذلك حني ل ينفع نف�ًصا �إميانها مل تكن �آمنت من قبل« )متفق 
عليه(, فعند ذلك ُيغلق باب �لتوبة حيث ل ينفع �لنا�س �إميانهم ما مل 

يكونو� �آمنو� من قبل. 

)8( الدابة:
وتليهما �لد�بة حيث قال تعاىل: زب ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
)�لنمل82(,  رب  ڳ  گ  گ  گگ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ 
وهذه �لعالمة قرينة طلوع �ل�صم�س, فاإما �أن ت�صبقها و�إما �أن تليها كما بنيَّ 
ذلك ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص, حيث قال: »�إن �أول �لآيات خروًجا طلوع �ل�صم�س من 
مغربها وخروج �لد�بة على �لنا�س �صحى فاأيتهما ما كانت قبل �صاحبتها 
فالأخرى على �إثرها قريًبا« )رو�ه م�صلم و�أحمد و�أبو د�وود و�بن ماجه(, 
و�أما عن و�صفها فلي�س هناك �أثر �صحيح يف و�صفها, �إل �أنه قيل �إنها د�بة 
عظيمة �خَلْلْق, لها ري�س وزغب )زغب: ما يعلو �لغثاء من �لوبر فاإذ� كرب 
ت�صاقط( وقو�ئم. و�إن كان ل يهمنا و�صفها؛ وذلك لأنه لن يكون لأحد 
�هتمام ب�صكلها �أو �أن يقف ينظر �إليها, و�إمنا �صيخرجها �هلل ملهمة تكليم 
وت�صع  يوقنون.  ل  باآيات �هلل  كانو�  �لنا�س  �إن  لهم:  فتقول  �لنا�س فقط 
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قول  عليه  دل  ما  وهذ�  �لكافر,  �ملوؤمن من  َفُيعَرف  عالمة يف وجوههم 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �حلديث �لذي رو�ه �أبو هريرة - ر�صي �هلل عنه - �أن ر�صول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »تخرج �لد�بة معها خات �صليمان وع�صا مو�صى فتجلو وجه 
�ملوؤمن وتختم �أنف �لكافر باخلات حتى �إن �أهل �خلو�ن ليجتمعون فيقال 
ها ها يا موؤمن ويقال ها ها يا كافر ويقول هذ� يا موؤمن ويقول هذ� يا 

كافر« )رو�ه �أحمد و�أبو د�وود(. 

)9( النار التي حت�صر النا�س:  
جاء يف حديث حذيفة - ر�صي �هلل عنه - �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »و�آخر 
ذلك نار تخرج من �ليمن تطرد �لنا�س  �إىل حم�صرهم«, ويف رو�ية: »ونار 

تخرج من قعرة عدن ترحل �لنا�س«.
�أحمد و�لرتمذي عن �بن عمر- ر�صي �هلل عنهما-  وروى �لإمام 
بحر  من  �أو  ح�صرموت,  من  نييار  »�صتخرج  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�صول  قييال  قييال: 

ح�صرموت, قبل يوم �لقيامة حت�صر �لنا�س«.
�لأر�ييس,  يف  تنت�صر  �ليمن  من  �لعظيمة  �لنار  هييذه  خييروج  وعند 

وت�صوق �لنا�س  �إىل �أر�س �ملح�صر, و�لذين يح�صرون على ثالثة �أفو�ج:
�لأول: فوج ر�غبون, طامعون, كا�صون, ر�كبون.

و�لثاين: فوج مي�صون تارة, ويركبون �أخرى, يتعاقبون على �لبعري 
�لو�حد.

و�لثالث: فوج حت�صرهم �لنار, فتحيط بهم من ور�ئهم, وت�صوقهم 
من كل جانب  �إىل �أر�س �ملح�صر, ومن تخلف �أكلته �لنار.

كما جاء يف �حلديث �لذي رو�ه �أبو هريرة- ر�صي �هلل عنه- عن 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: »يح�صر �لنا�س على ثالث طر�ئق: ر�غبني ور�هبني, 
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و�ثنان على بعري, وثالثة على بعري, و�أربعة على بعري, وع�صرة على بعري, 
ويح�صر بقيتهم �لنار, تقيل معهم حيث قالو�, وتبيت معهم حيث باتو�, 

وت�صبح معهم حيث �أ�صبحو�, ومت�صي معهم حيث �أم�صو�«.
�ل�صام, جاء يف حديث  �أر�س �ملح�صر هي  �أن  �لأحاديث  وقد دلت 
�بن عمر- ر�صي �هلل عنهما- يف ذكر خروج �لنار وفيه: »قال: قلنا: يا 

ر�صول �هلل فماذ� تاأمرنا؟ قال: عليكم بال�صام«.
وروى �لإمام �أحمد و�أبو د�وود عن عبد�هلل بن عمر – ر�صي �هلل 
عنهما - قال: �صمعت ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »�صتكون هجرة بعد هجرة, 
ينحاز �لنا�س  �إىل مهاجر �إبر�هيم, ل يبقى يف �لأر�س �إل �صر�ر �أهلها, 
�لقردة  مع  �لنار  حت�صرهم  �هلل,  نف�س  تنذرهم  �أر�ييصييوهييم,  تلفظهم 
من  وتاأكل  قالو�,  �إذ�  معهم  وتقيل  باتو�,  �إذ�  معهم  تبيت  و�خلنازير, 

تخلف«.
قال:  عنه-  �هلل  ر�صي  حو�لة-  بن  عبد�هلل  عن  د�وود  �أبييو  وروى 
قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�صي�صري �لأمر  �إىل �أن تكونو� جنوًد� جمندة, جند 
بال�صام, وجند باليمن, وجند بالعر�ق قال �بن حو�لة: ِخر يل يا ر�صول 
�أر�صه  �أدركت ذلك, فقال: عليك بال�صام؛ فاإنها خرية �هلل من  �إن  �هلل 
يجتبي �إليها خريته من عباده, فاأما �إذ� �أبيتم فعليكم بيمنكم, و��صقو� 

من غدركم, فاإن �هلل توكل يل بال�صام و�أهله«.
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بناء الذات

نحتاج دائًما اإىل بناء اأنف�صنا بناًء �صليًما على اأ�ص�س وا�صحة..
اأو حتى حادثة منر بها؛  اأو م�صكلة تعر�س لنا،  فكل خطاأ نقع فيه، 
التعامل معها، وهذه  اإىل قدرة وحكمة وح�صن ت�صرف منا يف  كلها حتتاج 

الأمور لن تاأتي يف يوم وليلة، بل تاأتي بعد عزمية و�صرب وجلد منا.
نبني  كيف  منها  نتعلم  موا�صيع  عن  عبارة  الِفقرة  هذه  كانت  لذا.. 

اأنف�صنا باأنف�صنا؛ حتى ن�صتطيع مواجهة جميع الأخطار وامل�صكالت.

www.alukah.net
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اأ�شلحي اأخطاءك .. بداًل من جلدِك لذاتك

هنالك �سنفان من النا�س، الأول منهم يخطئ ول يبايل، وال�سنف 
اأخطاأ جلاأ  واإن  اأن يخطئ،  النقي�س متاًما منه؛ فهو يخاف  الثاين على 
اإىل َجلد نف�سه ب�سياط التاأنيب والعتاب، وال�سنف الأول، قد يكرر اخلطاأ، 
الأم��ور،  بعواقب  اهتمام  دون  امل��رات  ع�سرات  ال��واح��د  اجلحر  من  ويلدغ 
وهذا ال�سنف من النا�س تكون خ�سارته بال ح�ساب.. لأن من ل يتعلم من 

اأخطائه لن تتاح له الفر�سة للتعلم. 
اأما ال�سنف الثاين، فهو غالًبا ل يقوم باأي عمل؛ خوًفا من النزلق 
يف اخلطاأ، ولو ارتكب خطاأ لم نف�سه وعاتبها اإىل حد اإيذائها وحتقريها. 
وبالطبع، فاإن كال ال�سنفني على خطاأ، اأما املطلوب فهو اأمر بني 
اإذا وقع، وقد  واأن ل تكرره  اأن تتجنب اخلطاأ قبل وقوعه  اأي  الأمرين: 
تكون املالمة للنف�س هنا جمدية، لكن على األ تتعدى حدودها املعقولة، 

ول تكون عقبة اأمام ن�ساط الإن�سان وفاعليته يف احلياة العامة. 
الوقوع  العمل خوًفا من  اأن نرتك  الأ�سواأ من اخلطاأ هو  اأن  ذلك، 
يف اخلطاأ.. اأما اأن نتوقع اأن نكون كاملني يف كل �سيء فهو اأمر غري وارد 
على الإطالق؛ فاخلطاأ ميكن اإ�سالحه، اأما الإحجام عن العمل خوًفا من 

الزلت فال معنى لإ�سالحه؛ اإذ لي�س له وجود. 
عليِك اذا اأن جتتهدي قدر امل�ستطاع،واأن تعملي بقدر الإمكان فاإذا 
اأ�سبتي يف عملك فاإنك �سوف حت�سلني على امتيازين، واإذا اأخطاأتي كان 
لك امتياز واحد، واإذا اأخطاأنا كان لنا امتياز واحد، اأما العتزال عن العمل 
العظماء  فحتى  الفر�س،  ل�سياع  ف�سيوؤدي  اخلطاأ  يف  الوقوع  من  خ�سية 
اأخطاء،  اأعمالهم مل تخل من  فاإن  تاريخية كربى  الذين حققوا مكانة 
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فكل الب�سر خطاء وجل الذي ل يخطاأ .. فلماذا ت�سعني لكي تكون اأعمالِك 
كاملة من دون اأخطاء؟

وهنا قد ت�ساألني: ما هي اخلطوات الالزمة اإذن؟ 
واجلواب: اأن تقومي مبا يلي: 

اأوًل: تقدمي على العمل حتى مع احتمال ارتكابِك اخلطاأ، فبدل اأن 
تتجنبي الأعمال لحتمال الزلل فيها، قومي بالعمل، وحاويل اأن تتجنبي 

اخلطاأ. 
اأخطائِك املا�سية، ثم ن�سيانها متاًما،  اأن تاأخذي العربة من  ثانًيا: 
فربِك غفور رحيم يتوب عليِك ويغفر، فاإذا ا�ستوعبِت الدر�س من ع�سيانِك، 

واأخذِت العربة من اأخطائِك، وتبِت منها، فال داعي للخوف والقلق. 
الأخطاء  تكر�سي  با�ستمرار، فال  بتطوير عملِك  تقومي  اأن  ثالًثا: 
من دون ال�سعي لإ�سالحها، فاإذا حاولت اأمًرا وف�سلت فيه، كرري املحاولة 
الف�سل هو  لأن  والإ���س��الح؛  التعديل  الت�سميم على  الثاين مع  اليوم  يف 
نتيجة ملقدمات خاطئة، واإذا مل تغرييها فاإن النتيجة لن تكون ل�ساحلِك 

بالتاأكيد. 
اللوم  لأن  وتعنيفها،  نف�سك  اإىل  املالمة  توجيه  توقفي عن  رابًعا: 

ا!  كما ل ينفع مع الآخرين، ل ينفع مع النف�س اأي�سً
خوف،  ول  نية  �سوء  دون  ومن  بثبات،  تتقدمي  اأن  دائًما  عليِك  اإن 
ال�سيء  املنا�سب، وتعملني  الكالم  �ستقولني  باأنك  بثقة قوية وعميقة  بل 
املنا�سب، يف الوقت املنا�سب، بحيث يعطي النتيجة املنا�سبة. وبهذه الثقة 
ال�سحيح  العمل  واأداء  ال�سحيح،  املوقف  اتخاذ  والت�سميم على  بالنف�س، 

حترزي النجاح وتتجنبي الأخطاء. 
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العمل، ول تكرار اخلطاأ فيه،  لي�س ترك  املطلوب:  فاإن  ويف كلمة، 
واإمنا هو العمل مع ال�سعي لتجنب الأخطاء، وهو ما يفعله كل ال�ساحلني 

والناجحني يف احلياة.

حظِك هو ن�شـيبِك من عـملِك

زمنية  ف��رتة  خ��الل  ملدخالتِك  ونتيجة  ي��دِك،  �سناعة  هو  واق��ع��ِك 
معينة.. وحظِك هو ن�سيبِك من عملِك؛ فاهلل ل يظلم من عباده اأحًدا.. 
اإل نوع من  النا�س من وج��ود احلظ ما هو  تعاىل عن ذل��ك، وما يدعيه 
اختالق الأعذار لتربير �سعف الإرادة وقلة احليلة والف�سل يف النهو�س 

بحياتهم اإىل الأح�سن والأف�سل. 

واحلظ نوعان: 

الأول: احلظ الداخلي.

وهي املواهب الإن�سانية للفرد والتي تاأتي جلها بالوراثة مثل: 

اأ- اجلمال اجل�سدي والتنا�سق اجل�سماين والذي يكون حليًفا لكثري 
من النا�س من الو�سول اإىل مراتب عالية، كما هو احلال لدى الريا�سيني 

واجلميالت من الن�ساء. 

ب- التفوق العقلي والذكاء. 

امل�ساعب  وم��ق��اوم��ة  التحمل  يف  تظهر  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  ال��ق��وة  ج- 
كلما  امل��ح��اول��ة  بالعزمية وجت��دي��د  ال��ت��ي مت��د �ساحبتها  وه��ي  وال�����س��رب، 
اأخفقت؛ وبذلك متنع عنه الياأ�س وحتجب عنه ال�سعور بالنق�س واخليبة. 
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لختيار  �ساحبها  توؤهل  التي  ال�ساد�سة  احلا�سة  وه��و  احلد�س،  د- 
الأح��داث  يتدارك  وجتعله  الغام�سة،  الظروف  اأم��ام  ال�سحيحة  املواقف 

قبل وقوعها. 
بالإ�سافة اإىل كثري غري ذلك. 

الآخر: احلظ اخلارجي. 
وهو ما كان خارج قدرات الفرد اجل�سمية، وهو اأمور منها: 

اأ- املحيط.. فاملحيط الذي ميتاز بثقافة عالية مينح اأبناءه الرغبة 
تزرع  النظام  على  املحافظة  البيئة  اأن  كما  اأك��رث،  الثقافة  من  التزود  يف 
النظام وحب النظام يف �سخ�سية الأبناء منذ الطفولة.. والعك�س �سحيح؛ 

فالبيئة الفقرية ثقافًيا قد حتول دون النمو الفكري الوا�سع للفرد.
ب- الو�سائل املادية كلما زادت يف حميط ما اأو اأ�سرة ما زادت اإمكانات 

احل�سول على مراتب تعليمية اأو ثقافية اأو اجتماعية اأعلى. 
ج- وجود روؤو�س الأموال اإىل جانب العالقات الجتماعية الناجحة 

يوؤهل للفوز والو�سول اإىل درجات اأعلى. 
فاإذا بحثنا يف بع�س هذه احلظوظ املذكورة وجدنا التايل: 

- التفوق العقلي والذكاء:
اأكرث النا�س ذكاًء قد ل ي�ستعملون ذكاءهم لتحقيق اأهدافهم.. واأقل 
النا�س ذكاًء قد ي�ستعملون مقدار ذكائهم املحدود وينجحون يف حياتهم 

اأكرث من املتفوقون يف الذكاء. 
- املحيط والبيئة:

ا فقرًيا وينجح يف درا�سته ويتقدم يف عمله؟!  اأمل تري من قبل �سخ�سً
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على  وفى عمله  درا�سته  فا�ساًل يف  غنًيا  ا  �سخ�سً قبل  تري من  اأمل 
الرغم من توافر كل �سيء له بخالف الفقري؟! 

ل ب��د اأن ت��ك��وين ق��د راأي���ت ذل��ك م��ن ق��ب��ل؛ ل��ذا ف��اأن��ا ل اأح��ت��اج اإىل 
احلديث هنا لأق��ول: ل حظ مرة اأخ��رى.. بل هو عمل وعمل يرفع من 

احتمالية و�سولك للنتيجة املرغوبة. 
اأن��ك  و�ستجدين  امل��ذك��ورة  اأن����واع احل��ظ��وظ  ك��ل  ذل��ك  وقي�سي على 
تفندي كل عامل بنف�سك.. فقط تذكري اأن حظك هو ن�سيبك من عملك، 
وبقدر ما تزرعي حت�سدي، فازرعي الورود والزهور؛ حتى حت�سدي جمال 

احلياة وجودتها. 

عقلِك وتفكريِك ي�شنعان نـجـاحِك

باركر":  "اآلني  ت��ق��ول  الرائعة"  الأف��ك��ار  اب��ت��ك��ار  "تعلم  كتابها  يف 
فاملثقفون  جيًدا،  لتفكر  جيًدا  مثقًفا  تكون  اأن  ال�سروري  من  "لي�س 
لي�سوا بال�سرورة مفكرين جيدين؛ اإذ قد تنبع الأفكار اجليدة من الأقل 

خربة..". 
ولكن كيف ميكن اأن يتم ذلك؟ 

نادًرا ما نفكر يف طريقة التفكري؛ لأن بع�سنا معتاد على الت�سرف 
املنمطة  بالأفكار  ي�سمى  ما  وفق  حياته  �سوؤون  جممل  يف  العفوية  باآلية 
�سرعان ما تقويل:  امل�سريي  القرار  لكن يف حلظة  واملعلومات اجلاهزة، 

يجب اأن اأفكر ملًيا كي تاأتي النتيجة حممودة العواقب. 
ولغاية ذلك ابتكر مدير اإعالنات اأمريكي طريقة معينة ميكن اأن 

ت�ساعد على اآلية التفكري، حيث ي�سدد على الأمور التالية:- 
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- النطالق ولي�س النتظار ملجيء الوحي/ حترك ذهنًيا. 
- الرتكيز على املهمة املحددة/ ماذا تريد فعاًل؟ اأمعن التفكري. 

- النتباه على ما يرد اإليك من اأفكار؟ غربل الأفكار من ال�سوائب. 
- التحديد، اأي الكتفاء بالفكرة املنا�سبة. 

ي�ستخدم  الذي  العقالين  الإن�سان  "املفكر" هو ذلك  اأن  هذا يعني 
ي�سعى  ال��ذي  التفكري، هو  املواقف ول يعتمد على غ��ريه يف  عقله يف كل 

براأ�سه نحو هدفه ل يرتك قدميه تقودانه اإىل هدف غري حمدد.

َمن اأنِت؟ .. �شوؤال يجب اأن جتيبي عنه لنف�شِك

 هل �ساألِت نف�سِك يوًما عن نف�سِك؟!
َمن اأن��ِت؟.. وما اأن��ِت؟.. ومباذا تنفردين عن غريِك؟ هل اأح�سيِت 
اأو �سفة؟ رمب��ا كانت الو�سيلة  اإج��ادت��ِك ك��ل م��ه��ارة  ق��درات��ِك ون��ظ��رِت يف 
الأم��ث��ل ل��ذل��ك تكمن يف اإج����راء ا���س��ت��ق��راء ل����الآراء، ح��ول ع��م��ل��ِك، وم��دى 
جناحِك فيه، دعي الآخرين يقّيمونك: مديرتِك، اأو زميلتِك، اأو زوجِك، 
�سجلي مالحظاتهم وانظري اإىل نف�سِك من خالل اإجاباتهم على اأ�سئلة 

ال�ستبانة التالية، حمددة بالن�سب التقديرية. 
اأقل من %100 %20 %40 %60 %80 %100 .

� اأح�سني ال�ستماع لالآخرين.
� لدي م�سداقية واأت�سف بح�سن التعامل.
� اأحتدث اأمام اأي جمموعة بثقة واقتدار.

� اأ�ستخدم الوقت بحكمة.
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� اأقراأ ب�سكل وا�سع، واأح�سن الطالع.
� اأنظم مكان عملي واأدواتي.

� اأخطط للم�ساريع جيًدا �سمن املوارد املتوافرة. 
� �ساحبة نف�سية ملتزمة مبدعة.

� اأ�ستطيع التاأثري يف الآخرين واأقنعهم.
� اأحل م�ساكلي بنف�سي.

� اأعرتف باأخطائي واأقبل الن�سح.
� اأعتذر عن املواقف اخلاطئة.

� اأعطي تعليمات وا�سحة لالآخرين. 
� اأحتمل م�سوؤولية قراراتي.

� اجتماعية ناجحة.
� �ساحبة �سخ�سية قيادية.

� اأ�ستطيع حتفيز الآخرين، واأتفاعل معهم.
� متوا�سعة فيما يتعلق باإمكاناتي، وجناحاتي.

� اأتعلم من الف�سل.
� دقيقة يف املواعيد.

� اإيجابية ومرحة، متحم�سة، ومندفعة.
� حا�سمة يف الثوابت.

� قراراتي اإيجابية، قّيمة، ومدرو�سة.
� مت�ساحمة، واأرف�س الأحقاد.
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� مبادرة دائًما وُيعتَمد علّي.
� مثابرة، واأعرف اأهدايف.

� اأح�سن التكييف مع الظروف، ومرنة.
� لدي توازن بني اأولويات العائلة، والعمل.

� اأحب م�ساعدة الآخرين وتقدمي خرباتي بنزاهة.
    والآن، هل تو�سلِت اإىل تقييم حقيقي لنف�سِك، هل عرفِت حًقا، 
اإىل  وانظري  النا�س،  اأعماق  يف  �سخ�سيتِك  طالعي  اأن��ِت؟  وم��ا  اأن��ِت؟  من 
�سورتِك يف مراآة تتجردين فيها من )الأن��ا(؛ حتى ت�ستطيعي اأن تقّيمي 
نف�سِك من خالل تقييم الآخرين ليمكنِك فيما بعد اأن ت�سمني التقدم. 

تغلَّبي على خوفِك وق�شورِك الذاتي

قيد  م��ن  ننطلق  وع��ن��دم��ا  حياتنا،  م�ستوى  م��ن  اأق���ل  نعي�س  نحن 
الأ�سياء التي تعيقنا لبلوغ م�ستوى مقدرتنا وطاقاتنا الكامنة يف اأنف�سنا 
تظهر  التي  الطبيعية  حياتنا  لنعي�س  جديد؛  من  خلقنا  قد  كاأننا  ن��رى 

وكاأنها خارقة للطبيعة. 
خمرتعني،  من  منتجة  حياة  عا�سوا  الذين  الأ�سخا�س  جميع  اإن 
وكتاب، وفال�سفة، وفنانني، ورجال اأعمال... ي�ستعملون اأحياًنا ب�سورة غري 
واعية اجتاًها عقلًيا اإيجابًيا ي�ساعدهم على حتقيق اأعمالهم وتطلعاتهم. 
هذا الجتاه العقلي ياأتي اأحياًنا من خالل الفل�سفة، والعقيدة، اأو 
الإعجاب بحياة بع�س ال�سخ�سيات التاريخية التي اأعطت اأعماًل خالقة 

وتركت ب�سمتها �سري الإن�سانية وحياتها نحو التقدم والزدهار.
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الف�سل يظهر ويبني اأن الطاقة قد حولت و�سبت يف القناة اخلطاأ. 
الف�سل كالنجاح يحتاج اإىل جهد وطاقة.. اإننا عادة نت�سور اأن النجاح هو 
الن�ساط واحليوية، واأن الف�سل هو الك�سل واجلمود والرتاخي وال�ستلقاء 
الف�سل.  حالة  يف  ت�سرف  مل  الطاقة  اأن  يعني  ل  ه��ذا  لكن  الظهر،  على 
اأن طاقة كبرية ت�سرف ملقاومة الن�ساط واحلركة، فهناك �سراع  الواقع 
وقوة جماهدة كبرية ت�سن �سد قوى احلركة واحلياة حتى نبقى جامدات 
وهامدات، مع اأن هذا ال�سراع يح�سل يف ذاتنا الباطنة، ونادًرا ما ندركه. 

اأن قوة احلياة مل  لي�س عالمة حقيقية  الفيزيائية  فعدم احلركة 
حترق وت�ستنزف، حتى الك�ساىل ي�ستعملون الطاقة والوقود يف ك�سلهم. 

للوقت.  م�سيعة  اأنها  يظهر  ول  الوقت،  لقتل  عديدة  طرق  هناك 
اأنها غالًبا  وتظهر كاأنها عمل واٍع وقيام بالواجب والعمل ال�سعب، حتى 
ما جتلب املدح وال�ستح�سان من امل�ساهدين، وتطلق فينا �سعوراً بالر�سا 
وهذه  الطرق  ه��ذه  اأن  واكت�سفنا  لراأينا  بعمق  نظرنا  اإذا  لكن  وال�سرور، 
يجهدنا  مما  معلومة؛  وغ��ري  معروفة  غري  اأمكنة  اإىل  تقودنا  الأع��م��ال 
ويرتكنا غري را�سني، ونرى اأن طاقاتنا قد �سرفت اإىل حتقيق الف�سل بدا 

النجاح الذي نطمح بنيله من اأعماقنا. 
الطاقة  ذات  ت�سرف  اأن  ميكن  حيث  ال��غ��ري��ب؟  ال��و���س��ع  ه��ذا  مل���اذا 

ل�سعادتنا وجناحنا والعي�س بالطريقة التي اأملناها وخططنا لها؟ 
اليد  يف  ع�سفور  ويقول:  نف�سه  يوا�سي  عاقل  من  لي�س  احلقيقة، 
الو�سول،  من  خري  باأمل  ال�سفر  اأو  ال�سجرة،  على  ع�سفورين  من  خري 
الأم��ث��ال هي تهكمية  اأو ن�سف رغيف خري من ع��دم وج��ود اخلبز. ه��ذه 
لنخدع  اإننا  بها.  للعي�س  لي�ست  لكنها  اخل��ربات،  بع�س  نتيجة  و�ساخرة 
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اأحًدا، بر�سانا ومربراتنا التي تقبل من مثل زمالئنا طاملا اأنهم يف القارب 
نف�سه معنا. 

ال�سخ�س الناجح ي�ستمع اإىل هذه الأ�سوات يف الظالم ب�سكل ت�سلية 
ولهو وريبة وعدم ت�سديق، قائاًل يف قرارة نف�سه: هناك كثري من النفاق 

طليق يف العامل. 
الهدف  م��ك��اف��اأة  اأن  الأف�����س��ل  ال�ساهد  ال��ن��اج��ح  ال�سخ�س  ل��دى  اإن 
والن�ساط املوجه ب�سورة �سحيحة يفوق جميع خملفات الف�سل، واأن اإجناز 

واحد �سغري يف احلقيقة والواقع خري من جبل الأحالم التي ل تطبق. 
الناجحات ي�ساهدن ال�سم�س نف�سها، ي�ستن�سقن الهواء نف�سه، يحبنب 
وُيحَبنب مثل غريهن، ولديهن �سيء اآخر اإ�سايف: املعرفة اأنهن قد اخرتن 
الن�ساط واحلركة يف طريق النمو واحلياة بدًل من املوت والنحالل. لقد 
كان اإمير�سون على �سواب عندما كتب: "النجاح طبيعي و�سرعي، يعتمد 

على حالة عقل وج�سم اإيجابية، على قوة العمل، على ال�سجاعة".

ا�شتعدي ملرحلة ما بعد النجاح

ل اأدري ملاذا ينتابني ال�سك كلما �سمعت بخرب جناح �سخ�س يف عمل 
�سبيل  اأي  ويف  ثمن؟  فباأي  جنح  واإذا  حًقا؟  جنح  هل  نف�سي:  فاأ�ساأل  م��ا، 
�سي�سب جناحه؟ والأهم من كل هذا، اإىل اأين �سيقوده جناحه هذا؟ اأفكر 
مع نف�سي هل الو�سول اإىل ما ن�سميه جميًعا النجاح، يعد ن�سًرا لل�سخ�س 

ا؟  الوا�سل اأي�سً
ت�سورن طالبًة تتحمل الكثري من ال�سعاب فتتخطى كل مناف�ساتها 
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الفرع  اأ�سعب  وه��و  الطب،  ف��رع  يف  وتقبل  اجلامعات،  دخ��ول  امتحان  يف 
اأت��راب��ه  ذل���ك، وتغبطها  الأق��رب��اء وال�سديقات  ك��ل  ل��ه  ي��ب��ارك  واأع��اله��ا. 
اجلامعات  دخ��ول  امتحان  غ��ول  ت�سرع  اأن  ا�ستطاعت  لأنها  ويطرونها؛ 
الرهيب بكل اقتدار.. لكن هل تعد حًقا �سخ�سية ناجحة؟ وماذا لو كان 
كل طموحها اإر�ساء والديها واإ�سعادهما ومتكينهما من التفاخر والزهو 
لأن ابنتهما ُقبلت يف فرع الطب؟ وماذا لو كان باإمكان موهبتها احلقيقية 

اأن تتفجر يف فرع اآخر؟ 
ولنفرت�س اأنها اختارت هذا الفرع بكامل اختيارها، فماذا لو كانت 
والإث���راء على ح�ساب  املر�سى  ب��اأرواح  املتاجرة  الطب  اختيار  غايتها من 
�سن�سميها  امل�سوؤولية؟ هل  الطالبة عدمية  لو كان هذه  وم��اذا  عافيتهم؟ 
واحل��ال  م�ستقبلها  عن  اأذهاننا  يف  �ستنطبع  �سورة  واأي��ة  ا؟  اأي�سً ناجحة 
هذه؟ لو كانت عبادة العابد و�سيلة لتجارته يف الدنيا اأو خداع العوام، فهل 
الناجح لن  اأن ظاهره  العبادة؟ وا�سح  �ستكون له مكانة حقيقية يف دنيا 
ميهد ال�سبيل اإىل جناحه يف الآخ��رة. اإن ثراء التاجر املوفق ظاهرًيا لن 
يكفل له النجاح احلقيقي يف الدنيا والآخرة، اإل اإذا ا�ستخدمه يف ال�سبيل 
حتقيق  على  ق��ادر  احل��دي��ن،  ذا  ال�سيف  امل��ال��ك  ه��ذا  اأن  فيعلم  ال�سحيح، 
اإىل  به  النحدار  اأو  وجمتمعه،  ولعائلته  له  احلقيقي  والنجاح  ال�سعادة 
قعر احل�سي�س. ولنتذكر ثراء جتار املخدرات الذين ي�سعلون املجتمعات 

بنريانهم وي�سلبون احلياة والكرامة من اأنا�س اأبرياء. 
اإنه �سلك �سبيل النجاح ب�سكل  ال�سيا�سي املحنك ل ي�ستطيع القول 
املن�سب عن  اإذا كان له ر�سيد �سعبي، وكان مبدئًيا ل يبعده  اإل  �سحيح 
النا�س  اأن  دائًما  ويتذكر  وجمتمعه،  لبلده  وفًيا  فيبقى  الأوىل،  اأه��داف��ه 
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هي التي انتخبته، ورمبا �سلبته اعتمادها يف يوم من الأيام. اإذا �سعى هذا 
ي�ستدرجه  فلن  وال�سعب،  البلد  م�سالح  ل�سيانة  خال�سة  بنية  الإن�سان 
اجلاه واملن�سب اإىل طريق ال�سالل والأنانية وعبادة الذات و�سيبقى كما 

كان �سابًقا، وعندها ميكن اعتباره �سيا�سًيا ناجًحا. 
احل�سنة  بالأخالق  متحلًيا  كان  اإذا  اإل  ناجًحا  يكون  ل  والريا�سي 
والتوا�سع واملروءة والبطولة وحب النا�س الذي يكمل مواهبه اجل�سدية 
اهلل  وع��ن��د  ال��ن��ا���س  ق��ل��وب  يف  متينة  ق��الًع��ا  لنف�سه  فيبني   وال��ري��ا���س��ي��ة 

- عز وجل -. 
يجب اأن ل نن�سى اأننا اإذا اأ�سبنا الذي نتوخاه ل نكون قد بلغنا نهاية 
الطريق، اإمنا و�سعنا اخلطوة الأوىل يف طريق النجاح، ول ن�ستطيع ادعاء 
النجاح بحق اإل اإذا در�سنا جوانب الأمر ونواحيه كافة، ونذرنا كل خطوة 
ما  يكون  ل��ن  واإل  اهلل،  لوجه  خال�سًة  ال��وع��ر  الطريق  ه��ذا  يف  نخطوها 

متنيناه طوياًل اإل حم�س �سراب. 

التعلم من االأطفال.. فوائد للكبار

معظمنا  ولعل  الأ�سياء،  من  الكثري  الأطفال  من  نتعلم  اأن  ميكننا 
لديه فر�سة عظيمة لكي ي�ستعيد �سحر الطفولة بعد ع�سرين اأو ثالثني 
اأطفال  لديهم  وي�سبح  اأطفالنا  يكرب  وعندما  منها،  حرماننا  من  عاًما 

يكون لدينا در�س اآخر لنتعلم منه. 
يبدو اأن كثرًيا من الآب��اء يرون اأن عملية التعليم طريق له اجتاه 

واحد فقط. 
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ولكن �سيجدون اأنف�سهم يف حاجة اإىل وقت اأكرب لكي يتعلموا من 
اأطفالهم، ووقت اأقل بكثري لكي يعلموهم.

من  بكثري  اأك��رث  باأوقاتهم  ي�ستمتعون  كيف  يعرفون  الأط��ف��ال  اإن 
الكثري  اإىل  البالغني؛ فالأطفال يعرفون كيف ي�سحكون، ول يحتاجون 

لكي ي�سحكوا. 
ويف بع�س الأحيان ل يحتاجون اإىل اأي �سيء على الإط��الق؛ اإنهم 

ي�سحكون لأنهم ي�سعرون دائًما باأن كل �سيء على ما يرام. 
فهل اأخذت ن�سيبك اليوم من ال�سحك؟! 

اإن الأطفال مبتهجون بطبيعتهم اأنهم ل يحللون اأو يفكرون، فكل 
اأن يعي�سوا حلظتهم كذالك؛ فاإننا عندما  �سيء حولهم وما ي�سغلهم هو 
كل  نقّدره  فاإننا  ال�سديدة،  بالتلقائية  يت�سم  وجنده  بالًغا  ا  �سخ�سً نقابل 
التقدير.. لذا؛ لنكن اأقل تفكرًيا، واأكرث ا�ستجابة وتلقائية. اإن الأطفال 
دائًما ينبهرون باأي �سيٍء حولهم، كما اأن ف�سولهم ل حدود له؛ فاأب�سط 
اأن يكون  املياه، ميكن  اأو بركة �سغرية من  اأو خنف�ساء،  الأ�سياء ك�سخرة 

م�سدًرا للمتعة بالن�سبة للطفل.
فكل الأ�سياء التي حول الطفل فيها جتربة جديدة ومثرية، يتعلم 

منها وي�ستغرق فيها بكل حوا�سه.
اإىل حد  منغلقون  اإنهم  اإذ  ذلك متاًما؛  فاإنهم عك�س  البالغون  اأم��ا 
بعيد، فال يرون يف تلك الأ�سياء الب�سيطة كال�سخرة واخلنف�ساء وغريها 
نعرفه عن هذه  ل  ال��ذي  والعديد  العديد  هناك  زال  فما  ج��دي��ًدا،  �سيًئا 
اإىل  ن�سل  عندما  ه��ي  امل�سكلة  لكن  ب�سيطة،  لنا  تبدو  ق��د  التي  الأ���س��ي��اء 
مرحلة البلوغ ين�سى الكثريون منا اأن هذا الكوكب مكان �ساحر بالفعل؛ 
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فال نرى فيه اإىل اأبعد ما ت�سل اإليه اأعيننا.
ا يتقبلون كل ما حولهم، اإنهم ل يحملون يف داخلهم  والأطفال اأي�سً
اأي حتيز اأو اإجحاف جتاه اأي �سخ�س، فال يهمهم اإن كان غنًيا اأو فقرًيا، 
اأ�سود اأو اأبي�س، كما اأنهم ل ي�سغلهم اختالف الأفكار اأو ال�سيا�سات، اإنهم 

حتى ل يهتموا مبا اإذا كنت ت�ستحمني اأو ل، فهم يقبلونك كما اأنت. 
اإنهم يقبلون تلك الظروف التي حولهم دون اعرتا�س، حتى ياأتي 

الوقت الذي يتعلمون فيه كيف يعرت�سون عليها ويرف�سونها.
كم مرة �سمعِت اأطفالِك ي�سكون من املناخ؟! 

اإنهم ل يفعلون ذلك؛ لأنهم يعرفون بفطرتهم اأنهم كي يحافظوا 
على �سحتهم الذهنية يجب اأن يتقبلوا الأو�ساع حولهم كما هي.

اأمل نفرح وننده�س من �سراحة الطفل ال�سديدة!! 
واأنت �سغرية كنِت حتاولني م��راًرا وتكراًرا،  فعندما كنِت تتعلمني 
وكنِت ت�سقطني على الأر�س وتنه�سني مرة اأخرى، وت�سقطني على وجهِك 

وتنه�سني مرة اأخرى، ويف النهاية تعلمِت كيف ت�سريين.
فهل ما زلِت متلكني تلك العزمية؟! 

فكما قلنا من قبل: اإن لالأطفال خياًل خ�سًبا جًدا، وهو ما ي�ساعدهم 
على التعلم، والحتفاظ مبا تعلموه، وحتقيق تقدم �سريع.

اأكرث  اأ�سياء  الأطفال، تتعلمي  الوقت مع  اق�سي بع�س  اخلال�سة: 
والثقة،  والتكيف،  الظروف،  وتقبل  والف�سول،  والتلقائية  ال�سحك  عن 

ا.  والعزمية، واخليال اأي�سً
فهم متواجدون يف هذه احلياة لكي يعلمونا!!
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ابحثي عن الذهب املفقود

عندما اأكون �سعيدة اأرى ال�سعادة يف الآخرين، وحينما اأكون م�سفقة 
ا  اأرى ال�سفقة يف الآخرين، وعندما اأكون مفعمة باحليوية وامللل اأرى فر�سً

يف كل مكان حويل.
اأما اإذا غ�سبُت فاإين اأرى النا�س عاب�سني من دون داع لهذا، وعندما 
اأكون مكتئبة اأرى عيون النا�س وقد بدت حزينة، وحينما اأكون �سيئة اأرى 

العامل مماًل وغري جذاب.
ما اأكونه هو ما اأراه؛ فاإنني يف حقيقة الأمر اأعرب عما اأنا عليه يف 
هذه اللحظة، فلو اأنني �سعرت بالتحفيز يف يوم ما وكانت ال�سعادة والأمل 
يغمراين لأ�سبح من ال�سهل اأن اأقول: " ما األذ احلياة والن�ساط"، ويف كل 

فاإن ما اأفعله هو اأنني اأ�سف ما بداخلي ولي�س ال�سيء الذي اأمامي".
نقرر  التي  الطريقة  من  يعاين  ما  اأك��رث  الذاتي  التحفيز  ويعاين 
النظر بها اإىل الظروف املوجودة يف حياتينا؛ وذلك لأننا نرى الأ�سياء كما 

هي تكون، واإمنا كما نكون.
اأو عن  الذهب  اأن نبحث عن  الظروف ميكننا  ففي كل ظ��رف من 
الأ�سياء القذرة، وما نبحث عنه هو ما جنده، واأف�سل نقطة بداية للتحفيز 
الذاتي تكمن فيما نختار البحث عنه مبا يحيطنا من ظروف.. هل نرى 

الفر�س يف كل مكان؟
اأواج��ه  ل  ال�سباح  يف  عيني  اأفتح  عندما  ويل�سون":  "كولني  يقول 

العامل، واإمنا اأواجه مليون عامل حمتمل.
تريه  اأن  تريدين  ال��ذي  العامل  هو  ما  اختيارِك..  دائًما  فالختيار 
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اليوم؟ الفر�سة هي ذهب احلياة، وهي كل ما حتتاجني اإليه حتى تكوين 
�سعيدة؛ فهي احلقل اخل�سب الذي تنمني فيه كاإن�سانة، والفر�س مثلها 
اإل  ال��وج��ود  على  ت��ربز  ل  التي  ال��ذري��ة  دون  الكمية  تلك اجلزئيات  مثل 
حينما يراها مالحظ، ولهذا فاإن فر�ستِك �سوف تت�ساعف لو اأنِك اخرتِت 

اأن تراها.

ا�شغطي على كل اأزرارِك

طائرات  لإح���دى  القيادة  كابينة  يف  قبل  م��ن  النظر  اختل�سِت  ه��ل 
والروافع  الأزرار  من  رائ��ع  عر�س  اإن��ه  الطائرة؟  ت�ستقل  حينما  الركاب 
التحويل.. كل ذلك حتت حاجب زجاجي  املدجمة ومفاتيح  والأق��را���س 

�سخم.
ماذا لو اأنِك حني ت�ستقلني الطائرة ا�ستمعِت اإىل الطيار وهو يقول 

مل�ساعده "قل يل ما وظيفة هذه الأزرار؟".
اأنني �سمعت هذا ف�ستكون رحلة �ساقة، فكلنا نقود حياتنا بهذا  لو 
الأ�سلوب دون معرفة كبرية باملعدات؛ فنحن ل نتمهل ملعرفة اأين اأزرارنا 

اأو ماذا ميكن اأن نفعل؟.
ومن الآن ف�ساعًدا؛ فلتلزمي نف�سِك باأن تالحظي كل �سيء ي�سغط 
التحكم  ل��وح��ة  ف��ه��ذه  حما�ستِك.  يثري  ���س��يء  ك��ل  لح��ظ��ي  اأزرارِك.  على 
ب�سكل  الذاتي  التحفيز  نظام  بت�سغيل  تقوم  الأزرار  فتلك  ب��ِك،  اخلا�سة 

كامل.
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يف كل مرة تقولني فيها »نعم« ل�شيء غري مهم .. تقولني فيها 
»ال« ل�شيء مهم

ل ميكن اأن تكوين كل �سيء لكل النا�س. واحلكماء من بيننا هم من 
يدركون ذلك؛ ولهذا يجب اأن تعريف اأولوياتِك، وتعريف اأهدافِك، وتعريف 
ما يجب عليِك فعله يف الأ�سابيع وال�سهور وال�سنني املقبلة؛ حتى ت�سعري 
اأديِت دورِك يف احلياة بال�سكل الأمثل.. ثم قويل"ل" لكل �سيء  اأنِك قد 
اآخر. من املوؤكد اأن هذا يروق لبع�س النا�س من حولِك، لكن هل تف�سلني 
اأن تعي�سي حياتِك طبًقا ملا ي�ستح�سنه الآخرون، اأم مبا يتما�سى مع مبادئِك 

واأحالمِك؟

احرقي مراكبِك

نعاين  ونحن  تتحقق  ما  غالًبا  العظيمة  الإجن���ازات  موؤثرة:  فكرة 
اأداءِك  حت�ّسن  اأن  ميكن  فال�سغوط  والأزم�����ات؛  امل�سكالت  وط���اأة  حت��ت 
اإل عندما حتتدم الظروف،  اأبهى �سورها  بالفعل، ول تبدين طاقتك يف 
غري  موقف  يف  نف�سِك  ت�سعني  عندما  اإل  احلقيقي  معدنك  يظهر  ول 
بدور  تقوم  التحديات  اإن  املحك.  على  باأنك  ال�سعور  يف  وتبدئني  مريح، 
رائع يف تعريفِك على اأف�سل واأ�سمى ما فيِك.. من ف�سلِك، توقفي وفكري 
يف تلك الفكرة لدقيقة اأو اثنتني.. اإن الأوق��ات املريحة الرخية ل جتعل 
اإنها جتعل منِك �سخ�سية ك�سولة وم�ست�سلمة  اأف�سل، بل  منِك �سخ�سية 
� والإبحار يف احلياة  ومتبلدة العقل. والبقاء يف منطقة الراحة والأمان 
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-كيفما اتفق - مل يحدث اأن جعل اأي اإن�سان يعلو ويكرب. والإن�سان مييل 
بطبعه اإىل اأقل الطرق وعورة ومقاومة، كما اأنني اأتفق معِك على اأن من 
ودفعها  ذات��ِك  حت��دي  �سغوط  جتنب  يف  ترغبي  اأن  ال��ع��ادي  اأو  الطبيعي 

للتاألق، لكن العظمة مل يدركها اأبًدا اأي �سخ�س عادي. 

اع�شقي ما يثري غ�شبِك

 الأ�سياء التي تدفعِك اإىل اجلنون هي يف احلقيقة فر�س عظيمة، 
وال�سخ�سيات الالتي يرثن غ�سبِك هن يف احلقيقة مدر�ساتِك الف�سليات، 
والأم��ور التي تغيظِك هي يف احلقيقة هبات قّيمة.. فكوين ممتنة لها.. 

واع�سقيها.
نف�سِك  على  ال�سيطرة  تفقدِك  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اأو  الأ���س��خ��ا���س  اإن 
املقيدة وخماوفِك وافرتا�ساتِك  تك�سف معتقداتِك  لها قيمة فذة؛ فهي 
اخلاطئة. وقد قال العامل النف�سي ال�سهري كارل ياجن: "كل ما يغ�سبنا يف 
الآخرين ميكن اأن يقودنا اإىل فهم اأنف�سنا". نقطة غاية يف الأهمية.. كم 
كنِت �ستدفعني ملن يعدِك باأن يحدد لِك متاًما ما مينعِك من عي�س احلياة 
التي تتمنيها؟ كم ي�ساوي ح�سولِك على معلومات �سريحة عن �سبب عدم 
التي  الأ�سياء  اإن  اإليه؟  بالو�سول  الذي لطاملا حلمِت  املكان  اإىل  و�سولِك 
تغ�سبِك وتغيظِك وت�سايقِك هي املدخل نحو منوِك وتطورِك وارتقائِك 
اإنها معامل على الطريق تر�سدِك اإىل ما حتتاجني اإىل العمل  كاإن�سان.. 
عليه والهتمام به، واإىل املخاوف التي عليِك اأن تواجهيها وتتحديها. اإنها 
هبات للتقدم والزده��ار. باإمكانِك اأن تلومي من يثريون غ�سبِك وتلقي 
يف  وتغو�سي  بحكمة،  تت�سريف  اأن  باإمكانِك  اأو  عليهم.  كاملة  بامل�سوؤولية 
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التحديات  ا�ستغلي  ال�سلبية..  فعلك  ردود  اأ�سباب  لتكت�سفي  ذات��ِك  اأعماق 
لتنمية اإدراكِك بذاتِك.

ال جتلدي ذاتك

اإذا توكلت على  اإل  اأعلى درج��ات النجاح  اإىل  اأ�سل  اأنني لن  تعلمت 
اهلل.. ثم اأخرجت اأف�سل ما لدي من مواهب وقدرات.

وان��ت��ه��ى، بل  ذات���ِك، ول تبكي على �سيء ح��دث  ول��ذل��ك ل جتلدي 
ابت�سمي له؛ لأنك تعلمِت منه، وبطريقة اأو باأخرى لن تعودي اإليه مرة 
ا �ستتعلمني وتبادرين بتنفيذ ما  ثانية، فهوؤلء تعلموا وعملوا، واأنِت اأي�سً
تعلمِته مهما كلفِك الأمر؛ لأن هذا الذي تعلمِته لن يكون له فائدة ما مل 

تتحلَّي بال�سجاعة وتبدئي يف ال�سروع فيه؛ ولذلك تعهدي لنف�سِك باأن:
1- تكوين قوية بحيث ل يعكر ذهنِك اأي اأمر من الأمور.

2- تتحدثي عن ال�سحة وال�سعادة والرفاهية بكل من ت�سادفينه.
ذا  �سيًئا  منهن  كل  لدى  ب��اأن  ي�سعرن  3- جتعلي جميع �سديقاتك 

قيمة.
تعك�س  بحيث  الأ���س��ي��اء  ك��ل  م��ن  امل�����س��يء  اجل��ان��ب  اإىل  تنظري   -4

تفاوؤلِك عليها جميًعا.
5- تفكري يف الأف�سل فقط، وتعملي الأف�سل، وتتوقعي الأف�سل.

6- ت��ب��دي ح��م��ا���ًس��ا ل��ن��ج��اح الآخ���ري���ن مت��اًم��ا ك��م��ا ت��ب��دي احل��م��ا���س 
لنجاحِك.
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8- تن�سي اأخطاء املا�سي وتبذيل كل ما يف و�سعِك لتحقيق املزيد يف 
امل�ستقبل.

9- تر�سمي عالمات ال�سعادة على وجهِك دائًما وتقابلي كل خملوق 
ترينه بابت�سامة م�سرقة.

10- تخ�س�سي الكثري من الوقت كي حت�سني من نف�سِك بحيث ل 
يبقى املزيد من الوقت لنتقاد الآخرين.

11- تكوين اأكرب من اأن تقلقي، واأنبل من اأن تغ�سبي، واأقوى من اأن 
تخايف، واأ�سعد من اأن ت�سمحي للمتاعب باأن ترافقِك.

12- ت�سجعي وتطوري من ذاتِك ما دمِت قد اأجزمِت على فعل ما 
تعلمِته.

االأمانة والثقة

الأمانة والثقة؛ ل تتوافر اإحداهما دون الأخرى.
الثقة  الأمانة تعني توخي ال�سدق والإخال�س مع الآخرين، واأما 

فتتعلميها مبرور الوقت.
الثقة تعني ت�سديق �سخ�س اآخر والطمئنان اإليه، واإدراك اأنه يقول 
احلق. وحني ي�ستطيع �سخ�س اأن يبني، بانتظام، اأنه ي�ستطيع اأن ي�سدق 

ويخل�س، وميكن العتماد عليه، فنحن نتعلم الوثوق به.
وقول احلق وتوخي الأمانة من اللبنات التي تبني الثقة، فاإذا مل 

يتوافر ال�سدق والأمانة لن تتوافر الثقة!
ولكن ُتراك ت�سدقني فيما تقولني دائًما؟ هيا! اأجيبي اإجابة �سادقة!
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�سيء  ك��ل  والأم��ان��ة يف  ال�سدق  التزمِت  اإن  اإن���ِك  ال��واق��ع!  فلنواجه 
ا اإذا  ب�سورة مطلقة، فالأرجح اأن تعتربي فظة عدمية الإح�سا�س، خ�سو�سً

كان قول ال�سدق جارًحا مل�ساعر �سخ�س اآخر.
 هل يخطر ببالِك موقف كهذا؟

املدر�سة  اإىل  يوًما  ح�سرت  اإذا  ل�سديقتِك  تقويل  اأن  ع�ساِك  م��اذا 
ب�سكل خمالف ملا عليه العادات والتقاليد: و�ساألتِك اإن كان يروق لِك؟ هل 

ت�سدقني معها؟
على  ي�سري  احلق  فقول  لِك  ي��روق  اجلديد  �سكلها  كان  اإن  اأ�سبِت! 
اإن مل يرق لك  اآخ��ر، ولكنه  ا  ال�سدق يف �سيء ي�سعد �سخ�سً ال��دوام؛ لأن 
اأ���س��ب��ح ق��ول احل��ق ع�����س��رًيا م��ا دم���ِت ل ت��ري��دي��ن اأن جت��رح��ي اإح�سا�سها، 
وخوفِك من جرح م�ساعر �سخ�س اآخر ل يعني الكذب، بل يعني �سرورة 
التزام احل�سا�سية ومراعاة م�ساعرها يف الأ�سلوب الذي تقولني احلق به، 

وفيما تقولينه وكيفية الت�سريح به. 
اإذن، فما اأ�سلوب اإخبار �سديقتِك باأن ت�سرفها ل يروق لِك من دون 

جرح م�ساعرها؟
من اأ�سق الأمور اأن تثقي ب�سخ�س كذب عليِك من قبل؛ اإذ ي�سبح من 
املحال اأن تعريف ما ت�سدقينه وما تكذبينه.. وكل طفل يريد اأن يثق والداه 
اللذين يثقان يف طفلهما،  اأن الأبوين  الواقع  ال�سبب؟  فيه. هل تعرفني 
موقنان اأنه �سوف يح�سن الت�سرف، يتيحان له املزيد من احلرية ليفعل 
ما يريد. واإذن، فالواقع يقول اإن التزام الأمانة وثقة الآخرين بك لي�سا 

اأموًرا تكره!
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امل�شوؤولية

اأن  يفرت�س  ما  تفعلي  اأن  معناه  امل�سوؤولية؟  تتحملي  اأن  معنى  ما 
تفعليه.

اأم يف  املنزل  اأم يف  املدر�سة  �سواء كان ذلك يف  القواعد،  اتباع  معناه 
جمتمعِك املحلي، وحتملِك امل�سوؤولية يعني اأنك قررِت قبول تلك القواعد 

باأن ت�سلكي �سلوًكا معيًنا.
نراه  ما  على  ونحافظ  نحر�س  اأن  ا  اأي�سً يعني  امل�سوؤولية  وحتمل 
بل  واأخ��وات��ن��ا،  واإخوتنا  الغالية،  ممتلكاتنا  ومثل  منلكه،  ما  مثل  مهًما، 

واأنف�سنا ذاتها.
تعلم  ومعظمنا  ط��وي��اًل،  وق��ًت��ا  ي�ستغرق  امل�����س��وؤول��ي��ة  حتمل  ��م  وت��ع��لُّ
مفهوم امل�سوؤولية  ونحن بعد اأطفال �سغار؛ اإذ تعلمنا مثاًل اأنه ينبغي لنا 
بعد النتهاء من الت�سلي باللعب لأن نعيدها اإىل مكان حفظها. وتعلمنا 
ا اأننا كلما فعلنا ما يفرت�س اأن نفعله وت�سرفنا الت�سرف "امل�سوؤول"،  اأي�سً
اأم���ر حميد،  امل�����س��وؤول��ي��ة  وال��ق��ب��ول مم��ن ح��ول��ن��ا؛ فتحمل  ال��ر���س��ا  تلقينا 
وم�ستوى امل�سوؤولية التي نتحملها يرتفع مبرور الزمن ووفًقا لأهمية كل 

عمل ننتهي منه.
باأ�س  امل�سوؤولية، ولكن ل  املزيد من  وت��زداد كذلك توقعات حتملنا 
بهذا؛ لأن حتمل امل�سوؤولية �سوف يتيح لنا املزيد من الفر�س، ومن حرية 
فعل ما نود اأن نفعله، مثل تعلم قيادة ال�سيارة، اأو ق�ساء بع�س الوقت مع 
امل�سوؤولية  يفتح حتمل  كيف  يبينان  مثالني  �سوى  وما هذان  الأ�سدقاء. 

اأمامنا اأبواب الفر�س.
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اإيجابية  ثمار  ول��ه  عليه  نكافاأ  اختيار  امل�سوؤولية  حتمل  واخ��ت��ي��ار 
كثرية، كما اأو�سحنا اآنًفا، لكننا اإذا اخرتنا األ نتحمل امل�سوؤولية، فالأرجح 
اأن ذلك �سوف تكون له اآثار �سلبية وعواقب وخيمة كثرية.. فاأي ال�سبيلني 

تختارين؟
هل تذكرين بع�س الأ�سياء التي تعتربين م�سوؤولة عنها؟

املبادرة والدافع

اأن تفعليه، فاإنِك تبينني  اأحد  اأن يطلب منِك  اإذا فعلِت �سيًئا دون   
بذلك قدرتِك على املبادرة. واإذا راأيِت اأنه ل بد من فعل �سيء فلم تنتظري 
وانطلقِت وفعلِت الالزم، فقد اأبديِت ما تتمتعني به من مبادرة. اأي اإنِك 

قبلت التحدي واأمتمِت العمل.
هل تذكرين عماًل اأمتمِته ويدل على اأنِك بادرِت وحدِك اإىل اإمتامه؟
ب���داأِت يف ح��ل واجباتِك  اأو  ن��وم��ِك،  غ��رف��ة  بتنظيف  ق��م��ِت  اإذا  اإن���ِك 
املدر�سية دون اإحلاح من والديِك، كان ذلك يعني قيامِك باملبادرة، واأنه قد 
توافر لديِك الدافع على اإمتام العمل، اأي اإنك تعهدِت لنف�سِك باإمتام هذا 

العمل اأو ذاك.
هل كنِت تعرفني اأننا اإذا انتظرنا، يف بع�س الأحيان، اأن يبداأ غرينا 

عماًل ما، فرمبا مل يكتب لذلك العمل اأن يتم قط؟
وي�سدق هذا ب�سفة خا�سة على احلالت التي نعمل فيها بالتعاون 
الوثيق مع غرينا. فاإذا كان قد ت�سنى لك يوًما ما اأن ت�ساركي عدًدا من 
الطالبات القيام بعمل ما يف جمموعة معينة، فرمبا لحظت اأن بع�سهن 
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يف�سلن الرتاخي وانتظار مبادرة الأخريات اإىل العمل. ويف غ�سون ذلك 
جتد اأن الطالبات الالتي يطلنب التحدي ولديهن ما يدفعهن اإىل بحث 

الأمر وا�ستك�ساف طبيعة العمل هن الالتي �سينجزنه!
وهذه كلمة حتذير قد تودين التفكري فيها: قد يحدث اأحياًنا اأنِك 
اإذا انتظرِت غريِك اأن يبدي املبادرة اإىل اإمتام عمل ما، تكون قد خاطرِت 

بعدم اإمتام العمل. فهل تقبلني وقوع هذا الحتمال؟
اأو تدعي  ب��اأداء العمل حني يكون مع غ��ريِك  امل��ب��ادرة  هل تلتزمني 

غريِك يبادر اإىل القيام بها؟

م�شاركة املجتمع املحلي

م�ساركة املجتمع املحلي تعني النغما�س يف حياة جمتمعِك املحلي، 
ويتحقق ذلك عندما تقدمني �سيًئا ما، مهما يكن، اإىل النا�س من حولك.
جمتمعِك  يف  الآخ��ري��ن  مل�ساعدة  وج��ه��ودِك  وق��ت��ِك  ببذل  والتطوع 
امل�����س��ارك��ة، وم��ن الأم��ث��ل��ة على ذل��ك م�ساعدة  و�سيلة رائ��ع��ة م��ن و���س��ائ��ل 
اأداء  يف  امل�سنني  م�ساعدة  اأو  النا�سئني،  دوري  الكرة يف  فريق  الأطفال يف 

بع�س الأعمال املنزلية مثل قطع الكالأ يف احلديقة وحمل البقالة.
هل تخطر لِك و�سائل اأخرى؟

وامل�����س��ارك��ة يف ال��ف��ري��ق ال��ري��ا���س��ي املحلي ���س��ورة اأخ���رى م��ن �سور 
النغما�س يف املجتمع، فهي ل تقت�سر على اإتاحة الفر�سة لِك ملقابلة اأهل 
املحلي  بتمثيل جمتمعِك  رائعة لِك حتى تفوزي  احلي، بل متثل و�سيلة 

وتعتزي به وتفخري.
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املحلي  اأبناء جمتمعِك  م�ساندة  تعني  املحلي  املجتمع  وامل�ساركة يف 
ا�ستعرا�س حملي  اأو ح�سور  �سوق حملية  ف��اإن ح�سور  اأن�سطتهم،  ودع��م 
اأن��ِك ت�ساندين  ل تقت�سر فائدته على ما فيه من متعة، لكنه يدل على 

امل�ساركني يف مثل هذه الأن�سطة، وهذا مهم. 
هل ت�ستطيعني اأن تذكري بع�س �سور امل�ساركة يف جمتمعِك املحلي؟ 

الوعي بالذات

ب��ذات��ه، مبا يحب وم��ا يكره، ومبا  امل��رء  ب��ال��ذات يعني وع��ي  الوعي 
ي�سعده اأو يحزنه. ومعرفة ذاتِك تعني اأنِك قادرة على حتديد نقاط قوتِك 
ونقاط �سعفِك، وما جتيدين عمله وما ل جتيدين عمله، اأي كل ما ينبغي 

اأن تعرفيه عن نف�سِك.
والوعي بالذات عملية تعلم م�ستمرة ت�ستغرق وقًتا طوياًل، وعادة 
والتقدم  النمو  اأثناء  يف  با�ستمرار  نتغري  فنحن  كله.  العمر  ت�ستغرق  ما 
يف ال�سن، وهكذا تتطور قدرتنا على اأداء اأعمال معينة وتزداد �سخ�سيتنا 
نعد  مل  رمب��ا  طفولتنا  يف  جنيده  كنا  م��ا  بع�س  اأن  مثاًل  فنجد  ن�سًجا. 
�سغاًرا،  كنا  عندما  ن�ستطيعه  نكن  مل  م��ا  وبع�س  نكرب،  عندما  جنيده 

اأ�سبحنا جنيده الآن.
فاإىل اأي مدى تعرفني نف�سِك حًقا؟
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التوا�شل

للتوا�سل اأهمية حيوية يف اأية عالقة، فهو الأداة التي ن�ستخدمها 
لغوي  نوعان:  والتوا�سل  به.  ن�سعر  وما  نريد  ما  الآخرين على  لطالع 

)باحلديث( وغري لغوي )بلغة اجل�سد(.
انتباه الطرف الآخ��ر،  ال�سكلني ل بد من  ويف كل �سكل من هذين 
اإما بالإ�سغاء اأو باملالحظة. وحني يحاول �سخ�س اأن يتوا�سل مع �سخ�س 
اآخر  اإليه، فقد ي�سعر الطرفان  ب��اأن هذا الآخ��ر ين�ست  اآخ��ر ثم ل ي�سعر 

الأمر بالإحباط والغ�سب.
لإط��الع  لفظية  غ��ري  بو�سائل  يتو�سلون  مثاًل  الر�سع  ف��الأط��ف��ال 
اآبائهم على ما يريدونه وما ي�سعرون به. فاإذا بكى الر�سيع، فاإنه يحاول 
الر�سيع  يكون  م��ا.. قد  �سيًئا  يريد  اأو  بال�سيق  ي�سعر  اأن��ه  اأبويه  يبلغ  اأن 

جائًعا اأو متعًبا.
تلبى  حتى  البكاء  عن  يتوقف  فلن  الطفل  بكاء  �سبب  يكن  ومهما 
حاجته. واإذا كان اأحد الأبوين منتبًها ملا يحاول الطفل "تو�سيله" ف�سوف 
يلبي حاجاته، وعندها ي�سعر الوالد والر�سيع مًعا بدرجة ما من الر�سا، 
لكنه اإن مل ي�ستجب الوالد لبكاء الر�سيع فالأرجح اأن ي�ستمر الر�سيع يف 

البكاء.
وعندما نكرب، فالأغلب اأن ن�ستخدم التوا�سل اللفظي للتعبري عما 
اأحياًنا ن�ستخدم و�سائل الت�سال اللفظي وغري  نح�سه وما نريده، لكننا 

اللفظي مًعا يف التعبري عن اأنف�سنا.
الأ�سدقاء  اأح��د  منزل  ن��زور  اأن  لنا  كان  اإن  اأبوينا  �ساألنا  اإذا  فمثاًل 
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ال�سفتني والوجوم تعبرًيا عن ال�سيق  "ل"، فرمبا رددن��ا بزم  وقيل لنا: 
بهذه الإجابة. بذلك نكون قد عربنا عما نريد )لفظًيا( ثم عربنا عما 

اأح�س�سناه )بو�سيلة غري لفظية(. 
كيف تتوا�سلني مع اأبويك؟ 

وملا كان الآخرون يعجزون اأحياًنا عن اأن يحرزوا ما نريد اأو ما ن�سعر 
به، فمن الأف�سل دائًما اأن نلجاأ اإىل التوا�سل ال�سريح ال�سادق باإخبارهم 

مبا�سرة وح�سب!

املظهر والنظافة

ت�ستطيعني  هل  �سباح؟  كل  ال�ستعداد  يف  الوقت  من  تق�سني  كم 
اأم���ام م���راآة دون اأن تتحققي م��ن م��ظ��ه��رِك؟ وك��م ع��دد امل��رات  اأن مت��ري 
التي تفح�سني فيها رائحة الفم وحتت الإبط؛ كي تتاأكدي من نظافِتها 

وطيِبها؟ 

بع�سنا  لكن  ما،  حد  اإىل  ونظافتنا  مظهرنا  على  نقلق  جميًعا  اإننا 
يزيد قلقه عن غريه. ل �سك يف اأهمية املظهر احل�سن والإح�سا�س بالرتياح 

اإليه، لكن ال�سطرار اإىل القلق ب�ساأن املظهر قد يغدو مرهًقا.

قد ل نود الإقرار باأن النطباعات الأوىل عن الفرد عادة ما تعتمد 
على املظاهر، لكن ذلك �سحيح. ول بد اأننا قد حكمنا يوًما على �سخ�س 
راأي  تكوين  يف  النطباعات  على  اعتمدنا  واأننا  مظهره،  اإىل  ا�ستناًدا  ما 
لكنه يذكرنا  اأ�سرار،  اأننا  يعني  ذلك  اأن  اأعتقد  ال�سخ�س. ل  ذلك  ما عن 
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العناية  اأهمية  م��دى  ويبني  الآخ��ري��ن،  يف  العام  مظهرنا  بتاأثري  وح�سب 
بنف�سك لي�س فقط حتى ن�سعر بالر�سا عن اأنف�سنا، بل حتى نحافظ على 

�سحتنا ظاهًرا وباطًنا.

اأي هذين تف�سلني، على الأرجح، اأن تتعريف اإليه: �سخ�سية تعتني 
بزينتها وتلب�س مالب�س نظيفة، اأم �سخ�سية تبدو مهملة وترتدي مالب�س 

غري نظيفة؟ 

ا، فالتي ا�ستغرقت وقًتا يف العناية بنظافتها وحتر�س على  واأنا اأي�سً
مظهرها اأمام الغري، من الأرجح اأن ترتك انطباعات اأوىل اأجمل من التي 

مل تبذل جهًدا كبرًيا يف العناية بنظافتها ومظهرها العام. 

والواقع املوؤ�سف اأن النطباعات الأوىل قد حتدد م�سري ال�سخ�س 
على  احل�سول  ت�سبق  التي  ال�سخ�سية  املقابالت  مثل  كثرية،  مواقف  يف 
عمل ما، وقد ل يكون ذلك يت�سم بالإن�ساف بال�سرورة، لكنها الطبيعة 

الب�سرية.

واحلفاظ على النظافة كما ينبغي ال�ستحمام يومًيا، وغ�سل ال�سعر، 
وارتداء  بالفر�ساة،  الأ�سنان  وتنظيف  الأذن��ني،  وتنظيف  الأظافر،  وق�س 
مالب�س نظيفة. واحلر�س على هذه اللوازم الأ�سا�سية للنظافة ل بد اأن 

ي�ساهم، قطًعا، م�ساهمة اإيجابية يف مظهرِك العام.

ا يرتدي مالب�س قذرة ويبدو اأ�سعث  ولتت�سوري - وح�سب - �سخ�سً
ال�سعر وغري مهندم.. فهل تتغري �سورتِك اأو روؤيتِك لهذا ال�سخ�س نف�سه 

لو كان يرتدي مالب�س نظيفة ويبدو اأنيقا مهندًما؟ 
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قطًعا وبطبيعة احلال! فال�سخ�س الذي يبدو يف �سورة من اعتنى 
للنظافة  الأ�سا�سية  اللوازم  هذه  لتحقيق  املطلوب  الوقت  واأنفق  بزينته 
�سخ�س يتمتع باإدراك قيمة ذاته. وال�سخ�س الذي يعتقد اأنه جدير ببذل 
اجلهد يف احلفاظ على نظافته الأ�سا�سية �سخ�س يوحي مظهره بالثقة 

يف النف�س وتقدير قيمة ذاته.

مظهره  اإىل  ي�ستند  م��ا  ك��ث��رًيا  م��ا  �سخ�س  ع��ن  الأول  النطباع  اإن 
ونظافته الأ�سا�سية.

هل توافقني على هذا؟

حتديد االأهداف

الأه����داف ن��وع��ان: اأه���داف يف الأج���ل ال��ط��وي��ل، واأه����داف يف الأج��ل 
الق�سري. 

اأه��داف حتددها وتتمنى حتقيقها يف  فالأهداف يف الأجل الطويل 
عندما  تكوين  اأن  تريدين  م��اذا  �سائل  ي�ساألك  اأن  ذلك  ومثال  امل�ستقبل. 

تكربين؟.. اإذ اإنه ي�ساألك هنا عن مهمة يف الأجل الطويل.
تقت�سر مزاياها  الطويل ل  الأج��ل  والقدرة على حتديد هدف يف 
الالزمة  ال�سرتاتيجيات  لتخطيط  تطلبينه  ال��ذي  الوقت  اإت��اح��ة  على 
لتحقيق هدفِك، بل اإنها ت�ساعدِك كذلك على الرتكيز يف اأداء ما تفعلينه 
الآن. فمثاًل اإذا كان هديف الطويل الأجل اأن اأ�سبح معلًما، فاإن اأف�سل ما 
ينبغي يل اأن اأفعله هو البحث حتى اأحيط بكل املعلومات املتاحة عن مهنة 

املعلم.
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ماذا تريدين اأن ت�سبحي عندما تكربين؟ 
هل لديِك اأية اأهداف طويلة الأجل؟ هل تعرفني ما يلزم اأن تفعليه 

لتحققي هدفِك؟ 
واأما الأهداف الق�سرية الأجل، فهي ما تريدين اأن حتققيه الآن اأو 

يف امل�ستقبل القريب. 
الواقعية  م��ن  باملزيد  تت�سم  م��ا  ع��ادة  الأج���ل  الق�سرية  والأه����داف 
الطويل  الهدف  من  بال�سرورة  اإر���س��اء  اأك��رث  اأنها  كما  التحقيق،  وي�سر 
الأجل. ومن اأمثلة الأهداف الق�سرية الأجل رغبتِك يف حت�سني درجاتِك 
يف امتحان الريا�سيات املقبل. وعلى الرغم من اأن موعد المتحان قد ل 
يحني اإل بعد ب�سعة اأ�سابيع، فالفرتة كافية للدرا�سة وعمل كل ما يلزم 
للح�سول على درجة اأف�سل. وما اإن يتحقق هذا الهدف، واملرجو اأن يكون 
ذلك عند امتحان الريا�سيات املقبل، ميكنِك اأن تنتقلي اإىل هدف اآخر من 

الأهداف الق�سرية الأجل.
"ق�سرية"،  ف��رتة  الأج��ل يف  الق�سرية  الأه���داف  وع��ادة ما تتحقق 
بحيث ت�سمح لِك مبوا�سلة حتديد اأهداف جديدة. ول توجد حدود لعدد 
الأهداف التي قد حتددينها لنف�سِك يف الأجل الطويل اأو الق�سري، ومع 
ذلك فيجب اأن تكون جميع الأهداف واقعية ويف متناول يدِك. وحتديد 
هدف طويل الأجل مثل اأن تغدين من رواد الف�ساء قد يكون رائًعا، لكنه 
املغلقة  الأم��اك��ن  م��ن  اخل��وف  تعانني  كنِت  اإذا  كبرية  بواقعية  يت�سم  ل��ن 

وت�سعرين بالدوار ب�سهولة من حركة مركبة تركبينها.



1007

جنة الفقرات الثقافية

قناعتِك مفتاح لالبتكار اأو ال�شياع

للنجاح اأ�سباب وو�سائل، اإل اأن ركيزته الأوىل تكمن يف داخل الإن�سان، 
ويف قناعاته التي قد تعمل مبثابة حمفزات للطاقة؛ فتدفع الإن�سان نحو 
املزيد من اجلهد، اأو تكون مثبطات توقف امل�سري اأحياًنا، ومن هنا يتعجب 
املاليني من الب�سر ويت�ساءلون عن اأ�سباب ف�سلهم وهم يفت�سون عنها، ول 

يجدونها يف حميطهم اخلارجي.
اأفكار امل�ستقبل اإىل قناعات  اأن حتّويل  اأن تنجحي فعليِك  اأردِت  اإذا 

تعي�س يف اأعماقِك ومتدِك بالطاقة كلما خبت �سعلة امل�سري.
للقناعة دور كبري يف حياة الب�سر تو�سحه لنا جتربة اأجريت على 
)100( من طلبة الطب الذين طلب منهم امل�ساركة يف اختبار نوعني من 
الأدوي��ة، وقد و�سف اأحدهما وكان على �سكل كب�سولة زرقاء باأنه مهدئ 
اأ�سبحت  اإذ  الكب�سولت،  حمتويات  تبديل  مت  الطلبة  علم  ودون  هائل، 
اأ�سبحت الزرقاء حتوي املن�سط،  الكب�سولة احلمراء حتوي املهدئ بينما 
ومع ذلك فاإن النتيجة كانت مده�سة، حيث اإن )50( يف املائة من الطلبة 
اأي  اأدق مع قناعاتهم،  �سعروا بردود فعل تتوافق مع توقعاتهم، ومبعنى 
بعك�س رد الفعل الكيميائي الذي حتدثه الكب�سولة يف اجل�سم؛ مما يعني 

اأن قناعاتهم تغلبت على التاأثري الكيميائي للدواء على اأج�سامهم.
ومن هذا املنطلق يقال اإن العقاقري لي�ست �سرورية بقدر احلاجة 

اإىل وجود قناعة بال�سفاء عند املري�س.
وتغيري القناعات اأمر ممكن ولي�س م�ستحياًل، كثري من امل�سلمني 
اليوم ويف ظل انت�سار ظاهرة ال�سهر اأقنع نف�سه باأنه ل ميكنه ال�ستيقاظ 
اخلاطئ  �سلوكِك  وربطِت  القناعة  هذه  غريت  اإذا  لكنك  الفجر،  ل�سالة 

www.alukah.net



1008

جنة الفقرات الثقافية

عليها،  احل�سول  تريدين  وبرغبة  تتجنبيه  اأن  عليِك  يجب  ب���اأمل  ه��ذا 
نار  من  املخاوف  نف�سِك  يف  اأحِيي  ب��داأ،  قد  التغيري  م�سوار  يكون  عندها 
جهنم واقرئي ما قيل عن ال�ساهني عن �سالة الفجر وعذابهم، عاهدي 
املقابل تذكري  الت�سدق مببلغ ما كلما �ساعت عليِك �سالة، ويف  نف�سِك 
ف�سل واأجر �سالة الفجر وانعكا�س ذلك على جناحِك يف حياتِك العملية 

والزوجية وغري ذلك. 
هذا التوازن يف التفكري �سيولد لديِك قناعة جديدة تغري �سلوكِك 

وتخطو بِك خطوة اإىل الأمام.

تذكري االأ�شماء واالأعداد

يواجه العديد من النا�س �سعوبة يف تذكر اأ�سماء الآخرين، اأو رمبا 
واعتقادهم  تفكريهم  من  ال�سعوبة  ه��ذه  وت��ب��داأ  معينة،  اأرق���ام  اأو  اأع���داد 
اأ�سباب  التذكر، وقد تكون هناك  الذهنية يف هذا  ال�سلبي حول قدراتهم 

اأخرى تغذي هذه ال�سعوبة، وهي:
1- عدم الهتمام بالأ�سخا�س يف اأثناء مقابلتهم اأو حفظ اأ�سمائهم 

اأو رمبا اأرقام هواتفهم، فاإن مل تهتمي بال�سيء ن�سيِته.
2- الن�سغال اأو الت�ساغل باأمور اأخرى وقت التعارف، كاأن ت�سافحي 
�سخ�سية واأنت تفكرين يف اأمر اآخر، وبالتايل تخفقني يف ق�سية تخزين 

ال�سم، ومن ثم ل تذكرينه.
مرة  تقابليها  ل��ن  ب��اأن��ِك  واع��ت��ق��ادِك  ال�سخ�سية  جت��اه  موقفِك   -3
لذا  ا�سمها؛  حفظ  اأهمية  بعدم  نف�سِك  تقنعني  �سوف  وبالتايل  اأخ���رى، 

غالًبا �سوف تنادينها يف اأثناء املقابلة بعزيزتي يا �سديقتي.
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4- عندما تتمتم ال�سخ�سية املقابلة با�سمها وتكوين غري قادرة على 
�سماع اإعادة ا�سمها مرة اأخرى؛ لذا اطلبي اإعادة ال�سم لأنه يعني الهتمام 

بال�سخ�س املقابل.
اأثناء  اأخ��رى قد متثل م�سكلة يف  5- الأ�سماء التي تكون من لغات 
تذكرها؛ لذا اربطيها باأ�سماء واأ�سياء ت�ستطيعني من خالل هذه الروابط 

اأن تتذكري الأ�سماء.

www.alukah.net
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معلومات

العديد والعديد من  ِفقرة نحاول من خاللها عر�س  "معلومات" هي 
املعلومات املختلفة.

فهي لي�صت مقت�صرة على نوع واحد من املعلومات؛ بل هي �صاملة لكل 
احلقول.

www.alukah.net
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املطارات

معد  مكان  وهييو  قيا�س,  غري  على  طييار  من  مكان  ��صم  �ملييطييار: 
بالو�صائل �لفنية ل�صعود �لطائر�ت وهبوطها �جلمع: مطار�ت. 

و�ملطار مكان هبوط و�إقالع �لطائر�ت. 
ويف�صل وجود �ملطار يف مكان بعيد عن �لتالل و�جلبال, ومهابط 

�لطائر�ت باملطار�ت طرق ممهدة ومر�صوفة, لتحمل نقل �لطائر�ت. 
�إقالع  ميكن  حتى  عديدة؛  �جتاهات  يف  مهابط  �ملطار  يف  وتبنى 
�لطائر�ت يف خمتلف �لجتاهات تبًعا حلالة �لرياح. وير�عى عدم تقاطع 

�ملهابط يف منت�صف طولها منًعا ل�صطد�م �لطائر�ت. 
من  ح�صائر  بفر�س  �حلروب  خالل  �ملوؤقتة  �ملهابط  ا  �أي�صً وتقام 

�ل�صلب وتغطيتها بطبقة من �لرتبة؛ متويًها على �لطائر�ت �ملهاجمة. 
وتتبارى يف هذه �لأيام وتتناف�س �لدول يف هند�صة وبناء مطار�تها 

�جلديدة ليكون م�صرًبا لالأمثال.

املواد احلافظة وتاأثريها على �شحتك

يتجه �لعامل باأ�صره �إىل مر�قبة �ملاأكولت �لتي يتناولها, وقد يكون 
�لغذ�ء  �لتي تلعب نوعية  �ل�صبب يف ذلك هو تز�يد �لأمر��س �خلطرية 

دوًر� مهًما يف �لإ�صابة بها.
�لكال�صيوم  هييي  �لييطييعييام  حلفظ  �مل�صتخدمة  �مليييو�د  �إحيييدى  �إن 
�لرببيوين �لتي ت�صبب يف حالت �لغ�صب �ل�صريعة �لتي ت�صيب �لأطفال, 
و�ختالل �لنوم وقلة �لر�حة وغريها من �مل�صكالت �لتي يعانيها �لأطفال. 

www.alukah.net
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فاإنه  �ملحا�صن  بع�س  لديه  �لرببيوين  �لكال�صيوم  �أن  �ملخت�صون  ويوؤكد 
فهي  �جليينب؛  مثل  �إ�صافتها  دون  �مليياأكييولت  بع�س  يف  مييوجييود  بالفعل 
منها  �لفرد  ح�صول  ن�صبة  وت�صل  �لإن�صان  ج�صم  يف  موجودة  بالتايل 
�إدخاله يف  يتم  �لرببيوين  �لكال�صيوم  �أن  بالذكر  �إىل )10%(. و�جلدير 
�لكثري من منتجات �خلبز و�لب�صكويت و�لكعك و�ملعجنات؛ لأنها متنحها 
�إجر�ء �لبحوث  �لدول على  �لطر�وة و�له�صا�صة, وحتر�س جمموعة من 
و�لختبار�ت على �لأطعمة؛ للتاأكد من خلوها من تلك �ملو�د �حلافظة ملا 

فيها م�صلحة �مل�صتهلك.

الروبوت )االإن�شان االآيل)

ح�صا�صة  و�أجييهييزة  ح�صا�صة  �إلكرتونية  نظم  من  �لييروبييوت  يتكون 
ميكن برجمتها لتاأدية عمل معني, وميكن مقارنة �أجز�ء ونظم �لروبوت 
ي�صتبدلن  �لب�صري  و�ل�صوت  فييالأذن  �لب�صري,  �جل�صم  يف  مبثيالتها 
وتقوم  كهربائية,  نب�صات  �إىل  �ل�صوت  موجات  حتول  �صوت  مبكرب�ت 
�ل�صوء  موجات  بتحويل  دقيقة  تلفزيونية  كامري�  �أو  كهرو�صوئية  خلية 
�أد�ء  على  قادًر�  �مل�صتقبل  روبوت  يكون  و�صوف  كهربائية,  نب�صات  على 
�أعمال غاية يف �لدقة, مثل �آخذ عينات من تربة �أحد كو�كب �ملجموعة 
�ل�صم�صية, �أو �لتعرف على �لظروف �لإ�صعاعية د�خل �ملفاعالت �لنووية, 

�أو حتى �لقيام بعملية جر�حية يف �لقلب �أو �لدماغ.

زجاج ال يخرتقه الر�شا�س

�لر�صا�س,  يخرتقه  ل  �لزجاج  من  نوًعا  �لأمركيني  �أحييد  �خييرتع 
وقد �أمرت �حلكومة �لأمريكية بتجهيز جميع �لطائر�ت �لتي ُيعهد �إليها 
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�لأعد�ء,  نري�ن  من  باأمان  تكون  لكي  وذلك  و�ل�صتك�صاف؛  �ل�صتطالع 
�لييذي ت�صنع منه  �ملييعييدن  ميين  و�أمييينت  �أخييف  �لييزجيياج  هييذ�  �أن  ويظهر 
�لطائر�ت وقد �صنعت منه طائرة لقذف �لقنابل بلغت �أق�صى �صرعتها 

)220( مياًل.

كربيت حديد

�صجل �أحد �لعلماء �لإنليز �خرت�ع نوع جديد من �لكربيت ميكن 
علبة  �لكربيت  ولهذ�  �أكييرث,  �أو  مرة   )100( منه  ثقاب  عود  كل  �إ�صعال 
ا كلما حك بها �لثقاب �أ�صعلته. وبعد �إطفائه يعاد �إىل  مطلية طالء خا�صً

�لعلبة مرة �أخرى ل�صتعماله.

حذاء م�شيء

�مل�صيئة  �لأحذية  من  نوًعا  باأمريكا  �لأحذية  معامل  بع�س  �صنع 
حول  ما  �أنييار  �صغط  �إذ�  كهربائي  وزر  كهربائية  بطارية  على  يحتوي 

�حلذ�ء و�صاعد على �ل�صري يف �لطريق باأمان.

التقاء الربد

عليها  يقب�س  �صغرية  كهربائية  بطارية  �لأمركيني  �أحييد  �خييرتع 
�لدم  جتعل  �لبطارية  وهذه  �لربد.  ��صتد�د  عند  للتدفئة  بيده  �لإن�صان 

يجري يف �لعروق ب�صرعة.

www.alukah.net
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زجاج للبناء

�ل�صلب  �لييزجيياج  من  نوًعا  �لأمريكية  �مل�صانع  بع�س  �خرتعت 
جتعله  كثرية  خو��س  وله  للبناء؛  وي�صتعمل  �لطوب  ب�صكل  قطًعا  ي�صنع 
"�لطوب" و�حلجارة. وقد عزمت  �أف�صل من  للبناء, بل جتعله  �صاحًلا 
�إحدى �صركات �لبناء يف مدينة �صري�كوز بولية نيويورك على ت�صييد بناء 

�صخم من هذ� �لزجاج.

الكهرباء من ال�شم�س

ببحوث  �لأمريكية,  و�صتنغاو�س  معامل  يف  �ملهند�صني  بع�س  يقوم 
ير�د منها ��صتيالد �لتيار �لكهربائي من �ل�صم�س بو��صطة جهاز �صغري 
ل يزيد حجمه على حجم �لدولر, وميكن بو��صطته �دخار نور �ل�صم�س 
ف�صيجعل  �لخييرت�ع  هذ�  �إذ� نح  �أنه  �صك  ول  �لليل.  به يف  لال�صتعانة 
�لكهرباء يف متناول كل �إن�صان, و�صيكون فيه �لق�صاء �ملربم على �صركات 

�لكهرباء �لتي حتتكر �لإ�صاءة يف جميع �ملدن.

�شم جديد

�كت�صف �صم جديد للجرذ�ن و�لفئر�ن ل يقتل من �لأحياء �صوى 
للحال  تقياأه  حيو�ن  �أي  �أو  �لإن�صان  تناوله  �إذ�  لأنه  �حليو�نات؛  هذه 
�لتي  �لوحيدة  �حلية  �ملخلوقات  فاإنها  و�لفئر�ن,  �جلييرذ�ن  عييد�  ما 
�ل�صم  هذ�  و��صم  به,  فتموت  �ل�صم  هذ�  تبتلع  فهي  ولذلك  تتقياأه؛  ل 

رد". "�صكويل 
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اأنف �شناعي

�أعلنت �إد�رة �أحد �ملعامل �لأمريكية �لتي ت�صتغل ب�صنع �لأ�صلحة, 
ول �صيما �لغاز�ت �لكيميائية �ملختلفة, �أنها يف حاجة �إىل �خرت�ع ينبئ 

بدنو �لغاز�ت حاملا تنت�صر يف �جلو.
�أحد �ملخرتعني �لأمريكيني  �إن  وتقول �ملجالت �لعلمية �لأمريكية 
قد متكن من �خرت�ع �لأنف �ل�صناعي �ملطلوب وقدمه �إىل �إد�رة �ملعمل؛ 

فاأخذت هذه بتجربته جتربة دقيقة.

املطاط واحلرارة

يوؤخذ من بع�س �لتجارب �لتي قامت بها �إحدى �صركات �ل�صيار�ت 
"كاوت�صوك"  يف  يوؤثر  �لنهار  �أثناء  يف  �حليير�رة  �ختالف  �أن  �أمريكا  يف 
�ختالف  بح�صب  يتقل�س  �أو  فيتمدد  خمتلًفا؛  تاأثرًي�  �ل�صيارة  عجالت 
"كاوت�صوك" �لعجالت  فينتفخ  �لتاأثري  ي�صتد ذلك  وقد  درجة �حلر�رة, 

حتى ل يبقى يف �لإمكان قيادة �ل�صيارة ب�صهولة.
ا على �أن �لعجالت تفنى على طريق �لإ�صفلت  وتدل �لتجارب �أي�صً

باأ�صرع مما تفنى على �لطريق �ملر�صوف بالإ�صمنت.

الطائرات تنقل العدوى

ثبت مل�صلحة �ل�صحة �لأمريكية, �أن بع�س �لطائر�ت �لتي عادت 
ا من �لنوع �لذي  من رحلة جوية يف �أمريكا �جلنوبية جلبت معها بعو�صً

يحمل ميكروب �حلمى �ل�صفر�ء. 

www.alukah.net



1018

جنة الفقرات الثقافية

�لطائر�ت  جميع  بتطهري  �أو�مرها  �مل�صلحة  تلك  �أ�صدرت  لذلك 
�أو غريها  �ل�صفر�ء,  �أو باحلمى  باملالريا  تعود من جهات موبوءة  �لتي 

من �لأمر��س �لتي يحمل �لبعو�س جر�ثيمها.

ملكافحة ال�شباب

و�لقطار�ت,  �ل�صفن  لها  تتعر�س  �لتي  �لأخطار  �أكرب  �ل�صباب هو 
�خرتع �أحد �ملهند�صني �لأمركيني �أخرًي� منطاًد� ي�صتطيع به روؤية �لأ�صياء 
من خالل �ل�صباب و�تقاء �لأخطار, وقد جرب هذ� �لخرت�ع فاأ�صفرت 

جتربته عن ناح تام.

العوامل اجلوية نعمة

من عادة �لنا�س �أن يتاأففو� من �لربد و�ل�صقيع و�لأمطار و�لزو�بع 
وما �صابه, وهم ي�صمون هذه �لعو�مل �أحو�ًل جوية رديئة. و�حلقيقة �أن 
هذه �لت�صمية لي�صت يف حملها؛ لأن تلك �لعو�مل هي نعمة يف ثوب نقمة, 
�إذ لولها جلفت �لبحار  وهي لزمة لبقاء �حلياة على �لكرة �لأر�صية؛ 

و�لينابيع و�لنهار و�منحت �لأر�س وماتت كل ن�صمة حية يف �لعامل.

ال�شواعق

تدل �لأر�صاد �لطبيعية �لتي جمعتها �إحدى �ملر��صد �لأمركية على 
�أنه يف كل �أربع وع�صرين �صاعة يحدث نحو �أربعة وع�صرين �ألف �صاعقة 

يف جو �لكرة �لأر�صية.
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الفي�شانات يف ال�شني

و�لفي�صانات.  �لأمطار  فيها  تكرث  كال�صني  بالد  �لعامل  يف  لي�س 
�ل�صيف,  ف�صل  يف  ت�صقط  هناك  و�أغزرها  �لأمطار  �أ�صد  �أن  و�لغريب 
ويعتقد بع�س �لعلماء �أنه لول كرثة �لرب�ري و�ل�صحاري �مل�صتوية �لقاحلة 
�ل�صهول  �إن  �إذ  �لو�قع؛  �صديدة كما هي يف  �لفي�صانات  نكبات  ما كانت 
ل متنع �ل�صيول ل�صوء �حلظ كما متنعها �ملرتفعات و�ملنخف�صات. ويبلغ 
�لعقل,  ي�صدقه  ل  مبالًغا  �ل�صتاء  يف  فيها  ينزل  ما  متو�صط  بني  �لفرق 
وكثرًي� ما يزيد �رتفاع نهر "�ليانغ ت�صي" يف ف�صل �ل�صيف )40( قدًما؛ 

فيطغى على �لبالد �ملجاورة ويجرف كل ما يعرت�س طريقه.

ال�شباب

�لعلماء  حاول  وقد  �لإن�صانية,  للكو�رث  �ملت�صببني  �أعظم  من  هو 
�لتغلب عليه فلم يوفقو� �إىل ذلك.

وكثرًي� ما تت�صادم �لقطار�ت و�لبو�خر و�لطائر�ت ب�صبب �ل�صباب 
فين�صاأ عن ت�صادمها هالك �أرو�ح كثرية.

كل  حجم  يبلغ  �ملائي  �لبخار  من  دقائق  جمموعة  هو  و�ل�صباب 
ت�صتطيع  ول  طييوًل.  �لبو�صة  من  جزء   )2500( من  جييزًء�  منها  دقيقة 
�أ�صعة �لنور �لعادية �أن تخرتق �ل�صباب, لكن �لنور �لأحمر يخرتقه قلياًل؛ 

ولهذ� تظهر �أ�صعة �ل�صم�س حمر�ء عندما تخرتق �ل�صباب �خلفيف. 
ويوؤخذ من بع�س �لتجارب �لعلمية �أن �لأ�صعة ذ�ت �لأمو�ج �لق�صرية 
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)كال�صعاع �لبنف�صجي مثاًل( تخرتق �ل�صباب ب�صهولة تامة, و�أما �لأ�صعة 
باأن  فالقول  عليه  وبناًء  �أ�صعف,  �ل�صباب  �خرت�ق  على  فقوتها  �لأخرى 

�لأنو�ر �حلمر�ء هي �أح�صن �لأنو�ر �لتي تخرتق �ل�صباب لي�س �صحيًحا.

ا�شتخدام قوة االأمواج

�إما لأنه مل  يف �لطبيعة م�صادر كثرية للقوة ل ي�صتغلها �لإن�صان, 
يوفق على طريقة عملية ل�صتغاللها, �أو لأنه يعتمد على م�صادر �لفحم 
و�لغاز وما �أ�صبه. وملا كانت مناجم �لوقود �ملعروفة يف �لعامل قد بد�أت 
بد�أت  فقد  عام,   )500( من  �أكرث  �صتدوم  �أنها  �لعلماء  يظن  ول  ت�صح 
�لأنظار تتجه نحو م�صادر جديدة للقوة. ويف مقدمة هذه �مل�صادر �لتي 

ي�صعى �لعلماء ل�صتغاللها.

لتلوين االأزهار

باألو�ن خمتلفة  �لأزهييار  بع�س  لتلوين  �لأملييان طريقة  �أحد  �خرتع 
تلوين  ويتم  �حلييد�د,  على  رمييًز�  �لأ�صود؛  باللون  منها  �لبي�صاء  وتلوين 
هذه �لأزهار بتغطي�س �صيقانها يف حملول �ملادة �مللونة و�إطالق �ملجرى 
�لكهربائي عليها؛ فتكت�صب �لأزهار �للون �ملر�د من دون م�صا�س بن�صارتها, 
ويقال: �إن ثمن �أوقية "�أون�صة" من �ملادة �مللونة يف ربع جالون من �ملاء 
ا بع�صهم �إ�صباع  يكفي لتلوين طاقات عدة من �لأزهار. وقد جرب �أي�صً
�لرتبة �لتي تنمو فيها �لأزهار باملادة �مللونة فجاءت �لأزهار ملونة, ولكن 
تف�صل  ولذلك  د�ئًما على ما يظهر؛  لي�س م�صموًنا  �لتجربة  ناح هذه 

�لطريقة �لأوىل.
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خبز من اأع�شاب البحر

كبرية  كمية  على  حتتوي  �لبحر  �أع�صاب  بع�س  �إن  �لعلماء:  يقول 
من جميع �أنو�ع �لفيتامينات؛ ولذلك �صرعت بع�س �ل�صركات �لأمريكية 
�ل�صو�حل ل�صنع �خلبز من  �إن�صاء خمابز كبرية على  يف كاليفورنيا يف 
و�ملعادن  �لأيييودييين  من  كبرية  كمية  ي  �لفيتامني  عن  ف�صاًل  ي  �لأع�صاب 
�لبحرية  بالأع�صاب  �حليو�نات  تغذية  �أن  يخفى  ول  للج�صم.  �لنافعة 

�صائعة يف �أنحاء كثرية من �أوروبا و�أمريكا.

ثاين اأك�شيد الكربون الزم للطيارين

�لعالية  �جلو  طبقات  �إىل  يرتفعون  �لذين  �لطيارين  �أن  يخفى  ل 
يحتاجون �إىل كمية كبرية من �لأوك�صجني للتنف�س, �إل �أن �لأبحاث �لتي 
قام بها �لأ�صتاذ ونرت�صتني �لأملاين )من �أ�صاتذة جامعة �إ�صطنبول( تدل 
)حام�س  �لكربون  �أك�صيد  ثاين  �إىل  ا  �أي�صً يحتاجون  �لطيارين  �أن  على 
�لكربونيك(. ول يخفى �أن �لطيار �إذ� بلغ �رتفاًعا عالًيا �صعر باأعر��س 
�ل�صغط  وزيادة  �لتنف�س  و�صرعة  �لنب�س  �صرعة  زيادة  �أهمها  خمتلفة, 
كمية  ونق�س  �لن�صاط  وتناق�س  �لقوة  و�صعف  �لقلب  ومتدد  �لدموي, 
�لتنف�س,  يف  �صيًقا  ي�صبب  �لذي  – �لأم  �لدم  يف  �لكربون  �أك�صيد  ثاين 
وتدل �لتجارب �لكثرية على �أن �صيق �لتنف�س هذ� ي�صتمر مدة حتى بعد 
�إمد�د �مل�صاب بالكمية �لتي يحتاج �إليها من �لأوك�صجني, وهذ� يدل على 
�أن �حلاجة �إىل ثاين �أك�صيد �لكربون ل تقل عن �حلاجة �إىل �لأوك�صجني 

نف�صه.
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امل�شك ال�شناعي

من  و�لييغييز�ل  �لييغييز�ل,  دم  ميين  تييوؤخييذ  �لييتييي  �لعطور  ميين  �مل�صك 
لأن  يتناق�س؛  عدده  بد�أ  وقد  �آ�صيا,  �أو��صط  يف  توجد  �لتي  �حليو�نات 
نوعه �آخذ يف �لنقر��س. لذلك �أخذ علماء �لكيمياء يفكرون يف طريقة 
لال�صتعا�صة عنه مبادة �أخرى؛ لأن �مل�صك يدخل يف �صناعة عطور كثرية, 
وقد وفقو� �إىل �صنعه من �لقطر�ن ومن بع�س �لزيوت �لنباتية, وهو ل 

يختلف عن �مل�صك �لطبيعي �أبًد�.

الكت�شاف التزوير

�كت�صف �أحد علماء �لكيمياء �لنم�صاويني طريقة لكت�صاف تزوير 
�لوثائق و�مل�صتند�ت �لر�صمية. وقد ثبتت فائدة هذ� �لكت�صاف للحكومة 
حو�دث  �كت�صاف  على  به  ي�صتعان  باأن  و�أمييرت  به  فاأخذت  �لنم�صاوية؛ 

�لتزوير.
وتف�صيل ذلك, �أن جميع �أنو�ع �حلرب يف �لعامل حتتوي على مادة 
نوع  �صوى  لي�س  �لعتيادي  �لطعام  )وملح  خمتلفة  وبكميات  �لكلوريد 
�أنو�ع مادة �لكلوريد(. وهذه �ملادة تنت�صر يف �لورق وتتخلل خالياه  من 
ومبعاجلة  روؤيتها.  ت�صتطيع  ل  �ملجردة  �لعني  لكن  بالتدريج,  ودقائقه 
جليًّا  ظهوًر�  �لورق  على  �لكلوريد  �آثار  تظهر  كيميائية  بطريقة  �لوثيقة 
ميكن �ل�صتدلل منه على تاريخ كتابة �لوثيقة. فاإذ� كانت قد كتبت منذ 
كانت قد  و�إذ�  و��صحة.  �لكلوريد جلية  �آثار  و�حدة فقط ظهرت  �صاعة 
كتبت منذ يوم ظهرت �لآثار و��صحة, لكن بخطوط عري�صة و�إذ� كانت 
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قد كتبت منذ �أربعة �أيام ظهرت �لآثار غري جلية. و�إذ� كانت قد كتبت 
منذ �صهرين �أو منذ �صنة �أو منذ �صنتني بدت على �لكتابة �أعر��س �أخرى 

جلية.
ت  �إذ�  لأنه  �لوثائق؛  يف  �لتزوير  �إخفاء  ي�صتحيل  �لطريقة  وبهذه 

ذلك �لتزوير بعد �صاعة و�حدة من كتابة �لوثيقة �أمكن �كت�صافه.

�شبابيك من �شكر

قد يده�صك هذ� �لعنو�ن, لكنه حقيقة �أكيدة. فقد ذكرت �إحدى 
بالكيمياء  �لعاملني  من  �إنليزًيا  �صاًبا  �أن  �لأمريكية  �لعلمية  �ملجالت 
�بتكر نوًعا جديًد� من �لزجاج ل�صتعماله يف نو�فذ �ملنازل, وهذ� �لزجاج 
ي�صنع من �ل�صكر وهو رخي�س جًد�, وميتاز مبز�يا عدة ل توجد يف زجاج 
�لنو�فذ �لعتيادي. من تلك �ملز�يا �أنه متني جًد� و�صفاف �إىل حًدّ بعيد 
وي�صمح مبرور �لأ�صعة ما ور�ء �لبنف�صجية )بخالف �لزجاج �لعتيادي(, 
و�إذ� �أمكن تعميم هذ� �لنوع من �لزجاج �صاعد على رو�ج زر�عة ق�صب 
�ل�صكر؛ لأن حاجة �لعامل �إىل �لزجاج و�لأدو�ت �لزجاجية عظيمة جًد�.

الطماطم والغازات ال�شامة

�أن  �لكيمياء,  �لتي قام بها جماعة من علماء  �لأبحاث  يوؤخذ من 
فاإنه حاملا  �ل�صامة,  �لغاز�ت  لوجود  منبه  �لطماطم هي خري  �صجري�ت 
تنت�صر هذه �لغاز�ت �أو تبدو يف �لأفق تذبل �أور�ق �لطماطم وتتدىل على 
�صورة جتذب �لأنظار. وكذلك تتاأثر هذه �لأور�ق عندما يفلت قليل من 
يف  �حلكومات  بع�س  تفكر  وعليه  �لعتيادية.  �لأنابيب  من  �لوقود  غاز 
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�لقيام ببع�س �لتجارب لختبار تاأثري �لغاز�ت �حلربية يف �لطماطم على 
نطاق و��صع لعل يف �لإمكان �لنتفاع بها وقت �حلرب. 

اأيامك حتدد حياتك

فكرة مهمة: �أيامك هي ن�صخة م�صورة من حياتك.. فبينما تعي�صي 
�أيامك, ت�صيغي حياتك. وما  �صاعاتك, وتخلقي �صنينك. وبينما تعي�س 
و�لأفكار  تقوليها,  �لتي  �لكلمات  م�صتقبلك.  يخلق  ما  هو  �ليوم  تفعلينه 
�لتي ترد يف ذهنك, و�لطعام �لذي تاأكليه, و�لأفعال �لتي ت�صدر عنك, 
كل هذه �لأ�صياء هي �لتي تقرر م�صريك, ت�صكل �لإن�صان �لذي �صت�صبحني 
عليه, و�حلياة �لتي �صتعي�صينها. عن �لقر�ر�ت �ل�صغرية ي مبرور �لوقت ي 

على نتائج �صخمة.. كل �لأيام مهمة, ل يوجد يوم و�حد غري مهم.

االأطباء البيطريون

ما �لبيطرة؟ �لبيطرة هي مهنة �لبيطار. 
وبيطار,  بيطر,  فهو  نعالها,  و�صمر  �لدو�ب  عالج  بيطرة:  وبيطر 

وجمع بيطر: بياطرة, وجمع بيطار: بياطري. 
و�حليو�نات ل ت�صتطيع �أن ت�صرح مو�صع �أملها عندما متر�س, وهذ� 
يجعل عالج �حليو�نات �ملر�صى �صعًبا بوجه خا�س, يف هذه �حلالة تبد�أ 
مهمة �لطبيب �لبيطري. و�لأطباء �لبيطريون: هم �لأطباء �لذين در�صو� 
�لعناية باحليو�نات وعالجها, فهم يعاجلون �خليول, و�لبقر, و�جلمال, 
وعالج  ب�صحة  يعتنون  كذلك  �ملزرعة,  حيو�نات  من  وغريها  و�ملاعز, 

كثري من �حليو�نات �ملنزلية كالكالب و�لهررة وغريها. 
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وكذلك يهتم �لأطباء �لبيطريون باإجر�ء �لفحو�س �ل�صحية بنظام 
�لولدة يف  ي�صاعدون �حليو�نات عند  د�ئم على حيو�نات �ملزرعة, كما 

ا.  �ملز�رع �خلا�صة, ويف حديقة �حليو�ن �أي�صً

�شر اخلطوط احلمراء يف معجون االأ�شنان

كيف تظهر �خلطوط �مللونة على معجون �لأ�صنان؟
�لأ�صنان  لتنظيف  ت�صتعمل  كيميائية  تركيبة  �لأ�صنان  معجون  �إن 

بالفر�صاة.
بع�صنا يتوقع �أن هذه �خلطوط موجودة �أ�صاًل د�خل �أنبوب معجون 
�لأ�صنان؛ لكن �حلقيقة �أن هذه �خلطوط ل توجد د�خل �أنبوب معجون 
�لأ�صنان؛ بل تيير�صم على �ملعجون �لأبي�س قبل �أن يخرج من فتحة �لأنبوب 

بقليل.
بيير�ءة  على  وحت�صل  مار�فينو,  �لأمريكي  �لأنييبييوب  هييذ�  �خييرتع 
�خرت�ع يف �صنة )1955م(, و��صتخدمت �صركة "�صيجنال" هذ� �لأنبوب 

يف �أوروبا بد�ية من �صنة  )1965م(.
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 غزوات وحروب 
ومعارك

يحفل التاريخ بالعديد من الغزوات واحلروب واملعارك، وهي نقاط 
فا�صلة يف حياة الأمم والدول.

الِفقرة للحديث عن العديد من الغزوات واملعارك  لذا.. كانت هذه 
واحلروب؛ حتى ن�صتفيد منها، ون�صتخل�س الدرو�س والعرب.
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معركة بور�شعيد

بور�صعيد: مدينة يف م�صر, وهي عا�صمة حمافظة بور�صعيد ومرفاأ 
�خلديو  �أ�ص�صها  �صماًل,  �ل�صوي�س  قناة  مدخل  عند  �ملتو�صط  على  مهم 

�صعيد با�صا ودعيت با�صمه.
�جلي�س  بني  )1956م(  عام  م�صهورة  معركة  بور�صعيد  يف  جرت 
�لربيطاين و�جلي�س �لفرن�صي �إثر تاأميم قناة �ل�صوي�س, وتوقف �لهجوم 
�لذي  �لرو�صي  �لإنييذ�ر  و�إثر  �لكثرية,  �خل�صائر  �جلي�صان  تكبد  �أن  بعد 

�أطلقه )بولغانني(.

معركة بريل هاربور

بريل هاربور: مرفاأ يف جزيرة �أو�هو )�أرخبيل هاو�ي(.
يف بريل هاربور هاجم �ليابانيون �لأ�صطول �لأمريكي ودمروه �صنة 

)1941م(. 

معركة حطني

حطني قرية يف فل�صطني.
فيها هزم �لبطل �لإ�صالمي �صالح �لدين �لأيوبي �ل�صليبيني �صنة 
من  وحييرروه  �لأق�صى,  �مل�صجد  بعدها  �مل�صلمون  و��صتعاد  هييي(,   583(

�ل�صليبيني.
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معركة الزالقة

�لزلقة: مو�صع يف �إ�صبانيا بالقرب من غرناطة.
فيها هزم يو�صف بن تا�صقني �صلطان �ملر�بطني �ألفون�س �ل�صاد�س 

ملك ليون وق�صتالة يف )479هي(.

معركة العلمني

غربي  �ملتو�صط  �لأبييييي�ييس  �لبحر  �صاحل  على  مو�صع  �لعلمني: 
�لإ�صكندرية يف م�صر.

�جلرن�ل  جي�س  مونتغمري  �لربيطاين  �جلرن�ل  هزم  �لعلمني  يف 
�لأملاين رومل �صنة )1942م(.

معركة القاد�شية

�لقاد�صية: بلدة يف �لعر�ق.
بني  15هييي(.  �صعبان   13 يف   ( �صنة  فا�صلة  معركة  قربها  د�رت 
بقيادة  كبرًي�  �نت�صاًر�  �مل�صلمني  فيها جي�س  �نت�صر  و�لفر�س,  �مل�صلمني 

�صعد بن �أبي وقا�س 
- ر�صي �هلل عنه - على جي�س �لفر�س بقيادة ر�صتم.

معركة مي�شلون

مي�صلون: مو�صع يف غربي دم�صق )�صوريا(.
بقيادة  �لفرن�صي  �جلي�صني  بني  �صهرية  معركة  مي�صلون  يف  جرت 
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با�صت�صهاد  �نتهت  �لعظمة,  يو�صف  بقيادة  و�ل�صوري  غييورو,  �جلييرن�ل 
�صنة  �صورية  بالتخلي عن عر�س  في�صل  �لأمري  و�إلييز�م  �لعظمة,  يو�صف 

)1920م(.

معركة نهاوند

نهاوند: مدينة يف �إير�ن جنوبي همد�ن.
�لنعمان  بقيادة  �مل�صلمني  كانت معركة حا�صمة بني جي�س  عندها 

�بن مقرن و�لفر�س.
�صقط فيها �لنعمان بن مقرن - ر�صي �هلل عنه - �صهيًد�, فخلفه 
حذيفة بن �ليمان - ر�صي �هلل عنه - , و�نتزع �لن�صر للم�صلمني �صنة 

)عام 21هي(.

معركة الوراثة

جرت بني فرن�صا و�إ�صبانيا �صنة )1667 - 1668م(. ب�صبب مطالب 
لوي�س �لر�بع ع�صر �لقانونية �ملعقدة يف �لأر��صي �ملنخف�صة �لإ�صبانية, 
�ل�صلح  عقدو�  ولكن  كونتيه,  فر�ن�صي  غز�ها  كما  �لفرن�صيون  فغز�ها 
�إنلرت�  مع  �لثالثية  �ملخالفة  �لهولندية  �ملتحدة  ملقاطعات  كونت  حني 

و�ل�صويد �صد فرن�صا.

غزوة بني قينقاع

قينقاع: �إحدى قبائل �ليهود �لثالث يف �ملدينة.
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و�دي  �إىل  ونزحو�  �صالحهم,  فرمو�  ملسو هيلع هللا ىلص,  �هلل  ر�صول  حا�صرهم 
�لقرى ومنه �إىل �أذرعات.

غزوة بني الن�شري

بنو �لن�صري: من قبائل يهود �ملدينة. نكثو� عهدهم مع ر�صول �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص بعد �أن حالفوه, فحاولو� �غتياله, فحا�صرهم يف معقلهم, ثم نفاهم 

و�صادر �أمالكهم ووزعها على �ملهاجرين.

غزوة حنني

حنني: و�د بني مكة و�لطائف يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
فيه جمع مالك بن عوف �لن�صري قبائل هوز�ن حلرب �مل�صلمني 

بعد �أن فتح ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص مكة.
عليهم,  و�نت�صر  و�ملكيني  �لفتح  بجي�س  �إليهم  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�صول  ف�صار 

وحاز �مل�صلمون غنائم كثرية �صنة )8هي(.

معركة ذات ال�شال�شل

�لر��صدي  �خلليفة  عهد  يف  �مل�صلمون  خا�صها  كبرية  معركة  �أول 
�أبي بكر �ل�صديق - ر�صي �هلل عنه -, وذلك عام )12هي(, وجاءت بعد 

�خلال�س من حروب �لردة �لتي �صاعد فيها �لفر�س م�صيلمة �لكذ�ب.
قادهم  رجل,  �ألف   )18( قر�بة  من  �مل�صلمني  قو�ت  تتاألف  كانت 
م�صارف  عند   - عنه  �هلل  ر�صي   - �لوليد  بن  خالد  �مل�صلول  �هلل  �صيف 
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بالد فار�س, فلما �أبى �لفر�س �لدخول يف �لإ�صالم �أو دفع �جلزية, وقعت 
ربط جند  فيها ت  لأن  �ل�صم  بهذ�  �صميت  �لتي  �ل�صال�صل  معركة ذ�ت 

�لفر�س بال�صال�صل حتى ل يفّرو� من ميد�ن �ملعركة.

حرب الـ »30« عاًما

حرب �لثالثني عاًما هي حرب �أوروبية عامة, د�مت )30( عاًما من 
�صنة )1618م( حتى عام )1648م(. وكانت �أملانيا م�صرحها �لرئي�س.

ولقد تعددت �لأ�صباب �لتي من �أجلها ن�صبت هذه �حلروب, منها:
1- �أ�صباب متلك �لأر�س.

2- منازعات ب�صاأن �لور�ثة.
3- �لأ�صباب �لدينية.

وتخللت طو�ل �حلرب �ملخالفات �ملتغرية غري �لثابتة, ومعاهد�ت 
�لأمييير�ء  ميين  عييدد  بييني  �لأ�ييصييل  يف  كله  و�لن�صال  �لإقليمية,  �ل�صلح 
�لأملان. �آزرتهم بع�س �لدول �لأجنبية مثل فرن�صا, و�ل�صويد, و�إنلرت�, 
و�لد�منارك �صد �حتاد �لإمرب�طورية �لرومانية �ملقد�صة و�آل هاي�صربغ 
�لذين كانو� يحكمون وقتئذ �إ�صبانيا و�لإمرب�طورية, و�لنم�صا, وبوهيميا, 

وهنغاريا, ومعظم �إيطاليا, و�لأر��صي �ملنخف�صة )بلجيكا(.
�مللك  �لربوت�صتانت  بوهيميا  نبالء  خلع  حينما  �حلييرب  بيييد�أت 

فرديناند و�نتخبو� فردرك مكانه.
�لع�صبة  وجيو�س  )تلي(  بقيادة  �لإمييرب�طييورييية  قييو�ت  وهزمت 
�لكاثوليكية بقيادة مك�صيميليان �لأول دوق بافاريا. وهزمت �لبوهيميني 
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يف  منت�صرة  خرجت  كما  )1620م(,  �صنة  �لأبي�س  �جلبل  معركة  يف 
 -1622( �صنة  بييرونييزوك  دوق  وكر�صتيان  ما�صنلفد  على  �لبالتينات 
1623م(, لكن تدخل كري�صتيان �لر�بع ملك �لد�منارك يف جانب �لفريق 
�لربوت�صتانتي, فبد�أ طور جديد, لكن �لد�مناركيني هزمو� �أمام )تلي( 
من  و�ن�صحبو�  )ليبك(  معاهدة  توقيع  �إىل  فا�صطرو�  و)فالن�صتني(؛ 

�حلرب )1629م(.
حاول  حينما  �لقتال  ملو��صلة  جديد  �صبب  )1629م(  عام  وظهر 
فرديناند �لثاين �أن ينفذ �صلح )�أوغ�صربرج( �ملربم �صنة )1555م(, و�أن 
ي�صادر �لأر��صي �لتي نزعت من �لأمر�ء �لأ�صاقفة بعد عام )1552م(, 
�أملانيا, وتغلغل د�خلها  ف�صار جو�صتاف ملك �ل�صويد ت�صانده فرن�صا �إىل 
وهزم �لقو�ت �لإمرب�طورية يف بريتنفلد �صنة )1631م(, وعلى نهر �للخ 

�صنة )1632م(, ويف لتزن �صنة )1632م(.

حرب فيتنام

تونكني  باحتاد  تكونت  �ل�صينية.  �لهند  تقع يف  فيتنام: جمهورية 
من  �صكانها  و�أغلبية  �صايغون,  وعا�صمتها  �ل�صينية,  وكو�صني  و�أنييام, 

�لأناميني.
�نتهاء  وعند  )1942م(,  عام  فيتنام  �ليابانية  �جليو�س  �حتلت 
�لوطنيني  ي�صم  و�لذي  قاوم حزب )فيت منه(  �لثانية  �لعاملية  �حلرب 
و�ل�صيوعيني عودة �حلكم �لفرن�صي, و�أقام جمهورية ير�أ�صها هو�صي مّنه, 
و�لتي �تخذت هانوي عا�صمة لها. عام )1946م( �عرتفت فرن�صا باأنام 
كو�صني  �إدخييال  رف�صت  لكنها  �حلييرة,  فيتنام  دولة  �أنهما  على  وتونكني 
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ذ�ت  كدولة  بها  �لعييرت�ف  رف�صت  كما  �جلديدة,  �لدولة  يف  �ل�صينية 
�صيادة؛ مما قاد �إىل حرب ع�صابات بد�أت يف كانون �لأول )دي�صمرب( 

�صنة )1946م(.
مناف�صة,  �أخييرى  فيتنام  دولة  )1949م(  �صنة  �لفرن�صيون  و�أقييام 
فيتنام  منحت  معاهدة  �صنة )1950م(  معه  �أبرمو�  د�ي(  )باو  وعينو� 
�لوليات  �لفور  على  و�عييرتفييت  �لفرن�صي,  �لحتيياد  د�خييل  �ل�صتقالل 
�ملتحدة, وبريطانيا بحكومته, لكن رو�صيا وحليفاتها رف�صت �لعرت�ف 

بها, و�عرتفت بحكومة هو�صي منه.
و��صتمرت �حلرب بني �جلنود �لفرن�صية و�لقو�ت �ل�صيوعية حتى 
عام )1954م(, حيث تدهور موقف فرن�صا بعد هزميتها يف )ديان بيان 
فو( و��صطرت �إىل قبول وقف �لقتال �لذي �قرتحه موؤمتر جنيف �صنة 

)1954م(.
وهكذ� ق�صمت فيتنام �إىل ق�صمني:

1- فيتنام �ل�صمالية.

2- فيتنام �جلنوبية.
ومبقت�صى �تفاقية جنيف �قرتح �إجر�ء �نتخابات �صنة )1956م( 
لتوحيد فيتنام, لكن مل يقدر لها �لنجاح ب�صبب معار�صة فيتنام �جلنوبية.
فيتنام  يف  �لأهيييايل  رغبة  عيين  )1955م(  �صنة  ��صتفتاء  و�إبيييان 

�جلنوبية يف خلع )باو د�ي( وتعيني )نودنه دمي( رئي�ًصا للدولة.
م�صتقلة  جمهورية  فيتنام  )1955م(  �صنة  �أكتوبر  يف  دمي  فاأعلن 
عاونته  �لفرن�صي,  بالنفوذ  ��صتبدل  �لييذي  �لأمريكي  �لنفوذ  يوؤيدها 

www.alukah.net



1036

جنة الفقرات الثقافية

�لتهديد  يقاوم  لكي  وع�صكرًيا  �قت�صادًيا  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�صيوعي.

احلروب ال�شليبية

�حلروب �ل�صليبية: هي �صل�صلة حروب �صنها �مل�صيحيون �لأوروبيون 
�ملقد�صة,  �لأر��صي  ل�صتعادة  ع�صر  و�لر�بع  ع�صر  �حلادي  �لقرنني  بني 

وخا�صة �لقد�س من �مل�صلمني.
وكان �ل�صالجقة قد ظهرو� على م�صرح �لأحد�ث يف �ل�صرق �لأدنى 
�لثلث �لثاين من �لقرن �حلادي ع�صر, و�أخذو� يتو�صعون على  �أو�ئل  يف 

ح�صاب �لدولتني �لفاطمية و�لبيزنطية.
معركة  يف  �لبيزنطيني  �ل�صالجقة  هيييزم  )1071م(  عيييام  يف 
مالذكرد, و�أ�صرو� �لإمرب�طور رومانو�س ديوجيني�س, فوجه �لبيزنطيون 
�لك�صيو�س  �لإمرب�طور  �لذي وجهه  �آخرها  للغرب, كان  ند�ء�ت عديدة 

�لأول, يطلب فيه �مل�صاعدة للوقوف يف وجه �لتو�صع �لإ�صالمي.
وقد كان د�فع �حلروب �ل�صليبية �ملبا�صر هو �ملوعظة �لتي �ألقاها 
�لبابا �أريان �لثاين يف جممع كلرمونت �صنة )1095م(, وحث فيها �لعامل 
�ملحاربني  ووعد  �مل�صلمني,  �لقد�س من  لتخلي�س  �مل�صيحي على �حلرب 
باأن تكون رحلتهم �إىل �ل�صرق مبثابة غفر�ن كامل لذنوبهم, كما وعدهم 

بهدنة عامة حتمي بيوتهم خالل غيبتهم.
عليهم  وزعييت  �لتي  �ل�صلبان  من  ��صمهم  �ل�صليبيون  �أخييذ  وقد 

خالل �لجتماع.
وعلى �لرغم من �أن �حلافز �لديني للحروب �ل�صليبية كان قوًيا, 
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�ملغامن  �لنبالء  ��صتهدف  فقد  دنيوية,  �أخرى  حو�فز  هناك  كانت  فقد 
وتاأ�صي�س �لإمار�ت.

وكانت للنورمان �أهد�ف تو�صعية على ح�صاب �لبيزنطيني و�مل�صلمني 
على �ل�صو�ء,وكانت �ملدن �لإيطالية تهدف �إىل تو�صيع نطاق جتارتها مع 

ا حب �ملغامرة و�لأ�صفار. �ل�صرق, و�جتذب هوؤلء كلهم �أي�صً

احلملة ال�شليبية االأوىل 095)- 099)م

بد�أت هذه �حلملة بزحف جيو�س عدة غري منظمة من �لفالحني 
و�آخييرون  �لنا�صك,  وبطر�س  �ملفل�س,  ولرت  يقودها  و�لأملييان  �لفرن�صيني 
غريهما. و��صتهلو� �أعمالهم بذبح �ليهود يف �أر��صي �أتر�ين, و�أثارو� فيما 

بعد �لبلغار و�ملجريني فهاجموهم و�صتتوهم.
�أما �لفرق �لتي كانت قد و�صلت �لق�صطنطينية فقد نقلها �ألك�صيو�س 

�لأول �إىل �آ�صيا �ل�صغرى حيث هزمها �لأتر�ك.
رميوند  بقيادة  منظم  �صليبي  جي�س  )1097م(  �صنة  هوؤلء  وتبع 
هوؤلء  و�أق�صم  وتنكرد,  وبيمند,  بويون,  وغودفري  تولوز,  كونت  �لر�بع 
�ألك�صيو�س  لالإمرب�طور  �لييولء  ميني  وتنكر  رميوند,  با�صتثناء  جميًعا 

�لأول, وتعهدو� مبوجبه بقبول �صيادته على فتوحاتهم.
كيليكيا  على  فا�صتولو�  �ل�صغرى,  �آ�صيا  على  جيو�صهم  وزحفت 
�أنطاكية  و�حتلو�  دوريليوم,  يف  �ل�صالجقة  وهزمو�  )1097م(,  �صنة 
�صنة )1098م(, وع�صقالن �صنة )1099م(, و��صتولو� على �لقد�س �صنة 

)1099م(.
بيون  دي  غودفري  و�ختري  �لالتينية,  �لقد�س  مملكة  وتاأ�ص�صت 
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�لفر�صان  هيئتا  �أ�ص�صت  كما  �ملقد�س,  �لقرب  بحامي  ولقب  لها,  حاكًما 
�لد�وية و�ل�صبتارية.

احلملة ال�شليبية الثانية 47))- 49))م

��صتوىل عماد  �أن  بعد  ليكرفو  برنارد  �صنت  �إىل هذه �حلملة  دعا 
�لدين زنكي )1127-1146م( على �لرها, وكان عماد �لدين زنكي, قد 

�أ�ص�س �لدولة �لزنكية يف �ملو�صل )1127-1162م(.
على  �لهجمات  من  �صل�صلة  وبييد�أ  �لإ�ييصييالم,  عن  �لييدفيياع  وتزعم 
�لأدنييى  �ل�صرق  عيين  �ملماليك  زميين  يف  باإجالئهم  �نتهت  �ل�صليبيني 

�لإ�صالمي.
وقاد �حلملة )كرن�د �لثالث �لأملاين( و)لوي�س �ل�صابع �لفرن�صي(, 

�إل �أنهما ف�صال يف �إحر�ز �أي ن�صر يذكر على �مل�صلمني.
وقد توىل حماربة �ل�صليبيني خالل هذه �حلملة نور�لدين حممود, 

�لذي كان قد خلف �أباه عماد �لدين زنكي على �إمارة حلب.
و��صتطاع نور �لدين بف�صل ما �أوتي من مقدرة و�صجاعة �أن ي�صتويل 
)جو�صلني  ياأ�صر  و�أن  عليه,  ��صتولو�  قد  �ل�صليبيون  كان  ما  بع�س  على 
�لثاين( �صنة )1151م( و)بوهمند �لثالث( �صاحب �أنطاكية و)رميوند 

�لثالث( �صاحب طر�بل�س.
وتابع �صالح �لدين �لأيوبي �لهجمات �لإ�صالمية على �ل�صليبيني 
بعد وفاة نور �لدين, وكان هذ� يف �لأ�صل من رجال نور�لدين, و�صحب 
عمه �صريكوه �إىل م�صر, حيث ��صتطاع �لق�صاء على �خلالفة �لفاطمية 

�صنة )1171م(. 
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�ل�صام )1174م( ومتكن  �لدين  نور�لدين �صم �صالح  وفاة  وبعد 
�صنة )1187م( من �أن يهزم �ل�صليبيني يف معركة حطني, و�أن ي�صتويل 

يف �ل�صنة ذ�تها على �لقد�س عا�صمة �ملمالك �لالتينية.

حرب طروادة

بد�أت ق�صة هذه �حلرب �ل�صهرية, �لتي �متزجت فيها �لأ�صطورة 
بالو�قع, عندما وقعت هيلني �لفاتنة زوجة �مللك �لعظيم منيال�س ملك 
�إ�صربطة �لقوية, يف حب "باري�س" نل بريام ملك طرو�دة �لتي كانت 
تناف�س �إ�صربطة يف �جلاه و�لنفوذ. وحينما نفذت �صهام �حلب بني �لثنني 
يف �أثناء زيارة باري�س لإ�صربطة مبعوًثا من و�لده تبلورت خطة �ختطاف 
هيلني و��صطحابها �إىل طرو�دة, وقد ذهبت معه خمتارة طائعة بعد �أن 

ربط �حلب بني قلبيهما.
ومل يقف �لزوج �ملطعون �مللك منيال�س �صاكنا �إز�ء �لإهانة �لبالغة 
�إىل  به  زحييف  عظيًما  جي�ًصا  فح�صد  وبيييالده,  وب�صعبه  به  حلقت  �لتي 
طرو�دة, عازًما على دك ح�صونها ورد �لزوجة �ملخطوفة �أو �لهاربة, وقد 
حتالف معه يف ذلك ملوك �ليونان �لذين عز عليهم ما حدث ل�صديقهم.
و�ُصنَّت حرب طرو�دة, بناًء على �لأ�صاطري, على مدينة طرو�دة يف 

�آ�صيا �ل�صغرى من قبل �لإغريق.
وزحف �جلي�س �لعرمرم بقيادة �أجامنون ملك "�أرجو�س" و�لقائد 
كر�مته.  �جلريح يف  �إ�صربطة  ملك  منيال�س  و�صقيق  �لعظيم  �لع�صكري 
وو�صل �جلي�س �إىل �صو�حل طرو�دة وهاجم �أ�صو�رها وح�صونها �لعتيدة. 
و��صتبك يف معركة هائلة مع جي�س �إ�صربطة عظيم �لعدد و�لعدة حتت 
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قيادة هيكتور بن بريام �صقيق �خلاطف "باري�س". ون�صبت بني �لفريقني 
مذ�بح رهيبة ونز�ل �صر�س و��صتمرت �ملعارك �لطاحنة من دون توقف 

ملدة ع�صر �صنو�ت دون ح�صم ل�صالح �أي من �جلانبني.
وفجاأة تفتق ذهن "بولي�صو�س" �أحد قادة جي�س �إ�صربطة عن حيلة 
ذكية متكن بها جي�صه من �قتحام �أ�صو�ر طرو�دة و�إحلاق �لهزمية �ملريرة 
بجي�صها, فقد �صنع ح�صاًنا عمالًقا من �خل�صب �ختباأت يف جوفه كتيبة 
بالهزمية  �أ�صو�ر طرو�دة متظاهًر�  وتركه عند  �لأ�صد�ء,  �ملحاربني  من 
�لتي  �لغنائم  �لطرو�ديون جلمع  ما خرج  و�صرعان  جي�صه.  مع  و�لفر�ر 
خلفها ور�ءه جي�س �إ�صربطة. وتوقفو� طوياًل �أمام هذ� �حل�صان �خل�صبي 
�ل�صخم, مت�صائلني عن �أوجه �ل�صتفادة به. ثم قررو� �أخرًي� �لحتفاظ به 
يف مملكتهم كدليل ورمز على �ندحار وهزمية جي�س �إ�صربطة �أمامهم. 
بانت�صارهم  يحتفلون  و�أخذو�  مدينتهم  �إىل  �حل�صان  �أدخلو�  وبالتايل 

وق�صو� ليلتهم �صعد�ء ونامو� هانئني.
�إ�صربطة �لأ�صد�ء �ملرتب�صون د�خل  �لليل خرج مقاتلو  ويف جوف 
ج�صم �حل�صان, ليفاجئو� �لطرو�ديني ويعملو� فيهم ذبًحا وتقتياًل. ثم 
فتحو� �أبو�ب �ملدينة و�أعطوهم �إ�صارة �لهجوم من كل ناحية, لتكون نهاية 
للخديعة  رمًز�  �أ�صبح  طرو�دة" �لذي  "ح�صان  ب�صبب  و�أهلها  طييرو�دة 

و�حليلة على مر �لتاريخ.
�ملروية عن �حلرب,  �لأحد�ث  ب�صحة  �ليونان  قدماء  �عتقد  وقد 
�أو  ع�صر  �لثالث  �لقرن  باأنه  حدوثها  وقت  تقدير  ت  وقد  وقوعها,  وعن 
�لثاين ع�صر قبل �مليالد, �إل �أن �لعلماء يف �لوقت �حلايل ي�صككون ب�صحة 
�أنه يف عام )1870م( �كت�صف �ملنقب  هذه �لأ�صطورة, على �لرغم من 
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و�مل�صتك�صف �لأملاين هرنيك �صيلمان �آثار مدينة يف �ملوقع �لذي كان يعتقد 
بوجود طرو�دة فيه, ويتفق معه بع�س علماء �لآثار ب�صحة �كت�صافه, �إل 

�أنه مل يتم تاأكيد �أو نفي �صحة �لأ�صطورة ووجود �حلرب.

الدولة العثمانية تقتحم رومانيا

1 �صفر 1270هي ي 1853/11/2م
كانت �للعبة �لدولية للدول �لإرهابية �لوح�صية �مل�صماة بال�صتعمارية 
تقوم يف �لأ�صا�س على فكرة تبادل �مل�صالح يف ظل تو�زن �لقوى, فاإذ� 
يف  تتورع  ل  �لييدول  باقي  فاإن  �ملنظومة,  هذه  تخرق  �أن  دولة  �أر�دت  ما 
حماربتها و�لوقوف �أمام طموحاتها, من �أجل ذلك قامت حروب عاملية 
ودولية عدة, من �أ�صهرها حرب �لقرم �لتي د�رت بني رو�صيا وبني �لدولة 

�لعثمانية وحلفائها من �لأوروبيني, خا�صة �إنلرت� وفرن�صا. 
حق  باإلغاء  بد�أت  عدة,  ومقدمات  �إرها�صات  �حلرب  لهذه  وكان 
�لرو�س  بتهديد  و�نتهت  �ملقد�س,  بيت  كنائ�س  على  �لإ�صر�ف  رو�صيا يف 
للعثمانيني �إذ� مل يعد �لعمل باتفاقية »خونكار �إ�صكله ب�صي« �لتي تعطي 
هدد  �حلييرب  ن�صوب  وقبل  �لعثمانية,  �لدولة  عن  �لدفاع  حق  �لرو�س 
�ل�صفري �لرو�صي �خلليفة �لعثماين »عبد�حلميد �لأول« باأنه �صوف يحتل 
�إقليم �لأفالق و�لبغد�ن »رومانيا« �إذ� مل ي�صتجب ملطالب �لرو�س, ولكن 

�خلليفة رف�س �لن�صياع للتهديد�ت �لرو�صية.
وحاولت  و�لييبييغييد�ن,  �لأفيييالق  و�حتلت  تهديد�تها  رو�صيا  نفذت 
�لنم�صا �مل�صاحلة بني �لطرفني, ولكن �لدول �لأوروبية �أوعزت للخليفة 
بالرف�س مع وعد بامل�صاعدة؛ ذلك لأن لعبة �لأمم كانت تقت�صي وقتها 
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حتجيم �لرو�س و�صربهم حتى ل يخرجو� عن قو�عد �للعبة.
�أر�صلت �لدولة �لعثمانية �إىل رو�صيا ب�صرورة �إخالء رومانيا خالل 
قائد  نف�صه  �لوقت  و�أمرت يف  �لعثمانية,  للدولة  تابعة  لأنها  يوًما   )15(
جيو�صها »عمر با�صا« بالتحرك ودخول رومانيا, وبالفعل ��صتطاع »ُعمر 
�أن يقتحم رومانيا يف )1( �صفر )1270هي( و�أجرب �لرو�س على  با�صا« 

�لن�صحاب.

مذبحة بحر البقر

2 �صفر 1390هي ي 8 �أبريل 1970م
بحر  قرية  مدر�صة  �لإ�صر�ئيلية  �لطائر�ت  ق�صفت  عندما  وذلك 
�لبقر �لبتد�ئية, بدعوى وجود مطار�ت �صرية للجي�س �مل�صري يف هذه 
�ملدر�صة  �ل�صحايا من تالميذ  �لكثري من  وقوع  �أ�صفر عن  �لقرية؛ مما 
�لبتد�ئية, وذلك يف �أثناء حرب �ل�صتنز�ف �لتي وقعت بني حربي )67( 

و)73(.

مذبحة املماليك

5 �صفر 1226هي ي 1 مار�س 1811م
عندما و�صل حممد علي ل�صدة �حلكم يف م�صر, �أخذ يف �لتخل�س 
و�صاعدته يف  بجانبه  وقفت  �لتي  تلك  له, حتى  �ملناف�صة  �لقوى  كل  من 
�لو�صول لهذ� �ملن�صب �خلطري, مثل �لعلماء وم�صايخ �لأزهر, و�حلامية 
�لألبانية �لذي هو و�حد من �أفر�دها, لكن كان �أقوى خ�صوم حممد علي 
و�أ�صدهم تهديًد� هم �ملماليك, حكام م�صر قبل فتح �لعثمانيني مل�صر, 
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وولة �لأقاليم بعد �لفتح �لعثماين.
ف�صل  لكنه  عييدة,  ميير�ت  منهم  �لتخل�س  علي  حممد  حيياول  ولقد 
لكرثتهم وتخوفهم منه و�تباعهم لأ�صلوب �لكر و�لفر, وكان حممد علي 
د�هية �صديد �لذكاء, ل يبايل باأية و�صيلة حتقق هدفه؛ لذلك جلاأ �إىل 
مكيدة �صريرة؛ حيث ��صتغل منا�صبة خروج �إبر�هيم با�صا ولده على ر�أ�س 
حملة كبرية للق�صاء على �لدعوة �ل�صلفية بنجد و�حلجاز, و�أعد وليمة 
وذلك  و�أبطالهم  وفر�صانهم  وكرب�ءهم  �ملماليك  قادة  لها  دعا  كبرية 
�ملو�فق )5( �صفر  يوم �جلمعة  وذلك  �لقاهرة,  �ل�صهرية يف  �لقلعة  يف 

)1226هي( ي )1( مار�س )1811م(.
�لر�صا�س من كل مكان,  �نهال عليهم  للقلعة  �كتمل دخولهم  وملا 
�لقلعة  �لذي قفز بفر�صه من على �صور  �أمني بك  فقتلو� جميًعا ما عد� 
فنجا وهرب, ثم �نطلق �جلنود بعد ذلك �إىل بيوت �ملماليك و�أحيائهم 
يقتلون من يجدونه, وهكذ� ��صتطاع حممد علي وباأخ�س و�أقذر و�صيلة �أن 
يتخل�س من �ملماليك, وهكذ� �صلط �هلل - عز وجل - �لظاملني بع�صهم 

على بع�س مبا ك�صبت �أيديهم.

رو�شيا حتتل اأفغان�شتان

6 �صفر 1400هي ي 27 /1979/12م
بني  �لقوى  مو�زين  تغريت  �لثانية,  �لعاملية  �حلييرب  �نتهاء  بعد 
�لدول �ل�صتعمارية �لقدمية و�لأخرى �حلديثة, و�أفلت �صم�س �أكرب قوتني 
��صتعماريتني �إنلرت� وفرن�صا, وظهرت قوة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�لتي قادت �ملع�صكر �لغربي يف مو�جهة �ملع�صكر �ل�صرقي بقيادة �لحتاد 
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مناطق  �قت�صام  على  �ملع�صكرين  بني  �صمني  �تفاق  وحدث  �ل�صوفيتي, 
�لنفوذ, وكانت �أفغان�صتان و�قعة يف مناطق �لنفوذ و�لطموح �لرو�صي.

بد�أ �لتدخل �لرو�صي يف �أفغان�صتان عن طريق ن�صر �لأفكار و�ملبادئ 
�مل�صاعد�ت  كانت  فلقد  لالأفغان,  �لكبري  �لرو�صي  و�لدعم  �ل�صيوعية 
�لرو�صية حتتل �ملرتبة �لأوىل بن�صبة )65%(, وهذه �مل�صاعد�ت و�ملعونات 
هي �أوىل خطو�ت �لتدخل و�لحتالل, وذلك يف �أثناء حكم �مللك حممد 

ظاهر �صاه.
مع �متد�د �لنفوذ �ل�صيوعي قام حممد د�وود بالنقالب على �بن 
عمه �مللك ظاهر �صاه, و�ألغى �مللكية و�أعلن �جلمهورية, لكنه �تبع �صيا�صة 
باأفغان�صتان  رجالهم  حتريك  على  فعملو�  �لرو�س,  تعجب  مل  متو�صطة 
فحدث �نقالب ثاٍن على حممد د�وود, و��صتلم �ل�صلطة نور تر�قي, �لذي 
�أعلن تطبيق �لنظام �ل�صيوعي بالبالد, لكنه �ختلف مع زمالئه �ل�صيوعيني 
�لأفغان من حزب »بر�صام« فانقلبو� عليه وقتلوه �صنة )1399هي( و��صتلم 

مكانه حفيظ �هلل �أمني.
كان  باأفغان�صتان,  �لد�خلية  و�ل�صطر�بات  �لنقالبات  هذه  كل 
تهيئة  �أجل  من  بالد�خل  عمالءهم  حترك  و�أ�صابعهم  ور�ءهييا  �لرو�س 
حفيظ  توىل  وملا  لأفغان�صتان,  �لرو�س  لحتالل  و�لعاملي  �لييدويل  �ملناخ 
�أن  و�أر�د  بالبالد,  �لرو�صي  �لنفوذ  يحجم  �أن  �أر�د  �ل�صلطة  �أمييني  �هلل 
يظهر مبظهر �ملحايد, وعمل على حت�صني عالقاته مع �لدول �لإ�صالمية 
�لفو�صى  �إ�صاعة  على  �لرو�س  فعمل  وباك�صتان,  �إير�ن  خا�صة  �ملجاورة, 

و�ل�صطر�بات بالبالد وكرثت �لغتيالت.
طريق  عن  �أفغان�صتان  يف  ع�صكرية  ب�صورة  �لتدخل  �لرو�س  قرر 
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هو  �لعميل  هييذ�  وكييان  �لثالث,  �ل�صيوعي  �لنقالب  يقود  جديد  عميل 
بابرك كارمل, �لذي دخل كابول ب�صحبة )80( �ألف جندي رو�صي وهو 
على ظهر دبابة رو�صية تي )72(, وقد وقع هذ� �لنقالب يف )6( �صفر 
لتبد�أ  بالكلية  و�حتلتها  �أفغان�صتان  رو�صيا  دخلت  وبه  )1400هييي(,  �صنة 

بعدها ف�صول �جلهاد �لإ�صالمي باأر�س �أفغان�صتان.

انتهاء احلرب العاملية االأوىل

7 �صفر 1337هي ي 11 نوفمرب 1918م
�لعاملية  �حلرب  �أنهت  �لتي  �ل�صهرية  �حللفاء  هدنة  بعقد  وذلك 
�حللفاء  ودول  و�لنم�صا«  وتركيا  »�أملييانيييييا  �لو�صط  دول  بييني  �لأوىل 
�أربع  طيلة  �حلييرب  هذه  ��صتمرت  ولقد  ورو�صيا«,  وفرن�صا  »�إنلرت� 
�صنو�ت, وكانت �لدولة �لعثمانية هي �أكرب �خلا�صرين يف هذه �حلرب, 
ب�صبب �ل�صيا�صات �لهوجاء لرجال حزب �لحتاد و�لرتقي �لذين قادو� 
�لدولة يف هذه �لفرتة و�أفقدوها يف �صنو�ت ما ك�صبته يف قرون, فلقد 
�لأنا�صول,  �إيطاليا جزًء� من جنوب  و�حتلت  �إ�صطنبول  �حللفاء  دخل 
تر�قيا  �إىل  بالإ�صافة  �لأنا�صول,  من  �لغربي  �لق�صم  �ليونان  و�حتلت 
م  وق�صَّ �لعثمانية,  �لدولة  على  �لعربية  �لثورة  بعد  �لعرب  و�نف�صل 
�لإنليز و�لفرن�صيون �لبالد �لعربية فيما بينهم يف معاهدة »�صايك�س 
�لقد�س,  على  و�حلماية  لفل�صطني  �حتاللهم  �لإنليز  و�أعلن  بيكو«  ي 
�لتي  �لعثمانية  �لدولة  نع�س  يف  �لأخييري  �مل�صمار  �حلييرب  هذه  وكانت 

�صقطت بعدها بخم�س �صنو�ت.
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معركة باب ال�شزري

ون�صر  �ل�صليب  خلدمة  حياتهم  نييذرو�  �لذين  �لقادة  �أ�صهر  كان 
�لدين �لن�صر�ين يف ربوع �أوروبا, هو "�صارملان" �إمرب�طور� على مملكة 

�لفرجن باأ�صرها من �أق�صاها لأدناها بعد وفاة �أخيه "كارلومان".
جتمع  �ل�صليبية,  و�حلمية  �لفورة  �صهدت  �لتي  �لفرتة  هذه  ويف 
�أنظارهم وملء  �لأعد�ء كلهم حتت ر�ية و�حدة وقائد و�حد هو حمط 
عيونهم وحاميهم �ملنتظر من �صطوة �لفاحتني �مل�صلمني, كان �مل�صلمون 
�لتي دبت بني  �لع�صبية  و�لفنت  �لد�خلية  �ل�صر�عات  يعانون  بالأندل�س 
�إىل �خليانة و�لتعامل مع  �لقبائل  �لفتح؛ مما دفع بع�س ولة  عن�صري 
وكان  �لأندل�س.  توحيد  �أر�د  �لذي  �لد�خل  بعبد�لرحمن  نكاية  �صارملان 
على ر�أ�س هوؤلء �لولة �ثنان هما: �صليمان بن يقظان �لكلبي �مللقب بابن 
�لأعر�بي, وكان و�ليا على بر�صلونة, و�حل�صني بن يحيى �لأن�صاري وكان 
عبد�لرحمن  حماربة  على  �لثنان  حتالف  حيث  �صرق�صطة,  على  و�ليا 

�لأموي, و�إف�صال فكرة توحيد �لأندل�س.
على  فييوًر�  وو�فييق  �خلونة,  "�صار�مان" دعييوة  �لفرنة  ملك  لبى 
قوية  �حلجم  كبرية  ع�صكرية  حملة  �أعييد  ذلييك  �أجييل  وميين  م�صروعهم, 

�لت�صلح.
يف هذه �لفرتة كان �حل�صني بن يحيى �لأن�صاري و�يل �صرق�صطة 
ي�صعر  �لد�خل  �لثورة على عبد�لرحمن  يقظان يف  بن  �صليمان  و�صريك 
باحلقد و�حل�صد على زميله يف �خليانة و�لثورة ب�صبب موقف �ل�صد�رة 
و�لزعامة �لذي �ت�صح به عند مفاو�صة �ل�صليبيني, وبد�أ �خلالف يبد�أ 
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من  يخرج  �أن  �حل�صني  وقرر  �لثائرين,  بني  �خل�صومة  ون�صبت  بينهما 
ن مدينته �صرق�صطة, وبالغ يف تقوية دفاعاتها, وكانت  هذ� �حللف وح�صّ
هذه �ملدينة كما هو خمطط �صلًفا نقطة �لتجمع و�للتقاء بني �لفرنة 

و�لثائرين �خلونة.
بن  �صليمان  بييقيييييادة  �لييثييو�ر  ومييعييه  "�صارملان"  جيو�س  و�صلت 
و�أهلها  �لتح�صني,  �صديدة  فوجدوها  �صرق�صطة  مدينة  �إىل  يقظان 
عنها,  للدفاع  و�ل�صتعد�د  �لتحوط  غاية  يف  يحيى  بن  �حل�صني  بقيادة 
ب�صدة,  �حل�صار  عليها  و�صربا  �ملدينة  فتح  وحاول"�صارملان"و�صليمان 
لكن �صدة �لتح�صني و�ل�صتماتة يف �لدفاع وقفا �صًد� منيًعا �أمام جيو�س 
�لفرنة وباقي �لثائرين, ويف �لوقت نف�صه جاءت �لأخبار لي"�صارملان" 
"�صارملان"- قد �نتهزو�  �أعد�ء  �ألد  �أن �لقبائل �ل�صك�صونية -  من بالده 
�صعر  وهنا  �لر�ين,  ور�ء  فيما  �أر��صيه  باجتياح  وقامو�  غيابه  فر�صة 
�قتحام  يف  ف�صل  بعدما  �لأندل�س  يف  بقائه  من  فائدة  ل  "�صارملان" �أنه 
خلفه  من  و�أعيييد�وؤه  �مل�صلمني,  خونة  من  حلفاوؤه  و�ختلف  �صرق�صطة, 
لكنه  بالده,  �إىل  ب�صرعة  �لرجوع  فقرر  بفرن�صا؛  �أر��صيه  على  ��صتولو� 
لتخاذله وخد�عه  �بن يقظان  �صليمان  ب�صدة من حليفه �خلائن  غ�صب 

له؛ فقب�س عليه و�أخذه معه �إىل بالده �أ�صرًي�.
�إىل بالده عن طريق  "�صارملان" بجيو�صه بعد ذلك عائًد�  �جته 
�إ�صبانيا  بني  �لفا�صلة  �لكربى,   - �لرب�ن�س   - �لربنيه  جبال  ممر�ت 
باأحرف من ذهب و�صياء  ن�صطره  �أن  وفرن�صا, وهناك حدث ما يجب 
عليه  كييان  ما  و�لالحقة  �حلالية  �لأجيييييال  لتعرف  �لتاريخ؛  كتب  يف 
�أر�صل  حيث  �لنظري,  منقطعة  و�صجاعة  �إميان  وقوة  عزم  من  �آباوؤهم 

www.alukah.net
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للتعاون مع ولدي  �لد�خل فرقة من جي�س قرطبة  �لأمري عبد�لرحمن 
"�صارملان" يف ��صرتد�د �لأ�صري, على  �ملاأ�صور لدى  �صليمان بن يقظان 
بالتعاون  �صليمان  �بنا  وعي�صون  مطروح  قام  فقد  خيانته,  من  �لرغم 
مع �حل�صني �لأن�صاري وجنود قرطبة, و�لتخطيط على موؤخرة �جلي�س 

�لفرني.
�أ�صفر  �ملفاجاأة  هييول  وميين  وجي�صه,  "�صارملان"  على  فهجمو� 
مل  حيث  للكافرين؛  ومييروعيية  للم�صلمني  ر�ئييعيية  نتيجة  عيين  �لهجوم 
�ل�صيقة,  �ل�صعاب  تلك  يف  �أنف�صهم  عن  يد�فعو�  �أن  �لفرجن  ي�صتطع 
و�أ�صفر �لهجوم �ملفاجئ عن ف�صل موؤخرة �جلي�س �لفرني و�نتزعت 
منها �لأ�صالب و�لأمتعة ويف مقدمتها �خلز�نة �مللكية, وكذلك �لأ�صرى 
ويف مقدمتهم �صليمان بن يقظان, ومزقت �ملوؤخرة نف�صها �صر ممزق, 
"�صارملان", و�أقرب  �أتباع  �أخل�س  �أمري فرني من  و�لتي كان يقودها 
�لأمييري  هييذ�  قتل  وقييد  "رولن",  �أو  "هردولند"  و��صمه  �أ�صدقائه 
مقتله  وكييان  �جلي�س,  موؤخرة  على  �لفجائية  �لهجمة  يف  جنوده  مع 
�أن  بالذكر  و�جلدير  "�صارملان",  خا�صة  �لفرجن,  على  كبرية  م�صيبة 
�لأدب �لفرن�صي خلد ذكر "رولن" هذ� باأن�صودة مكونة من �أربعة �ألف 
وتغلب  �لأنا�صيد,  �أ�صهر  وهي من  رولن"؛  "�أن�صودة  با�صم  بيت عرفت 
برجاله  �لعدو  يهتم  كيف  ا  �أي�صً وتو�صح  و�خلر�فات,  �لأ�صاطري  عليها 
باب  موقعة  ظلت  بل  بعدهم,  من  لالأجيال  ذكر�هم  ويخلد  و�أبطاله, 
وكذلك  �لفرجن,  و�ل�صعر�ء  �لكتاب  من  لكثري  خ�صًبا  م�صتقى  �ل�صزري 

كتاب �ملالحم لقرون عديدة.
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احلروب ال�شينية اليابانية

- احلرب ال�صينية اليابانية الأوىل )1894- 1895م(:
كوريا؛  على  �ل�صيطرة  يف  و�ليابان  �ل�صني  تناف�س  ب�صبب  ن�صبت 
على  �ل�صني  �صيادة  على  و�فقت  قد  )1885م(  �صنة  �ليابان  كانت  �إذ 
كوريا, لكنها يف عام )1896م( حملت ملك كوريا على �إلغاء �لتفاقية, 
�ليابان يف هذه  �ل�صريع جنود  �لن�صر  �ندلعت فتنة ببالده وكلل  حينما 
بني  و�أبرمت  �حلييرب,  هذه  يف  و�ليابان  �ل�صني  بني  و�أبرمت  �حلييرب, 
�ل�صني و�ليابان معاهدة �صيمو نو �صيكي �صنة )1895م(, منحت كوريا 

مبقت�صاها جزيرة لياوتونغ من �ل�صني و�أعطيت لليابان.

- احلرب ال�صينية اليابانية الثانية )1931- 1945م(:
�صرق  على  �ل�صيطرة  يف  �ليييييابييان  لرغبة  �حلييرب  هييذه  �ندلعت 
�لرعايا  ممتلكات  حاميتها  �ليابان  عززت  )1931م(  عام  ففي  �آ�صيا. 
م�صحوًنا  قطاًر�  معروف  غري  ل�صبب  �صينية  قوة  و�صربت  �ليابانيني, 
على  �ليابانيون  فا�صتحوذ  )مكدن(.  مدينة  بقرب  �ليابانيني  باجلنود 

من�صوريا كلها.
�أنحاء  من  كثرًي�  �نتزعت  قد  �ليابان  كانت  )1935م(  عام  ويف 
�ل�صني, و��صتولت على بكني و�صنغهاي وتانكني عا�صمة �ل�صني �لوطنية 

وقتئٍذ.
مدنها  جميع  �ل�صني  من  �نتزعت  قد  كانت  )1940م(  �صنة  ويف 
رغم  �لقتال  و��صلو�  �ل�صينيني  لكن  �ل�صرقي,  �ل�صاطئ  على  �لكربى 

www.alukah.net
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�لهز�ئم �ملتو�لية �لتي حلت بهم.
�لوليات  و�أعلنت  بالقنابل,  هاربر  بريل  �ليابان  �صربت  وحينما 
من  جزًء�  �ليابانية  �ل�صينية  �حلرب  �أ�صبحت  عليها.  �حلرب  �ملتحدة 
�حلرب �لعاملية �لثانية؛ فاأعلنت �ل�صني �حلرب على دولتي �ملحور, ورغم 
�مل�صاعدة �لتي قدمها �خللفاء لل�صني وت�صتت �لقو�ت �ليابانية يف ميادين 
متعددة, فقد �زد�د مركز �ل�صني �حلربي حرًجا حتى ني�صان )�إبريل( 
�صنة )1945م(. حني بد�أت �جليو�س �ل�صينية تهاجم �ليابانيني �لذين 
مل يلبثو� �أن �صلمو� يف �آب )�أغ�صط�س( �صنة )1945م( لدول �خللفاء بعد 

�إلقاء �أول قنبلة ذرية على هريو�صيما.

�شنوات واأحداث

)1792م( �أعلنت فرن�صا �حلرب على �لنم�صا.
)1793م( �أعلنت فرن�صا �حلرب على بريطانيا, وهولند� و�إ�صبانيا.

)1799م( ت�صلم نابليون بونابرت �ل�صلطة.
)1803م( �أعلنت بريطانيا �حلرب على فرن�صا.

)1805م( هزم نابليون بونابرت �لرو�س و�لنم�صاويني.
)1806م( هزم نابليون �لربو�صيني.

)1807م( هزم نابليون �لربو�صيني يف فريد لند.
)1808م( �حتلت فرن�صا �إ�صبانيا و�لربتغال.

)1812م( �نتهى هجوم نابليون على رو�صيا بكارثة عمت �جلي�س 
�لفرن�صي.
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)1813م( هزم نابليون بونابرت يف ليبرنيغ, هزمه �لنم�صاويون, 
و�لربو�صيون, و�لرو�س.

)1814م( نفي نابليون بونابرت �إىل جزيرة �إلبا بعيًد� عن �صاحل 
�إيطاليا.

)1815م( هروب نابليون من منفاه وح�صوره �إىل باري�س.
يف  نكر�ء  هزمية  نابليون  هزم  �ل�صنة  هذه  �أو�خيير  يف  )1815م( 

معركة و�ترلو.

معركة ذي قار

ذو قار: ماء لبكر بن و�ئل قريب من �لكوفة وبينها وبني و��صط.
�أميير  و�أبلغها يف توهني  �لييعييرب,  �أييييام  �أعييظييم  ميين  قييار  ويييوم ذي 

�لأعاجم, وهو يوم لبني �صيبان.
كان �أبرويز ملك �لفر�س �أغز�هم جي�ًصا, فظفرت بنو �صيبان, وهو 

�أول يوم �نت�صرت فيه �لعرب من �لعجم.
قال بكري بن �لأ�صم )�أحد بني قي�س بن ثعلبة(:

ه���م ي����وم ذي ق����ار وق����د ح��م�����س ال��وغ��ى
خ����ل����ط����وا ل�����ه�����اًم�����ا ج����ح����ف����اًل ب���ل���ه���ام

����س���رب���وا ب���ن���ي الأح���������رار ي�����وم ل��ق��وه��م
ب�����امل�����������س�����ريف ع�����ل�����ى �����س����م����ي����م ال�����ه�����ام

و�إن ك�صرى �أنو�صرو�ن ملا غ�صب على �لنعمان بن �ملنذر ب�صبب عدي 

www.alukah.net
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�أن يدخلوه جبلهم,  فاأبو�  بني طيء,  �لنعمان  �أتى  �بنه,  وزيد  �بن زيد, 
فلما  للقهر,  فاأتاهم  لأم,  بن  بن حارثة  �صعد  �بنه  �لنعمان  وكانت عند 
�أبو� دخوله مر يف �لعرب ببني عب�س, فعر�صت عليه بنو رو�حة �لن�صرة.

فقال لهم: ل �أيدي لكم بك�صرى.
و�صكر ذلك لهم, ثم و�صع و�صائع له عند �أحياء �لعرب, و��صتودع 
ود�ئع. فو�صع �أهله و�صالحه عند هانئ بن قبي�صة بن هانئ بن م�صعود 
عب�س,  بني  مثل  �لعرب  وجتمعت  �صيبان,  بن  ذهل  بن  ربيعة  بني  �أحد 

و�صيبان, وغريهم, و�أر�دو� �خلروج على ك�صرى.
�لنعمان  وخرج  �لنعمان,  �مللك  على  بالأمان  ك�صرى  ر�صول  فاأتى 
معه حتى �أتى �ملد�ئن, فاأمر به ك�صرى فحب�س ب�صاباط, فقيل: �إنه مات 
قيل  ثم  مات  حتى  فد��صته  �لفيلة  �أرجييل  بني  طرحه  وقيل:  بالطاعون, 
بن  هانئ  بن  قبي�صة  بن  هانئ  عند  و�صعه  قد  وبيته  ماله  �إن  لك�صرى: 

م�صعود �ل�صيباين.
فبعث �إليه ك�صرى: �إن �أمو�ل عبدي �لنعمان عندك, فابعث بها �إيل.

فبعث �إليه: �أن لي�س عندي مال.
فعاود. فقال: �أمانة عندي, ول�صت م�صلمها �إليك �أبًد�.

فبعث ك�صرى �إليه �لهامرز, وهو مرز بانه �لكبري يف �ألف فار�س من 
�لعجم. وقيل: كانت �لعرب جمتمعة عند هانئ بن قبي�صة, و�أ�صارو� عليه 

�أن يفرق دروع �لنعمان على قومه وعلى �لعرب. فقال: هي �أمانة.
فقيل له: �إن ظفر بك �لعجم �أخذوها هي وغريها, و�إن ظفرت �أنت 

بهم رددتها على عادتها.
بنو  وعبى  درع,  �آلف  �صبعة  وكانت  وغريهم,  قومه  على  ففرقها 
ونادى  �حلييرب,  ووقعت  قييار,  ذي  �أر�ييس  ونزلو�  �لفر�س,  تعبية  �صيبان 
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حملة  عليهم  فاحملو�  بالن�صاب,  يغرقونكم  �لقوم  "�إن  �لعرب:  منادي 
رجل و�حد".

و�أخييذ  فقتله  �لي�صكري  حرثة  بن  يزيد  له  فييربز  �لهامرز,  وبييرز 
ديباجه وقرطيه و�أ�صورته, وكان �ل�صتظهار يف ذلك �ليوم �لأول للفر�س.
ثم كان ثاين يوم وقع بينهم لقتال, فجزعت �لفر�س من �لعط�س, 
ف�صارت �إىل �جلبايات, فتبعتهم بكر وباقي �لعربان �إىل �جلبايات يوًما, 
�حلرب,  ��صتدت  وبها  قار,  ذي  بطحاء  �إىل  فحالو�  �لأعاجم,  فعط�س 

و�نهزمت �لفر�س.
وكانت وقعة ذي قار �مل�صهورة يف �لتاريخ �إنها يوم ولدة ر�صول �هلل 

ملسو هيلع هللا ىلص, وك�صرت �لفر�س ك�صرة هائلة, وقتل �أكرثهم.

وكان �أول يوم �نت�صف فيه �لعرب من �لعجم, وهي من مفاخر بكر 
�بن و�ئل.

ثورة »4)« متوز 958)م

ثورة ع�صكرية لقت تاأييًد� من �ل�صعب, وقعت بالعر�ق, وق�صت على 
�لثاين  في�صل  �مللك  ولقي  �إعالن �جلمهورية  �إىل  و�أدت  �مللكي,  �لنظام 
م�صرعهم,  �ل�صعيد  نوري  �لييوزر�ء  ورئي�س  عبد�هلل  �لأمييري  عهده  وويل 
جديدة  ووز�رة  �لربيعي,  نيب  �لفريق  برئا�صة  �صيادة  جمل�س  وتاألف 
�لعقيد  فيها  ��صرتك  قا�صم,  �لكرمي  عبد�هلل  �لركن  �لزعيم  برئا�صة 

�لركن عبد�ل�صالم حممد عارف.
�لها�صمي  �لحتيياد  من  �لعر�ق  �ن�صحبت  �لثورة  ناح  �أثيير  وعلى 

)�لعر�ق و�لأردن(.
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غزوة ال�شويق

ر�أ�صه ماء من جنابة  �أن ل مي�س  بدر  بعد غزوة  �صفيان  �أبو  ونذر 
حتى يغزو حممًد� ملسو هيلع هللا ىلص فخرج يف )200( ر�كب, و�أغار بالعري�س يف ناحية 

�ملدينة فقطعو� �أ�صو�رً� من �لنجيل, و�أحرقوها وقتلو� رجلني وفرو�.
وطرحو�  �أفلتو�  ولكنهم  فطاردهم,  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�صول  �خلرب  و�أتييى 
�إىل  مطاردتهم  يف  �مل�صلمون  وبلغ  ليتخففو�  و�لأزو�د  �ل�صويق  من  كثرًي� 

قرقرة �لكدر.

احلرب االأمريكية االإ�شبانية

�إىل جانب ثو�ر  �لوليا ت �ملتحدة �لأمريكية   هي حرب خا�صتها 
كوبا �صد �إ�صبانيا؛ لتحرير كوبا من �ل�صيطرة �لإ�صبانية.

بد�أت �لثورة يف كوبا �صنة )1895م(, فكبدت موؤ�ص�صات �ل�صتثمار 
كوبا  �أهمية  �ملتحدة  �لوليات  تبينت  كذلك  فادحة,  خ�صائر  �لأمريكية 
من  �لو�صطى  �أمريكا  يف  �لقناة  حفر  مل�صروع  بالن�صبة  �ل�صرت�تيجية 

�ملحيطني.
و�أثار �ل�صعور �لعد�ئي يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية خطب �لوزير 
�لإ�صباين �ملفو�س بو��صنطن �لذي نال فيه من �لرئي�س )مكنلي(, كما 

�أثار �إغر�ق �ملدرعة �لأمريكية )مني(.
 )24( يف  �إ�صبانيا  على  �حلرب  �ملتحدة  �لوليات  �أعلنت  عندها 

ني�صان )�إبريل( �صنة )1898م(.
�لبحري بقيادة جورج  �لأ�صطول  �أيار )مايو( هزم  �أول �صهر  ويف 
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ديوي �لأ�صطول �لبحري �لإ�صباين يف مانيال بجزر �لفيليبني.
�صنتياغو  يف  �لإ�صباين  �لأ�صطول  حتطم  )يوليو(  متوز   )3( ويف 

بكوبا ومتكنت �لوليات �ملتحدة من �حل�صول على ت�صليم �صنتياغو.
يف  باري�س  ومعاهدة  �لهدنة,  وقعت  )�أغ�صط�س(  �آب   )12( ويف 

)10( كانون �لأول )دي�صمرب( �صنة )1898م(.
وكان من �صروط هذه �ملعاهدة حترير كوبا حتت و�صاية �لوليات 

�ملتحدة.
وعن  وغيير�م,  بورتوريكو  عن  �ملتحدة  للوليات  �إ�صبانيا  وتنازلت 

�لفيليبني يف مقابل )20( مليون دولر.
وبذلك �نحلت �لإمرب�طورية �لإ�صبانية, و�رتبطت �لوليات �ملتحدة 
�رتباًطا  �أكرث  �أ�صبحت  كما  جديدة,  ب�صورة  �لالتينية  �أمريكا  مب�صاكل 

مبجرى حو�دث �ل�صرق �لأق�صى.

احلرب االأهلية االإجنليزية

يف عام )1649م( حوكم ملك �إنلرت� �صارلز �لأول بتهمة �خليانة 
وكان  �لإنليزية,  �لأهلية  �حلرب  �ندلعت  وباإعد�مه  و�أعييدم,  �لعظمى 

�ل�صر�ع يف �لربملان حول وجود �مللك �أو عدم وجوده.
�إنلرت�  وكانت  �لأهلية,  �حلييرب  �ندلعت  )1642م(  عييام  ففي 

منق�صمة �إىل ق�صمني:
�صارلز  �مللك  �أيييدو�  �لذين  �لفر�صان  ا  �أي�صً ويدعون  �مللكيون:   -1

�لأول.
2- �أ�صحاب �لروؤو�س �مل�صتديرة: �لذين �أيدو� �لربملان.
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�مل�صتديرة  �لروؤو�س  و�أ�صحاب  �صعيًفا,  قائًد�  �صارلز  �مللك  وكان 
كان يوؤيدهم �لأ�صطول بقيادة �جلرن�ل �للورد فريفاك�س و�للورد �أوليفر 

كرومويل.
وبحلول عام )1649م( كان �للورد كرومويل قد هزم �صارلز و�أعلن 
حكم  كان  �لعديدة  �لإ�صالحات  من  �لرغم  وعلى  جمهورية,  �إنلرت� 

كرومويل من دون �صعبية.
�أن يعتلي  ويف عام )1660م( طلب �جلي�س من �بن �مللك �صارلز 

�لعر�س.
وهكذ� �أعيدت �مللكية من جديد.

احلرب الباردة

�لدولية  �ل�صيا�صة  يف  ��صتعماله  �صاع  ��صطالح  �لباردة:  �حلرب 
�ملعا�صرة يف �لفرتة �لتالية للحرب �لعاملية �لثانية؛ لو�صف حالة �لتوتر 
�لدويل �لناجمة من �خلالفات بني �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لحتاد 
كم�صكلة  �لدولية,  �مل�صاكل  من  عدد  حول  �ملتحدة,  �لأمم  يف  �ل�صوفيتي 

توحيد �أملانيا, وم�صكلة كوريا.
وقد ترتب عليها �نق�صام �لعامل �إىل مع�صكرين: 

1- مع�صكر �لدول �لغربية.
2- مع�صكر �لدول �ل�صرقية.

وحماولة كل منهما �إدخال �أكرب عدد ممكن من �لدول يف �أحالفه 
�لع�صكرية �أو يف نطاق �صيا�صته.
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وقد �نتهت هذه �لفكرة برمتها بعد �نهيار �لحتاد �ل�صوفيتي �أو�خر 
�لقرن �ملا�صي وتفكك جمهورياته و��صتقاللها.

حرب البوير

حرب �لبوير �أو حرب جنوب �إفريقيا: جرت �أحد�ث هذه �حلروب 
منذ عام )1899م(, حتى عام )1902م(.

وولية  )�لرتن�صفال(  �إفريقيا  جنوب  جمهورية  بني  ن�صبت  وقد 
�أور�جن �حلرة من جانب, وبريطانيا من جانب �آخر.

غري  �لربيطانيني  زحف  من  طوياًل  �أمييًد�  لبوير  �صدر  �صاق  فلقد 
�لعد�ء �صر�ًما عقب ك�صف  ز�د  �إفريقيا, كما  د�خلية جنوب  �ملتوقف يف 
مناجم �لذهب �لغنية بالرتن�صفال �صنة )1866م(, وح�صور عدد كبري من 
�ملغامرين �لربيطانيني؛ فاأبت حكومة لبوير منحهم حقوق �ملو�طنة وفر�صت 

عليهم �صر�ئب فادحة, على �لرغم من �حتجاجات �حلكومة �لربيطانية.
وز�د �ملوقف حرًجا بحدوث غارة جيم�صن �صنة )1895م( و�لتي 
لال�صتيالء  بريطانية  موؤ�مرة  باأنها  كروجر  �لبزيري  �لزعيم  ف�صرها 
على �لرتن�صفال, و�لتي �أدت �إىل �إبر�م حمالفة ع�صكرية بني �لرتن�صفال 

وجمهورية �أور�جن �حلرة )1896م( للدفاع عن ��صتقاللها.
�حلاكم  ملرت  �ألفرد  �ل�صري  مطلب  �لربيطانية  �حلكومة  و�أجابت 
�لعام مل�صتعمرة جنوب �إفريقيا وقتئذ, فاأنفذت قو�ت �إليها لإظهار عزمها 
حكومة  فطلبت  �لتجارية,  رعاياها  حقوق  تعده  كانت  عما  �لدفاع  على 
طلبهما  رف�س  وحينما  �لقو�ت,  هذه  �صحب  �حلرة  و�أور�جن  �لرتن�صفال 

�أعلنتا �حلرب يف ت�صرين �لأول )�أكتوبر( �صنة )1899م(.
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مافيكنغ,  و�نتزعت  باهرة,  �نت�صار�ت  �لبوير  قييو�ت  و�أحيييرزت 
وحا�صرت كمربيل وليد ي�صمث.

�إمييد�د�ت  بيياإنييز�ل  )1900م(  �صنة  مكا�صبها  تيار  �نح�صر  ولكن 
بريطانية كبرية �لعدد, ح�صنة �لتجهيز.

وكت�صرن  روبرت�س  �للوردين  بقيادة  �لربيطانيون  �جلند  و�حتل 
جميع �ملدن �لكربى, و�صمت بريطانيا ر�صمًيا دولتي �لبوير, كان يعتقد 
�أن �حلرب �صوف ت�صع �أوز�رها بعد قليل, ولكن �صرع �لبوير يف �صن حرب 
ع�صابات با�صلة حتت قيادة بوثا و�صمط�س, فرد كت�صرن على هذ� �ل�صرب 
من �لقتال باعتقال �لن�صاء و�لأطفال �لبوير يف مع�صكر�ت, حيث فتكت 
�لبيوت  �لأمر��س بعدد كبري منهم, وح�صار م�صاحات كبرية, وتفتي�س 

بحًثا عن �ملحاربني �لبوير.
و��صطر �لبوير �أخرًي� �إىل �إلقاء �ل�صالح, و�أبرمت معاهدة فرينغنغ 

يف )13( �أيار/ مايو )1902م(.

حرب اال�شتقالل االأمريكية

حرب �ل�صتقالل �لأمريكية )1775-1783م(: هو �لن�صال �لذي 
�نتهى بح�صول �لوليات �لثالث ع�صرة �ملطلة على �ملحيط �لأطلنطي يف 
�أمريكا �ل�صمالية على ��صتقاللها من بريطانيا �لعظمى, وقيام �لوليات 

�ملتحدة.
ففي منت�صف �لقرن �لثامن ع�صر �ت�صعت �خلالفات بني بريطانيا 
طريقة  حيث  من  و�لبنيان  �لبحر  بني  �ملمتدة  �ل�صغرية  و�مل�صتعمر�ت 

�حلياة و�لتفكري و�مل�صالح.
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حروب االأفيون

ن�صبت هذه �حلروب بني �ل�صني وبريطانيا �صنة )1839- 1842م(؛ 
فقد كان �لربيطانيون يتوقون �إىل �أن تلغي �ل�صني �لقيود �لتي فر�صتها 
�نت�صرو�  �لتي  للحرب  و�صبًبا  حجة  فاتخذو�  �خلارجية,  جتارتها  على 

فيها ب�صهولة.
خمزون  جميع  تدمري  وت  �لأفيون,  ��صتري�د  �ل�صني  على  وحظر 
مع  تربم  �أن  على  �ل�صني  و�أكرهت  �لربيطانيون.  ميلكه  �لذي  �لأفيون 
مبقت�صاها  فتحت  و�لتي  )1842م(,  �صنة  تانكني  معاهدة  بريطانيا 
�لتجارة  وجه  يف  وتنغبو  وتوت�صاو,  و�أمييوي,  و�صنغهاي,  كانتزن,  مو�نئ 

�لربيطانية, وتنازلت عن هونغ كونغ لربيطانيا.

حرب البا�شفيك

وقعت بني �صيلي و�لدولتني �حلليفتني بريو, وبوليفيا �صنة )1879- 
1884م(, وبد�أ �لنز�ع حينما �ألغى رئي�س بوليفيا �صنة )1879م( �لعقد 
�لذي كان يعطي �صركة �صيلية حق ��صتغالل بع�س مناجم �لنرت�ت باإقليم 

�أتاكما ببوليفيا.
فاندلع فوًر� لهيب �حلرب, ودخلتها بريو للتز�مها بتحالف دفاعي 

مع بوليفيا, و�نت�صرت �صيلي, ووقعت معاهدتان منف�صلتان:  
عام  وهدنة  وبريو  �صيلي  بني  )1883م(  �صنة  �أنكون  معاهدة   -1

)1884م(.
وبوليفيا,  �صيلي  بني  )1904م(  �صنة  نهائية  �صلح  معاهدة   -2
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بريو  لها  و�عرتفت  �تاكانا,  مقاطعة  على  بوليفيا  من  �صل�س  وح�صلت 
بال�صيطرة على مقاطعتي تاكنا و�أريكا.

احلرب البلوبونيزية

قبل   )431( �صنة   )74( د�مييت  حرب  هي  �لبلوبونيزية  �حلييرب 
�أثينا  بني  �ل�صر�ع  هييذ�  كييان  �مليييييالد.  قبل   )404( عييام  حتى  �مليالد 

و�إ�صربطة يف بالد �لإغريق �لقدمية.

حرب القرم

تف�صل  �ل�صوفيتي  �لحتاد  يف  جزيرة  �صبه  هي  �لقرمي:  �أو  �لقرم 
�لبحر �لأ�صود عن بحر �آزوف.

و�إنييلييرت�  وفرن�صا  تركيا  وبييني  رو�صيا  بييني  �حلييرب  فيها  جييرت 
و�لبياموته )1954-1856م(, وهي جزء من جمهورية �أوكر�نيا.

احلروب االإيطالية

�أدت �ملناف�صة بني �لوليات �لإيطالية �لتي ظهرت يف ع�صر �لنه�صة 
�إىل دعوة بع�س دول �أوربا �لناه�صة, خا�صة فرن�صا و�إ�صبانيا للتدخل يف 
ف�س �ملنازعات �لقائمة بينها؛ مما �أدى �إىل فقد�ن �لإيطاليني حرياتهم 

و��صتقاللهم مدة قرون ثالثة.
عييام  و�نييتييهييت  )1494م(  عيييام  �لإيييطييالييييية  �حلييييروب  بييييد�أت 

)1529م(.
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حروب البلقان

�لأوروبية  �لأر��صي  لمتالك  ق�صريتان  حربان  �لبلقان,  حروب 
عام  حتى  )1912م(  عييام  منذ  �لعثمانية,  لييالإمييرب�طييورييية  �لتابعة 

)1913م(.

احلروب البونية

�أجل  من  وقرطاجة  روما  بني  حروب  ثالثة  هي  �لبونية  �حلييروب 
�صيادة �لبحر �ملتو�صط.

�لأوىل عام )241-264( قبل �مليالد, كما  �لبونية  بد�أت �حلرب 
بد�أت �حلرب �لبونية �لثانية عام )201-218( قبل �مليالد وهي �أ�صهر 
�أن  �إىل  هناك  وناحه  �إيطاليا  هانيبال  بغزو  متتاز  �لثالث,  �حلروب 
باءت جهوده بالف�صل نتيجة لق�صور �لإمد�د�ت. وبد�أت �حلرب �لبونية 
�لثالثة عام )146-149( قبل �مليالد. حو�صرت فيها قرطاجنة, لكنها 

مل ت�صت�صلم, فتحها ��صكيبيو �أفريكانو�س �لأ�صغر ودمره عن �آخرها.

احلروب الرو�شية الرتكية

عام  و�نتهت  )1696م(  �صنة  �لرتكية  �لرو�صية  �حلييروب  بييد�أت 
)1878م(, �أعلنتها رو�صيا �صد تركيا �ملتد�عية يف �صبيل تو�صعها �لعظيم, 
وحتقيق �لهدف �لأول لبطر�س �لأكرب, وهو �لو�صول �إىل �صو�حل �لبحر 

�لأ�صود.
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حروب ال�شيخ

معاهدة  مبقت�صى  لبالدهم,  جنوبًيا  حًد�  �صوتلج  نهر  �ل�صيخ  قبل 
بريطانيا عام )1809م(, لكن زعيمهم جند�ن خ�صي نو�يا �لربيطانيني 
و�صن  )1825م(,  �صنة  بجي�صه  �لنهر  فعرب  �أر�صهم,  غزو  يف  �ل�صيئة 
عليهم هجوًما قوًيا, لكنه هزم �صنة )1846م( و�أرغم على قبول �حلماية 
�صنة  �ل�صيخ  وثار  حقًد�,  �لنفو�س  فغلت  ك�صمري,  �صلخ  وعلى  بالده  على 
�لربيطانيون  و�صم  )1849م(,  �صنة  �لثورة  �أخمدت  لكن  )1848م(, 

جميع �أر�صهم �إىل ممتلكاتهم �لهندية.

حروب العبيد

بها  قييام  ثييور�ت  ثييالث  �لييروميياين  �لتاريخ  ي�صجل  �لعبيد:  حييروب 
�لعبيد يف تو�ريخ عدة:

1- )134 - 132( قبل �مليالد.
2- )104 - 101( قبل �مليالد

3- )73 - 71( قبل �مليالد.
وقعت �لثورتان �لأوليان يف �صقلية, �أما �لثالثة فكانت �لثورة �لتي 
�صديدة  بقوة  �لأميير  �آخيير  و�أخمدها  �إيطاليا,  يف  �صبارتاكو�س  تزعمها 

كر��صو�س ويوميني.

احلروب الغالية

�حلروب �لغالية: هي �حلمالت �لتي قام بها يوليو�س قي�صر بو�صفه 
حاكم وليتي بالد �لغال و�لربيا )58 - 51 قبل �مليالد(.

كانت �أولها ملنع �لقبائل �لهلنتية من عبور �لر�ين لال�صتقر�ر يف 
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�جلنوب �لغربي ببالد �لغال.

احلروب الفار�شية

بد�أت �حلروب �لفار�صية عام )499 - 448 قبل �مليالد(.
بد�أ  �لفار�صية,  �لإمرب�طورية  �صد  �لإغريقية  �ملييدن  �صر�ع  وهو 
�ل�صر�ع بثورة �ملدن �لأيونية �لإغريقية على �صاطئ �آ�صيا �ل�صغرى �صد 

حكم د�ر �لأول, و�صاعدت �أثينا و�أرتريا �لثو�ر.

احلروب الفرن�شية الهندية

وهي  )1689-1763م(  عام  �لهندية  �لفرن�صية  �حلييروب  بييد�أت 
تطلق على حروب �أمريكا �ل�صمالية �ل�صتعمارية بني �إنلرت� وفرن�صا يف 
نهاية �لقرن �ل�صابع ع�صر وخالل �لقرن �لثامن ع�صر؛ وتت�صل بحروب 
قارة  من  �ل�صرقي  �جلزء  على  �ل�صيطرة  هدفها  �لأوروبية,  �ملحافظات 

�أمريكا �ل�صمالية.

معركة نهر الدم

ر�صي   – �لوليد  بن  خالد  بقيادة  �مل�صلمني  �نت�صار  ل�صدى  كان 
"�لوجلة" على �لفر�س ومن عاونهم من ن�صارى  �هلل عنه - يف معركة 
�لعرب يف �لعر�ق, �أثر بالغ يف نفو�س ن�صارى �لعر�ق يف �لوجلة؛ خا�صة 
�أنه كان بني قتلى �لوجلة �بنا زعيمني كبريين منهما, وهذ�ن �لزعيمان 
هما "جابر بن بجري" و"عبد �لأ�صود", وعندما قررو� �لنتقام ملا جرى 
منه  وطلبو�  بك�صرى,  و��صتغاثو�  كبرية,  باأعد�د  جتمعو�  بالوجلة  لهم 

www.alukah.net
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�لإمد�د�ت؛ فانتع�صت �آمال ك�صرى, وفرح بكتاب �لن�صارى من "�ألي�س" 
بعد  �ملنطقة  يف  يييز�ل  ل  وكييان  جاذويه" ي  "بهمن  �لكبري  لقائده  وكتب 
هزمية �لوجلة وغلطته �لع�صكرية �لتي �أبعدته وجي�صه عن ميد�ن �لقتال 
جي�س  مع  لل�صد�م  "�ألي�س"  يف  للن�صارى  ين�صم  بيياأن  ك�صرى  فاأمره  ي 
�مل�صلمني. ويتوجه "بهمن جاذويه" �إىل "�ألي�س", ويف �لطريق يعود بهمن 
"جابان" �لذي كان  للقائد  قيادة �جليو�س  لأمر مهم, ويرتك  للمد�ئن 

عاماًل حمنًكا, لكن �صخ�صيته �صعيفة.
جيو�س  من  �ألي�س  منطقة  �إىل  �أقييرب  �لفار�صية  �لإمييد�د�ت  كانت 
و�صادف  �ل�صليبي,  �ملجو�صي  �لتحالف  جنود  �أمام  و��صطف  �مل�صلمني, 
�أعدو� طعام  �أن �جليو�س �لفار�صية و�ل�صليبية قد  و�صول خالد وجي�صه 
�لغد�ء وجل�صو� للطعام, وعندها �أمرهم �لقائد �لعام "جابان" باأن يرتكو� 
�لغرور و�لكرب د�خلهم؛  �لطعام وي�صتعدو� لل�صد�م مع �مل�صلمني, ولكن 
لأن تعد�دهم كان يفوق �لي)150( �ألًفا! وخالفو� �أمر قائدهم �لأعلى, ثم 
خالفوه مرة �أخرى عندما �أمرهم باأن ي�صعو� �ل�صم يف �لطعام؛ فاإذ� ما 
�نت�صر �مل�صلمون و�أكلو� من هذ� �لطعام ماتو�! ولكنهم �غرتو� وتكربو� 

وظنو� �أنهم ل ُيغلبون.
عندما ر�أى خالد وجنوده هذ� �لغرور و�لكرب من جنود �لتحالف 
ينتقل  �صار  �لذي  �لقتال  وبد�أ  عليهم,  مبا�صرة  بالهجوم  �أو�مره  �أ�صدر 
�مل�صلمني,  على  �ل�صليبي  و�حل�صد  �حلقد  لقوة  منه  �أ�صد  �إىل  حال  من 
وكذلك �صرب �لفر�س؛ طمًعا يف و�صول �لقائد بهمن جاذويه بالإمد�د�ت 
من �ملد�ئن, ولقي �مل�صلمون مقاومة عنيفة منهم, وعندها نذر خالد هلل 
�أحًد�  منهم  �أ�صتبقي  �أل  �أكتافهم  �إن منحتنا  عليَّ  لك  �إن  "�للهم  فقال: 
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يف  �مل�صلمني  قوة  بدمائهم!" و�زد�دت  نهرهم  �أجري  حتى  عليه  قدرنا 
�لقتال, خا�صة م�صلمي بكر بن و�ئل؛ حيث كانو� �أ�صد �لنا�س على ن�صارى 
باإم�صاك  خالد  فاأمر  �مل�صلمون,  �نت�صر  حتى  �لأمر  يطل  ومل  قبيلتهم, 
�لأ�صرى, و�أخذهم عند نهر �ألي�س, و�صد عنه �ملاء, ومكث ملدة يوم وليلة 
وعندما مل  نذر هلل,  كما  بدمائهم  �لنهر  يجري  �أعناقهم حتى  ي�صرب 
�أهل  �أنك قتلت  "لو  �لقعقاع بن عمرو خلالد:  �لنهر بدمائهم قال  يجر 
�لأر�س جميًعا مل جتر دماوؤهم! فاأر�صل �ملاء على �لدماء فيجري �لنهر 
وقتل  �لدم",  بي"نهر  يومها  �لنهر  ف�صمي  ذلك,  خالد  بدمائهم" ففعل 

يومها �أكرث من )70( �ألًفا من جنود �لتحالف �ل�صليبي �ملجو�صي. 
, فيقول كلمته  – ر�صي �هلل عنه -  �أبوبكر  للخليفة  �خلرب ي�صل 
�ل�صهرية: "يا مع�صر قري�س! عد� �أ�صدكم - يعني خالًد� - على �لأ�صد - 
يعني ك�صرى و�لفر�س - فغلبه على خر�ذيله - �أي على فري�صته- �أعجزت 

�لن�صاء �أن ين�صئن مثل خالد!".

www.alukah.net
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لـماذا؟ وكــيف؟

تعترب ِفقرة "ملاذا؟ وكيف؟" من الِفقرات الثقافية، والتي تعتمد على 
�صب الفوائد واملعلومات يف قالب ممتع و�صيق يبداأ ب� ملاذا؟ وكيف؟

فهذه الِفقرة هي نكهة علمية ممتعة، ووجبة ثقافية �صهية، علينا 
العناية والهتمام بها.

www.alukah.net
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ملاذا يبدو القمر كاأنه يتبعنا ونحن ن�شري؟

بطبيعة �حلال, فاإن �هتمام �لقمر بتنقلنا رد فعل �صيكولوجي من 
�لطبيعي  من  فاإنه  �لطريق  على  ب�صرعة  حركتنا  فاأثناء  فقط؛  جانبنا 
�لقمر  ولي�س  �مل�صاد.  �لجتاه  يف  �ملحيطة  �ملناظر  مت�صي  �أن  نتوقع  �أن 
�أن  �إل جزًء� من هذه �ملناظر �ملحيطة, ونحن نتوقع بطريقة ل�صعورية 
يت�صرف بالطريقة نف�صها مثل �لأ�صجار و�ملنازل وغريها من �لأج�صام 

�لثابتة �ملرئية.
بامل�صافة  قورنت  ما  �إذ�  جًد�  كبرية  و�لأر�ييس  �لقمر  بني  و�مل�صافة 
�لتي تقطعها �صيارتنا يف ب�صع دقائق, وهذ� يعني �أن �لز�وية �لتي نرى 
�صيارتنا على  تتحرك  بينما  �إدر�كها,  تتغري ب�صورة ميكن  �لقمر ل  بها 
يحتفظ  �لقمر  فاإن  م�صتقيًما,  �ل�صيارة  م�صار  كان  و�إذ�  �لطريق.  طول 
�أ�صا�ًصا بالز�وية نف�صها بالن�صبة لل�صخ�س �ملالحظ.. �أما ز�وية كل �صيء 
كان  وملا  �خللف,  �إىل  �لأج�صام  تندفع  بينما  ب�صرعة,  تتغري  فاإنها  �آخر 
�جتاه �لقمر يتغري ببطء جًد� �إذ� ما قورن باجتاه �لأج�صام �لقريبة فاإننا 

نت�صور �أن �لقمر يتحرك معنا با�صتمر�ر.
ويحدث �ل�صيء نف�صه �إذ� كان �لطريق يف و�صع تكون فيه �لأج�صام 
�لقريبة و�لبعيدة و��صحة من �ل�صيارة, و�إذ� �ختفت �لأج�صام �ملتو�صطة 
من �لييروؤييية فيياإن �خلييد�ع يكون �أكييرب �أثيييًر�, ففي هييذه �لييظييروف تظهر 
�لأج�صام �لبعيدة كاأنها تتحرك مع �ل�صيارة, ولو �أنها ل تتحرك بال�صرعة 
نف�صها كما لو كانت حتاول �للحاق بها. ويحدث كل هذ� نتيجة لأن �جتاه 

�جل�صم �لبعيد يتغري ببطء, يف حني يتغري �جل�صم �لقريب ب�صرعة.

www.alukah.net
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ملاذا للثلج لون اأبي�س؟

عندما ي�صقط �ل�صوء على مادة ما فاإن ق�صًما منه ميت�س من قبل 
�ملادة, و�لق�صم �لآخر ينعك�س عنها, وما عد� ذلك فيمكن �أن ينفذ ق�صم 
من �ل�صوء عرب �ملادة, وكقاعدة, فاإن �مت�صا�س �ل�صوء من قبل خمتلف 
�لأ�صياء من حولنا  يتعلق بطول �ملوجة لدرجة كبرية؛ ولهذ� نرى  �ملو�د 

ملونة.
�ملجال  يف  �ل�صوء  معظم  ميت�س  �ملدرو�س  �جل�صم  �أن  لنفرت�س 
�ملوجي, ول يعك�س �صوى �لأ�صعة �حلمر�ء, فمن �لو��صح �أن �صقوط �أ�صعة 
�ل�صم�س على هذ� �جل�صم �صيظهره باللون �لأحمر, �أما �إذ� �مت�س �لأ�صعة 
كافة, فاإنه يبدو �أ�صود �للون, وعلى �لعك�س فاإذ� عك�س �جل�صم كل �لأ�صعة 
�لطازج  �لثلج  حالة  هي  وهذه  �أبي�س,  بلون  يظهر  فاإنه  عليه  �ل�صاقطة 

�لذي يعك�س �أكرث من )90%( من �لأ�صعة �ل�صم�صية �ل�صاقطة عليه.
فالثلج ما هو �إل جليد, لكن �جلليد ل ي�صكل ن�صيًجا كتمًيا متجان�ًصا, 
بل يحوي م�صامات هو�ئية, وعندما ت�صقط �لأ�صعة �ل�صم�صية على �ل�صطح 
�لثلجي فاإنها تنفذ ب�صهولة ن�صبية عرب �جلليديات �لثلجية �لقريبة من 
�نعكا�صات  تعطي  ل  فاإنها  �لعمق,  �إىل  تنفذ  �لتي  �لأ�صعة  �أما  �ل�صطح.. 
كاملة عن �ل�صطوح �لكثرية �لتي تف�صل بني �جلليد و�لهو�ء �لذي ميالأ 
فاإنه  �مل�صامات  هذه  تتال�صى  عندما  لكن  �لثلج,  �لد�خلية يف  �مل�صامات 
يقل �نعكا�س �ل�صوء ب�صكل ملمو�س؛ لأن ق�صًما كبرًي� من �لأ�صعة �ل�صم�صية 
ينفذ �إىل عمق �لغطاء �لثلجي وميت�س هناك ,فاإذ� �أخذنا قطعة جليد 
�إىل  نظرنا  و�إذ�  �للون,  �أبي�س  م�صحوق  على  نح�صل  فاإننا  و�صحقناها, 
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نقطة ماء متجلدة ند �أنها ذ�ت لون معتم, لكن �إذ� �أمعنا �لنظر حيث 
توجد فقاعات هو�ئية فيها ند �أنها ذ�ت لون �أبي�س.

ملاذا خاف العقاب اخلطاف؟

يقول �ملوؤلف/ حممد �ملخزني:
�أما حكاية.. �صاهدتها بعيني و�أنا �أ�صتك�صف �إحدى بر�ري �إفريقيا. 
كنا يف برج خ�صبي و�صط �لغابة, خم�ص�س ملر�قبة �لطيور و�حليو�نات 
�لطليقة, ومعنا مناظري مقربة جتعلنا ن�صاهد �لطيور دون �أن نزعجها, 
�أحد  "�نظرو� هناك, على  وقال �ملر�صد �خلبري �لذي يقود جمموعتنا: 
�أفرع �صجرة �لباوباب �لعارية.. يوجد عقاب من نوع �لنيفرون, ول بد �أنه 

ملح �صيًئا ياأكله, رمبا يجعلكم ت�صاهدون �صيًئا مده�ًصا جًد�".
ر�أينا �لعقاب على فرع �صجرة �لباوبات �لتي ت�صبه زجاجة بجذع 
منتفخ �صخم, وقمة رفيعة و�أغ�صان قليلة �صبه عارية من �لأور�ق. وكان 
�لُعقاب �أقرب �إىل هيئة وحجم �ل�صقر. وبعد �أن مكث قلياًل على �ل�صجرة 
�لنعام, كل  و�أخذ يحوم حولها �لعقاب, ور�أينا جمموعة من بي�س  طار 
منها يف حجم كرة �لقدم, فكيف �صيخطف �لعقاب و�حدة ويطري بها, 
�صقر  حجم  على  يزيد  ل  هو  بل  �ملعتادة,  �لعقبان  ب�صخامة  لي�س  وهو 

عادي؟
عليه,  ثقيلة  فهي  يحملها,  "لن  وقييال:  فابت�صم,  �ملر�صد  �صاألنا 

�نتظرو� ور�قبو�".
وبالفعل وجدنا �لعقاب يطري بعيًد�, ثم يحط على �لأر�س ويلتقطها 
بني خمالبه حجًر� ويطري به. �أخذ يحلق فوق بي�صات �لنعام ويبدو �أنه 

www.alukah.net
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ق�صرتها.  عليها �حلجر فطارت قطعة من  �أ�صقط  بعينها,  بي�صة  �ختار 
د�خلها  منقاره  �لبي�صة وميد  �صيحط قرب  �لعقاب  �أن  �ملر�صد  و�أفهمنا 
وتر�جع  �رتبك,  حتى  �لبي�صة  من  �قييرتب  �إن  ما  لكنه  بها..  ما  لياأكل 

مذعوًر�. وقال �ملر�صد: "ت�صرف غريب".
و�أخذ �لعقاب يطري مبتعًد�, ثم هبط باجتاه �لبي�صة, لكنه ما �إن 

�قرتب منها ثانية حتى �أ�صابه �لرتباك, وطار مبتعًد� يف ذعر.
�بتعاده  وتكرر  �لبي�صة,  من  لالقرت�ب  �لعقاب  حماولت  تكررت 
منا  طلب  عندئذ  �ملحاولة,  يكرر  ومل  بعيًد�  بعيًد�  طار  �أن  �إىل  عنها, 
�ملر�صد �أن نهبط من برج �ملر�قبة لنعاين �ملوقف على �لطبيعة ونبحث 
عن �صبب ذعر �لعقاب. �جتهنا نحو بي�صة �لنعامة وملنا عليها فوجدنا 
�لالمعتني,  �مل�صتديرتني  بعينيه  �إلينا  وينظر  منها  يطل  �صغرًي�  فرًخا 
ا, فاأربكتاه, وجعلتاه يبتعد. �للتني يبدو �أنهما نظرتا يف عني �لعقاب �أي�صً

ملاذا ناأكل حلم احليوانات؟

�أكل  ا  �أي�صً �أكلة �للحوم, لكنهم يحبون  �لب�صر, قبل كل �صيء, من 
��صطادو�  �أن  وبعد  زر�عتها.  كيفية  تعلمو�  �لتي  و�خل�صر�و�ت  �لفاكهة 
ا كيف يربون  �حليو�نات �ملتوح�صة طو�ل فرتة غري ق�صرية, تعلمو� �أي�صً

�حليو�نات لياأكلو� حلومها.
�جل�صم �لب�صري يف حاجة �إىل �أغذية حمتوية على �آزوت )نرتوجني(؛ 
ا �إىل �أغذية  لتعوي�س تلف �خلاليا �أو تاأمني منوها, كما هو يف حاجة �أي�صً
هذه  وتوجد  �لربد.  ملقاومة  و�صحم,  دهن  من  كالد�صم  من�صطة,  فعالة 
�لأغذية يف �لنباتات, كما توجد يف حلوم �حليو�نات ودهنها. وبالإمكان 
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�حليو�نية,  �لهيوليات  �أن  غري  فقط.  �لنباتات  بتناول  بالكتفاء  �حلياة 
و�خلاليا  �حليو�نية  �لأن�صجة  حجري�ت  تركيب  يف  تدخل  �أج�صام  وهي 
�لنباتية, هي �أكرث كماًل من �لهيوليات �لنباتية. و�لغذ�ء �ملتو�زن ي�صمل 

�خل�صر�و�ت, و�لفو�كه, و�للحم, و�ل�صمك.

ملاذا ي�شقط الدجاج عندما ينام؟

�لدجاج, ك�صائر �لطيور, ي�صعر باحلاجة لكي يجثم يف مكان مرتفع 
طلًبا للنوم. �إن له غريزة �لتو�زن؛ وهو لذلك, يتخذ و�صعية بحيث يتوزع 

فيها ثقل ج�صمه بالت�صاوي من ناحية �ملجثم.
تعي�س �لطيور عادة جاثمة على �أغ�صان �ل�صجر. و�لدجاجة ل تتقن 
�لطري�ن, لكن يبدو �أن هذ� �ل�صعور بالتو�زن, �ملتطور جًد� لدى �لطيور 
و�لع�صافري, هو من خ�صائ�س هذ� �لنوع من �حليو�نات. و�أما مبادئ 
�لتو�زن يف �لف�صاء فقد توطدت خارج نطاق �لنوم بالعالقات �ملوجودة 
�نعكا�صية, م�صببة  و�أ�صبحت حركات  و�لأذن,  و�لدماغ,  �لع�صالت,  بني 

بذلك �آلية �صد خطر �ل�صقوط من �ملجثم.

ملاذا ال يوجد الكنغر اإال يف اأ�شرتاليا؟

مل يدر �أحد �أن �حليو�ن �جلر�بي �ملعروف با�صم �لكنغر )�لكنغورو( 
موجود منذ نحو )200( �صنة وح�صب؛ ذلك باأن �مل�صتك�صفني و�مل�صتوطنني 

�لأ�صرت�ليني �إمنا �صاهدوه �إذ ذ�ك للمرة �لأوىل.
للكنغر جر�ب, بالطبع, ويف �أ�صرت�ليا كثري من �حليو�نات �لثديية 
ذ�ت جر�ب. وتبقى هذه �لبالد �ملرت�مية �لأطر�ف, و�جلزر �ملجاورة لها 
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هي موطن �أكرث �حليو�نات �جلر�بية �ملعروفة.
�أكرث من )100( مليون �صنة خلت,  �لأوىل منذ  �لثدييات  ظهرت 
م�صيًما.  �لآخيير  و�لبع�س  جر�بًيا  كان  بع�صها  �لدنا�صري؛  ع�صر  خالل 
بعد,  يولدو�  �لذين مل  بالطعام �صغاره  يزود  �مل�صيمي  �لثديي  و�حليو�ن 
وهو يف د�خل ج�صم �لأم. ويف �حليو�نات �جلر�بية, هذه هي �لغاية من 

�جلر�ب, فال�صغار يولدون �صغاًر� جًد� وينمون يف جر�ب �لأم.
�أعييد�د  فت�صاعفت  �لدنا�صري.  نفقت  �لأر�ييس  مناخ  تبدل  عندما 
�لثديات وتطورت من وجوه عدة. وغدت �حليو�نات �ل�صيدة على �لأر�س. 
غري �أن �حليو�نات �مل�صيمية كانت �أكرث ناًحا من �حليو�نات �جلر�بية. 
كانت �أدمغتها �أف�صل, ف�صاًل عن �أنه كان من �لأف�صل لل�صغار �أن ينمو� 

د�خل ج�صم �لأم بدًل من �جلر�ب.
مل  فهي  �لعامل؛  �أرجيياء  معظم  من  �جلر�بية  �لثدييات  و�ختفت 
ت�صتطع مناف�صة �صائر �لثدييات على �أماكن �لعي�س, لكن ذلك مل يحدث 

يف �أ�صرت�ليا.
مت�صلة  �لأوقييات  من  وقت  يف  كانت  �أ�صرت�ليا  �أن  �لعلماء  يعتقد 
بجنوب �صرق �آ�صيا, ولعل ذلك كان بو��صطة �صل�صلة من �جلزر وبو��صطة 

برزخ.
يكن  مل  زمن  يف  ��صرت�ليا  �أنحاء  يف  �جلر�بية  �لثدييات  وهكذ� 
مناف�صة,  �أية  تلق  ومل  متطورة,  م�صيمية  ثديية  �أية حيو�نات  بعد  هناك 

�لأمر �لذي جعلها حتيا وتتطور يف �أ�صكال عدة.
)و�حليو�ن �مل�صيمي �أو ذو �مل�صيمة, هو �حليو�ن �لذي له م�صيمة

 - �أي غ�صاء �جلنني �لذي يخرج معه عند �لولدة-(.
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كيف ي�شتمتع القراء بقراءة ق�شتِك؟

وي�صتمتعون  �لنا�س  يقبل عليها  تكتبي ق�صة م�صوقة  �أن  �أردِت  �إذ� 
بقر�ءتها عليِك �تباع �لتايل:

)1( �ختاري مو�صوًعا جمًيال وذ� مغزى و��صح.
)2( �كتبيه بب�صاطة وبطريقة متاأنية, ل تكوين متعجلة يف �ل�صرد.
)3( �هتمي بالأ�صلوب �لذي تكتبني به �لرو�ية, وحاويل �أن تتجنبي 

�لإ�صهاب يف �ل�صرد �لذي ل ي�صيف للمعنى جديًد�.
)4( حاويل �أن تكون �لأ�صطر متباعدة قلياًل لكي ل جتهدي عني 

�ملتلقي فين�صرف عن �إكمال �لرو�ية.
)5( �صيكون جمياًل لو �أ�صفِت �صوًر� �أو رموًز�.

)6( لي�س �صرًطا �أن تكون �لق�صة طويلة من )30( �أو )50( �صطًر� 
لت�صبح ق�صة متكاملة, فقد تكون ق�صة ق�صرية من )5( �أو )6( �أ�صطر 

وم�صاغة بطريقة جذ�بة لها معنى جميل متكامل.
)7( ل تهتمي باملعنى على ح�صاب �لأ�صلوب, بحيث يتحول �لأ�صلوب 
�إىل �أ�صلوب �إخباري بدًل من ق�ص�صي جميل.. طبًعا لِك �حلرية باختيار 
و�لتعابري  باملرت�دفات  مليئة  �لعربية  فاللغة  يالئمك؛  �لييذي  �لتعبري 

�جلميلة.
و�إن  موهبة  منا  فلكل  موهبتِك؛  ت�صت�صغري  ول  حتّقري  ل   )8(
بالقر�ءة  �صقلِتها  حال  يف  كتابتها  فباإمكانِك  �لق�ص�س  قر�ءة  �أحببِت 

و�لجتهاد.
)9( �قرئي لأي كاتب كبري �أنت حتبينه.

www.alukah.net
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�أن  �لر�ئع  من  بل  حقيقية,  ق�صة  تكون  �أن  �صرورًيا  لي�س   )10(
ي�صوغ خيالِك رو�ية جميلة ككل �لكتاب و�لأدباء.

كيف حتّويل االإحباط اإىل قوة دافعة؟

وحاول  وحاول  يحفظ �حلديث,  �أن  �صغرًي� حاول  �صاًبا  كان  حني 
وحاول, لكّنه ف�صل �أن يكون كغريه من �لفتيان �لذين حفظو� �لكثري من 
�لأحاديث عن �لّنبي ملسو هيلع هللا ىلص, لقد كاد �لياأ�س �أن يتمكن من قلبه, وكاد �لف�صل 

�أن يالحقه طو�ل حياته.
قّرر يوًما �أن مي�صي بني ب�صاتني �لقرية, فاأخذ مي�صي طوياًل و�لياأ�س 
قد �أحاط بقلبه وعقله, فاقرتب من بئر يف و�صط ب�صتان, فجل�س قربها 
ور�ح يفكر, ويف �أثناء جلو�صه قرب �لبئر لحظ �أن �حلبل �ملعلق يف دلو 
�لبئر قد �أّثر بال�صخر �لذي يحيط بر�أ�س �لبئر, وقد فّتت �ل�صخر من 

كرثة �لحتكاك �صعوًد� ونزوًل, �إذن هو �لتكر�ر و�لزمن..
فقّرر هذ� �ل�صاب �أن يحاول مّرة ثانية يف حفظ �حلديث, وعاهد 
يحاول  فم�صى  مييّرة,   )500( كييّرره  لو  حتى  �حلديث  يحفظ  �أن  نف�صه 
حاله..  وترحم  تكر�ره  من  �أُّمييه متُل  كانت  بعهده حتى  ملتزًما  ويحاول 
�لقر�آن,  يحفظ  �أن  ��صتطاع  و�ملثابرة,  �لإ�صر�ر  وقوة  �لزمن  مرور  ومع 
�س وعمره دون �لع�صرين, فاأّلف �لت�صانيف و�ملوؤّلفات  ويفتي �لنا�س, وُيدرِّ
�لكثرية, و��صتحق لقب �صيخ �لإ�صالم و�إمام �حلرمني.. �إّنها ق�صة �لفقيه 

�ملو�صوعي "�أحمد بن حجر �لهيتمي".
وتاأّملي معي تلك �حلادثة �لغريبة �لتي بد�أت مبزحة, ثّم حتّولت 
ذرًعا  للفن  �ملحب  �أرم�صرتوجن"  "كيث  �صاق  فقد  وحقيقة,  و�قييع  �إىل 
�ملحلية  �لفنية  �للوحات  عر�س  �صالت  يف  �ملعرو�صة  �لتافهة  بالأ�صياء 
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�خل�صب  من  قدمية  قطعة  على  �لدهان  بع�س  قذف  ولذلك  لندن؛  يف 
�مل�صغوط وخرج مبا ميكن �أن ي�صميه �خلرب�ء حتفة فّنية.

ع�صر�ت  عليه  وحفر  قدمًيا,  خ�صبًيا  لوًحا  "�أرم�صرتوجن"  و�أخييذ 
�لأخادية, ثّم قام بدهنه باللون �لأبي�س, ثّم تقدم به مل�صابقة يف �لفّن 

�حلديث.
بالده�صة  عاًما   )64( �لعمر  من  �لبالغ  �لرجل  هذ�  �أ�صيب  وقد 
عندما علم �أن هذه �ملزحة �لتي دخل بها �مل�صابقة و�لتي �أ�صماها "فجر 
للبيع  وعر�صت  �آخيير,  فّني  عمل   )600( بني  من  �ختريت  �لألفية" قد 
مببلغ )225( �ألف دولر, و�أعلنت جلنة حتكيم مكونة من خم�صة ق�صاة 
يف مدينة لندن �أن هذه �للوحة تعترب )قطعة حفر فنية جتريدية(, �أما 
على  �لعمل  بهذ�  قمت  لقد  ُي�صدق,  ل  �صيء  "�إّنه  فيقول:  �أرم�صرتوجن 

�صبيل �لدعابة".
لذ�, تعلمي باأّن �لإحباط و�ملعاناة �للذين تتحّملينهما ي�صاعد�نِك 
�لذي  �لعامل  فهذ�  منهما,  �تعظِت  متى  �لأمييام  �إىل  م  �لتقدُّ على  د�ئًما 

نعي�س فيه ما هو يف �حلقيقة �إل فر�صة لك لتطّور �صخ�صيتِك.

ملاذا تتعب ع�شالتنا؟

�لع�صالت هي "حمركات" �جل�صم, ولكل عظمة ميكن �أن تتحرك, 
هناك ع�صالت لتحريكها. و�لع�صالت مثبتة باإحكام يف �لعظام.

حترك �لع�صالت �لعظمة بطريقة �ل�صحب, و�لع�صلة ُت�صحب �أنها 
تتمتع بالقدرة على �لنقبا�س, �أي لكي جتعل نف�صها �أ�صغر و�أ�صمن.

�لع�صلة عندما  تر�ها ت�صحب. وتفرز  تنقب�س  �أو  تتقل�س  وعندما 
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تنقب�س �أو ت�صحب �حلم�س �للبني, �أو حام�س �للبنيك. وهذ� ي�صبه �ل�صم 
بالن�صبة �إىل �لتعب ي وهو �ل�صبب �لرئي�س للتعب �لذي حت�س به �لع�صالت. 
مبقدور  ي�صبح  متعبة,  ع�صلة  من  �للبني  �حلم�س  ينتزع  عندما  مثاًل, 
هذه �لع�صلة �أن تعود �إىل �لعمل من جديد؛ لذ�, يف �أثناء �لنهار, "ن�صمم" 

�أنف�صنا باحلم�س �للبني با�صتخد�منا ع�صالتنا ونح�س بالتعب.
ت�صمى  وهي  بالتعب,  نح�س  جتعلنا  �جل�صم  يف  ثالث  مو�د  هناك 
عرب  �لتك�صينات  هذه  �لييدم  ينقل  �جل�صم,  وينتجها  �لتعب,  تك�صينات 
�لتك�صينات  هذه  �لدم  ينقل  �لع�صلي.  بالن�صاط  تقوم  عندما  �جل�صم, 
�لدماغ,  ا  بالتعب, وخ�صو�صً كله يح�س  �إن �جل�صم  عرب �جل�صم, بحيث 

و�لع�صالت وحدها, فح�صب.
هناك �ختيار �صيق �أجري لإظهار �أن �حلم�س �للبني و�لتك�صينات 
لها عالقة بالتعب, فقد جعل كلب يعمل حتى بلغ منه �لتعب, فنام من 
�صدة �لإرهاق. ثم نقل دم هذ� �لكلب �إىل كلب �آخر مرتاح ومرح. وقد 
�لنوم.  و��صتغرق يف  متعًبا,  �لدم,  نقل  و�صط عملية  �لكلب,  �أ�صبح هذ� 
متاًما  م�صتيقظ  كلب  من  �ملنقول  فالدم  ي  عك�صية  بطريقة  ذلك  ويعمل 

وم�صرتيح, يوقظ كلًبا متعًبا م�صتغرًقا يف �لنوم.
ملاذ� يحدث كل هذ� �لتعب يف �جل�صم؟

لأن �خلاليا يف �جل�صم حتتاج �إىل �لر�حة؛ فعندما نكون متعبني, 
ونخلد �إىل �لر�حة يتم �إ�صالح �لتعب �لالحق باخلاليا, وتعيد �خلاليا 
�لع�صبية يف �لدماغ �صحن بطارياتها, وتنزلق �ملفا�صل بال�صو�ئل, وهلم 

جر�.
�أحياًنا, ي�صعر �مروؤ ميار�س ن�صاًطا ريا�صًيا ما, فجاأة, باأنه �صينهار؛ 
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�إن هذ� �لإرهاق لهو حًقا,  في�صعر بال�صعف, ويجد �صعوبة يف �لتنف�س. 
�صبيه بنوع من �ل�صلل. و�صبب مثل هذ� �لإرهاق غري معروف, لكنه رمبا 

ن�صاأ عن �إفر�ط يف فرز �حلم�س �للبني و�صائر �لتك�صينات.

كيف ي�شنع دود القز احلرير؟

قبل �آلف �ل�صنني عرفت �ل�صني �صر �صناعة �حلرير من �لن�صيج 
حتفظ  وقد  �صرنقتها.  تكّون  وهي  معينة  يرقانة  ت�صنعه  �لذي  �لدقيق 
�ل�صينيون على هذ� �ل�صر و�صانوه جيًد�, وكان �ملوت عقاب كل من ت�صول 

له نف�صه �أن يخرج من �ل�صني دودة �لقز �أو بيو�صه.
�أما �ليوم, فتتم, وبالطبع, تربية دودة �حلرير يف خمتلف �لبلد�ن 
و�إ�صبانيا,  وفرن�صا,  و�لهند,  و�ليابان,  �ل�صني,  يف  وبخا�صة  �لعامل,  يف 
هذ�  يف  ن�صيًطا  �لقرن  هذ�  من  �لأول  �لربع  يف  لبنان  وكييان  و�إيطاليا. 

�حلقل من تربية �لقز و�إنتاج خيوط �حلرير. 
 ولعل �أف�صل حرير ينتج بو��صطة ي�صروع �أو يرقانة فر��صة بي�صاء 

�صاربة �إىل �لرمادي, تقتات باأور�ق �لتوت �لأبي�س.
يف وقت مبكر من ف�صل �ل�صيف, ت�صع كل فر��صة من دود �لقز 
)500( بي�صة �أو �أكرث. وحتفظ بدقة وعناية على ق�صا�صات من ورق �أو 
قما�س حتى �لربيع �لتايل عندما تتفتح �أور�ق �لتوت. ثم تو�صع �لبيو�س 
�لدود  هذ�  ويو�صع  �للون.  �أ�صود  �صغرًي�  دوًد�  تفق�س  حيث  حا�صنة,  يف 
ى به با�صتمر�ر طو�ل  على �أطباق مالأى بورق �لتوت �ملقطع دقيًقا, وتغذَّ

نحو �صتة �أ�صابيع.
وعندما يبد�أ �لدود يف حتريك روؤو�صه جيئة وذهاًبا ببطء, يكون قد 
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بات جاهًز� لن�صج �صر�نقه. فتو�صع �أماليد �صغرية يف �لأطباق لدعمها. 
ويلف �لدود نف�صه بخيط يكاد يكون غري مرئي, يفرزه من ثقوب �صغرية 
بني  ييير�وح  ما  على  ت�صتمل  �أن  ميكن  �لتي  �ل�صرنقة  وتنجز  �لفكني.  يف 

)460( و)1100( مرت من �خليوط, يف مدة تناهز )72( �صاعة.
�لطور  يف  �حل�صرة  وهييي  �خليييادرة,  �ل�صرنقة,  د�خييل  يف  وهناك 
�لذي يعقب �لريقانة �لتي تكون منكم�صة, وميكن �أن تنمو �إىل فر��صة يف 
نحو )12( يوًما؛ ولذ� تعر�س �ل�صر�نق للحر�رة لقتل �خلادرة, فتو�صع 
�ل�صر�نق يف �أطباق فيها ماء حار لتليني �صمغ �حلرير �لذي يجعل خيطان 

�خليط �حلريري متما�صكة مًعا.
وجتمع �خليطات من �صر�نق عدة مًعا يف خيط و�حد وهي تدخل 
من �ل�صر�نق, وتلف حول بكرة, ثم تلف �خليوط �لتي على �لبكرة على 
�صكل �صلة حريرية. وي�صمى هذ� �خليط �ملوؤلف من )10( خيوط �أو )12( 

خيًطا, خيًطا حريًر� و�حًد�.
عندما ي�صرتي �لو�حد منا جو�رب, مثاًل, ُكتب عليها"خيطان" �أو 
�إىل هذ� �خليط �حلريري.  بالن�صبة  �لإ�صارة هي  فاإن  "ثالثة خيوط", 
�أخذ  ولكن �ليوم, بات �لنايلون من �لنت�صار و�ل�صهرة و�لرخ�س بحيث 
يناف�س �حلرير, وقد ��صتبدل به كثري من �ل�صتعمالت. غري �أن �حلرير 

يظل يتمتع بالتقدير �لكبري؛ نظًر� جلماله, وغناه, ونعومته.
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ملاذا تعترب النحلة اأ�شغر مكيف هواء يف العامل؟

�إثييارة  �أكييرثهييا  �إحيييدى  يعترب  �حليييييو�نييات  �صائر  دون  ميين  �لنحل 
لالهتمام و�أروعها على �لإطالق. فالع�صالة, �أو �لنحلة �لتي تعطي ع�صاًل, 
مثاًل, ل تقدر قيمتها من حيث تلقيح �ملحا�صيل �لزر�عية. وهناك على 
�أقل تعديل ما يقرب من )50( حم�صوًل زر�عًيا لها عالقة بهذه �لنحلة. 
ولكي يجمع �لنحل ع�صرة �أرطال من �للقاح, ينبغي له �أن يزور �أكرث من 
ثمانية ماليني زهرة, ويف كثري من �لبلد�ن وبخا�صة يف �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية, يوؤجر �لنحل لتلقيح عدد غري قليل من �لفو�كه و�خل�صر�و�ت. 
وهو يقوم باأكرث من )80( يف �ملائة من �لعمل �لذي مل يوجد له بعد �أي 

بديل علمي.
حديث  �أميير  �لع�صرية  منازلنا  يف  �لهو�ء  تكييف  �أن  نعتقد  نحن 
�ل�صنني.  ماليني  منذ  �لع�صال  �لنحل  قبل  من  ��صتخدم  لكنه  ن�صبًيا, 
�لنحل  بو��صطة  �لرطوبة  منه  ومنزوعة  مربد  �لنحل  ثغر  يف  فالهو�ء 
تييرت�وح بني  �لقفري ممكنة فقط لدى درجة حيير�رة  نف�صه. و�حلياة يف 

)20( و)40( درجة مئوية.
وملنع �رتفاع �حلر�رة كثرًي� د�خل �لقفري, يقف �لنحل عند مدخله, 
و�أحياًنا بد�خله, ويحرك �أجنحته بقوة كاملر�وح؛ في�صبب ذلك �حلركة 

هو�ئية خارجية.
ولتجنب �لربد عندما تهبط �حلر�رة �إىل نحو )15( درجة مئوية, 
يبد�أ �لنحل بالتجمع و�لتحليق ليوؤلف �صكل كرة جوفاء. وبقدر ما تهبط 
بف�صل  �حلييير�رة  وتولد  وحتليقه.  �لنحل  جتمع  ي�صتد  �حلييير�رة  درجيية 
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مع  �لنحلية,  �ملجموعة  د�خل  �لنحل  بها  يقوم  �لتي  �لع�صلية  �حلركات 
�لعلم �أن م�صدر طاقته هو �لع�صل.

�حل�صرة  هييذه  حييول  و�لأبييحيياث  �لدر��صات  من  �لكثري  و�صع  لقد 
�أ�صهر �لعلماء يف ميد�ن �لنحل هو �لعامل  �لن�صيطة, �لغريبة حًقا, لكن 
من  خا�صة  قفافري  له  �صنعت  فقد  �أوبييري.  فرن�صو�  �ل�صوي�صري  �لنباتي 
�لزجاج, وكل �كت�صافاته متت بو��صطة �ملر�قبة ي مر�قبة �لآخرين -؛ لأنه 

كان كفيًفا.

ملاذا يعرف االأ�شد مبلك احليوانات؟

نقول"قوي  فنحن  �لييقييوة,  رمييز  �لأ�ييصييد  �عُترب  �لب�صر  تاريخ  عرب 
��صتخدم  �لعامل,  �أرجاء  �لبالطات, يف  �لأ�صد". ويف  "قلب  كالأ�صد" �أو 

ر�صم �لأ�صد على �لدروع, و�خلوذ, و�لر�يات للدللة على �لقوة و�لباأ�س.
ولعل ذلك مل يكن ب�صبب �إمكان �أي كان �أن يربهن على �أن بو�صع 
�لأ�صد �لتغلب على �صائر �حليو�نات يف �لعر�ك, بل لأن �لأ�صود تلقي مثل 

هذ� �لرعب يف نفو�س �لب�صر و�حليو�نات �لأخرى.
كان �مل�صريون �لقد�مى يعتقدون �أن �لأ�صد مقد�س, وخالل �لفرتة 
�أوروبا.  �أنحاء كثرية من  �لتي ولد فيها �مل�صيح, كانت �لأ�صود تعي�س يف 
ويف �صنة )500(, ق�صي عليها جميًعا, و�ليوم, فاإن �لأمكنة �لوحيدة �لتي 

يعي�س فيها ملوك �لغابة هي يف �إفريقيا, ويف منطقة و�حدة من �لهند.
و�لأ�صود هي �أفر�د من ف�صيلة �لقطط, ويبلغ متو�صط �لأ�صد �لبالغ  
�أمتار, ويزن بني )180( و)225( كيلوجر�ًما, و�لذكور �أكرب حجًما من 
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�لإناث. و�لذين ي�صطادون �لأ�صود ميكنهم معرفة ما �إذ� كانو� يطاردون 
�أنثى �لأ�صد, من حجم �لآثار �لتي يخلفها هذ� �لنوع  �أي  �أو لبوؤة,  �أ�صًد� 
من �حليو�نات على �لأر�س. فقائمتا �لأ�صد �لأماميتان �أكرب من قائمتي 

�للبوؤة.
ل  فهو  �لقطط,  �صائر  نقي�س  وعلى  �لزئري,  هو  �لأ�صد  �صوت  �إن 
يهر, وقلما يت�صلق �ل�صجر. وكذلك على نقي�س �لقطط, يعتاد على �ملياه 
يف  يقيم  فهو  لييذ�  �لع�صب؛  ترعى  �لتي  باحليو�نات  ويتغذى  �لعميقة, 
�ملناطق �لطلقة, ل يف �لغابات. ولأنه ي�صرب مرة و�حدة يف �ليوم , فهو 

يعي�س دوًما بالقرب من مكان فيه ماء.
ويرتاح �لأ�صد نهاًر�, ويقوم بال�صيد لياًل. وميكن �أن يحيا �لأ�صد 
�إىل درينة من  �أ�صود  �أربعة  �أو جمموعات مكونة من  �أو زوجني,  منفرًد� 
�لأ�صود ت�صمى جماعة من �حليو�ن. وطعام �لأ�صود �لرئي�س م�صدره حمر 
�لوح�س, و�لغزلن, وبقر �لوح�س, و�لظباء. و�أحياًنا يهاجم �لأ�صد زر�فة, 
�أو  �لنهر,  �أو فر�س  �لربنيق,  �لقرن, ول  فياًل, ول وحيد  يهاجم  لكنه ل 
جامو�س �لبحر ي كما ي�صمى كذلك. وعندما ل يكون �لأ�صد جائًعا فهو ل 

يلتفت �إىل �صائر �حليو�نات.
ورمبا  حيو�ن,  بقربه  مير  حتى  يتخفى  �لأ�صد,  ي�صطاد  وعندما 
يتذبذب ثم ينق�س على فري�صته ب�صهولة. وعندما يندفع بهذه �ل�صرعة, 

فبو�صعه �أن يجتاز )40( مياًل بال�صاعة. 
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ملاذا ت�شبب ل�شعة البعو�س احلّك؟

من منا مل ي�صمع قط �لعبارة �لقائلة: "�إن �أنثى �حليو�ن �أ�صد �أذى 
من �لذكر, ومهلكة �أكرث منه"؟.. ح�صًنا, �إن هذ� لي�صدق, بالطبع, على 
�لبعو�صة بع�س  �لبعو�س, متت�س �لدم! فلمنقار  �أنثى  �لبعو�س. وحدها 
�أع�صاء �ملادة �لغارزة, مركبة حول قناة ممت�صة. فعندما تل�صع �جللد 

حتقن �لدم ب�صائل �صام, ي�صبب �لأمل و�حلكة, ثم �لتورم.
وف�صاًل عن �لل�صعة, فاإن طنني �لبعو�س لهو �أكرث �إزعاًجا, وهو مهم 
�لبعو�س  �لتز�وج, فذكر  ند�ء  نوع من  لأنه  �لبعو�س؛  �إىل  بالن�صبة  جًد� 
يحدث طنيًنا عميًقا, خافًتا, بو��صطة هز جناحيه ب�صرعة, يف حني طنني 

�لأنثى عايل �لنغمة.
و�لبعو�س موجود يف كل �أطر�ف �لعامل, لكن �أينما عا�س, فاإن كل 

�أنو�عه تبد�أ حياتها يف مكان ما فيه ماء.
وبر�ميل  و�لأحييو��ييس,  �لييربك,  �صطح  فوق  بيو�صها  ت�صع  فالأنثى 
�ل�صغرية,  �ل�صفيح  �ل�صحر�ء, وحتى يف علب  �لو�حات يف  �ملطر, ويف 
و�لكبرية. وكل �أنثى منه ت�صع ما بني )40( و)400( بي�صة, وميكن �أن 

تو�صع �إما مفردة �أو كتاًل مدجمة وجمموعات كبرية على �صكل طوق.
وخالل �أ�صبوع و�حد, تفق�س يرقانات �صغرية ل �أقد�م لها. فت�صبح 
عرب �ملياه بن�صاط ومتعج وتلو, بحيث ت�صمى �أحياًنا �ملتمعجة �أو �مللتوية. 

وملا كانت غري قادرة على �لتنف�س حتت �ملاء, فاإنها تق�صي معظم 
�لوقت على �صطح �ملاء. فهناك تتن�صق �لهو�ء عرب قنو�ت تنف�س يف ذيلها 
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وتن�صج نتًفا يف �ملادة �حليو�نية �أو �لنباتية يف �أحو��صها بو��صطة �لفر�صاة 
�ملري�صة على روؤو�صها.

و�إذ تنمو �ملتمعجات هذه, فاإنها تطرح جلدها, ولدى طرح �جللد 
للمرة �لر�بعة ت�صبح خادرى, �أي �أنها تكون ح�صرة يف �لطور �لنتقايل 
بالقرب من  وقتها  تق�صي معظم  �لكاملة. وهي  و�حل�صرة  �لريقانة  بني 
�صطح �ملياه, متنف�صة عرب قنو�ت �صبيهة بالقرون تقع على ظهرها. وهي 
ل تاأكل يف هذ� �لطور من منوها, لكنها بعد ب�صعة �أيام ينق�صم جلدها 

وتخرج زحًفا منه �لبعو�صة �لكاملة.
و�لبعو�س �لبالغ يعي�س عادة ب�صعة �أ�صابيع وح�صب. وهناك بع�س 

�لأنو�ع يكون منها )12( جياًل يف �ل�صنة �لو�حدة.

ملاذا تغرد الطيور؟

�إن زقزقة �لع�صافري لهي من �أجمل �لأ�صو�ت يف �لطبيعة. و�أحياًنا 
زقزقة  ون�صمع  �لريف,  يف  �لطبيعة,  و�صط  نكون  �أن  لنا  يت�صنى  عندما 
منها  �لو�حد  ويييروي  ا,  بع�صً بع�صها  تنادي  �أنها  لنا  يبدو  �لع�صافري, 

لالآخر ق�صة ما.
مع  �حلال  هي  كما  ببع�س,  بع�صها  يت�صل  �لع�صافري  �أن  �لو�قع, 
�لكثري من �حليو�نات �لأخرى. بالطبع, �إن �أ�صو�ت �لع�صافري يف �أحيان 
ا كما نهتف نحن"�آه! �أوه", لكن �أ�صو�ت  كثرية هي تعبري عن �لفرح, متاًمَ

�لع�صافري يف معظمها هي حماولت لالت�صال و�لتفاهم.
�خلطر,  من  �صي�صانها  حتييذر  �أ�ييصييو�ًتييا  تر�صل  �لأم  فالدجاجة 
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وجتعلها تقرف�س بال حر�ك.. ثم تر�صل ند�ًء �آخر يجمعهما مًعا. وعندما 
تهاجر �لطيور �لربية لياًل, تر�صل �صيحات. وهي �صيحات ميكن �أن تبقي 

�لطيور مًعا, وت�صاعد على �إعادة �لتائه منها �إىل �ل�صرب.
غري �أن لغة �لطيور تختلف عن �للغة كما ن�صتعملها؛ فنحن ن�صتعمل 
كلمات للتعبري عن �أفكار, وهذه �لكلمات ينبغي لنا تعلمها. ولكن �لطيور 
�أحد �لختبار�ت,  �إنها غريزة فطرية مولودة معها ويف  لغتها.  تتعلم  ل 
ل  لكي  و�لييديييوك  �لدجاجات  عن  بعيدة  �لدجاج  �صغار  �أبقيت  مثاًل, 
كان  ولكن, مع ذلك, عندما كربت  �لتي ت�صدر عنها.  �لأ�صو�ت  ت�صمع 
با�صتطاعتها �أن ت�صدر تلك �لأ�صو�ت. متاًما مثل �لفر�خ �ل�صغرية �لتي 

كربت و�صط �لدجاج و�لديوك.
�إن هذ� ل يعني �أن �لطيور ل تتعلم كيف تزقزق. فالو�قع �أن بع�س 
�لطيور بو�صعه تعّلم زقزقة ع�صافري �أخرى. ومن هنا كان ��صم �لطائر 
�ملعروف باملحاكي, وهو طائر غريد متميز بقدرته على حماكاة �أ�صو�ت 
�لطيور �لأخرى. و�إذ� ما ربيت �ل�صنونو مع �لكناري, فاإنها �صتحاول �أن 
�أن  �أو �لبلبل, فاإن بو�صعه  تزقزق مثله, و�إذ� ربي �لكناري مع �لعندليب 
كيف  يعرف  وكلنا  �لعندليب.  تغريد  تامة,  تكون  تكاد  ب�صورة  ُيحاكي, 

حتاكي �لببغاء �لأ�صو�ت �لتي ت�صمعها.
ولذ� ينبغي لنا �لقول �إن �لطيور مولودة وفيها غريزة �لزقزقة, و�إن 

ا. بع�س �لتعلم �أو �لتدريب يتم �أي�صً
ولكن, هل يعلم �لكثريون �أن لدى �لطيور لهجات؟ ذلك باأن زقزقة 
�لنوع نف�صه من �لطيور تبدو خمتلفة يف �أرجاء خمتلفة من �لعامل, وهذ� 
يف  �لتعلم  من  �صيًئا  �لطيور  لدى  فاإن  �لغريزة,  عن  ف�صاًل  �أنييه,  ُيظهر 
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حياتها عندما يتعلق �لأمر بالزقزقة.

ملاذا يقال اأن ال�شنجاب الطائر خبري بالريا�شيات؟

�ل�صنجاب �لطائر خبري بالريا�صيات حًقا. فهذ� �حليو�ن �لغريب 
هبوطه,  نقطة  �إىل  �نطالقه  نقطة  من  �حلقيقية  �مل�صافة  م�صبًقا  يقدر 
تعيني  جهاز  عليه  يقوم  �لذي  نف�صه  �لهند�صي  �ملبد�أ  لذلك  م�صتخدًما 

�ملدى �مل�صتخدم يف �ملدفع, �أو �آلة �لت�صوير.
فقبل �أن يندفع �ل�صنجاب بج�صمه يف �لف�صاء, مييل من جنب �إىل 
�ملبد�أ  وهذ� هو  �لهبوط.  نقطة  �إىل  موؤلًفا هكذ� خطني خياليني  جنب, 
�إذ  يده�صون؛  �لنا�س  معظم  ولعل  �لهند�صي.  �لتثليث  با�صم  �ملعروف 
يعلمون �أن �ل�صنجاب ل يطري, بل ينزلق. فهو بتحريكه قو�ئمه �ملو�صولة 
بع�صها ببع�س بو��صطة �لأغ�صية, لكي يكت�صب �لتو�زن, يتبع �حل�صابات 

�لتي يكون قد قام بها بو��صطة طريقة �لتثليث �لهند�صي.

ملاذا تعترب ل�شعة احلية خطرة؟

�لطبية  بالإبرة  �ل�صبه  �ل�صامة نيوب جموفة فارغة �صديدة  للحية 
�حلية  تل�صع  وعندما  و�لأم�صال.  بالدو�ء  �ملري�س  حلقن  ت�صتعمل  �لتي 
�مر�أً, ُتفرغ يف ج�صمه ما يف نيوبها من �صم ي�صبب للمل�صوع �ملر�س �خلطر 

�لذي ينبغي معاجلته فوًر� لتفادي �ملوت �ملحقق.
لقتنا�س  �إمييا  ��صتعماله,  �إىل  تلجاأ  �صًما  �ل�صامة  �لأفاعي  وتعد 

فري�صتها, �أو للدفاع عن نف�صها.
ت�صبب  �صامة  زللية  مو�د  �لكيميائية,  �لناحية  من  و�ل�صموم هي, 
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ا  �صلاًل ت�صاعدًيا, وحركات �رتعا�صية تتفاقم تدريجًيا. وقد ت�صبب �أي�صً
خلاًل خطرًي� يف �جل�صم ميكن �أن يوؤدي �أحياًنا �إىل �ملوت.

�إذ� عولج  �لأحيان,  �ملوت يف معظم  بالو�صع تفادي خطر  �أن  غري 
�مل�صاب بل�صع �لأفاعي �ل�صامة بالأم�صال �ملقاومة لل�صموم.

ملاذا يقف احل�شان على مقدمته عندما يقوم .. وتقف البقرة 
على موؤخرتها؟

كان �حل�صان يف عهد توح�صه �لأول ي�صكن �ل�صهول, وكذلك كان 
يرت�صده.  عدو  هناك  هل  فريى  حوله  لينظر  يقوم  �أن  قبل  ر�أ�صه  يرفع 

وبذلك �أ�صبح يقف على مقدمتيه.
�إىل هذ�  �لأحيير�ح فلم تكن حتتاج  ت�صكن  �ملو��صي فقد كانت  �أما 
�حلذر. وما ز�لت هذه �لغر�ئز �ل�صابقة للتاريخ موجودة يف �حليو�ن حتى 

يومنا هذ�.

ملاذا ال حتب احليوانات اأن يحدق اإليها االإن�شان باإمعان؟

�لإن�صان  �إليها  يحدق  �أن  حتب  ل  �أنها  عن  ف�صاًل  �حليو�نات,  �إن 
باختالف  يتعلق  �أنييه  تبني  ل�صبب  هكذ�  �إليها  نظرتنا  تتجنب  باإمعان, 

هيكلي بني �لعني �لب�صرية و�لعني �حليو�نية.
ولذ�  �ل�صبكية؛  و�صط  يف  ح�صا�صية  تكون  ما  �أكييرث  �لإن�صان  فعني 
فاإن �لإن�صان ينظر مبا�صرة �إىل �ل�صيء �لذي يود روؤيته. وح�صا�صية عني 
�حليو�ن تختلف عن ح�صا�صية عيننا �لب�صرية.. �إنها موزعة بطريقة �أكرث 
تو�زًنا على كل �ل�صبكية, فهي ترى جيًد� كل �صيء يقع �صمن حقل روؤيتها.. 
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فقط عندما يكون �حليو�ن مرتاًبا �أو متاأهًبا للهجوم, فاإنه يحدق حتديًقا 
مركًز�.

بالن�صبة �إىل �حليو�ن, �إذن, �لتحديق �إليه يعني ت�صرًفا غري ودي, 
حتى �لكلب �أو �حليو�ن �ملدلل يف �لبيت, ميكن �أن ي�صعر بعدم �لرتياح 

�إذ� �أطال �صاحبه �لتحديق �إليه برتكيز.

ملاذا ال يكون الأوراق ال�شجر األوان خمتلفة يف اخلريف؟

عندما ننظر �إىل جمموعة من �لأ�صجار يف مو�صم �ل�صيف, فاإننا 
بالطبع, هناك ظالل متنوعة من  �لأخ�صر..  لوًنا و�حًد� هو  �إل  ل نرى 
نف�صها.  بالفر�صاة  كاأنه جميًعا طلي  �لورق  يبدو منظر  �للون, لكن  هذ� 
ولكن يف �خلريف يتغري لون �لأور�ق كلها, وي�صبح خمتلًفا ومتعدًد�. فمن 

�أين تاأتي كل هذه �لألو�ن عند ذ�ك؟
ح�صًنا, �أوًل, كما نعلم جميًعا, يعود �للون �لأخ�صر يف �أور�ق �ل�صجر 
و�لنبات �إىل �ليخ�صور �أو �لكلورفيل, هذ� �مل�صنع �لكامل للغذ�ء �ملوجود 
يف كل ورقة, و�إن ثلثي لون �لأور�ق �أو �صبغها, �صببهما �لكلورفيل وهناك 
ا, غري �أن وفرة �ليخ�صور جتعلنا ل  �ألو�ن �أخرى موجودة يف �لورقة, �أي�صً

نر�ها عادة.
ما هي بع�س هذه �لألو�ن؟

هناك مادة ت�صمى �لي�صفور, وهو �صبغ نباتي �أ�صفر يكون كذلك 
و�لهيدروجني,  �لكربون,  من  يتكون  وهو  �لأور�ق.  يف  كما  �حلبوب,  يف 
و�لأوك�صجني, وهو يوؤلف )23( يف �ملائة من �صبغ �لورقة. وثمة �صبغ �آخر 
برتقايل  وهو �صبغ  بلونه  يلون �جلزر  �لذي  �لكاروتني  �أو  هو �جلزرين, 
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�أحمر, يكون يف بع�س �لنباتات ويف �لأن�صجة �لدهنية لبع�س �حليو�نات, 
ويوؤلف )10( يف �ملئة من �ل�صبغ. وثمة �صبغ ثالث هو �لأنثو�صانني �لذي 
�لرب�ق,  �لأحمر  لونهما  �لرتمزية  و�ل�صنديانة  �لقيقب  �صكر  نبات  مينح 
تلوين  يف  ت�صهم  و�لتي  �خللوي,  �لع�صري  يف  �لذ�تية  �لأ�صباغ  �أحد  وهو 

�لأور�ق و�لأزهار بالزرقة و�حلمرة.
خالل �ل�صيف ل نرى �صيًئا من هذه �لأ�صباغ �لأخرى, وكل ما نر�ه 
تكون  �لذي  �لغذ�ء  يتدفق  بارًد�  �لطق�س  ي�صبح  وعندما  �ليخ�صور,  هو 
�لأ�صجار قد �ختزنته يف �أور�قها �إىل �لأغ�صان و�جلذوع. وعندما يتوقف 
�إنتاج �لغذ�ء يف ف�صل �ل�صتاء. يقفل "م�صنع" �لكلورفيل �لغذ�ئي �أبو�به, 
�لتي  �لأ�صباغ  كل  مرئية  ت�صبح  �ختفائه  ومع  �لكلورفيل.  هذ�  ويتحلل 
�لألييو�ن �جلميلة  بكل هذه  �لأور�ق  فتتلون  �لوقت,  كانت موجودة طو�ل 

�لتي ن�صتمتع مب�صاهدتها.
طبقة  ورقيية  كل  قاعدة  على  تتكون  �لأور�ق,  تت�صاقط  �أن  وقبل 
مزدحمة من �خلاليا. وعندما تهب �لريح تت�صاقط �لأور�ق, ويكون على 

�لأملود ندبة ت�صري �إىل مو�صع �لورقة �ل�صابقة.
�إن معظم �لأ�صجار �لد�ئمة �خل�صرة ل يطرح �أور�قه لدى �قرت�ب 
د�ئمة  تبقى  هنا  وميين  �ل�صنة,  خييالل  تدريجًيا  يفقدها  لكنه  �ل�صتاء, 

�خل�صرة.

ملاذا يجتذب ال�شوء بع�س اأنواع الفرا�شات؟

خطاأ,  حت�صبه,  لأنها  لياًل؛  �ل�صوء  يجتذبها  �لب�صارة  �أو  �لفر��صة 
�صوء �لقمر �لذي ت�صتخدمه كو�صيلة �إر�صاد وتنقل, لكن �لأ�صو�ء �لأخرى 
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تختلط على �لفر��صة وتفقدها ح�س �لجتاه �ل�صحيح. 
�ل�صوء �ل�صطناعي مقرتبة منه  �لدور�ن حول  �لفر��صة يف  تقوم 
�أكرث فاأكرث, يف حماولة منها لإبقاء هذ� �ل�صوء لدى ز�وية �لقمر نف�صه. 
وي�صتخدم جامعو� �لفر��صات هذ� �لت�صرف لإيقاعها يف �لفخ مب�صباح 

كهربائي خا�س يطلق �صوًء� غنًيا بالأ�صعة ما فوق �لبنف�صجية. 
وهذه �حل�صر�ت �صديدة �لتجارب مع هذه �لأ�صعة, لكنها ل ت�صتطيع 

روؤية �للونني �لأحمر و�لأ�صفر.
ولذ�, با�صتعمال �صوء �أحمر ميكن للمرء �أن ي�صاهدها وهي تقتات 

لياًل دون �أن يزعجها �أو يجعلها تنفر مذعورة.

كيف يعمل الدريك؟

�لدريك هو هذ� �لهيكل �ملعدين �لذي يقام فوق بئر �لبرتول, و�لذي 
تتبادر �صورته �إىل ذهننا عندما نفكر يف عملية ��صتخر�ج �لبرتول من 
باطن �لأر�س, مع تدفق �لزيت �لأ�صود منه. غري �أن ذلك بات �ليوم �صيًئا 
من �ملا�صي. ذلك باأن �أ�صاليب �حلفر ل�صتخر�ج �لنفط قد �أز�لت ذلك 

تقريًبا.
�رتفاعه  يبلغ  بع�صها  ت�صتعمل,  �لدريك  من  كثرية  �أنييو�ع  هناك 
�لآخر مو�صول ب�صاحنات,  يتاألف من )20( طابًقا, وبع�صها  علو مبنى 
وهناك نوع ثالث يقوم على من�صات ومر�كب للحفر يف �لأماكن �لبعيدة 

عن �ل�صاطئ.
يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية حتفر )85( يف �ملائة من �آبار �لنفط 

www.alukah.net



1092

جنة الفقرات الثقافية

بو��صطة �حلفر �لدو�ر �أو �لرحوي. وي�صتخدم هذ� �لنوع من �حلفر قطًعا 
لولبية دو�رة �صريعة �لدور�ن حتفر �لأر�س. وت�صتعمل �أنو�ع خمتلفة من 
هذ�  باملثقب  ويو�صل  �ل�صخور.  �أنو�ع  �إىل خمتلف  بالن�صبة  �لقطع  هذه 
مو��صري حفر كل ما�صورة طولها ع�صرة �أمتار, تدعى مف�صاًل, وهي تزن 

نحو )300( كيلوجر�م.
مت�صك مائدة دو�رة م�صطحة من �لفولذ بهذه �ملا�صورة �لتي متتد 
عربها يف �لأر�س, و�إذ تدور �ملا�صورة, يخرتق �ملثقب �ملت�صل بها �لأر�س, 
وت�صاف �ملا�صورة تلو �ملا�صورة �حلفارة ت�صق طريقها �إىل باطن �لأر�س.

فيربد  �ملا�صورة,  �حلفر" يف  "طني  ي�صخ  �حلفر,  عملية  وخييالل 
فولذية  ما�صورة  ت�صاف  �لثقب,  �أو  �حلفرة  تعمق  ومع  ويزيته,  �ملثقب 

طويلة بني �آٍن و�آخر.
وقطع �ل�صخور يبلد حد �ملثقب؛ ولذ�, يجب تبديله بني حني و�آخر, 
ويتطلب  �لثقب متاًما.  يعني �صحب كل ما�صورة �حلفر من  �لذي  �لأمر 
ذلك عماًل كثرًي�, وميكن �أن ي�صتغرق ��صتبد�ل �ملثقب و�إعادة �ملا�صورة 

�إىل مكانها �لأول بني �أربع و�صت �صاعات.
وعندما تبلغ �لبئر عمًقا معيًنا, ي�صحب �ملثقب و�آلة �حلفر, ويتم 
بندقية  ا  �أي�صً وتنزل  �لبئر.  �إىل  �لكيميائي  بالطني  �إنز�ل غالف مملوء 
ي�صخ  بعد,  وفيما  �لزيت.  فيتدفق  �لغالف,  يف  ثقوب  لإحييد�ث  �صغرية 
�ملاء �إىل �لد�خل للتخل�س من �لطني, ويبد�أ �ل�صغط بالرتفاع من �لبئر. 
و�أخرًي� ي�صرع �لزيت يف �لفور�ن من خالل �ل�صمامات �إىل خز�ن مفتوح.
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ملاذا توجد حجارة يف اأح�شاء التما�شيح؟

�لإفريقيون  و�ل�صيادون  �حليو�ن  علماء  عرف  طويل  زمن  منذ 
�لتما�صيح �لتي ي�صطادونها, لكن  �أ�صفل بطن  �أنه يعرث على حجارة يف 
هذه �لظاهرة مل جتد �أي تف�صري قط, �صوى �أن �أحد �لعلماء �صّرح �أخرًي� 

)100( مت�صاح �إفريقي, ووجد حجارة يف �أح�صائها جميًعا.
�ملو�صوع,  هذ�  حول  �لدر��صات  من  ومعمقة  طويلة  �صل�صلة  و�إثيير 
�لثقل يف هذه  مقام  تقوم  �إمنا  �أن هذه �حلجارة  �ل�صتنتاج  �إىل  خل�س 

�لعظاء�ت �ل�صخمة.
فالو�قع �أن �لتما�صيح, ل ي�صعها �أن تثبت يف �ملاء دون هذه �حلمولة 
�أو  �لإ�صافية �ل�صطناعية. وير�وح وزن �حلجارة بني ن�صف كيلوجر�م 
كيلوجر�مني بالن�صبة �إىل �لتما�صيح �ل�صغرية, وبني ثالثة كيلوجر�مات 
و�أربعة بالن�صبة �إىل �لتما�صيح �لبالغة, و�لتي يكون طولها بني �أربعة �أمتار 
�صطح  على  تطفو  �أن  للتما�صيح  تتيح  �لتي  وهذه �حلجارة هي  وخم�صة. 
�أجل  من  بقليل  �ملاء  م�صتوى  فوق  وعينيها  �أنفها  فتحات  �إبقاء  مع  �ملاء 

مفاجاأة فر�ئ�صها و�لنق�صا�س عليها.
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ملاذا ال ي�شري الب�شر على اأربعة كاحليوانات؟

مل يجب �أحد بعد عن هذ� �ل�صوؤ�ل �خلطري �إل بالنظريات. ولعل 
�لأجنا�س  عييامل  �أخييرًي�  بها  طلع  �لتي  تلك  هي  �لنظريات  هييذه  �أغييرب 
�لدكتور كالرك, من جامعة �أوك�صفورد �لربيطانية. فح�صب ر�أيه, �عتاد 
على  و�ل�صري  منت�صبني,  �لوقوف  �لأ�صل,  يف  رمبا,  �لقد�مى,  �أ�صالفنا 
�لأر�س,  �إىل  م�صاكنهم  لنقل  �ل�صجر  من  للنزول  كو�صيلة  لي�س  �لأر�س, 
�لعمودي �لذي �عتادوه جر�ء عي�صهم متعلقني  بالو�صع  لكن لالحتفاظ 

باأغ�صان �ل�صجر.
ويقدر �لدكتور كالرك �أنه ل بد �أن يكون قد حدث يف ع�صر ما قبل 
�لتاريخ, كما يحدث يف �لع�صر �حلديث, ��صتئ�صال للغابات؛ ما ��صطر 
�لنقر��س  لالنتقال من غابة يف طور  �لرب�ري  �إىل قطع  �آنذ�ك  �لب�صر 
�إىل غابة �أخرى يجدون فيها, �أو على �لأ�صح, على �أغ�صانها, ماأوى لهم 

وم�صكًنا.

ملاذا حترك احليوانات اآذانها؟

ن�صمع  لكي  �أذ�ننا  على  �صغري  بوق  ب�صكل  يدنا  ن�صع  �لب�صر  نحن 
بطريقة �أف�صل.. �أما �حليو�نات فلي�س لها �أيٍد, لكنها ت�صتطيع �أن حترك 
�أية  من  تعرف  لكي  بها,  حتيط  �لتي  �لأ�صو�ت  �صطر  وتوجهها  �آذ�نها 
جهة ت�صدر هذه �لأ�صو�ت, فيت�صنى لها �لتح�صب لها وحماية نف�صها من 

�لأخطار �لتي ميكن �أن جترها.
�لتحرك.  كثري  �حليو�نات  من  كبري  عدد  لدى  �لأذن  �صيو�ن  �إن 



1095

جنة الفقرات الثقافية

حو�س  �أو  �ل�صيو�ن,  هييذ�  يوجه  فاإنه  �صوًتا  �حليييييو�ن  ي�صمع  فعندما 
ا ي وهو جممع حقيقي لالأ�صو�ت ي باجتاه �لناحية  �لأذينة, كما ي�صمى �أي�صً

�لتي �صدر عنها �ل�صوت.
ومن �ملهم جًد�, بالن�صبة �إىل هذ� �حليو�ن, �أن يتعرف �إىل هوية 
هذ� �ل�صوت وحقيقته؛ لكي يتاأهب للفر�ر �أو لالنق�صا�س على فري�صته 

يف نهاية �ملطاف.

ملاذا �شمي القلب قلًبا؟

- لأنه يقع يف و�صط �لبدن تقريًبا, كما �أنه مقلوب بحيث ترى قمته 
�إىل �لأ�صفل وقاعدته �إىل �لأعلى.

ملاذا ي�شل طول االأمعاء يف االإن�شان ثـمانية اأمتار؟

- حلكمة عظيمة, �أل وهي �إتقان عملية �له�صم �لتي تبد�أ يف �ملعدة 
وتنتهي يف �لأمعاء فاإن �لطعام ي�صري يف �لأمعاء �لطويلة ببطء؛ حتى يتم 
ه�صمه جيًد�, ويتحول �إىل دم ينتقل بدوره �إىل �لكبد �لتي تنقيه وحتوله 

�إىل مو�د نافعة.

ملاذا ت�شقط االأ�شنان يف �شن ال�شابعة تقريًبا من العمر؟

�لفكني  حجم  مع  تتنا�صب  تعد  مل  �ل�صغرية  �لأ�صنان  هذه  لأن   -
�للذين يزد�د�ن حجًما كلما كرب �لإن�صان؛ لذلك فاإن هذه �لأ�صنان ت�صقط 
بعد �أن �أدت مهمتها على خري وجه ليحل حملها �أ�صنان قوية ت�صتطيع �أن 
�ملدببة  �لأنياب  وهي   : �للحوم  ومتزق  بالقو�طع  �مل�صماة,  وهي  تق�صم, 
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�لأطر�ف.
تطحن  �لتي  �ل�صرو�س  وهي  �خلييارج:  �إىل  �لطعام  �صقوط  ومتنع 

�لطعام طحًنا فتعده لله�صم.

ملاذا كانت الدموع يف العينني ماحلة الطعم؟ 

من  يحفظها  فهو  للعني,  �ملطهر�ت  �أعظم  من  يعترب  �مللح  لأن   -
�لتعفن كما يحفظ ماء �لبحر �ملالح من �لتعفن, وكذلك فماء �لعني يقي 

�لعني من �لذوبان.

ملاذا كان �شمع االأذن مر الطعم؟  

من  تتمكن  فال  و�حل�صر�ت  و�لبعو�س  للذباب  طيييارًد�  ليكون   -
�لدخول �إىل �لأذن, �إذ �إنه لو متكنت منلة من �لدخول عرب �لأذن لأ�صابت 
�لإن�صان بالآلم و�لأوجاع, ولرمبا �أدى دخولها �إىل فقد �ل�صمع, فهذ� من 

حكمة �هلل – عز وجل – ورحمته �صبحانه.

ملاذا كان اللعاب حلو الطعم؟  

ما  فيقبل  �لأخرى؛  �لأ�صياء  طعم  معرفة  من  �لإن�صان  ليتمكن   -
ي�صت�صاغ ويلفظ ما هو �صار �أو غري حمبذ, فكانت حالوة طعم �للعاب 
�لطعوم  من  ينا�صبه  ما  �لإن�صان  به  يعرف  �لييذي  �لدقيق  كاملقيا�س 

�لأخرى.
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 ملاذا جعل اهلل للرجل حلية من دون املراأة؟

- للتمييز بني �لرجل و�ملر�أة يف �ل�صكل, ولأن �لرجل هو رب �لأ�صرة؛ 
فاللحية ت�صفي عليه �ملهابة فيزد�د �حرت�م �لنا�س له وتقديرهم, لذلك 
حرم �هلل – عز وجل – على �لرجل �أن يحلق حليته كيال يت�صبه باملر�أة 

ويفقد ما ميزه �هلل به.

ملاذا ن�شعر باالأمل؟

- �لإح�صا�س بالأمل نعمة من �هلل - تعاىل - على �لإن�صان فهو دليل 
على �أن هناك نوًعا من �لأذى قد �أ�صاب �لبدن, وهو من �أجل ذلك - لأن 
�لأمل - يعترب �صفارة �لإنذ�ر �لتي تنذر باخلطر, و�أن �صيًئا موؤذًيا دخل 

�لبدن يجب �لتخل�س منه ومعاجلته على �لفور.
فحينما تل�صعك �لنار على حني غفلة منك, فاإنك وبال �إر�دة ت�صحب 
يدك ب�صرعة �لربق �خلاطف, وبهذ� �لإح�صا�س بل�صعة �لنار تكون - باإذن 
�هلل وف�صله - �تقيت �ل�صرر؛ �إذ لول �لأمل لأمكن �لنار �أن تاأكلك وحترق 

يدك و�أنت ل تدري �إل بعد فو�ت �لأو�ن.
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 ملاذا ي�شرب الب�شر املثل يف الظلم باحلية، 
فيقولون »اأظلم من حية«؟

�إن عامل �لأفاعي عامل غريب حًقا. فهناك من �لأفاعي ما ل يوؤذي, 
�إل �إذ� د��صها �لإن�صان, ومنها ما يوؤذي �إذ� وطئت يف حماها, ومنها ما 
ل يوؤذي يف تلك �حلال �إل �أن تكون على بي�صها �أو فر�خها, ومنها ما ل 
يوؤذي �إل �إذ� كان �لنا�س قد �آذوها مرة. و�لعرب ت�صرب �ملثل يف �لظلم 

باحلية, فتقول: "�أظلم من �حلية".
فما �ل�صبب, يا ترى, يف �إطالق هذ� �ملثل؟

�إن �حليات ل تتخذ لنف�صها بيًتا, وكل بيت ق�صدت نحوه هرب �أهله 
منها و�أخلوه.

تخرج  �حلية  ترى  ولذ�  �أ�صود؛  ول�صانها  �لل�صان,  م�صقوقة  و�حلية 
ل�صانها �إذ� �صربت لتقتل!

نابها  �إذ� قلعت عادت, وكذلك  �أن عينها  ومن خ�صائ�س �حلية, 
�إذ� قلع �أو قطع باملق�س عاد بعد ثالث ليال,وكذلك ذنبها �إذ� قطع عاد. 
ويف طباعها �أنها تهرب من �لرجل, وتفرح بالنار, وتطلبها وتعجب بها, 
وبالنب و�لبطيخ و�ل�صمام و�خلردل, وهي ل ت�صبط نف�صها عن �ل�صر�ب 
�إذ� �صمته, و�إذ� وجدته �صربت منه حتى ت�صكر, فرمبا كان �ل�صكر �صبب 

حتفها؛ لأنها �إذ� �صكرت خدرت. ويقال �إنها تعي�س قروًنا عدة.
�صحيح �أن عامل �حليات غريب, فلنذكر �صيًئا عن �ن�صالخها عن 

جلودها.
ت�صلخ �حليات جلودها يف كل عام يف �أول ف�صل �لربيع و�خلريف, 
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د�خل  وي�صري  وليلة,  يوم  يف  �صلخها  ويتم  عيونها.  من  �ل�صلخ  وتبتدئ 
ج�صمها  و�رتخى  �ل�صلخ  عن  وعجزت  هربت  و�إذ�  �خلييارج.  هو  �جللد 
�أدخلت ج�صمها بني عودين �أو يف مكان �صيق؛ حتى تن�صلخ, في�صتد حلمها 

ويعود �إىل قوته و�صدته.
�أقوى  ي�صتطع  مل  جحر  يف  �صدرها  �أدخلت  �إذ�  �أنها  قوتها,  ومن 
�أن يخرجها ل�صدة �عتمادها  �لنا�س, وقد قب�س على ذنبها بكلتا يديه, 

وتعاون �أجز�ئها, ورمبا �نقطعت يف يد �جلاذب لها.

ملاذا يعترب االأملا�س ثـميًنا؟

ملاذ� لالأملا�س هذه �لقيمة �لكبرية؟ بالطبع, �لأملا�س نادر �لوجود, 
وكل ما هو نادر تكون قيمته كبرية, لكن �لندرة لي�صت كل �صيء, فينبغي 

�أن يكون �ل�صيء مرغوًبا فيه, و�لأملا�س مرغوب فيه, حًقا.
يف  له  مثيل  ل  مظهًر�  مينحه  �لنور  عك�س  على  �لأملييا�ييس  قييدر  �إن 
�لعامل. و�لأملا�س هو �أق�صى مادة عرفها �لإن�صان. وهو �صيء جميل يدوم 

�آلف �ل�صنني, وقد بات رمًز� للحب �لد�ئم و�لوفاء. 
و�صقله  �صغله  ينبغي  باأنه  ذلك  طبيعًيا,  جمياًل,  لي�س  و�لأملييا�ييس 
لي�صبح جمياًل. وهو يوجد ب�صكله �خلام بكل �لأحجام, ويبدو باهًتا يف 
مظهره �خلارجي. ويقوم �خلرب�ء يف �صقل �لأملا�س بدر��صة لكل �أملا�صة 
على حدة, وبدقة, ليقررو� كيف يظهرون جمالها. فاأحياًنا تن�صر �لأملا�صة 
بو��صطة م�صد�س دو�ر �صريع م�صبع بغبار �لأملا�س. وحده هذ� �لغبار ميكن 

��صتعماله حلت �أملا�صة �أخرى.
�صكاًل  يعطي  ن�صف  وكييل  ن�صفني,  ين�صر  �لأملييا�ييس  معظم  �إن 
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م�صتديًر�, وي�صقل. وتدعى �لأملا�صة؛ �إذ ذ�ك, �لأملا�صة �ملتاألقة. وت�صنع 
�ل�صطيحات �ل�صغرية �لتي تظهر على �لأملا�س بو��صطة دولب من حديد 

�لزهر, �صريع �لدور�ن, م�صبع بغبار �لأملا�س و�لزيت.
�ملتاألقة  و�لأملا�صة  �لتنا�صب,  �أو  �لت�صاوق  �ل�صطيحات  يف  وير�عى 
�ل�صطيحات,  يزد�د عدد  ما  وبقدر  بيي)58( �صطيحة.  �ملتو�صطة ت�صقل 
�لأ�صكال  من  كاملة  �صل�صلة  �لأملا�س  �صاقلو  طور  وقد  �لتاألق.  يت�صاعف 
ل�صقل �لأملا�س, ومن مثل �ل�صقل �لزمردي, و�ل�صكل �مل�صتطيل �ل�صيق, 

و�صقل �ملركيز, �إلخ.
و�لأملا�س �لذي يباع جموهر�ت يتنوع كثرًي� من حيث �للون و�جلودة. 
�مل�صوب  ذلك  �لأملا�س  و�أثمن  �صو�ه.  من  �أكرث  نادر  �لألو�ن  وبع�س 

باللونني �لأحمر و�لأزرق, �أو ذلك �لعدمي �للون, �لنقي.
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كيف تثبت االأر�س يف ال�شماء؟

ت�صم �ل�صماء ماليني �لنجوم, و�ل�صمو�س, و�لكو�كب �ل�صيارة �لتي 
تتجاذب  بعيد  ومن  �لهائلة.  �لأر�صية  كرتنا  من  كثرًي�  �أكرب  غالًبا  هي 
�أن  ويبدو  تييام,  تييو�زن  يف  تبقى  �أنها  بحيث  بينها,  فيما  وتتد�فع  كلها, 

�لأر�س ت�صبح يف �لف�صاء.
ا  �أي�صً هي  و�ل�صم�س  �لأج�صام,  جتتذب  �لأر�ييس  �أن  نعرف  وكلنا 
�ل�صم�س؛  حول  تدور  �لأر�ييس  لكن  هائلة,  جاذبية  بقوة  �لأر�ييس  جتتذب 
ولذ� فاإن قوة �أخرى هي �لقوة �لنابذة, متيل �إىل �إبعادها عن �ل�صم�س, 
�ملياه  لطرد  �لكهربائية؛  �لغ�صالة  يف  �لنابذة  �لع�صارة  تفعل  كما  متاًما 
من �لغ�صيل. وهاتان �لقوتان, �لو�حدة �لتي جتذب �لأر�س نحو �ل�صم�س, 
و�لأخرى �لتي تبعدها عنها, تتو�زنان, وتف�صر�ن لنا كيفية ثبات كوكبنا 

�لأر�صي يف �ل�صماء على مد�ر و�حد.
ماذ� هناك �إىل �جلانب �لآخر من �ل�صماء؟ 

حتلق �لطائر�ت عالًيا جًد� يف �لطبقة �لهو�ئية �ملحيطة بالأر�س.
و�لكو�كب و�لأقمار �ل�صناعية ت�صري يف �لف�صاء �خلايل من �لهو�ء 
تف�صل  �لتي  �لنجوم  توجد  و�أبعد من ذلك  كثرًي�.  �أكرب  �رتفاعات  على 
بيننا وبينها مليار�ت �لكيلومرت�ت. و�حلقيقة �أن ل �أحد يدري �أين هي 

حدود �ل�صماء.
�ل�صيارة  و�لكو�كب  فالأر�س  �ل�صماء.  من  "جانب"  هناك  لي�س 
�لنجوم  مليار�ت  بها  حتيط  �ل�صم�س,  حول  تدور  �لتي  �لأخرى  �لثمانية 
�لتي تف�صل بينها م�صافات �صا�صعة, و�لتي يوؤلف جمموعها �ملجرة. وملا 
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كان �لكون هائاًل جًد�, وهو ماأهول مبجر�ت �أخرى تف�صل بينها حميطات 
ف�صائية, فاإن �لتل�صكوبات �لتي تزد�د قوة با�صتمر�ر بف�صل �لتح�صينات 

�لتي تطر�أ عليها, تتيح لنا روؤيتها. �أما �لكون نف�صه فهو ل حمدود!

كيف تكونني منتجة؟

يف كتابه "�لعاد�ت �ل�صبع للنا�س �لأكرث فاعلية" يروي �صتيفن كويف 
�أو يفرت�س ق�صة لرجل يف �لغابة يعمل بهمة ون�صاط يف قطع �لأ�صجار, 
�أقطع  �أين  ترى  �أل  �لرجل:  عليه  فرد  تفعل؟  ميياذ�  ما:  �صخ�س  ف�صاأله 
هذه  تقطع  و�أنييت  متى  منذ  �لإرهيياق,  عليك  يبدو  عليه:  فرد  �لأ�صجار, 
��صتهلكت قو�ي,  لقد  �أكرث من خم�س �صاعات,  �لأ�صجار؟.. فرد قائاًل: 
�إنه عمل �صاق, فقال له هذ� �ل�صخ�س: ح�صًنا ملاذ� ل ت�صرتيح ب�صع دقائق 
ل�صحذ �ملن�صار؟.. لو فعلت ذلك ف�صيقطع �ملن�صار �ل�صجرة ب�صرعة, فرد 
عليه �لرجل: لي�س لدي وقت ل�صحذ �ملن�صار, فاأنا م�صغول متاًما بعملية 
�لعمل,  يف  �لفاعلية  �صمة  �إىل  �ملذكورة  �لق�صة  ت�صري  �ل�صجرة.  قطع 
�لنتائج  يحقق  ل  لكنه  عمله,  يف  كبرًي�  جمهوًد�  يبذل  �لأ�صجار  فقاطع 
�إن هناك �لكثري من �ملوظفني على �صاكلة قاطع  �ملرغوبة. �لو�قع يقول 
بات�صالت, مي�صكون مبلفات,  يقومون  وهناك,  يتحركون هنا  �لأ�صجار 
مهمة  يف  ليبدوؤو�  مهمة  من  ينتهون  بيانات,  يدونون  ح�صابات,  يجرون 
�أكمل وجه ليفاجاأو� بعد ذلك  �أنهم يوؤدون عملهم على  جديدة, يظنون 
باأن روؤ�صاءهم غري ر��صني عن �لعمل؛ لأن �لنتائج �ملحققة مل ت�صل �إىل 
م�صتوى �لنتائج �ملطلوبة. هنا ينتابهم �صعور بالإحباط وخيبة �لأمل, ويف 
�أعد�ء  فروؤ�صاوؤهم هم  روؤ�صائهم.  بامل�صوؤولية على  يلقون  �لأحيان  �أغلب 
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�لنجاح, وروؤ�صاوؤهم مل يو�صحو� لهم ماذ� يريدون, وروؤ�صاوؤهم من هو�ة 
ت�صدير �ملتاعب ملوظفيهم... �إلخ. عزيزيتي �ملوظفة عندما يتكرر موقف 
عدم ر�صا رئي�صك عن �لعمل؛ لأنه ل يحقق �لنتائج �ملطلوبة, عليك �أن 
فعالة. وفرق كبري  لكنك غري  كفوؤً� يف عملك,  تكونني  باأنك قد  تعرتيف 
بني �لكفاءة و�لفاعلية. �لكفاءة تتعلق باأف�صل و�صيلة ميكن �أن ت�صتخدمها 
لتحقيق �لهدف �لذي تريده, �أما �لفاعلية فتعني حتقيق �لهدف �ملرغوب 
�لفاعلية,  يفتقد  لكنه  بالكفاءة,  �لإن�صان  يتمتع  �أن  �ملمكن  من  بالفعل, 
�لطالب يف �ملدر�صة ي�صتذكر درو�صه جيًد�, ميكث بال�صاعات على مكتبه, 
ويف �لنهاية ل يح�صل على �لدرجات �ملطلوبة, طالب �آخر ي�صتذكر درو�صه 
يف �صاعات قليلة, لكنه يحقق �أعلى �لدرجات. موظف يجتهد يف عمله, 
يبذل جمهوًد� كبرًي� يف �أد�ء �لعمل �ملطلوب منه, ومع ذلك ل ينجز عمله 
بالطريقة �ملطلوبة, موظف �آخر يبذل قدًر� �أقل من �ملجهود, لكنه يحقق 
�ملطلوب منه متاًما. �حلقيقة, �أن �ملوظفة غري �لفعالة له �صمات خا�صة 
و�أ�صلوب معني يف �لعمل. �ملوظفة �لفعالة تركز على �لنتيجة, بينما يركز 
حتقيق  على  يركز  �لفعالة  �ملوظفة  �لو�صيلة.  على  �لفعالة  غري  �ملوظفة 
ين�صغل  �لفعالة  �ملوظفة غري  بينما  �لق�صري,  �لأجل  �ملطلوبة يف  �لنتائج 
�ملهمة  ينجز  �لفعال  �ملوظف  �لطويل.  �ملدى  على  بالنتائج  كثرًي�  ذهنه 
�ملطلوبة بالكامل �لآن, بينما �ملوظف غري مماطل وم�صوف يف كثري من 
�لأحيان. �ملوظف �لفعال يفعل �لأ�صياء مرة و�حدة, بينما �ملوظف غري 
�لفعال يجزئ �لأ�صياء. �ملوظف �لفعال ي�صتثمر وقته جيًد�, بينما �ملوظف 
غري �لفعال ل ميثل �لوقت قيمة بالن�صبة له.. �ملوظف �لفعال لديه خطة 
ع�صو�ئية.  بطريقة  �لفعال  �ملوظف غري  يعمل  بينما  �لعمل,  و��صحة يف 
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�لعمل  جييودة  تطوير  يف  �لتكنولوجيا  ��صتثمار  يجيد  �لفعال  �ملوظف 
�لتكنولوجيا  ��صتخد�م  �لفعال ل يجيد  �ملوظف غري  بينما  يوؤديه,  �لذي 
يف �لدرجة �ملالئمة. �ملوظف �لفعال يدرك كيف يح�صل على م�صاعدة 
زمالئه يف �لوقت �ملنا�صب دون �أن ي�صكل هذ� عبًئا بالن�صبة لهم, بينما 
يحجم عن  �أن  فاإما  �لو�صط,  �حلل  قيمة  يدرك  ل  �لفعال  �ملوظف غري 
طلب �مل�صاعدة, و�إما �أن يتهرب من �لعمل �ملكلف به باإلقائه على عاتق 
�لفعال يعرف كيف  له. �ملوظف  �لغالب ل ي�صتجيبون  �لذين يف  زمالئه 
�لالزمة  �ليير�حيية  وذهيينييه  جل�صده  يعطي  كيف  ويييعييرف  ن�صاطه  يجدد 
لي�صتاأنف �إناز�ته من جديد, بينما �ملوظف غري �لفعال �إما �أن يتكا�صل 
يف �لعمل, و�إما �أن ي�صتغرق فيه حتى تخور قو�ه ويكف عقله عن �لعطاء. 
عزيزتي �ملوظفة كون فعالًة يف عملك, �أد عملك باإتقان, وتذكري د�ئًما 
حديث ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن �هلل يحب �إذ� عمل �أحدكم عماًل �أن يتقنه«, 

و�حذري د�ئًما �أن تعملي بطريقة قاطع �لأ�صجار.

كيف تتعاملني مع »امل�شاغبني«؟

يقول �ل�صيخ: حممد �لعريفي - حفظه �هلل - :
�أحياًنا يتناول بع�س �لنا�س هاتفك �لنقال - من دون ��صتئذ�ن - 

ويقر�أ �لر�صائل �لتي فيه.
كان �صاحبي يف دعوة عامة, وليمة ع�صاء عند �أحد �لق�صاة, كل 
�أطر�ف  بينهم يتجاذب  �أفا�صل, جل�س �صاحبي  من يف �ملجل�س م�صايخ 

�حلديث معهم.
�صايقه وجود هاتفه �لنقال يف جيبه فاأخرجه وو�صعه على �لطاولة 
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�لتي بجانبه, كان �ل�صيخ �لذي بجانبه متفاعاًل يف �حلديث معه, من باب 
�لعادة �أخذ �ل�صيخ �لهاتف �لنقال, رفع �إليه, فلما نظر �إىل �ل�صا�صة تغري 

وجهه و�أرجعه مكانه.
كتم �صاحبي �صحكة مدوية.

�لنقال بجانبه,  ملا خرج ركبت معه يف �صيارته, وقد و�صع هاتفه 
�إيلَّ - كما فعل �ل�صيخ - فلما نظرت �إىل �ل�صا�صة �صحكت؛ بل  فرفعته 

غرقت يف �ل�صحك .. تدري ملاذ�؟
يكتب  �لهاتف  �صا�صة  على  عبار�ت  يكتب  �أن  بع�صهم  عادة  جرت 
��صمه, �أو "�ذكر �هلل", �أو غريها, �أما �صاحبي فقد كتب: "�أرجع �جلهاز 

يا ملقوف".
�لآخييرييين  �أميييور  يتدخلون يف  �ليينييوع  هييذ�  ميين  �ليينييا�ييس  ميين  كثري 
�لدرج  يفتح  ثم  �صيارتك  يركب معك يف  �أن  �لطبيعي  �ل�صخ�صية, فمن 

�لذي �أمامه وينظر ما بد�خله!!
ظل  �أو  �ل�صفاه  �أحمر  لتاأخذ  �أخييرى  �ميير�أة  حقيبة  تفتح  و�مييير�أة 
�لعينني, وقد يت�صل بك في�صاألك �أين �أنت فتقول "طالع م�صو�ر" فيقول: 

�أين؟ من معك؟
�لأ�صلوب..  هذ�  مبثل  يعاملوننا  نخالطهم  �لنا�س  من  جمموعة 

فكيف نتعامل معهم؟
�أهم �صيء �أن ل تفقديه, حاويل �أن تتجنبي �مل�صادمة معه, حاويل 

�أن ل )يغ�صب( منِك �أحد.
كوين ذكيًة يف �خلروج من �ملوقف, دون �أن يحدث بينك وبينه م�صكلة.
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كانت  مهما  �لأ�ييصييدقيياء  فييقييد�ن  �أو  �لأعيييد�ء  بك�صب  تت�صاهلي  ل 
�لأ�صباب, ومن �أح�صن �لأ�صاليب للتعامل مع �لطفيليني هو �إجابة �ل�صوؤ�ل 

ب�صوؤ�ل, �أو �لنتقال �إىل مو�صوع �آخر متاًما لين�صى �صوؤ�له �لأول.
فلو �صاألِك مثاًل: كم ر�تبك �ل�صهري؟

قل له بلطف وتب�صم: ملاذ�.. هل وجدت يل وظيفة مغرية؟
�صيقول: ل.. لكن؛ �أريد �أن �أعرف.

�رتفاع  ب�صبب  ذلك  �أن  ويبدو  م�صاكل,  �لأيييام  هذه  �لرو�تب  قل: 
�أ�صعار �لبرتول!!

�صيقول: ما دخل �لبرتول؟
فقل: �لبرتول هو �لذي يتحكم يف �لأ�صعار, �أل تالحظ �أن �حلروب 

تقوم لأجله.
�صيقول: ل.. لي�س �صحيًحا؛ فاحلروب لها �أ�صباب �أخرى, و�لعامل 

�ليوم مليء باحلروب �إىل �أن ين�صى �صوؤ�له �لأول.
هاه.. ما ر�أيك �أمل تخرج من �ملوقف بذكاء؟

��صاأليه: ملاذ�..  �صت�صافر؛  �أين  �أو  �صاألك عن وظيفتك,  لو  وكذلك 
هل �صت�صافر معي؟

�صيقول: ل �أدري!! �أول �صيء �أخربين.
قل: لكن �إن �صافرت معي, فالتذ�كر عليك.

عندها �صيدخل يف مو�صوع �لتذ�كر وين�صى �ملو�صوع �لأ�صلي.
وقوع  غري  من  �ملو�قف  هذه  مثل  من  �خلييروج  ن�صتطيع  وهكذ�.. 

م�صاكل بيننا وبني �لآخرين.
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كيف ميوت االإن�شان املوتة ال�شغرى وهو نائم؟

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  زب  تعاىل:  �هلل  قال 
ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چچ چ  

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رب )�لزمر(.
�إن �آية �لنوم لآية عجيبة ففيها يتوفى �هلل �لإن�صان )وفاة �صغرى( 
�لروح  وكاأن  حركته,  و�صكون  حو��صه  كل  بتبخر  �لإن�صان  فيها  ي�صت�صعر 
�لفال�صفة  من  وكثري  موؤقتة,  �صغرى  وفاة  يف  �جل�صد  عن  �نف�صلت  قد 
تخرج من �جل�صد,  �لنوم  �أثناء  �لييروح يف  وكيياأن  �لأميير  �صبهو�  و�لعلماء 
ولكن ل نقطع عنه وتت�صل به عرب حبل �أثريي �أو �أنبوب �أثريي �صرعان ما 
تن�صاب عربه �أو خالله عائدة للج�صد مرة �أخرى عند �ليقظة, و�صبحان 
�هلل لقد جعل �هلل �لأمر �آية من �آياته لقوم يتفكرون فيما �أبدع - عز وجل 
�آياته �لبينات؛ ف�صبحان �هلل حينما يت�صلل �لنوم جل�صم �لإن�صان  - من 
كاأن �صيًئا يودع �جل�صد ليحل حمله هذ� �لعمل مليتافيزيقي �لعجيب مثلما 
ين�صلخ جلد �لثعبان ليحل حمله جلد جديد, وتتم ف�صيولوجًيا يف حركة 
�ل�صريعة  �ملتتابعة  �حللقات  من  مكثفة  جمموعة  هي  كهرومغناطي�صية, 
عميق.  �صبات  يف  ليغرق  لالأعماق  �لإن�صان  ت�صحب  مائية  دو�مة  وكاأنها 
�أوى  »�إذ�  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  �أن ر�صول �هلل  �أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه -  وعن 
�أحدكم �إىل فر��صه فلياأخذ د�خله �إز�ره فلينف�س بها فر��صه ولي�صم �هلل 
فاإنه ل يعلم ما خلفه بعده على فر��صه فاإذ� �أر�د �أن ي�صطجع فلي�صطجع 
على �صقه �لأمين وليقل �صبحانك �للهم ربي بك و�صعت جنبي وبك �أرفعه 
�إن �أم�صكت نف�صي فاغفر لها و�إن �أر�صلتها فاأحفظها مبا حتفظ به عبادك 
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�ل�صاحلني«.
من  بلغ  مهما  و�أنه  وعجزه,  �لإن�صان  �صعف  بني  لدليل  �لنوم  و�إن 
�أن �صيدنا مو�صى -  �لق�صوة و�لباأ�س فهو �صعيف؛ فمما يحكى لالعتبار 
ول  �صنة  تاأخذك  ل  يا رب  ربه - عز وجل -كيف  �صاأل   - �ل�صالم  عليه 
نوم؟.. فقال له رب �لعزة و�جلالل: )خذ قارورتني و�م�صكها ول تنم( 
ف�صهر مو�صى - عليه �ل�صالم - ليايل عدة ومل ينم, �إل �أنه �أخذته �صنة 
ا وتك�صرتا فقال له �هلل  من �لنوم فا�صطدمت �لقارورتان ببع�صها بع�صً
- �صبحانه وتعاىل -: )يا مو�صى هكذ�, لو �أخذتني �ِصنة �أو نوم �نطبقت 

�ل�صماو�ت على �لأر�س(.
ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ   گ  زب  تعاىل:  قال 
ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ 

ھ ھ ھ رب )�آل عمر�ن(.
�إنك ل تاأتني �ملوت ولكنه ياأتينك, فمهما حت�صن نف�صك منه ومهما 
حتجبي نف�صك عنه فاإنه ياأتينك من د�خلك و�أنت ل تدرين؛ فالروح فيك 
تخرج منك متى �صاء �هلل وقدر, ول مفر من قدر �هلل - �صبحانه -؛ لأن 
�ل�صماء وهو على كل  �لأر�ييس ول يف  تعاىل - ل يعجزه �صيء يف  �هلل - 
�صيء قدير, فكما خلقك �هلل من عدم, ونفخ �لروح فيك و�أنت يف رحم 
�أمك بقدرته - �صبحانه - قادر يف �أية حلظة �أن ي�صرتدها منك ويردها 
�إليك يوم �لبعث متى �صاء وكيف �صاء. فال �لإقبال على �ملوت ياأتي به ول 
�لإدبار عن �ملوت يرد عنه, �إل �أن ياأذن �هلل ويكون قد جاء �أجلهم, وكم 
من مري�س عدنا وما عدنا, وكم من قبور تبنى وما تبنى, وكم من ملك 
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رفعت له عالمات فال عالمات له. فاملوت �أمر كله عجيب, و�حلري�س 
يلقاه يف وجهه  �ملدبر عنه  �لعاملني,  ي�صاء �هلل رب  �أن  �إل  يناله  ل  عليه 

متى �صاء وكيف �صاء �هلل – �صبحانه -, قال تعاىل:  زب ۉ ۉې ې 
ې ې ى ىائ رب )�جلمعة: 8(.

رب  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  زب  تعاىل:   قال 
)�لن�صاء: 78(. �أجل مهما حت�صن �لإن�صان يف بروج وح�صون, ولو ذهب 
لكوكب غري �لأر�س, فاإنه يذهب بقدر �هلل �إىل هناك؛ لينفذ فيه قدر �هلل 
– تعاىل -, فيموت؛ لأنه كتب عليه �أن لن ميوت �إل هناك, فال ق�صور ول 

حر�س ينفع مناعة ول �صفاعة ترفع.

كيف تربحني املليون؟

�نتهزِت  �أنت  ما  �إذ�  طائلة  ثروة  حتققي  �أن  باإمكانك  فاإنه  حًقا, 
فر�صة فر�غك يف تعلم �أية مهارة كانت, �أو �أية حرفة �أو �أن تتعلمي كيف 
تكونني مفعمًة باحلما�س, وكيف يكون لديك طاقة عالية, �أو �أن تتعلمي 
�أو  �أو �أن تزيدي من ن�صبة �أرباحك,  كيف توقظ �صعلة �لن�صاط د�خلك, 
كيف تدبرين �أمورك بطريقة �أف�صل, �أو �أن تكوين �أمة ر�ئعًة لأبنائك �أو 
�أن تتعلمي, تتعلمي,  �أطالبِك �لآن  �أطفالها, فاإين  �أًما مده�صة يف تربية 
وتتعلمي؛ لأنه يف حني زيادة معرفتك فاأنت بذلك ت�صكل م�صريك؟ وكما 

قال فر�ن�صي�س بيكون: "�ملعرفة هي قوة يف حد ذ�تها".
�ملليون  تربح  �أن  ت�صتطيع  بها  للذ�ت  قوة  فاملعرفة  حقيقي؛  وهذ� 
�ملحرك د�خلها  تعطل  باخرة قد  �أنه كان هناك  بل �ملاليني, فقد روى 
وحاول �لقبطان عمل كل ما يف و�صعه لإ�صالحه, مبا يف ذلك �ل�صتعانة 
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باأح�صن �خلرب�ء يف جمال �لبو�خر, لكن جهوده باءت بالف�صل, ويف �أحد 
�مل�صكلة  بخ�صو�س  م�صاعديه  لأحد  �لقبطان  مناق�صة  �أثناء  ويف  �لأيييام 
نف�صها �قرتب منه �أحد �لأ�صخا�س وقال له: "�آ�صف لإزعاجك, فاأنا �أرى 
�أن �لباخرة معطلة منذ ع�صرة �أيام, ومن باب �لف�صول �صاألت و�حًد� من 
طاقم �لباخرة فقال يل: �إن �ملحرك به عطل, ويحتاج �إىل �إ�صالح. فهل 
ما زلت يف حاجة لأحد يقوم لإ�صالحه"؟ ومن دون تردد قال �لقبطان: 
"نعم, وملاذ� ت�صاأل"؟ فرد �لرجل قائاًل: "باإمكاين �أن �أقوم باإ�صالحه" 
وظهرت �لده�صة على وجه �لقبطان, حيث �إن هذ� �ل�صخ�س مل تكن تبدو 
�لقبطان  و��صطحبه  �لبو�خر,  باأمور  �أنه خبري  تدل على  عليه عالمات 
�إىل مكان حمرك �لباخرة وتركه وظل ير�قبه من بعيد فاأخرج �لرجل 
متنوعة  ب�صربات  �ملحرك  على  يطرق  وبييد�أ  �صغرية  مطرقة  جيبه  من 
�إىل  بالنظر  بلم�س �ملحرك, ثم يقوم  �أماكن خمتلفة وي�صمع, ويقوم  يف 
و�أخييرًي� طرق جزًء� معيًنا يف �ملحرك وقام  �أماكن خمتلفة يف �ملحرك 
بربط م�صمار كان غري حمكم, وبدت �لده�صة على وجه �لقبطان عندما 
بد�أ حمرك �لباخرة يف �لعمل مرة �أخرى, و�صعد �لقبطان �صعادة عارمة, 
و�صاأل �لرجل "كيف ��صتطعت عمل ذلك؟".. فرد عليه �لرجل بابت�صامة 
وقال: "�ملهارة" وناول �لقبطان ورقة مكتوب عليها رقم و�حد فقط "�ألف 
"�ألف دولر مقابل عمل ملدة ع�صر  له:  �لقبطان وقال  �إليه  دولر" نظر 
�صرور"  "بكل  وقييال:  �لرجل  عليه  ��صرح يل هذ�" ورد  �أرجييوك  دقائق, 
وناوله ورقة �أخرى كتب عليها: دولر و�حد مقابل �لطرق على �ملحرك 
�أن  �لذي يجب  �ملكان  بالتحديد  لأنني عرفت  باملطرقة )999( دولًر�؛ 

�أقوم بالطرق عليه يف �ملحرك".
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باألف دولر يف  �أن مهارة هذ� �لرجل عادت عليه  ومن هنا, نرى 
ع�صر دقائق.

بني  عالية  تكونني  ف�صوف  عندِك  �ملعرفة  ز�دت  فكلما  وهكذ�, 
�لنا�س ويلجاأون �إليِك لي�صاألوِك عن ر�أيِك يف م�صاكلهم وينتظرون منِك 

�لن�صيحة.

ملاذا ال ين�شرنا اهلل؟

رب  ڳ  ڳ  گ   گ  زب  تييييعيييياىل:  �هلل  ييييقيييول 
)�ملنافقون: 8(.

�لعزة هلل ولر�صوله وللموؤمنني؛ فما بالنا نرى �مل�صلمني يف كل �أر�س 
يذلون وُيعتدى عليهم؟! ما بالهم ل يجدون لهم ن�صرًي�؟! يقول �ل�صيخ 
علي �لطنطاوي - يرحمه �هلل -: �إن وعد �مل�صلمني �لن�صر؛ فما بالنا ل 

ين�صرنا �هلل؟!
�لإ�ييصييالم  �أعييز  "�للهم  جمعة:  كييل  يف  �ملنابر  على  ندعو  ونحن 

و�مل�صلمني".
ونحن ندعو على �لكفار: "�أن ي�صتت �صملهم, ويفرق جمعهم, و�أن 

يجعل تدمريهم يف تدبريهم".
�أل �أننا ندعو عليهم ونحن نتبع خطو�تهم, ونرتك �أحكام �صرعنا 

ونقتدي بهم؟!
و�صفَّ  �جلي�س  �أعدَّ  بدر  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  و�لر�صول  قاعدون,  ونحن  ندعو 
�جلند, وهياأ كل و�صيلة للن�صر, ثم دعا حتى �صقط رد�وؤه عن منكبه.. 

وكذلك يكون دعاء �مل�صلم.

www.alukah.net
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زب ۇ ۆ ۆ ۈ رب  �صرعه:   بن�صرتنا  �إيانا  ن�صره  �هلل ربط 
)حممد: 7(.

فهل ن�صرناه حتى ين�صرنا؟!.
هل كنا معه يف �لرخاء حتى يكون معنا يف �ل�صدة؟!

بيننا  �لأخيييوة  حييق  �أر�يييس  كييل  يف  �ملعذبني  للم�صلمني  عرفنا  هييل 
وبينهم؟!

ۋرب  ٴۇ  ۈ  زب  قييال:  حني  �هلل  يد  عقدتها  �لتي  �لأخيييوة 
)�حلجر�ت: 10(.

�أم نحن نلهو ونلعب و�إخو�ننا ُيقتَّلون؟!
وتهرق  وديييارهييم,  �أر�صهم  ت�صتباح  وهم  بالعبث,  ن�صتغل  ونحن 

ب�صيف �لبغي و�لعدو�ن دماوؤهم!
ولر�صوله  هلل  �لعزة  �أن  ونن�صى  �لييعييزة,  �لغرب  يف  نبتغي  لنا  ما 

وللموؤمنني؟!.
�إن ما  �إن كنا موؤمنني..  �أن نخ�صاه  �أحق  �أم نحن نخ�صاهم؛ فاهلل 

عندهم من �لقوة ز�ئل, وما عند �هلل باٍق..
�أفال نطلب ما يبقى ونوؤثره على ما يزول؟!

�أن�صينا �أن �لدهر دولب, و�أنه ينزل بالذي هو فوق, ويعلو �لذي هو 
حتت؟! 

فما بالنا نيئ�س من ن�صر �هلل؟!.
�إن �لليل ينتهي �إذ� �أذن �لفجر, فحينما يوؤذن �ملوؤذن بيننا �صادًقا, 
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د�صتور  ونعله  ن�صمع,  مبا  ونعمل  يقول,  ما  نتدبر  �صادقني..  ون�صمعه 
�لليل,  و�نتهى  �لفجر,  قد طلع  يكون  �إل �هلل؛  �إله  ل  �أكرب  حياتنا.. �هلل 

وجاء ن�صر �هلل و�لفتح..
فيا �أيها �مل�صلمون! عودو� �إىل �هلل يعد لكم �لن�صر..

يف  جماعاتكم..  ويف  �أ�صركم,  ويف  �أنف�صكم,  يف  �هلل  �إىل  عييودو� 
حربكم ويف �صلمكم؛ فاإنه ل ياأتيكم �لن�صر �إل من عند �هلل.

www.alukah.net
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اأروع امل�شابقات

طعمها  عامة  ب�صفة  اجلمهور  ت�صتهدف  التي  والربامج  للم�صابقات 
املميز، ونكهتها الفريدة؛ فالكل ي�صارك فيها ويدلو بدلوه، فرت�صم جًوا من 
املرح، وحًظا من الجتماع والألفة، يتوج بابت�صامات، ومعلومات ثرية لكل 
ا�صتفادته من هذه  �صارك، وبقدر اجتهاد كل م�صارك، وقدراته تكون  من 

امل�صابقات.

www.alukah.net
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لذا.. على اجلماعات املدر�صية اأن ل تقف موقف املتفرج؛ بل عليها 
اأن تاأخذ بالن�صيب الوافر من هذه امل�صابقات من خالل منربها ال�صداح كل 

�صباح.
وللم�صاهمة يف هذا املجال، جمعت لكن م�صابقات متنوعة عدة، منها 
وهكذا  الأدبية؛  ومنها  الثقافية،  ومنها  الجتماعية،  ومنها  الإ�صالمية، 

نّوعت امل�صابقات لثالثة اأ�صباب رئي�صة، هي:
هذه  يف  للم�صاركة  الطالبات  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك��رب  جل��ذب  اأوًل: 

امل�صابقات.
ثانًيا: تختلف الطالبات يف ميولهن ورغباتهن، فمن متيل اإىل الثقافة 
قد ل متيل اإىل الريا�صة، ومن متيل اإىل العلوم قد ل متيل اإىل التاريخ؛ 

لذا.. نوعت امل�صابقات حتى جتد كل طالبة ما ينا�صبها، وترغب فيه.
الكامنة؛  الطاقات  وا�صتخراج  والقدرات،  املواهب  لكت�صاف  ثالًثا: 
فهناك العديد من الطالبات لديهن الرغبة واحلما�س للمبادرة والإقدام 
حمطة  امل�صابقات  هذه  تعد  لذا  والتوجيه؛  الت�صجيع  �صوى  ينق�صهن  وما 

لتزويد الطالبات باملعلومات والتوجيهات، ومتابعة النتائج والأعمال.
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امل�شابقة الثقافية

م�صابق��ة ورقي��ة على كت��اب "يف بطن احل��وت" د.حممد 
العريفي:

�س1: �صامل يف ق�صة )ي�صدد �لهدف( كان )�أعمى - �أ�صم( وكان 
�صبًبا يف هد�ية )و�لده - و�لدته(, حيث كان قلبه معلًقا بي)�ل�صالة - 

�ل�صيام(.
�س2: حتول ملك غ�صان - جبلة بن �أيهم بعد �إ�صالمه �إىل )�ليهودية 
- �لن�صر�نية(, ب�صبب )كربه وغروره - �متناعه �أد�ء �حلج(؛ مما كان 

�صبًبا يف خ�صارته يف �لدنيا و�لآخرة.
ب�صبب  �ملرق�س  يف  كانو�  �لذين  يف  �لتاأثري  �ل�صيخ  ��صتطاع  �س3: 

)�صدته وقوة ج�صمه - حكمته و�صدقه وح�صن ت�صرفه(.
�س4: )يف �مل�صت�صفى( ق�ص�س مليئة باملو�عظ و�لعرب ��صتخرجي 

ثالًثا منها.
�أم �ل�صاب �لذي تويف يف ق�صة  �س5: ما تف�صري �لروؤيا �لتي ر�أتها 

)مفتاح �ل�صر(؟
�س6: ما �صبب بكاء �لطبيب على �ل�صاب يف ق�صة )يرى مقعده يف 

�جلنة(؟
نتيجتها ؟  �س7: )على فر��س �ملوت( ق�صة موؤثرة ما �صببها وما 

وما عالجها؟

www.alukah.net
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م�صابق��ة ورقي��ة على كتاب "ه��ل تبحثي ع��ن وظيفة؟" 
د.حممد العريفي:

�س/ على �أي �صيء �خت�صم �أولد �لرجل �ملري�س عندما ظنو� �أنه 
نائم؟ 

�س/ يف �لو�صية �لر�بعة من �لذي �أذن؟ وملاذ�؟ وما نهاية �ملجرم 
يف هذه �لو�صية؟ 

�س/ من �أعر�س عن �هلل وتكرب.. �ألقى �هلل عليه �لرعب �لد�ئم.. 
دلل على ذلك من �لقر�آن؟ 

�س/ �أكملي: قال �ل�صاعر: ولو مل يعظ يف �لنا�س من هو مذنب...؟   
�س/ ماذ� يكون لالإن�صان �إذ� ��صتعمل ج�صده وروحه لغري �لوظيفة 

�لتي خلق لأجلها؟ 
�س/ ما حكم �لذهاب �إىل �لكهنة و�لدجالني؟ 

�س/ ما �لفاح�صة �لتي جعلها �هلل قرينة �ل�صرك و�لقتل؟ وما عذ�ب 
من وقع يف تلك �لفاح�صة؟ 

�س/ �ذكري ثالث فو�ئد ��صتفدِتها من هذ� �لكتاب؟
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م�شابقة �شفينة النجاة

و�ل�صالة  يعلم,  �لإن�صان ما مل  بالقلم علم  �لذي عّلم  �حلمد هلل 
باإح�صان  تبعهم  ومن  �لكر�م,  وعلى �صحبه  �لأنام,  معلم  على  و�ل�صالم 

�إىل يوم �لتمام.. �أما بعد:
فهذه م�صابقة يف �صفينة �لنجاة؛ حتى ل تغرق فنغرق يف �حلياة 
نبينا  عليه  حث  �لأ�صيل,  و�لأ�ييصييل  �لركني  �لركن  �إنييه  �ملمات,   وبعد 
و�إنها  جميًعا«,  ونييو�  نييو�  باأيديهم  �أخييذو�  »�إن  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد 
�حلكمة  قالب  يف  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأمر  ح�صن  �إىل  دعوة 
نكون  لعلنا  �لنجاة؛  �صفينة  �ملباركة منتطي  �أختي  بنا  فهيا  و�ملوعظة.. 

من �أهل �لنجاة.

املراجع املقرتحة:
1. �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر - �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية.

2. �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر – د.خالد �ل�صبت.
 – �لأميية  حفظ  يف  و�أثييره  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأميير   .3

د.عبد�لعزيز �مل�صعود.

�صروط امل�صابقة:
1. �لإجابات يف �أور�ق �مل�صابقة نف�صها, على �أن تكون بخط و��صح.

2. ي�صارك يف �مل�صابقة ما فوق �صن )12( �صنة.
3. �آخر موعد لت�صليم �لإجابات ) .......... (

�صناديق  يف  تو�صع  �أو  �لإذ�عيية,  م�صرف  �إىل  �لإجابات  ت�صلم   .4
�مل�صابقة.

www.alukah.net
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معلومات املت�صابق:
�ل�صم: 
�لعمر:

�ل�صف:

اأ�صئلة امل�صابقة:
1. �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر من �أ�صباب �خلريية يف هذه 

�لأمة.. �ذكري �لآيات �لد�لة على ذلك؟
�للعن  لوقوع  �صبب  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأميير  تييرك   .2

و�لإبعاد.. �ذكري �لآيات �لد�لة على ذلك؟
فو�ئد  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأميير  لإقامة  �أن  �صك  ل   .3

عظيمة للمجتمعات.. �ذكري ثالًثا منها؟ 
عن  وجوبه  ي�صقط  ل  بالقلب  �ملنكر  �إنكار  �أن  �لعلم  �أهل  ذكر   .4
ي�صقط  قد  و�لل�صان  باليد  �لإنكار  لكن  �لأحييو�ل,  من  حال  باأية  �مل�صلم 
وجوبه, وذلك يف و�حد من ثالثة �أحو�ل.. �ذكري هذه �لأحو�ل �لثالثة؟
5. متى يجب على �لإن�صان �إنكار �ملنكر حتى ولو خاف على نف�صه؟
6. عن �أبي �صعيد �خلدري- ر�صي �هلل عنه - قال: قال ر�صول �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من ر�أى منكم منكًر� ) .......... ( وذلك �أ�صعف �لإميان« �أكملي 

�حلديث, و�ذكري معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »وذلك �أ�صعف �لإميان«.
7. هناك بع�س �ل�صفات �لتي يجب �أن يت�صف بها �لآمر باملعروف 

و�لناهي عن �ملنكر.. �ذكري خم�ًصا منها؟
�صرر  به  يح�صل  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأميير  ترك  �إن   .8
من  �لعقوبات  من  �أنييو�ع  ذلك  على  ويرتتب  و�ملجتمع,  �لفرد  على  كبري 
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�هلل - عز وجل - و�صحي ذلك؟
باملعروف  �لأميير  على  حتث  �ملطهرة  نة  �ل�صُّ من  �أدليية  �ذكييري   .9

و�لنهي عن �ملنكر؟ 
10. ��صرتط �أهل �لعلم لإيجاب �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر 

�لقدرة �حل�صية و�ملعنوية.. و�صحي ذلك؟ 
11. �ذكري منوذًجا يف �صرب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �لأمر باملعروف و�لنهي 

عن �ملنكر؟
12. �ذكري بع�س �صروط و�صو�بط �إنكار �ملنكر؟ 

13. ما حكم �إنكار �ملنكر يف �مل�صائل �ملختلف فيها؟

www.alukah.net
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م�شابقات ال�شريط االإ�شالمي

- امل�شابقة االأوىل:

��صم �ل�صريط: قو�دح عقدية.
��صم �ل�صيخ: عبد�لعزيز �ل�صدحان.

�صروط امل�صابقة: 
1. �ل�صتماع �إىل �ل�صريط كاماًل و�لإجابة على �صوء ما جاء فيه. 

2. ل يحق �مل�صاركة باأكرث من ن�صخة و�حدة.
3. تكون �لإجابة بخط و��صح.

4. نو�صي بالعتماد على �هلل.. ثم �لنف�س يف �أثناء �لإجابة.
طريقة ت�صليم �لإجابات: 

1- تو�صع �لإجابة د�خل ظرف, ثم يف �ل�صندوق �ملعد لذلك. 
 / )�ملو�فق:/   )  .......) يوم  �مل�صابقة  ل�صتالم  موعد  �أخر   -2

1433هي( . 
3- تعلن �لنتائج يوم (....... ( �ملو�فق:/ / 1433هي( . 

اأ�صئلة امل�صابقة:
�س1/ �ذكري �لقادح �ل�صابع يف �ل�صريط بالتف�صيل؟

�س2/ �أكملي �حلديث: )�دعو� �هلل و�أنتم .....؟(.
�س3/ ذكر �ل�صيخ ثالثة �أحكام لكلمة )لو( �ذكريها مع �لتمثيل لها؟ 



1123

جنة الفقرات الثقافية

�س4/ ذكر �ل�صيخ �أماكن وجود �ل�صعادة.. فاأين توجد؟ 
�أ�صد  �س5/ من �لقائل )و�لنا�س بحاجة �إىل ما جاءت به �لر�صل 

من حاجتهم �إىل �لطعام و�ل�صر�ب....�إلخ؟
�ل�صريط..  يف  وردت  خ�صال  خم�س  �هلل  عند  لل�صهيد  �يييس6/ 

�ذكريها؟
�س7/ ما حكم �لذهاب �إىل �لكهنة و�مل�صعوذين, مع ذكر �لدليل؟

�س8/ ما حكم تخ�صي�س علي بن �أبي طالب - ر�صي �هلل عنه - 
بلفظ )كرم �هلل وجهه(؟

�س9/ كيف نتجنب �لقو�دح �لتي ذكرت يف �ل�صريط؟
�س10/ �ذكري دلياًل على حترمي �حللف بغري �هلل - عز وجل - ؟

�س11/ ما حكم من �صخر ب�صيء من �لدين حتى ولو كان مازًحا 
مع ذكر �لدليل؟

منها  �صتة  �ذكييري  قادًحا؛  ع�صر  �أربعة  �ل�صريط  يف  ورد  �ييس12/ 
فقط؟

�س13/ ما حكم قول )ظلمك �هلل كما ظلمتني( مع ذكر �لدليل؟
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- امل�شابقة الثانية:

��صم �مل�صابقة: �لأديب.
نوع �مل�صابقة: فردي. 

مدتها: ر�جع ملُعّدة �مل�صابقة.  

الأدوات املطلوبة: 
1- يكفي جمرد �طالع �لفرد و�إملامه بعناوين �لأ�صرطة �لإ�صالمية. 

2- كتابة ن�س من �إن�صائه. 

طريقة امل�صابقة:
ق�صة  �أو  مقال  كتابة:  �ملجموعة  �أفيير�د  من  �مل�صابقة  معدة  تطلب 
يحتوي ذلك  �أن  �صريطة  �صاءت؛  �أي مو�صوع  �لكتابة يف  �أو  ن�صيحة,  �أو 
�ملقال �أو تلك �لق�صة ونحوها على �أكرب قدر ممكن من �أ�صماء وعناوين 

�لأ�صرطة )�ملوزعة( �صمن �صلب �ملو�صوع �أو �ملقال.
وبقدر ما يحوي �ملكتوب من عناوين و�أ�صماء لأ�صرطة خمتلفة تكون 
�لدرجة �ملمنوحة, مع �لتنبيه على و�صع حا�صية �أ�صفل �ملكتوب تبني فيها 
�لكاتبة عنو�ن �ل�صريط و��صمه مف�صاًل و��صم �ملحا�صر و�لت�صجيالت �إن 

�أمكن.
من �أهد�ف هذه �مل�صابقة: 

1- رفع م�صتوى �لذوق �لأدبي.
2-�كت�صاف �ملو�هب �لأدبية.

3- توجيه �مل�صاركني للتعرف على �أكرب قدر من �أ�صماء �لأ�صرطة 
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�لإ�صالمية و�أ�صماء �ملحا�صرين. 
�لأ�صرطة  عناوين  من  للمت�صابقة  يعر�س  قد  ملا  �ل�صتماع   -4

�مل�صوقة, وهو �ملطلب �لأ�صا�س.

www.alukah.net
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- امل�شابقة الثالثة:

��صم �ل�صريط: �خلوف من �هلل.
��صم �ل�صيخ: نبيل �لعو�صي - حفظه �هلل -.

)ميكنِك �لإجابة عن �لأ�صئلة مبا�صرة يف �أثناء ��صتماعِك لل�صريط, 
حتى  منه؛  �لأجوبة  وكتابة  �إعادته  ثم  كاماًل,  �إليه  �ل�صتماع  حبذ�  لكن 

تزيد �لفائدة(.
�ل�صوؤ�ل �لأول/ يف و�قعنا �ملرير نرى �لكثري من �لنا�س من يفعلون 
�لكبائر, ثم ي�صتغفرون وهم ي�صحكون ويعتربون �لأمر هيًنا.. فلماذ�؟ 

مع ذكر بع�س �لذنوب و�لكبائر �لتي يتهاونون بها.
ذكر  مع  عّدديها  للموؤمنني,  �أو�صاًفا  �ل�صيخ  ذكر  �لثاين/  �ل�صوؤ�ل 

�لآية.
خوف  من  كثريٌة  مو�قف  �ملحا�صرة  يف  ُذكييرت  �لثالث/  �ل�صوؤ�ل 
�ل�صلف من �هلل - عز وجل -, �ذكري موقًفا منها تاأثرت به, مع �إير�د 

فائدة منه؟
�ل�صوؤ�ل �لر�بع/ قال تعاىل: زب گ گ ڳ ڳ ڳ 
�ذكييري  )�ل�صجدة(..  رب  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

�أ�صباب خوف �ل�صلف من �هلل - تعاىل - على �صوء هذه �لآية؟
�لعمل �ل�صالح ل يكفي  �أن جمرد  �ل�صيخ  �ل�صوؤ�ل �خلام�س/ ذكر 
نلقى  حتى  �لعمل  هذ�  على  نحافظ  كيف  هو  �لأهم  �لأمر  لكن  �مل�صلم, 

�هلل – تعاىل -, )و�صحي هذه �لعبارة(؟
�أمييوًر�  �ل�صيخ  و�جييب( ذكر  �ل�صاد�س/ )�خلييوف من �هلل  �ل�صوؤ�ل 

تدعو �إىل �خلوف من �هلل.. �ذكريها؟
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- امل�شابقة الرابعة:

��صم �ل�صريط: ل تخرق �ل�صفينة 
��صم �ل�صيخ: عبد�هلل بن علي �لغامدي 

خذي قلمِك وورقتِك و�بدئي يف �لإجابة عن هذه �لأ�صئلة مع �صماع 
�صريط: 

�ل�صوؤ�ل �لأول/ ما قول �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية يف �لربا؟
�ل�صوؤ�ل �لثاين/ وردت يف �خلطبة ق�صة لأبي �لدرد�ء - ر�صي �هلل 

عنه - ما �صبب بكائه؟
�ل�صوؤ�ل �لثالث/ ما �ملع�صية �لتي مّثل لها �ل�صيخ باأنها َخرٌق مهلك؟

�ل�صوؤ�ل �لر�بع/ �أجيبي بي)�صح( �أو )خطاأ(:
هل �لرجل �لذي ي�صوم �لنهار ويقوم �لليل ويزهد يف �لدنيا, لكن 
ل ياأمر باملعروف ول ينهى عن �ملنكر �أبغ�س عند �هلل و �أ�صحاب �لكبائر 

�أف�صل منه؟
�ل�صوؤ�ل �خلام�س/ ما عقوبة �لأمة �لتي ل تاأمر باملعروف ول تنهى 

عن �ملنكر, مع ذكر �لدليل؟
عنه؟  �ل�صيخ  تكلم  �لذي  �لأ�صا�س  �ملو�صوع  ما  �ل�صاد�س/  �ل�صوؤ�ل 

�ذكري فائدتني �قتب�صِتهما و��صتفدِتهما من هذ� �ل�صريط.
وفقِك �هلل ملا �أحبه؛؛؛

www.alukah.net
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 - امل�شابقة اخلام�شة:

��صم �ل�صريط: روحانية �صائم
��صم �ل�صيخ: �إبر�هيم �لدوي�س - حفظه �هلل -.

نهنئِك  وبعد..  �هلل,  ر�صول  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �هلل  �حلمد 
�هلل  �صائلني  �لكرمي..  �ل�صهر  هذ�  و�إييياِك  �هلل  بلغنا  باأن  �لعزيزة  �أختي 

- عز وجل - �أن يجعلنا من �ملقبولني و�لفائزين و�ملوفقني لعمل �خلري.
�أختي �لفا�صلة:

عن  �لإجابة  ثم  ومن  �ل�صريط,  �إىل  ت�صتمعي  �أن  �صوى  عليِك  ما 
�ل�صم  عليه  مظروف  يف  تو�صع  خارجية  ورقيية  يف  )�لإجييابيية  �لأ�صئلة 
و�لهاتف وت�صلم مل�صرف ...... ( و�آخر موعد لت�صليم �لإجابات   /    /  

143هي .
ت�صلم �جلو�ئز يف �حلفل �لتكرميي ........... وذلك يوم ...........

�ملو�فق:  /  /  143هي, بعد �صالة ......... �إن �صاء �هلل.
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اأ�شئلة امل�شابقة:

تاأثرت  ق�صًة  �ذكري  عدة..  ا  ق�ص�صً �ل�صيخ  ذكر  �لأول/  �ل�صوؤ�ل 
بها؟

�ل�صوؤ�ل �لثاين/ ما �ل�صبب �لرئي�س لفر�س رم�صان علينا؟
�ل�صوؤ�ل �لثالث/ �أكملي ما يلي: قال �بن رجب �حلنبلي - يرحمه 

�هلل - :
" كل قيام ل ينهى عن �لفح�صاء و�ملنكر ............, وكل �صيام 

ل ُي�صان عنه قول �لزور و�لعمل به .............".
�ل�صحيحة  �لعبارة  �أمييام  )�صح(  عالمة  �صعي  �لر�بع/  �ل�صوؤ�ل 

وعالمة )خطاأ( �أمام �لعبارة �خلاطئة:
1- �صرع �ل�صيام لتعذيب �لنفو�س: )    (.

2- �ل�صيام ي�صاعد على ترقيق �لقلب: )    (.

www.alukah.net
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- امل�شابقة ال�شاد�شة:  

)وهذه �مل�صابقة مق�صمة على ثالثة مناذج(
��صم �ل�صريط: ثمار �لأخوة.

��صم �ل�صيخ: حممد �ملختار �ل�صنقيطي.

النموذج الأول:
1. ما �لأخوة يف �هلل؟

2. ما �أوثق عرى �لإميان؟
3. �ذكري مميز�ت �لأخوة يف �هلل؟

4. ماذ� يجب على كل من �آمن باهلل؟
5. �ذكري دلياًل من �ل�صنة على �أن �لأخوة �ل�صادقة ل تكون �إل ملن 

ذ�ق حالوة �لإميان؟
6. ما �صبب تال�صي �خلالفات و�ل�صغائن بني �ملوؤمنني؟

7. ماذ� يجد �لإن�صان عندما ينظر �إىل ن�صو�س �لكتاب و�ل�صنة؟
8. مباذ� �أمرنا �هلل - �صبحانه وتعاىل - يف كتابه �لعزيز؟

بني  �نت�صرت  �لتي  �ل�صادقة  �لإمييييان  خ�صال  تنت�صر  كيف   .9
�أ�صحاب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

�أ�صحاب  �أ�صدق من �لأخوة �لتي كانت بني  �أخوة  10. هل وجدِت 
ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

11. حتّدثي عن عظم �لأخوة يف �هلل وف�صلها يوم �لقيامة؟
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- امل�شابقة ال�شابعة:

��صم �ل�صريط: ثمار �لأخوة.
��صم �ل�صيخ: حممد �ملختار �ل�صنقيطي.

النموذج الثاين:
1. مباذ� و�صف �هلل �أ�صحاب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�لتابعني لهم يف حمكم 

�لتنزيل؟
2. ما �أثر �أخوة �لإميان؟

3. �ذكري �لآية �لتي تدل على �لف�صل �لذي ف�صل �هلل به �أ�صحاب 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

4. من �أحق �أن ترحميه؟
5. هل تبلغ �لأخوة يف �هلل فوق �حل�صب و�لن�صب؟

6. ما �أثر �لإميان عندما يدخل �لقلب؟
7. من �أين تنبع �لأخوة يف �هلل؟

8. مباذ� توعد �هلل من قطع و�صائج �لأخوة يف �هلل؟
9. مباذ� جاء هدي �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

10. ملاذ� نهى �لإ�صالم عن �لقطيعة؟
11. من �ملنافق �لذي حرك �ل�صغينة بني �لأن�صار؟

www.alukah.net
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- امل�شابقة الثامنة:

��صم �ل�صريط: ثمارة �لأخوة.
��صم �ل�صيخ: حممد �ملختار �ل�صنقيطي.

النموذج الثالث:
1. كم يوًما �أحل �لإ�صالم �أن يهجر �لإن�صان �أخاه؟ وكم يوًما حرم؟

2. ماذ� يكون عندما يهجر �مل�صلم �أخاه فوق ثالثة �أيام؟
3. ما يرتتب على هجر �مل�صلم لأخيه فوق ثالث عالَم يدل؟

بالقطيعة عن طريق  �إخو�نه  بني  فّرق  لكل من  �أعد �هلل  ماذ�   .4
�لنميمة؟

5. عّريف �لنميمة؟
6. ماذ� �أعد �هلل ملن �صعى على جمع �لقلوب على طاعة �هلل وتاأليف 

�لإخو�ن على منهج �هلل وحمبته؟ مع ِذكر �لدليل من �لقر�آن؟
7. �أين يجمع �مل�صلم بني �ملفرتقني و�ملختلفني؟

8. ما �أعظم ثمار �لأخوة؟
9. �ذكري فائدتني من فو�ئد �لأخوة يف �هلل؟

حتقيق  و�لإميييان  �لتوحيد  بعد  �لفر�ئ�س  �آكد  خطاأ:  �أم  �صح   .10
�لأخوة يف �هلل؟

�لييود�ع ما يجب  ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة  �لر�صول  ��صتنبطي من خطبة   .11
على �مل�صلم جتاه �أخيه �مل�صلم؟

موؤيدة ذلك  �مل�صلمني,  به من ن�صيحة لإخو�نك  ت�صدين  وما   .12
بن�س قول �لر�صول - عليه �ل�صالة و�ل�صالم - يف �خلطبة؟ 
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- امل�شابقة التا�شعة: 

��صم �ل�صريط: حمروم يف �صهر �ل�صوم.
�أثناء  يف  مبا�صرة  �لأ�صئلة  عن  �لإجابة  )وميكنك  باهلل  ��صتعيني 
��صتماعِك لل�صريط, ولكن حبذ� �ل�صتماع �إليه كاماًل, ثم �إعادته وكتابة 

�لأجوبة منه؛ حتى تزيد �لفائدة(.

الأ�صئلة:
�آية حمددة تتحدث عن مدى حتدي �ل�صيطان  �س1/ ذكر �ل�صيخ 

وعد�وته لبن �آدم.. �ذكري �لآية؟
�س2/ من �ملحرومة يف �صهر رم�صان؟

�آخر موعد لقبول �لإجابات هو:   /   /  143هي.
��صم �مل�صاركة:

عنو�نها: 

www.alukah.net
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- امل�شابقة العا�شرة:
��صم �ل�صريط: �أبناء يعذبون �آباءهم.

��صم �ل�صيخ: بدر �مل�صاري - حفظه �هلل -.
ميكنِك �لإجابة على �لأ�صئلة مبا�صرة يف �أثناء ��صتماعِك لل�صريط 
, ولكن ...... حبذ� �ل�صتماع �إليه كاماًل, ثم �إعادته وكتابة �لأجوبة منه؛ 

حتى تزيد �لفائدة.

الأ�صئلة:
�س1/ ما ��صم �لولد �لذي دعا عليه و�لده ف�صّلت �أركانه؟

�س2/ من �أعق �لنا�س؟
�آخر موعد لقبول �لإجابات هو:  /  /   143هي.

��صم �مل�صاركة:
عنو�نها:
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- امل�شابقة احلادية ع�شرة: 

��صم �ل�صريط: حر��صة �لأعر��س
��صم �ل�صيخ: �إبر�هيم �ل�صرب - حفظه �هلل -.

خذي قلمِك وورقتِك و�بدئي يف حل هذه �لأ�صئلة, مع �صماع �صريط: 
�س1/ �ذكري �صبًبا من �أ�صباب موت �لغرية؟

�س2/ ما �لعتد�ل يف �لغرية؟
�آخر موعد لقبول �لإجابات هو:  /  /   143هي.

��صم �مل�صاركة: 
عنو�نها:
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- امل�شابقة الثانية ع�شرة:

��صم �ل�صريط: نهاية �لأ�صقياء.
و�صريط: نهاية �ل�صعد�ء.

خذي قلمِك وورقتِك و�بدئي يف حل هذه �لأ�صئلة, مع �صماع �صريط:
�س1/ ما �لعبارة �لتي تكرر ذكرها يف كال �ل�صريطني؟

�س2/ من �ملحا�صر؟
�س3/ ما �لت�صجيالت �أو �ملوؤ�ص�صة �لتي �أ�صدرت �ل�صريطني؟

تو�صع �لإجابة يف �صندوق �لإجابات يف .... علًما باأن �آخر موعد 
لقبول �لإجابات هو  /  /   143هي.

��صم �مل�صاركة: 
عنو�نها: 
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- امل�شابقة الثالثة ع�شرة:

م�صابقة �صريط احلدث
�أكملي  �لأقيي�ييصييى؛  �ييصييدرت حييول  �لأ�ييصييرطيية  ميين  هييذه جمموعة 

�لفر�غات مما ياأتي, �إما بذكر ��صم �ملحا�صر ح�صب �ملطلوب.
��صم �ل�صريط: عندما ينطق �حلجر.

��صم �ل�صيخ: ) .......... (. �ل�صيخ: �إبر�هيم �لدوي�س.
��صم �ل�صريط: �جلرمية �جلديدة لليهود.

��صم �ل�صيخ: ) .......... (. �ل�صيخ: �صعد �لربيك.
��صم �ل�صريط: فل�صطني �جلرح.

��صم �ل�صيخ: ) .......... (. �ل�صيخ: نا�صر �لأحمد.
��صم �ل�صريط: هوؤلء هم �ليهود.

��صم �ل�صيخ: ) .......... (. �ل�صيخ: متعب بن �صليمان �لطيار.
��صم �ل�صريط: عذًر� يا �أق�صانا.

��صم �ل�صيخ: ) .......... (. �ل�صيخ: �صلمان �لعودة.
��صم �ل�صريط: حفدة �لقردة حا�صر وتاريخ.

��صم �ل�صيخ: ) .......... (. �ل�صيخ: حممد بن �صليمان �ملحي�صني.
��صم �ل�صريط: �صور من �لتحدي �ليهودي.

��صم �ل�صيخ: ) .......... (. �ل�صيخ: �إبر�هيم بن عثمان �لفار�س.
��صم �ل�صريط: �لعدو �لد�ئم حقائق و�أرقام.

��صم �ل�صيخ: ) .......... (. �ل�صيخ: �إبر�هيم بن عثمان �لفار�س.

www.alukah.net



1138

جنة الفقرات الثقافية

الهدف من امل�صابقة:
وهي  �أل  �لأوىل,  �مل�صلمني  بق�صية  و�لطالب  �ل�صباب  تعريف   -1

�ليهود". بر�ثن  من  �لأق�صى  �مل�صجد  "��صتعادة 
�لت�صجيالت  حميييال  زيييييارة  عييلييى  �لييطييالييبييات  وحتييفيييييز  حييث   -2
�قتنائها  �لإ�صالمية, و�حلر�س على  �لأ�صرطة  للتعرف على  �لإ�صالمية؛ 

و�صماعها لال�صتفادة مما فيها.
�ملجاهدين  �ن�صر  �للهم  بالن�صر..  لإخو�نِك  �لدعاء  تن�صي  "ل 

يف �صبيلك يف كل مكان".
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- امل�شابقة الرابعة ع�شرة: 

��صم �ل�صريط: �لرتبية �لذ�تية.
��صم �ل�صيخ: حممد �لدوي�س.

�لأ�صئلة  عن  �أجيبي  ثم  و�إخال�س,  بعناية  �ل�صريط  �إىل  ��صتمعي 
�لتالية:

�س1/ ما تعريف �لرتبية �لذ�تية؟
�س2/ �ذكري جانًبا من جو�نب �لرتبية �لذ�تية؟

�س3/ عّددي و�صائل �لرتبية �لذ�تية بال �صرح؟
�س4/ �أجيبي بي �صح �أو خطاأ:

بالنف�س:  �ل�صتقالل  �لذ�تية  للرتبية  �ل�صحيحة  �ملفاهيم  • من 
.)  ... (

�لدعيوة:  يف  �لتفريط  �لذ�تية  للرتبية  �خلاطئة  �ملفاهيم  من   •"
.)  ... (

�س5/ من �لذي تفرغ للعبادة وترك �حلكم بني �لنا�س فعاتبه �هلل 
�لآية؟ ذكر  مع  -؟  – �صبحانه 

- امل�شابقة اخلام�شة ع�شرة: 

��صم �ل�صريط: ملاذ� ل نعمل؟
��صم �ل�صيخ: حممد �لدوي�س.

�س1/ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�للهم �إين �أعوذ بك من �لهم... « �أكمل �حلديث؟
حي ذلك. �س2/ ما مرجع بالء �لإن�صان؟ و�صّ
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�س3/ ما �ملعوق �لثاين �لذي ذكره �ل�صيخ؟
حي ذلك باخت�صار؟ �س4/ من �ملعوقات: تهويل �لأمر �أو تهوينه و�صّ

�س5/ كم عدد �ملعوقات �لتي ذكرها �ل�صيخ؟ و�ذكري �آخرها؟
�صماعه". على  و�حلث  �أخرى  مرة  �ل�صريط  ب�صماع  "نن�صحِك 
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- امل�شابقة ال�شاد�شة ع�شرة:
��صم �ل�صريط: �حلياة �لطيبة.

��صم �ل�صيخ: حممد �ملختار �ل�صنقيطي.
��صتعيني باهلل و�أجيبي على �لأ�صئلة من خالل ��صتماعِك ملادة �ل�صريط:
�س1/ مباذ� ين�صرح �صدر �لإن�صان ويطمئن قلبه ؟ �ذكري �لدليل.
�س2/ ما �لطريقة �لتي ي�صري عليها �لإن�صان ليعي�س �حلياة �لطيبة؟
�س3/ ماذ� يتمنى �أهل �لقبور؟ �ذكري �لآية �لتي تدل على ذلك؟

�س4/ مباذ� تكون �ل�صعادة �حلقيقية و�حلياة �لطيبة؟
�س5/ ذكر �ل�صيخ �أن هذه �حلياة فيها د�عيان.. فما هما؟

�س6/ قال �ل�صيخ: �إن �لأطباء يقولون ... �أكملي �لعبارة.
�س7/ �هلل - �صبحانه وتعاىل - يريد من عباده �أمرين.. فما هما؟
�س8/ ما تف�صري قوله تعاىل:  زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ  ڇ رب  )�ملاعون(؟ 
�س9/ هناك ثالثة عو�ئق متنع من �لقرب من �هلل تعاىل.. �ذكريها؟
�أهييل �جلنة  �أنييزل  �إذ�  ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن �هلل - عز وجييل -  �ييس10/ قييال 

�جلنة......... « �أكملي �حلديث؟
�س11/ هناك ثالثة �أ�صياء �إذ� فعلها �لعبد ع�صمه �هلل �إىل لقائه 

و�أوجب له رحمته ور�صو�نه؟
�س12/ �ملوؤمنون يوم �لقيامة على ثالث طر�ئق, �ذكريها باخت�صار؟
�خلليعة  �لأفيييالم  مب�صاهدة  �بتلي  مميين  �ل�صيخ  طلب  �يييس13/ 

و�ملجالت �ملاجنة �أمرين, �ذكريهما؟
�ل�صريط". هذ�  ملادة  �ل�صماع  بتكر�ر  "نن�صحِك 
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- امل�شابقة ال�شابعة ع�شرة: 
��صم �ل�صريط: �ألو�ن من �لعقوق.

��صم �ل�صيخ: عبد�لعزيز �حلكمي.
�س1/ �ذكري �آية تدل على بر �لو�لدين, وخا�صة يف حال كربهما؟ 

مع ذكر ��صم �ل�صورة ورقم �لآية؟
�س2/ بع�س �لنا�س يعتقد �أن �لأب ما د�م �صيئ �خللق فاإنه يعامل 

باملثل.. مباذ� نرد عليه؟ مع ذكر �لدليل؟
رد عليه  و�لدته؟ ومباذ�  �لرجل يحمل  �أية مدينة جاء  �س3/ من 

�بن عمر - ر�صي �هلل عنهما - ؟
�س4/ ما معنى "رغم �أنف من �أدرك و�لديه عند �لكرب ومل يدخاله 

�جلنة"؟
�س5/ ما جز�ء من قطع و�لديه؟

خم�صًة  �ذكييري  �لعقوق,  من  لوًنا  ع�صر  �أربعة  �ل�صيخ  ذكر  �ييس6/ 
منها؟

�س7/ �أكملي ما يلي:
- قال ملسو هيلع هللا ىلص: »كل �لذنوب ..... �حلديث«.

- قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من �أحب �أن يب�صط له ..... �حلديث«.
- قال �ل�صاعر:

فليتك �إذ مل ترع حق �أبوتي      )...........................(.
�س8/ هاتي �صورة من و�قع حياتِك تبني بّرِك بو�لديِك؟
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- امل�شابقة الثامنة ع�شرة: 

��صم �ل�صريط: طريقنا للقلوب.
��صم �ل�صيخ: �إبر�هيم �لدوي�س.

هل �صمعِت بهذ� �ل�صريط.. �إًذ� �أجيبي عن �لأ�صئلة �لتالية: 
بيتها  تاأجري  �لن�صر�نية  �لربيطانية  �لعجوز  رف�صت  ملاذ�  �س1/ 

للعربي �مل�صلم؟
�ل�صاب  ودعت  عندما  �لكافرة  �لغربية  �لعجوز  بكت  ملاذ�  �س2/ 

�مل�صلم, ومباذ� �أو�صته؟
ا  �س3/ من �ل�صحابي �لذي يقول: لقد ر�أيتني وما �أحد �أ�صد بغ�صً

لر�صول �هلل مني؟ وكيف غرّي �لإميان قلبه؟
توجيه  �صمعِت  وهل  �صالتك؟  يف  �أحدثِت  �إذ�  تفعلي  ماذ�  �س4/ 

�مل�صطفى لنا يف هذه �حلالة؟
�س5/ قال �لأعر�بي د�عًيا للنبي - عليه �ل�صالة و�ل�صالم -: �للهم 

�رحمني وحممًد� ول ترحم معنا �أحًد� . ملاذ� جحر �لأعر�بي ذلك؟
�س6/ من �لدعاة �ل�صامتون؟ وكيف دعو� لالإ�صالم وهم �صامتون؟
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- امل�شابقة التا�شعة ع�شرة:

��صم �ل�صريط: مر�قبة �هلل يف �خللوة.
��صم �ل�صيخ: عبد�لرحمن �لعايد.

�لأمييني,  ر�صوله  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 
وبعد:

�أختي يف �هلل: ها نحن ن�صع بني يديِك م�صابقة �ل�صريط �لإ�صالمي.. 
فال ترتددي بامل�صاركة؛ فلرمبا كان �لفوز حليفِك بعد �أن تكون �لفائدة 

من �مل�صابقة هي �أملِك, و�إليِك �لأ�صئلة:
�س1: متى ميكن �أن نقول �إن �لعبد يف خلوة؟

�س2: جاء يف تعريف �ملر�قبة �أقو�ل عدة.. �ذكري �ثنني منها, مع 
ذكر تلخي�س �بن �لقيم - يرحمه �هلل - يف تعريفها.

�س3: ماذ� قال �ل�صعدي - رحمه �هلل - يف هذه �لآية: زب ى ى 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ىئ ىئی رب )يون�س 61(.
�س4: ما �لثالث �ملنجيات, و�لثالث �ملهلكات �لتي جاء ذكرها يف 

�حلديث؟
�س5: ملر�قبة �هلل يف �خللوة �آثار عظيمة على �لعبد, �ذكريها؟

�س6: ما �لأ�صباب �لباعثة على مر�قبة �هلل يف �خللوة, باإيجاز؟
�هلل  مبحارم  خلو�  »�إذ�  بحديث:  �ملق�صودون  �لأقييو�م  من  �ييس7: 

�نتهكوها«, وما باعثهم على ذلك؟
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�س8: ما �خلال�صة �لتي خل�س بها �ل�صيخ يف مو�صوع )بني �ملر�قبة 
و�ملجاهرة(؟

مدى  يف  تالميذه  يخترب  �أن   - �هلل  يرحمه   - �جلنيد  �أر�د  �ييس9: 
مر�قبتهم هلل, فماذ� فعل معهم؟

�س10: �أكملي �لعبار�ت �لتالية:
1- �إن �لعبد ليذنب �لذنب ) ............. (.

 2- قيييييل لييلييجيينيييييد: مب ييي�ييصييتييعييان عييلييى غيي�ييس �لييبيي�ييصيير؟ قيييال: 
.) ...................... (

3- �إذ� خلوت �لدهر يوًما فال تقل: ) .................... (.
4- ر�أيت �أقو�ًما من �ملنت�صبني �إىل �لعلم �أهملو� ) ............. (.
5- �إن للح�صنة �صياًء يف �لوجه, ونوًر� يف ) ................... (.

6- �خللوة هي: ) ........................ (.
�س11: �ن�صبي �لعبار�ت �لتالية �إىل قائلها:

1- �تق �هلل �أن يكون �أهون �لناظرين �إليك.
2- �إن �خلا�صر من �أبد� للنا�س �صالح عمله, وبارز بالقبيح من هو 

�أقرب �إليه من حبل �لوريد.
�أ�صلح ما بينه  �أح�صن �هلل عالنيته, ومن  �أح�صن �صريرته  3- من 
وبني �هلل �أ�صلح �هلل ما بينه وبني �لنا�س, ومن �أ�صلح �أمر �آخرته �أ�صلح 

�هلل �أمر دنياه.
عظيمة,  وعظات  موؤثرة  عبار�ت  على  �ل�صريط  يحتوي  �ييس12: 
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�ملطلوب كتابة �أكرث ما كان تاأثرًي� عليِك يف �أحد �لنماذج �لتالية: حديث 
- قول �أحد �ل�صلف - ق�صة �أو حادثة.

�صروط �مل�صابقة:
و�لثانوية  �ملتو�صطة  �ملت�صابقة من طالبات �ملرحلتني  �أن تكون   -1

فقط.
2- �مل�صابقة خا�صة بطالبات �ملركز فقط.

3- �لإجابة يف ورقة خارجية بخط و��صح ونظيف.
4- تذكري �أن من غ�صنا فلي�س منا.

5- �آخر موعد لتلقي �لإجابة يوم   �ملو�فق /    /  143هي.
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م�شابقة القول الراجح

نوع �مل�صابقة: جماعي.
�لأدو�ت �ملطلوبة:

جمموعة �أ�صئلة و�أجوبة منتقاة بعناية - ت�صجيل �لأ�صئلة و�لأجوبة 
على �صريط - جهاز ت�صجيل.

�لطريقة:
�أمور  �أو  فتاوى  �أو  م�صائل  باختيار  �مل�صابقة  برنامج  معدة  تقوم 
هيئة  على  عدة  �أ�صرطة  يف  وردت  �لبع�س  عند  م�صكلة  تكون  قد  عييدة, 
ت�صِمع  �صوؤ�ل وجو�ب, وجتمعها يف �صريط و�حد يف مقاطع متتالية, ثم 
�ملت�صابقات �ل�صوؤ�ل �أو بد�ية �مل�صكلة, ثم توقف �ملقطع وتطلب �لإجابة, 
�مل�صابقة  نهاية  حتى  وهكذ�؛  �ل�صحيحة  �لإجابة  ت�صمعهن  ذلك  بعد 

و�نتخاب �لفائزة.
�لأهد�ف:

- �إفادة �ل�صامعة.
- �لتعرف على بع�س �لفتاوى �أو �لإ�صكالت باإجابتها.

- مر�جعة بع�س �ملعلومات لدى �ملت�صابقات.
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م�شابقة القا�شم امل�شرتك
نوع �مل�صابقة: فردي.

�لأدو�ت �ملطلوبة: �صريطان �أو �أكرث تتحدث عن مو�صوع و�حد.
�لطريقة:

تختار معدة �مل�صابقة �صريطني �أو ثالثة تتحدث عن مو�صوع و�حد, 
و��صتخر�ج  �لأ�صرطة  لهذه  جيًد�  ي�صتمعن  �أن  �ملت�صابقات  من  وتطلب 
ي�صرتط  ول  ذكرها,  �ملحا�صر�ت يف  ��صرتك  �لتي  �لن�صو�س  �أو  �لأمييور 
يف هذ� �ل�صرت�ك �ملطابقة �لتامة - ت�صجيلها يف ورقة بعد جمعها, ثم 

تقدميها للمعدة لإعالن �لفائزة -.
�لأهد�ف: 

)وهييو  منها  و�ل�ييصييتييفييادة  �أكيييرث  �أو  �صريطني  �إىل  �ل�صتماع   -1
�ملطلوب(.

وتغطية  معني  مو�صوع  عن  تتحدث  و�فييرة  معلومات  حت�صيل   -2
جو�نب متعددة.

3- �لتعرف على عنا�صر �ملو�صوع )�ملختار( �لرئي�صة و�لتي تكون 
يف �صلب �ملو�صوع ول ت�صتغني عنها �أية حما�صرة.

�أثناء عر�صها  و�أ�صلوب كل حما�صرة يف  �لتعرف على طريقة   -4
للمو�صوع.
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م�شابقة م�شاكل × م�شاكل

نوع �مل�صابقة: فردي.
بع�س  �ملت�صابقة  منها  تنتقي  �أ�صرطة  جمموعة  �ملطلوبة:  �لأدو�ت 

�لأ�صئلة باإجاباتها "ت�صجيل تلك �لأ�صئلة يف �صريط".
�لطريقة:

تطلب معدة �مل�صابقة من �مل�صاركات �أن تعد كل منهن )�صريًطا(, 
باأمور حتددها معدة  تتعلق  �لتي  �ملنوعة,  �مل�صاكل  جتمع فيه ع�صًر� من 
�مل�صابقة, كاأن تتعلق باأمور �لعباد�ت �أو �ملعامالت �أو �لأخالق �أو �لرتبية 
بعد  ثم  بنف�صها,  تختارها  لأ�صرطة  �ملت�صابقة  ��صتماع  ونحوه من خالل 

جمعها تقدمها ملعدة �مل�صابقة لختيار �لفائزة.
�لأهد�ف:

1- تعني هذه �مل�صابقة �ملت�صابقة على �ل�صتماع �إىل �لأ�صئلة �لتي 
تكون عادة يف نهاية �ل�صريط.

2- تعريف �ملت�صابقات بحلول بع�س �مل�صاكل.
3- جعل �أبرز �مل�صاكل يف �صريط و�حد ي�صتفيد منه �جلميع يف حلها.
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م�شابقة االأقدم

��صم نوع �مل�صابقة: فردي.
�لأ�صرطة  على  �ملت�صابقة  �طالع  جمرد  يكفي  �ملطلوبة:  �لأدو�ت 

�لقدمية �أو �ل�صوؤ�ل عنها.
كل  حت�صر  �أن  �مل�صاركات  من  �مل�صابقة  معدة  تطلب  �لطريقة: 
و�حدة منهن �أقدم ما لديها من �لأ�صرطة, �صو�ًء �أكان من مقتنياتها �أم 
باحل�صول عليه عن طريق �لبحث, و�ل�صوؤ�ل �ملهم �أن يكون هناك ما يدل 
على ِقدم �ل�صريط, ثم جتمع تلك �لأ�صرطة وينتخب من بينها �ل�صريط 

�لأقدم.
�لأهد�ف:

معينها  من  و�لنهل  �لظالم  دياجري  من  �لكنوز  تلك  �إخيير�ج   -1
�ل�صايف.

و�أن  �لقدمي,  �لإ�صالمي  بال�صريط  �لعناية  على  �ل�صباب  حث   -2
�لفائدة ل تقت�صر على �جلديد.

3- �لتعرف على علماء ودعاة مل يدركهم هذ� �جليل.
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م�شابقة حديث الركب

نوع �مل�صابقة: جماعي.
�لأدو�ت �ملطلوبة:

من  جمموعة   - �لأ�ييصييرطيية  ميين  كثري  يف  مييطييروق  مو�صوع  طييرح 
�لأ�صرطة تتحدث يف مو�صوع معني - م�صجل )بابني(.

�لطريقة:
من  يكون  �أن  �صريطة  معيًنا,  مو�صوًعا  �مل�صابقة  معدة  تطرح 
من  يطلب  ثم  حما�صر,  من  �أكرث  تناولها  و�لتي  �ملطروقة  �ملو�صوعات 
�مل�صاركات �أن يجمعن مادة علمية متكاملة يف �صريط و�حد تكون منتقاة 
من جمموعة �أ�صرطة حتدثت عن ذلك �ملو�صوع, بحيث يكون هذ� �لنتقاء 

ي�صكل مو�صوًعا متكاماًل باأغلب عنا�صره.
�لأهد�ف:

1- �ل�صتماع �إىل �أكرث من �صريط.
2- �لتعرف على �أكرث من طريقة من طرق طرح �ملو��صيع.

3- �لتعود على ترتيب �لأفكار و�لعنا�صر �لتي تتعلق مبو�صوع معني 
وطرحها ب�صكل مقبول.
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م�شابقة اجلادات فقط

نوع �مل�صابقة: فردي.
�لأدو�ت �ملطلوبة:

كل  على  ورقية  "�أ�صئلة  عييدة  �أ�صرطة  يف  �صرحه  مع  علمي  منت 
�صريط".

�لطريقة:
ثم  �مل�صجلة,  �لعلمية  �لدرو�س  من  در�ًصا  �مل�صابقة  معدة  تختار 
تخرب �مل�صاركات باأن عليهن �ل�صتماع �إىل هذه �لأ�صرطة )�ل�صتة مثاًل(, 
مبعدل �صريط كل �أ�صبوع, �إذ ي�صتعددن لدخول �ختبار �ملرحلة �لأوىل يف 
�ل�صريط �لأول, وكل من تتمكن من �جتيازه يحق لها �مل�صاركة يف �ملرحلة 

�لثانية, وهكذ�... حتى تبقى �لفائزة �أو �لفائز�ت.
�لأهد�ف:

1- �ل�صتماع �إىل �ل�صريط �لإ�صالمي.
2- �ل�صتفادة من �صروح �ملتون �لعلمية.

3- تعويد �مل�صاركات على �جلدية و�ل�صرب و�جللد.
4- �إذكاء روح �لتناف�س يف �خلري وطلب �لعلم بني �مل�صاركات.
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م�شابقة م�شوؤولية الكلمة

نوع �مل�صابقة: فردي.
�لأدو�ت �ملطلوبة: �صريط منتقى بعناية مع حتديد �لكلمات �ملطلوب 

�إح�صاوؤها.
�لطريقة:

تطرح معدة �مل�صابقة �صريًطا, ثم حتدد جمموعة من �لكلمات من 
)5-10( كلمات, وتتاأكد من عدد تكر�رها يف ذلك �ل�صريط, ثم تتطلب 
من �مل�صاركات ��صتخر�ج �لكلمات �ملطلوبة و�إح�صاءها, و�إح�صاء عدد 

مر�ت تكر�رها, ثم ت�صلم ملعدة �مل�صابقة لختيار �لفائزة.
�لأهد�ف:

- �ل�صتماع �إىل �ل�صريط بعناية منقطعة �لنظري.
- تعويد �مل�صاركات على �ل�صرب و�لتحمل.

- ح�صول �لنفع و�ل�صتفادة لدى �مل�صتمعة.

www.alukah.net



1154

جنة الفقرات الثقافية

م�شابقة الن�س االأدبي

�قرئي �لن�س �لأدبي �لتايل بتمعن ودقة, و��صتخرجي منه عناوين 
)�أ�صماء( �لأ�صرطة �لو�ردة يف ثناياه, مع ذكر ��صم �ملحا�صر, علًما باأنه 

ورد فيه ِذكر لي)12( �صريًطا من �لأ�صرطة �لإ�صالمية.
�لن�س:

يا بني؛ �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.. وبعد:
�أكتب لك هذه �حلروف م�صطرة من �أب م�صفق, وفيها دعوة للتاأمل 
�أوجهها لك؛ لتتاأمل و�قعك �لذي تعي�صه.. �أهديها لك علك �أن تعود �إىل 
بر �لهد�ية, حيث �لر�حة و�لطماأنينة؛ فحاول و�أنت �حلكم, فلقد حاولنا 
فوجدنا �لنتيجة, ول تكن يف زمرة �ملحرومني؛ فاإن باب �لهد�ية مفتوح, 
وهذ� طريق �لتوبة �أبلج قبل �أن تقول نف�س يا ح�صرتي تد�رك نف�صك قبل 
وماآلك  و�لتفت حلالك  �للحظات �حلا�صمة, حيث ل مفر,  �أن تد�همك 
و�صّمر عن �ل�صاعد وعد كالنملة كما كنت من قبل, و�علم �أن ما �أ�صابك 
من �لفتور و�لتقهقر �إمنا مرده �إىل �للتز�م �لأجوف �لذي يعي�س �صاحبه 

بعيًد� عن �لرتبية �جلادة و�لعلم �لنافع.
�لإجابة: �لأ�صرطة �لو�ردة يف �لن�س هي:

- "يا بني" لل�صيخ حممد �لدوي�س. 
 - "دعوة للتاأمل" لل�صيخ علي �لقرين.

 - "حاول و�أنت �حلكم" لل�صيخ �صعد �لربيك.
 - "حاولنا فوجدنا �لنتيجة" لل�صيخ �صعد �لربيك. 

 - "�ملحرومون" لل�صيخ �إبر�هيم �لدوي�س.
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 - "طريق �لتوبة" �إ�صد�ر منوع.
 - "�أن تقول نف�س يا ح�صرتي" لل�صيخ حممد �ملختار �ل�صنقيطي.

 - "�للحظات �حلا�صمة" لل�صيخ �إبر�هيم �لدوي�س.
 - "�لنملة" لل�صيخ نا�صر �لعمر.

ا.  - "�لفتور" لل�صيخ نا�صر �لعمر �أي�صً
 - "�للتز�م �لأجوف" لل�صيخ عبد �لرحمن �لعايد.

 - "�لرتبية �جلادة" لل�صيخ حممد �لدوي�س.
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م�شابقة من اأجمل ما �شمعت

نوع �مل�صابقة: فردي.
�لأ�صرطة  من  جمموعة  �ملت�صابقة  لدى  يتو�فر  �أن  يكفي  �لأدو�ت: 

تنتقي منها �أجمل ما �صمعته.
�لطريقة:

تختار معدة �مل�صابقة �صريًطا منا�صًبا, ثم توزعه على �مل�صاركني, 
ذلك  ميين  معينة  مقاطع  باختيار  تقوم  �أن  مت�صابقة  كييل  ميين  وتطلب 
�ل�صريط, ثم تكتبها وت�صلمها لختيار �لفائزة. �أو تطلب من كل م�صاركة 
�ملناف�صة على  به  ثم تدخل  �ختارتها,  �لتي  �ملقاطع  �صريًطا من  يعد  �أن 

�ملركز �لأول.
�لأهد�ف:

1- �ل�صتماع �إىل �ل�صريط.
2- حتقيق �أكرب قدر ممكن من �ل�صتفادة من �ل�صريط.

�لفو�ئد من �لأ�صرطة وتقييدها  �نتقاء  3- تعويد �مل�صاركات على 
و�لحتفاظ بها.

4- تكر�ر �صماع �لأ�صرطة �لقدمية.
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م�شابقة املحظوظ

نوع �مل�صابقة: فردي.
�لأدو�ت �ملطلوبة:

جمموعة �أ�صرطة منتقاة بعناية - �صوؤ�ل تكون �إجابته يف �أحد هذه 
�لأ�صرطة -.

�لطريقة: تطرح معدة �مل�صابقة �صوؤ�لني �أو �صوؤ�لني على �مل�صاركات, 
خم�صة  )وتذكر  �لتالية  �لأ�صرطة  �أحد  يف  موجودة  �لإجابة  �أن  تعلن  ثم 
�أ�صرطة يف �ملو�صوع نف�صه مثاًل( ويكون �حتمال ورود �لإجابة يف كل و�حد 

منها, و�لفائزة هي �لأ�صرع يف ت�صليم �لإجابات.
�لأهد�ف: 

1( �إحياء روح �لتناف�س بني �مل�صاركات.
2( �ل�صتماع �إىل عدد من �لأ�صرطة.

3( �ل�صتفادة من �لإجابات وحفظها.
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م�شابقة االأ�شوات
نوع �مل�صابقة: جماعي.

�لأدو�ت �ملطلوبة:
لت�صجيل  بطاقات   + بعناية  �ملنتقاة  �ملقاطع  من  عدد   + م�صجل 

�لنقاط بعدد �مل�صاركات.
�لطريقة:

ثم تطلب  �أ�صرطة عدة,  �مل�صابقة مقاطع مفيدة من  تختار معدة 
من �مل�صاركات �لتعرف على �صوت �ملحا�صر �أو عنو�ن �ملحا�صرة �أو هما 

مًعا, ثم جتمع �لدرجات وتكرم �لفائزة.
�لأهد�ف:

1- �ل�صتماع �إىل �لعديد من �لفو�ئد.
2- �لتعرف على �ملحا�صرين وحما�صر�تهم.

بالعلماء  ومعرفتهن  �مل�صاركات  �إدر�ك  مييدى  على  �لتعرف   -3
و�لدعاة.
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م�شابقة التحمل واالأداء

نوع  �مل�صابقة: جماعي.
�لأدو�ت:

جمموعة من �لأ�صرطة منتقاة؛ لت�صمع ��صتعد�ًد� للم�صابقة + �إعد�د 
م�صابقة بني �لفرق تتناول ما �ُصمع.

�لطريقة : 
ت�صلم  )�لتي  �لأ�صرطة  من  جمموعة  حول  م�صابقة  �ملعدة  جتري 
للم�صاركات قبل �مل�صابقة بوقت كاف لال�صتماع لها, وهذه فرتة �لتحمل(, 

ثم تلقيها بني �لفريقني ليتبني �لفريق �لفائز بعد جمع �لنقاط.
�لأهد�ف:

1- �صماع عدد ل باأ�س به من �لأ�صرطة خالل فرتة �لتحمل.
2- حتقيق مبد�أ �لتعاون على �لرب و�لتقوى.

خالل  من  وتر�صيخها  �مل�صاركة  �صمعتها  �لتي  �ملعلومة  تثبيت   -3
�ملناق�صة.
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م�شابقة قالوها

��صم �مل�صابقة: فردي.
�لأدو�ت �ملطلوبة: ن�س �أو ن�صو�س منتقاة بعناية.

�لطريقة:
من  معني  ن�س  �ختيار  �مل�صاركات  ميين  �مل�صابقة  معدة  تطلب 
باإح�صاء  يقمن  ثم  �لأ�صرطة,  يف  �إير�دها  يكرث  �لتي  �لعامة  �لن�صو�س 
ذكر  مع  �أ�صرطتهم  �لن�س يف  �أوردو� هذ�  �لذين  من  �أكرب عدد ممكن 
��صم �ل�صريط و�ملحا�صر. �أو تختار معدة �مل�صابقة �لن�س, ثم تطلب من 

�مل�صاركات �لإح�صاء.
�لأهد�ف : 

1( تثبيت �لن�س �ملختار يف �لذهن من خالل كرثة �ل�صماع.
2( �ل�صتماع �إىل �أكرب قدر ممكن من �لأ�صرطة.
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م�شابقة: ن�شمات ونب�شات

�إىل طالبة �ملرحلة �ملتو�صطة.. يا �صاحبة �لهمة �لعالية.. و�ملناف�صة 
�ل�صريفة.. هلّمي �إىل م�صابقة �لكتاب لعلِك حتظني باملر�كز �ملتقدمة...
1- كتاب: عالقة �مل�صلمة مع خالقها - �إعد�د: زبيدة �لأن�صاري.
2- كتاب: عالقة �مل�صلمة ميع نف�صها - �إعد�د: زبيدة �لأن�صاري.

املجموعة الأوىل:

�س1: ما �أثر �لإميان باملالئكة يف حياة �مل�صلمة؟
�س2: �لق�صاء و�لقدر من �أركان �لإميان, فما و�جب �مل�صلمة جتاه 

هذ� �لركن؟ مع �ل�صتدلل.
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  زب  تييعيياىل:  �هلل  قيييول  �أثييير  مييا   �يييس3: 

مئ رب )�لزمر: 47( على قلب �مل�صلمة؟
�س4: �ل�صالة عمود �لدين, فكيف حتافظ �مل�صلمة عليها؟

�س5: كيف تعتني �مل�صلمة بكتاب ربها؟
وما  عليها؟  عزيز  فقد  عند  فعله  للم�صلمة  ينبغي  �لذي  ما  �س6: 

�لذي حرم عليها مع �لدليل؟
�س7: ما منهج �مل�صلمة يف �ل�صيام؟

�أيام  ل�صتغالل  فعلها  �مل�صلمة  على  ينبغي  �لتي  �لأعمال  ما  �س8: 
ع�صر ذي �حلجة؟
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�س9: ما حال �مل�صلمة عند خروجها من �مل�صجد؟
�س10: �أكملي ما يلي:

وحبلها   ,)  ............( �حلياة  هييذه  يف  طريقها  �مل�صلمة  �أ- 
).......... (, ومنهجها )........... (.

تدر�س   ,)  ..............( متى  �حلييج  �مل�صلمة  على  يجب  ب- 
وقد  منه  فتعود   ,)  .............( حجها  ليكون   ,)  .............(

.) ..............(
زب ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ  تعاىل:  قوله  �لر�زي يف  �لإمام  يقول  جي- 

ٿ ٿ رب  )�لقدر( )................................ (.

املجموعة الثانية:
من  �لنا�س  مع  �مل�صلمة  بها  تتعامل  �لتي  �ملثلى  �لطريقة  ما  �س1: 

حولها؟
�س2: ماذ� قال �حل�صن �لب�صري عن �ملحا�صبة؟

�ذكريها؟  �لع�صر,  هذ�  يف  �مليير�أة  تناف�س  جمالت  تعددت  �س3: 
وعلى �أي �صيء تتناف�س �مل�صلمة �لو�عية؟

�س4: كثري من �لن�صاء يرغنب يف �متالك ما ل حاجة لهن به, فما 
حال �مل�صلمة جتاه تلك �لرغبة؟

�س5: لبدن �مل�صلمة حق عليها, ما هي �لأمور �لتي جتب على �مل�صلمة 
ل�صيانة بدنها و�ملحافظة عليه؟

تفريط,  ول  �إفيير�ط  تكون من غري  �أن  بد  ل  �ملباحة  �لزينة  �س6: 



1163

جنة الفقرات الثقافية

فيكف تتخذ �مل�صلمة زينتها؟
�س7: ما طبيعة �ملجال�س �لتي ل بد على �مل�صلمة �أن حتر�س عليها, 

هاتيها دلياًل على ف�صلها؟
�س8: �أكملي ما يلي:

�أ- �مل�صلمة عند �ختيار �صديقتها تبحث عن �صديقة ).......... ( 
تعينها على )........... (, وتكون بها من )........... (.

نف�صها  �مل�صلمة  بييهييا  تييكييمييل  �لييتييي  �لييعييبيياد�ت  �أعييظييم  ميين   ب- 
)............ ( قال تعاىل: زب چ چ ڇ رب  )ف�صلت: 33(.

 جييييي- �أهييييل �لييفيي�ييصيياد و�لييي�يييصيييالل يييي�يييصيييورون حييجيياب �مليييييير�أة بي
).............. ( �أو )................ (.

عليها هي  �مليي�ييصييلييميية  �لييتييي حتيير�ييس  �لييفييطييرة  خيي�ييصييال  ميين  د- 
)............... (, ملا يف �إز�لتها من ).............. (, وما يف بقائها 

من ).............. ( و)................. ( و)................... (.
�لعناية  �صديدة   - عنها  �هلل  ر�صي   - عائ�صة  �ل�صيدة  كانت  هي- 
 )  .............( بنظافة  �هتمياًما   )  ................( با�صتخد�م 

و)............. (.
�إىل من هي )............... (, ويف  �لدين  تنظر يف  �مل�صلمة  و- 

�لدنيا �إىل من هي )................ (.
وفق �هلل �جلميع ,,,
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ملحوظات:
�مل�صلمة  �لأول: )عالقة  �لكتاب  �لأوىل( يف  �إجابة )�ملجموعة   -1
مع خالقها( للموؤلفة: زبيدة �لأن�صارية, و�إجابة )�ملجموعة �لثانية( يف 
�لكتاب �لثاين: )عالقة �مل�صلمة مع نف�صها( للموؤلفة: زبيدة �لأن�صارية, 

وكال �لكتابني متوفر�ن جماًنا على �ل�صبكة �لعنكبوتية.
2- �لإجابة تكون يف ورقة خارجية وبخط و��صح ونظيف.

3- �أن حتافظ كل طالبة على �إجابتها, وحتر�س على عدم �لنقل 
من غريها.

4- �آخر موعد لتلقي �لإجابات يوم       �ملو�فق:/  /  143هي.
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م�شابقة كتاب: �شرح االأ�شباب الع�شرة املوجبة لدخول اجلنة؛ 
كما عّدها االإمام ابن القيم - يرحمه اهلل -

�س1: من �لأ�صباب �جلالبة ملحبة �هلل - عز وجل - قر�ءة �لقر�آن 
بخ�صوع وتدبر وتفهم, كيف ت�صتدلني على ذلك بفعل �ل�صحابة - ر�صي 

�هلل عنهم - ؟
�س2: كيف كان �لقر�آن و�جًبا من و�جبات �لدين؟ وما �لآية �لد�لة 

على ذلك؟
�س3: �إن للقر�آن �صحبة, فمن �أح�صن �صحبة �لقر�آن �أح�صن �لقر�آن 
على  �لدليل  ما  �لعالية,  درجاتها  يف  �جلنة  �إىل  لتقوده  و�إنها  �صحبته, 

ذلك من �ل�صنة؟
وم�صتحبات,  )�ييصيينن,  �أقيي�ييصييام:  ثييالثيية  �ليي�ييصييالة  نييو�فييل  �يييس4: 

وتطوعات(.. فما �ملق�صود بكل منهما, مع ذكر مثال على كل ق�صم؟
�س5: تتفا�صل �أجور �ملتطوعني بال�صدقات, فما ميز�ن ذلك؟

�لتوفيق,  من  �حلرمان  عالمات  من  �هلل  ِذكيير  عن  �لغفلة  �ييس6: 
�ذكري �لآية �لد�لة على ذلك؟

�س7: ِذكر �هلل تعاىل هو ز�د �لعبد �ملوؤمن ور�صيده عند �هلل, و�صده 
�لغفلة, فكيف يكون عالج هذه �لغفلة؟

�س8: ماذ� قال �بن �ل�صالح عندما �ُصئل عن �لقدر �لذي ي�صري به 
�لعبد من �لذ�كرين �هلل كثرًي�؟

�س9: ملاذ� كانت خمالفة �لهوى موجبة ملحبة �هلل تعاىل؟
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�س10: يقول �ملوؤلف: )خمالفة هوى �لنا�س يكون بعدم �لنحر�ف 
معهم �أو �لنحر�ف ور�ء رغائبهم فيما ل يو�فق �حلق, بل يوؤثر �ملوؤمن ما 

يحبه �هلل على ما يحبه �لنا�س, �صو�ء كان ذلك لنف�صه �أم للنا�س(.
- قارين بني هذه �لكلمات وحال �أغلب �ل�صباب �ليوم, ثم ��صتكملي 
ما قاله �ملوؤلف و��صتخل�صي منه ما يتحتم على �ل�صاب �أن يكون عليه يف 

جمتمعاتنا �ليوم.
�س11: ما �لدليل �إىل �ملعرفة �لتامة باهلل - عز وجل - وحمبته؟ 
وكيف ميكن للعبد �أن يربهن على �صالمة هذه �ملعرفة و�صدق تلك �ملحبة؟
�س12: يقول �ملوؤلف: "ل منعم على �حلقيقة ول حم�صن �إل �هلل" 
و�إي�صاح ذلك يرجع - مبقت�صى �لعقل - �إىل �أ�صباب.. ما هذه �لأ�صباب 

- باخت�صار - ؟
و�لنك�صار,  و�لذل  �لنخفا�س  هو  �للغة  �أ�صل  يف  �خل�صوع  �س13: 
وقد ��صتعمل �خل�صوع يف �لقر�آن بهذه �ملعاين, �ذكري �آية دلت على هذه 

�ملعاين.
�س14: كان لل�صلف يف �خل�صوع بني يدي �هلل �أحو�ل عجيبة, تدل 
على ما كانت عليه قلوبهم من �صفاء ونقاء, �ذكري مثاًل يدل على ذلك.
�س15: ماذ� كان جو�ب �لأعم�س عندما �صاأله �صفيان �لثوري عن 

�خل�صوع؟
�س16: تنوعت عبار�ت �ملف�صرين و�جتهاد�تهم يف تبيني �لأ�صر�ر 
ومكرمة,  ف�صيلة  بالأ�صحار  �ل�صتغفار  كان  �أجلها  من  �لتي  و�لفو�ئد 

�ذكريها باخت�صار.
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�س17: ما �خل�صال �لتي ينبغي �أن تكون فيمن توؤثر �صحبته؟ كما 
ذكرها �بن �جلوزي.

وتربوية  �عتقادية  منافع   - �هلل  يرحمه   - �لقيم  �بن  عدَّ  �ييس18: 
و�أخالقية ت�صتفاد من جمال�صة �أهل �ملحبة و�ل�صدق, فماذ� قال؟

�س19: ما �لأمور �لتي ينبغي �أن يظل �لقلب متحلًيا بها لكي يظل 
معافى �صليًما من �لأمر��س؟

�س20: ذكير لنيا �بن �جليوزي - يرحمييه �هلل - �لطيرق �لتي ميكين 
بهيا �لوقيوف على عييوب �لنفي�س, فما هي - باخت�صار - ؟

و�صفة   - �هلل  رحمه   - �لقيم  �بيين  كييالم  من  ��صتخل�صي  �ييس21: 
ل�صالمة �لقلب و�صحته تدوم للقلب �لعافية, وذلك فيما ل يزيد على �صتة 

�أ�صطر.
�س22: �كتبي فيما ل يزيد على �صفحة و�حدة ن�صيحة تبعث بها 

�إىل كل موؤمنة تريد �أن تكون يف عد�د �ملحبوبات هلل - �صبحانه وتعاىل.
�س23: �أكملي �لعبار�ت �لآتية:

1- قال �بن �لقيم - يرحمه �هلل - : "من ُقرء عليه �لقر�آن, فليقدر 
نف�صه .................. �أكملي(.

2- يقول �بن رجب �حلنبلي - يرحمه �هلل - : ")�أولياء �هلل �ملقربون 
ق�صمان: �أحدهما: )................. (,  وي�صمل ذلك )............. (".

وهيييم   )  ...........................(  : و�ليييييثييييياين   
.) .........................(

 ) ......................("  : 3- قال �بن �لقيم - يرحمه �هلل - 
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�لبو�ر,  فيه  ما  �إىل  يدعون   ) و)..............   )  ..................( و 
ويعمني عني �لب�صرية عن �لنظر يف �لعو�قب وما يغ�صب وير�صي �جلبار 
. و).................. ( و).................... ( و).................. ( 

ينهني عن لذة ُتْعِقُب �أملًا, و�صهوة تورث ندًما".
�إذ�  �أخيييي:  يييا  "فانظر   :  - �هلل  يرحمه   - �ملحا�صبي  قييال   -4
فاإنه   )  .....................( من  �إليك  �أهم  �صيء  يكن  فال  �أ�صبحت 

.) .................(
فاإن  ي�صادف؛  من  كل  ي�صادق  �أن  �لفطن  للمرء  ي�صلح  ل   -5
�لإن�صان ).................... ( و).................. ( وقد ي�صوقه �صوء 
�ختياره لل�صديق �إىل )................. ( قريب من م�صري من ي�صيء 

�ختيار �لوظيفة �أو �حلليلة �أو �جلو�ر.
�س24: من �لقائل:

يف  زينة  فاإنهم  �أكنافهم,  يف  تع�س  �ل�صدق,  باإخو�ن  "عليك   -1
�لرخاء وعدة يف �لبالء".

2- "ما �صلح منطق رجل, �إل عرفت ذلك يف �صائر عمله ول ف�صد 
منطق رجل قط, �إل عرفت ذلك يف �صائر عمله".

3- " حامل �لقر�آن حامل ر�ية �لإ�صالم, ل ينبغي �أن يغلو مع َمْن 
يغلو ول ي�صهو مع من ي�صهو, ول يلهو مع من يلهو؛ تعظيًما هلل تعاىل".

و�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل.
�صروط �مل�صابقة:

1- �أن تكون �ملت�صابقة من طالبات �ملركز فقط.
2- �أن تكون �ملت�صابقة من �ملرحلتني �لثانوية و�جلامعية وما فوق.
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3- �لإجابة يف ورقة خارجية وبخط و��صح ونظيف.
4- �أخرًي� .. تذكري »من غ�صنا فلي�س منا«.

5- �آخر موعد لت�صليم �لإجابة هو ) .......... ( �ملو�فق:   /  /  
143هي.

www.alukah.net



1170

جنة الفقرات الثقافية

م�شابقة: حفظ ال�شنة

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »بلغو� عنيي ولو �آية«.

ي�صييير جلنة �لن�صاط �لثقيييايف �أن تقدم لكن م�صابقييية حفظ �ل�صنة, 
وهيييي عبارة عن حفظ �أحاديث من كتاب: "�لأربعني �لنووية", و�مل�صابقة 
تتكون من �أربعة م�صتويات, وللطالبة حرية �ختيار �مل�صتوى �ملنا�صب لها, 

وهي عبارة على �لنحو �لتايل:

امل�صتوى الأول:
1- �حلديث رقم )1(: »�إمنا �لأعمال بالنيات ...«.

2- �حلديث رقم )3(: »بني �لإ�صالم على خم�س ...«.
3- �حلديث رقم )5(: »من �أحدث من �أمرنا ...«.

4- �حلديث رقم )7(: »�لدين �لن�صيحة ...«.
5- �حلديث رقم )9(: »ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ...«.

امل�صتوى الثاين:
�أحاديث )�مل�صتوى �لأول( بالإ�صافة �إىل:

1- �حلديث رقم )6(: »�إن �حلالل بنّي و�إن �حلر�م بنّي ...«.
2- �حلديث رقم )10(: »�إن �هلل تعاىل طيب ل يقبل �إل طيًبا....«.
3- �حلديث رقم )17(: »�إن �هلل كتب �لإح�صان على كل �صيء...«.

4- �حلديث رقم )18(: »�تق �هلل حيثما كنت ...«.
5- �حلديث رقم )34(: »من ر�أى منكم منكًر� فليغريه ...«.
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امل�صتوى الثالث:
�أحاديث )�مل�صتويني �لأول و�لثاين( بالإ�صافة �إىل:

1- �حلديث رقم )2(: »بينما نحن جلو�س عند ر�صول �هلل ...«.
2- �حلديث رقم )4(: »�إن �أحدكم يجمع خلقه ...«.

3- �حلديث رقم )26(: »كل �صالمى من �لنا�س �صدقة ...«.
4- �حلديث رقم )28(: »وعظنا ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص موعظة مودع...«.

5- �حلديث رقم )35(: »ل حتا�صدو� ول تناج�صو� ...«.

امل�صتوى الرابع:
�أحاديث )�مل�صتوى �لأول و�لثاين و�لثالث ( بالإ�صافة �إىل:
1- �حلديث رقم )19( : »كنت خلف �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يوًما ...«.

2- �حلديث رقم )14( : »ل يحل دم �مرئ م�صلم �إل باإحدى ...«.

3- �حلديث رقم )22( : »�أن رجاًل �صاأل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: �أر�أيت...«.
4- �حلديث رقم )24( : »يا عبادي �إين حرمت �لظلم ...«.

5- �حلديث رقم )36( : »من نّف�س عن موؤمن كربة ...«.
ملحوظات:

1- �لأحاديث من كتاب "�لأربعني �لنووية".
2- على كل طالب يرغب فيي �مل�صاركة فيي �مل�صابقة ت�صجيل ��صمه 

فيي �لك�صف �ملوجود على باب حلقته.
 )  ...........( يييييوم  �لأحيييياديييييث  تيي�ييصييميييييع  يييتييم  �يييصيييوف   -3 

�ملو�فق:  /  /  143هي.
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م�شابقة: �شعي العنوان »)«

)) ...............((
يغلط بع�س �لنا�س غلًطا فاح�ًصا �إذ� �أر�دو� �ل�صتهز�ء باإن�صان, �أو 
�أحدهم: فالن �صكله غلط, ويظن قوله هني,  �لتقليل من �صاأنه؛ فيقول 
وهو عند �هلل عظيم, لكونه بقوله هذ� يت�صخط من خلق �هلل عّز وجل 

وي�صخر به, �صعر بذلك �أم مل ي�صعر.
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  زب  تعاىل:  �هلل  قال 
وقييال  )�لنييفييطييار(,  رب  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

تعاىل: زب ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ رب  )�لتني(.
�لتلفظ مبا ي�صخط ربه, فاإنه مر�صود  �أن يحذر من  فعلى �مل�صلم 

و�صيجده �أمامه يوم �لقيامة, قال �هلل تعاىل: زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ 
ڦ ڄ رب  )ق(, وقال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن �أحدكم ليتكلم بالكلمة من 

�صخط �هلل ما يظن �أن تبلغ ما بلغت فيكتب �هلل عليه بها �صخطه �إىل يوم 
يلقاه« رو�ه �لإمام �أحمد. 
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م�شابقة: �شعي العنوان »2«

)) ...............((
�إن من �أكرث �لذنوب رو�ًجا يف �ملجتمعات, و�أعظمها فتًكا باحل�صنات 
جمال�صهم,  يف  بها  و�لتفكه  غريهم,  عيوب  ِذكرهم  لل�صيئات  وجلًبا 
و�حلر�س عليها دون مر�عاة حلرمة �أعر��س �مل�صلمني, ودون حتوط ملا 
جتنيه �أل�صنتهم مع �صّدة ما ورد يف ن�صو�س �لكتاب و�ل�صنة من �لتحذير 
من ذكر �مل�صلم مبا يكره �أن ُيذكر به من عيب يف خلقه �أو ُخُلقه �أو �أ�صله 

�أو �صنعته, وقد قال �هلل - عّز وجل - زب ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤڤ رب  )�حلجر�ت: 12(.

�أن  �أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه - :  روى م�صلم يف �صحيحه عن 
ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�أتدرون ما �لغيبة؟« قالو�: �هلل ور�صوله �أعلم, قال: 
»ِذكرك �أخاك مبا يكره« قيل: �أفر�أيت �إن كان يف �أخي ما �أقول؟ قال: »�إن 

كان فيه ما تقول فقد �غتبته, و�إن مل يكن فيه فقد بهته«. 
ومّما يرتتب على ِذكر �مل�صلم مبا يكره: ثالث عقوبات, �إحد�هما 
يف �لدنيا: يف�صح �هلل �ملغتاب بذنب يتعاطاه, و�إن ت�صرت به د�خل بيته, 
ويوؤخذ  �ملغتاب فتعطى لغريه,  يوؤخذ من ح�صنات  �لقيامة:  يوم  و�لثانية 
ي  �لنار  �إذ� دخل  و�لثالثة  �لنار,  ثم يكب يف  فتو�صع عليه,  �صيئاتهم  من 

عياًذ� باهلل ي باأظفار من نحا�س يخم�س وجهه و�صدره بها.  
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م�شابقة: اجمعي نقاطِك

�ذكري كتاًبا و�حًد� يف �لفنون �لتالية:
1- علوم �لقر�ن.

2- �لتف�صري.
3- �لعقيدة.

4- �لفرق و�ملذ�هب.
5- �حلديث.

6- م�صطلح �حلديث.
7- علم �لرجال.

8- �لفقه.
9- �لأ�صول.

10- �لقو�عد �لفقهية.
11- �لنحو.

12- �لأدب �لعربي.
13- معاين �ملفرد�ت.
14- �ل�صرية �لنبوية.

15- �لتاريخ.
16- �لزهد.

17- �لتجويد.
18- �لأخالق و�لآد�ب.

19- �لرتبية.

20- �لدعوة.
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م�شابقة: اأكملي ا�شم الكتب

- ز�د �ملعاد يف ).......... (. �جلو�ب: هدي خري �لعباد.
�صيد  �جليييو�ب:   .)  ..........( كييالم  من  �ل�صاحلني  ريا�س   -

�ملر�صلني.
�لييدو�ء  �جلييو�ب:   )  ..........( عن  �صاأل  ملن  �لكايف  �جلييو�ب   -

�ل�صايف.
- ماذ� خ�صر �لعامل بي).......... (. �جلو�ب: �نحطاط �مل�صلمني.
- ملاذ� تاأخر �مل�صلمون وملاذ� ).......... (. �جلو�ب: تقدم غريهم.

- �صري �أعالم ).......... (. �جلو�ب: �لنبالء.
- حر��صة )........... (. �جلو�ب: �لف�صيلة.

- رجال حول ).......... (. �جلو�ب: �لر�صول.
- �صيد ).......... (. �جلو�ب: �خلاطر.

- نهاية ).......... (. �جلو�ب: �لعامل.
- مد�رج �ل�صالكني بني منازل ).......... (. �جلو�ب: �إياك نعبد 

و�إياك ن�صتعني.
- �ل�صارم �مل�صلول على ).......... (. �جلو�ب: �صات �لر�صول.

- هموم نا�صر ).......... (. �جلو�ب: عربي.
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م�شابقة: املقالة االأدبية

ماهية �ملقالة �لأدبية:
1. �صكل من �أ�صكال �لتعبري �لأدبي �لنرثي �لإبد�عي.. وهي تعبري 
بها,  و�إقناعهم  للقارئني,  تو�صيلها  بغر�س  �لأفكار  من  جمموعة  عن 

و�لتاأثري فيهم, وهي تتاألف من ثالثة �أركان: مقدمة, وعر�س, وخامتة.
�ختيار  حيث  من  �لأدبييي  �لأ�صلوب  ب�صمات  �أ�صلوبها  ويت�صم   .2
�ل�صليمة و�ل�صور و�لأخيلة �ملالئمة  �لألفاظ �ملعربة, و�لرت�كيب �ملنوعة 
عالمات  وتوظف  و�لنحوية  �للغوية  بال�صالمة  وتت�صم  �لكاتب,  لعاطفة 
�لرتقيم يف مكانها �ل�صحيح, وتربز مالمح �صخ�صية كاتبها, وحجمها ل 

يتجاوز ب�صع �صفحات.
1. تنمية قدرة �لطالبة على كتابة �ملقالة �لأدبية.

2. �إبر�ز و�كت�صاف �ملو�هب �لأدبية وت�صجيعها و�صقلها.
3. تعزيز قدرة �لطالبة على �لإقناع بالأدلة �لنقلية و�لعقلية.

4. ت�صجيع �لطالبة على �لتعبري �حلر.
5. �صقل �أ�صلوب �لطالبة يف �لتعبري �لأدبي.

6. تو�صيع خيال �لطالبة.
7. �لتدريب على �لتنظيم و�لرتتيب و��صتخد�م عالمات �لرتقيم.

8. تنمية �جتاهات �إيجابية نحو كتابه �ملقالة �لأدبية.
مو�صوع �مل�صابقات:

تكتب �لطالبة مقالة �أدبية يف و�حد من �ملو�صوعات �لآتية:
)�أ( حياة �ل�صيخ: عبد�لعزيز بن باز - يرحمه �هلل -  �صجل حافل 

باملنجز�ت ويف �صتى �ملجالت.
)ب( �ل�صباب ع�صب �لأمة, و�أمل م�صتقبلها, و�لعامل �لفاعل يف 
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�زدهارها ومنوها وتطورها, و�صالحهم �صالحها, و�صياعهم �صياع لها.
وثقافتها,  ح�صارتها  م�صتودع  �لأميية,  وعيياء  �لعربية  �للغة  )ج( 

ورعايتها �صرورة, وحبها و�جب, وتعلمها عبادة.
�لفئات �مل�صتهدفة:

طالب �ملرحلة �لثانوية.
�صروط �مل�صابقة:

1( ت�صارك كل مدر�صة بثالث مقالت فقط.
2( تلتزم �ملقالت باملو�صوعات �ملطروحة �صابًقا.

3( تلتزم �ملقالة باللغة �لعربية �لف�صيحة �ل�صليمة لغوًيا ونحوًيا.
4( تقدم �ملقالة مطبوعة بخط حجمه )16(, ويكتب عليها ��صم 

�لطالب, و��صم مدر�صته و�صفه.

www.alukah.net
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كفى باملوت واعًظا

للمواعظ تاأثري على القلوب، ووقع يف النفو�س؛ بل هي ت�صمى �صياط 
القلوب، وهي بحق �صياط القلوب، لكن �صياط القلوب من ماذا؟ 

للقلوب من غفلتها، و�صياط  للقلوب من رقدتها، و�صياط  �صياط  اإنها 
للقلوب من �صباتها العميق .

ال�صاحلون  وع�صقها  ال�صالح،  ال�صلف  بها  اهتم  املواعظ،  هي  هذه 
الأوائل، وتابعها اأهل اخلري والعلم يف كل زمان اإىل يوم املعاد.

www.alukah.net
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وكان لزاًما علينا يف من�صطنا العظيم، احلافل بالطالبات، واملعلمات، 
اأن نوجه لهن �صيًئا من هذه املواعظ؛ لعلها تذكر الغافلة،  كل يف ميدانها؛ 
وتوقظ النائمة، وحتيي الغارقة؛ لكن ل تظني اأننا نحن - اأق�صد اأنا واأنِت 
- يف غنى عنها، بل نحن اأول املحتاجني اإليها، ونحن من يجب اأن نبادر اإليها، 
ويف املقابل كان من اخلري والرب اأن ننقلها اإىل اأجيالنا يف مدار�صهم، من خالل 

هذا املنرب الإعالمي )الإذاعة املدر�صية(.
وحتى نحفظ لهذه الِفقرة اأهميتها، و�صبغتها الوعظية املهمة؛ اأود 
اأن اأ�صع اأموًرا ونقاًطا عدة، اأمتنى اأن تتبع باإتقان عند اإلقاء هذه الفقرة:

اأوًل: تخ�صي�س يوم واحد اأو يومني يف الأ�صبوع لهذه الِفقرة فقط؛ 
يف  تاأثريها  ويبقى  �صماعها،  اإىل  الطالبات  تت�صوق  وحتى  متل،  ل  حتى 

نفو�صهن.
ثانًيا: ينبغي مراعاة ق�صر املوعظة، بحيث تكون يف عدد قليل من 
ي�صهل  حتى  تزيد؛  ل  اأربعة  اأو  ثالثة  اأو  �صطرين  اأو  �صطر  مثاًل  ال�صطور 
في�صيع  القلب  ويت�صتت  الكالم  يطول  ل  وحتى  مغزاها،  واإدراك  حفظها، 

الهدف املطلوب، وهذا هو غالب مواعظ ال�صلف ال�صالح.
اأو  الطالبات  من  �صواًء  الِفقرة،  هذه  باإلقاء  وّكلت  من  على  ثالًثا: 

املعلمات، مراعاة ثالثة اأ�صياء، هي:
1- ا�صتح�صار نية العمل بهذه املوعظة قبل نقلها لالأخريات.

2- الهدوء وال�صكينة عند اإلقاء هذه الفقرة.
انتباه  ل�صد  الِفقرة؛  اإل��ق��اء  اأث��ن��اء  يف  وقفتني  اأو  وقفة  عمل   -3

امل�صتمعات، ومن ثم ح�صول اأكرب قدر من التاأثري والوعظ - باإذن اهلل.
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من  ن��وع  على  هن  ممن  الطالبات  الِفقرة  ه��ذه  ق��راءة  من  مينع  ل 
لها من هن  اأن تخ�ص�س  لكن يف�صل  الدين؛  اأمور  التفريط يف  اأو  التق�صري، 
على قدر كبري من اللتزام من الطالبات؛ حتى يح�صل هناك قبول اأكرب، 
نف�صها  تعظ  ل  ملاذا  نف�صها:  وبني  بينها  الطالبات  اإحدى  ت�صاءلت  فرمبا 
مانع  اأنه ل  اأذكر  ا  اأي�صً لكن  التنويه؛  اأحببت  لذا  اأن تعظ غريها؟..  قبل 
من اإلقائها من كلتا الطالبتني ال�صاحلة واملفرطة، فمن يدري لعلها تنقلب 

الأمور وت�صبح املفرطة من اأ�صلح النا�س!

www.alukah.net
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وا خجلتاه من الوقوف بني يديك

فتنا بعبادتك و�أكرمتنا بتوحيدك,  يا �إلهي عّرفتنا بربوبيتك و�صرَّ
متنا  �إىل د�ر قد��صتك وكر�متك ونعَّ وغرقتنا يف بحار نعمتك, ودعوتنا 

بذكرك و�أن�صك. 
�أنف�صنا وع�صيناك بجهلنا, ومل نقّدرك حق قدرك,  �إلهي! ظلمنا 
ولكن ما ع�صيناك جهاًل منا بعقابك, ول ��صتخفاًفا باأو�مرك ونو�هيك, 
نا �صرتك علينا, و�أطمعنا يف  ولكن �صّولت لنا �أنف�صنا و�أعانتنا �ِصقوتنا وغرَّ

ك بنا وقدمي �إح�صانك �إلينا.  عفوك برُّ
فالآن من عذ�بك من ينقذنا؟ وبحبل من نعت�صم �إذ� قطع حبلك 

عنا؟ و�إىل من نلجاأ �إن طردتنا؟ 
و� خجلتاه: غًد� من �لوقوف بني يديك! 

و�ف�صيحتاه: �إن ُعر�صت �أفعالنا �لقبيحُة عليك! 
�إلهي! �إن كنا ع�صيناك بجهلنا فقد دعوناك بقلوبنا, حيث علمنا 

�أن لنا رًبا يغفر لنا ذنوبنا ول يبايل. 
لك  كان  ول�صاًنا  م�صلًيا,  لك  كان  وجًها  بالنار  حترق  ل  �إلهي!  يا 

ذ�كًر� ود�عًيا. 
�للهم: �غفر لنا ولو�لدينا ولكل �مل�صلمني �أجمعني. 
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يا مالًكا ما اأعدلك

�أن�صد �أبو نو��س �ل�صاعر ملا �أر�د �لإحر�م باحلج: 
ي��������������ا م�����������ال�����������ًك�����������ا م��������������ا اأع������������دل������������ك

م���������ل���������ي���������ك ك����������������������ّل م����������������ن م������ل������ك 
ل������ك احل�������������م�������������د  اإن  ل���������ب���������ي���������ك 

ل�����ك ����������س���������ري���������ك  ل  واملُ�����������������ل�����������������ُك 
ع��������������ب��������������ُدك ق��������������د اأَه��������������������������������لَّ ل����������ْك

اأن��������������������������ت ل����������������ه ح�����������ي�����������ث �������س������ل������ك
ه������ل������ك ربُّ  ي������������������ا  ل������������������������������ولك 

ل�����ك احل������������م������������د  اإن  ل��������ب��������ي��������ك 
ل�����ك  �����������س����������ري����������ك  ل  وامل���������������ل���������������ك 

َح�����������لَ�����������ك ْ اأن  ��������������ا  ملَّ وال����������ل����������ي����������ُل 
ال������ف������ل������ك  يف  وال���������������������س����������اب����������ح����������اُت 

ع���������ل���������ى جم���������������������اري ت�������َن���������������س�������لَ�������ْك
ك���������������������������������لُّ ن���������������������ب���������������������يٍّ وم�������������ل�������������ك

وك��������������������������لُّ م����������������ن اأه����������������ل����������������ك ل������ك
ل������ك  ������������س�����������لَّ�����������ى  اأو  �����������ح  ������������س�����������بَّ

ل�����ك  احل������������م������������د  اإن  ل��������ب��������ي��������ك 

www.alukah.net
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ل�����ك  �����������س����������ري����������ك  ل  وامل���������������ل���������������ك 
ي������������ا خم��������ط��������ًئ��������ا م������������ا اأج�������ه�������ل�������ك 

ع�������������������س���������ي���������ت رًب������������������������������ا ع���������دل���������ك 
واأق�����������������������������������������������درك واأم������������ه������������ل������������ك 

���������������ل وب�����������������������������������ادر اأم������������ل������������ك  ع���������������جِّ
واخ����������������ت����������������م ب�������������خ�������������رٍي ع������م������ل������ك 

ل������ك  احل�������������م�������������د  اإن  ل���������ب���������ي���������ك 
ل�����ك �����������س����������ري����������ك  ل  وامل��������������ل��������������ك 

وؤَّال ببابك وقف ال�شُّ

ذو  ورفييع  بجنابك,  �ملذنبون  ولذ  ببابك,  ييوؤَّ�ُل  �ليي�ييصُّ وقييف  �إلييهييي! 
بني  �لنك�صار  روؤو�ييس  �لع�صاُة  �س  ونكَّ �إليك,  فاقتهم  ق�ص�س  �حلاجات 
�صفينة  و�أر�صت  �إليك,  �لأعييذ�ر  من  �ملق�صرين  ُحَجُج  و�نقطعت  يديك, 
�صاحة  �إىل  �جلييو�ز  يرجون  وكلهم  كرمك  بحر  �صاحل  على  �مل�صاكني 

ف�صلك ونعمك. 
�إلهي! �متدت �أيدي �ل�صائلني على و�بل غيث جودك, وتقلقت قلوُب 

�خلائفني من �إزعاج وعيدك. 
�إذ�  للعا�صني  ومن  جنباك؟  عن  ُرّدو�  �إذ�  لل�صائلني  فمن  �إلهي! 
ُطردو� عن بابك؟ ومن للمتخلفني �إذ� ُقطعو� عن رحابك؟ ومن غريك 

يقبل �لتائبني �إذ� رجعو�؟ 
�إلهي! خ�صع �ملتكربون من هيبة جاللك وخ�صع �ملتجربون ل�صطوة 
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كمالك و�رتاح �مل�صتاقون �إىل م�صاهدة جمالك. 
�إلهي! رّد �صارد �حلائرين �إىل �أبو�ب معرفتك و�هد قلوب �ل�صالني 
ل عفوك ورحمتك, و�آونا جميًعا �إىل  باأنو�ر ر�أفتك, و�أدخلنا جميًعا يف ظِّ

ركن جتاوزك ومغفرتك برحمتك يا �أرحم �لر�حمني. 

يا منزل الرحمة من معادنها

ل �إله �إل �هلل حًقا حًقا. 
ل �إله �إل �هلل تعبًد� ورًقا. 

ل �إله �إل �هلل �إمياًنا و�صدًقا. 
يا منزل �لرحمة من معادنها. 

ومن�صئ �لربكة من �أماكنها, �أ�صاألك �أن ت�صلي على حممد عبدك 
و�أئمة  �لدجى  �آله م�صابيح  ِفيَّك, وعلى  ونبيك وخريتك من خلقك و�صَ
�أمري  جلميع  �صالًحا  وتنيلني  عاجاًل,  فرًجا  عني  تفرج  و�أن  �لهدى, 

�صاماًل وتفعل بي يف ديني ودنياي ما �أنت �أهله. 
يا كا�صف �لكرب. 

يا غافر �لذنب. 
يا �هلل يا رب. 

بك اأ�شتجري

ب�����ك اأ����س���ت���ج���ري وم������ن ُي����ج����ري ����س���واك
ف�����اأج�����ر ����س���ع���ي���ًف���ا ي���ح���ت���م���ي ب��ح��م��اك��ا 
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ق���وى ع���ل���ى  اأ����س���ت���ع���ني  ����س���ع���ي���ٌف  اإين 
ذن����ب����ي وم��ع�����س��ي��ت��ي ب��ب��ع�����س ق���واك���ا

ذن�������وب  واآذت���������ن���������ي  ربِّ  ي�������ا  اأذن���������ب���������ُت 
م�����������ا ل�������ه�������ا م�����������ن غ���������اف���������ر اإلك��������������ا 

م���وؤم���ًن���ا  ي����ك  مل  ����س���ك  ق���ل���ب���ي  اأن  ل����و 
ب���ك���رمي ع���ف���وك م����ا غ�����وى وع�����س��اك��ا 

رب��������اه ه�����ا اأن��������ا خ���ل�������س���ت م�����ن ال���ه���وى
وا����س���ت���ق���ب���ل ال����ق����ل����ُب اخل����ل����يُّ ه���واك���ا

وت�����رك�����ُت اأُن���������س����ي ب����احل����ي����اِة ول���ه���وه���ا 
ك������ل الأن���������������س يف جن����واك����ا ول����ق����ي����ت 

ون�������س���ي���ت ح����ب����ي واع�����ت�����زل�����ت اأح���ب���ت���ي
اأن�������س���اك���ا اأن  خ����وًف����ا  ن��ف�����س��ي  ون�������س���ت 

ال���ه���وى  اأذق  ومل  م������ًرا  ال����ه����وى  ذق�����ت 
اأه������واك������ا اأن  ق����ب����ل  ح������ل������ًوا  رب  ي������ا 

غ�������س���اوة  اأ�������س������ري  رّب  ي������ا  ك����ن����ت  اأن���������ا 
ران��������ت ع���ل���ى ق���ل���ب���ي ف���ظ���ل ����س���ك���ن���اًن���ا 

اأنت املح�شن واأنا امل�شيء

�للهم كما لُطفت يف عظمتك دون �للطفاء, وعلوت بعظمتك على 
�أر�صك كما علمت ما فوق �صماو�تك, وكانت  �لعظماء وعلمت ما حتت 
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علمك,  يف  كال�صر  �لقول  وعالنيُة  عندك,  كالعالنية  �ل�صدور  و�صاو�ُس 
و�صدر  ل�صلطانك,  �صلطان  ذي  كلُّ  وخ�صع  لعظمتك,  �صيء  كلُّ  و�نقاد 
�أمر �لدنيا و�لآخرة كّله بيدك ل بيد غريك, �جعل يل من كلِّ هم وغم 

�أ�صبحت �أو �أم�صيت فيه فرًجا وخمرًجا, �إنك على كل �صيٍء قدير. 
�للهم �إن عفوك عن ذنوبي وجتاوزك عن خطيئتي, و�صرتك على 
يل,  ق�صيته  مما  منك  �أ�صتوجبه  ل  ما  �أ�صاألك  �أن  �أطمعني  عملي  قبيح 
�أنت �ملح�صن  و�أ�صاألك م�صتاأن�ًصا ل خائًفا, ول وجاًل؛ لأنك  �آمًنا  �أدعوك 
�إيّل و�أنا �مل�صيء �إىل نف�صي فيما بيني وبينك تتودد �إيّل بالنعم مع غناك 
كرمًيا  موىًل  �أَر  فلم  �إليك  �فتقاري  مع  باملعا�صي  �إليك  و�أتبغ�ُس  عني, 
�لثقة بك حملتني على �جلر�أة  لئيٍم مثلي, لكن  �أعطف منك على عبٍد 
�أن ت�صلي  و�إح�صانك وطولك..  فاأ�صاألك بجودك وكرمك  �لذنوب؛  على 
باب  �لفرج بطولك, وحتب�س عني  باب  تفتح يل  و�أن  و�آلييه,  على حممد 
�لنا�س  �إىل  فاأعجز, ول  نف�صي طرفة عني  �إىل  تكلني  �لهم بقدرتك ول 

فاأ�صيع برحمتك يا �أرحم �لر�حمني. 

يا كا�شف ال�شر

وكان من مناجاة خليفة �لعبدي يف �ل�صحر: 
متعر�صون  ونحن  �إليك  قمنا  معهم,  وقمت  �ملبطلون  قام  �إلهي.. 
جلييودك, فكم من ذي جرم عظيم قد �صفحت له عن جرمه وكم من 
ذي كرب عظيم فّرجت له كربه, وكم من ذي �صرٍّ كثري قد ك�صف له عن 
�صره؛ فبعزتك ما دعانا �إىل م�صاألتك بعدما �نطوينا عليه من مع�صيتك 
�إل �لذي عرفنا من جودك وكرمك.. فاأنت �ملوؤمل لكل خري و�ملرجو عند 

كل نائبة.
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يا �شاحبي عند كل �شدة

كان من دعاء �حل�صن �لب�صري - رحمه �هلل تعاىل - حني طلبه 
�حلجاج؛ فنجاه �هلل تعاىل منه: يا �صاحبي عند كل �صدة, ويا َنّيي عند 
كل كربة, ويا وليي عند كل نعمة ويا حا�صري عند كل غربة, ويا موؤن�صي 
عند كل وح�صة ويا ر�زقي عند كل حاجة, ويا �إلهي و�إله �آبائي �إبر�هيم 
و�إ�صحاق ويعقوب, �صل �للهم عليهم وعلى حممد و�صّلم ت�صليًما, و�جعل 

يل من �أمري فرًجا وخمرًجا يا �أرحم �لر�حمني. 

مناجاة

تر�م  ل  �لتي  �هلل  وبعزة  ممتنع,  منه  �صيء  لي�س  �لذي  �هلل  ب�صم 
ول ت�صام وب�صلطان �هلل منتنع, وباأ�صمائه �حل�صنى كلها عائًذ� باهلل من 
�لأبال�صة, ومن �صياطني �لإن�س و�جلن, ومن كل �صٍر معلن �أو ُم�ِصّر ومن 
�صر ما خلق وذر�أ وبر�أ, ومن �صر �إبلي�س وجنوده, ومن �صر ما يتقى.. �أعوذ 

باهلل �ل�صميع �لعليم من �ل�صيطان �لرجيم.
ب�صم �هلل ذي �ل�صاأن, �لعظيم �ل�صلطان, �ل�صديد �لربهان كل يوم 
�إل  هو يف �صاأن.. ما �صاء �هلل كان وما مل ي�صاأ مل يكن ول حول ول قوة 

باهلل.

لب�شت ثوب الرجاء

رقدوا  قد  والنا�ُس  الرجاء  ثوب  لب�ست 
اأج�����ُد  اإىل م������ولي م����ا  اأ����س���ك���و  وب������تُّ 
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ُع�������ّدت�������ي يف ك��������ّل ن���ائ���ب���ة  وق������ل������تُّ ي������ا 
���رَّ اأع��ت��م��ُد  وم����ن ع��ل��ي��ه ل��ك�����س��ف ال�������سُّ

���ر م�����س��ت��م��ٌل  وق����د م������ددُت ي����دي وال�������سُّ
ت اإل���ي���ه ي��ُد اإل���ي���ك ي���ا خ���ري م���ن ُم������دَّ

خ�����ائ�����ب�����ًة  رّب  ي��������ا  ت��������رَدّن��������ه��������ا  ف��������ال 
ف��ب��ح��ُر ج������وِدك ي�����روي ك����لَّ م���ن ي���رُد

لطائف ون�شمات

�إلهي.. �إن لك ن�صمات ُلطف �إذ� هبت على مري�س غفلة �صفته, و�إن 
لك نفحات عطف �إذ� توجهت �إىل �أ�صري َهوي �أطلقته, و�إن لك عناياٍت 
�إذ� حلظت غريًقا يف بحر �ل�صاللة �أنقذته, و�إن لك �صعاد�ت �إذ� �أخذت 

بيد �صقي �أ�صعدته, و�إن لك لطائف كرم �إذ� �صملت عا�صًيا �أ�صلحته. 
�للهم!! فهب لنا من لطفك �خلفي ن�صمًة ت�صفي بها مر�س غفلتنا, 
و�أنفِحنا من عطفك نفحة تطلق بها �أ�صرنا من وثاق �صهوتنا, وهب لنا 
من كرمك وجودك �لو��صع ما ترزقنا به �لإنابة �إليك مع �صدق �للجوء 

و�لتوكل عليك يا �أكرم م�صوؤول.... ويا خري ماأمول.

من مواعظ عبداهلل بن م�شعود  - ر�شي اهلل عنه -

1- قال رجل عند عبد�هلل بن م�صعود - ر�صي �هلل عنه- : ما �أحب 
�أن �أكون من �أ�صحاب �ليمني, �أحب �أن �أكون من �ملقربني. فقال عبد�هلل: 
لكن ههنا رجل وّد �أنه �إذ� مات مل يبعث - يعني نف�صه - ر�صي �هلل عنه 

. -
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2- خرج عبد�هلل بن م�صعود - ر�صي �هلل عنه - ذ�ت يوم, فاتبعه 
نا�س فقال لهم: �ألكم حاجة؟ قالو�: ل, ولكن �أردنا �أن من�صي معك, فقال: 

�رجعو�, فاإنه ذلٌة للتابع, وفتنة للمتبوع!!
3- قال عبد�هلل بن م�صعود - ر�صي �هلل عنه- : لو تعلمون ما �أعلم 

من نف�صي, حلثوت على ر�أ�صي �لرت�ب!!
4- قال عبد�هلل بن م�صعود - ر�صي �هلل عنه- : �إنكم يف ممر �لليل 
و�لنهار يف �آجال منقو�صة, و�أعمال حمفوظة و�ملوت ياأتي بغتة, فمن زرع 
خرًي� فيو�صك �أن يح�صد ند�مة, ولكل ز�رع مثل ما زرع, ل ي�صبق بطيء 

بحظه, ول يدرك حري�س ما مل يقدر له.
5- من �أعطي خرًي� فاهلل �أعطاه, ومن وقي �صًر� فاهلل وقاه.

6- �ملتقون �صادة, و�لفقهاء قادة, وجمال�صتهم زيادة.
7- �إن �لنا�س قد �أح�صنو� �لقول, فمن و�فق قوله فعله فذ�ك �لذي 

�أ�صاب حظه, ومن خالف قوله فعله, فذ�ك �إمنا يوبخ نف�صه.
وما  مليء عربة,  ل  بيت حربة  وما ميلي  ترحة  كل فرحة  مع   -8

منكم �إل �صيف وماله عارية فال�صيف مرحتل, و�لعارية موؤد�ة.
9- من �ليقني �أل تر�صي �لنا�س ب�صخط �هلل, ول حتمد �أحًد� على 
�أحًد� على ما مل يوؤتك �هلل؛ فاإن رزق �هلل ل ي�صوقه  رزق �هلل, ول تلوم 
حر�س حري�س, ول يرده كر�هة كاره, و�إن �هلل بق�صطه وحلمه وعدله, 
�ل�صك  يف  و�حلزن  �لهم  وجعل  و�لر�صا,  �ليقني  يف  و�لفرح  �لروح  جعل 

و�ل�صخط. 
10- ما دمت يف �صالة فاأنت تقرع باب �مللك, ومن يقرع باب �مللك 

يفتح له!!
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�إين لأح�صب �لرجل ين�صى �لعلم �لذي كان يعلمه باخلطيئة   -11
يعملها.

12- كونو� ينابيع �لعلم, م�صابيح �لهدي, �أحال�س �لبيوت, �صر�ج 
�لليل, جدد �لقلوب, خلقان �لثياب, تعرفون يف �ل�صماء وتخفون على �أهل 

�لأر�س.
13- �إن للقلوب �صهوة و�إدباًر�, فاغتنموها عند �صهوتها و�إقبالها, 

ودعوها عند فرتتها و�إدبارها.
14- ما كان من نظرة فاإن لل�صيطان فيها مطمًعا.

15- ما على وجه �لأر�س �صيء �أحوج �إىل طول �صجن من ل�صان!!
16- يكون يف �آخر �لزمان �أقو�م, �أف�صل, �أعمالهم �لتالوم بينهم.

اأختي ال�شابة

�لبنني  وم�صتت  �جلماعات  ومفرق  �للذ�ت,  هادم  تذكرِت  • هل 
و�لبنات؟!

�لقبور؟ �أهل  من  فيه  تكونني  يوًما  تذكرِت  • هل 
و�لأ�صحاب,  و�لأمو�ل  و�جلري�ن,  �لأهل  مفارقة  تذكرِت  • وهل 

و�لأوطان؟
وظلمتها؟ �لقبور  �صيق  تذكرِت  • وهل 

وكربتها؟ وح�صتها  تذكرِت  • وهل 
و�ألو�نه؟ �لقرب  عذ�ب  تذكرِت  • وهل 

وعقاربه؟ حياته  تذكرِت  • وهل 
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�صاأنه؟ وعظم  �لأقرع  �ل�صجاع  تذكرِت  • وهل 
�لإهانة؟ مع  حديد  من  مبرزبة  �لفاجر  �صرب  تذكرِت  • وهل 

ونكري؟ منكر  �مللكني  �صوؤ�ل  تذكرِت  • وهل 
ل  لِك:  يقال  �أم  �جلو�ب,  من  لل�صو�ب  �أتوفقني  تذكرِت  • وهل 

دريِت ول تليِت؟
وريحانه؟  وروحه  �لقرب  نعيم  تذكرِت  • وهل 

ولل�صو�ب  �صو�ًبا,  وللجو�ب  جو�ًبا,  لل�صوؤ�ل  فاأعدي  �أختي:   •
ا ل رياًء. �إخال�صً

يا ابن اآدم

يا �بن �آدم ..
�إبلي�س  �أهنتها باملعا�صي, �إمنا طرد �هلل  لو عرفت قدر نف�صك ما 
من رحمته؛ لأنه مل ي�صجد لك, فالعجب كل �لعجب كيف �صاحلت عدوك 

وهجرت حبيبك؟!
يا �بن �آدم..

�عرف قدرك, خلق �هلل  كل �لأكو�ن من �أجلك, فكم من ملك يف 
�ل�صماو�ت ي�صبح �هلل له مرتبة زب گ گ رب, ولكن هذ� �مللك ل 

يعرف طعم زب ہ  ہ رب  وزب ى ائ رب.
ف�صبحان من �ختارك على �لكل وجادل عنك قبل وجودك بقوله: 
�صبعة  خلق  من  و�صبحان   )30 )�لبقرة:  ڤ ڦ رب  زب ٹ ڤ ڤ ڤ 

�أبحر ويحب منك جمرد دمعة. 
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�نظر �إىل نف�صك.. فاإن كانت عزيزة فال تذلها, و�إن كانت ذليلة 
فال تزدها على ذلها ذًل.

من تاب ظفر ومن مل يتب خ�شر

يقول �بن عطاء �هلل: ومن تاب ظفر, ومن مل يتب خ�صر, ول تقطع 
فيه  د�مت  ما  يرجو �حلياة  فاملري�س  و�أنق�س,  �أتوب  كم  وتقول:  ياأ�صك 

�لروح.
فالتائب من �لذنب هو �لر�بح؛ لأنه عرف �حلق فالتزم به وعرف 
ربح  �إنييه  �إ�صالحه,  �إىل  ف�صعى  خطاأه  وعييرف  بها  فتحقق  هلل  عبوديته 
 ..)222 )�لبقرة:  زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋرب  �هلل  حمبة 
�أما �لذي يبقى غافاًل �صادًر� يف غيه ل يفطن للتوبة فهو �لظامل لنف�صه, 

و�خلا�صر لدنياه و�آخرته.
يقول �بن عطاء �هلل: "ول تقطع ياأ�صك وتقول: كم �أتوب و�أنق�س؛ 
فاملري�س يرجو �حلياة ما د�مت فيه روح", هذ� و�هلل حال �لكثري منا 
�صعر  �إليها. رمبا  ويرجع  �ملع�صية  يعاهد �هلل على ترك  وينق�س,  يتوب 
من  بالياأ�س  في�صعر  �حلالة  هذه  يف  منها  فائدة  ل  �لتوبة  باأن  �لعا�صي 
رحمة �هلل, وقد يوؤدي به �إىل �ل�صتمر�ر باملع�صية و�لعكوف عليها.. لكن 
و�حلديث  �لييروح.  فيه  د�مت  ما  �حلياة  يرجو  فاملري�س  تياأ�س  ل  مهاًل 
ملسو هيلع هللا ىلص,  �لتايل يجلي هذه �حلقيقة ويو�صح �حلل لهذه �حلالة, فعن �لنبي 
فيما يحكيه عن ربه, تبارك وتعاىل, قال: »�أذنب عبد ذنًبا, فقال: �للهم 
�غفر يل ذنبي, فقال �هلل تبارك وتعاىل: �أذنب عبدي ذنًبا, فعلم �أن له 
�أغفر  رب  �أي  فقال:  فاأذنب,  عاد  ثم  بالذنب,  وياأخذ  �لذنب,  يغفر  رًبا 
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يل ذنبي , فقال تبارك وتعاىل: �أذنب عبدي ذنًبا, فعلم �أن له رًبا يغفر 
�لذنب, وياأخذ بالذنب, ثم عاد فاأذنب, فقال: �أي رب �غفر يل ذنبي, 
�لذنب,  يغفر  رًبا  له  �أن  فعلم  ذنًبا,  عبدي  �أذنييب  وتعاىل:  تبارك  فقال 

وياأخذ �لذنب, قد غفرت لعبدي فليفعل ما �صاء« رو�ه �لبخاري.
وقوله تعاىل - يف �حلديث - : »فليفعل ما �صاء« �أي: ما د�م يفعل 

هكذ�, يذنب ويتوب �أغفر له, فاإن �لتوبة تهدم ما قبلها.
و�ملق�صود بهذ� �حلديث هو �لذي يذنب ب�صائق �صعف من ب�صرية 
تغلبت عليه, ونف�س �أطغته و�صيطان و�صو�س له, ثم عاد فتاب �صدًقا و�صاأل 
ا �أن يبعده عن هذ� �لذنب, ويغفر له فاإن �هلل يتوب عليه..  �هلل خمل�صً
ثم بعد ذلك ونتيجة لطغيان �لهوى و�لنف�س عاد �إىل �لذنب مرة �أخرى, 
ا �أن يغفر له ويجنبه هذ� �لذنب, وهذ� �لعبد  ثم �صاأل �هلل �صادًقا خمل�صً
مهما �أذنب, ثم تاب تاب �هلل عليه.. �أما �لذي يذنب عن ق�صد وت�صميم 
له. وهذه  يغفر �هلل  �أتوب فهذ� ل  ثم  �أذنب,  يقول:  ثم  و�إ�صر�ر وتكرب, 
حال من يتوب بل�صانه ل بقلبه, و��صتمع ملا يقوله �لقرطبي يف �صرح هذ� 

�حلديث:
"وهذ� يدل على عظيم فائدة �ل�صتغفار, وعلى ف�صل �هلل و�صعة 
يف  معناه  ثبت  �لييذي  هو  �ل�صتغفار  هذ�  ولكن  وكرمه,  وحلمه  رحمته 
�لندم,  معه  ويح�صل  �لإ�صر�ر,  عقد  من  لينحل  �لل�صان  مقارًنا  �لقلب 
�ب« �أخرجه  ٍ َتوَّ فهو ترجمة للتوبة, وي�صهد له حديث: »خياركم كل ُمَفنتَّ

�لرتمذي.
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مقارنة بني الطائعة والعا�شية

يقول �بن عطاء �هلل: ولو مل يكن يف �ملع�صية �إل تبدل �ل�صم لكان 
كنت  و�إذ�  �ملقبل,  باملح�صن  ت�صمى  طائًعا  كنت  �إذ�  فاإنك  كافًيا,  ذلك 
عا�صًيا �نتقل ��صمك �إىل �مل�صيء �ملعر�س, هذ� يف �نتقال �ل�صم, فكيف 
لنتقال �لأثر من تبدل حالوة �لطاعة بحالوة �ملع�صية؟! ولذ�ذة �خلدمة 
بلذ�ذة �ل�صهوة؟! هذ� يف تبدل �لأثر, فكيف تبدل �لو�صف؟ بعد �أن كنت 
مو�صوًفا عند �هلل مبحا�صن �ل�صفات, فيعك�س �لأمر, فتت�صف مب�صاوئ 
كنت  �أن  فبعد  �لرتبة؟  بتبدل  فكيف  �لو�صف,  تبدل  يف  هذ�  �حلييالت, 
عند �هلل من �ل�صاحلني �صرت عنده من �خلائنني, فاإن كانت �لذنوب 
منفتحة يف وجهك فا�صتغث باهلل, و�جلاأ �إليه, و�حُث �لرت�ب على ر�أ�صك 
وقل: �للهم �نقلني من ذل �ملع�صية �إىل عز �لطاعة, وُزر �صر�ئح �لأولياء 

و�ل�صاحلني, وقل: يا �أرحم �لر�حمني!.
يف هذ� �ملقطع يقارن �بن عطاء ي رحمه �هلل ي بني �لطائع و�لعا�صي: 

فالعبد �لطائع حم�صن لنف�صه, قال تعاىل: زب ھ ے ے ۓۓ 
ڭ ڭ ڭڭ رب )�لإ�صر�ء: 7(.

و�لعبد �لذي �أح�صن لنف�صه بطاعة ربه هو �ملفلح يوم �لقيامة, قال 
�صبحانه: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ رب )لقمان(.
�أما �لعبد �ملنغم�س باملعا�صي فهو م�صيء لنف�صه معِر�س عن طاعة 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  زب  �صبحانه:  قال  ربييه, 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رب )�ل�صم�س(. 

املع�شية قد تكون �شبًبا لتوقف الرزق

يقول �بن عطاء �هلل: �علم يا هذ� �إياك و�ملع�صية فقد تكون �صبًبا 
لتوقف �لرزق, فاطلب من �هلل �لتوبة, فاإن قبلت و�إل فا�صتغث باهلل, وقل: 
رب  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 

)�لأعر�ف(.
ول تكن كمن �أتى عليه �أربعون �صنة ومل يقرع باب �هلل قط.

وهذه حقيقة �أخرى يجب �أن يدركها كل م�صلم وهي: �أن �ملع�صية 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يزيد يف  يوؤكد هذ� قوله  �لرزق,  �لعبد من  �أ�صباب حرمان  من 
�لعمر �إل �لرب ول يرد �لقدر �إل �لدعاء, و�إن �لرجل ليحرم �لرزق بخطيئة 

يعلمها« رو�ه �بن ماجة.
�أخرجه �حلاكم بلفظ  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ينال ما عند �هلل ب�صخطه«  ويقول 

مقارب وهو حديث �صعيف.
و�لعافية  رزق  و�لربكة  رزق  فاملال  �أنو�عه,  كل  ي�صمل  و�لرزق هنا 
ي حني  ي رحمه �هلل  �ل�صافعي  و�لفهم و�حلكمة رزق, و�نظر لالإمام  رزق 

�صكا ل�صيخه وكيع �صوء حفظه فاأر�صده �إىل ترك �ملعا�صي فقال:
ح��ف��ظ��ي ������س�����وء  وك�����ي�����ع  اإىل  �����س����ك����وت 

امل���ع���ا����س���ي ت�������رك  اإىل  ف������اأر�������س������دين 
واأخ����������������������ربين ب����������������اأن ال�������ع�������ل�������م ن�������ور

ل���ع���ا����س���ي ي������ه������دي  ل  اهلل  ون������������ور 
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فاإذ� �أردت ��صتمر�ر رزق �هلل ودو�م بركته عليك فالزم طاعته وتب 
زب ېئ ىئىئ ىئ یی رب )�لبقرة:  تعاىل:  �إليه وتفكر يف قوله 

.)282
مك�صور  بقلب  باهلل  فا�صتغث  و�إل  �هلل,  فاحمد  توبتك  قبلت  فاإن 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  وقييل: 
ڀ رب )�لأعر�ف(.

و�إياك �أن ميتد بك �لعمر و�أنت غافل مل تقرع باب �هلل قط: فاأين 
�أنت ترزق نف�صك وت�صفي  �أنت وماذ� تفعل؟ هل ��صتغنيت عن �هلل! هل 

مر�صك!
�لذي  فهو  وحييده,  �هلل  هو  بها م�صدرها  تتمتع  �لتي  �لنعم  �أن  �أم 

�أعطى كل �صيء وبيده كل �صيء, قال تعاىل: زب ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ىائ ائەئ ەئ وئوئۇئ رب )فاطر(.
فاقرع باب �هلل و�طلب منه دو�م �ل�صحة و�لعافية ودو�م �لرزق, 

و��صاأله من خز�ئنه �لتي ل تنفد, وتب �إىل �هلل من هذه �لغفلة.

من اأحب اهلل تطهر من العيوب

يقول �بن عطاء �هلل: �إذ� �أحببت حبيًبا, لن ت�صل �إليه حتى تكون 
�أهاًل للو�صول �إليه؛ وذلك حتى تتطهر مما �أنت فيه �لرذ�ئل.

من �أحب �هلل تطهر من �لعيوب و�لنقائ�س, وهي هنا ت�صمل جميع 
�أنو�ع �لذنوب و�لغفلة عن �هلل - �صبحانه.

�لغفلة  بقاء  مع  �ملحبة  �دعاء  �أما  �ملحبة �حلقيقية,  ثمن  هذ� هو 
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و�لعيوب فهذ� دليل على �ملحبة �لناق�صة و�لكاذبة. كما قال �ل�صاعر:
ت���ع�������س���ي الإل����������ه واأن����������ت ت���ظ���ه���ر ح��ب��ه

ب���دي���ع ال����ق����ي����ا�����س  ل����ع����م����ري يف  ه�������ذا 
ل�������و ك�����ن�����ت ت����ظ����ه����ر ح�����ب�����ه لأط����ع����ت����ه

م���ط���ي���ع ي������ح������ب  مل��������ن  امل�������ح�������ب  اإن 
�صهود  �إىل  قلبه  ويتجه  �لأغيار,  حمبة  من  �لعبد  يتطهر  وعندما 
�هلل وحده, و�حلب له و�خلوف منه وحده, عند ذلك يكون �أهاًل ليدخل 
ح�صرة �هلل ويناجيه باأنو�ع �ملناجاة من �ل�صالة و�لذكر و�لدعاء وقر�ءة 

�لقر�آن, وعندئذ يكون �لعبد قد و�صل �إىل ربه - عز وجل -.

الغرية على القلب واالإميان

يقول �بن عطاء �هلل: كفى بك جهاًل �أن تغار على زوجتك ول تغار 
�أن تغار عليها لأجل نف�صك ول تغار على  �إميانك, كفى بك خيانة  على 

قلبك لأجل ربك, �إذ� كنت حتفظ ما هو لك, �أل حتفظ ما هو لربك؟!
زينتها  �ملييير�أة  لإبيييد�ء  �لنف�س  ثيييور�ن  تعني:  �ملييير�أة  على  �لييغييرية 

وحما�صنها لغريه, �أو لن�صر�فها عنه �إىل �آخر.
و�لغرية على �لزوجة �أمر ح�صن �إذ� مل يجاوز �ملعقول و�ملعتاد, وبه 

يكون �حلفاظ على �لعر�س.
�لإميييان,  على  �لغرية  �ييصييرورة  �إىل  ينبهنا  �هلل  عطاء  �بيين  لكن 
�لأعييير�ب:  عيين  تييعيياىل  قييولييه  بدليل  �لإمييييان  منبع  هييو  �لقلب  �أن   ومبييا 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  زب 
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ا. ڱڱ رب )�حلجر�ت: 14( فاإن �لغرية ت�صمل �لقلب �أي�صً
�إىل  �لقلب  لن�صر�ف  �لنف�س  ثييور�ن  تعني:  �لقلب  على  و�لغرية 
بحب  ومُيييالأ  و�ملكونات  بال�صور  يتعلق  كيياأن  �صبحانه,  �هلل  بغري  �لتعلق 

�لدنيا و�جلاه و�لريا�صة و�حلقد و�حل�صد.. �لخ.
�إن �لغرية هنا هي �ن�صر�ف �لقلب �إىل �هلل وحده وملوؤه باحلب له 

و�خلوف منه وحده �صبحانه.

كيف تطلبني �شالح قلبِك وجوارحِك تفعل ما ت�شاء؟

وجو�رحك  قلبك,  �صالح  تطلب  لك  عجًبا  �هلل:  عطاء  �بن  يقول 
و�لنميمة وغري ذلك؟..  و�لغيبة  �صاءت من �ملحرمات كالنظر  تفعل ما 
فمثلك كمن يتد�وى بال�صم, �أو كمن �أر�د تنظيف ثوبه بال�صو�د, فعليك 
�صدقت  فمن  له,  �لعز  كان  د�أبييه  �لعزلة  كانت  فمن  و�لعزلة,  باخللوة 
و�إحياء  �لغطاء  ك�صف  وعالمتها  باملنن,  له  �حلق  مبو�هب  ظفر  عزلته 

�لقلب وحتقيق �ملحبة, فعليك بح�صن �لعمل ل بكرثته.
�لآثييام  عيين  �لبتعاد  على  بالعزم  فعليه  قلبه  �صالح  �أر�د  فمن 
و�أنت مل  �إذ كيف ي�صلح قلبك وجو�رحك من تلك �لأمر��س  و�لذنوب؛ 

تاأخذ �لدو�ء؟ وهل ر�أيت �أحًد� يتد�وى بال�صم �أو ينظف ثوبه بال�صو�د؟.
�أما �خللوة و�لعزلة فقد مر يف �لفقرة �ل�صابقة �أهميتها وفو�ئدها.
من  عليه  �هلل  ومبو�هب  و�لنعم  باملنن  ظفر  عزلته  �صدقت  فمن 
�لييكيير�مييات و�لطيييالع على �لأ�ييصيير�ر ودقيييييق �ملييعييارف وخيييو�رق �لعطاء 

و�لإكر�م.
�صببه  فالغطاء  �لقلب,  عن  �لغطاء  ك�صف  �لعزلة  �صدق  وعالمة 
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�لغفلة عن �هلل و�رتكاب �ملعا�صي و�لذنوب, فاإذ� �أخذ �مل�صلم نف�صه بهذه 
 - تعاىل   - �هلل  ويدخل ح�صرة  �لقلب  ينك�صف عن  �لغطاء  فاإن  �لعزلة 
باملح�صن  و�لإح�صان  باملنعم  �لنعم  يربط  �إذ  �ل�صهود؛  مبقام  ويتحقق 
للخالق  باملحبة  �لقلب ويتجه  �لأوحد - �صبحانه وتعاىل -, بذلك يحيا 
وين�صى �لأكو�ن ويتجه �إىل �ملكون. فرتى �لقلب ميتلئ بذكر �هلل بعد �أن 
كان غافاًل, وِذكر �هلل حياة �لقلوب, كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل �لذي يذكر �هلل 

و�لذي ل يذكر كمثل �حلي و�مليت«.
و�إذ �أ�صبح �لقلب حماًل لتجليات �هلل عز وجل, �نبثقت منه �لأنو�ر 
�أي �ملعارف �لتي تن�صكب يف �لقلب من دون جهد من �لتعلم و�ملمار�صة, 

و�ليقني �لذي يرقى ب�صاحبه �إىل م�صتوى �ل�صهود و�لعيان.
بدلئل  �إمنا يرت�صخ  �لغيب,  بحقائق  �ليقني  �أ�صل  �أن  �ملعلوم  ومن 
�إليه  تهبط  �لتي  �لأنييو�ر  تاأتي من  �إمنا  بها  �لقلب  ولكن طماأنينة  �لعلم, 

من جتليات �هلل عز وجل. و�إليه �لإ�صارة يف قول �هلل تعاىل: زب ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئېئ رب )�لنور: 35(. وهو �ملعني بقول ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص للحارث 

�بن مالك �لأن�صاري: »عبد نّور �هلل قلبه«.
ثم قال �بن عطاء �هلل: "فعليك بح�صن �لعمل ل بكرثته".

�إذ �لعمل �لقليل مع �لإخال�س فيه �أف�صل من �لعمل �لكثري �مل�صوب 
مللك  �أهييدى  كمن  فيه  �حل�صن  مع  �لقليل  و�لعمل  �لدنيا.  وحب  بالرياء 
جوهرة ثمينة فهو ميدحه عليها, �أما �لعمل �لكثري مع عدم �حل�صن فيه 
ورمبا  عليها  يعاتبه  يز�ل  فال  فارغة  �صندوق  مائة  للملك  �أهييدى  كمن 

عاقبه.
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اجعلي نف�شِك كدابتِك

يقول �بن عطاء �هلل: يا هذ� �جعل نف�صك كد�بتك, كلما عدلت عن 
�لطريق �صربتها فرجعت �إىل �لطريق, ولو فعلت مع نف�صك مثل ما تفعل 
بجبتك كلما تو�صخت غ�صلتها, وكلما تقطع منها �صيء رقعتهن وجددته, 
�ل�صعادة, فرب رجل �بي�صت حليته وما جل�س مع �هلل جل�صة  كانت لك 

يحا�صب نف�صه فيها.
و�أن  نف�صه بني �حلني و�حلني,  تنظيم  �لإن�صان  يعيد  �أن  �أجمل  ما 

ير�صل نظر�ت نافذة يف جو�نبها ليتعرف عيوبها و�آفاتها.
و�أن ير�صم �ل�صيا�صات �لق�صرية �ملدى, و�لطويلة �ملدى, ليتخل�س 

من هذه �لهنات �لتي ترزي به.
�أعمال  �إن غرفه و�صالته ت�صبح م�صعثة مرتبكة عقب  يف �لبيت, 
يوم كامل, فاإذ� �لأيدي �لد�ئبة جتول هنا وهناك لتنظف �لأثاث �ملغرب 

وتطرد �لقمامة �لز�ئدة وتعيد �إىل كل �صيء رو�ءه ونظامه.
�أل ت�صتحق حياة �لإن�صان مثل هذ� �جلهد؟ �أل ت�صتحق نف�صك �أن 
تتعهد �صوؤونها بني �حلني و�حلني لرتى ما عر�ها من ��صطر�ب فتزيله, 
�ل�صاحات  من  �لقمامة  تنفي  مثلما  عنها  فتنقيه  �إثييم  من  حلقها  ومييا 

�لطهور؟
وتعهد  نف�صه,  �أرجاء  �لتنقيب يف  �إىل  �أحوج �خلالئق  �لإن�صان  �إن 

حياته �خلا�صة و�لعامة مبا ي�صونها من �لعلل و�لتفكك.
متما�صك  يبقى  قلما  لالإن�صان  و�لعقلي  �لعاطفي  �لكيان  �أن  ذلك 
�للبنات مع حدة �لحتكاك ب�صنوف �ل�صهو�ت و�صروب �ملغريات. فاإذ� 
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ترك لعو�مل �لهدم تنال منه فهي �آتية عليه ل حمالة, وعندئذ تنفرط 
�صلكه,  �نقطع  �إذ�  �لعقد  تنفرط حبات  و�لعقلية كما  �لعاطفية  �مل�صاعر 

وهذ� �صاأن من قال �هلل عنه:  زب ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ رب )�لكهف: 28(.

فالنف�س �لإن�صانية �إذ� تقطعت �أو��صرها ومل يربطها نظام ين�صق 
�حلبات  كهذه  و�أفكارها  م�صاعرها  �أ�صبحت  قو�ها  ويركز  �صوؤونها, 

�ملنفرطة �ل�صائبة ل خري فيها ول حركة لها.

احلكمة من وجود القلب والروح والنف�س والهوى

يقول �بن عطاء �هلل: �إذ� �أعطيت نف�صك كل ما ت�صتهي وتطلب من 
�ل�صهو�ت كنت كمن يف بيته حية ي�صمنها كل يوم حتى تقتله!

ولو جعل فيك �لروح من غري نف�س لأطعت وما ع�صيت, ولو جعل 
فيك �لنف�س من غري روح لع�صيت وما �أطعت؛ فلذلك جعل فيك �لقلب, 
فلذلك  و�لع�صل  �لل�صعة  فيها  جعل  كالنحلة  و�لهوى.  و�لنف�س  و�لييروح, 
�لنف�س  دعوة  يك�صر  �أن  �هلل  فيياأر�د  يقهره.  و�لل�صع  بربه  فالع�صل  تتلون, 

بوجود �لقلب, ودعوة �لقلب بوجود �لنف�س.
�أر�ده  �لذي  وهو  �لإن�صان,  من  �ملدركة  �لعاملة  �للطيفة  �لروح هي 

�هلل - تعاىل -بقوله: زب ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب )�لإ�صر�ء: 85(.
�إدر�ك  عن  و�لأفهام  �لعقول  �أكييرث  تعجز  ربيياين  عجيب  �أميير  وهو 
�أ�صر  فاإنها  نف�صك  �حييذر  فاأقول:  �لفقرة  هذه  ل�صرح  و�أرجييع  حقيقته. 
�لأعد�ء, �إنها عدو من د�خل �جل�صد, و�لل�س �إذ� كان من د�خل �لبيت 
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عزت �حليلة فيه وعظم �ل�صرر, فاإذ� ��صتح�صن �لإن�صان من نف�صه كل 
فما  و�أ�صر�رها,  عد�وتها  يف  وهي  لها  عيب  على  يطلع  يكاد  ول  فيبح, 
�أو�صك ما توقعه يف كل ف�صيحة وهالك وهو ل ي�صعر, �إل �أن يحفظه �هلل 

تعاىل بف�صله ويعينه عليها برحمته.
ثم قال �بن عطاء �هلل: "لو جعل فيك �لروح من غري نف�س لأطعت 

وما ع�صيت" فروحنا من روح �هلل, قال تعاىل: زب ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ رب )�حلجر(.

وهذه �لروح م�صتاقة �إىل �ملكان �لذي هبطت منه يوم كانت بقرب 
�لذي حب�صت فيه  �لتي تخرج من هذ� �جل�صد  �ل�صاعة  وتنتظر  بارئها. 

�إىل ذلك �ملكان؟!
فالروح تطيع خالقها وتلتذ بعبادته على �لدو�م.

ثم قال: "ولو جعل فيك �لنف�س من غري روح لع�صيت وما �أطعت".
لأن �لنف�س حمل �ل�صهو�ت و�لأهو�ء �ملحرمة, وهذه قد نهانا �هلل 
عن �قرت�فها و�أمرنا بالبتعاد عنها, فلو تركت �لنف�س تت�صرف كما تريد 

لع�صت د�ئًما وما �أطاعت �أبًد�.

املوؤمن واملخذول

�طلع  �لذي  فقل:  �ملوؤمن؟  من  لك  قيل  �إذ�  �هلل:  �بن عطاء  يقول 
على عيب نف�صه ومل ين�صب �أحًد� من �لعباد �إىل عيب, و�إذ� قيل لك: من 

�ملخذول؟. فقل: �لذي ين�صب �لعباد �إىل �لعيب ويربئ نف�صه منه.
كفى بك جهاًل نظرك �إىل �صغري �إ�صاءة غريك, وتعاميك عن كبري 
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�إ�صاءتك. �إن من لطف �هلل بك �أن يك�صف لك عن عيوب نف�صك, و�صرتها 
عن �لنا�س.

قال �لإمام �ل�صافعي - يرحمه �هلل:
ع��ج��ب��ت مل����ن ي��ب��ك��ي ع���ل���ى ع���ي���ب غ���ريه

دم����وًع����ا ول ي��ب��ك��ي ع���ل���ى ع��ي��ب��ه دم���ا
واأع����ج����ب م���ن ه����ذا ي����رى ع��ي��ب غ��ريه

���س��غ��رًيا ويف ع��ي��ن��ي��ه م���ن ع��ي��ب عمى
�إن �لعاقل هو �لذي يهتم بعيوب نف�صه ويبتعد عن مر�قبة غريه.

و�ملوؤمن هو �لذي يخجل من �هلل - عز وجل - ب�صبب عيوبه وي�صاأل 
د�ئًما �أن يعينه على نف�صه باإ�صالحها, هذ� هو �لتو��صع هلل - عز وجل 

-. �أما �ملخذول �ملتكرب فهو �لذي ل يرى عيوب نف�صه ويرى عيب غريه.
�صعفها  مييو�طيين  فيعرف  نف�صه  ييير�قييب  �أن  بييه  �لأحييييرى  وكيييان 
�لأعذ�ر  يلتم�س  �إنه  ثم  �لنا�س,  �صرتها عن  �أن  �هلل  ويحمد  وتق�صريها 
للغري فال ين�صب �أحًد� �إىل عيب, �إذ كيف ين�صب غريه �إىل عيب وهو مليء 

بالعيوب؟!.
عن  غريه  بعيوب  ين�صغل  �ملخدوع  "�إن  �ملحا�صبي:  �حلييارث  يقول 
عيوب نف�صه, و�خلد�ع �لنف�صي ل ميكن �أن ينك�صف ل�صاحبه �إل �إذ� نظر 
�إىل غريه, �أما �أن يكت�صفه يف غريه فهو ع�صري. �إن �لإن�صان عند معرفة 
لغريه  �لعذر  �لتما�س  وعند  جهبذ.  غريه  عيب  معرفة  وعند  �أبله  عيبه 
�أن �لإن�صان حني يكت�صف  وعند �لتما�س �لعذر لنف�صه جهبذ, وينبه �إىل 
عرثة من غريه يجب عليه �أن يعود �إىل نف�صه على �لفور ليكت�صف نف�س 

�لعرثة يف نف�صه".
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االإعرا�س عن الع�شاة والدعوة لهم يف الغيبة

يقول �بن عطاء �هلل: كما �أمرت �أن تعر�س عن �ملع�صية, �أمرت �أن 
تعر�س عمن ع�صى, وتدعو له يف �لغيبة, و�لنا�س �ليوم على �لعك�س, وما 

ع�صى �أن ينفعك �صومك و�صالتك و�أنت تقع يف عر�س �أخيك �مل�صلم.
�أف�صل  �أنهم  ويرون  بالع�صاة,  ي�صمتون  �مل�صلمني  هناك جهلة من 
�لنا�س,  �أمييام  وف�صحوهم  باأل�صنتهم  �إليهم  �أ�صاوؤو�  ورمبا  منهم,  حاًل 

وهذ� خطاأ فادح.
�لنبوي  �لهدي  ويف  له.  �ل�صماتة  يظهر  ول  �أخاه,  ي�صرت  �مل�صلم  �إن 
يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تظهر �ل�صماتة لأخيك فريحمه �هلل ويبتليك« رو�ه �لرتمذي.
ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »من �صرت م�صلًما ي �أي يف �لدنيا ي �صرته �هلل يوم �لقيامة« 

رو�ه �لبخاري.
ويقول �بن عبا�س - ر�صي �هلل عنهما -: "�إن �هلل حليم رحيم يحب 

�ل�صرت".
لالأنبياء  �إل  ع�صمة  ول  ويذنب  ويخطئ  �إل  �إن�صان  من  ما  �إذ� 

و�لر�صل.
باأن تن�صحه  فكلنا معر�صون للخطاأ, فكن عوًنا لأخيك �لعا�صي, 

وتدعو له يف غيبته بالهد�ية رحمة به.
يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »دعوة �ملرء �مل�صلم لأخيه يف ظهر �لغيب م�صتجابة, عند 
ر�أ�صه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخري قال �مللك �ملوكل به: �آمني, ولك 

مبثل« رو�ه م�صلم.
و�نظر �إىل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص حني �نتهى من غزوة حنني وحا�صر ثقيًفا يف 
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�لطائف ب�صعة ع�صر يوًما, ثم �أمر �أ�صحابه بالعودة �إىل ديارهم دون �أن 
تفتح �لطائف, فقال بع�س �ل�صحابة: يا ر�صول �هلل �دع �هلل على ثقيف 

فقال:»�للهم �أهد ثقيًفا و�ئت بهم« رو�ه �لرتمذي.
وحتقق ذلك وهدى �هلل ثقيًفا بعد ذلك بقليل, فقد جاء وفدهم 

�إىل ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة لإعالن �إ�صالمهم.
�إن نبينا حممًد� ملسو هيلع هللا ىلص ينهانا عن تتبع عور�ت �مل�صلمني بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يا 
مع�صر من �آمن بل�صانه ومل يدخل �لإميان يف قلبه! ل تغتابو� �مل�صلمني ول 
تتبعو� عور�تهم فاإنه من �تبع عور�تهم تتبع �هلل عورته ومن تتبع عورته 

يف�صحه يف بيته« رو�ه �أبو د�وود.
ت�صلني  كنت  ولو  عورته,  تتبعي  �أو  �لعا�صي  تف�صحي  �أن  فاإياك 
ومن  و�ملنكر,  �لفح�صاء  عن  تنهاك  �أن  ينبغي  �صالتك  فاإن  وت�صومني 

�ملنكر �أن تف�صحي �أختك �لذي تورطت يف مع�صية وزلت قدمها.
�أما �أن ت�صلني وت�صومن وتقعني يف عر�س �أختك �مل�صلمة بال�صماتة 
�لتعب ومن  �إل  لي�س لك من �صالتك  �أنه  و�لتعبري, فاعلمي  و�لف�صيحة 

�صومك �إل �جلوع و�لعط�س.

ال تقّنطي النا�س من رحمة اهلل

يقول �بن عطاء �هلل: �إياك �أن تقول: ذهب �خلري و�نطوى ب�صاطه, 
فل�صنا نريد من يقنط �لنا�س من رحمة �هلل, ويوؤي�صهم منه تعاىل, ففي 
زبور د�وود - عليه �ل�صالم وعلى نبينا �أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم -: �أرحم 
ما �أكون بعبدي �إذ� �أعر�س عني. فرب مطيع هلك بالعجب, ورب مذنب 

غفر له ب�صبب ك�صر قلبه.
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عن �أبي هريرة �أن ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� قال �لرجل هلك �لنا�س فهو 
�أهلكهم« رو�ه م�صلم.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ي�ّصرو� ول تع�ّصرو� و�صّكنو� ول تنّفرو�« رو�ه �لبخاري.
منه  ويوؤي�صهم  �هلل  رحمة  من  �لنا�س  يقنط  �أن  �حلق  ميلك  فمن 
تعاىل:   قييال  جميًعا,  �لييذنييوب  يغفر  �أنييه  �صبحانه  �أعلن  ما  بعد   تعاىل 

ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب 

ڭڭڭڭ رب )�لزمر: 53(.

ومن يجروؤ �أن يدعي �أنه �أح�صن حاًل من ذلك �ملذنب, �أل يخ�صى 
�صببا  �لذنب  يكون  و�أن  فيها,  �أعجب  �إذ�  لهالكه  �صببا  تكون طاعته  �أن 

ملغفرة �هلل ب�صبب ك�صر قلبه!!.
ولذلك قال �بن عطاء �هلل يف �إحدى حكمه: "مع�صية �أورثت ذًل 

و�نك�صار خري من طاعة �أورثت عًز� و��صتكباًر�".
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »قال رجل: و�هلل ل يغفر �هلل لفالن! فقال �هلل عز وجل 
من ذ� �لذي يتاأىل �أن ل �أغفر لفالن؟ �إين قد غفرت له و�أحبطت عملك« 

رو�ه م�صلم.

اإذا ظلمك الغوي فارجع اإىل القوي

يقول �بن عطاء �هلل: �إذ� ظلمك �لغوي فارجع �إىل �لقوي, ول تخف 
�ملخلوقني كمن �صرب  �ل�صرر من  ي�صهد  مثال من  عليك.  في�صلط  منه 
�حلجر  �أن  يعرف  ول  بع�صه,  �حلجر  على  �لكلب  فاأقبل  بحجر,  �لكلب 

لي�س بفاعل, فيكون هو �لكلب �صو�ء.
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مثال من ي�صهد �لإح�صان من �ملخلوقني: كالد�بة �إذ� ر�أت �صاي�صها 
ب�صب�صت )�أي: حركت ذيلها(, ويدنو �إليها مالكها فال تلقي �إليه باًل, 
فاإن كنت عاقاًل فا�صهد �لأ�صياء من �هلل - عز وجل - ول ت�صهدها من 

غريه.
�خلوف ل يكون �إل من �هلل – �صبحانه -, و�لظلم عاقبته وخيمة, 
فاإذ� ظلمك ظامل فال تخف منه في�صلط عليك, بل �لتجئ �إىل �هلل لياأخذ 

لك حقك منه.
كتبه  �إمنييا  ي�صيبك  �لييذي  �ل�صرر  �أن  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�صول  لنا  بني  وقد 
�هلل عليك فلماذ� تخاف من �ملخلوقني, ��صتعن باهلل و�طلب منه وحده 
�أما �ملخلوقات فال ميلكون �صيًئا,  وخف منه وحده؛ لأن بيده كل �صيء, 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »يا غالم �إين �أعلمك كلمات: �حفظ �هلل يحفظك, �حفظ �هلل 
باهلل...«  فا�صتعن  ��صتعنت  و�إذ�  �هلل  فا�صاأل  �صاألت  �إذ�  جتاهك,  جتده 

رو�ه �لرتمذي.
و�ملعطي  و�ل�صار  �لنافع  لأنه  وجل؛  عز  �هلل  من  �لأ�صياء  فا�صهد 

و�ملانع فاإن فعلت ذلك ع�صت مرتاح �لبال عاملًا بحقائق �لأمور.
وين�صى  �ملخلوقني  من  و�ل�صرر  و�لنفع  �لإح�صان  ي�صهد  من  �إن 
ول  يدربها  تقبل على من  �لتي  كالد�بة  مثاله  �لفهم,  �أخطاأ  قد  �خلالق 

تلقي باًل ملالكها.
على  �لأذى  �أجييرى  "�إمنا  �إحييدى حكمه:  �هلل يف  �بن عطاء  يقول 
�أيديهم كيال تكون �صاكًنا �إليهم, �أر�د �أن يزعجك عن كل �صيء؛ حتى ل 

ي�صغلك عنه �صيء".
فوجود �لأذى من �لنا�س نعمة عظيمة للعبد, ول �صيما ممن �عتاد 
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وترك  �إليهم,  �ل�صكون  عدم  يفيده  ذلك  لأن  و�لإكييير�م؛  �ملالطفة  منه 
�لعتماد عليهم, وفقد �لأن�س بهم, فتتحقق بذلك عبوديته لربه - عز 

وجل -.

ا�شتفِت قلبِك

�إل على �هلل,  �أن �لعباد فطنو� مل يقبلو�  يقول �بن عطاء �هلل: لو 
ومل يجل�صو� �إل بني يديه, ومل ي�صتفتو� غريه, لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »��صتفت قلبك, 
و�إن �أفتاك �لنا�س و�أفتوك« رو�ه �لإمام �أحمد. لأن �خلو�طر �لإلهية تاأتي 
من �هلل تعاىل فهي مو�فقة, ورمبا �أخطاأ �ملفتي, و�لقلب ل يخطئ, وهذ� 
خم�صو�س بالقلوب �لطاهرة, و�إمنا ي�صتفتي عامل ول علم ملن غفل عن 

�هلل تعاىل.
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�حلالل بني و�حلر�م بني وبينهما �أمور مت�صبهات فمن 
�تقى �ل�صبهات فقد ��صترب�أ لدينه وعر�صه ومن وقع يف �ل�صبهات وقع يف 

�حلر�م كالر�عي يرعى حول �حلمى يو�صك �أن يقع فيه« رو�ه �لبخاري.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص لو�ب�صة يف �حلديث �ملذكور يف �لفقرة: »��صتفت نف�صك 
يف  حاك  ما  و�لإثم  �لنف�س,  �إليه  و�طماأنت  �لقلب,  �إليه  �طماأن  ما  �لرب 

�لقلب وتردد يف �ل�صدر و�إن �أفتاك �لنا�س و�أفتوك«.
فلماذ�  ب�صببه  ب�صيق  وحت�س  �صدرك  يف  يرتدد  طاملا  �لإثم  فهذ� 

ت�صاأل عن حكمه؟.
�لأمر, فهل يزول ذلك  ويكره هذ�  وينفر  �لقلب ي�صيق  �أن  وطاملا 

بُفتيا �لعلماء؟!
ب�صبهة  و�أح�س  فيه  �صيًئا  نف�صه  يف  مثاًل  مييال  قاب�س  وجييد  فيياإذ� 
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�حلر�م, فليتق �هلل ول يرتخ�س بالفتوى من �لعامل �لذي يحكم بالظاهر 
ي�صتفتون  �لآخرة  �صالكي طريق  �إن  �ل�صر�ئر,  على  �صبحانه مطلع  و�هلل 
قلوبهم؛ لأنها ل تخطئ ورمبا �أخطاأ �ملفتي لعدم در�يته �أو جلهله بحقائق 

�لأمور.

كالم االأر�س البن اآدم

يقال �إن �لأر�س تنادي كل يوم خم�س مر�ت:
�إىل  وم�صريك  ظهري,  على  مت�صي  �آدم..  �بن  يا  تقول:  �لأول   -

بطني.
وتاأكلك  ظهري,  على  �لألييو�ن  تاأكل  �آدم..  �بن  يا  تقول:  �لثاين   -

�لديد�ن يف بطني.
- �لثالث تقول: يا �بن �آدم.. ت�صحك على ظهري, ف�صوف تبكي يف 

بطني.
- �لر�بع تقول: يا �بن �آدم.. تفرح على ظهري, ف�صوف حتزن يف 

بطني.
- �خلام�س تقول: يا �بن �آدم.. تذنب على ظهري, ف�صوف تعذب 

يف بطني.
قال �أحمد بن حرب: )تتعجب لأر�س ممن ميهد م�صجعه وي�صوي 
فر��صه للنوم, وتقول: يا �بن �آدم.. �أل تذكر طول رقادك يف جويف وما 

بيني وبينك �صيء؟(.
�لأر�س  »�إن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  عن   - عنه  �هلل  ر�صي   - ثوبان  وعن 
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لتنادي كل يوم �صبعني مرة, يا بني �آدم.. كلو� ما �صئتم و��صتهيتم, فو�هلل 
لآكلن حلومكم وجلودكم«.

روى عن �أ�صيد بن عبد�لرحمن �أنه قال: )بلغني �أن �ملوؤمن �إذ� مات 
فحمل, قال: �أ�صرعو� بي, فاإذ� و�صع يف حلده كلمته �لأر�س وقالت: �إين 
�لكافر  و�إذ� مات  �إيل,  �أحب  �لآن  فاأنت  و�أنت على ظهري,  �أحبك  كنت 
فحمل, قال: �رجعو� بي, فاإذ� و�صع يف حلده كلمته �لأر�س, فقالت: �إين 

كنت �أبغ�صك, و�أنت على ظهري, فاأنت �لآن �أبغ�س �إيل(.
هكذ� حال �لدنيا �لتي جعلنا �هلل ن�صري عليها باأحذيتنا, فكيف بك 
يا �بن �آدم و�أنت فيها بني فرح وترح و�أمل وحلم وكدح وكد و�أمن وخوف, 
تاأمنك,  و�صاعة  تو��صيك,  و�صاعة  تبكيك  �صاعة  ودورة  متقلبة  �أحو�لها 
وتغريك  تغويك  �للعوب  كاملر�أة  حًقا  حقرية  دنيا  �إنها  تفجعك,  و�صاعة 

لرتديك, عافانا �هلل من �صرها وفتنتها و�أخرجنا منها بنعمة �لإ�صالم.

اإبراهيم ابن اأدهم واأحد ال�شاحلني

قال بع�س �ل�صاحلني - ر�صي �هلل عنهم -: �أتيت �إبر�هيم بن �أدهم 
لأزوره, فطلبته يف �مل�صجد, فلم �أجده, فقيل يل: �إنه خرج �لآن من �مل�صجد, 
فخرجت يف طلبه, فوجدته يف بطن نائًما يف زمان �حلر, وحية عظيمة عند 
ة غ�صن من �ليا�صمني, وهي ت�صرد عنه �لذباب, فبقيت  ر�أ�صهن ويف فم �حليِّ
متعجًبا من ذلك, و�إذ� باحلية قد �أنطقها �هلل �لذي �أنطق كل �صيء, فقالت 
يل: مم تتعجب �أيها �لرجل؟ فقلت لها: من فعلك هذ�, و�أكرث تعجبني من 
�لعظيم, ما جعلنا �هلل  �آدم, فقالت يل: و�هلل  لبني  و�أنييت عدوة  كالمك 

�أعد�ء �إل للعا�صني, و�أما �أهل طاعته فنحن لهم منقادون.
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و�أن�صدو�:
ف��������ع��������ايل ق������ب������ي������ح وظ��������ن��������ي ح���������س����ن

ورب��������������������ي غ����������ف����������ور ك��������ث��������ري امل��������ن
ت��������ب��������ارز م�������������ولك ي��������ا م��������ن ع�������س���ى

وت����خ���������س����ى م�������ن اجل�����������ار مل�������ا ف���ط���ن
رك������ب������ت امل�����ع�����ا������س�����ي و�����س����ي����ب����ي م���ع���ي

ح�����س��ن ذا  م������ا  ن����ف���������س  ي������ا  اهلل  ف������و 
ف����ق����وم����ي ال������دي������اج������ي ل������ه وارغ�����ب�����ي

وق���������������ويل ل���������ه ي���������ا ع�����ظ�����ي�����م امل������ن
وق��������������ويل ل��������ه ي��������ا ع�����ظ�����ي�����م ال������رج������ا

ف���م���ن ع�����ن�����ي  ت�����ع�����ف  مل  اأن�����������ت  اإذا 

موعظة احل�شن الب�شري

جل�س �حل�صن �لب�صري ذ�ت يوم يعظ �لنا�س, فجعلو� يزدحمون 
عليه ليقربو� منه, فاأقبل عليهم, وقال: يا �إخوتاه, تزدحمون علي لتقربو� 
و�أبعدت  �ملتقني,  جمال�س  قربت  �إذ�  �لقيامة  يف  غًد�  بكم  فكيف  مني؟ 
ليت  فيا  حطو�؟  وللمثقلني:  جوزو�,  للمخفني:  وقيل  �لظاملني,  جمال�س 
�أجوز؟ ثم بكى حتى غ�صى  �أم من �ملخفني:  �أمع �ملثقلني �أحط,  �صعري, 
عليه, وبكى من حوله, فاأقبل عليهم وناد�هم: يا �إخوتاه, �أل تبكون خوًفا 
من �لنار؟ �أل من بكى خوًفا من �لنار ناه �هلل منها يوم يجر �خلالئق 

بال�صال�صل و�لأغالل.
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موعظة الف�شل اجلوهري

�ملوؤ�ن�صة  ب�صيوف  قتلى  "يا  وقال:  �لعامل  �جلوهري  �لف�صل  وقف 
و�ملحبة, يا حرقى بنار �خلوف و�ل�صتياق, ويا غرقى يف بحر �مل�صاهدة 
فاأين  �لقرب,  �أ�صر�ر  �ملحبون؟ هذه  فاأين  �ملحبوب,  و�لتالق, هذه ديار 
�صاعة  هذه  �لقا�صدون؟  فاأين  و�لييربييوع,  �لديار  �آثييار  هذه  �مل�صتاقون؟ 

�لعر�س و�لطالع على �لدموع فاأين �لباكون؟"
ثم �صهق �صهقة عظيمة وغ�صي عليه, فاأفاق بعد �صاعة, وهو يقول:

م�������������������ذ ت����������������ب����������������دى ل�����������ن�����������اظ�����������ري
ب�������ل�������ب�������ل ال���������������������س����������وق خ���������اط���������ري

ح��������������ا���������������س��������������ر غ���������������������ري غ�����������ائ�����������ب
ال�����������������س��������م��������ائ��������ر يف  ������������س�����������اك�����������ن 

ه����������������و ك��������������ن��������������زي ال���������������������������ذي ب�����������دا
ال��������������دوائ��������������ر ال�������������ر��������������س�������������وم  يف 

قال �لر�وي: فدنوت منه, فقلت له: يا �صيدي, ما عالمة �ملحبني 
هلل؟

قال: "�إن للمحبني عند ظالم �لليل عند �هلل - �صبحانه وتعاىل - 
ن�صاًطا, وبينهم وبينه �نب�صاًطا, �صغلهم �لأن�س مبعبودهم عن لذة �لكرى, 
وقطعهم �ل�صغل به عن جميع �لورى, ول يوؤثرون على مناجاته مناًما, ول 
يختارون على كالمه كالًما, عرفه من عرفه, وذ�قه من ذ�قه, و��صتاأن�س 

به من ��صتطابه".
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موعظة وتوبة

عن �إبر�هيم بن ب�صار قال: كنت يوًما من �لأيام ماًر� مع �إبر�هيم 
بن �أدهم يف �صحر�ء �إذ �أتينا على قرب م�صنم - �أي: معلم ب�صيء عال - 

فرتحم عليه وبكى.
هذه  �أمري  جابر  بن  هذ� قرب حميد  فقال:  من هذ�؟  فقلت: قرب 
 , �أخرجه �هلل - عز وجل -  �لدنيا, ثم  �ملدن كلها كان غارًقا يف بحار 
�أنه �صر ذ�ت يوم ب�صيء من مالهي ملكه ودنياه  فا�صتنقذه, لقد بلغني 
وغروره وفتنته, قال: ثم نام يف جمل�صه ذلك مع من يخ�صه من �أهله, 
قال: فر�أى رجاًل و�قًفا على ر�أ�صه بيده كتاب, فناوله, ففتحه, و�إذ� فيه 
وقدرك  مبلكك  تغرتن  ول  بيياٍق,  على  فانًيا  توؤثرون  ل  بالذهب:  مكتوب 
فيه  �أنييت  �لييذي  فيياإن  و�صهو�تك,  ولذ�تك  وعبيدك  وخدمك  و�صلطانك 
�أن بعده هالك, وهو فرح و�صرور  �أنه عدمي, وهو ملك لول  ج�صيم لول 
�أمر �هلل -  �إىل  بغٍد, ف�صارع  يوثق  لو كان  يوم  لهو وغرور, وهو  �أنه  لول 

عز وجل -, فاإن �هلل تعاىل قال:  زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ رب )�آل عمر�ن(.

قال: فانتبه فزًعا, وقال: هذ� تنبيه من �هلل - عز وجل - , وموعظة, 
فخرج من ملكه ل يعلم به, وق�صد هذ� �جلبل, فتعبد فيه, فلما بلغني 
ق�صته ق�صدته, ف�صاألته, فحدثني ببدء �أمره, وحدثته ببدء �أمري, فما 

زلت �أق�صده حتى مات, ودفن هاهنا, فهذ� قربه - رحمه �هلل.
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املالئكة تغ�شل حنظلة

�أمر دينه  �إىل زوجة �صاحلة تعينه على  �أح�س حنظلة بحاجته  ملا 
�صلول,  �أبي بن  بن  وتزوج )حنظلة( جميلة بنت عبد�هلل  ودنياه, ذهب 
��صتاأذن  وكان قد  �أحد,  قتال  �لتي يف �صبيحتها كان  �لليلة  فاأدخلت يف 
�أن يبيت عندها فاأذن له, فلما �صلى �ل�صبح غد� يريد  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�صول �هلل 
ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص باأحد, ثم مال �إىل جميلة فاأجنب منها - جامعها - وكانت 
�أنه دخل بها, فقيل لها يف  �أربعة من قومها فاأ�صهدتهم  �إىل  �أر�صلت  قد 
�أطبقت,  ثم  فيها,  فدل  له  فرجت  قد  �ل�صماء  كاأن  ر�أيت  فقالت:  ذلك 

فقلت هذه �ل�صهادة. وعلقت بعبد�هلل بن حنظلة - �أي حلمت به -.
�ل�صفوف,  ي�صوي  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص,  بالنبي  فلحق  �صالحه  حنظلة  و�أخييذ 
فلما �نك�صف �مل�صلمون, �عرت�س حنظلة لأبي �صفيان بن حرب, ف�صرب 
عرقوب فر�صه, فوقع �أبو �صفيان. فحمل رجل منهم على حنظلة فاأنقذه 
بالرمح فقال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: "�إين ر�أيت �ملالئكة تغ�صل حنظلة بن �أبي 

عامر بني �ل�صماء و�لأر�س مباء �ملزن يف �صحاف �لف�صة".
�إليه, فاإذ� ر�أ�صه يقطر  �أ�صيد �ل�صاعدي: فذهبنا فنظرنا  �أبو  قال 
فولده  وهو جنب,  �أنه خرج  فاأخربته  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�صول  �إىل  ماء, فرجعت 

يقال لهم: "بنو غ�صيل �ملالئكة". 
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اأمثال يف اأمثال

العرب  عرفت  »ملا  الع�صكري:  هالل  اأبو  البارع  الأدي��ب  ال�صيخ  قال 
اأن الأمثال تت�صرف يف اأكرث وجوه الكالم، وتدخل يف جل اأ�صاليب القول، 
اأخرجوها يف اأقواها من الألفاظ، واأ�صرفها واأف�صلها، لقلة األفاظها، وكرثة 

معانيها، وي�صري مئونتها على املتكلم، مع كبري عنايتها وج�صيم عائدتها.

ا اأنها مع اإيجازها، تعمل على الإطناب، ولها روعة  ومن عجائبها اأي�صً
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من  وندر  اللفظ  من  راع  مبا  موكل  واحلفظ   اخلطاب،  اأثناء  يف  برزت  اإذا 
املعني«.ا.ه�.   

لذا.. اأهيب مب�صرفات املنابر الإذاعية اأن ل يبخلن على جمهورهن 
الكرمي بطائفة من هذه الأمثال تلقى على م�صامعهن بني الفينة والأخرى.

على  متداولة  العربية  وخ�صو�صا  الأمثال،  هذه  كانت  لو  اأحبذ  كما 
األ�صنة املعلمات، والطالبات.

هذه  على  الأمثال  من  واملهم  املفيد  اإ�صافة  على  اأحث  بل  باأ�س،  ول 
الِفقرة؛ لغر�س اإلقائه عرب منرب الإذاعة املدر�صية.

الإذاع��ة  على  امل�صرفة  تكلف  اأن  جًدا  واملفيد  املنا�صب  من  اإنه  بل؛ 
اإحدى الطالبات للبحث عن عدٍد من الأمثال واإح�صارها، ومن ثم اإلقاوؤها 

ب�صوتها عرب منرب الإذاعة.

والآن اأترككن مع هذه الِفقرة.
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 فيما جاء من االأمثال يف اأوله 

األف اأ�شلية اأو جمتلبة

- �إن من �لبيان ل�صحًر�.
- �إن مما ينبت �لربيع مل يقتل حبًطا �أو يلم. 

- �إياكم وخ�صر�ء �لدمن. 
- �أول �لعي �لحتالط, �أفرط فاأ�صقط. 

- �أ�صو�أ �لقول �لإفر�ط. �أحق �صيء ب�صجن ل�صان. 
- �إذ� �صمعت ب�صرى �لقني فاإنه م�صبح. 

- �أ�صاء �صمًعا فاأ�صاء �إجابة. 
- �أ�صبه �مر�أ بع�س بزه. 
- �إليك ي�صاق �حلديث. 

- �أبدى �ل�صريح عن �لرغوة. 
- �أفرخ �لقوم بي�صتهم. 

- �أبي �حلقني �لعذرة. 
- �أعن �صبوح ترقق. 

- �إياك �أعني فا�صمعي يا جارة. 
- �أنز حر ما وعد. 

- �أزمت �صجعات مبا فيها. 
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- �إن كنت ريًحا فقد لقيت �إع�صاًر�. 
- �ألوى بعيد �مل�صتمر. 

- �إن يبغ عليك قومك ل يبغ �لقمر. 
- �أمكًر� و�أنت يف �حلديد. 

- �بن �لأيام. 
- �لغزو �أخرق. 

- �إمنا ي�صن بال�صنني. 
- �أطري فاإنك ناعلة. 

- �أكذب نف�صك �إذ� حدثتها. 
- �أودى �لعري �إل �صرًطا. 

- �أعييتني باأ�صر فكيف بدردر. 
- �أرنيها منرة �أركها مطرة. 

- ��صتنوق �جلمل. 
- �أن�صف �لقارة من ر�ماها. 

- �أ�صئ يل �أقدح لك. 
- ��صق رقا�س �إنها �صقاية. 

- �إمنا يجزي �لفتى لي�س �جلمل. 
- �ن�صر �أخاك ظاملًا �أو مظلوًما. 
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- �إن بني �صبية �صيفيون. 
- �أينم �أوجه �ألق �صعًد�. 

- �أ�صبه �صرج �صرًجا لو �أن �أ�صيمًر�. 
- �إذ� نز� بك �ل�صر فاقعد. 

-  �إذ� �أرجحن �صا�صًيا فارفع يًد�. 
- �إذ� عز �أخوك فهن. 
- �إذ� مل تغلب فاخلب. 

- �إل حظية فال �ألية. 
- �إن يف �ل�صر خياًر�. 

- �إىل �أمه يلهف �للهفان. 
- �إمنا يعاتب �لأدمي ذو �لب�صرة. 

- �أكلت يوم �أكل �لثور �لأ�صود. 
- �أب�صر و�صم قدحك. 

- �إن �ل�صفيق ب�صوء �لظن مولع. 
- �أتاك ريان بلبنه. 

- ��صتكرمت فاربط . 
- �طلب تظفر. 

- �ألق دلوك يف �لدلء. 
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- �حلب حلًبا لك �صطره. 
- �أنا غريرك. 

- �أتعلمني ب�صب �أنا حر�صته. 
- �أعط �لقو�س باريها. 

- �أفو�هها جما�صها. 
- �أر�ك ب�صر ما �أحار م�صفر. 

- �أند من ر�أى ح�صًنا. 
- �أن ترد �ملاء مباء �أكي�س. 

- ��صرت لنف�صك ولل�صوق. 
- �أمر مبكياتك ل �أمر م�صحكاتك. 

- �إذ� �أردت �ملحاجزة فقبل �ملناجزة. 
- �إن �ملو�صني بنو �صهو�ن. 

- �أعندي �أنت �أم يف �لعكم. 
- �أعندي �أنت �أم يف �لربق؟ 

- �أفرخ روعك. 
- �أخذ� يف �لدو�س. 

- �حذر �ل�صبيان ل ت�صبك باأعقائها. 
- �أعور عينك و�حلجر. 
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- �تخذ �لليل جماًل. 
- �أجر �لأمور على �أذللها. 

- �أر�س من �ملركوب بالتعلق. 
- ��صنعه من طب ملن حب. 

- �أتبع �لفر�س جلامها. 
- �أوردها �صعد و�صعد م�صتمل. 

- �أهون �ل�صقي �لت�صريع. 
- �إل ده فال ده. 

- ��صق �أخاك �لنمري. 
- �أخلف رويعيا مظنه. 

- �أ�صائر �ليوم وقد ز�ل �لظهر. 
- �آخر �لد�ء �لكي. 

- �إذ� نام ظالع �لكالب. 
- �أر�صل حكيًما ول تو�صه.
- �أرغو� لها حو�رها تقر. 

- �أح�صفا و�صوء كيلة. 
- �أغدة كغدة �لبعري. 

- �أغرية وجنًبا. 
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- �إذ� �دعيت �لباطل �أنح بك. 
- �إنك ل جتني من �ل�صوك �لعنب. 

- �أخرب تقله. 
- �أنا تئق و�أنت مئق فكيف نتفق. 

- �إنك ل ت�صكو �إىل م�صمت. 
- ��صتنت �لف�صال حتى �لقرعى. 
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اأمثال �شينية

حزن ورف�س اأن يتقدم:
- يف �صالف �لع�صر و�لزمان, �أر�د رجل �أن يذهب �إىل مكان بعيد, 
لكنه �صلك طرًقا قدمية د�ئرية, وبعد �أن �صار مدة طويلة معتقًد� �أنه قطع 

م�صافة طويلة, وجد نف�صه وقد عاد من حيث �نطلق, فحزن وتوقف.
من  �إىل  يتقدم"  �أن  ورف�س  "حزن  �ل�صطالحية  �لعبارة  ت�صري 
عن  ويحجم  بالو�قع,  وير�صى  �حلزن,  �إىل  وي�صت�صلم  بالف�صل,  ير�صى 

�لتقدم.

كيف نبني الطابق الثالث دون الطابقني االأول والثاين؟

- �أر�د ثري بناء مبنى من ثالثة طو�بق, فبد�أ عمال �لبناء �لعمل 
بناًء على توجيهات �لرثي. وبعد �إمتام بناء �لطابق �لأول, ��صتعد �لعمال 
لبناء �لطابق �لثاين, لكن �لرثي قال لهم "�أريد �لطابق �لثالث فقط, ول 

�أريد بناء �لطابقني �لأول و�لثاين".
"كيف نبني �لطابق �لثالث دون �لطابق �لأول  فقال �أحد �لعمال: 
و�لطابق �لثاين؟" �إل �أن �لرثي �أ�صر على بناء �لطابق �لثالث. فلم يجد 

�لعمال بد� من �لن�صر�ف.
ت�صري �لعبارة �ل�صطالحية "يبني ق�صوًر� يف �لهو�ء" �إىل �خلطط 

و�لنظريات �ملنف�صلة عن �لو�قع �أو �لأمر �لوهمي.
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احل�شان العجوز يعرف الطريق

- يف حقبتي �لربيع و�خلريف, قام �مللك هو�ن ملك مملكة "ت�صي" 
بحملة على مملكة �صغرية يف �ل�صمال. و�نطلق جي�س �مللك على �حلملة 
يف ف�صل �لربيع �لذي ينبت فيه �لع�صب على �لأر�س �لو��صعة, وعاد يف 
ف�صل �ل�صتاء, �لف�صل �لذي تهب فيه �لرياح �ل�صديدة, ويت�صاقط �لثلج, 
�لوزر�ء  رئي�س  له  فقال  �صديًد�,  قلًقا  �مللك  قلق  �لطريق.  جي�صه  ف�صل 
"قو�ن ت�صونغ": "ميكننا �أن ن�صتفيد من خرب�ت �حل�صان �لعجوز". َقِبَل 
�لإمرب�طور �قرت�ح قو�ن ت�صونغ, وجعل عدًد� من �لأح�صنة �لهرمة ت�صري 

�أمام جي�صه, وبذلك متكن �جلي�س من �لعودة �إىل مملكة ت�صي.
لقد ��صتعمل �لنا�س �لعبارة �ل�صطالحية "�حل�صان �لعجوز يعرف 
�لطريق" يف و�صف �ل�صخ�س �مل�صن �ملجرب �لذي يلعب دور �ملر�صد يف 

جمال ما.

ال يحفر بئًرا اإال اإذا عط�س

- يف فرتتي �لربيع و�خلريف, هرب �مللك ت�صاو قوتغ ملك مملكة 
لو �إىل مملكة ت�صي. وحتدث �أمام ملك مملكة ت�صي �مللك جينغ قونغ عن 
�أخطائه, معلًنا ندمه ندًما �صديًد�؛ فن�صحه �مللك جينغ قونغ �أن يعود �إىل 
مملكته طاملا �أنه �عرتف بخطئه. ولكن �ملوظف "يان ت�صي" من مملكة 
ول  للتهديد,  تعر�س  �إذ�  �إل  �حلربية  �لأدو�ت  ي�صنع  "ل  "ت�صي" قال: 

يحفر بئًر� �إل �إذ� عط�س.. لقد فات �لأو�ن".
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�إىل  عط�س"  �إذ�  �إل   � بئًرَ يحفر  "ل  �ل�صطالحية  �لعبارة  ت�صري 
�أولئك �لذين ل يقومون مبا يتوجب عليهم �لقيام به �صوى عندما يقعون 
�أن تو�جههم  يف م�صاكل, فهم غري م�صتعدين للقيام بهذه �لأعمال قبل 

�مل�صاكل.
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 بع�س االأمثال العربية 
وما يقابلها من القراآن الكرمي

زب ٱ ٻ  - )لي�س �مُلخرَب كاملعاين(. جاء ذكره يف قوله تعاىل: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ رب )�لبقرة(.
- )�تق �صر من �أح�صنت �إليه(. جاء ذكره يف قوله تعاىل: زب ڦ 

ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ رب )�لتوبة: 74(.

ٺ  زب  تعاىل:  قوله  يف  ذكييره  جيياء  �أو�صطها(.  �لأميييور  )خييري   -
ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ رب 

)�لإ�صر�ء(.
�أعان ظاملا �صلطه �هلل عليه(. جاء ذكره يف قوله تعاىل:   - )من 
رب  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   زب 

)�حلج(.
- )ل تلد �حلية �إل �حلية(. جاء ذكره يف قوله تعاىل: زب ېئ ېئ  

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ رب)نوح(.
- )من جهل �صيًئا عاد�ه(. جاء ذكره يف قوله تعاىل: زب ې ېې 
ې ى ى رب)يون�س(. وقوله تعاىل: چ زب ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ رب )�لأحقاف(.
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 فيما جاء من االأمثال يف اأوله 
األف اأ�شلية اأو جمتلبة

- �إن هلك عري فعري يف �لرباط. 
- �ختلط �ملرعي بالهمل. 
- �ختلط �خلاثر بالزباد. 

- �أح�صك وتروثني. 
- �أجع كلبك يتبعك. 
- �أ�صاء رعًيا ف�صقى. 
- �أجناوؤها �أبناوؤها. 

- �إن �صج فزده وقًر�. 
- �إن �جلبان حتفه من فوقه. 

- �أفلت و�نح�س �لذنب. 
- �أفلت بجريعة �لذقن. 

- �أو�صعتهم �صًبا و�أولًد� بالإبل. 
- �رق على �صلعك. 

- و�قدر بذرعك. 
- �إذ� جاء �حلني حار �لعني. 

- �أتتك بحائن رجاله. 
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- �إن �ل�صقي و�فد �لرب�جم.
- �أ�صئت عقيل �إىل عقلك. 

- �أتى �أبد على لبد.
- �إحدى لياليك فهي�صي هي�صي. 

- �إن �حلماة �أولعت بالكنة.
- ��صع بجد �أو دع. 

- �أ�صرطا و�أنت �لأعلى. 
- �آكل حلمي ول �أدعه لآكل. 

- ��صته �أ�صيق. 
- �آخر �لبز على �لقلو�س. 

- �إيت فقد �أين لك. 
- �إن �ل�صقي ترى له �أعالًما. 

- �إن �ل�صقاء على �لأ�صقني م�صبوب. 
- ��صتي �أخبثي.

- ��صت �لبائن �أعلم.
- �أ�صم عما �صاءه �صميع. 

- ��صت �ملر�أة �أحق باملجمر.
- �أريها �ل�صها وتريني �لقمر. 
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- �أرتعن �أجلي �أنى �صئت. 
- �أرها �أجلي �أنى �صاءت. 

- �أبى �أبي �للباأ. 
- �إذ� حككت قرحة �أدميتها. 

- ��صت مل تعود �ملجمر. 
- �أن�صج �أخوك ثم رمد. 

- ��صرت�ح من ل عقل له. 
- �حفظي بيتك ممن ل تن�صدين. 

- �أل�صق �حل�س بالأ�س. 
- �إن �أ�صاخا منهل مورود. 

- �أطرقي �أم عامر. 
- �أحدى حظيات لقمان.

- �أ�صرطا �آخر �ليوم.
- �قلب قالب.

- �أم فر�صت فاأنامت.
- �إنك من طري �هلل فانطقي. 

- �إن وجدت ل�صفرة حمًز�. 
- �أ�صمع جعجعة ول �أرى طحًنا. 
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- �إذ� قطعن علًما بد� علم. 
- �أ�صعد �أم �صعيد. �أ�صمحت قرونته. 

- �أ�صيد �لقنفذ �أم لقطة.
- �نقطع قوي من قاوية. 

- �أبعد �لوهي ترقعني و�أنت مب�صرة. 
- �أو مرًنا ما �أخرى. 

- �إن تنفري فقد ر�أيت نفًر�. 
- �نقط �ل�صال يف �لبطن. 

- �أعر�س ثوب �مللب�س. 
- �أعر�صت �لقرفة. 

- �أوهيت وهًيا فارقعه. 
- �ت�صع �خلرق على �لر�قع. 

- �أعذر من �أنذر. 
- �آثًر� ما. 

- �أول �صوك وبوك. 
- �أعلم بها من غ�س بها. 

- �إن �ألبها لها. 
- �أ�صرى عليه بليل.
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- �أمر دون عبيدة �لوذم. 
- �نكحيني و�نظري. 

- �إذ� ر�أيت �لريح عا�صًفا فتطامن. 
- �لأخذ �صريط. 

- و�لق�صاء �صريط. 
- �أخذه �أخذ �صبعة. 
- �أجن �هلل جباله. 

- �هلل �أعلم ما حطها من ر�أ�س ي�صوم.
- �طلع عليهم ذو عينني.

- ��صطره �ل�صيل �إىل �لعط�س. 
- �أرخ يديك و��صرتخ؛ �إن �لزناد من مرخ.

- �ترك �ل�صر كما يرتكك.
- �ألقى عليه بعاعه.

- �أخذت �لأر�س زخاريها.
- �أر�ه عرب عينه.

- �أباد غ�صر�ءهم.
- �أعالها ذ� فوق.

- �ر�صي �إن خريك يف �لرطيط.
- �أرين غًيا �أزد فيه.
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- �أوجر ما �أنا من �صملقة.
- �أر�صى من �لع�صب باخلو�صة.

- �لبكري �أخوك ول تاأمنه.
- �لأمور و�صالت.

- �إحدى بنات طبق.
- �إنني لن �أ�صريه �إمنا �أطوي م�صريه.

- �إن من �بتغاء �خلري �تقاء �ل�صر.
- �أخوك من �آ�صاك.

- �أحبب حبيبك هوًنا ما.
- �أ�صاف حتى ما ي�صتكي �ل�صو�ف.

- ��صتقدمت رحالته.
- �أدرك �أرباب �لنعم.
- �نبا�س بغري توتري.

- �أق�صر ملا �أب�صر.
- �أول �حلزم �مل�صورة.

- �لتقى حلقتا �لبطان.
- �أي �لرجال �ملهذب.

- �طرقي ومي�صي.
- ��صتغنت �لتفة عن �لرفة.

- �إن كنت بي ت�صد �أزرك فاأرخه.
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- ��صر وقمر لك.
- �بد�أهم بال�صر�خ يفرو�.

- �حلب و��صرب.
- �إمعة و�إمرة.
- �أ�صبح ليل.

- �ألقي على يديه �لأزمل �جلذع.
- �أعطاه �إياه بقوف رقبته.

- �أطرق كرى �إن �لنعام يف �لقرى.
- �أبى �لعبد �أن ينام حتى يحلم بربته.

- �أنا من غزية.
- �أهلك و�لليل.

- �لإينا�س قبل �لإب�صا�س.
- �إن �لبغاث باأر�صنا ي�صتن�صر.

- �لب�س لكل حالة لبو�صها.
- �أخطاأت ��صته �حلفرة.

- �أ�صاء كاره ما عمل.
- �إحدى نو�ده �لبكر.

- �أ�صو�س عليها �صو�س.
- �إن �صو�دها قوم يل عنادها.

- �أدنى حماريك �أزجري.
- �ختلفت روؤو�صها فرتعت.

- �إن �لغني لطويل �لذيل ميا�س.
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ما هو؟ وما هي؟

ما هو؟ وما هي؟ .. ِفقرة ثقافية حتتوي على العديد من املعلومات 
ال�صيقة واملثرية، والغريبة نوًعا ما.

تبداأ كل ِفقرة مبا هو؟ وما هي؟.. ثم تنهال عليِك املعلومات من كل 
حدب و�صوب.

وينبغي  للطالبات،  وجذب  اإث��ارة  عن�صر  الِفقرة  هذه  تعترب  ل��ذا.. 
الرتكيز عليها.
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ما هو النكاف؟

 م��ر���س ف��ريو���س��ي م��ع��ٍد ي�سيب اإح����دى ال��غ��دت��ني ال��ن��ك��ف��ي��ت��ني، اأو 
جتويف  يف  اللعاب  تفرز  التي  اللعابية  الغدد  اأك��رب  وهما  معاً.  الغدتني 
الفم، ومو�سعها اأ�سفل الأذنني واأمامهما. وي�سيب النكاف الغدد اللعابية 
الأخرى اأحياًنا، كالغدد حتت الفكية. ويكرث النكاف عادة بني الأطفال من 
اإىل اخلام�سة ع�سر لتعر�سهم للعدوى يف املدار�س، ولكنه  �سن اخلام�سة 
ي�سيب ال�سبان اأي�ساً.وينتقل املر�س برذاذ احللق والأنف من املري�س اإىل 
ال�سليم. واملري�س يعدي غريه قبل ظهور اأعرا�س املر�س بيوم اأو يومني، 
املر�س  وت��رتاوح مدة ح�سانة  اإىل يومني كذلك.  بيوم  اآث��اره  زوال  وبعد 
بني )18 و28( يوماً، ولكنها تكون يف الغالب )18( يوماً وتك�سب الإ�سابة 
الواحدة ح�سانة تامة من املر�س ولهذا يندر اأن ي�ساب ال�سخ�س بالنكاف 

مرتني. 

ما هو �شار�س "متالزمة االلتهاب التنف�شي احلاد"؟

ع��ن مر�س  ع��ب��ارة  )���س��ار���س(  التنف�سي احل���اد  الل��ت��ه��اب   متالزمة 
فريو�سي معٍد ي�سيب اجلهاز التنف�سي. 

 الأعرا�س: تبداأ متالزمة اللتهاب التنف�سي احلاد )�سار�س(، عامة، 
اأك��رث من )38( درج��ة مئوية. وق��د تت�سمن  اإىل  بارتفاع درج��ة احل��رارة 
الأعرا�س الأخرى ال�سداع، وال�سعور بعدم الراحة الكلي واأوجاع اجل�سم. 
ترتاوح  مدة  بعد  ب�سيطة.  تنف�سية  اأعرا�س  من  امل�سابني  بع�س  ويعاين 
التنف�سية، فيظل �سعال جاف  الأعرا�س  اأي��ام، تتطور  بني يومني و�سبعة 
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)بدون بلغم( و�سعوبة يف التنف�س )كتمة(. فرتة ح�سانة الفريو�س )اأي 
اأعرا�س املر�س( ترتاوح بني �سبعة  التعر�س للفريو�س حتى ظهور  منذ 

وع�سرة اأيام، بعد ذلك، تظهر اأعرا�س املر�س. 

ما هو ال�شيالن؟

 مر�س جرثومي �سديد العدوى باملبا�سرة اجلن�سية ي�سيب امل�سالك 
البولية. وهو اأكرث الأمرا�س الزهرية )اأي الباهية( �سيوعاً.

)مكور  جونوكوك  ت�سمى  بكتريية  جرثومة  من  يت�سبب  اأ�سبابة:   
ال�سيالن(. وال�سمة املميزة لهذه اجلرثومة اأنها تهاجم الأغ�سية املخاطية 
التي تبطن الأع�ساء التنا�سلية والبولية، م�سببة التهابها وتقيحها. ويف 
باقتبا�سه من �سخ�س  ال��دوام تقريباً  املر�س على  ال�سن، يحدث  مكتملي 
اأو  التقبيل  بطريق  ولي�س  اجلن�سية،  املبا�سرة  اأثناء  يف  بالعدوى  م�ساب 

اجللو�س على مقعد مرحا�س لوثته العدوى. 
 ويف بع�س الأحيان، قد ت�سيب جراثيم اجلونوكوك اأغ�سية العني، 
مما يرتتب عليه العمى ما مل يبادر بالعالج. ولي�س ذلك بالأمر ال�سائع 
اإث��ر  ب��امل��ر���س  اأعينهم  ت�ساب  ق��د  ال��ول��داء  اأن  غ��ري  ال�����س��ن.  ب��ني مكتملي 
ولدتهم، من جراء عدوى تت�سرب اإليها من امل�سالك التنا�سلية لالأم عند 
�سبباً مهماً  ال��ولدة. وقد كان ذلك فيما م�سى  اأثناء  اإياها يف  اجتيازهم 
اأما اليوم فقد غدت وترية ملتزمة،  اأ�سباب ابتالء الأطفال بالعمى،  من 
ي�ستوجبها القانون يف كثري من البلدان، اأن يتكفل الأطباء بوقاية عيون 

جميع املولودين من الإ�سابة بعدوى ال�سيالن وقت ولدتهم. 
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ما هو الزهري "ال�شفل�س"؟

 مر�س معٍد ي�سيب كل اأن�سجة اجل�سم واأع�سائه. وي�سبب الزهري 
نوع من البكرتيا ي�سمى احللزونيات اأو اللولبيات تنتقل من �سخ�س اإىل 
اأو �سحج  اآخر من طريق الت�سال اجلن�سي. وتدخل اجل�سم خالل �سرخ 
البكرتيا حية  ه��ذه  بقاء  م��دة  اأن  اإىل  ونظراً  بغ�ساء خماطي.  اأو  باجللد 
خارج اجل�سم ل تتجاوز ب�سع ثوان، فاإنه يندر انتقالها بطريق اللم�س اأو 
ي�ستحيل  باملر�س. كما  ا�ستعمله م�ساب  اأن  �سبق  اإناء  وال�سرب من  الأكل 

انتقالها من طريق مقاعد املراحي�س. 
اإذا  اأو  اإذا مل يعالج  اأم��ا  الزهري بالعالج،  التام من  ال��ربء   وميكن 
ولكنه  الزهري،  ي��ورث  ول  اجل�سم.  واأتلف  املر�س  انت�سر  باإهمال،  عولج 
ينتقل من الأم امل�سابة به اإىل  جنينها وهو ما ي�سمى الزهري اخللقي اأو 

الولدي، ويظهر على الوليد وقت الولدة اأو بعد ذلك. 

ما هو االلتهاب ال�شحائي؟

 هو التهاب الأغ�سية التي تغطي الدماغ واحلبل ال�سوكي. وي�سمى 
اأي�ساً اللتهاب ال�سحائي املخي ال�سوكي. 

اأهمها نوعان، والنوع  اأن��واع كثرية من اللتهاب ال�سحائي   وهناك 
الأكرث انت�ساراً منهما ت�سببه املكورات ال�سحائية، ثم التدرين. ومنها اأي�ساً 

النوع غري القيحي والفريو�سي. 
 ويحدث اللتهاب ال�سحائي جلميع النا�س من كل الأعمار، ولكن 
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الأطفال اأكرث ا�ستعداداً للمر�س من البالغني. وهو اأكرث انت�ساراً يف اجلو 
املعتدل منه يف اجلو احلار. 

ما هو الدرن "ال�شل"؟

 هو مر�س معد ينتقل من مري�س اإىل اآخر وي�سيب الرئتني ب�سفة 
خا�سة، ولكنه قد ي�سيب كل جزء اآخر باجل�سم.

ومع  التدرن.  با�سيل  اأو  التدرن  بع�سية  التدرن  جرثومة  وتعرف   
اإ�سابتها للرئتني غالباً، فقد تغزو با�سيل التدرن اأع�ساء اأخرى كالكليتني 
والعقد اللمفاوية واجللد واحلنجرة والعظام واملفا�سل والأمعاء واأجزاء 

معينة باأع�ساء التنا�سل، ونادراً ما ي�ساب القلب والكبد والدماغ. 
الأم��را���س  بجراثيم  ق��ورن��ت  اإذا  ب��ب��طء  ال��ت��درن  ج��راث��ي��م  وتعمل   
الأخرى، مما يتيح لالأطباء وقتاً كافياً للتغلب على املر�س قبل ا�ستفحاله 
اإىل  تقدمه مدعاة  املر�س يف  اأن بطء  باجل�سم. غري  دائ��م  بتلف  وقيامه 

طول اأمد عالجه لدرجة تفوق غريه من الأمرا�س.

ما هي احلمى القرمزية؟

 مر�س معد ي�سيب الأطفال، يت�سبب من اجلراثيم ال�سبحية التي 
بالتهاب �سبحي يف  ال�سبحي. ويتعر�س كل م�ساب  التهاب احللق  حتدث 
احللق اأو اجللد اأو الأذن الو�سطى اأو مكان اآخر باجل�سم للعدوى باحلمى 
القرمزية. وينت�سر املر�س ب�سفة خا�سة يف ال�ستاء والربيع، وينتقل عن 
ي�ستعملها،  التي  الأدوات  وم��ن  حلقه،  اأو  امل�ساب  اأن��ف  من  ال��رذاذ  طريق 
طريق  عن  وبائية  ب�سورة  اأحياناً  وينت�سر  واللعب،  والأط��ب��اق  كاملالب�س 

اللنب والطعام. 
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ما هي الدفترييا؟

عام،  بوجه  ي�سيب،  العدوى  �سديد  الطفولة  اأمرا�س  من  مر�س   
يكون  وق��د  خا�سة،  ع�سيات  م��ن  ويت�سبب  الأن���ف،  اأق���ل،  وب��درج��ة  احللق 
مميتا اإذا مل يعالج من فوره. وقد كان فيما م�سى يعد من اأعظم اأمرا�س 
الطفولة فتكا؛ ولكنه قد كبح الآن يف معظم البلدان الراقية، ولو اأنه ما 

زال وا�سع النت�سار يف �سواها من البلدان. 
 وتنت�سر الدفترييا، بوا�سطة الرذاذ الذي يتناثر من الفم، اأو الأنف، 
اأي�ساً بوا�سطة املناديل، واملنا�سف )الفوط(، واآنية  اأو احللق، وقد تنت�سر 
اأو كل �سيء اآخر ي�ستخدمه ال�سخ�س امل�ساب بالعدوى. وكذلك  الطعام، 
قد ينقل املر�س بوا�سطة �سخ�س يف حالة �سحة يكون رغم ذلك حاماًل 

املر�س اأو بوا�سطة �سخ�س يجتاز دور النقه من املر�س.

ما هو داء الكلب؟

 مر�س فريو�سي خطر ي�سيب الدماغ واجلهاز الع�سبي. 
 وينتقل هذا املر�س من احليوانات ذوات الدم احلار امل�سابة باملر�س؛ 
كالكالب، اإىل الإن�سان، ويوجد فريو�س املر�س يف لعاب احليوانات الكلبة 
ومنه ينتقل املر�س بطريق اجلروح التي حتدثها تلك احليوانات بالع�س. 

وحتدث العدوى بطريق كل جرح اآخر اأو قرحة. 
 وي�سري الفريو�س يف اجل�سم يف الألياف الع�سبية اإىل الدماغ، وكلما 
اأ�سرع، وتتفاوت  قربت الع�سة من راأ�س امل�ساب كان و�سولها اإىل الدماغ 
اأ�سبوعني اإىل �سنة كاملة،  اأعرا�س املر�س من  املدة بني الإ�سابة وظهور 
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اإ�سابته، حتى  ويجب لذلك الإ�سراع يف حقن املري�س بالطعم منذ وقت 
مميت  واملر�س  ال��دم��اغ،  اإىل  و�سوله  قبل  الفريو�س  على  الق�ساء  ميكن 
الإن�����س��ان واحل��ي��وان جميعاً،  ال��دم��اغ يف  اإىل  الفريو�س  ح��ني ي�سل  دائ��م��اً 

ويجب عالج احليوانات اأي�ساً بوا�سطة الخت�سا�سيني. 
 الوقاية: يقلل من اإ�سابات الكلب الأخذ بطرق الوقاية منه، ومن 

ذلك تطعيم جميع احليوانات املنزلية �سد املر�س يف فرتات منتظمة. 

ما هي املالريا؟

 املالريا مر�س معٍد خطر يتميز بق�سعريرة حتدث يف نوبات تعقبها 
حمى مرتفعة. ولها الآن اأدوية ناجحة ولكنها قد تزمن. 

 الأ�سباب: طفيلي املالريا دقيق جداً، يعي�س يف كريات الدم احلمراء 
ويتغذى على دم الإن�سان. وتنقل بعو�سة الأتوفلي�س طفيلي املالريا 

ال�سليم.  اإىل  امل�ساب  – من  بالزموديام  – وي�سمى 

ما هي حمى الورد؟

اأو التهاب الأنف التح�سا�سي )الأرج��ي(.   ا�سم قدمي حلمى الطلع 
الغ�ساء  وت��ورم  بالعينني وعط�س  الأن��ف، وحكة  مائي من  باإفراز  وتتميز 

املخاطي لالأنف. وقد ميتد املر�س اإىل اجلهاز التنف�سي. 
 واملر�س رد فعل حت�سا�سي لنوع ما من بذور اللقاح ي�ستن�سقه املري�س، 
ويحدث ذلك من عدد ل ح�سر له من النباتات والأ�سجار )ل جمرد نوع 
واحد من  الورد اأو احل�سائ�س(، وهو مق�سور على بع�س الأ�سخا�س دون 
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غريهم. ويطلق ا�سم املر�س خطاً على تاأثر اجل�سم ببع�س املواد كرتاب 
املنازل و�سعر احليوانات وبع�س الأطعمة. 

ما هو ال�شعال الديكي؟

 مر�س معد ي�سبب نوبات �سعال ترتك املري�س لهثاً. وهو مر�س 
قبل  اأخ�����س  وج��ه  وعلى  العا�سرة،  قبل  الأط��ف��ال  ب��ني  وبخا�سة  منت�سر، 

اخلام�سة. 
 و�سبب املر�س جرثومة باحللق، تنت�سر بال�سعال والعط�س والأدوات 
التي ي�ستعملها املري�س. وترتاوح مدة ح�سانة املر�س من خم�سة اأيام اإىل 
واحد وع�سرين يوماً، وهي يف املتو�سط نحو �سبعة اأيام. وهناك طعم واق 

لتح�سني الأطفال من املر�س. 

ما هي عدوى االأظافري الفطرية؟

 ما هي عدوى الأظافري الفطرية؟ : 
اإظفار  اأك��رث من  اأو  واح��د  اإقامتها يف  الفطريات مكان  اتخاذ   هي 

اليدين اأو القدمني وهي �سكل نادر يظهر بهيئة بقع بي�ساء. 

 كيف تلتقط العدوى؟ : 
 ترتبط عدوى الأظافري الفطرية دائماً على وجه التقريب مبر�س 
هذه  وتن�سر  �سيوعاً،  الفطرية  العدوى  اأن��واع  اأك��رث  الريا�سي"،  "قدم 
العدوى ب�سهولة، ويجري ذلك يف املعتاد باأن تلقتط من املنا�سف امل�سرتكة 

والأر�سيات الرطبة يف غرف ال�ستحمام، اأو يف غرف تغيري املالب�س.
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ما هو الطاعون؟

اأهمل  اإذا   مر�س وبائي �سديد العدوى، ترتفع ن�سبة الوفيات فيه 
عالج مر�ساه.  

 وامل���ر����س اأ����س���اًل م���ن اأم���را����س ال��ف��ئ��ران واحل���ي���وان���ات ال��ق��ار���س��ة 
للفاأر  املبا�سر  باللم�س  اأو  بالرباغيث  الإن�����س��ان  اإىل  وينقل  كال�سنجاب، 
امل�ساب. وي�سبق الوباء الإن�ساين وباء بني الفئران. واأ�سهر اأنواع الطاعون 
النوع الرئوي وينتقل من مري�س اإىل اآخر  النوع الدملي؛ وهناك اأي�ساً 

بالرذاذ الذي يتطاير مع ال�سعال والكالم والعط�س.

ما هي االإنفلونزا؟

 مر�س معد حاد مب�سلك التنف�س ي�سيب اأحد اأجزائه، من احللق 
اإىل الرئتني.

وكبار  الأطفال  بني  وبخا�سة  الإنفلونزا مر�ساً خطراً،  تزال  وما   
اجلهاز  اأمرا�س  من  لغريه  الطريق  فيهما  املقاومة  ي�سعف  لأن��ه  ال�سن، 
التهاب  ويحدث  الرئوي.  واللتهاب  وتكي�سها،  ال�سعب  كالتهاب  التنف�سي� 
اجليوب والأذن الو�سطى نتيجة لالإنفلونزا اأي�ساً. وقد يتاأثر بها القلب 

كذلك.
وينتقل  ح��الت��ه��ا.  جميع  يف  ف��ريو���س  الإن��ف��ل��ون��زا  �سبب  ال�سبب:   
فريو�س الإنفلونزا ب�سرعة من �سخ�س اإىل اآخر بالعط�س اأو ال�سعال مثاًل.
 الأعرا�س:  تظهر اأنفلونزا فجاأة غالباً بعد مدة ح�سانة ق�سرية. 
يقت�سر  ل  فاإنه  التنف�سي،  اجلهاز  طريق  عن  الفريو�س  يدخل  وعندما 
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عليه بل يغزو اجل�سم جميعه يف �سرعه. واأعرا�سه حمى و�سعال وغثيان 
واأمل بالظهر والع�سالت يف جزء ما من اجل�سم. وتظل احلمى من يوم 
واحد اإىل �سبعة اأيام، ثم تنتهي فجاأة، ولكن املري�س يظل منهمكاً �سعيفاً 

بعد ذلك كاأنه كان مري�ساً منذ مدة طويلة.
 العالج: ل يعرف حتى الآن دواء �ساف لالإنفلونزا.فالفريو�سات ل 
تتاأثر باأدوية ال�سلفا اأو البن�سلني، ولكنها تو�سف اأحياناً لدرء م�ساعفات 
املري�س  وي��ج��ب على  ال��رئ��وي.  ك��الل��ت��ه��اب  الأخ����رى  البكرتية  اأم��را���س 
مالزمة فرا�سه ل لفائدته هو فح�سب، بل لوقاية غريه من هذا املر�س 

ال�سريع العدوى اأي�ساً.
اأن تناول قر�س او   ولبد من ال��دفء و�سرب ال�سوائل بكرثة، كما 
قر�سني من الأ�سربين كل ثالث �ساعات اأو اأربع، ي�ساعد على الق�ساء على 

احلمى واإزالة الأوجاع وال�سيق.

ما هي احل�شبة؟

 مر�س فريو�سي �سديد العدوى. واحل�سبة من اأمرا�س الطفولة، 
ع�سرة،  اخلام�سة  �سن  قبل  بها  ي�سابون  الأطفال  )90%( من  واأك��رث من 
ولكنها ت�سيب الإن�سان مرة يف كل عمره. ويتكرر وباء احل�سبة كل �سنتني 

اأو ثالث وخا�سة يف الربيع وال�ستاء.
 ال�سبب: ينت�سر فريو�س احل�سبة بالرذاذ الذي يتطاير من احللق 
عن  اأي�ساً  وينتقل  تكلمه،  اأو  عط�سه  اأو  املري�س  �سعال  اأث��ن��اء  يف  والأن���ف 
طريق اأدوات املري�س كاملناديل. ويبداأ الوباء يف املدار�س، وينقله التالميذ 

اإىل اإخوتهم واأقرانهم يف اأثناء اللعب.

www.alukah.net
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ما هي احل�شبة االأملانية؟

ال�سنتني  بني  ما  �سيوعه  يعظم  باملالم�سة،  معٍد  فريو�سي  مر�س   
الثالثة والثانية ع�سرة من العمر، وهو ي�سمى اأي�ساً بح�سبة الأيام الثالثة، 
اإذ هو معتدل ال�سدة، غري اأنه اإذا ما اقتب�سته امراأة يف اأثناء الأ�سهر الأوىل 

من احلمل، فاإنه قد ي�سبب ت�سوهات خطرة يف اجلنني.
 وعدوى هذا املر�س ل تبلغ من احلدة مبلغ اجلدري اأو احل�سبة، 
ولكنها كثرياً ما تن�سر ب�سكل وبائي بني اأطفال املدار�س، ويغلب اأن يحدث 
ينت�سر  املر�س  ي�سبب  ال��ذي  والفريو�س  ال�سيف.  واأوائ���ل  لربيع  يف  ذل��ك 
باملالم�سة املبا�سرة، وبالرذاذ املتناثر من �سعال املري�س اأو عط�سه. ويظل 
الأعرا�س على حني زوال الطفح، وتبلغ  املري�س معدياً منذ بدء ظهور 
هذه املدة ثالثة اأيام اأو اأربعة. ومدة ح�سانة املر�س، منذ وقت التعر�س 
للعدوى على وقت التعر�س للعدوى اإىل وقت ظهور الأعرا�س، ترتاوح 

عادة ما بني اأربعة ع�سر يوماً وت�سعة ع�سر يوماً.

ما هو حمى التيفود؟

وغ��ريه من  واللنب  بالبكرتيا  امللوث  امل��اء  ينقلها  بكتريية  ع��دوى   
اإىل  امل��ر���س  ال��ذب��اب ج��راث��ي��م  ال�����س��دف��ي��ات. ويحمل  الأغ���ذي���ة، وبخا�سة 
املر�سى وحاملي اجلراثيم. ويف  ينقلها من ف�سالت  وهو  والطعام،  املاء 
املدن يقوم حاملو اجلراثيم الذين يعملون يف حت�سري الطعام اأو زراعة 

اخل�سراوات بدور هام يف ن�سر املر�س.
 وتدخل عمليات التيفود اجل�سم من طريق القناة املعوية ثم تتكرث 
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يف الدم م�سببة احلمى والأعرا�س املعوية. ومدة احل�سانة من ع�سرة اأيام 
اإىل اأربعة ع�سر يوماً. ثم ت�ستقر اجلراثيم يف الأمعاء الدقاق واملرارة.

ما هو الزحار والدو�شنتاريا؟

اأو  بع�س اجلراثيم،  وتت�سبب من  ال�سفلى  المعاء  ت�سيب  ع��دوى   
الطفيليات وحيدات اخللية، اأو الفريو�س، وت�سطحب باإ�سهال وتقل�سات.

 وه��ي قد تكون خطرة يف الر�سع والأط��ف��ال، ول��ذا ك��ان من ح�سن 
ن��ا���س��ئ عن  ط��ف��ل �سغري  ال�����س��دي��د يف  الإ���س��ه��ال  اأن  ي��ف��رت���س  اأن  الفطنة 

الدو�سنطاريا، ما مل يثبت ما يخالف ذلك.
 وتت�سم الدو�سنتاريا با�ستطالق الرباز على درجة غري عادية من 
ال�سيولة، وكذلك بحمى وتقل�سات يف املعدة، وتقب�سات غري اإرادية لإفراغ 
الأمعاء )حزق اأو تعن(، ل توؤدي اإل اإىل اإخراج القليل من الرباز، ويغلب 

اأن يختلط الرباز ب�سديد وخماط. وقد يكون خمططاً بالدم.
 واأعظم اأخطار الزحار تهدداً للمري�س هو اإقالل النمو، فاإن الرباز 
اللني املائي الذي ينطلق بكرثة ل ي�ستنزف من اجل�سم ماء فقط، ولكنه 
يعمد  ال�سديدة  احل��الت  ويف  قيمة.  بدنية  كيميائيات  اأي�ساً  منه  ي�سلب 
الطبيب اإىل اإعطاء ال�سوائل، وال�سوديوم، وغريه من الكيميائيات، حقناً 

يف الوريد بغية ا�ستنقاذ حياة املري�س.
اإذا  قالئل  اأ�سابيع  ميكث  قد  العادي  الدو�سنتاريا  مر�س  اأن  ومع   
مل يعالج باأدويته اخلا�سة، فعن الأعرا�س النا�سئة من تقرحات الأمعاء، 
اأطول  اأمد  اإىل  اأثناء التربز، قد ت�ستمر  املوؤملة يف  والإ�سهال، والتقب�سات 

من ذلك. 

www.alukah.net
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ما هي اجلمرة اخلبيثة؟

 مر�س من اأمرا�س احليوانات،ميكن اأن ينتقل اإىل الإن�سان. 
 ومع اأنه قد غدا نادر احلدوث فاإنه يعد مر�ساً خطراً، اإذ اإنه اإذا مل 

يك�سف ويعالج فوراً فقد يكون مميتاً.
والبغال،  واخل��ي��ل،  والأغ��ن��ام،  املا�سية،  ت�سيب  اخلبيثة  واجل��م��رة   
واأنواعاً معينة اأخرى من احليوانات. وهي تنتقل عادة اإىل الإن�سان حينما 
تتمكن اجلراثيم امل�سببة للمر�س، وهي ع�سية الأنرثاك�س، اأو اأبواغها )اأي 
اأجزائها  اأو  اأو جلودها  امل�سابة  التي تكون على �سعر احليوانات  بذورها( 
الأخرى، من اأن تغزو قطعاً اأو جرحاً يف جلد الإن�سان. واإذا ما ا�ستن�سقت 
اأ�سكال  تلك البذور، فاإن اجلراثيم قد تعدى الرئتني، م�سببة �سكاًل من 

اجلمرة اخلبيثة ي�سمى "مر�س فرازي ال�سوف".
)اأي  امل��ر���س  اأو  ال�ستحكاك  ه��ي  امل��ر���س  لهذا  املعتادة  والأع��را���س   
اخلبيثة  البرثة  ت�سمى  خا�س  نوع  من  قرحة  وظهور  ال�سديد،  الهر�س( 
احلالة  تقرتن  وق��د  منها.  مقربة  على  التي  ال��غ��دد  وت���ورم  اجل��ل��د،  على 

بغثيان وحمى. 
امل�����س��ادات  اأن����واع معينة م��ن   وي��ع��ال��ج ه��ذا امل��ر���س ع���ادة، بوا�سطة 

احليوية اأو بعقاقري ال�سلفا.

ما هي اإنفلونزا الطيور؟

 تنق�سم فريو�سات الإنفلونزا امل�سوؤولة عن الزكام اإىل اأنواع خمتلفة 
 ،)H( ًسنفا� )15( الذي ينق�سم اإىل a اأغلبها هو النوع ،)C و B و A(

.)N( وت�سعة اأ�سناف
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اإىل  ت���وؤدي  مر�سية  ح��الت   )H7( و   )H5( ال�سنفان  وي�سبب   
الوفاة بن�سبة ترتاوح بني )90 و 100( يف املائة. وت�سيب هذه الإنفلونزا 

جميع اأنواع الطيور تقريًبا.
بالت�سال  العدوى  طريق  عن  احليوانات  بني  الفريو�س  وينتقل   
التعر�س  مبا�سرة عرب  بطريقة غري  اأو  ال��رباز،  اأو  التنف�س  املبا�سر عرب 
ملواد حتمل الفريو�س كاملاء والأغذية والأدوات والألب�سة التي ي�ستعملها 
املربون والعمال. وحتمل غالًبا الطيور الربية �ساللت من الفريو�س، دون 
اأن تظهر عليها اأية اأعرا�س، لكن ات�سال هذه الطيور املهاجرة بالدواجن 

هو ال�سبب يف ظهور املر�س وانت�سار الوباء. 
 هل ينتقل هذا الفريو�س من احليوانات اإىل الإن�سان؟ 

 ميكن للفريو�س من النوع )A( وال�سنف )H5/N1( اأن ينتقل 
اآ���س��ي��ا، وك��ذل��ك يف هولندا،  الإن�����س��ان، مثلما ح��دث يف  اإىل  م��ن احل��ي��وان 
الت�سال  يكون  عندما  ال��ع��دوى  وتتم   ،)H7/ N7( ال�سنف  بوا�سطة 
اإىل  بالن�سبة  ال�ساأن  ه��و  وم��ت��ك��رًرا، كما  ك��ب��رًيا ومم��ت��ًدا  احل��ي��وان��ات  بهذه 
اأو من لهم عالقة به، كاملربني والتقنيني والأطباء  العاملني يف امليدان، 

البيطرييني وفرق التطهري.
 هل ينتقل الفريو�س من اإن�سان اإىل اآخر؟ 

 ل يوجد دليل على انتقال ال�سنف H5/N1 من اإن�سان اإىل اآخر، 
ولكن يوجد ا�ستباه يف بع�س احلالت القليلة. 

www.alukah.net
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ما هو الطائر الذي يعي�س على احلرائق؟
 الدخلة، اأو الهازجة، طائر مغرد فريد من نوعه يف مملكة الطيور 
التي ت�سم كل غريب وعجيب لأنه طائر يعي�س على احلرائق التي تندلع 
اجلزء  هو  الف�سيح  العامل  يف  واح��دة  منطقة  يف  يوجد  وه��و  الغابات.  يف 
ال�سمايل من ولية مت�سيغان املعروف با�سم "�سهول جاك باين". فهناك 
اإىل  تعود  التي  اجل��دي��دة  الأ�سجار  يف  ع�سه  يبني  املحرتقة،  الأم��اك��ن  يف 
النمو اإثر احلرائق احلرجية. وهو يف�سل الأ�سجار التي ل يزيد طولها 

على مرت ون�سف.
هذه  تكون  عندما  �سنة   )15( كل  م��رة  تنا�سله  مكان  يبدل  وهكذا   

الأ�سجار قد جتاوزت يف ارتفاعها هذا املقدار.
 ويبلغ طول هذه املنطقة حوايل )160( كيلو مرتاً، ومائة كيلو مرت 

عر�ساً.
 ولعل اأغرب ما يف الأمر اأن الأ�سجار التي ت�سبح ماأوى لهذا الطائر 
اإل يف الأماكن التي تتكرر فيها احلرائق وتكون تربتها  الغريب ل تنمو 

غري خ�سبة.
 اإنها حقاً من اأغرب تركيبات الطبيعة: اأ�سجار تنمو يف رماد الأ�سجار، 

وطائر يعتمد يف حياته ووجوده وا�ستمراره على حرائق الغابات!

ما هي اأكرب دولة يف كثافة ال�شكان؟

 ما اأكرب دولة يف كثافة ال�سكان؟
يعي�سون على  ن�سمة  األ��ف  �سكانها )30(  ع��دد  اإن  اإذ  دول��ة موناكو؛   
مرت  الكيلو  يف  ن�سمة  األ��ف   )15( مبعدل  فقط   )2 )2ك��م  قدرها  م�ساحة 
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الواحد. وُتعد موناكو ثاين اأ�سغر دولة يف العامل بعد الفاتيكان.

ما هي �شجرة املطاط؟ واأين توجد؟

اأ�سلها م��ن ح��و���س نهر  امل��ط��اط  تنتج  ال��ت��ي  امل��ط��اط ه��ذه   �سجرة 
الأمازون، يف اأمريكا اجلنوبية ال�ستوائية. وقد متت زراعتها، فيما بعد، 

يف كل من اآ�سيا و اأفريقيا.
علو  اإىل  ال�سكل  والأ�سطواين  الأمل�س  املطاط  �سجرة  جذع  يرتفع 
الأوراق اخل�سراء. ول ي�سع  و)30(، منف�سة من  ي��راوح بني )20( م��رتاً 
هذه ال�سجرة اأن حتيا اإذا انخف�ست درجة احلرارة اإىل ما دون )20( درجة 
مئوية، واإذا امتدت فرتة اجلفاف، وهي تزكو يف احلقول املغمورة باملاء يف 

مو�سم الأمطار، ويف نبت احلراج يف الغابات ال�ستوائية الكثيفة.
 جتري احلزات على الق�سرة منذ اأن تبلغ ال�سجرة خم�س �سنوات من 
العمر اأو �ستاً، فينبعث منها �سائل لبني ال�سكل هو الع�سارة التي جتمع يف 
الذي يحرق  الأخ�سر  دخان احلطب  بفعل  الع�سارة  وتتخرث هذه  دلء. 
حتتها، اأو بفعل مادة كيمائية، فت�سبح ال�سمغ اأو الفطرية - اأي املطاط 
اخلام - . ويناف�سه املطاط ال�سناعي، ولكنه ل يتمتع باخل�سائ�س نف�سها، 

ول ميكن اأن يحل بتاتاً ومتاماً حمل ع�سارة �سجرة املطاط الطبيعية.

ما هو الكلورفيل، اأو اليخ�شور؟

 اليخ�سور هو املادة اخل�سراء امللونة يف النبات، واإذا كنا نود اأن نختار 
اأهم �سيء مييز النبات عن احليوان، فماذا يكون ذلك، يا ترى؟ اجلواب و 
اأن النبات اأخ�سر. �سحيح اأن ثمة بع�س ال�ستثناءات، ولكن الخ�سرار هو 

www.alukah.net
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حقاً القانون الأ�سا�س الوحيد للنبات.
اأجمع.  العامل  اأه��م الأم��ور يف  النبات هو من   وه��ذا الخ�سرار يف 
اأو اليخ�سور - متكنها من  النبات -  امللونة يف  امل��ادة اخل�سراء  ب��اأن  ذلك 
ف��اإذا مل  الهواء، و�سنع الطعام احل��ي.  امل��واد من الرتبة ومن  امت�سا�س 
ي�ستطع النبات عمل ذلك، ل ميكن للب�سر واحليوان اأن يوجدا لأن الطعام 
�سيعوزهما. حتى تلك املخلوقات التي تعي�س على اللحم، اإمنا تعتمد على 
اإع��ادة كل  با�ستطاعتنا  اأن  والواقع،  النبات.  تعي�س على  اأخرى  خملوقات 

طعام اإىل م�سدره الأ�سلي، فنجد اأنه م�سنوع من نبات.
 ومن هنا يتبني لنا اأن اليخ�سور، اأو الكلورفيل، هذه املادة اخل�سراء 
حيوي  بالطعام،  واحليوان  الإن�سان  يزود  اأن  للنبات  تتيح  التي  العجيبة 

ا. حلياتنا، اأي�سً
ميت�س  اأن  احل��ي  النبات  ن�سيج  ي�ستطيع  الكلورفيل،  ومب�ساعدة   
الطاقة من اأ�سعة ال�سم�س. وي�ستخدم هذه الطاقة لتحويل الكيميائيات 
غري الع�سوية اإىل كيميائيات ع�سوية، اأو "مانحة للحياة:. وت�سمى هذه 
العملية التخليق اأو الرتكيب ال�سوئي. واأ�سل العبارة يوناين وم�ستق من 

معاً". "�سوء" و"جمموع 
 بع�س النبات لي�س له لون اأخ�سر، ول كلوروفيل. فكيف يعي�س؟

ي�سنع  اأن  الكلوروفيل ل ميكن  اخل��ايل من  اأنواعه  على  فالفطر   
فاإذا  اآخ��ر.  اأن يح�سل على بطريقة ما، من �سيء  طعامه. لذا ينبغي له 
ح�سل عليه من نباتات اأو حيوانات اأخرى �سار من الطفيليات، واإذا ح�سل 
عليه من بقايا النبات واحليوان املتحللة �سار من الأعفينات � والأعفني 

هو كل متعفن نباتي يعي�س على املادة الع�سوية امليتة اأو العفنة.



1255

جنة الفقرات الثقافية

 وب��و���س��ع الإن�����س��ان ا���س��ت��خ��ال���س ال��ي��خ�����س��ور، اأو ال��ك��ل��وروف��ي��ل، من 
النباتات، وا�ستخدامه بطرق �ستى. ويف هذه احلالة، ميكن اأن ي�ساعد على 

اإبادة بع�س اأنواع البكرتيا.

ما هو الرمان؟

 الرمان ثمر له تاريخ �سيق جداً. 
 ويف ال�سني كان الرومان رمزاً للخ�سوبة. وكان لدى امللك �سليمان 
احلكيم، ح�سبما ورد يف التوراة، ب�ستان من الرمان، وملا تاه بنو اإ�سرائيل يف 

الربية، ت�سوقوا اإىل الرمان الذي كانوا ياأكلونه يف وادي النيل.
ال�سرق  ب��ل��دان  يف  ث��م��راً مهماً  ك��ان  ال��رم��ان  اأن  لنا  م��ن هنا يتبني   
القدمية. وُيعتقد اأن اأ�سله من بالد فار�س، ولكنه زرع، منذ اأبعد الأزمنة 
يف بلدان اآ�سيا اجلنوبية احلارة، و�سمايل اأفريقيا، واأوروبا اجلنوبية، وهو 
اليوم �سائع يف اأمريكا اجلنوبية، والوليات اجلنوبية من الوليات املتحدة 

الأمريكية.
اأك��رث من علو  اأو جنبة، ول ترتفع  الرمان ك�سجرية   تنمو �سجرة 
يراوح بني مرت ون�سف و�ستة اأمتار. اأوراقها ملاعة، ويف اأطراف اأماليدها، 
وال�سبيهة  امل��رج��اين  ال��ل��ون  ذات  ال��زه��ور،  تنمو  ال�سغرية،  اأغ�سانها  اأو 
�سفراء  وه��ي  جلدية،  ق�سرتها  الربتقالة.  فبحجم  الثمرة  اأم��ا  بالقمع. 
مك�سوة  ك��ث��رية،  �سغرية  ب��ذور  وبداخلها  الأح��م��ر  باللون  م�سوبة  داك��ن��ة، 
بلب حلو اأحمر، فيه ع�سري، غالباً ما ي�سنع منه �سراب منع�س ومرطب. 
وثمة نكهة يف طعمه جتعله م�ست�ساغاً، ب�سورة خا�سة، من اأولئك الذين 

يقطنون املناطق احلارة، اجلافة.
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 وهناك اأنواع عديدة من الرمان. والواقع اأن اأحد املغاربة كتب منذ 
حوايل 700 �سنة ي�سف ع�سرة اأنواع كانت تزرع يف اأ�سبانيا يف ذلك الوقت! 
ويزرع اليوم يف الوليات املتحدة الأمريكية ثالثة اأنواع من الرمان يدعى 

الرمان العجيب، والرمان الورقي الق�سرة، والرمان الياقوتي الأ�سباين.

ما هي اأول بالد ا�شتخدمت العلم؟

 اإن الفكرة القائلة باأن يكون لدى كل دولة علم لفكرة جديدة نوعاً 
ما، ولكن الأعالم وجدت منذ اأقدم الأزمنة. وكانت ت�ستخدم يف احلروب 

لتحديد مواقع القادة.
 ويف الأزمنة ال�سحيقة كان معظم الأعالم اأعمدة منحوتة. فالأعالم 
حروف  اأو  معدنية  �سفيحة  من  قطعة  جم��رد  كانت  القدمية  اليونانية 
مفردة ترفع فوق اأعمدة. وكان اأول علم من قما�س من ابتكار الرومان، 

ويتاألف من راية مربعة م�سدودة اإىل ق�سيب يف طرف رمح.
كانت  وطنياً،  علماً  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اعتمدت  وعندما   
الفكرة م��ا ت��زال ج��دي��دة. ذل��ك ب��اأن معظم ال���دول الأورب��ي��ة ك��ان يحارب 
العلم  ا�ستعملوا  فالفرن�سيون  ملوكهم.  راي��ات  ظل  يف  طويل  زم��ن  منذ 
الأبي�س اخلا�س باأ�سرة بوربون املالكة. وكان علم اإجنلرتا الأ�سلي راية 
جاورجيو�س. اأما ال�سكل احلايل للعلم النكليزي - اأو راية الحتاد، فقد 
مت اإعالنه يف اأول كانون الثاين )1801م(. ولعل اأقدم علمني وطنني هما 
علما الدامنارك املعلن �سنة )1219م(، وال�سوي�سري الذي ظهر منذ �سنة 

)1339م(.
 عقب الثورة الفرن�سية اختري العلم املثلث الألوان لتمثيل فرن�سا. 
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واعتمد العلم اليطايل ذو الألوان الثالثة الأخ�سر والأبي�س والأحمر 
اجلمهوريات  من  كثري  �سمم  ع�سر  التا�سع  القرن  ويف  )1805م(.  ال�سنة 
اأن  الوطني  العلم  فكرة  لبثت  وما  لنف�سها.  اأعالماً  اجلنوبية  الأمريكية 

عمت العامل باأ�سره.
التحرير  ل��ث��ورة  الأوىل  امل���راح���ل  يف  اأن����ه  ي��ع��ل��م��ون  قليلني  ول��ك��ن   
الأمريكية، كانت للم�ستعمرات الأمريكية اأعالمها اخلا�سة. كان لولية 
كان  كارولينا اجلنوبية  وولي��ة  �سجرة �سنوبر،  فيه  علم  م�سات�سو�ست�س 
لها علم يحمل ر�سم احلية ذات اجللجل اأو اجلر�س، وكان علم نيويورك 

راية بي�ساء فيه �سورة القند�س، وهو حيوان من القوا�سم ثمني الفرو.
املتحدة  الوليات  اأنه لدى ت�سميم علم  اإىل  الإ�سارة ههنا   وجتدر 
الربيطانية  ال��راي��ة  اأو   - الحت���اد  راي��ة  تكون  اأن  اأوًل  اق��رتح  الأمريكية 
املعروفة - جزءاً منه. ولكن القرتاح رف�س، وتقرر ا�ستبدال راية الحتاد 

بالنجوم الثالث ع�سرة.

ما هي القوالب؟

 اإن كثرياً من الأ�سياء التي ن�ساهدها ون�ستعملها كل يوم م�سنوعة يف 
قوالب ت�سكل. وهذه والقوالب هي اأدوات خا�سة ت�سكل املعادن والبال�ستيك 
بوا�سطة ال�سغط. اإنها متنح املواد �سكلها وهي يف حالتها ال�سائلة. ي�سب 
القالب،  تدفع يف جتويف  اأو  اأخ��رى  م��ادة  اأي��ة  اأو  البال�ستيك،  اأو  املعدن، 
وترتك وقتاً ما لكي تت�سلب. وقالب اجليالتني هو مثال على اأب�سط اأنواع 

القوالب. 
 ت�ستخدم القوالب يف ال�سناعة ل�سناعات اأخرى واأجزاء ذات اأ�سكال 

www.alukah.net
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ي�سعب اإنتاجها باأدوات واآلت �سواها. مثال ذلك قطع ال�سيارة، مثل اأغطية 
حمركات ال�سيارات املعدنية، وخمففات ال�سدمات. 

مثل  كذلك،  اأخ��رى  قطع  ل�سنع  ال�سناعة  يف  القوالب  وت�ستخدم   
مقاب�س اأبواب الربادات، و�سناديق اأجهزة الراديو، وبع�س م�سبعات امل�سع 

يف ال�سيارة )الرادياتور(.
 اإن �سنع قطع مثل هذه بوا�سطة العمليات الآلية من قطع و�سحذ، 
وثقب، يتطلب وقتاً طوياًل، ف�ساًل عن هدر الكثري من املواد. اأما بوا�سطة 
اأ�سكال  اإنتاج  الب�سكويت. وعالوة على  القوالب فبالو�سع ت�سكيلها كقطع 
�سعبة ومتنوعة، فاإن القوالب ت�سلح لالإنتاج ال�سريع لكميات كبرية من 
القطع املتماثلة. والقطع التي ت�سنع بوا�سطة القوالب عادة ما ل حتتاج 
اإىل �سقل. اأما القطع ال�سعبة فاإنها، رمبا، احتاجت اإىل قليل من ال�سقل 

اأو ال�سحذ لإزالة بع�س العروق اأو احلافات اخل�سنة.
فاإنهما  معاً  يجمعان  وعندما  ن�سفني،  عموماً،  القوالب،  ت�سنع   
وح�سب.  اخلارجي،  ال�سكل  ت�سكل  اإمن��ا  والقوالب  القطعة.  �سكل  يكونان 

وهناك قوالب خا�سة لت�سكيل اخلارج والداخل معاً.
 وهل تعلمني اأن القوالب ا�ستعملت منذ ال�سنة )650 ق.م(، عندما 
النقود  ه��ذه  وكانت  بوا�سطتها؟!  ف�سية  نقوداً  باملعادن  امل�ستغلون  �سنع 
ت�سنع ب�سب املعدن يف كتلة معدنية اأ�سلب حمفورة على �سكل وت�سميم 

معينني.
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ما هي الثورة؟

 الثورة هي تغيري اأ�سا�سي مفاجئ يف البناء القت�سادي ولجتماعي 
وال�سيا�سي يقوم به ال�سعب اأو فريق منه يف دولة ما، والن�سبة اإىل الثورة: 

ثوري.

ما هي احلرب؟

احلرب: نقي�س ال�سلم، وهي املقاتلة واملنازعة، اجلمع: حروب.

ما هي املعركة؟

 املعركة هي مو�سع العراك والقتال، واجلمع: معارك.
 منذ فجر ال��ت��اري��خ ال��ق��دمي وال��ق��دمي ج���داً، ن��ق��راأ يف الكتب اأن��ب��اء 
اأر���س تخلو من حروب   احل��روب والغزوات واملعارك وال��ث��ورات، فال تكاد 

ومارك.
جديدة،  مناطق  اإىل  هجروها  ب�سعوبها،  الأر����س  �ساقت  فعندما   
خرياتها،  على  و�سيطروا  وا�ستوطنوها،  وا�ستعمروها  بالقوة،  واحتلوها 
وما الرغبة يف التو�سع من جديد اإل العامل الرئي�س يف حب ال�سيطرة، 
اإذن  متوفر،  والعدة  والعدد  والعدة،  العدد  عامل  يلزمه  ال�سيطرة  وحب 

فنحن يف حرب.
 واحلروب يف قدمي الزمان كانت تعتمد على العدد، فاجلي�س الكبري 
برجاله وعدده هو الذي يربح احلرب، فلقد كان الآ�سوريون ي�ّسريون اآلف 
والفر�س  واليونان  وامل��غ��ول،  التتار  اأم��ا  �سغرية،  بلدة  لحتالل  املقاتلني 
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والرومان فكانوا ي�سريون يف معركة واحدة اأكرث من مائتي األف مقاتل، 
لعتقادهم اأن الكرثة تغلب ال�سجاعة.

 اأما حروب الع�سر احلايل، الع�سر الذي نعي�س فيه، فال حاجة لهذا 
القتال تطورت، وراجمات ال�سواريخ  الكم من الرجال واملقاتلني، فاآلت 
تطلق �سواريخها من اأبعد امل�سافات وت�سيب الهدف املطلوب، ناهيك عن 
الطائرات التي تلقي حمم املوت وهي يف ال�سماء ل يطالها اأحد، بل ل يكاد 
يراها اإن�سان، ومع تقدم احلروب، وتقدم التكنولوجيا احلربية على قائد 
املعركة اأن يتميز باحلنكة، والدهاء، واخلدعة والتجربة، واملراوغة. فكل 

هذه ال�سفات يجب اأن تتوفر يف قائد املعركة.
 وهي �سفات تنا�سب يف معناها احلرب والثورة واملعركة والغزوة. 

ما هي حرب الع�شابات؟

قوات  �سد  مقاتلون  بها  يقوم  التي  ال��غ��ارات  الع�سابات هي  ح��رب   
العدو خالل احلرب. وهم يقاتلون يف جمموعات �سغرية، ويرتدون زياً 
ر�سمياً موحداً، وكلمة" غوريلال" هي كلمة اأ�سبانية تعني" حرباً �سغرية".
 تقاتل جمموعات من رجال الع�سابات اأحياناً خلف خطوط العدو. 
ين�سبون  اأو  ال��ع��دو،  حرا�سة  نقط  �سد  مفاجئة  بهجمات  يقومون  وه��م 
يجد  واأحياناً  قطاراتهم.  ين�سفون  اأو  العدو،  و�ساحنات  لقوافل  الكمائن 
الأ�سدقاء  بع�س  مب�ساعدة  الختباء  واأم��اك��ن  الطعام  الع�سابات  رج��ال 

الذين يعي�سون يف املنطقة.
 اإن جمموعة �سغرية من رجال الع�سابات قد ت�سبب اإرباكاً واإزعاجاً 
لقوة كبرية من جي�س العدو، ويف�سل الآلف من اجلنود يف اكت�ساف حفنة 
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من رجال الع�سابات اإذا ا�ستطاع هوؤلء الختباء يف غابة اأو يف الأدوية، اأو 
�سل�سلة جبال، اأو مدينة كبرية.

من هم بناة �شور ال�شني العظيم؟

 يقال اأن �سور ال�سني العظيم هو اأعظم مثال على القدرة الب�سرية 
الفائقة. يعرف هذا ال�سور العظيم يف ال�سني با�سم حائط الع�سرة اآلف 
كان  وق��د  ال�سينية  لالإمرباطورية  ال�سمالية  احل��دود  ي�سكل  وه��و  ميل، 
طوله بالفعل حوايل )2400( كيلو مرت، بارتفاع يرتاوح من اأربعة اأمتار 

ون�سف اإىل ت�سعة اأمتار.
 بني هذا ال�سور باأمر من �سيه هوانغ تي من �ساللة �سني يف الفرتة 

من )221- 206ق.م(.
 الذي رغب يف منع التتار الربابرة من مهاجمة ال�سني، اأمر �سيه 
وكانت  ال�سور،  بناء  يف  بامل�ساركة  مملكته  يف  مقتدر  رج��ل  كل  تي  هوانغ 

النتيجة العجيبة الثامنة احلقيقية يف العامل.
 بني ال�سور عرب ال�سني ال�سمالية فوق جبال عالية. ويف تعبري عن 
املعاناة وال�سخافة الب�سرية قال اأحد الكتاب: " اإن ال�سينيني مل يجتازوه.. 

لكن التتار فعلوا".
 كان �سيه هوانغ تي حاكماً متوح�ساً، اهتم قلياًل بالفن والتعليم ، 
وهو الذي اأمر بحرق كل كتاب يف ل�سني با�ستثناء الكتب الدينية، والطبية، 

والزراعية، ويف العام )206ق.م(.
 قاد ليو بانغ ثورة �سد �ساللة �سني، وا�ستبدل ا�سمه اإىل كاوت�سو، 

واأ�سبح اأول حاكم لل�سني من �ساللة هان.
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ما هي اأ�شباب �شرود الذهن وعدم الرتكيز؟

 حتى ت�ستطيع معاجلة اأية م�سكلة علينا بداية معرفة اأ�سبابها فما 
وراء عدم خ�سوعنا يف �سالتنا  اأعمالنا  تركيزنا يف  وراء عدم  ال�سبب  هو 

وراء عدم تدبرنا لقراآننا؟
1- وجود م�سكلة ملحة تطلبنا، قد تكون م�سكلة �سخ�سية � عائلية 
ان�سي  العمل  يف  دخولك  فقبل  "ولذا   - اجتماعية   - مالية   - عاطفية   -

م�ساكلك وقبل دخولك يف ال�سالة ان�سي الدنيا واألقها وراء ظهرك".
2- توقعي حدوث اأمر خميف والن�سغال به.

3- املعاناة من م�سكلة �سحية.
4- وقوع اأمر يوؤدي اإىل الفرح ال�سديد.

الواقعية  غري  والأوه���ام  اخل��ي��الت  اأ���س��رية  العي�س  على  التعود   -5
والتعلق بها.

6- اأن يكون يف حميط العمل وبيئته ما ي�سغل الفكر ويوؤدي لعدم 
اأو  اأمثلة ذلك: الرتتيب غري املنا�سب واملزعج ملكان العمل  الرتياح ومن 
رائحة  وج��ود  اأو  ال�سو�ساء  �سدة  اأو  العمل  ال��ربد يف مكان  اأو  احل��ر  �سدة 

كريهة يف مكان العمل.
لها  ملسو هيلع هللا ىلص �سلى يف خمي�سة  الر�سول  اأن  ال�سنة  ذل��ك يف  اأمثلة  وم��ن   
اأعالم ف�سغلته ال�سالة فلما ان�سرف قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اذهبوا بخمي�ستي 
هذه اإىل اأبي جهم فاإنها األهتني اآنفا يف �سالتي واأتوين باأنبجانيته« رواه 

اأبو داوود. "اأنبجانية: ك�ساء غليظ".
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ما هو اال�شب�شتو�س؟

 كثريون يعتقدون اأن "الأ�سب�ستو�س" اخرتاع حديث، ولكنه عرف 
وا�ستخدم منذ اآلف ال�سنني. ففي املعابد القدمية ا�ستخدم فتائل للم�ساعل، 
وحلماية النريان املوقدة على املذابح. وا�ستعمل الرومان "الأ�سب�ستو�س" 

قبل األفي �سنة اأكفاناً حلفظ رماد املوتى بعد اإحراق الأج�ساد.
لديه  كان  "الأمرباطور" �سارملان  اأن  تقول  اأ�سطورة  وهناك حتى   
غطاء للمائدة من الأ�سب�ستو�س. وكان يغ�سله بو�سعه يف النار لإحراق ما 

ي�سيبه من لطخات. 
تعني  التي  اليونانية  الكلمة  من  م�ستقة  "الأ�سب�ستو�س"  وكلمة   
ال�سخري"،  "احلرير  با�سم  كذلك  ويعرف  لالحرتاق".  القابل  "غري 
�سكل خيوط  وي��ك��ون على  احل����رارة،  يو�سل  ي��ح��رتق ول  م��ع��دن ل  وه��و 
التي  وامل��ع��ادن  ل��الح��رتاق.  القابلة  غ��ري  والأواين  الأقم�سة  منها  تتخذ 
تكون الأ�سب�ستو�س تختلف يف تركيبها، ولكل منها قوة، ومرونة، وفائدة 
خمتلفة. ومن الناحية الكيميائية، يتاألف ال�سب�ستو�س، عادة، من الكل�س، 

واملغنيزيا، واأحياناً يحتوي على حديد.
األ���ي���اف، ف��ه��و �سبيه بالقطن   ومل���ا ك���ان الأ���س��ب�����س��ت��و���س م��وؤل��ف��اً م��ن 

وال�سوف. 
 ولكن ميزته يف مقاومة احل��رارة والنار جتعله ذا قيمة كبرية يف 

ال�سناعة، ولكن العلم مل يتو�سل بعد اإىل اإيجاد بديل عنه. 
اأو  قما�ساً،  اأو  األيافاً،  اأو  اأي معدن ميكن غزله خيطاناً  ثمة  لي�س   
يتعر�سون  حيث  واملعامل  ال��ور���س  يف  يعملون  ال��ذي��ن  والعمال  �سفائح. 
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مبا  الأ�سب�ستو�س،  من  كلياً  م�سنوعة  بزات  يرتدون  ما  غالباً  لالأخطار، 
يف ذلك اخلوذ، والقفازات، والأحذية. وبو�سع الأ�سب�ستو�س حتمل حرارات 
من  اأن��واع��اً  هناك  اأن  كما   .)1650( و  مئوية  درج��ة   )1090( ب��ني  ت���راوح 

الأ�سب�ستو�س باإمكانها حتمل درجات حرارة تبلغ 2760 درجة مئوية.
منتجات  كمية  ن�سف  تقريباً  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�سنع 
"الأ�سب�ستو�س" يف العامل، ولكن ل يوجد يف هذه البالد اإل اأقل من خم�سة 
باملائة من هذا املعدن اخلام. ومقاطعة كيبك الكندية تنتج حوايل )75( 

باملائة من "الأ�سب�ستو�س" يف العامل.
 ويوجد "الأ�سب�ستو�س" يف عروق يف بع�س اأنواع ال�سخور، وتق�سي 
ومعاجلتها  ال�سخور  م��ن  )45( طناً  ي��ع��ادل  م��ا  باقتالع  اأح��ي��ان��اً  احل��اج��ة 

للح�سول على طن واحد من "الأ�سب�ستو�س".

ماهي اآثارك بعد املوت؟!

اإن��ِك يف هذه احلياة الدنيا من حني ا�ستقرت قدمك على الأر�س   
واأنت م�سافرة اإىل اهلل - عز وجل - ، م�سافرة اإىل الدار الآخرة، وانَّ مدة 
�سفرك هي عمرك الذي كتبه اهلل عز وجل لِك، والأيام والليايل مراحل 
ال�سفر، فكل يوم وليلة مرحلة من هذه املراحل، فال تزال تطويها  هذا 

مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي ال�سفر. 

اأختي الكرمية: 
 هب اأنك مِت الآن؟

 اأخربيني ما هي اآثارك بعد املوت؟
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و�ستنايل  موتِك،  بعد  اإليِك  �ستن�سب  التي  املباركة  الأعمال  هي  ما 
عليها اأجًرا عظيًما؟ 

ة يف هذه احلياة؟  ما هي اآثارك اخلريَّ
من ل اأثر له ل وجود له، من ل اأثر له ل حياة له.

اأختي: اإنَّ الأعمار م�سروبة، والآجال مق�سومة، وكل واحد منا قد 
ُق�سم له ن�سيبه يف هذه احلياة، فهذا يعي�س خم�سني �سنة، و ذاك يعي�س 
�ستني �سنة، و ذاك يعي�س ع�سرين �سنة، واأنِت منذ اأن خرجِت اإىل الدنيا، 

واأنت تهدمي يف عمرك و ُتنق�سي من اأجلِك.

اأختي الكرمية:
هب اأنِك الآن يف عداد املوتى. 

ما هي الكلمات التي تتوقعني اأن ي�سفِك النا�س بها بعد موتِك؟

هل �ساألِت نف�سك: 

ما هو امل�سروع الذي تريدين اأن ُيثبت يف �سحيفة عملك بعد وفاتك؟

تاأملي م�سوار حياتك: 

كم م�سلماً عّلمتيه من اخلري؟

كم تائهاً اإىل طريق اخلري هديتيه؟

كم كلمًة طيبة غر�ستي؟ 

كم حديثاً عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بّلغتي؟

كم مرٍة بني متخا�سمني اأ�سلحتي ؟

www.alukah.net
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اأختي الكرمية:
ال�ساحلات  وعملوا  اآمنوا  الذين  اإل  خا�سرون  رحلتهم  يف  النا�س   

وتوا�سوا باحلق وتوا�سوا بال�سرب.
وقع  اأينما  كالغيث  وترحالها،  املباركة يف حلها  امل��راأة  تلك   فكوين 

نفع، وليكن لِك قلٌب عامر وعقٌل يثابر.
تقُي خفي، نقي اأبي.

نفعه متعد، وخريه عام.
يتجذر هداه يف كل اأر�س اأقام فيها.

اإذا قال اأ�سمع، واإذا وعظ جعل القلوب لربها تخ�سع.
جب  يئ  ىئ  زب  ال�سالم:  عليه  اإبراهيم  ل�سان  على  وعال  جل  يقول 
رب   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىب  مب  خب  حب 

)ال�سعراء(.
 يقول الطربي يف تف�سريها: "واجعل ل�ي ف�ي النا�س ذكراً جمياًل، 

وثناًء ح�سناً، ب�اق�ياً ف�ي�من يجيء من القرون بعدي". 
 روى اأ�سهب عن مالك قال قال اهلل - عز وجل - : زب ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ رب  )ال�سعراء( ل باأ�س اأن يحب الرجل اأن يثنى عليه 

�ساحلاً وُيرى يف عمل ال�ساحلني اإذا ق�سد به وجه اهلل تعاىل.
زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  تعاىل:  وق��ال   

ې ى ى ائ ائ    ەئ ەئ رب )ي�س(.
 فاآثار املرء التي تبقى وتذكر بعد الإن�سان من خري اأو �سر يجازى 
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من  بنوه  بناٍءٍ  اأو  �سنَّفوه،  كتاب  اأو  علَّموه،  كعلٍمٍ  ح�سن؛  اأث��ر  من  عليها: 
م�سجٍد اأو ِرباط اأو نحو ذلك. اأو اأثٍرٍ �سيء كاإعانة ظامل، اأو �سّد عن �سبيل 
اهلل، اأو غري ذلك مما ُيغ�سب اهلل وتبقى اآثاره، وقيل: املراد بها يف الآية 

ائني اإىل امل�ساجد. اآثار امل�سَّ
 وقد ذكر الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اأموراً �سبعة ً يجري ثوابها على الإن�سان يف 
قربه بعد ما ميوت، وذلك فيما رواه البزار يف م�سنده من حديث اأن�س بن 
مالك - ر�سي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »�سبٌع يجري للعبد اأجرهن 
اأو  اأو حفر بئراً،  اأو اأجرى نهراً،  وهو يف قربه بعد موته: من َعّلم علماً، 
اأو بنى م�سجداً، اأو وّرث م�سحفاً، اأو ترك ولداً ي�ستغفر له  غر�س نخاًل، 

بعد موته« ح�سنه الألباين.
اأختي: بادري الأيام بالعمل ال�سالح، واملئي خزائنها بالفرائ�س   
فارغة  جتديها  اأن  وقبل  عجز،  اأو  مب��وٍت  هي  ت��ب��ادرك  اأن  قبل  والنوافل 

خاوية تقول: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ رب )الفجر(.

ما هو ال�شبب االأول الإنـجاب االأطفال املنغوليني؟

طفل   اإجن���اب  اأن  مب�سر  للبحوث  ال��ق��وم��ي  للمركز  درا���س��ة  ق��ال��ت 
منغويل يف �سن مبكرة يرجع اإىل �سبب احتمايل وهو اأن �سوء التغذية يف 

اأثناء احلمل.
ال��وج��ب��ات  يف�سلن  ال�����س��ي��دات  بع�س  اأن  خ��ا���س��ة  يكون   ال�سبب  ق��د 

ال�سريعة يف فرتة احلمل وعدم الهتمام    باخل�سراوات.    
وذكرت الدرا�سة التي اأعدتها اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم الوراثة الب�سرية 
اأن  الكويتية،  الأنباء  وكالة  ح�سب  املجيد  عبد  الدكتورة    جنوى  باملركز 
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ال��الزم  الفوليك  م��ن حام�س  ك��ب��رية  كميات  على  اخل�����س��راوات حت��ت��وي 
لمتام الدورة الكيميائية يف ج�سم الأم   احلامل.

 واأو�سحت اأن اإجناب طفل منغويل يعد م�سكلة ظلت اإىل وقت قريب 
مق�سورة على الأمهات   الالتي ينجنب يف �سن الأربعني واأن الظاهرة هي 
اأن اأمهات يف الع�سرينات من عمرهن قد  ينجنب اأطفال منغوليني لأ�سباب 

وراثية اأو طبية اأو ل�سوء التغذية.
الفوليك  حل��ام�����س  الكيميائية  ال�����دورة  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ����س���ارت   
وعالقتها بالنق�سام غري  ال�سوي للخلية والذي ينتج عنه انق�سام خاطئ 
وت��ن��اول  من   اخل�سراوات  ب��الإك��ث��ار   الأم���ه���ات  نا�سحة  م��ن��غ��ويل  وط��ف��ل 
اأمرا�س  طبيب  اإ�سراف  حتت  الفوليك  حام�س  على  حتتوى  فيتامينات 

الن�ساء    والولدة.
 وذكرت ان من الأ�سباب التي توؤدى اإىل اإجناب طفل منغويل �سوء 
ال��زواج قبل  التغذية وزواج    الأقارب وعدم اللتزام بفح�س الراغبني يف 
ت�سوهات  ت�سبب  قد  الوراثية  الأم��را���س  اأن   مبينة  ال���زواج  على  الإق���دام 

لالأطفال.
 وكانت منظمة اليون�سكو قد منحت الدكتورة جنوى عبد املجيد 
ال��وراث��ة  الأو���س��ط يف بحوث  وال�����س��رق  اإفريقيا  املتميزة   يف  امل���راأة  ج��ائ��زة 
باإجراء  الذي متيز  العلمي احلافل  مل�سوارها    الب�سرية والإعاقة و نظًرا 
ذوى    الحتياجات  الأطفال  حياة  جوانب  ل�ستك�ساف  املتقدمة  البحوث 

اخلا�سة و�سبل رعايتهم.
اأجريت   هذا وحول املو�سوع نف�سه ك�سفت درا�سة �سابقة يف م�سر، 
نق�س  اأن  الوراثية،  الهند�سة  با�ستخدام  املنغوليني  الأطفال  اأمهات  على 
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تناول الأم احلامل  لالأغذية املحتوية على حم�س الفوليك � متوافر يف 
البقوليات � اأدى اإىل زيادة ن�سبة اخللل يف النق�سام الكروموزومي، الأمر 

الذي اأدى اإىل زيادة فر�س اإجناب طفل منغويل.
اإن  الناظر،  ه��اين  الدكتور  للبحوث  القومي  امل��رك��ز  رئي�س  وق��ال   
الطفل املنغويل يتميز بكرب حجم الراأ�س والتخلف العقلي، وميثل م�سكلة 
بق�سم  ماج�ستري  ر�سالة  واإن��ه متكن من خالل  الأ�سر،  العديد من  لدى 
نتائج  اإىل  التو�سل  باملركز،  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الأط��ف��ال  بحوث 
مهمة للغاية من خالل درا�سة العوامل التي توؤدي اإىل زيادة ن�سبة اإجناب 

طفل م�ساب مبر�س منغويل من الأمهات ال�سغريات ال�سن.
 واأث��ب��ت��ت ال��درا���س��ة ع��دم وج��ود طفرة يف ج��ني معني م��ن احلم�س 
الطفرة ل متثل  واأن هذه  ال��دم لالأمهات،  امل�ستخرج من عينات  النووي 
امل�سريات،  الأم��ه��ات  اإجن��اب طفل منغويل يف  ن�سبة  ل��زي��ادة  عامال مهما 
ولكن ال�سيء املهم الذي تو�سلت اإليه الدرا�سة اأن كمية حم�س الفوليك 
الذي تناولته الأمهات كان اأقل من الكمية املطلوبة وذلك عند مقارنتها 

بالعينة ال�سابطة اإح�سائًيا.
 هذا واأ�سارت الأبحاث العلمية اإىل اأن تناول الأم احلامل للفيتامينات 
يوؤدي لو�سول ن�سبة منها اإىل اجلنني ت�سل اإىل )20%(، كما ت�ساعد على 
اأي  تناول  تعني  فالتغذية يف فرتة احلمل ل  �سليم ومعافى،  ولدة طفل 
اأك��رث،  وم��ع��ادن  فيتامينات  على  يحتوي  اأن  يجب  ولكن  فح�سب،  طعام 
فاحلديد حتتاجه املراأة لزيادة عدد كرات الدم احلمراء لتفادي  الأنيميا 

ولتغطية احتياجات اجلنني وامل�سيمة من الهيموجلوبني.
 واأثبتت الدرا�سات، اأن ما بني )10 % اإىل 20 %( من الن�ساء يعانني 
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اأثناء احلمل، لذلك يجب تناول الأدوية  من انخفا�س ن�سبة احلديد يف 
للحمل  الأوىل  ال�سهور  يف  النق�س  لتعوي�س  احلديد  على  حتتوي  التي 

خا�سة يف نهاية ال�سهر الثالث حيث تكرث احلاجة لهذا املعدن باجل�سم.
الفوليك  حم�س  ن�سبة  انخفا�س  من  ال�سيدات  بع�س  تعاين  كما   
)ب9( باأج�سادهن ونق�س هذا الفيتامني يوؤدي حلدوث ت�سوهات بالأجنة 
الفيتامني مما  ه��ذا  نق�س  ح��ال  واجل��ن��ني يف  الأم  ل��دى  املناعة  تقل  كما 

يعر�سهما لكثري من اأمرا�س �سعف املناعة.
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 مقابلة مع 
طالبة متميزة

خالل  من  للطالبات  اأعلى  ومثل  منوذج  بتقدمي  الِفقرة  هذه  تهتم 
اإجراء مقابالت مع مناذج م�صرقة ومتميزة، وجعلها قدوة لكل من تراها، 

اأو ت�صمع بها.
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مقابلة مع ناجحة

يف  املتفوقات  الطالبات  اإح���دى  م��ع  مقابلة  جن��ري  اأن  الآن  ي�سرنا 
الف�سل الدرا�سي  الأول لهذا العام. 

الكرمي:  • ال�سم 
• الهواية: 

وملاذا؟  تكربين  عندما  امل�ستقبل  يف  • الأمنية 
العام.  هذا  الأول  الف�سل  يف  • تقديرِك 

ن�سبتِك؟  • كم 
لال�ستذكار؟  لديِك  الأوقات  اأن�سب  • ما 

تنامني؟  متى  ال�سهر؟  حتبني  • هل 
تقرئني؟  • ماذا 

الطالبات؟  لأخواتك  • ن�سيحتك 
املدر�سة.  يف  يعجبِك  • �سيء 

املدر�سة.  يف  يعجبِك  ل  • �سيء 
التفوق؟  من  اكت�سبِت  • ماذا 

الطالبات.  لزميالتك  تقوليها  اأن  حتبني  اأخرية  • كلمة 
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دقائق مع متفوقة

بكل  �سباحكن  اهلل  واأ�سعد  وب��رك��ات��ه..  اهلل  ورحمة  عليكن  ال�سالم 
خري، ي�سرنا اأن نلتقي خالل الدقائق املقبلة باإحدى طالباتنا املتفوقات.. 

فاأهاًل و�سهاًل ومرحًبا بها: 
• ال�سم: 

• ال�سف: 
تتفوقي؟  اأن  ا�ستطعِت  • كيف 

للمذاكرة؟  الأوقات   اأف�سل  وما  يومًيا؟  تذاكرين  �ساعة  • كم 
وكتب   - وجل  عز   - اهلل  كتاب  بعد  نف�سِك  اإىل  امل��واد  اأق��رب  • ما 

الرتبية الإ�سالمية؟ 
التحقِت؟  الن�ساط  جماعة  • باأي 

اهلل؟  باإذن   - امل�ستقبل  يف  ت�سبحي  اأن  تتمنني  • ماذا 
لها  ونتمنى  العزيزة،  �سيفتنا  ن�سكر  ال�سريع  اللقاء  هذا  ختام  ويف 

دوام التوفيق والنجاح - باإذن اهلل. 
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موهوبة على الهواء

بكل  �سباحكن  اهلل  واأ�سعد  وب��رك��ات��ه..  اهلل  ورحمة  عليكن  ال�سالم 
خري، ي�سرنا اأن نلتقي خالل الدقائق املقبلة باإحدى طالباتنا املوهوبات.. 

فاأهاًل ومرحًبا بها. 
• ال�سم: 

• ال�سف: 
اإليها؟  متيلني  التي  الهواية  • نوع 

الهواية؟  هذه  متار�سني  واأنِت  متى  • منذ 
اهلل؟  باإذن   - امل�ستقبل  يف  ت�سبحي  اأن  تتمنني  • ماذا 

الطالبات؟ لأخواتك  تقوليها  اأن  تودين  خمت�سرة  • كلمة 
لها  ونتمنى  العزيزة،  �سيفتنا  ن�سكر  ال�سريع  اللقاء  هذا  ختام  ويف 

دوام التوفيق والنجاح - باإذن اهلل.
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وقفة مع طالبة مثالية

الإب��داع والتميز �سمة قّل من يتميز بها، ويندر من يتحلى بها... 
ي�ستحق  وم�سرًقا  م�سرًفا  منوذًجا  لكن  نقدم  اأن  ي�سرنا  العجالة  هذه  يف 

الهتمام والثناء.
ال�سم الكرمي:

ال�سف:
الهواية:

الهدف الذي ت�سعني اإىل حتقيقه يف امل�ستقبل القريب؟
تنظيم  وتخطيط.. حدثينا عن  اإع���داد  ي�سبقه  اأن  بد  ل  كل جن��اح 

الوقت يف حياتِك.
كلمة  وال��ت��ق��دي��ر..  الح����رتام  ت�ستحق  وق��ري��ب��ة  واأم  اأخ���ت  املعلمة 

توجيهها اإىل معلماتك الف�سليات .. ماذا تودين اأن تقويل لهن؟
ثالث ن�سائح توجيهها لزميالتك .. ما هي؟
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فار�شة اليوم

لكل يوم فار�سة، وفار�ستنا املغوارة لهذا اليوم هي اإحدى الطالبات 
اإىل  و�سلن  وج��ّدن يف طريقهن، حتى  نبوغهن،  اأثبنت  الالتي  القليالت 

مكانٍة جعلتهن حمط الحرتام والتقدير من الطالبات واملعلمات.
عّرفينا  با�سمِك:

اإىل اأي مرحلة درا�سية و�سلِت؟
الهوايات التي متيلني اإليها:

تغلبِت  وكيف  هي؟  ما  الدرا�سي..  م�سوارِك  يف  واجهتِك  �سعوبات 
عليها؟

كيف تردين على من ي�سيء اإليِك بل�سانه؟
ال�سالة ثاين اأركان الإ�سالم.. مباذا تن�سحني من تفرط اأو تتهاون 

فيها؟
ثالث وردات.. ملن تهديها؟
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موا�شيع �شرعية

نحر�س  اأن  علينا  التي  املهمة  الأمور  من  ال�صرعية  بالأمور  التفقه 
عليها اأ�صد احلر�س، فلي�س من املعقول اأن جنهل اأب�صط الأحكام ال�صرعية 

ونحن قد اقرتبنا من مرحلة البلوغ اأو و�صلنا اإليها.
ال�صرعية  املو�صوعات  من  العديد  لعر�س  الِفقرة  هذه  كانت  لذا.. 

املهمة، والتي ينبغي احلر�س على تعلمها.
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تيه بني اإ�شرائيل

�إ�صر�ئيل  بني  من  معه  وميين   - �ل�صالم  عليه   - مو�صى  خييرج  ملا 
هاربني من بط�س فرعون.. خرج فرعون ور�ءهم بجي�صه ليق�صي عليهم 
... وو�صل مو�صى ومن معه �إىل �صاطئ �لبحر فنظر خلفه فاإذ� بفرعون 
وجنوده من ور�ئهم: زب ٻ ٻ پ پ پ رب)�ل�صعر�ء(, �أي �أن 

فرعون �صيدركنا. 
و�لثقة  �ليقني  بل�صان  ي�صرخ   - �ل�صالم  عليه   - مبو�صى  و�إذ� 
و�لتوكل ويقول:  زب ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ رب )�ل�صعر�ء(. مل يكن 
مو�صى يدري كيف �صتكون �لنجاة, لكن قلبه كان ممتلًئا بربه, و�ليقني 
بعونه, و�لتاأكد من �لنجاة؛ فاهلل هو �لذي يوجهه ويرعاه, ويف �للحظة 

ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  �هلل:  من  �لوحي  يجيء  �لأخيييرية, 
ڤڤ  ڤ  ڤ  زب  �ملعجزة  فوقعت  )�ل�صعر�ء(ف�صربه,  رب  ٹٹ 
لكن  �لنا�س,  منطق  يف  �مل�صتحيل  )�ل�صعر�ء(وحتقق  ڦڦرب 

�هلل - �صبحانه وتعاىل - �إن �أر�د �صيًئا قال له: كن فيكون.
جنبتي  على  كال�صورين  �لأمييو�ج  �لبحر,  و�صط  ياب�س  طريق  ظهر 
د�خل  �ملمهد  �لطريق  هذ�  يف  ي�صريون  وقومه  مو�صى  وهييرع  �لطريق, 

�لبحر و�لأمو�ج من حولهم, �صبحان �مللك!! زب ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ رب )�ل�صعر�ء(.

حلق اللحية ُمثلة

»نهى  �لأن�صاري - ر�صي �هلل عنه - قال:  يزيد  عن عبد�هلل بن 
ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص  عن �لنهبى و�ملثلة«, رو�ه �لبخاري, و�ملُْثَلة: �لت�صويه. 
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"ما  وعن �صمرة وعمر�ن بن ح�صني - ر�صي �هلل عنهما - قال: 
خطبنا ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص خطبة �إل �أمرنا بال�صدقة, ونهانا عن �ملُْثَلة".

وروى �بن ع�صاكر عن عمر بن عبد�لعزيز - يرحمه �هلل - �أنه قال: 
�إن حلق �للحية ُمثلة, و�إن ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن �ملثلة.

�لإجماع":  "مر�تب  يف   - �هلل  يرحمه   - حزم  �بن  �لإمييام  وقييال 
)و�تفقو� �أن حلق جميع �للحية مثلة ل جتوز(.

وعد  ُمْثَلة,  �للحية  ق�س  يف  �ملبالغة  عد  �لعلماء  بع�س  كان  و�إذ� 
بع�صهم ��صتئ�صال �ل�صارب باحللق مثلة, فماذ� يكون ��صتئ�صال �للحية 

كلها؟ 
�إن �لوجه ع�صو مكرم؛ لأنه جممع �ملحا�صن و�حلو��س, فمن حقه 
�لكر�مة و�ل�صيانة ل �ملثلة و�لإهانة, وهذ� ما علمناه ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
قوله: »�إذ� قاتل �أحدكم �أخاه فليتجنب �لوجه«, ويف لفظ: »فال يلطمنَّ 
ن - ر�صي �هلل عنه - رجاًل  �لوجه« رو�ه �ل�صيخان, ور�أى �صويد بن مقرِّ

لطم غالمه, فقال: »�أوما علمت �أن �ل�صورة حمرتمة؟« رو�ه م�صلم.
فو�عجًبا من �أهل زماننا, يهنئون من ي�صوه خلقته, ويحلق حليته 

بقولهم ))نعيًما((!

اأوقات مهدرة عند بع�س طلبة العلم

�أكرث ما يهدر �أوقات �أغلب طلبة �لعلم )�لزيار�ت(:
بيننا  و�لجتماعات  فالزيار�ت  وتفريط,  �إفر�ط  بني  فيها  �لنا�س 
ه  بربِّ �إمياًنا  �لعبد  وتزيد  و�لأخييوة,  �ملحبة  �أو��صر  وتقوي  طيبة,  ر�بطة 
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كلما �قرتب من �إخو�نه.
ومن  �لعلمية  �لفائدة  ميين  عييارييية  �ملجال�س  تلك  كانت  �إن  لكن 

�لتنا�صح, فاإنِّ تركها يف غالب �لأحيان قد يكون هو �لو�جب علينا.
فالن  عند  �إل  وم�صاًء  �صباًحا  �صئت  �إَن  تيير�ه  ل  َمن  �لنا�س  فمن 
وفالن, بل رمبا لو ُحلِف �أَنَّه ما مير عليه يوم �إلَّ وينتقل بني �ثنني �أو ثالثة 
من �لإخوة ملا حنث �حلالف يف ميينه تلك, و�أح�صب �أَنَّ بع�صنا ي�صمع عن 
�أُنا�س يجتمعون يف كل يوم مرًة �أو مرتني, يتز�ورون �صباًحا وم�صاًء, وهذه 

�لزيار�ت جزء من حياتهم.
�لزيارة رمبا  وقلنا: هذه  �لقليل  باأقل  �أخذنا  �أننا  لو  لهوؤلء:  ُيقال 
تكون مدتها �صاعة و�حدة, فاإذ� كنتم جتتمعون يف كلِّ يوم مرة �أو مرتني, 
ن�صفها  �أخذت  �أنكم  فلو  �لأقييل,  على  �صاعات  �صبع  �أ�صبوع  كل  يف  فقل: 
لتم �صيًئا كثرًي�, ول�صكرت �هلل على ذلك كثرًي�. وجعلتموه يف قر�ءة حل�صَّ
كرثة  على  مدمًنا  فرت�ه  بنف�صه,  نف�صه  يناق�س  ة  �لأحَبّ بع�س  �إنَّ 
�أ�صئلته, عجبت منه, فعنده من �لكتب  �خلروج من منزله فاإذ� �صمعت 
بل  �لكتب,  تلك  يقر�أ  �أنه مل  �صوؤ�له, علمت  فاإذ� �صمعت  �لكثري,  �ل�صيء 
ذهبت  �لتي  �لزيار�ت  تلك  �أنَّ  �صك  ول  موؤلفيها,  �أ�صماء  يعرف  ل  رمبا 

�أدر�ج �لرياح هي �صبب مهم يف هذ� �جلهل, �إل من رحم �هلل.

لن يفلح قوم وّلوا اأمرهم امراأة

روى �لبخاري عن �أبي بكرة - ر�صي �هلل عنه - ؛ �أنه ملا بلغ ر�صول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أن �أهل فار�س قد ملكو� عليهم بنت ك�صرى قال: »لن يفلح قوم 

ولُّو� �أمرهم �مر�أة« رو�ه �لبخاري.
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من �لفو�ئد: 
�أن تتوىل �لإمارة وما �صابهها؛ لأن يف ذلك م�صقة  - لي�س للمر�أة 
ودينها,  عقلها  ونق�س  ن�صيانها  وكييرثة  ل�صعفها  طاقتها  وفييوق  عليها 

وتقدميها �لعاطفة على �لعقل. 
- قيام �لرجال مبا ل ت�صتطيعه �لن�صاء, كما �أن �لن�صاء يقمن مبا 
�لأولد و�حلمل و�لولدة و�لطبخ وتزيني  �لرجال من تربية  ل ي�صتطيعه 

�لبيت ونظافته وما �صابه ذلك. 
فا�صلة  كانت  ولو   - للمر�أة  كله  �لبيت  �أميير  �لرجل  ترك  عدم   -
�إد�رة �لبيت و�لأولد ولو بالإ�صر�ف, فيقرها على  حكيمة - ؛ بل يتوىل 
بالإقد�م  �إىل ما قد تخونها عاطفتها  �أعمالها, وير�صدها  �ل�صائب من 

عليه.

ما يقوله زائر القبور

روي يف "�صحيح م�صلم": عن عائ�صة - ر�صي �هلل عنها -؛ قالت: 
كان ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص كلما كان ليلتها من ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ يخرج من �آخر 
ما  و�أتاكم  موؤمنني,  قوم  د�ر  عليكم  »�ل�صالم  فيقول:  �لبقيع,  �إىل  �لليل 
توعدون, غًد� موؤجلون, و�إنا �إن �صاء �هلل بكم لحقون. �للهم! �غفر لأهل 

بقيع �لغرقد«. 

تعمد النظر اإىل املراأة االأجنبية

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  زب  تييعيياىل:  �هلل  قيييال 
وقييال  )�لييينيييور(,  رب  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ 
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حيييرم �هلل(  مييا  �إىل  )�أي  �ليينييظيير«  �لييعييني  »..فيييييزنييا  �حلييديييث:   ملسو هيلع هللا ىلص يف 
رو�ه �لبخاري. وي�صتثنى من ذلك ما كان حلاجة �صرعية كنظر �خلاطب 
�لأجنبي  �لرجل  �إىل  تنظر  �أن  �ملييير�أة  على  كذلك  ويحرم  و�لطبيب. 

گ  گ  گ  گ  ک   ک  زب  تييعيياىل:  قييال  فتنة   نظر 
ڳ رب )�لنور(.

نظر  ويحرم  ب�صهوة,  و�حل�صن  �لأمييرد  �إىل  �لنظر  ويحّرم كذلك   
يجوز  وكل عورة ل  �مليير�أة,  �إىل عورة  و�مليير�أة  �لرجل,  �إىل عورة  �لرجل 
�ل�صيطان  ومن تالعب  ور�ء حائل.  ولو من  م�صها  يجوز  ل  �إليها  �لنظر 
ببع�صهم ما يفعلون من �لنظر �إىل �ل�صور يف �ملجالت وم�صاهدة �لأفالم 
هذ�  يف  �ل�صهو�ت  و�إثييارة  �ملف�صدة  وجانب  حقيقية,  لي�صت  �أنها  بحجة 

و��صح كل �لو�صوح.

م�شافحة املراأة االأجنبية

وهذ� مما طغت فيه بع�س �لأعر�ف �لجتماعية على �صريعة �هلل 
وتقاليدهم على حكم �هلل,  �لنا�س  باطل عاد�ت  �ملجتمع, وعال فيه  يف 
�لدليل؛  وبينت  �حلجة  و�أقمت  �ل�صرع  بحكم  �أحدهم  خاطبت  لو  حتى 
�تهمك بالرجعية و�لتعقيد وقطع �لرحم و�لت�صكيك يف �لنو�يا �حل�صنة.. 
�إلخ, و�صارت م�صافحة بنت �لعم وبنت �لعمة وبنت �خلال وبنت �خلالة 
وزوجة �لأخ وزوجة �لعم وزوجة �خلال �أ�صهل يف جمتمعنا من �صرب �ملاء, 
ولو نظرو� بعني �لب�صرية يف خطورة �لأمر �صرًعا ما فعلو� ذلك . قال 
�مل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »لأن يطعن يف ر�أ�س �أحدكم مبخيط من حديد خري له من 
�أن مي�س �مر�أة ل حتل له« رو�ه �لطرب�ين. ول �صك �أن هذ� من زنا �ليد 
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كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�لعينان تزنيان و�ليد�ن تزنيان و�لرجالن تزنيان و�لفرج 
يزين« رو�ه �لإمام �أحمد. وهل هناك �أطهر قلًبا من حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومع ذلك 
قال: »�إين ل �أ�صافح �لن�صاء« رو�ه �لإمام �أحمد, وقال �أي�صا: »�إين ل �أم�س 
�أيدي �لن�صاء« رو�ه �لطرب�ين. وعن عائ�صة - ر�صي �هلل عنها - قالت: 
ملسو هيلع هللا ىلص يد �مر�أة قط غري �أنه يبايعهن  �هلل  ر�صول  يد  م�صت  ما  و�هلل  "ول 
بالكالم" رو�ه م�صلم. �أل فليتق �هلل �أنا�س يهددون زوجاتهم �ل�صاحلات 

بالطالق �إذ� مل ي�صافحن �إخو�نهم.
تغني  ل  ثوب  ور�ء  من  و�مل�صافحة  حائل  و�صع  باأن  �لعلم  وينبغي 

�صيًئا فهو حر�م يف �حلالني.
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تناق�شات:

الفتوى لها اأهلها

ترى يف �إحدى �ل�صحف �أو �ملجالت حو�ًر� مع فنان �أو لعب فتطرح 
عليه �أ�صئلة �صرعية ليبدي ر�أيه فيها: ما ر�أيك يف �لزو�ج �ملبكر؟ ما ر�أيك 
يف تعدد �لزوجات؟ �إىل �أمثال تلك �لأ�صئلة �لتي ل يجوز �أن يتكلم فيها, 

�إلَّ من هو �أهل لذلك من �أهل �لعلم و�ملعرفة.
ولو �أن �أحًد� ��صتفتى عاملًا يف �أمر ريا�صي �أو فني لنتقده �جلميع. 
غريها  ويف  للجميع,  م�صاًعا  �لفتوى  يف  �لكالم  �أيكون  �هلل  �صبحان  فيا 

مق�صوًر� على �أهله.. �إن هذ� لهو �لتناق�س �لذي ما بعده تناق�س!

تناق�شات:

مواعيد االآخرين .. ومواعيد ال�شالة

نالحظ حر�س كثري من �لنا�س على �صبط مو�عيدهم مع �لآخرين, 
فاإذ� كان بني رجلني موعد يف �صاعة حمددة؛ فاإن كل منهما يحر�س على 
عدم �لإخالل باملوعد, ورمبا تقدم قبل �ملوعد بوقت كاٍف, وبخا�صة �إذ� 

كان موعده مع �صخ�س ذي مكانة �أو له منزلة و�صرف بني �لنا�س.
وهذ� كله ل عيب ول لوم على فاعله, بل �لعيب كل �لعيب على من 
يخلف �ملو�عيد �أو يتاأخر عنا.. لكن لو نظرنا باملقابل �إىل حال �لنا�س يف 
وتبكريهم  لها  و��صتعد�دهم  �إقامتها  و�لتز�مهم مبو�عيد  �صالتهم  �أمر 
�إليها. �إن �لناظر يف ذلك يرى �أن كثرًي� من �مل�صلني يتثاقلون ويتكا�صلون 
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تكا�صلهم  ب�صبب  �لإحر�م  تكبرية  فاتتهم  فرمبا  �ل�صالة  �إىل  �لقيام  يف 
وتثاقلهم.

فنقول لهوؤلء: هل مو�عيدكم و�لتز�مكم مع �لنا�س �أعز عليكم من 
�للتز�م مبو�عيد �ل�صالة؟!

هوان الع�شاة على اهلل وهالكهم

�صرخ  ر�أى  قرب�س,  جزيرة  �مل�صلمون  فتح  ملا  �لييدرد�ء  �أبو  هو  ها 
�لدرد�ء:  �أبا  يا  له:  قيل  كثرًي�,  فبكى  بع�س,  �إىل  بع�صهم  وبكاء  �أهلها, 
ما يبكيك يف يوم �أعز �هلل فيه �لإ�صالم و�أهله؟ قال: ويحكم, ما �أهون 
�خللق على �هلل �إذ� هم تركو� �أمره, بينما هم �أمة ظاهرة طاهرة تركو� 
�أمر �هلل, ف�صارو� على ما ترون. ول نذهب بعيًد�, بل نقلب للنظر �إىل 
و�صكت  �أمر�وؤهم,  فطغى  و�صعادة,  هناء  يف  �لعي�س,  رغد  يف  كانو�  من 
منكر,  عن  ُنهي  ومييا  مبعروف,  تكلم  فما  دعاتهم,  و�أبل�س  علماوؤهم, 
�أخذ عزيز مقتدر  �أخذهم  ثم  فاأمهلهم �هلل,  يد ظامل,  يوؤخذ على   ومل 
رب  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گگ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  زب 
)هود(.. �إليكم خيار�ن ل ثالث لهما: �إما �أمر مبعروف, ونهي عن منكر 
بقوة, و�أخذ على يد �لظامل, و�إما �صرب للقلوب, ثم لعنة توجب طرًد� 
�إعييذ�ًر� بني يدي �هلل,  �أقييول هذ�  و�إبعاًد� من رحمة �هلل - عز وجل - 
و�إقامة للحجة عليكم, وحتذيًر� من �أن يقع بنا باأ�س �هلل؛ فاإن باأ�س �هلل 
ل يرد عن �لقوم �ملجرمني, بينما �لأمم هانئة و�دعة, ترتك �أمر �هلل, 
وترتكب نهيه, ول �آمر, ول ناه, �إذ باجلو يدلهم, و�لدماء جتري, و�خلوف 

و�لقلق يعم, هذه �صنة �هلل, ميهل �لظامل حتى �إذ� �أخذه مل يفلته.
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جماهدة النف�س

�ملوبقات..  على  و�لإقييبييال  �ملعا�صي  فعل  على  نف�صي  تغلبني  �س: 
فماذ� �أ�صنع؟

�لطاعات  على  �لإقبال  على  تعينك  كثرية  �أمييور  هناك  �جلييو�ب: 
وترك �ملوبقات, منها:

1- �صحبة �لأخيار.
2- �لبيئة �ل�صاحلة.

3- �لزوجة �ل�صاحلة.
4- �لتفكر يف خملوقات �هلل.
5- مطالعة �صري �ل�صاحلني.

6- قر�ءة ق�ص�س �لأنبياء.

7- �صغل �لوقت بالطاعات.
8- �لرتبية على يد �صيخ مرٍب عامٍل.

9- زيارة �ملقابر.
10- زيارة �ملر�صى.

11- ��صتماع �ل�صر�ئط �ل�صوتية �لتي تتحدث عن �لقرب و�لآخرة, 
وكذ� قر�ءة بع�س �لكتب يف ذلك.

12- حما�صبة �لنف�س.
13- �للجوء �إىل �هلل بالدعاء و�ل�صتغاثة و�لبعد عن �ملعا�صي.

14- و�أخرًي� معاقبة �لنف�س عند �لتق�صري �إن مل تتد�َو مبا �صبق, 

www.alukah.net
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�لطعام, وهجر طعام معني  قلة  �لدو�ء  �لدو�ء كي, ومن هذ�  �آخر  فاإن 
حتبه نف�صك, و�لنوم على فر��س يقظ, و�لت�صدق مببلغ كبري عند �لوقوع 

يف �ملع�صية �ملتكررة.
و�إليك هذه �ملو�قف �لتي تبني لك كيفية �ملجاهدة.

اأ�شباب كراهية املوت

�ملوت �صنة م�صاهدة تتكرر كل يوم, بل كل حلظة, ومع ذلك يكرهه 
كثري من �لنا�س ويخافونه, ويرهبون لقاءه, ومنهم من ل ي�صمع �إىل ذكر 
�ملوت, بل �إذ� ذكر �ملوت على م�صامعه مل يتاأثر باأهو�له وكاأنه خملد يف 
هذه �لدنيا ولن ياأتيه �ملوت؛ فالأ�صقياء و�لغافلون عن �ملوت يكرهونه مع 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�أكرثو� من ذكر هادم �للذ�ت«, و�لنا�س يكرهون  �أن �لر�صول 

�ملوت لأ�صباب عدة, منها:
تذكر  وعدم  �لرجاء  وف�صحة  �لأمل  وطول  �لدنيا,  �حلياة  • حب 

�ملوت يف كل وقت ويف كل حني.
من  �لإن�صان  �قرتفه  ما  على  تعاىل  �هلل  عقاب  خمافة  عدم   •

�ملاآثم و�لذنوب يجعله يتجاهل ما هو فيه ول يتذكر �ملوت.
• عدم �ل�صتعد�د للموت وما بعده, وغرور �لإن�صان بدنياه وبعده 

عن منهج خالقه, وعدم �إدر�ك �لإن�صان مل�صريه �ملحتوم.
ومال  وعقار�ت  ن�صاء  من  و�مللذ�ت,  �ل�صهو�ت  يف  �لنخر�ط   •
عما  غفلة  يف  �لإنيي�ييصييان  يجعل  ممييا  ذلييك؛  �إىل  ومييا  �لظاملني,  وخييدميية 

ي�صري �إليه.
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ف�صاًد�. �لأر�س  يف  و�ل�صعي  و�لظلم  و�لتكرب  �لقلب  • ق�صوة 
• �لغفلة و�لتق�صري يف حق �هلل تعاىل وعدم �لتاأهب للتوبة وعدم 
�لأهييو�ء  �أهل  و�صحبة  �لأمييل,  وطول  و�لت�صويف  �لذنوب  من  �ل�صتغفار 

و�أهل �ملعا�صي.

قوادح االإميان

مما يقدح يف �لإميان �ل�صتهز�ء بالدين.. فهو ردة عن �لإ�صالم.. 
گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  زب  تييعيياىل:  قيييال 

گ گ گڳ ڳڳ رب )�لتوبة(.

ل  قدمي  دين  �لإ�صالم  �إن  �ملتفيقهون:  بع�س  يقوله  ما  هذ�  ومثل 
ي�صلح لع�صرنا, �أو �إنه تاأخر ورجعية, �أو يقولون: �إن �لقو�نني �لو�صعية 

�أح�صن من �لإ�صالم, وهذ� كله ردة عن �لإ�صالم.
�أنييزل �هلل, فمن  �أكييرب �لييقييو�دح يف �لإميييان �حلكم بغري ما  وميين 
مقت�صى �لإميان باهلل �حلكم ب�صرعه يف �لأقو�ل و�لأفعال و�خل�صومات 

زب ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  و�لأمو�ل, ويف �صائر �حلقوق. قال تعاىل: 
ھ ھ ھ رب )�ملائدة: 44(.

و�ل�صر�ء,  �لبيع  �صيء يف  كل  �هلل يف  �أنييزل  من �حلكم مبا  فالبد 
و�ل�صرقة و�لزنا, ويف غريها, ولي�س يف �أحكام �لطالق و�لزو�ج و�لأحو�ل 

�ل�صخ�صية فقط.
بل من �صرع قو�نني للنا�س وزعم �أن هذه �لقو�نني �أن�صب و�أف�صل 

من حكم �هلل فهو كافر.

www.alukah.net



1292

جنة الفقرات الثقافية

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  زب  تعاىل:  �هلل  قال 
ۇ ۇ ۆۆ رب )�ل�صورى: 21(.

ويف �ل�صحيح �أنه ملا �أنزل �هلل: زب ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب )�لتوبة: 31(. قال عدي بن حات - ر�صي �هلل 
عنه - ملا قر�أها قال: يا ر�صول �هلل.. ل�صنا نعبدهم.. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »�ألي�س 
يحلون لكم ما حرم �هلل فتحلونه.. ويحرمون ما �أحل �هلل فتحرمونه؟«.. 

قال: بلى.. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »فتلك عبادتهم«.
ول  �ملوؤمنني,  معاد�ة  �أو  �لكفار,  مو�لة  �لإميييان  يف  �لقو�دح  ومن 
 �صك �أنه يجب على �مل�صلمني �أن يحذرو� مو�دة �لكافرين؛ كما قال تعاىل: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
على  تييدل  كلها  �لآيييات  بل   ..)1 )�ملمتحنة:  رب  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  

كفرهم باهلل, وعلى كيدهم لالإ�صالم و�أهله.

ر�شائل اإىل حمرومة

يف  معهن  وجلو�صِك  لل�صاحلات  حبك  يف  �إنييك  �ملحرومة:  �أيتها 
ذلك خري كثري, و�ملرء يح�صر يوم �لقيامة مع من �أحب, وكذلك "�ملرء 
على دين خليله فلينظر �أحدكم من يخالل". ومن �ملتوقع من خمالطتك 
�أن  مقرر  هو  وكما  يييوم!!  كل  يف  وتتغريي  بهن  تتاأثري  �أن  لل�صاحلات 
�ل�صاحبة �صاحبة, ولكن يوؤ�صفني حقيقة �أن �أر�ِك تخالطينهم ول تتاأثري 
باأخالقهن ول دينهن, و�إن �للوم لين�صب عليِك حينما تق�صري مثاًل يف 
�ل�صالة على وقتها, ملاذ�؟ لأنك تخالطني �ل�صاحلات, و�ل�صاحلات من 
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�صعارهن �ملحافظة على �صالة يف وقتها؛ فاإن هذ� من �لتناق�س بالقدوة. 
�أن ت�صفني ح�صاباتك مع نف�صك  �إىل  �لتاأثر يدعوِك  و�إن �جلمود وعدم 
)�لعنكبوت:  رب  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  زب 

.)69
�أيتها �ملحرومة: �إن �صديقات �ملا�صي يجب �أن تتخل�صي منهن لأن 
تاريخِك  يعرفون  حقيقة  فهم  �هلل,  حرم  ما  على  كان  معهن  �رتباطِك 
�إىل  حتني  قد  ر�أيتيهم  فيياإذ�  عنِك,  �ل�صعف  ونقاط  حياتِك  وتفا�صيل 
�إميانِك,  وي�صعفون  عليِك  ي�صغطون  �أو  �ملع�صية,  �إىل  وت�صتاقي  �ملا�صي 
كما هو �لو�قع �ليوم, فال تقويل: �أخاف �أن يك�صفو� �أ�صر�ري �أيام �لغفلة؛ 
فهذ� لي�س عذًر� لال�صتمر�ر معهم. فاإذ� كنِت قد بد�أِت �صفحة جديدة 
ومّن �هلل عليك بالهد�ية؛ فال د�عي �أن ت�صغلي تفكريِك معهم؛ فاهلل - 
�صبحانه وتعاىل - و�لنا�س كذلك لن يحا�صبوك على ما�صيك �لأول ما 
دمت بد�أِت حياة جديدة, وهب �أنهم ك�صفو� �أ�صر�رِك, فك�صف �لأ�صر�ر 
 يف هذه �لدنيا �أخف من ك�صف �لأ�صر�ر �أمام �هلل و�خلالئق يوم �لقيامة 
و�أظيينييِك   ,)18 )�حلييياقييية:  رب  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  زب 

ت�صتطيعني �أن تفرقي بني �ملوقفني, ففكري وتاأملي.
�أيتها �ملحرومة: لقد �أ�صابتنا �لتخمة من �صماعنا للكم �لهائل من 
�ملعلومات و�ملو�عظ �لإميانية, ومع ذلك كله فاإن ميز�ن �لإميان عندنا 
زب گ گ ڳ ڳ ڳ رب  �لعمل:  ترك  هو  و�ل�صبب  �صعيف, 
)�لربوج: 11(, فحديثنا مثاًل عن ق�صايا �لأمة �لإ�صالمية �أ�صبح ديدننا 
حديثنا  �أن  �مل�صيبة  لكن  وجميل,  طيب  هذ�  �أن  �صك  ول  �ملجال�س,  يف 
عن هذه �لق�صايا مل نوظفه �لتوظيف �ل�صرعي, بل جعلنا عادة نتكلم به 
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باأل�صنتنا, لكن قلوبنا ل حترتق من �لد�خل مل�صاب �لأمة. ولكي نربهن 
على ذلك �أننا مل نبحث عن حل لهذه �لق�صايا منذ زمن طويل, و�حلل 

هو:
وتربية,  دعييوة  �أنف�صنا  من  فنبد�أ  �لد�خل,  من  ناهد  �أن  �أوًل: 

ولغرينا دعوة وتوجيًها؛ حتى ت�صبح �لدعوة هاج�ًصا وهًما يف قلوبنا.
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  زب  �هلل:  �إىل  وتوبتنا  رجوعنا  ثانًيا: 

ۈ رب )حممد: 7(.
عمل.  �إىل  �لنبوية  و�لتوجيهات  �لقر�آنية  �ملو�عظ  ترجمة  ثالًثا: 
وهذ� هو بيت �لق�صيد وبد�ية �لنطالق لتحرير قلوبنا من رق �ل�صهو�ت 
و�ل�صبهات لكي يزد�د �لإميان عندنا, فالإميان هو �حلل جلميع م�صاكلنا 
وق�صايانا �ملعا�صرة.. فما �لذي جعل �ل�صحابة ينت�صرون على �أعد�ئهم 
ويو��صلون بني �ملعارك وجو�رحهم مكلومة بالدماء مع قلة عددهم وكرثة 

عدد عدوهم؟ �إنه �لإميان ول منازع.
هذه  يف  و�مل�صاركة  للح�صور  دعييوتييِك  مييرة  كييم  �ملييحييروميية:  �أيتها 
وقلت  علمًيا  برناجًما  هناك  �أن  �أخربتِك  مرة  وكم  �لرتبوية,  �ملحا�صن 
لِك: ل جتعلي �لفر�صة تفوتِك, ومع ذلك كله تقابليني بالرف�س و�لعتذ�ر 
بكرثة �مل�صاغل �خلا�صة �أو �لعامة. فاإىل متى يا �أختي �لغفلة؟ و�إىل متى 
وكيف  �جلماعات.  ومفرق  �للذ�ت  هييادم  يهاجمِك  �أن  �إىل  �لعييتييذ�ر؟ 
تقابلي �هلل يوم �لقيامة؟ �أتريدين �أن تقابليه �صفر �ليدين؟ فاأين �حلياء 
من �هلل؟ وكيف جتيبني وهو ي�صاألِك عن �صبابِك فيم �أبليتيه؟ وعن عمرك 
بينِك  لي�س  �مللوك  ملك  تقابلني  �إنِك  له؟  �صتقولني  فماذ�  �أفنيتيه؟  فيما 
ت�صكب  حينما  مر�رته!!  �أ�صد  وما  �ملوقف!  �أ�صعب  ما  ترجمان..  وبينه 
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زب  هناك  �لندم  ينفع  ل  هيهات  لكن  �لإن�صان,  يندم  حينها  �لعرب�ت, 
جئ  یی  ی   ی  ىئ  زب  )�ل�صافات(,  رب  يب  ىب  مب  حبخب 

حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب رب )�لزمر(.

�أيتها �ملحرومة: لقد �أطلت عليِك كثرًي� وقد �آن �لرحيل, ولعلي ل 
�ألقاِك بعد يومي هذ�, �أل هل بلغت �للهم فا�صهد, و�آخر دعو�نا �أن �حلمد 

هلل رب �لعاملني.

الدين واحد والِفرق كثرية

كان �لنا�س �أمة و�حة, �أي على دين و�حد, �أو ر�أي و�حد, �جتمعو� 
زب ڀ ٺ ٺ  تعاىل:  يقول  �هلل,  �إل  �إلييه  ل  �أنييه  به:  و�أخييذو�  عليه 
فاختلفو�  )�لأنييبييييياء(.  رب  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
تعاىل:  فقال  مفاهيمهم,  ت�صعبت  وعندما  فهمهم,  تباين  ملا   وتفرقو�, 
)�لأنييبييييياء(,  رب  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  زب 
يعني تفرقو�, و�ّدعى كل منهم �أنه على �حلق وغريه على �لباطل. وقوله 
"تقطعو�" يعني جعلو� ما كان و�حًد� قطًعا �صغرية, وقنع كل و�حد بقطعة 
بعد �أن كان معه �لكل, فاملوحد هو من معه �لكل, و�ليهودي و�لن�صر�ين, 
و �ملجو�صي, و �ل�صابئ, �إلخ, كل منهم قد �جرت�أ جزًء� و�عتقد �أن معه 
منهم  ف�صار  بينهم  فيما  �ختلفو�  مثاًل  �لن�صارى  �إن  بل  �ل�صو�ب,  كل 
�لبع�س  بع�صهم  وكّفر  �إلخ,  و�لربوت�صتانتي  و�لكاثوليكي,  �لأرثوذك�صي, 
وكل هوؤلء ما لهم يف �لنهاية �إىل �هلل فيق�صى بينهم فيما فيه يختلفون. 
�لدين وحده, لكنه يف كل �صيء, و�لتباين  و�لآية عامة, و�حلق لي�س يف 
فيه قد يكون ظاهرة �صحية, وقد يجلبه, غري �أن هناك �ختالًفا ولي�س 

تبايًنا, وفيه يكون �ل�صر�ع و�حلرب و�ملكيدة.
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اإذا اقرتبت ال�شاعة تنزع الربكة من كل �شيء

يف حديثه ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم �ل�صاعة حتى يتقرب �لزمان, فتكون �ل�صنة 
كال�صاعة,  �ليوم  ويكون  كاليوم,  و�جلمعة  كاجلمعة,  و�ل�صهر  كال�صهر, 
وتكون �ل�صاعة كاحرت�ق �ل�صعفة«, �أي كاأنها ملحة, و�ملر�د نزع �لربكة من 
كل �صيء حتى �لزمان, فتق�صر �لأيام, ومت�صي �ل�صهور, و�ل�صنون �صر�ًعا, 
�إل و�لذي بعده  وهذ� �لق�صر معنوي, وقال: »فاإنه ل ياأتي عليكم زمان 
و�لقائم  �لقائم,  �لقاعد فيها خري من  »�صتكون فنت,  �أ�صر منه«, وقال: 
لها  �صرف  من  �ل�صاعي.  من  خري  فيها  و�ملا�صي  �ملا�صي,  من  خري  فيها 
�أو معاًذ� فليعذ به«, ومعنى ت�صت�صرفه  ت�صت�صرفه, فمن وجد منها ملجاأ 
تهلكه باأن ي�صرف منها على �لهالك, وهذه �لأحاديث ينبغي �أن نقابلها 
�ملنكر  و�إنكار  �لبتالء,  �أ�صلها  �لفتنة  عن  يقال:  �أن  و�ل�صو�ب  بال�صك, 
و�جب على كل من قدر عليه, فمن �أعان �ملحق �أ�صاب, ومن �أعان �ملخطئ 

�أخطاأ.

الدعوة اإىل اهلل

)�لقلم(,  زب ڱ ڱڱ ں ں رب   :- وعال  - جل  �هلل  قال 
قالت عائ�صة - ر�صي �هلل عنها - : "كان خلقه �لقر�آن".

يعنى  و�أن  �لكرمي,  بالقر�آن  يهتم  �أن  له  ينبغي  �هلل  �إىل  فالد�عية 
حتى  �إليه؛  لهم  وتوجيًها  �لنا�س  على  وقيير�ءة  وتعقاًل  وتدبًر�  تييالوة  به 
يدر�صوه ويتعلموه ويعملو� به, وهكذ� �ل�صنة يعلمهم �إياها وين�صرها بينهم 
ملسو هيلع هللا ىلص و�صرية �أ�صحابه؛ حتى ي�صريو�  ويحثهم عليها, ويو�صح �صرية �لنبي 
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على طريقهم �ل�صالح وعلى نهجهم �لطيب. وهذ� هو �لطريق و�ل�صبيل 
و�لبدع,  و�خليير�فييات  �ل�صرك  من  �لنا�س  وتخلي�س  �لإ�صالم  ن�صر  �إىل 
�إىل �هلل باحلكمة و�ملوعظة �حل�صنة,  �إىل �هلل و�إر�صادهم  وهو دعوتهم 
و�جلد�ل بالتي هي �أح�صن على �صوء �لآيات �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية 
و�لطريقة �ل�صلفية �لتي �صار عليها ر�صول �هلل - عليه �ل�صالة و�ل�صالم 

-, و�صار عليها �أ�صحابه �لكر�م و�أتباعهم باإح�صان. 

عوائق يف طريق التوبة

- �أختي �لكرمية ما �لذي يعوقِك عن �ل�صالة يف وقتها؟ 
)1( لذة �لنوم؟

ل خري يف لذة تعقبها ح�صرة وند�مة: 
عن �أن�س بن مالك - ر�صي �هلل عنه - قال: قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»يوؤتى باأنعم �أهل �لدنيا من �أهل �لنار يوم �لقيامة في�صبغ )�أي يغم�س( 
يف �لنار �صبغة, ثم يقال: يا �بن �آدم, هل ر�أيت خرًي� قط؟ هل مر بك من 

نعيم قط؟ فيقول: ل و�هلل يا رب ...« �أخرجه م�صلم.
�أختي �لكرمية هذ� �أنعم �أهل �لدنيا فكيف مبن دونه؟!!

مقعد  يف  �أبدية  لذة  على  �صاعة  لذة  تف�صلني  هل  �لكرمية  �أختي 
�صدق عندمليٍك مقتدر.

)2( �مل�صقة؟
�أختي.. قد يكون �لقيام لل�صالة �لفجر فيه م�صقة من حر �أو برد �أو 
نحوهما, لكن هل قارنِت بني حر �ل�صيف, و�صموم جهنم؟ �أم هل قارنِت 

زب چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  وزمهرير جهنم؟  �ل�صتاء,  برد  بني 
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ڌڌڎ ڎ ڈ ڈ رب )�لتوبة: 81(.

)3( �ل�صيطان وتثبيطه؟ 
�أختي.. هل ت�صلمي نف�صِك لعدوِك ليلقي بها يف جهنم زب ڃ ڃ 

ڃ ڃ  چ چ چ  رب )فاطر: 6(. 

م�شائل يف التوبة

وترك  �ملحرمات,  فعل  من  تكون  �لتي  هي  �لو�جبة  �لتوبة   -1
�لو�جبات. 

وترك  �ملكروهات,  فعل  من  تكون  �لتي  هي  �مل�صتحبة  �لتوبة   -2
�مل�صتحبات. 

3- �لتوبة �لن�صوح هي �خلال�صة, �ل�صادقة, �لنا�صحة, �خلالية 
وتقع؛ ملح�س  �لذنوب,  تكون من جميع  �لتي  و�لعلل, وهي  �ل�صو�ئب  من 

خوف �هلل, وخ�صيته, و�لرغبة فيما لديه. 
بع�س  من  يتوب  �أن  وهي  �لذنوب,  بع�س  من  �خلا�صة  �لتوبة   -4
على  �إ�صر�ره  مع  �لربا  من  يتوب  كاأن  بع�صها  على  �إ�صر�ره  مع  �لذنوب 

�صرب �خلمر. 
وحكم هذه �لتوبة �أنها ت�صح فيما تاب منه, �صريطة �أن يكون باقًيا 

على �أ�صل �لإميان. 
5- �لتخل�س من �حلقوق, و�لتحلل من �ملظامل. 

�هلل,  �إىل  تاب  �إذ�  تقبل  �أنها  �ل�صحيح  �ملتعمد,  �لقائل  توبة   -6
و�صلم نف�صه لورثة �لقاتل؛ لياأخذو� حقهم �إما بالق�صا�س, �أو �لدية, �أو 
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�لعفو. 
7- توبة �لعاجز عن �ملع�صية, وهي �أن �لعا�صي �إذ� حيل بينه وبني 
عليه  حكم  كمن  �أو  بالق�صا�س,  عليه  حكم  كمن  يعملها  كان  مع�صية 
بال�صجن �ملوؤبد؛ فهل له توبة؟ �ل�صحيح �أن له توبة, وتكون بالندم, وترك 

�لتمني و�لود�د للمع�صية. 
8- نق�س �لتوبة: وهي �أن يتوب �لعبد, ثم يرجع �إىل �لذنب؛ فيكون 
�إثم  عليه  يرجع  و�لذي  �لتوبة,  يجدد  �أن  ويلزمه  للتوبة,  ا  ناق�صً حينئذ 
�لذنب �جلديد ل �ملا�صي؛ لأن �ملا�صي قد �رتفع بالتوبة, و�صار مبنزلة 

ما مل يعمله. 
للعبد  كييان  فييياإذ�  �لتوبة؛  بعد  �لتائب  �إىل  �حل�صنات  رجييوع   -9
ح�صنات, ثم عمل بعدها �صيئات ��صتغرقت ح�صناته �لقدمية, و�أبطلتها, 
لأن  �لقدمية؛  ح�صناته  �إليه  عييادت   – ن�صوًحا  توبة  ذلك  بعد  تاب  ثم 
مل  كاأنها  و�صارت  بالتوبة,  �رتفعت  قد  �لطاعتني  بني  �ملتخللة  �لإ�صاءة 

تكن, فتالقت �لطاعتان, و�جتمعتا. 
10- فعل مع�صية من �ملعا�صي ل ي�صوغ فعل غريها. 

11- فعل �ملحرمات ل ي�صوغ ترك �لطاعات. 
12- فعل �ملعا�صي ل ي�صوغ �ملجاهرة بها, �أو �لدعوة �إليها. 

13- فعل �ملعا�صي ل ي�صوغ لالإن�صان بغ�س �لطاعة و�أهلها, وحب 
�ملع�صية و�أهلها. 

و�إ�صاءة  �لإ�صاءة,  لالإن�صان  ت�صوغ  ل  �لنا�س  �إ�صاءة فالن من   -14
�لأم�س ل ت�صوغ �إ�صاءة �ليوم. 

www.alukah.net



1300

جنة الفقرات الثقافية

15- فعل �ملعا�صي ل ي�صوغ �ل�صتهانة بها. 
16- فعل �ملعا�صي ل ي�صوغ �ل�صتهانة بالطاعات �لي�صرية. 

عن  و�لنهي  باملعروف  �لأميير  ترك  ي�صوغ  ل  �لذنوب  �رتكاب   -17
�ملنكر, و�لدعوة �إىل �هلل. 

من اأ�شرار املعا�شي

1- حرمان �لعلم و�لرزق. 
2- �لوح�صة �لتي يجدها �لعا�صي يف قلبه, وبينه وبني ربه, وبينه 

وبني �لنا�س. 
3- تع�صري �لأمور.
4- �صو�د �لوجه. 
5- وهن �لبدن. 

6- حرمان �لطاعة. 
7- تق�صري �لعمر وحمق بركته. 

8- ظلمة �لقلب, و�صيقه, و�أمله, وحزنه, و�نح�صاره, و�صدة قلقه 
و��صطر�به, ومتزق �صمله, و�صعفه عن مقاومة عدوه, وتعريه عن زينته. 

9- �ملعا�صي تزرع �أمثالها. 
10- تقوي �إر�دة �ملع�صية يف �لقلب. 

�إر�دة �لتوبة  �إر�دة �لتوبة �صيئا ف�صيًئا �إىل �أن تن�صلخ  11- ت�صعف 
من �لقلب بالكلية, في�صتمرئ �صاحبها �ملع�صية, وين�صلخ من ��صتقباحها. 

12- �ملع�صية �صبب لهو�ن �لعبد على ربه. 
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13- �صوؤمها ل يقت�صر على �لعا�صي, بل يعود على غريه من �لنا�س 
و�لدو�ب. 

14- �ملع�صية تورث �لذل. 
15- تف�صد �لعقل. 

16- تدخل �لعبد حتت �للعنة. 
17- حترمه من دعوة �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص ودعوة �ملالئكة, ودعوة �ملوؤمنني. 

18- تطفئ نار �لغرية من �لقلب. 
19- تذهب �حلياء. 

20- ت�صعف يف �لقلب تعظيم �لرب. 
21- ت�صتدعي ن�صيان �هلل لعبده, وتخليته بينه وبني نف�صه و�صيطانه. 

22- تنزل �لرعب يف قلب �لعا�صي. 
23- تزيل �أمنه, وتبدله به خمافة؛ فاأخوف �لنا�س �أ�صدهم �إ�صاءة. 

24- تخرج �لعبد من د�ئرة �لإح�صان, ومتنعه ثو�ب �ملح�صنني. 
25- ت�صعف �صري  �لقلب �إىل �هلل و�لد�ر �لآخرة. 

26- ت�صغر نف�س �لعا�صي. 
27- تعمي قلبه. 

28- ت�صقط منزلته. 
29- ت�صلبه �أ�صماء �ملدح و�ل�صرف. 
30- تك�صوه �أ�صماء �لذل و�ل�صغار. 

31- جتعله من �ل�صفلة بعد �أن كان مهياأ لأن يكون من �لعلية. 
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32- جترئ عليه �صياطني �جلن و�لإن�س؛ في�صري يف �أ�صرهم بعد 
�أن كانو� يرهبونه, ويخافونه. 

33- توقع �لعا�صي يف بئر �حل�صر�ت؛ فال يز�ل يف ح�صرة د�ئمة؛ 
فكلما نال لذة نازعته نف�صه �إىل نطريها �إن مل يق�س منها وطًر�, �أو �إىل 
غريها �إن ق�صى وطره منها, وما يعجز عنه من ذلك �أ�صعاف �أ�صعاف 
ما يقدر عليه, وكلما ��صتد نزوعه, وعرف عجزه ��صتدت ح�صرته وحزنه؛ 
فيا لها من نار قد عذب بها �لقلب يف هذه �لد�ر قبل نار �هلل �ملوقدة �لتي 

تطلع على �لأفئدة. 
�لذي ل  �لوقت,  و�أغالها وهو  و�أنف�صها,  �لأ�صياء  �أعز  34- ت�صيع 

عو�س عنه, ول يعود �أبًد�. 
35- وباجلملة, فالآثار �لقبيحة للمعا�صي �أكرث من �أن يحيط بها 
�لعبد علًما؛ فخري �لدنيا و�لآخرة بحذ�فريه يف طاعة �هلل, و�صر �لدنيا 

و�لآخرة بحذ�فريه يف مع�صية �هلل. 

الفرقة بني ال�شيعة والراف�شة

�ل�صيعة  �لر�ف�صة؛ لأن  �أعم من  �ل�صيعة  �ل�صيعة, بل  �لر�ف�صة هم 
و�أما  لهم,  يجب  مما  �أكرث  تعظيًما  �لبيت  �آل  م  عظَّ من  كل  على  تطلق 
�هلل  ر�صي   - �حل�صني  بن  علي  بن  زيييد  رف�صو�  �لذين  فهم   �لر�ف�صة 
عنهما - حني جاءو� �إليه و�صاألوه عن �أبي بكر وعمر فاأثنى عليهما خرًي�, 
�أن  وقال: هما وزير� جدي, فرف�صوه؛ لأن �لر�ف�صة من جهلهم يظنون 
من �أثنى على �أبي بكر وعمر فقد قدح يف علي, ومن �أحب �أبا بكر وعمر 
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نف�صه  طالب  �أبييي  بن  علي  وهييذ�  جهلهم,  من  وهييذ�  ا,  عليَّ �أبغ�س   فقد 
- ر�صي �هلل عنه - عرف �حلق لأهله, فكان يقول علًنا: خري هذه �لأمة 
بعد نبيها �أبو بكر ثم عمر, لكن بع�س �لر�ف�صة يقولون: �صر هذه �لأمة 
�أبو بكر وعمر. ن�صاأل �هلل �لعافية, وهم يدعون �أنهم �أولياء لعلي بن �أبي 
طالب و�آل �لبيت, وعلي بن �أبي طالب و�آل �لبيت بريء من طريقتهم, 
ول �صيما �أن بع�س هوؤلء �لر�ف�صة يدعي �أن من �أئمتهم �لذين يقولون: 
هم �أئمتنا من هو يف مرتبة ل ينالها ملك مقرب ول نبي مر�صل, �أي: �أن 
�أئمتهم �أف�صل من �لأنبياء و�أف�صل من �ملالئكة, بل منهم من يقولون: �إن 
�لأئمة هم �لذين يدبرون �لكون, ويخرجون �هلل - عز وجل - من تدبري 
�لكون, ن�صاأل �هلل �لعافية, وهذ� �صرك �أكرب خمرج عن �مللة, من �دعى 
�أن للكون مدبًر� �صوى خالقه - عز وجل - فهو كافر مرتد عن �لإ�صالم, 
 حتى و�إن �صلى و�صام ودعا وحج و�عتمر, فذلك ل ينفعه, قال �هلل تعاىل: 

زب ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ رب )�لفرقان(.
و�لر�ف�صة فرق متعددة, لكن من كانت طريقته ما و�صفت لكم, 
�أي: �أنه يعتقد �أن هناك مدبًر� للكون من �لأئمة �صوى رب �لكون فهو كافر 

ول�صك يف كفره.

خروج الريح ال يوجب اال�شتنجاء

خروج �لريح من �لدبر ناق�س للو�صوء لقول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ين�صرف 
حتى ي�صمع �صوًتا �أو يجد ريًحا« رو�ه �لبخاري.
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لكنه ل يوجب �ل�صتنجاء, وهنا م�صاألة تخفى على كثري من �لنا�س, 
وهي: 

ثم  �ل�صالة,  وقت  ح�صور  قبل  يتغوط  �أو  يبول  �لنا�س  بع�س  �إن 
من  بد  ل  �أنه  يظن  �لو�صوء  و�أر�د  �ل�صالة,  وقت  جاء  فيياإذ�  ي�صتنجي, 
�إعادة �ل�صتنجاء وغ�صل �لفرج مرة ثانية, وهذ� لي�س ب�صو�ب؛ لأنه �إذ� 

طهر �ملحل فال حاجة �إىل �إعادة غ�صله.

اأخطاء يقع فيها احلجاج يف عرفة

�أختي �لطالبة: هناك بع�س �لأخطاء �لتي يرتكبها �حلجاج جهاًل 
منهم, �أ�صع بني يديك بع�صها؛ حتى تعبد ربك على ب�صرية من �أمرك, 

ولرت�صد من يقع فيها فمن ذلك: 
- �لوقوف خارج حدود عرفة �أو �لوقوف يف بطن عرنة؛ لأنه لي�س 

من عرفة. 
ومل  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�صول  ي�صمه  فلم  خطاأ  وهييذ�  عرفة,  يوم  �صيام   -

ير�صد �إليه �حلجاج, �أما غري �حلجاج في�صرع لهم �صيامه. 
- �لن�صر�ف من عرفة �إىل مزدلفة قبل غروب �ل�صم�س. 

- �لتكلف بالذهاب �إىل �جلبل و�صعوده و�لتم�صح به, و�عتقاد �أن له 
ف�صاًل ومزية و�أن �حلج ل ي�صح �إل ب�صعوده. 

�لدعاء,  عند  �لرحمة(  )جبل  ي�صمونه  �لذي  �جلبل  ��صتقبال   -
و�ل�صحيح ��صتقبال �لقبلة. 
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- �لن�صغال باإعد�د �لطعام وذبح �ل�صياه و�ل�صحك و�ملز�ح و�لكالم 
�لباطل و�للغو و�لت�صول وترك �لدعاء. 

و�لتربك  و�لغيبة  �لدخان  و�صرب  كالت�صوير  �ملعا�صي  �رتكاب   -
وعدم  �لن�صاء  �إىل  و�لنظر  بالنبي  و�ل�صتغاثة  و�أحجاره  �لرحمة  بجبل 

غ�س �لب�صر. 
�لع�صر  وقت  �أن  �لعلم  مع  بالرحيل,  �لع�صر  �آخر  �لن�صغال يف   -

�أف�صل وقت للدعاء, وهو وقت مباهاة �هلل بعباده. 
- مز�حمة �حلجاج و�لغ�صب و�جلد�ل و�ل�صب و�ل�صتم, و�لإزعاج 
ببوق �ل�صيارة و�ل�صرعة �لعظيمة حال �لن�صر�ف من عرفة �إىل مزدلفة. 
)�لوقوف  معنى  �أن  يح�صبون  �حلجاج  بع�س  �أن  �لغريب  من   -
بعرفة( �أن يظل �حلاج و�قًفا على قدميه �إىل غروب �ل�صم�س, وهذ� خطاأ 
�أن معنى �لوقوف �أي �لذهاب �إىل عرفة و�ملكث فيها, �صو�ء  و�ل�صحيح 

كان �حلاج قائًما �أو قاعًد� �أم م�صطجًعا �أم ر�كًبا.
وقد وقف ر�صول �هلل يف عرفة ر�كًبا على ناقته. 

الفرق بني النبي والر�شول

�أهل �لعلم يقولون: �إن �لنبي هو من �أوحى �هلل �إليه ب�صرع ومل ياأمره 
بتبليغه, بل يعمل به يف نف�صه دون �إلز�م بالتبليغ. 

�إليه ب�صرع و�أمره بتبليغه و�لعمل به, فكل  و�لر�صول هو من �أوحى 
ر�صول نبي, ولي�س كل نبي ر�صوًل, و�لأنبياء �أكرث من �لر�صل, وقد ق�سَّ 

�هلل بع�س �لر�صل يف �لقر�آن ومل يق�ص�س �لبع�س �لآخر.

www.alukah.net
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
رب  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

)غافر: 78(.
وبناًء على هذه �لآية يتبني �أن كل من ذكر يف �لقر�آن من �لأنبياء 

فهو ر�صول.

م�شري اأطفال املوؤمنني الذين ميوتون قبل البلوغ

م�صري �أطييفييال �ملييوؤميينييني �جليينيية؛ لأنييهييم تبع لآبييائييهييم, قييال �هلل 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  تعاىل:زب 
غري  �أطفال  و�أمييا  )�لييطييور(.  رب  ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ  گگ  ک  ک 
�ملوؤمنني, يعني �لطفل �لذي ن�صاأ من �أبوين غري م�صلمني, فاأ�صح �لأقو�ل 
فيهم �أن نقول: �هلل �أعلم مبا كانو� عاملني, فهم يف �أحكام �لدنيا مبنزلة 
�آبائهم, �أما يف �أحكام �لآخر فاإن �هلل �أعلم مبا كانو� عاملني, كما قال 
�أمر  وهو يف �حلقيقة  نقوله,  ما  �أعلم مباآلهم". هذ�  "و�هلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي 
�إمنا �لذي يعنينا هو حكمهم يف �لدنيا, و�أحكامهم يف  ل يعنينا كثرًي�, 
�لدنيا - �أعني: �أولد �مل�صركني �لذين من �أبوين كافرين, �أحكامهم يف 
�لدنيا - �أنهم كامل�صركني, مبعنى: �أنهم ل يغ�صلون ول يكفنون ول ي�صلى 

عليهم, ول يدفنون يف مقابرنا. 

منزلة الرجاء

و�لد�ر  �هلل  وهو  �ملحبوب,  بالد  �إىل  بالقلوب  يحدو  حاٍد  �لرجاء 
 ,- وتعاىل  تبارك   - �لييرب  وف�صل  بجود  �ل�صتب�صار  هو  وقيل  �لآخييرة, 
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و�لرتياح ملطالعة كرمه �صبحانه, و�لرجاء يكون مع بذل �جلهد وح�صن 
�لتوكل, ومن فو�ئد �لرجاء: يطرح �صاحبه على عتبة �ملحبة, فاإنه كلما 
��صتد رجاوؤه وح�صل له ما يرجوه �زد�د حًبا هلل تعاىل و�صكًر� له, ور�صي 
هو  �لييذي  �ل�صكر  مقام  وهو  �ملقامات  �أعلى  يبعثه  �أنييه  ومنها  وعنه,  به 
خال�صة �لعبودية, فاإنه �إذ� ح�صل له مرجوة كان �أدعى ل�صكره, ومنها 
�أنه يوجب له �ملزيد من معرفة �هلل و�أ�صمائه ومعانيها و�لتعلق بها, فاإن 

�لر�جي متعلق باأ�صمائه �حل�صنى متعبد بها د�ٍع بها. 

منزلة االإخال�س

�لإخال�س هو ت�صفية �لعمل من كل �صوب, �أي ل ميازج عمله ما 
�خللق,  قلوب  يف  �لتزين  طلب  مثل  �لنف�س  �إر�د�ت  �صو�ئب  من  ي�صوبه 
وطلب مدحهم, و�لهرب من ذمهم, ول بد لل�صالك �أن يعلم �أن كل خري 
�ملحمود  وهييو  ونعمته,  و�إح�صانه  ومّنته  �هلل  ف�صل  جمييرد  فهو  فيه  هو 
عليه, فروؤية �لعبد لأعماله يف �حلقيقة كروؤيته ل�صفاته �خللقية ك�صمعه 
وب�صره و�صالمته, فالكل جمرد عطاء �هلل, و�لذي يخل�س �لعبد من هذه 
�لعو�س  طلب  من  يخل�صه  فالذي   - نف�صه  ومعرفة   - ربه  معرفة  �لآفة 
ا  على �لعمل علمه باأنه عبد, و�لعبد ل ي�صتحق على خدمته ل�صيده عو�صً
من  �صيده  من  يناله  فما  عبوديته,  مبقت�صى  يخدمه  هو  �إذ  �أجييرة؛  ول 
�لأجر و�لثو�ب تف�صل منه, و�إنعام عليه, و�لذي يخل�صه من ر�صاه بعلمه 
وما  فيه  وتق�صريه  و�آفاته  �أحدهما مطالعة عيوبه  �أمر�ن:  �إليه  و�صكونه 
�أهل  �إل  يعرفه  �ل�صيطان, وهذ� �خلط ل  ون�صيب  �لنف�س  فيه من حظ 
�لب�صائر �ل�صادقون. و�لثاين هو علمه مبا ي�صتحقه �لرب جل جالله من 
حقوق �لعبودية و�آد�بها �لظاهرة و�لباطنة و�صروطها, و�إن �لعبد �أ�صعف 

www.alukah.net
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و�أعجز و�أقل من يوفيها حًقا, و�أن ير�صى بها لربه؛ فالعارف لها ل ير�صى 
ب�صيء من علمه لربه, ول ير�صى عن نف�صه هلل طرفة عني, وي�صتحيي من 
مقابلة �هلل بعمله, وقال بع�س �ل�صاحلني: "�آفة �لعبد ر�صاه عن نف�صه 
�أهلكها, ومن مل يتهم  �إىل نف�صه با�صتح�صان �صيء منها فقد  ومن نظر 

نف�صه على دو�م �لأوقات فهو مغرور". 

منزلة التوبة

�لذنوب..  وغفار  �لغيوب  عالم  �إىل  بالرجوع  �لذنوب  من  �لتوبة 
و�أو�صطها  �ملنازل  �أول  �لفائزين, وهو  ر�أ�س مال  �ل�صالكني,  مبد�أ طريق 
و�آخرها. و�لتوبة هي رجوع �لعبد �إىل �هلل ومفارقته ل�صر�ط �ملغ�صوب 
عليهم و�ل�صالني. و�صروط �لتوبة �إذ� كانت يف حق �هلل ثالثة, هي: �لندم 
و�لإقالع عن �لذنب و�لعزم على عدم �لعودة, فاأما �لندم فاإنه ل تتحقق 
�لتوبة �إل به؛ �إذ من مل يندم على �لقبيح فذلك دليل على ر�صاه و�إ�صر�ره 
�لذنب.  مبا�صرة  مع  �لتوبة  فت�صتحيل  �لذنب  عن  �لإقيييالع  �أمييا  عليه. 
و�ل�صرط �لثالث هو �لعزم على عدم �لعودة ويعتمد �أ�صا�ًصا على �إخال�س 
هذ� �لعزم و�ل�صدق فيه, �أما �إذ� كان �لذنب مت�صمًنا حلق �آدمي فعلى 
�أف�صد وي�صرت�صي من �أخطاأ يف حقه, فهذ� �لذنب  �أن ي�صلح ما  �لتائب 
يت�صمن حقني: حق �هلل وحق �لآدمي؛ فالتوبة منه بتحلل �لآدمي لأجل 
حقه, و�لندم فيما بينه وبني �هلل لأجل حقه, وعالمات �صحة �لتوبة �أن 
�خلوف  يز�ل  �أل  ومنها  قبلها,  كان   مما  خرًي�  �لتوبة  بعد  �لعبد  يكون 
م�صاحًبا له ل ياأمن مكر �هلل طرفة عني, ومن �نخالع قلبه وتقطعه ندًما 
وخوًفا, وهذ� على قدر عظم �جلناية, ومنها ك�صرة خا�صة حت�صل للقلب 
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جتعله يلقى نف�صه بني يدي ربه طريًحا ذلياًل خا�صًعا, هذ� مع حبه ل�صيده 
و�صدة حاجته �إليه, وعلمه ب�صعفه وعجزه وقوة �صيده, وذله وعز �صيده. 

اإدري�س - عليه ال�شالم -

�آدم و�صيث -  هو �أحد �لر�صل �لكر�م و�أول نبي �أعطي �لنبوة بعد 
عليهما �ل�صالم -, وهو �أول من خط بالقلم, وولد مبدينة بابل بالعر�ق, 
وخالفه  �لقليل  فاأطاعه  �آدم  بني  من  �ملف�صدين  فنهى  �لنبوة  �هلل  و�آتيياه 
�لكثري, وكان له مو�عظ و�آد�ب, ودعا �إىل دين �هلل و�أمر قومه بال�صالة 
و�لزكاة و�ل�صيام, فلما خالفه قومه �أمر من معه من �ملوؤمنني بالرحيل, 
مكارم  �إىل  �لنا�س  يدعو  فاأخذ  م�صر  �أر�ييس  �إىل  و�صلو�  حتى  فخرجو� 

�لأخالق حتى توفاه �هلل تعاىل.

نوح - عليه ال�شالم -

هو نوح بن لمك بن مت�صولح بن �أخنون, وينتهي ن�صبه �إىل �صيث  
�بن �آدم- عليهما �ل�صالم -, وهو �أول ر�صول بعثه �هلل, وعا�س نوح عمًر� 
طوياًل, وكان يدعو قومه لياًل ونهاًر�, لكنه مل يالق منهم �إل كل تكذيب, 
فكانت قلوبهم �أ�صد من �حلجارة وعقولهم �أ�صلب من �حلديد, ومع ذلك 
كان ي�صرب ويتحمل يف �صبيل �هلل, ومل يوؤمن معه �إل قليل, و�تخذ قومه 
�آلهة يعبدونها من دون �هلل, وقومه هم )بنو ر��صب(, وهذه �لأ�صنام �لتي 
كانو� يعبدونها كانت �أ�صماء لأنا�س �صاحلني؛ فاأر�د قوم نوح �أن يتذكرو� 
�أعمالهم �ل�صاحلة فاتخذو� لهم متاثيل, و�أ�صماء تلك �لأ�صنام هي )ود, 
�لبد�ية,  تعبد يف  �لأ�صنام  ون�صًر�(, ومل تكن هذه  يعوق,  �صو�ع, يغوث, 

www.alukah.net
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ولكن مع مرور �لزمن عبدت من دون �هلل, وكان قوم نوح عندما يدعوهم 
�إىل �هلل كانو� يتهمونه بال�صفه و�جلنون وهددوه بالرجم, وكانو� يجعلون 
�أ�صابعهم يف �آذ�نهم حتى ل ي�صمعونه, ويجعلون ثيابهم على �أعينهم حتى 
ل يروه, وعندما �أمره �هلل ببناء �ل�صفينة كانو� ي�صخرون منه ويقولون ها 
لأنه كان ي�صنع  يتهمونه باجلنون؛  �لنبوة و�صرت ناًر�, وكانو�  تركت 
�آمن  ومن  نوح  ركب  �هلل  �أمر  وعندما جاء  و�صط �صحر�ء,  �ل�صفينة يف 
معه فيها, و�أمر �هلل �ل�صماء �أن متطر و�لأر�س �أن تتفجر باملاء, وجرت 
على  �ل�صفينة  و��صتقرت  �ل�صديد,  �ملاء  بطوفان  �لكفار  وهلك  �ل�صفينة 
�لأر�س  بالهبوط يف  بعده  نوح ومن  و�أمر �هلل  �لعر�ق,  جبل �جلودي يف 
لي�صتقرو� فيها ويبد�أو� حياة جديدة. ومات نوح - عليه �ل�صالم - بعد 
�أن لبث يف قومه )950( عاًما قبل �لطوفان, ثم عا�س ما �صاء �هلل له �أن 

يعي�س بعد �لطوفان, ودفن قرب �مل�صجد �حلر�م مبكة �ملكرمة.

اإ�شماعيل - عليه ال�شالم -

هو �إ�صماعيل بن �إبر�هيم و�أمه هاجر, وقد بلغ �إبر�هيم �خلليل من 
لإ�صماعيل )12(  وولد  باإ�صماعيل,  رزقه �هلل  �صنة عندما  �لعمر )86( 
�لتي  �لعربية  �لقبائل  �إىل  �هلل  فاأر�صله  قبائل,  روؤ�صاء  كلهم  ذكًر�  ولًد� 
�بنته  �إ�صماعيل  زوج  "جرهم" وقد  قبيلة  من  وتييزوج  و�صطها  يف  عا�س 
�لوحيدة لبن �أخيه �لعي�س بن �إ�صحاق. ومن ن�صل �إ�صماعيل جاء �لعرب 
�صنة,   )137( �إ�صماعيل  وعا�س  �مل�صتعربة(,  )�لعرب  ي�صمونها  �لذين 

ومات ودفن يف �حِلْجر عند قرب �أمه هاجر مبكة �ملكرمة.
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اإ�شحاق - عليه ال�شالم -

هو �إ�صحاق بن �إبر�هيم و�أمه �صارة, ومن ن�صله جاء جميع �أنبياء بني 
�إ�صر�ئيل, وقد �أر�صل �إىل �لكنعانيني يف �لأر��صي �لتي كانو� ي�صكنون فيها 
بالد �ل�صام وفل�صطني, وملا بلغ �إبر�هيم من �لعمر )100( �صنة, �أنبت 
زوجته �صارة له �إ�صحاق, وو�صاه �خلليل عند موته �أل يتزوج �إل بامر�أة 
من �أهل �أبيه, فتزوج" رفقة" وهي بنت �بن عمه و�أنبت له ولدين, هما 
�لعي�س ويعقوب, وعا�س �إ�صحاق )180( �صنة, ومات يف �أر�س �لكنعانيني 

ودفن يف مدينة �خلليل بفل�صطني �إىل جو�ر �أبيه �إبر�هيم.

�شعيب - عليه ال�شالم -

 - �إبر�هيم  ذرية  من  مدين,  بن  ي�صجر  بن  ميكيل  بن  �صعيب  هو 
مدين  �أهييل  وكييان   ,- �ل�صالم  عليه   - لوط  بنت  و�أمييه   ,- �ل�صالم  عليه 
�أهييل جتييارة  �ل�صام, وكييانييو�  بييالد �حلييجيياز قييرب  قييوًمييا عييرًبييا ي�صكنون 
و�نحرفو�  باهلل  كفرو�  لكنهم  ونعيم,  رفاهية  �أ�صحاب  وكانو�  وزر�عيية, 
�لكيل  �لتي منها نق�س  �ملنكر�ت  �مل�صتقيم, وف�صت فيهم  �ل�صر�ط  عن 
�لإ�صالح,  وعدم  �لأر�س  يف  و�لف�صاد  �أ�صياءهم  �لنا�س  وبخ�س  و�مليز�ن 
فبعث �هلل �إليهم �صعيًبا عليه �ل�صالم  فدعاهم �إىل توحيد �هلل وذّكرهم 
�أنك �صعيف  بعذ�به ونهاهم عن تلك �ملنكر�ت فرف�صو�, وقالو� له لول 
لقتلناك, و�تهموه ومن �آمن به باأنهم من �ل�صفهاء, وطلبو� منه �أن ياأتيهم 
بالعذ�ب؛ فاأهلكهم �هلل باأن �صلط عليهم �حلر, وجاءتهم �صحابة كبرية 
من �ل�صماء فا�صتظلو� بها من �صدة �حلر, فلما جتمعو� حتتها تزلزلت 
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بهم �لأر�س وجاءتهم �صيحة من �ل�صماء �صمت �آذ�نهم و�أمطرت عليهم 
من  معه  ومن  �صعيًبا  �هلل  وّنى  جميًعا,  فاحرتقو�   � نيياًرً �ل�صحابة  تلك 

�ملوؤمنني, وعا�س يف قومه �إىل �أن توفاه �هلل.

يعقوب - عليه ال�شالم -

هو يعقوب بن �إ�صحاق بن �إبر�هيم - عليهم �ل�صالم -, ولد يف �أر�س 
�لكنعانيني بفل�صطني, فاأمرته �أمه "رفقة" �أن ي�صافر خلاله "لبان" يف 
�لعر�ق ويقيم عنده؛ لأنها خافت عليه من �أخيه "�لعي�س" وخرج يعقوب 
لل�صفر فاأدركه �لنوم فر�أى يف منامه �ملالئكة و�صمع ند�ًء من �ل�صماء باأن 
�لروؤيا  بتلك  ��صتيقظ فرح  فلما  بعده,  �صيبارك فيه ويف ذريته من  �هلل 
بيت  بعد وهو مو�صع  فيما  وبناه  �ملكان,  يبني معبًد� عند هذ�  �أن  ونذر 
"لينة"  هما  �بنتان  خلاله  وكان  �صفره  يعقوب  وو��صل  �ليوم.  �ملقد�س 
�صنة,   )14( وهو  مهرهما  يدفع  �أن  على  ليعقوب  و"ر�حيل" فزوجهما 
ي ومل يكن �جلمع بني �لأختني حمرًما يف �صريعة �لتور�ة  يف رعي �لغنم 
كما هو عندنا نحن �مل�صلمني ي ووهب خاله "لبان" لبنتيه جاريتني هما 
ن�صوة  �أربعة  "بلها" وتزوجهما يعقوب بعد ذلك, فكان عنده  "زلفى" و 
و�أننب له )12( ولًد� هم: روبيل, و�صمعون, ولوي, و�إي�صاخر, وز�بلون, 

وجاد, و�أ�صري, ود�ن, ونفتايل, ويو�صف, وبنيامني. 
وتوفى يعقوب بعد �أن عا�س )147( �صنة, وو�صى ولده يو�صف �أن 
يدفنه مع �أبيه �إ�صحاق يف مدينة �خلليل بفل�صطني بعد �أن عا�س عمره يف 
�لدعوة �إىل عبادة �هلل على دين �إبر�هيم �خلليل, ف�صلو�ت �هلل و�صالمه 

عليهم �أجمعني.
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عمرة يف رم�شان تعدل حجة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�صول  قال  قال:   - ر�صي �هلل عنهما   - �بن عبا�س  عن 
»عمرة يف رم�صان تعدل حجة« ويف رو�ية: »حجة معي« متفق عليه.

كل  يف  تعدلها  �أنها  ل  �لثو�ب  يف  مقامها  تقوم  )�أي  �لنووي:  قال 
�صيء, فاإنه لو كان عليه حجة فاعتمر يف رم�صان ل جتزئه عن �حلجة(.
هذ�  �لعمرة  حديث  �لعربي:  �بن  )قال  حجر:  �بن  �حلافظ  قال 

�صحيح, وهو ف�صل من �هلل ونعمة(.
قال �ل�صيخ حممد بن عثيمني - يرحمه �هلل تعاىل - : )وهذ� ي�صمل 
رم�صان  من  وع�صرين  �صبع  ليلة  تخ�صي�س  و�أمييا  و�آخييره,  رم�صان  �أول 

بعمرة فهذ� من �لبدع(.
كما  حجة  تعدل  رم�صان  يف  )فالعمرة  تعاىل:  �هلل  يرحمه  وقييال 
جاء به �حلديث, ولكن لي�س معنى ذلك �أنها جتزئ عن �حلجة بحيث لو 
�عتمر �لإن�صان يف رم�صان وهو مل يوؤد �حلج �صقطت عنه �لفري�صة؛ لأنه 

ل يلزم من معادلة �ل�صيء لل�صيء �أن يكون جمزًئا عنه(.

ف�شل العمرة

�أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه - قال:  �لعمرة متحق �لذنوب: عن 
قال ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�لعمرة �إىل �لعمرة كفارة ملا بينهما« رو�ه م�صلم.

قال �لنووي: )هذ� ظاهر يف ف�صيلة �لعمرة و�أنها مكفرة للخطايا 
�لو�قعة بني �لعمرتني(. 

ملسو هيلع هللا ىلص:  وعن �بن عبا�س - ر�صي �هلل عنهما - قال: قال ر�صول �هلل 
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»تابعو� بني �حلج و�لعمرة, فاإنهما ينفيان �لفقر و�لذنوب كما ينفي �لكري 
خبث �حلديد« رو�ه �لرتمذي.

وهو  يزيالنه,  �أي  �لفقر«  ينفيان  »فاإنهما  قوله  �ملباركفوري:  قال 
يحتمل �لفقر �لظاهر بح�صول غنى �ليد, و�لفقر �لباطن بح�صول غنى 

�لقلب.
�لنار  لإ�صعال  �حلييد�د  فيه  ينفخ  ما  وهو  �لكري«  ينفي  »كما  قوله: 

للت�صفية.
قوله: »خبث �حلديد و�لف�صة« �أي و�صخهما.

قوله: »تابعو�...«
ملسو هيلع هللا ىلص عمرة و�حدة خارًجا من  قال �بن �لقيم: )ومل يكن يف عمره 
مكة كما يفعل كثري من �لنا�س �ليوم, و�إمنا كانت عمره كلها د�خاًل �إىل 

مكة(.

تاأمل يف حياة االأنبياء

�صربهم,  ليبلو  و�لإذلل  بالغرت�ب  خلقه  يف  �ملت�صرف  �صبحان 
ويظهر جو�هرهم يف �لبتالء.

هذ� �آدم - عليه �ل�صالم - ت�صجد له �ملالئكة, ثم بعد قليل يخرج 
من �جلنة.

وهذ� نوح - عليه �ل�صالم - ي�صرب حتى يغ�صى عليه, ثم بعد قليل 
ينجو يف �ل�صفينة, ويهلك �أعد�وؤه.

وهذ� �خلليل - عليه �ل�صالم - يلقى يف �لنار, ثم بعد قليل يخرج 
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�إىل �ل�صالمة.
وهذ� �لذبيح �إ�صماعيل - عليه �ل�صالم - ي�صطجع م�صت�صلًما, ثم 

ي�صلم ويبقى �ملدح.
يعود  ثم  بالفر�ق,  ب�صره  يذهب   - �ل�صالم  عليه   - يعقوب  وهذ� 

بالو�صول.
وهذ� �لكليم مو�صى - عليه �ل�صالم - ي�صتغل بالرعي, ثم يرقى �إىل 

�لتكليم.
وهذ� نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يقال له بالأم�س �ليتيم, ويقلب يف عجائب 
يالقيها من �لأعد�ء تارة ومن مكائد �لفقر تارة �أخرى, وهو �أثبت من 

جبل حر�ء.
وكيف ي�صرب  �لأمييو�ج,  تتلقى  وعلم كيف  �لدنيا,  بحر  تلمح  فمن 

على مد�فعة �لأيام, مل ي�صتهول نزول بالء, ومل يفرح بعاجل رخاء.

رغم �شغر االأر�س يف الكون فقد جعلها اهلل مو�شوعة لالأحياء 
واالأموات

رب  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  زب  تييعيياىل  �هلل  قييييال 
)�ملر�صالت(.

مبوتها  كفيلة  �ملتعاقبة,  �لأجيال  من  �لأحياء  وماليني  ماليني  �إن 
�أن يرتمم بها كوكب �لأر�س, و�أل تدع فر�صة حلي بالعي�س على �لأر�س, 
�لأحياء  ت�صتوعب  كفاتا؛  �لأر�ييس  جعل  �أن  تعاىل  �هلل  رحمة  من  ولكن 
تعاىل, وعظيم حكمته  قدرة �هلل  لروؤية عجيب  يدعوك  و�لأمييو�ت, مبا 
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�صبحانه.. قال تعاىل: زب چ ڇ ڇ ڇ ڇ رب )طه(.
و�لآن يرى �لإن�صان �أن مكونات ج�صده من عنا�صر �لأر�س, و�أنها 
�إليها مبوته وحتلل ج�صده ثم يخرجنا �هلل - تعاىل -  �أخرى  تعود مرة 
 من �لأر�س تارة �أخرى زب ڄ ڄ ڄڃ رب )�لروم: 27(قال تعاىل: 
زب ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ رب )طه(. و�إذ� كان 
لالأر�س,  تعود  و�أنها  �لأر�ييس,  من  ج�صده  مكونات  بعينيه  يرى  �لإن�صان 
ف�صوف يرى نف�صه وقد �أخرجه �هلل منها تارة �أخرى, ليقف بني يدي �هلل 
وي�صاأله "عن عمره فيما �أفناه, وعن �صبابه فيما �أباله, وعن ماله من �أين 

�كت�صبه وفيما �أنفقه وعن علمه ماذ� عمل به".
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اأ�شماء ومعاٍن واألقاب

واملعاين،  الأ�صماء،  من  للعديد  عر�س  عن  عبارة  هي  الِفقرة  هذه 
والألقاب، مع �صرحها وبيانها.

معانيها،  نعرف  ل  ولكن  احل�صنى،  اهلل  اأ�صماء  مثاًل  علينا  متر  فكلنا 
وهكذا العديد من املعاين والألقاب ن�صمعها، وقد نرددها، لكن الكثري منها 

جنهل معناه.
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اأ�شماء اهلل احل�شنى ومعانيها

معاين  جلميع  جامعة  دلليية  بحق  �ملعبود  على  د�ل  علم  )�هلل(   
�لأ�صماء �لآتية:

)�لرحمن �لرحيم( �صفتان للمبالغة من �لرحمة. 
)�مللك( �صاحب �مللك �لقدير على �إيجاد ما ي�صاء و�إبد�ع ما يريد. 

)�لقدو�س( �ملنزه عن �صفات �لنق�س. 
)�ل�صالم( �مل�صلم عباده من �ملهالك, �أو �صاحب �ل�صالمة من كل 

�آفة ونق�س. 
)�ملوؤمن( �مل�صدق ر�صله, �أو �لذي �أمن �لربية. 

)�ملهيمن( �ملبالغ يف �ملر�قبة و�حلفظ. 
)�لعزيز( �صاحب �لعزة �لغالب لغريه. 

)�جلبار( �لذي جرب خلقه على ما ي�صاء. 
)�ملتكرب( �صاحب �لكربياء. 

)�خلالق( �ملقدر �ملبدع. 
)�لبارئ( �لذي خلق �خللق. 

)�مل�صور( مبدع �لكائنات وم�صورها. 
)�لغفار( �صتار �لقبائح و�لذنوب. 

)�لقهار( �لذي قهر خملوقاته كيف ي�صاء. 
)�لوهاب( كثري �لإنعام. 

)�لرز�ق( معطي �لأرز�ق جلميع ما يحتاج �إىل رزق من خملوقاته. 
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)�لفتاح( �لذي يفتح خز�ئن �لرحمة لعباده. 
)�لعليم( �لعامل بكل معلوم. 

)�لقاب�س( �لذي ي�صيق على من ي�صاء. 
)�لبا�صط( �لذي يو�صع على من ي�صاء. 
)�خلاف�س( �لذي يخف�س من ع�صاه. 

)�لر�فع( �لذي يرفع من �أطاعه. 
)�ملعز( �لذي يجعل من ي�صاء عزيًز�. 
)�ملذل( �لذي يجعل من ي�صاء ذلياًل. 

)�ل�صميع( �ملدرك لكل م�صموع. 
)�لب�صري( �ملدرك لكل مب�صر. 

)�حلكيم( �لذي يحكم بني عباده. 
)�لعدل( �لذي يعدل يف ق�صائه. 

)�للطيف( �لعامل بخفيات �لأمور. 
)�خلبري( �لعامل ببو�طن �لأمور وحقائقها. 

)�حلليم( �لذي ل ي�صتفزه �لغ�صب, �أو �لذي ل يعاجل بالعقوبة. 
)�لعظيم( �لذي ل يت�صوره عقل ول يحيط به فهم. 

)�لغفور( كثري �ملغفرة لعباده. 
ما  ثو�ب  لهم  �ملعطي  �ملطيعني من عباده,  �ملثني على  )�ل�صكور( 

فعلوه من �خلري.
)�لعلّي( �لبالغ يف علو �ملرتبة. 
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)�لكبري( �لذي تق�صر �لعقول عن �إدر�ك حقيقته. 
)�حلفيظ( �حلافظ جلميع من �ملهالك. 

)�ملقيت( خالق �لأقو�ت. 
)�حل�صيب( �لكايف �أو �ملحا�صب. 

)�جلليل( �ملنعوت ب�صفات �جلالل. 
)�لكرمي( �ملتف�صل على خلقه بكل خري من غري �صوؤ�ل ول و�صيلة. 

)�لرقيب( مر�قب �لأ�صياء ومالحظها فال يعزب عنه �صيء. 
)�ملجيب( �لذي يجيب دعوة من دعاه. 

)�لو��صع( �لذي و�صع غناه ما يحتاجه عباده. 
)�حلكيم( �صاحب �حلكمة �لبالغة. 

)�لودود( �ملحب لأوليائه. 
)�ملجيد( �لبالغ يف �ملجد. 

)�لباعث( �لذي يبعث من يف �لقبور. 
)�ل�صهيد( �لعامل بظو�هر �لأ�صياء فال يغيب عنه �صيء. 

)�حلق( �لثابت �أو �ملظهر للحق. 
)�لوكيل( �لقائم باأمور عباده. 

)�لقوي( �لذي ل يلحقه �صعف. 
)�ملتني( �لذي له كمال �لقوة. 

)�لويل( �لنا�صر �أو �ملتويل لأمور �خللق. 
)�حلميد( �مل�صتحق للثناء. 
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)�ملبدئ( �ملظهر لل�صيء من �لعدم. 
)�ملعيد( �لذي يعيد ما فني. 

)�ملحيي( �لذي يعطي �حلياة ملن ي�صاء. 
)�ملميت( ملن �أر�د من خلقه. 

)�حلي( �لد�ئم �حلياة. 
)�لقيوم( �لقائم باأمور خلقه. 

)�لو�جد( �لذي ل ي�صل عنه �صيء, ول يفوته �صيء. 
)�ملاجد( �ملتعايل �ملتنزه. 

)�لو�حد( �لذي ل �صريك له يف �مللك. 
)�ل�صمد( �لذي يق�صد يف �حلو�ئج. 

)�لقادر( �ملتمكن من كل ما يريده بال معاجلة. 
)�ملقتدر( �ملتويل على ذي قدرة. 

)�ملقدم( �لذي يقدم بع�س �لأ�صياء على بع�س. 
)�ملوؤخر( �لذي يوؤخر بع�صها على بع�س. 

)�لأول( مبد�أ �لوجود. 
)�لآخر( منتهى �لوجود. 

)�لظاهر( �لذي ظهر باآياته. 
)�لباطن( �خلفي �لذي ل يدركه �أحد. 

)�لو�يل( �لذي يتوىل �أمور خلقه. 
)�ملتعايل( �لبالغ يف �لعلو �ملتنزه عن �لنق�س. 
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)�لرب( �ملح�صن باخلري. 
)�لتو�ب( �لذي يرجع بالإنعام على كل مذنب. 

)�ملنتقم( �ملعاقب للع�صاة. 
)�لعفو( كثري �لعفو عن �ل�صيئات. 

)�لرءوف( �صاحب �لرحمة �لبالغة. 
)مالك �مللك( �لذي يفعل يف ملكه ما يريد. 

)ذو �جلالل و�لإكر�م( �لذي ل �صرف ول كمال �إل هو م�صتحقه ول 
مكرمة �إل منه.

)�ملق�صط( �لعادل يف �أحكامه. 
)�جلامع( �ملوؤلف بني �صتات �حلقائق �ملختلفة. 

)�لغني( �مل�صتغني عن كل �صيء. 
)�ملغني( لعباده عن غريه, يعطي من ي�صاء. 

)�ملانع( �لر�فع لأ�صباب �لهالك, �أو مانع من ي�صتحق �ملنع. 
)�ل�صار( �لذي ي�صر من ي�صاء. 

)�لنافع( �لذي ينفع من �أر�د.
)�لنور( �لظاهر بنف�صه.

)�لهادي( �لذي يهدي خلقه �إىل ما يريد. 
)�لبديع( �ملبدع مبا مل ي�صبق �إليه. 

)�لباقي( �لد�ئم �لوجود. 
)�لو�رث( �لباقي بعد فناء عبيده. 
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و�ل�صد�د,  �ل�صو�ب  غاية  على  تدبري�ته  تكون  �لييذي  )�لر�صيد( 
و�ملر�صد للخلق �إىل م�صاحلهم. 

)�ل�صبور( �لذي ل يعجل بالعقوبة ملن ع�صاه.

اأ�شماء ومعاٍن

�جتهاد: من )ج هي د(: بذل �لو�صع )للذكور و�لإناث(.
�إح�صان: من )ح �س ن(: �لإجادة. �لإتقان. ح�صن �لطاعة )للذكور 

و�لإناث(.
�أحمد: من )ح م د(: �مل�صتحق للثناء و�ل�صكر )للذكور(.

�إخال�س: من )خ ل �س( ت�صفية �ل�صيء: ترك �لرياء يف �لطاعة 
و�إتقان �لعمل )للذكور و�لإناث(.

و�إ�صر�قه,  و�لقمر  و�ل�صر�ج  �لوجه  تالألوؤ  ر(  هي  )ز  من  �إزهييار: 
و�لفرح )للذكور و�لإناث(.

�أ�صامة: من )�أ �س م(: من �أ�صماء �لأ�صد )للذكور(.
�إ�صالم: من )�س ل م(: �لنقياد و�إخال�س �لدين هلل, و�لدخول يف 

دين )للذكور و�لإناث(.
�أبي  بنت  "�أ�صماء  به  �صميت  ��صم:  جمع  و(:  م  )�س  من  �أ�صماء: 

بكر" ذ�ت �لنطاقني )لالإناث(.
با�صل: من )ب �س ل(: �ل�صجاع  �أو �ل�صديد ي �لأ�صد )للذكور(.

�صوت  دون  بال�صحك  �صفتاه  تنفرج  من  م(:  �س  )ب  من  با�صم: 
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)للذكور(.
ت�صنيم: من )�س ن م( ماء يف �جلنة )لالإناث(.

تقي: من )تقي �لدين( من )و ق ي (: من يخ�صى �هلل ويتجنب ما 
يكره )للذكور(.

متام: من )ت م م(: كمل ي ومتام مبالغة من "ت" )للذكور(.
خالد: من )خ ل د(: �لباقي �ملقيم )للذكور(.

ي وهي  وو�حييدة �خلو�لد  "خالد" -  موؤنث  د(:  ل  خالدة: من )خ 
�جلبال و�ل�صخور لطول بقائها )لالإناث(.

خديجة: من )خ د ج(: موؤنث "خديج" وهي �لتي ولدت قبل متام 
�أول �حلمل )لالإناث(, �صميت به خديجة بنت خويلد - ر�صي �هلل عنها 

- زوجة �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص )�أم �ملوؤمنني(.
خلف: من )خ ل ف(: �لعو�س و�لبدل, و�لولد �ل�صالح )للذكور(.

خليفة: من )خ ل ف(: �مل�صتخلف و�ل�صلف �لأعظم )للذكور(.
خليل: من )خ ل ل(: �ل�صديق �خلال�س و�لنا�صح )للذكور(.

�صامل: من )�س ل م(: �خلال�س ي و�لبارئ من �لآفات )للذكور(.
�صامح: من )�س م ح(: �جلو�د �ل�صخي �ل�صمح �للني )للذكور(.

�صبيكة: من )�س ب ك(: وهي من �لذهب �أو �لف�صة ي وكل قطعة 
م�صتطيلة من معدن )لالإناث(. 

عامر: من )ع م ر(: �ملنزل �مل�صكون باأهله: و�لعابد )للذكور(.
�لأ�صود  منه  تهرب  �لذي  �ل�صجاع  �لأ�صد  �س(:  عبا�س: من )ع ب 
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)للذكور(.
�خللق  و�لتامة  �ييصيييء:  كييل  ميين  �ل�صخمة  ل(:  ب  )ع  ميين  عبلة: 

)لالإناث(.
عتبة: من )ع ت ب(: تتابع �لربق )للذكور(.

عثمان: من )ع ث م(: فرخ �حلبارى: �أ�صهر من �صمي به عثمان بن 
عفان �خلليفة �لر��صد )للذكور(.

�أمره  من  عجلة  كان  من  عاجل,  مبعنى  ل(:  ج  )ع  من  عجالن: 
)للذكور(.

عدنان: من )ع د ن(: �صعب يت�صل ن�صبه باإ�صماعيل عليه �ل�صالم, 
كانت م�صاكنه بنجد, وعدنان: فعالن من قولهم: عدن باملكان �أي �أقام 

)للذكور(.
عرفات: من )ع ر ف(: جبل قريب من مكة ومو�صع وقوف �حلجيج 

)للذكور(.
عرفان: من )ع ر ف(: �لعلم: و�إدر�ك �لأ�صياء باحلو��س: و�جلز�ء 

�حل�صن )للذكور(.
َعزم: من )ع ز م(: �لإر�دة و�جلد و�لقوة:  زب ائ ائ  ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئرب )�لأحقاف: 35()للذكور(.
عز�م: من )ع ز م(: �ل�صديد �لعزم, وهو ��صم من �أ�صماء �لأ�صد 

)للذكور(.
عزة: من )ع ز ز(: �لقوة و�لغلبة و�حلمية و�لأنفة )لالإناث(.
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معني اأ�شماء مدن االإمارات العربية املتحدة

- �أبو ظبي:
�صياًد�  �إن  ا  �أي�صً وقالو�  �لظباء,  موطن  كانت  لأنها  بذلك  �صميت 
من  متعًبا  كان  �أم�صكه  وملا  عناء,  بعد  �جلزيرة  تلك  يف  ظبًيا  ��صطاد 
�لعط�س فذهب يبحث عن بئر فلما وجدها كانت قد جفت, فمات �ل�صياد 
و�لظبي و�كُت�صفت جثتاهما فيما بعد قرب �لبئر ف�صمو� �لبئر "�أبو ظبي" 

و��صمها �لقدمي �أم �لنار.
-دبي:

�صميت  بعد؛  �لأجنحة  له  تثبت  �لذي مل  وهو �جلر�د  دبا  ت�صغري 
بذلك لأن �جلر�د كان ينت�صر فيها �آنذ�ك قبل �أن ت�صكن, ومن �أ�صمائها 

�لو�صل.
- �ل�صارقة:

�صميت بذلك لوقوعها يف �أق�صى �ل�صرق من �لإمار�ت �لتي كانت 
معروفة �آنذ�ك.
-عجمان:

�صميت بذلك ن�صبة �إىل قبيلة �لعجمان �لعربية �لكرمية هناك.
- �أم �لقيوين:

�أ�صل ت�صميتها �أم �لقوتني؛ لأن موقعها كان نقطة جتمع للوحد�ت 
�لربية و�لبحرية �أيام �حلروب �لربتغالية وغريها.

- ر�أ�س �خليمة:

www.alukah.net
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ن�صبة �إىل �خليمة �لتي كانت تن�صبها �مللكة �لزباء على قمة جبل, 
و��صمها �لقدمي "جلفار".

-�لفجرية:
ن�صبة �إىل تفجر �لينابيع �ملائية من حتت �جلبال �ملوجودة هناك.

األقاب �شهرية

- �أبو �لب�صرية: �آدم - عليه �ل�صالم -.
- �لروح �لقد�س: جربيل - عليه �ل�صالم -.

- خطيب �لر�صول: ثابت بن قي�س - ر�صي �هلل عنه -.
- �صاعر �لر�صول: ح�صان بن ثابت - ر�صي �هلل عنه -.

- حو�ري �لر�صول: �لزبري بن �لعو�م - ر�صي �هلل عنه -.
- �أبو �لأنبياء: �إبر�هيم - عليه �ل�صالم -.

- جامع �لقر�آن: زيد بن ثابت - ر�صي �هلل عنه -.
- �أبو �ل�صيفان: �إبر�هيم - عليه �ل�صالم -.

- �حلب بن �حلب: �أ�صامة بن زيد - ر�صي �هلل عنه -.
- خطيب �لأنبياء: �صعيب - عليه �ل�صالم -.

- ظليل �ملالئكة: عبد�هلل بن عمرو بن حر�م - ر�صي �هلل عنه -.
- كليم �هلل: مو�صى - عليه �ل�صالم -.
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- غ�صيل �ملالئكة: )�أي �لذي غ�صلته �ملالئكة عند وفاته( حنظلة 
�بن �بى عمر - ر�صي �هلل عنه -.

- �لكرمي �بن �لكرمي �بن �لكرمي: يو�صف بن يعقوب بن �إ�صحق بن 
�إبر�هيم - عليهم �ل�صالم -.

- ذو �ل�صهادتني: خزمية بن ثابت - ر�صي �هلل عنه -.
- خليفة �هلل: د�وود - عليه �ل�صالم -.

- ذو �لر�أي: �حلباب بن �ملنذر - ر�صي �هلل عنه -.
- ذو �لنون: يون�س - عليه �ل�صالم -.

- ذو �لنور: �لطفيل بن عمرو �لدو�صي - ر�صي �هلل عنه -.
- كلمة �هلل: عي�صى - عليه �ل�صالم -.

- طيب �ل�صحابة: �صعد بن �أبي وقا�س - ر�صي �هلل عنه -.
- �لعذر�ء �لبتول: مرمي - عليها �ل�صالم -.

- حكيم �ل�صحابة: �أبو �لدرد�ء - ر�صي �هلل عنه -.
- خات �لأنبياء و�ملر�صلني: حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

- ر�وية �لإ�صالم: �أبو هريرة - ر�صي �هلل عنه -.
- �لفاروق: عمر بن �خلطاب - ر�صي �هلل عنه -.

- �لفار�س �لعريان: �صر�ر بن �لأزور - ر�صي �هلل عنه -. )لقب 
بذلك لأنه يقاتل �مل�صركني عارًيا من �لدروع(.
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- ذو �لنورين: عثمان بن عفان - ر�صي �هلل عنه -.
- ذو �جلناحني: جعفر بن �أبي طالب - ر�صي �هلل عنه -.

�هلل  ر�صي   - �لأ�صعري  مو�صى  �أبييو  �لثالثة:  �لهجر�ت  �صاحب   -
عنه-.

- �أبو �ل�صهد�ء: حمزة بن عبد�ملطلب - ر�صي �هلل عنه -.

- �صقر يوم �أحد: طلحة بن عبيد�هلل - ر�صي �هلل عنه -.
- �صابق �لروم: �صهيب بن �صنان - ر�صي �هلل عنه -.

- �صيد �ل�صهد�ء: �حل�صني بن علي - ر�صي �هلل عنهما -.
- �صيد� �صباب �أهل �جلنة: - �حل�صن و�حل�صني -.

- �صابق �لفر�س: �صلمان �لفار�صي - ر�صي �هلل عنه -.
- �صاقي �حلرمني: �لعبا�س - ر�صي �هلل عنه -.

- �صابق �حلب�صة: بالل بن رباح - ر�صي �هلل عنه -.
- �صيف �هلل �مل�صلول: خالد بن �لوليد - ر�صي �هلل عنه -.
- �أبو �مل�صاكني: جعفر بن �أبي طالب - ر�صي �هلل عنه -.
- �أمني �لأمة: �أبو عبيدة بن �جلر�ح - ر�صي �هلل عنه -.

- ك�صرى �لعرب: معاوية - ر�صي �هلل عنه -.
- د�هية �لعرب: عمرو بن �لعا�س - ر�صي �هلل عنه -.

- م�صافح �ملالئكة: عمر�ن بن ح�صني - ر�صي �هلل عنه -.
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- حرب �لأمة: عبد�هلل بن عبا�س - ر�صي �هلل عنهما -.
- ذو �ليدين: عبيد بن عبد عمرو �خلز�عي - ر�صي �هلل عنه - 

)لأنه؛ كان يعمل بيده(.
- ترجمان �لقر�آن: عبد�هلل بن عبا�س - ر�صي �هلل عنهما -.

- �إمام �لبالغة: علي بن �أبي طالب - ر�صي �هلل عنه -.

- ذو �لثفنات: علي بن �حل�صني بن علي بن �أبي طالب, وعلي بن 
عبد�هلل بن عبا�س - ر�صي �هلل عنهم �أجمعني -.

- �أبو تر�ب: علي بن �أبي طالب - ر�صي �هلل عنه -.

- ذو �ل�صيفني: �أبو �لهيثم بن �لتيهان - ر�صي �هلل عنه -.

- قتيل �جلن: �صعد بن عبادة - ر�صي �هلل عنه -.

- عروة �ل�صعاليك: عروة بن �لورد - ر�صي �هلل عنه -.

بْر هو  - حمي �لّدبر: عا�صم بن ثابت - ر�صي �هلل عنه - , )و�لدَّ
�لنحل(.

- �أ�صج بني �أمية: عمر بن عبد�لعزيز.

- ذو �لعني: قتادة بن �لنعمان - ر�صي �هلل عنه -.
- �صفري �لإ�صالم: م�صعب بن عمري - ر�صي �هلل عنه -.
- �صلطان �لعلماء: �لعز بن عبد�ل�صالم - يرحمه �هلل -.
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- �لطاهرة: خديجة بنت خويلد - ر�صي �هلل عنها -.

- �صلطان �لعا�صقني: عمر بن �لفار�س.

- �ل�صو�مة �لقو�مة: حف�صة بنت عمر - ر�صي �هلل عنها -.

- حار�صة �لقر�آن: حف�صة بنت عمر - ر�صي �هلل عنها -.

- �ل�صيخ �لأكرب: حميي �لدين بن عربي.

- �أم �مل�صاكني: زينب بنت خزمية - ر�صي �هلل عنها -.

- �صقر قري�س: عبد�لرحمن �لد�خل - يرحمه �هلل -.

- ذ�ت �لنطاقني: �أ�صماء بنت �أبي بكر - ر�صي �هلل عنهما -.

- �أ�صد �لبحار: �أحمد بن ماجد.

- �لزهر�ء: فاطمة - ر�صي �هلل عنها -.

- ريحانة �لنبي: فاطمة - ر�صي �هلل عنها -.

 - عمي�س  بنت  �أ�صماء  �لقبلتني:  وم�صلية  �لهجرتني  مهاجرة   -
ر�صي �هلل عنها -.

- �لإمام �لأعظم: �أبو حنيفة �لنعمان - يرحمه �هلل -.

- �أمام �ملدينة: مالك بن �أن�س - يرحمه �هلل -.

- �أبو �لطب: �أبقر�ط.

- �إمام �ملدينة �أهل �ل�صنة: �أحمد بن حنبل - يرحمه �هلل -.
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- عامل قري�س: حممد بن �إدري�س �ل�صافعي - يرحمه �هلل -.

- �أبو �لكيمياء: جابر بن حيان - يرحمه �هلل -.

- حجة �لإ�صالم: �أبو حامد �لغز�يل - يرحمه �هلل -.

- �صيخ �لإ�صالم: �بن تيمية.

- �إمام �حلرمني: �جلويني - يرحمه �هلل -.

- فيل�صوف �لأدباء و�أديب �لفال�صفة: �أبو حيان �لتوحيدي - يرحمه 
�هلل -.

- �أبو �لتعليم: علي مبارك.

- �أ�صد �ل�صحر�ء: �ملجاهد عمر �ملختار - يرحمه �هلل -.

- �أبو علم �لجتماع: �بن خلدون - رحمه �هلل -.

- معجزة �لأدب �لعربي: م�صطفى �صادق �لر�فعي -يرحمه �هلل-.

- �أبو علم �لب�صريات: �حل�صن بن �لهيثم - يرحمه �هلل -.

- �أمري �لبيان: �صكيب �أر�صالن - يرحمه �هلل -.

- ر�وية �لعرب: �لأ�صمعي.

- �صهيد �لفل�صفة: �صقر�ط.

- ُمف�صد �ملر�أة: قا�صم �أمني.

- �ل�صيخ �لرئي�س: �بن �صينا - يرحمه �هلل -.
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- فيل�صوف �لعرب: �لكندي.
- �أ�صتاذ �جليل: �أحمد لطفي �ل�صيد.

- معجزة �لقرن �لع�صرين: هيلني كيلر.

- �أمري �لق�صة �لعاملية: �صومر�صت موم.

- �لوزير �حلديدي: �أوتوفون ب�صمارك.

- �أمري �لطفيليني: �أ�صعب.

- �لديكتاتور �لأحمر: �صتالني.

- �ملر�أة �حلديدية: مارجريت تات�صر.

- مالك �حلزين: �أحمد �أمني.

- �أين�صتني م�صر: م�صطفى م�صرفة - يرحمه �هلل -.

- بنت �ل�صاطئ: عائ�صة عبد�لرحمن - يرحمها �هلل -.

- �أول ممر�صة: رفيدة �لأن�صارية - ر�صي �هلل عنها -.

- �صاعر �لهند: ر�بندر�نات طاغور.

- حكيم �ل�صني: كونفو�صيو�س.

- �صفاح �ل�صعوب: جنكيز خان.

- �لفوهور: �أدولف هتلر.

- �جلرن�ل �لذهبي: عبد�ملنعم ريا�س - يرحمه �هلل -.



1335

جنة الفقرات الثقافية

- مي�س كوري �مل�صرية: �صمرية مو�صى - يرحمها �هلل -.

- �لبانديت: نهرو.

- حمامة �مل�صجد: عبد�مللك بن مرو�ن - يرحمه �هلل -.

- �ملهامتا: غاندي.

- �خلليفة �ملثمن: �ملعت�صم )حممد بن هارون �لر�صيد( - يرحمه 
�هلل-.

- �خلليفة �حلمار: مرو�ن بن حممد )لقب بذلك لن�صاطه �ل�صديد 
ومثابرته( - يرحمه �هلل -.

- ذو �لبالغتني: حممود بن �إ�صماعيل �لدمياطي.

- تيار �لفر�ت: �لقعقاع بن معبد �لتميمي - ر�صي �هلل عنه -.

- �لطيب �ملطيب: عمار بن يا�صر - ر�صي �هلل عنه -.

- غاندي �أمريكا: مارتن لوثر كينج.

- ذو �لريا�صتني: �لف�صل بن �صهل - ر�صي �هلل عنه -.

www.alukah.net
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كنى واألقاب

�أبو جابر: �خلبز. �أبو �لأخيار: �لهدهد  �أبو �لأبطال: �لأ�صد. 
�أبو �لأ�صيم: �لعقاب. �أبو �لأثقال: �لبغل.  �أبو �لأبد: �لن�صر. 

�أبو �لأ�صود: �لنمر. �أبو �أيوب: �جلمل.  �أبو ثمامة: �لذئب. 
�أبو �جلر�ح:�لغر�ب. �أبو �لأمن: �ل�صبع.  �أبو جعفر: �لذباب. 

�أبو جاعد: �لذئب. �أبو طالب: �لفر�س.  �أبو طافر: �لربغوث. 
�أبو عكرمة: �حلمام. �أبو عتبة: �خلنزير.  �أبو عامر: �ل�صبع. 

�أبو عو�ن: �ل�صقر. �أبو عوف: �لتم�صاح.  �أبو عطاف: �لكلب. 
�أبوغائ�س:�ل�صفدع. �أبو �لعلم�س: �لذئب.  �أبو عويل: �لثعلب. 
�أبو هاجم: �ل�صتاء. �أبو و�ئل: �بن �آوى.  �أبو يعقوب: �لع�صفور. 
�أبونبهان: �لديك. �أبو نوفل: �لثعلب.  �أبو �لن�صر: �لريحان. 

�أبو ميمون: �لع�صل. �أبو م�صغول: �لنمل.  �أبو ناجح: �لدرهم. 

�أم حف�صة: �لبطة. �أبو مرد��س: �لتنني.  �أبو �ملبارك: �لزيت. 
�أم �خلبائث: �خلمر. �أم ملدم: �حلمى.  �أم �لرئال: �لنعامة. 

�أم حنني: �خلمر. �أم خد��س: �لهرة.  �أم �لند�مة: �لعجلة. 
�أم حو�ر: �لناقة. �أم نوفل: �ل�صبع.  �أم رجية: �لنحلة. 

�أم جندب: �جلر�د. �أم خالد: �لعنقاء.  �أم �خلر�ب: �لبومة. 
�أم حائل: �لناقة. �أم �لأ�صود:�خلنف�صاء.  �أم تولب: �حلمارة. 



1337

جنة الفقرات الثقافية

�أم حفان: �لنعامة. �أم �لبيت: �لزوجة.  �أم جامع: �ل�صفينة. 
�أم �حلياة: �ملاء. �أم توبة: �لنملة.  �أم جعفر: �لدجاجة. 

�بن �جلبل: �ل�صدى. �أم  �لأ�صعث: �ل�صاة.  �أم �آدم: �لأر�س. 
�بن �لدجى: �ل�صائد. �بن �أتان: �حلمار.  �بن دينار: �لعبد. 

�بن ذ�ألن: �لذئب. �بن �حلنية: �ل�صهم.  �بن جفنة: �لعنب. 
�بن �ل�صحاب: �ملطر. �بن زر�ع: �لكلب.  �بن ذكاء:�ل�صبح. 

�بن �لعري: �حلمار. �بن زنية: �لقلم.  �بن �ل�صماء: �ل�صبح. 
�بن �لغمام: �لربد. �بن �لغمد: �ل�صيف.  �بن غرب�ء: �لفقري. 
�بن �ملازن: �لنمل. �بن �لليايل: �لقمر.  �بن �لكرو�ن: �لليل. 
�بن �ليوم: �لنهار. �بن ناهق: �لبغل.  �بن مال�س: �للئيم. 

�بن هيان: �خل�صي�س. �بن �ُصحي: �ل�صحيح.  �بن طامر: �لربغوث. 

بنت �أُدحية: �لنعامة. بنت �جلبل: �حلية.  �بن �لطريق: �مل�صافر. 
بنت حية: �لأفعى. بنت �جلويرية: �لظبية. بنت ثربة: �له�صبة. 

بنت �ل�صماء: �ل�صم�س. بنت �صعيد: �لتمرة.  بنت برحو�ء: �لد�هية. 
بنت �صحم: �لناقة �ل�صمينة. بنت �صفة: �لكلمة.  بنت طبق: �ل�صلحفاة.

بنت �ملنية: �حُلمى. بنت ُنخيلة: �لتمر.  بنت طود: �لقو�س. 
بنت �لفكر: �لر�أي.  بنت �للبون: �لناقة. 

www.alukah.net
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اقـــــراأ

".. فيها حث على  اأول كلمة نزلت من ال�صماء اإىل الأر�س هي "اقراأ
العلم واملعرفة والثقافة.

ولالأ�صف؛ هناك الكثري والكثري من طالباتنا ل يعرفن اأي �صيء عن 
القراءة والطالع.

فالكثري منهن �صائعات يف الريا�صة والفن، وبعيدات كل البعد عن جو 

www.alukah.net
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الكتاب والثقافة.
للطالبات  واإر�صاد  وتثقيف  توعية  مبثابة  الِفقرة  هذه  كانت  لذا.. 

اإىل اأهمية القراءة والطالع.
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و�شف الكتاب

قال �جلاحظ - وهو عثمان بن بحر - ي�صف �لكتاب: 
يحمل  وب�صتان  ظرًفا,  ح�صي  وظرف  علًما,  مليء  وعاء  "�لكتاب 
يف ردن )�أي: كم(, ورو�صة تقلب يف حجر. ينطق عن �ملوتى, ويرتجم 
�أطوع,  �أن�صف, ول رفيًقا  �أبر, ول خليًطا  �أعلم جاًر�  كالم �لأحياء. ول 
ول معلًما �أخ�صع, ول �صاحًبا �أظهر كفاية, و�أقل جناية, ول �أقل �إمالًل 
ع�صبهة  من  �أبعد  ول  غيبة,  �أقل  ول  و�إجر�ًما,  خالًفا  �أقل  ول  و�إبر�ًما, 
)�أي: منيمة(, ول �أكرث �أعجوبة وت�صرًفا, ول �أقل �صلًفا وتكلًفا, ول �أبعد 
من مر�ٍء, ول �أترك ل�صغب, ول �أزهد يف جد�ل, ول �أكف عن قتال - من 

كتاب. 
ول �أعلم قريًنا �أح�صن مو�تاة, ول �أعجل مكافاأة, ول �أكرث معونة, 
ول �أقل مئونة, ول �صجرًة �أطول عمًر�, ول �أطيب ثمرة, ول �أ�صرع جمتنى, 

ول �أقرب �إدر�ًكا يف كل �أو�ن, ول �أوجد يف غري �إبان - من كتاب.
ثمنه,  ورخ�س  ميالده,  وقييرب  �صنه,  حد�ثة  يف  نتاًجا  �أعلم  ول 
و�آثار  �لغريبة,  �لعلوم  و  �حل�صنة,  �لتد�بري  من  يجمع  وجييوده,  و�إمكان 
�لرقيقة,  و�حلييكييم  �للطيفة,  �لأخييبييار  وحمييمييود  �ل�صحيحة,  �لعقول 
و�ملذ�هب �لقدمية, و�لتجارب �حلكيمة, و�لإخبار عن �لقرون �ملا�صية, 
و�لبالد �ملرت�خية )�أي: �لبعيدة(, و�لأمثال �ل�صائرة, و�لأمم �لبائدة - 

من كتاب".

www.alukah.net
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اأ�شماء الكتب ال�شتة

�لكتب �ل�صتة هي �لكتب �لتي �تفق علماء �حلديث �لنبوي �ل�صريف 
�لأخييرى,  �حلديث  كتب  من  عد�ها  ما  على  بها  و�لوثوق  تف�صيلها  على 

وُعرفت بكتب �ل�صحاح.. وهي:
)194-256هي(. �لبخاري  لالإمام  �ل�صحيح:  • �جلامع 

)206-261هي(. �حلجاج  بن  م�صلم  لالإمام  م�صلم:  • �صحيح 
)209-279هي(. �لرتمذي  لالإمام  �لرتمذي:  • �صنن 

)209-273هي(. ماجه  �بن  لالإمام  ماجه:  �بن  • �صنن 
)215-303هي(. �لن�صائي  لالإمام  �لن�صائي:  • �صنن 

)202-275هي(. د�وود  �أبي  لالإمام  د�وود:  �أبي  • �صنن 

قراءة الكتابة القدمية

�لفر�عنة(  )لغة  �لهريوغليفية  �لكتابات  بع�س  �أن  يخفى  ل 
ب�صبب قدم  تقر�أ  ل  �لآن  �أ�صبحت  قد  و�لأحجار  �لتي على قطع �جللد 
عهدها و�نطما�صها, �إل �أن �أحد علماء �لكيمياء يف �إنلرت� قد تو�صل 
باآلة  بت�صويرها  ذلك  بجالء؛  قر�ءتها  بو��صطتها  ميكن  طريقة  �إىل 
�أ�صعة  من  بدًل  �حلمر�ء  ور�ء  ما  بالأ�صعة  م�صتعيًنا  دقيقة  فوتوغر�فية 
كاأنها  و��صًحا  ظهوًر�  �ملنطم�صة  �حلييروف  فتظهر  �لعتيادية  �لنور 

كتبت منذ عهد قريب.
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قالوا يف القراءة والكتابة

- �لكتاب يقر�أ يف كل زمان ومكان.. و�لل�صان ل يتجاوز �صامعه �إىل 
غريه.

- يقول �ملثل �لعربي: �ملرء خمبوء حتت ل�صانه, فاإذ� تكلم عرفت 
من هو.

بنف�س  �حتفظ  ولكن,  ��صطررت,  �إذ�  لبا�صك  يف  مهماًل  كن   -
نظيفة.

عمل  �أنها  �إل  �لبناءة؛  �لأعمال  ك�صائر  مرهق,  عمل  �لكتابة,   -
ممتع.. ومن �أدرك جمد �لقلم, هانت لديه ومن �أجله كل �أجماد �لأر�س.. 

�ء. وما د�مت �أقالمنا عزيزة, فنحن �أعزَّ

كتاب ثـمنه مليون دوالر

هذ� �لكتاب هو �لن�صخة �لأوىل من ر�ئعة �ل�صعر �لإيطايل �لكبري 
د�نتي "�لكوميديا �لإلهية" وكان ملًكا للنحات �لإيطايل �أنطونيو مونتابو, 
وقد فقدت يف �صفينة غرقت يف �لبحر �لليغوري. وكانت تت�صمن �ملئات 
من �لر�صوم �لهام�صية �لأ�صلية, وكلها بري�صة �صاحبها �لأ�صا�س �لر�صام 

�لأ�صهر مايكل �أنلو. 

www.alukah.net
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 حلول جديدة وحقائق 
لقراءة كل ما تريدينه يف دقائق

اك�صبى وقتك.. وامتلكى معلومتك:
�أ�صبح  يوم,  بعد  يوًما  مكاتبنا  يفاجئ  �لذي  �ملعلومات  في�س  مع 
�ملتاح,  بالوقت  �لقادم  �ملعريف  �ل�صيل  كل  قيير�ءة  م�صتحياًل  بل  �صعًبا, 
هذه  كل  قيير�ءة  ن�صتطيع  كيف  منها:  �لعديدة  �لأ�صئلة  تهاجمنا  وبييد�أت 

�ملعلومات بنظرة �صاملة و�صريعة؟
ويف  �ملنا�صب  �ملوقع  من  �ملنا�صبة  �ملعلومات  �ختيار  ن�صتطيع  كيف 
وغري  �ملهمة  �ملعلومات  بني  �لتمييز  ن�صتطيع  وكيف  �ملنا�صب؟  �لوقت 
�لتي  �ملختلفة  �ليومية  �ملعلومات  من  نن�صئ  �أن  ن�صتطيع  وكيف  �ملهمة؟ 
نح�صل عليها رو�بط علمية جديدة ت�صاعدنا يف �إيجاد معرفة متجددة؟

من يقف يف وجه طوفان املعلومات؟
تقول �لدر��صات: �إن عدد �ملجالت �لعلمية يف �لعامل عام )1865م( 
بلغ )100( جملة, �أما �ليوم فاإن عدد �ملجالت �ل�صادرة يقارب )100( 

�ألف جملة, �إ�صافة �إىل مليون من �ملن�صور�ت �لعلمية.
ناهيك عن �ملعلومات �لتي حت�صل عليها من �ل�صحف �لإلكرتونية, 
و�لر�صائل �ليومية, بل �ل�صاعية وكلها ت�صتهلك وقتك وجهدك, ومن يدري 

رمبا تت�صبب يف �إفقادك �لرتكيز.
�أن   بّد من  �ل�صيل من �ملعلومات, ل  �أمام كل هذه �ملعطيات وهذ� 

تتقني وتتدربي على مهارة �لقر�ءة �ل�صريعة.
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يحدث  �أن  ي�صتطيع  �لعادي  �ل�صخ�س  �أن  �لأبييحيياث,  �أثبتت  لقد 
�لقر�ءة, دون  �صرعته يف  فيما بني )50( و)100%( يف  حت�صًنا يرت�وح 
�إذن  ت�صتطيع  بقر�ءتها...  يقوم  �لتي  للمعاين  فهمه  من  �صيًئا  يفقد  �أن 
�أن تزيد من �صرعة قر�ءتك ببذل �لقليل من �جلهد �لإ�صايف و�متالك 

مهار�ت جديدة تقدمها لك �لقر�ءة �ل�صريعة.

ما القراءة ال�صريعة؟
هي رفع طاقة �لتعلم �إىل �أق�صى درجة, وهي �أ�صلوب مهني جديد 
لأننا  عليها؛  �عتدنا  �لتي  �لتقليدية  �لييقيير�ءة  عن  يختلف  �ملطالعة  يف 
�أن نتلقى ون�صتوعب كل  �أدو�ت هذه �ملهارة �صيكون يف و�صعنا  بامتالكنا 
وجمالت,  )كتًبا  يكن  مهما  حولنا  من  �لإعييالم  و�صائل  �إلينا  تقذفه  ما 

و�صحًفا و�صفحات من �لإنرتنت(. 

تاريخ القراءة ال�صريعة:
حني  �لأوىل,  �لعاملية  �حلييرب  منذ  �ل�صريعة  �لييقيير�ءة  تاريخ  بييد�أ 
�لطيارين  بع�س  �أن  �لأيام  تلك  �لربيطانية يف  �لقو�ت �جلوية  �كت�صفت 
مل يكن با�صتطاعتهم �لتمييز بني مناذج �لطائر�ت �ملعادية من م�صافة 
زمنية  فرت�ت  خالل  �ل�صور  يعك�س  جهاًز�  �لعلماء  بع�س  فطّور  معينة, 
عر�س  معدل  ي�صرع  �أن  يلبث  ما  ثم  �جلييد�ر  على  ق�صرها,  يف  متباينة 

�ل�صور.
على  �لتمرين  من  وب�صيء  بعد  فيما  ي�صبحون  بالطيارين  و�إذ 
هوية  �لثانية  من  جزء   )500( من  جزء  خالل  يحددو�  لأن  ��صتعد�د 

�لطائر�ت �ملختلفة.

www.alukah.net
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�ملعلومات  تدرك  �أن  با�صتطاعتها  �لب�صرية  �لعني  �أن  يعني  وهذ� 
�لعاملية  �حلييرب  بعد  �ملعرفة  هذه  ��صتخدمت  وقد  ت�صدق,  ل  ب�صرعة 
�مل�صاركون  ��صتطاع  حيث  باهرة,  �لنتائج  وكانت  �ل�صريعة,  �لقر�ءة  يف 
على  معكو�صة  كلمات  �أربييع  �لثانية  من  �ملائة  يف   )5( خالل  يقروؤو�  �أن 
�جلد�ر, و�لنتيجة كانت �أن �رتفع متو�صط �صرعة قر�ءتهم من )200( 
�إىل )400( كلمة يف �لدقيقة �لو�حدة, وهو ما ميثل �لفرق بني تلميذ يف 

�ملرحلة �لبتد�ئية ورجل �أكادميي.
ومل يكت�صف �لباحثون �إل يف �أو�ئل �ل�صتينيات مدى قدرة �لإن�صان 
�لفعلية على �صروب �لأد�ء �خلارقة للعادة, فلي�صت �لعيون وحدها هي 
�لتي ميكن تعليمها, من خالل �لتدريب �ملنا�صب على حركات يف �صرعة 
باأكرث من )400( كلمة يف  ا �لحتفاظ  �أي�صً �لدماغ  ي�صتطيع  بل  �لربق, 
�لدقيقة, ويف مد�ر�س �لقر�ءة �ل�صريعة ُو�صل �إىل �صرعة )1000( كلمة, 

ل �إىل )3850( كلمة يف �لدقيقة. ويف حالت �لتدريب �خلا�س ُو�صِ

ثورة قراءة الكتب

ملسو هيلع هللا ىلصهي  نبينا حممد  �إىل �لأر�س على  �ل�صماء  �أول كلمة نزلت من 
�قر�أ؛ ثم �قر�أ ثم �قر�أ ثم )�قر�أ با�صم ربك �لذي خلق - خلق �لإن�صان 

من علق - �قر�أ وربك �لأكرم(.
فاأول �آية نزلت من �ل�صماء �إىل �لأر�س كانت مفتتحًة بكلمة )�قر�أ(.

بل �أق�صم ربنا جل �صبحانه بي)و�لقلم وما ي�صطرون(.
وكل هذ� دليل قاطع على مكانة �لقر�ءة يف �لقر�آن �لكرمي, فهي 
على مر �لع�صور كانت وما ز�لت حمزًنا حلفظ �لعلوم, وكذلك مفتاًحا 
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يخرج ينابيع �لعلوم لت�صيل على مر �لع�صور.
�ل�صاعة  هذه  �إىل  �لزمان  قدمي  من  �لكتابة  طرق  �ختلفت  ومهما 
تظل �لآثار �صاهدة على �أن �لكتابة كانت حا�صرة يف جميع �حل�صار�ت 

�لتي �صهدها �لتاريخ.
حادثتني  �أعظم  �إىل  �لكتابات  وجميع  �ملخطوطات  �أغلب  ويرجع 

�صهدتهما �لب�صرية:
�لأوىل: كانت عند حدوث �لطوفان �لذي �أغرق �لأر�س يف زمن نبي 
�هلل نوح - عليه �ل�صالم - حتى تقول �لرو�يات �إن نبي �هلل نوح - عليه 
وزوجته حو�ء   - �ل�صالم  عليه   - �آدم  نبي �هلل  �ل�صالم - قد حمل جثة 
يف تابوت؛ حتى ل يوؤثر فيهما �لطوفان ويجرفهما, مما يعني ويوؤكد �أن 
�أيادي قوم نوح ومن ور�ئهم من �لأمم  �لتي خطتها  جميع �ملخطوطات 
هذ�  مع  وذهبت  �ندثرت  قد  �لأر�ييس  �هلل  خلق  �أن  منذ  �صبقتهم  �لتي 

�لطوفان �لعظيم �لذي ذكره �هلل يف كتابه. و�هلل �أعلم.
حيث  �لإ�صالمي,  �لعامل  بييالد  �لتتار  غييزو  �إبييان  كانت  �لأخيييرى: 
مي�صون  ج�صًر�  وجعلوها  دجلة  يف  �لكتب  �ملتخلفون  �لهمج  هوؤلء  �أغرق 
عليه, ولكم �أن تتخيلو� حجم �لكتب �لتي رميت يف نهر دجلة حتى كونت 
ورجالهم  وجمالهم  بخيولهم  �لهمج  هييوؤلء  عليه  مي�صي  عظيًما  ج�صًر� 
و�أ�صلحتهم.. بال �صك �أن ع�صر�ت �ملاليني من �لكتب قد رميت يف هذ� 
حتلل  ب�صبب  �لبهيم  �لأ�صود  �للون  �إىل  �ل�صايف  ماوؤه  حتول  �لذي  �لنهر 
�حلرب من �جللود بفعل �ملاء, فقد كانت �جللود هي �لو�صيلة �مل�صتخدمة 

للكتابة يف ذلك �لع�صر.
�لن�صارى  حييو�دث  �إ�صافة  �أود  �حلادثتني  هاتني  �إىل  بالإ�صافة 

www.alukah.net
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�أحرقو�  حيث  �مل�صلمني,  بالد  على  �ل�صليبية  حمالتهم  يف  �ل�صليبيني 
ثالثة ماليني كتاب يف �ل�صام يف مكتبة طر�بل�س �للبنانية, وكذلك �أحرق 
يف  �لأندل�س  يف  غرناطة  مكتبة  من  كتاب  مليون  �ل�صليبيون  �لن�صارى 

�أحد �مليادين �لعامة.
حتى غزو �لحتاد �ل�صوفيتي �ل�صيوعي �لأخري على بالد �إ�صالمية 
مثل �لقوقاز و�لتي تقارب م�صاحتها م�صاحة �أوروبا كلها, �إىل غريها من 
�لدول �لإ�صالمية و�لتي كانت بالطبع؛ حتتوي على كتب وخمطوطات هي 
ا نالت ن�صيًبا من �حلرق؛ حيث �أحرق �أكرث من )10( �آلف كتاب,  �أي�صً
هذ� �لذي �أح�صي, و�إن كنت على يقني تام ل �صك فيه �أن �أ�صعاف �أ�صعاف 

هذ� �لرقم قد �أحرق و�أبيد على �أيدي هوؤلء �ل�صيوعيني �ملجانني.
كلها  �ملفجعة  �حلر�ئق  وهييذه  كله,  �لتاريخ  هذ�  من  نقفز  دعونا 
للكتب و�ملكتبات �لإ�صالمية �إىل �أعظم حريق تو�جهه �ملكتبات �لإ�صالمية 

يف جميع �لدول �لإ�صالمية بال ��صتثناء.
�إن �أعظم حريق يلتهم �ملكتبات �لإ�صالمية هو يف هذه �ل�صنو�ت, بل 
ويف هذه �لأيام, بل لالأ�صف ما ز�لت جمرته ملتهبة مل تتحول �إىل رماد!! 

فهل عرفتم ما هذ� �حلريق؟ وما �أ�صبابه؟
�إن �إحر�ق �لكتب �لذي �أعنيه هو تركها حبي�صة �ملكتبات و�لأدر�ج 
من دون قر�ءة ول �طالع؛ فكون هذ� �لكتاب قد �حرتق يعني �أنه لن يقر�أ, 
وكون �لكتاب مغطى بالغبار يف �ملكتبات �لعامة و�خلا�صة و�لتجارية يعني 
�أن نوًعا �آخر من �حلر�ئق يلتهم �لكتب ومينع من �ل�صتفادة منها.. فهل 
عرفتم �لآن عظم م�صيبة �غتيال )�قر�أ( من عقول �ل�صباب و�لفتيات, 

بل حتى من بر�ءة �لأطفال؟!
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ن�صبة  ي�صري يف  هبوط  �إىل  �أدى  خلاًل  �لفرن�صيون  لالأ�صف؛ لحظ 
�لقر�ءة عند �ل�صعب �لفرن�صي فنظمو� برناجًما �أطلقو� عليه ��صم "جنون 
�ملطالعة" نزل فيه وزير �لثقافة وكبار �ملوؤلفني �لفرن�صيني وكل �ملعنيني 
ب�صوؤون �لثقافة �إىل �ل�صو�رع و�ل�صاحات �لعامة و�حلد�ئق, وفتحو� �أبو�ب 
لها  يقروؤون  و�أخييذو�  �جلماهري  �أمام  م�صر�عيها  على  �لعامة  �ملكتبات 

ويحثونها على �لقر�ءة يف حماولة لر�أب �ل�صدع و�صد �خللل.
كل هذ� يجري يف كل دول �لعامل �ملتح�صر؛ د�ئًما يغر�صون �لقر�ءة 
تروي  �لتي  �لدماء  مثل  ت�صبح  حتى  �ل�صغر؛  منذ  �أطفالهم  عقول  يف 

�صريانهم.
ونحن �ليوم؛ حتولنا من �أمة )�قر�أ( �إىل �أمة )مباريات( ل نعرف 

للكتاب وزًنا �أو قيمة, �إل ما ندر.

العيون والقراءة

ينبغي �أن تكون �لإ�صاءة كافية عند �لقر�ءة؛ لأن �لقر�ءة يف �ل�صوء 
�ل�صعيف حتدث توتًر� يف ع�صالت �لقزحية و�لع�صالت �لتي حتدد فتحة 
ترهق  ولذلك  �لعني,  خلف  �ملت�صربة  �ل�صوء  كمية  حتدد  هي  �إذ  �لعني؛ 
�لعني يف �ل�صوء �ل�صعيف, �إذ جتذب �لع�صالت جذًبا �صديًد� لتت�صع فتحة 

�لعني؛ حتى يتي�صر دخول �ل�صوء �لكايف, وتظل م�صدودة ملدة طويلة.
مو�جهة  يف  تكون  ل  �أي  مبا�صرة,  غري  �لإ�صاءة  تكون  �أن  وينبغي 
�لقارئ, و�إمنا ينبغي �أن تكون خلفه ومن �لناحية �لي�صرى؛ لأن �لكتاب 
يكون يف �ليد �ليمنى غالًبا, وبذلك يرتكز �ل�صوء على �لكتاب ولي�س على 

�لعني؛ لأن �ل�صوء �أمام �لعينني يوؤذي �ل�صبكة. 

www.alukah.net
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وي�صتح�صن �أن يكون �ل�صوء م�صابًها ل�صوء �لنهار, لأنه �أكرث �صالحية 
لأن  �لفلور�صنت  ملبة  ��صتخد�م  �لكثريون  يف�صل  ولذلك  �لعينني؛  لر�حة 

�صوءها هو �لأقرب �إىل �صوء �لنهار. 
و�لقر�ءة يف �صوء �ل�صم�س �صار بالعينني؛ لأن �لوهج وكمية �ل�صوء 
�ل�صديدة �ملنعك�صة على �صفحات �لكتاب على �ل�صبكية توؤثر تاأثرًي� �صيًئا؛ 
ولذلك يكره ��صتخد�م �لورق �مل�صقول و�لالمع, لأنه يعك�س �صوًء� ي�صايق 
�لكتابة  حروف  وتكون  �أبي�س,  �لييورق  يكون  �أن  فقط  وينبغي  �ل�صبكية, 
و��صحة, وي�صتح�صن �أن يكون لون �ملد�ر )�حلرب( �أ�صود؛ لأنه بذلك يكون 

ا للون �لورق فرييح �لعني.  مناق�صً
و�إذ� كان �لقارئ يقر�أ يف كتاب �أو جملة ذ�ت ورق م�صقول لمع, 
يجب �أن ي�صعه بحيث يرى �لكلمات بو�صوح, دون �أن ينعك�س �ل�صوء على 

عينيه.

القراءة ُلغوًيا

ل  �لإن�صانية,  �حل�صارية  �لأد�ة  وهي  �لقر�ءة  على  نتعرف  لكي 
تكون  بها  معرفتنا  فمن  وخ�صو�صيتها؛  �لكلمة  هذه  مبعاين  نلم  �أن  بد 
�لت�صور�ت �أو�صح, وتكون �خلطط لعلمنا �لإبد�عي يف ن�صاط �ملكتبة �أكرث 
دقة و�أكرث فائدة يف �إنازها, ومعرفة �ل�صيء ُت�صّهل علينا �لتعامل معه.. 
حاح تاأليف �إ�صماعيل بن  فمن معاين كلمة قر�أ, كما َوَرَدت يف معجم �ل�صّ

حماد �جلوهري:
قَر�أَتَك حاجُتك: دنت, و�لقارئ:  �لَقرُء: �لّطهُر وهو من �لأَ�صد�د, َو�أَ
َممُت بع�صه �إىل بع�س, وقر�أَُت  َوَقر�أُت �ل�صيَء قر�آًنا جمعُتُه َو�صَ �لوقت, 
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�لكتاب ِقر�ءًة وقر�آًنا: ومنه �ُصِمي �لقر�آن.
ُمها َوقوُله  وقال �أبو عبيدة: �ُصِميَ  �لقر�آن؛ لأنه يجمع �ل�ّصَور َفَي�صَ

تعاىل: زب ی جئ حئ مئ ىئ رب )�لقيامة(؛ �أي جمعه وقر�ءته.
 زب يئ جب حب خبمب رب )�لقيامة(؛ �أي قر�ءته قال �بن عبا�س 

- ر�صي �هلل عنهما - : "فاإذ� بيّناه لك بالقر�ءة فاعمل مبا بيناه لك".
وجمُع �لقارئ: َقَر�أَُة.

بن  �أحمد  ملوؤلفه  �ملنري  �مل�صباح  كما جاء ذلك يف  َدَر�ييَس,  َوَقيير�أَ: 
حممد علي �لفيومي �ملقرئ.

و�ملدر�صة مو�صع �لدر�س, ودر�صت �حلنطة ونحوها در�ًصا وقد �صمي 
�إدري�س عليه �ل�صالم لكرثة در��صته كتاب �هلل تعاىل  با�صم"�أَخُنوخ".

ا تقدم؛ يتبني لنا �أن يف �لقر�ءة معان كثريًة, فكما �أن �لقر�ءة  ومِمّ
يف  ا  �أي�صً وجمل,  كلمات  يف  �حلييروف  جمع  مع  و�لأفكار  للمعاين  جمع 
�لّدر��صة بحث وتدقيق عن �ل�صيء �لنافع كما يف در��صة �حلنطة, ترمى 
�ل�صو�ئب  �لقمح, وكلما كانت �حلنطة خالية من  وتوؤخذ حبات  �لق�صوُر 

فهي �لأف�صل, و�لدر��صة قر�ءة, وفهم, وبحث عن �لأف�صل و�ملفيد.

اأف�شل واأ�شهل الكتب التي األفت يف العقيدة

�لكتب �لتي �ألفت يف بيان �لعقيدة �ل�صحيحة, عقيدة �أهل �ل�صنة 
ومن  �ملييطييول,  ومنها  �ملخت�صر  منها  هلل,  و�حلمد  كثرية  و�جلماعة, 
�أخ�صرها و�أ�صهلها: ر�صالة "ثالثة �لأ�صول", ور�صالة "ك�صف �ل�صبهات", 
"�لتوحيد �لذي هو حق �هلل على �لعبيد", وكلها ل�صيخ �لإ�صالم  وكتاب 
و�صروح   , �هلل  يرحمه   - عبد�لوهاب  بن  حممد  �ل�صيخ  �ملجدد  �لإمييام 

www.alukah.net



1352

جنة الفقرات الثقافية

"كتاب �لتوحيد"؛ مثل "فتح �ملجيد", و"قرة عيون �ملوحدين"؛ كالهما 
�لكتب  لل�صيخ عبد�لرحمن بن ح�صن - يرحمه �هلل -, وغريهما, ومن 
�لإ�صالم  ل�صيخ  �لو��صطية"  "�لعقيدة  �لعقيدة:  يف  �ملخت�صرة  �ل�صهلة 
�بن تيمية - يرحمه �هلل -, وكتاب "�صرح �لطحاوية" للعز بن �أبي �لعز 
�بن  �لإ�صالم  �صيخ  فتاوى  "جمموع  من  �لعقيدة  ق�صم  وكييذ�  �حلنفي, 
�ل�صنية"  بي"�لدرر  �مل�صمى  ور�صائل علماء ند  فتاوى  تيمية", وجمموع 
جمع �ل�صيخ عبد �لرحمن بن قا�صم, وكتاب "�إغاثة �للهفان" لالإمام �بن 
�لقيم, و"�ملنظومة �لنونية" له, وكتاب "�ل�صو�عق �ملر�صلة على �جلهمية 

ا. و�ملعطلة" له �أي�صً

َطاِلُبة اْلِعْلِم عند �شراِء الِكَتاِب واقتَنائِه

به,  م�صلم  �أمر  �لكتب  باقتناء  �لعلم  طالب  �صغف  �أن  �ملعلوم  من 
وطلبة �لعلم يف هذ� �ل�صغف وحب �لقتناء للكتب و�ملر�جع ما بني م�صتقل 
وم�صتكرث, خا�صة يف هذ� �لزمن, �لذي تي�صرت وكرثت فيه و�صائل �لطبع 
و�لن�صر, و�أ�صبحت دور �لن�صر و�لتوزيع تتناف�س يف �مل�صابقة على حماولة 
�لت�صدر يف باب �لتحقيق و�إخر�ج �جلديد, وهذ� - وهلل �حلمد و�ملنة - 
�إىل بع�س  من ف�صل �هلل على �لعلم و�أهله وطالبه, ول بد من �لإ�صارة 
�أو �ملحقق, ويكون �خللل  �لكاتب  ما ين�صر ل يخلو من خلل فيه بح�صب 

معروًفا عند م�صايخ �لعلم وطالبه �ملتمكنني يف �لطلب. 
تعني طالبة  �لتي  �لأمييور  بع�س  �إن هناك  يقال:  بدء,  وعييوًد� على 
�لعلم عند عزميتها على �صر�ء �لكتاب �أو �لكتب, ر�أيت بيانها؛ لعلها تكون 

معينة لها يف �ختيارها للكتب �لتي تريد �قتناءها, فمن ذلك: 
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1- ��صت�صارة بع�س �مل�صايخ �أو طلبة �لعلم �مل�صهود لهم قبل �قتناء 
�لكتاب �ملر�د �صر�وؤه.

فينبغي  معني,  لكتاب  �صرًحا  �صر�وؤه  �مليير�د  �لكتاب  كان  �إذ�   -2
�أخرى  فاإن كان هناك �صروح  للكتاب؟  �أخرى  �لتاأكد: هل هناك �صروح 

ا: �أي تلك �ل�صروح �أجمعها و�أكرثها علًما؟ فعليه �أن تتاأكد �أي�صً
3- �إذ� وقع �لختيار على �صرح معني لكتاب معني؛ فالأوىل �لتاأكد 
على  حر�س  طبعة  من  �أكرث  له  كان  فاإن  �ملق�صود,  �ل�صرح  طبعات  من 

�ل�صوؤ�ل عن �أجود �لطبعات.
�أجود  على  فلتحر�س  حمقًقا,  �صر�وؤه  �مليير�د  �لكتاب  كان  �إذ�   -4

�لن�صخ حتقيًقا.
رقم  فليطابق  �لأجييز�ء,  يتكون من عدد من  �لكتاب  كان  �إذ�   -5
�جلزء �ملكتوب على �لغالف �خلارجي على �لرقم �لد�خلي؛ للتاأكد من 

مطابقة �لرتقيم.
�أو �لكتب؛ خ�صية  �لكتاب  �ل�صريع ل�صفحات  6- حماولة �لت�صفح 

وجود بيا�س يف بع�س �ل�صفحات. 
قال  �لو��صح,  �خلييط  وذ�ت  �ملجلدة  �لن�صخة  على  �حلر�س   -7
�لذهبي: )من �لأمور �لتي ي�صغف بها �ملحدث: حت�صيل �لن�صخ �ملليحة(.
8- �إذ� كان �لكتاب كبرًي�, فاإن ��صتطاعت �أن تت�صفح فهار�صه ففي 

ذلك خري كثري؛ لأنها بذلك تعرف حمتوى �لكتاب �إجماًل.
9- عدم �إهمال �لكتاب, برمي �أو �لتكاء عليه �أو ما �صاكل ذلك, 
�لكتب حتت  �لرجل  �أي�صع  �أحمد:  �لإمام  �صئل  ناعم: )ملا  بن  نعيم  قال 
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فال  ت�صرق  خاف  �إذ�  قال:  �حلديث,  كتب  قال:  كتب؟  �أي  قال:  ر�أ�صه؟ 
باأ�س, و�أما �أن يتخذها و�صادة فال(.

لل�صوؤ�ل عن وجود  �لن�صر؛  باملكتبات ودور  �لهاتفي  10- �لت�صال 
�أمر�ن: حفظ بع�س  �لكتاب, ومعرفة تفاوت �لثمن, ليتو�فر بذلك لكى 

وقتك, وحفظ بع�س مالك. 
همها  تكون  �أن  �لعلم:  طالبة  منه  يحذر  �أن  ينبغي  وممييا   -11
يف  �لأدر�ج  ومييلء  بها  �لتكرث  هو  �لكتب  �صر�ء  يف  �لوحيد  ومق�صدها 

منزلها لري�ها �لناظرون لي�س �إل, فهذ� مزلق خطري ومرتع وخيم. 

من منكرات املكتبات

�أن بع�صها ت�صبح غاية ل و�صيلة للعلم, فيكرث بع�س �جلهالء من 
جمع �لكتب وجتليدها وزخرفتها مباء �لذهب! دون �أن يتد�ر�صو� ما فيها, 
وهم يق�صدون من جمعها �لتفاخر و�لرياء؛ حتى يقال عنهم: �إنهم علماء 
�أو طلبة علم. وقد ز�د �أحد �لعلماء مكتبة من هذ� �لنوع فاأعجب بها, وملا 
�خترب �صاحبها وجده جاهاًل مل يقر�أ ومل يطالع �صيًئا من كتبه, فقال له 
�صاخًر�: كتبك كثرية وماوؤك قليل, فلم يفهم هذ� �لأمي معنى ما ذهب 

�إليه �لعامل. 
بعد هذ�, �أ�صوق هنا �صيئا من نو�در وطر�ئف بع�س �أهل �لعلم فيما 

يتعلق ب�صر�ء �لكتب:
يييوًمييا كتًبا  ��ييصييرتى  �أنييه  �أحييمييد �خل�صاب: ذكيير عنه  بيين  عييبييد�هلل 
بي)500( دينار ومل يكن عنده �صيء, فا�صتمهلهم ثالثة �أيام, ثم م�صى 
بي)500(  وباعه  فنقد �صاحبها  دينار,  فبلغت )500(  د�ره  ونادى على 



1355

جنة الفقرات الثقافية

دينار وويف ثمن �لكتب, وبقيت له �لد�ر.
�أنه رئي  "وبلغني  �أحمد �لهمد�ين: قال �بن �جلوزي:  �حل�صن بن 
يف �ملنام يف مدينة جميع جدر�نها من �لكتب, وحوله كتب ل حتد وهو 
م�صتغل مبطالعتها, فقيل له: ما هذه �لكتب؟ قال: �صاألت �هلل تعاىل �أن 

ي�صغلني مبا كنت �أ�صتغل به يف �لدنيا فاأعطاين".
�أبو  "�أعطاين  قييال:  باملو�صل:  �لكتب  جملد  �ملو�صلي,  قمري  �بن 
�أجلده, و�أكد على �لو�صية يف  �أبي �لعالء بن حمد�ن دفرًت�  عبد�هلل بن 
دجلة,  على  طريقي  وكييان  دكيياين,  �إىل  وم�صيت  منه  فاأخذته  حفظه, 
فتناولته  �ملاء  يف  كمي  من  �لدفرت  ف�صقط  �أتو�صاأ  م�صرعة  �إىل  فنزلت 
عجاًل قبل �أن يغرق وقد �بتل, فقامت قيامتي, ومل �أ�صك �أنه �صيجري يل 
مكروه �صديد من �أبي عبد�هلل من �صرب وحب�س و�أخذ مال, فعملت على 
�إىل  �أ�صلمه  �أن  و�أجتهد يف  و�أجلده  �أجففه  �ملو�صل, ثم قلت:  �لهرب من 
غالم له وهو ل يعلم و�أ�صترت, فاإن ظهر �حلديث هربت, و�إن كفى �هلل 
تعاىل ذلك ومتت عليه �حليلة ظهرت, فحللته وجففته وثقلته حتى رجع 
و��صتوى �أكرث ما ميكن من مثله, وجلدته وتاأنقت يف �لتجليد, فلما فرغت 
منه, جئت �إىل �حلاجب لأ�صلمه �إليه من باب �لد�ر و�أم�صي, ف�صادفت 
و�دفعه  �دخل  �لدفرت, فقال:  �إليه  ف�صلمت  �لدهليز  �حلاجب جال�ًصا يف 
من يدك �إىل يده, فلعله يتوقعك, ولعله ياأمر لك ب�صيء, فقلت: ل �أريد 
فاإين م�صتعجل, فقال: ل يجوز, ومل يدعني حتى دخلت �إليه, فلم �أ�صك 
�أن ذلك من �صوء �لتفاق على �ملوؤدي �إىل �ملكروه, وم�صيت يف �ل�صحن 
و�أنا يف �صورة عظيمة من �لهم, فوجدت �أبا عبد�هلل جال�ًصا على بركة 
كمي,  من  �لدفرت  فاأخرجت  ر�أ�صه,  على  و�لغلمان  د�ره  �صحن  يف  ماء 
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فقال لأحد غلمانه: خذه من يده وهاته, فجاء �لغالم من جانب �لربكة 
و�أنا من �جلانب �لآخر, ومد يده لياأخذه فاأعطيته �إياه فلم يتمكن يف يده 
حتى �صقط �لدفرت يف �لربكة وغا�س �إىل قعرها, فجن �أبو عبد�هلل و�صتم 
�لغالم وقال: مقارع مقارع, فحمدت �هلل - عز وجل - على ��صتتار �أمري 
من حيث ل �أحت�صب, وكفايتي ما كنت �أخافه! وخرجت و�لغالم ي�صرب".

مكتبة احلرم املكي ال�شريف مبكة املكرمة

تعود بد�يات مكتبة �حلرم �ملكي �ل�صريف �إىل عهد �خلليفة حممد 
�ملهدي بن �أبي جعفر �ملن�صور يف �صنة )160هي(؛ �إذ كانت باحلرم �ملكي 
�إحد�هما ل�صقاية �لعبا�س, و�لأخرى حلفظ �مل�صاحف  �ل�صريف قبتان, 
وكان  �ل�صريف,  �ملكي  �حلييرم  �إىل  تييرُد  كانت  �لتي  �ل�صريفة  و�لربعات 
تابوًتا مب�صوًطا به م�صحف �خلليفة عثمان بن عفان - ر�صي �هلل عنه 
- نو�ة هذه �ملكتبة �لتي تو�صعت بعد ذلك لت�صم كتب �لتف�صري و�حلديث 

و�لتاريخ و�لأدب �لعربي و�لعلوم �لجتماعية و�لطب. 
ويف �لعهد �ل�صعودي �لز�هر �أمر �مللك عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن 
�آل �صعود - يرحمه �هلل - يف �صنة )1357هي( بت�صكيل جلنة خا�صة من 
علماء مكة �ملكرمة لدر��صة �أو�صاع �ملكتبة وتنظيمها, و�إليه تعود ت�صمية 

�ملكتبة بهذ� �ل�صم.
ونقلت �ملكتبة �إىل خارج �حلرم �ملكي �ل�صريف يف �صنة )1375هي(, 
ثم �رتبطت بوز�رة �حلج و�لأوقاف بعد �إن�صائها, و�صدر �أمر ب�صمها �إىل 

�لرئا�صة �لعامة لالإ�صر�ف �لديني بامل�صجد �حلر�م. 
وقد تغريت مو�قع �ملكتبة �أكرث من مرة, فكانت يف موقع م�صتاأجر 
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ومع  �مللك عبد�لعزيز,  باب  �أمام  موقع حديث  �إىل  �نتقلت  ثم  بجرول, 
�إز�لة   تو�صعة خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك فهد - يرحمه �هلل -, ت 
�ملبنى, ونقلت �ملكتبة �إىل جرول, و��صتوؤجر لها مبنى �صخم ب�صارع �ملن�صور 
مبكة �ملكرمة, وتتكون �ملكتبة من �أكرث من ع�صرة �أق�صام, ويت�صمن ق�صم 
�أ�صلية,  خمطوطة  �آلف  خم�صة  �إىل  ت�صل  نادرة  مقتنيات  �ملخطوطات 
م�صورة  ن�صخة  �ملكتبة  وت�صم  ورق,  على  م�صورة  خمطوطة  �ألف  منها 
بن  �لر��صد عثمان  �لذي كتب يف عهد �خلليفة  �لعثماين  �مل�صحف  من 
عفان - ر�صي �هلل عنه -, وهي مهد�ة من �لإد�رة �لدينية مل�صلمي �آ�صيا 

�لو�صطى وكاز�خ�صتان يف �صنة )1411هي(. 
�ملكتبات  من  عييدد  على  �ل�صريف  �ملكي  �حلييرم  مكتبة  وت�صتمل 

�خلا�صة �لتي �أوقفها �أ�صحابها على مكتبة �حلرم �ملكي �ل�صريف. 
�ألف  �ملكتبة حالًيا ما يقرب من )200(  �إجمايل ما ت�صمه  ويبلغ 
للبحوث  في�صل  �مللك  مركز  مع  طرفية  بنهاية  ترتبط  و�ملكتبة  عنو�ن, 

و�لدر��صات �لإ�صالمية. 

مكتبة امللك فهد الوطنية بالريا�س

مبنا�صبة  )1403هيييي(,  �صنة  يف  �ملكتبة  هييذه  �إن�صاء  فكرة  نبعت 
�مللك فهد بن عبد�لعزيز -  �ل�صريفني  بتويل خادم �حلرمني  �لحتفال 
يرحمه �هلل - مهام �حلكم, وتبلورت �إىل �أن �أ�صبحت و�قًعا يف غ�صون 
�صبع �صنو�ت؛ �إذ �نتقلت �ملكتبة �إىل مقرها �جلديد. و�صدر نظام �لإيد�ع 
باملر�صوم �مللكي رقم )م/26( بتاريخ )11( رم�صان )1412هي(, ومنذ 
بد�ية تطبيقه عام )1414هي( بد�أت �ملكتبة يف ت�صجيل كل ما ين�صر د�خل 
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�ململكة من �أوعية �ملعلومات, مع تثبيت رقم �لإيد�ع عليها قبل ن�صرها, 
�صنة؛  �صعودي كل  كتاب  �آلف  �أربعة  نحو  و�إيد�ع  بت�صجيل  �ملكتبة  وتقوم 
مما غريَّ �لتقدير�ت �ملتو��صعة �لتي كانت �صائدة يف �مل�صادر �لإح�صائية 

�لعربية و�لدولية عن حركة �لن�صر يف �ل�صعودية. 
�ملطبوعات  لت�صجيل  �لييييدويل  �ملييركييز  مييع  �ملكتبة  �تييفييقييت  وقيييد 
وتخ�صي�س �لأرقام �ملعيارية للكتب و�لدوريات )ردمك - ردمد(؛ لتكون 
�ملكتبة هي �ملركز �لوطني �مل�صوؤول عن ت�صجيل �ملطبوعات, حيث تظهر 
�لأرقام �ملميزة على �ملطبوعات �ل�صعودية, وقد �صبقت �ملكتبة غريها من 
�لدولية,  �ملو��صفات  تطبيق  حيث  من  �ملجال  هذ�  يف  �لعربية  �ملكتبات 
حيث تقوم �ملكتبة �صنوًيا بتزويد �ملر�كز �لدولية يف �أملانيا وفرن�صا بح�صر 
وعناوينهم,  �لنا�صرين  �أ�صماء  ذلك  يف  مبا  �ل�صعودية,  للموؤلفات  دقيق 
كما متد �ملكتبة �صنوًيا منظمة �ليون�صكو مب�صادر �إح�صائية عن حركة 

�لتاأليف و�لرتجمة يف �ل�صعودية. 
�لحتاد  مطبوعات  لإيييد�ع  �لوطني  �ملركز  �ملكتبة  �أ�صبحت  كما 
منظمة  �أكرب  وهي  )�إفييال(  مع  �لتفاق  بعد  �ملكتبات  جلمعيات  �لييدويل 

دولية للمكتبات �لعاملية. 
وقد  �لوطنية,  �لبيلوجر�فية  �إ�صد�ر  �ملكتبة  �أهد�ف  �صمن  وتاأتي 
�أبرز �لتقرير �ل�صنوي ملكتبة �مللك فهد �لوطنية ل�صنة )1420/ 1421هي( 
�أهم �لأعمال و�لإناز�ت �لتي حققتها �ملكتبة منذ ن�صاأتها حتى تاريخه, 
و�أهم �لتطور�ت �لتي �صهدتها �إد�ر�تها �ملختلفة, فبلغ جمموع ما تقتنيه 
وعاًء,  �صنة )1421هي(, )87911(  بنهاية  �ملعلومات  �أوعية  �ملكتبة من 
)1421/20هييي(,  �صنة  يف  �قتناوؤها  ت  معلومات  وعاء   )79824( منها 
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بينما بلغ جمموع ما تلقته �ملكتبة من �إهد�ء وتبادل لهذ� �لعام )1422هي( 
يف  و�لأفيير�د  و�لعامة  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  من  ُمهدى  كتاًبا   )77943(

�لد�خل و�خلارج(. 

 مركز امللك في�شل 
للبحوث والدرا�شات االإ�شالمية بالريا�س

�أحد فروع موؤ�ص�صة �مللك في�صل �خلريية, وهو يرمي  هذ� �ملركز 
يف  �صيما  ول  وت�صجيعها,  وتن�صيطها,  �لعلمي  �لبحث  حركة  دعم  �إىل 

�ملجالت ذ�ت �لعالقة بالتاريخ و�حل�صارة �لإ�صالمية. 
وقد ن�صر �ملركز كثرًي� من �لكتب �ملحققة و�ملوؤلفة و�ملرتجمة, كما 
�أ�صدر دليل �لر�صائل �جلامعية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية, وجمموعة 
يف  �ملركز  من  و�إ�صهاًما  و�مل�صورة,  �لأ�صلية  خمطوطاته  فهار�س  من 
من  جمموعة  �أن�صاأ  فقد  �ملعلومات؛  �إىل  �لباحثني  و�صول  �صبل  تي�صري 

قو�عد �ملعلومات �ملتخ�ص�صة, وتنق�صم هذه �لقو�عد �إىل ق�صمني: 
�لق�صم �لأول: قو�عد بيليوجر�فية: وت�صمل �مللك في�صل, و�لقت�صاد 
و�لعامل  و�ملر�أة,  �لإ�صالمية,  و�لرتبية  �لإ�صالمي,  و�لإعالم  �لإ�صالمي, 
و�ملن�صورة,  �ملحققة  و�ملخطوطات  �لإ�صالمية,  و�لدر��صات  �لإ�صالمي, 

وخز�نة �لرت�ث �ملحقق و�ملن�صور, و�لر�صائل �جلامعية. 
�ملتخ�ص�صني  وت�صمل  بيليوجر�فية:  غري  قو�عد  �لثاين:  �لق�صم 
وحتوي  �مل�صلمة,  و�لأقليات  و�لدول  و�لإ�صالمية,  �لعربية  �لدر��صات  يف 
هذه �لقو�عد معلومات و�فية عن هذه �ملو�صوعات, و�أهم ما ن�صر حولها 
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باللغتني �لعربية و�لإنليزية. 
�ملكتبة  ومتتلك  عنو�ن,  �ألف   )100( قر�بة  �ملركز  مكتبة  وت�صم 
ثالثة �آلف وخم�صمائة دورية, وهناك )260( �ألف مقالة, وي�صم �ملركز 
�أ�صلية.  خمطوطة  �ألييف   )23( منها  مفهر�صة,  خمطوطة  �ألييف   )41(
يف خمتلف �لعلوم و�لفنون, حيث تقدم معلومات مفهر�صة و�صاملة عن 
هذه �ملخطوطات مما توفر �لكثري من �لوقت و�جلهد للباحثني عن هذه 

�لكنوز �لرت�ثية. 
ويبلغ عدد  �صنة,  �لأطفال: من بني )12-5(  �فتتحت مكتبة  كما 

�لكتب �خلا�صة بهم )18500( كتاب. 

وظيفة القراءة واأهدافها

وظائف,  �أربع  و�لجتماعي  �لفردي  �مل�صتويني  على  �لقر�ءة  توؤدي 
تتجلى يف:

1- �ملجال �لديني: للم�صاعدة على عبادة �هلل على �لوجه �ل�صحيح, 
و�لإجابة عن كثري من �لت�صاوؤلت, وحل �مل�صكالت �لدينية.

ومو�جهة  �لنف�صي,  �لتكيف  على  للم�صاعدة  �لنف�صي:  �ملجال   -2
حالت �لإحباط و�لنفعالت. 

�لجتماعي,  �لتكيف  على  للم�صاعدة  �لجتماعي:  �ملييجييال   -3
و�لتبادل �لثقايف بني �ل�صعوب.

4- �ملجال �ملعريف: لإ�صباع �حلاجات �ملعرفية للفرد و�ملجتمع يف 
�صن �لتح�صيل �لدر��صي وما بعدها.
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و�أما �أهد�ف �لقر�ءة: فهي تختلف من �صخ�س لآخر, كل بح�صب 
�إجمالها  ميكن  ولكن  بالثقافة,  وولعه  �لثقايف,  وم�صتو�ه  وو�صعه,  حاله 

فيما يلي: 
للقر�ءة  وم�صاحب  عام,  هدف  وهذ�  و�ملعرفة:  �لعلم  لطلب   -1
منذ تعلمها يف �لبدء, ويف هذ� حتقيق لر�صالة �لإن�صان يف �لأر�س, وهي 
)طه:  رب  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  زب   :  - وجل  عز   - �هلل  قول  من  �مل�صتفادة 

.)114
2- لال�صتذكار و�ملر�جعة: فالد�ر�س يحتاج �إىل مر�جعة معلوماته 
من �آن �إىل �آخر؛ للتثبت منها, و�لتاأكد من معناها, �أو مقارنتها مبعلومات 

جديدة.
حمدد,  جمال  يف  بالتعلم  مرتبط  وهييذ�  �لتخ�ص�س:  ملتابعة   -3
بني  فييرق  وهناك  منا�صبة,  على  يتوقف  ول  طييارئيية,  بحاجة  يتعلق  ل 
�ملتخ�ص�س �ملتابع ملا ي�صدر من جديد يف تخ�ص�صه, وبني كل من يكتفي 

له يف در��صته ويركن �إليه. مبا ح�صَّ
4- لإعد�د بحث: فالباحث - �أو �لقارئ - هنا يقر�أ بعقلية ناقدة 
ما  ومعلوماته  ثقافته  من  وي�صتمد  �ملختلفة,  �لآر�ء  بني  ويقارن  �أكييرث, 

ي�صاعده على �لر�أي و�حلكم.
�لييهييدوء  عييلييى  �مليييرء  ت�صاعد  قييد  فييهييي  و�ليييرتوييييح:  للت�صلية   -5
و�ل�صرتخاء, مبا حتقق له من متعة وترويح؛ وذلك بقر�ءة �ملو�صوعات 
�خلفيفة, و�لق�ص�س �ل�صهلة, �أو مر�جعة �ل�صحف, ولكن ليعلم �ملرء �أنه 
لو �كتفى بها فلن يحقق عن طريقها منًو� علمًيا, �أو �إثر�ًء يف در��صته �أو 

ثقافته, ولن ت�صاعده على حت�صيل �لعلم.

www.alukah.net
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6- لأجل تو�صيع قاعدة �لفهم: و�لذين يقروؤون من �أجل هذ� �لهدف 
قلة قليلة من �لنا�س؛ وذلك �أن �أكرث �لنا�س يعتقدون �أن ما ميلكون من 
مبادئ وقدر�ت ذهنية و�إدر�كية كاف وجيد, ويكت�صب �لقارئ من خالل 
�لفهم  تو�صيع قاعدة  �لقارئ لأجل  �أن  ذلك عاد�ت فكرية جديدة, كما 

تزهر معلوماته وتثمر.
وهناك �أهد�ف �أخرى خل�صها )جريي ورجرز( فيما يلي:

7- ر�صوًخا للعادة.
8- �صعوًر� بالو�جب.

9- ملجرد ملء �لفر�غ.
10- للتعرف على �لأحد�ث �جلارية.

11- ��صتجابة حلاجات عملية يف �حلياة �ليومية.
12- ��صتجابة حلاجات �جتماعية مدنية.

13- تلبية ملتطلبات فكرية بحتة.

تناويل القهوة مع غاندي

�لقر�ءة هي و�حدة من �أف�صل �لطرق �لتي �أعرفها للمحافظة على 
جتري  كاأمنا  ذلك  فاأنت  قّيًما,  كتاًبا  تقرئني  فعندما  و�لتفوق.  �لنجاح 
حو�ًر� مع موؤلفه. ونحن يف �لنهاية ن�صبح ما نتحاور ب�صاأنه. فّكري يف 
�أنك �لليلة ي من خالل قر�ءة �صرية �ملهامتا غاندي �لذ�تية, بينما تتناويل 
�لرجل,  هذ�  حكمة  فهم  على  قييادًرة  �صت�صبحني  ي  �لقهوة  من  فنجاًنا 
و�لتعرف على غاياته ودو�فعه.. هل ترغبني يف ق�صاء بع�س �لوقت مع 
مادونا غًد�؟ �إذن فاقرئى كتاًبا عنها. و �ل�صيء نف�صه ينطبق على جاك 
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ويل�س و�لأم تريز� وبيل جيت�س و�صلفادور و�لد�لي لما. �إن قر�ءة كتاب 
ل�صخ�س جتليه وتقدريه تتيح لك �أن تكت�صبي �صيًئا من عبقريته وذكائه. 
وبعد �أن تنتهي من قر�ءة كتاب مهم, فمن �ملوؤكد �أنِك لن ت�صبحي ك�صابق 
عهدك. وكما �أ�صار �أوليفر ويندل هوملز: "متى �ت�صع عقل �لإن�صان بفكرة 

جديدة, فمن �مل�صتحيل �أن يعود �إىل �أبعاده �لأ�صلية مرة ثانية".
ويف �أيام �صباي �لأوىل, قال يل و�لدي ذ�ت مرة: "قلل مما تدفعه 
من  تقلق  �أن  �إياك  ولكن  طعامك,  على  تنفقه  مما  �أو  مل�صكنك,  �إيجاًر� 

��صتثمار مالك يف �صر�ء كتاب مفيد".
وقد لزمتني هذه �لفكرة �ملوؤثرة طو�ل حياتي. كانت فل�صفته هي 
�أن �لأمر ل يتطلب �إل فكرة و�حدة تكت�صفها يف �أحد �لكتب لتاأخذك �إىل 
ولهذ�  جذرًيا.  تغيرًي�  �لعامل  عن  نظرتك  وتغري  متاًما,  جديد  م�صتوى 
�صاعة  �أخ�ص�س  �أن  �أحيياول  �لآن  و�أنييا  بالكتب.  مليًئا  بيتنا  كان  �ل�صبب 
و�حدة على �لأقل كل يوم �أق�صيها يف �لقر�ءة. وهذه �لعادة مبفردها قد 

غريت حياتي. ف�صكًر� لك يا �أبي.
�أتركها لأولدي بعد موتي هي مكتبي.  ورمبا �صتكون �أعظم هدية 
و�ل�صحة,  و�لفل�صفة  و�لعمل  و�لعالقات  �لقيادة  يف  كتًبا  حتييوي  وهييي 
و�لكثري من �ملو�صوعات �لأخرى �لتي �أف�صلها. وقد ��صرتيت �لكثري من 
هذه �لكتب من مكتبات من كل �أنحاء �لعامل يف �أثناء �صفرياتي �خلا�صة 
بالعمل. وهذه �لكتب هي �لتي �صكلت طريقة تفكريي, وفل�صفتي �خلا�صة, 

وجعلتني �أ�صبح ما �أنا عليه �لآن. وهي بالن�صبة يل ثروة ل تقدر بثمن.

www.alukah.net
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اأثبت العلم

العلم بحر ل �صاحل له، فكل يوم بحوث، وكل �صاعة درا�صات، وكل 
دقيقة اكت�صافات؛ فهل اأدركنا حقيقة اأن العلم بحر ل �صاحل له؟!!

لذا.. اخرتنا هذه الِفقرة والتي تتحدث عن الكثري مما تو�صل العلم 
اإىل اإثباته، وبيان حقيقته.

www.alukah.net
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�أثبت �لعلم: �أن �أد�ء حركات �ل�صالة يفيد جميع ع�صالت ومفا�صل 
و�أربطة �جل�صم.

على  ا  وفر�صً عبادة  كونها  جانب  �إىل  �ل�صالة  �أن  �لعلم:  �أثبت 
�مل�صلم, فاإنها جتعل للم�صلم ريا�صة منظمة ت�صاعده على بقاء ع�صالته 
و�أربطة ج�صمه تعمل يف حالة جيدة, مما ي�صاهم يف �ملحافظة على قوة 

�جل�صم و�صيانته من �لأمر��س.
�ملناعة  يقوي جهاز  �لكرمي  �لقر�آن  �إىل  �ل�صتماع  �أن  �لعلم:  �أثبت 

عند �لإن�صان.
�أثبت �لعلم: �أن �أف�صل طريقة ل�صرب �ملاء هي: قبل �لأكل بن�صف 
�صاعة, وبعد �لأكل ب�صاعة �أو�صاعتني, �أما �صرب �ملاء على �لريق �صباًحا, 

فاإنه يق�صي على �لإم�صاك.
�أثبت �لعلم: �أن �ل�صوم عملية غ�صيل لالأح�صاء, و�أن �أربعة �أخما�س 
�أمر��صنا تن�صاأ عن تخمر �لأمعاء, و�ل�صوم يقوم بتطهريها من �لإفر�ز�ت 

و�لإ�صر�ر.
�أثبت �لعلم: �أن �ملو�صيقى �ل�صاخبة ت�صاعد على فقد�ن �لذ�كرة �أو 

على �لأقل �إ�صعافها. 
�لإن�صان؛  حياة  على  جييًد�  خطرة  �ملالكمة  لعبة  �أن  �لعلم:  �أثبت 
مات على حلبة  وقد  �ل�صربات,  �ملخ من كرثة  تهتك  �إىل  توؤدي  �إنها  �إذ 
�ل�صربات  ب�صبب   )449( من  يقرب  ما  )1920م(  �صنة  منذ  �ملالكمة 

�لقا�صية �لتي توؤدي �إىل نزيف دموي يف �ملخ.

www.alukah.net
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�أثبت �لعلم: �أن معدل ذكاء �ملر�أة �أعلى من �لرجل بالن�صبة لتعليم 
�للغات.

�أن هناك عالقة بني تقطيب �لوجه وزيادة يف نب�س  �أثبت �لعلم: 
�لقلب و�رتفاع درجة حر�رة �لإن�صان عند �لإح�صا�س بال�صمئز�ز.. فبعد 
حتليل �لإ�صار�ت �ملخية و�لإ�صار�ت �ملختلفة ثبت �أن هناك خاليا معينة يف 
)�لإيجد�ل( )وهي �لعقد �ملخية �لتي تعد مركًز� لل�صعور( تنتج معلومات 
ب�صرية ت�صتجيب للوجه, وتبدو قادرة على �لتعرف على هذه �لوجوه, كما 
ا �إىل �أن هناك �أع�صاًبا يف �ملخ طولها )2مليمرت( ت�صاعد يف  تو�صلو� �أي�صً

تقرير ما ميثله �لوجه.
�أن �أمر��س �للثة هي �ل�صبب يف فقد�ن بع�س �لنا�س  �أثبت �لعلم: 

�أ�صنانهم, ولي�س ت�صو�س �لأ�صنان كما يبدو يف �لظاهر.
�أن معدل وفيات �لأطفال �لر�صع يرتفع عندما ينام  �لعلم:  �أثبت 
ا �إذ� �رتفعت درجة حر�رة ج�صمه, و�أف�صل  �لطفل على بطنه, خ�صو�صً
و�صع للنوم على �لظهر �أو �جلانب �لأمين؛ وذلك لت�صريف �حلر�رة, مع 

مر�عاة عدم �رتد�ئه مالب�س ثقيلة ُمبالًغا فيها, يف �ل�صيف �أو �ل�صتاء.
�أثبت �لعلم: �أن ع�صر �لقر�ءة و�لفهم قد يكون �صببهما ��صطر�بات 

ب�صرية ولي�س عجًز� فكريا �أو ح�صًيا.
�لدم,  �صغط  �إىل  يوؤديان  و�لرثثرة  �لكالم  كرثة  �أن  �لعلم:  �أثبت 
فلقد �أجريت در��صة على عينات من �لنا�س تف�صل لهدوء وعدم �لكالم 
وذهن  معتدل  دم  ب�صغط  تتمتع  �لأوىل  �أن  فتبني  ثرثرة,  و�أخرى  بكرثة 

�صاٍف, �أما �ملجموعة �لثانية فوجدت �أنها تعاين �رتفاع �صغط �لدم.
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�أثبت �لعلم: �أن كرثة �ملالب�س و�أغطية �لر�أ�س و�لقفاز�ت ل حتمي 
من نزلت �لربد. وخري حماية من نزلت �لربد:

)1( جتنب �لتعر�س �ملفاجئ لدرجات �حلر�رة �ملختلفة �أو لتيار�ت 
�لهو�ء.

)2( �لبتعاد عن �لأماكن �ملزدحمة, وعدم �ل�صهر خارج �ملنزل يف 
�لليايل �لباردة.

)3( �لبتعاد عن تيار�ت �لهو�ء مع �حلر�س على �لتهوية �جليدة 
حلجر�ت �ملنزل.

)4( �لمتناع عن �لتدخني.
)5( �حلذر من �إدمان ��صتخد�م �لنقط �لقاب�صة لالأنف.

من  �أكييرب  بكميات  و�لليمون  �لربتقال  تناول  على  �حلر�س   )6(
�ملعتاد.

�لقيمة  ذ�ت  �له�صم  �صهلة  �لأطعمة  تناول  على  �حلر�س   )7(
�لعالية؛ حتى تعطي للغدد فر�صة للر�حة.

تكّون  �لتي  )�لكلورفيل(  مييادة  مقد�ر  زيييادة  على  �حلر�س   )8(
�للون �لأخ�صر يف �خل�صر�و�ت, حيث تعمل على تخفيف �آلم �لع�صالت 

لقدرتها على �لتخل�س من )حم�س �لالكتيك( �لذي يوهن �لع�صلة. 
�أثبت �لعلم: �أن و�صع كميات كبرية ومكثفة من �لكرمي على ب�صرة 
و�لبقع  �إىل ظهور �حلبوب  توؤدي  �لب�صرة, حيث  ت�صر  �لنوم  قبل  �لوجه 
وو�صع  �ملغذي  �لكرمي  �ختيار  ب�صرورة  �لعلماء  ين�صح  ولذ�  �جللدية.. 

طبقة خفيفة يت�صربها �جللد فوًر�.

www.alukah.net
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من  كثرًي�  يقلل  �لطفل  فم  يف  �ل�صكري  �ملحلول  �أن  �لعلم:  �أثبت 
�لإح�صا�س بالأمل, ومن �صرعة �صربات �لقلب. وهذ� �لكت�صاف يبني �أن 
�لإ�صالم دين �لرحمة؛ فر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أول من و�صع �ملادة �ل�صكرية يف 

فم �لوليد, وذلك بتحنيكه �لتمر �ملم�صوغ.
لأن  جييًد�؛  �صروري  طهيه  قبل  �لدجاج  جلد  نزع  �أن  �لعلم:  �أثبت 
يفرزها  �لتي  �لطبيعية  �لهرمونات  تختزن  غييدد  لديه  لي�س  �لييدجيياج 
�جل�صم, �لهرمونات �ل�صناعية �لتي قد يحقن بها �لدجاج, وبالتايل يتم 
�أ�صفل جلد �لدجاج, وقد  �ختز�ن هذه �لهرمونات يف �لدهون �ملوجودة 
ت�صيل  بل  �لطهي,  �أثناء  باحلر�رة يف  تدمر  ل  �لهرمونات  �أن هذه  تبني 
مع �لدهون وتختلط بلحم �لدجاج, وهو ما يوؤدي على �ملدى �لطويل �إىل 

�لإ�صابة بالف�صل �لكلوي, وبع�س حالت �لعقم.
�أثبت �لعلم: �أن �أهم �أ�صباب �لوقاية من �ل�صر��صري:

1- �صرورة تغطية �ملو�د �لغذ�ئية باأغطية حمكمة جيًد�.
2- �لنظافة �لتامة, ومنع وجود ف�صالت يف �ملطبخ.

3- و�صع �لقمامة يف �أوعية مغلقة جيًد�.
4- جمع �أكيا�س بي�س �ل�صر��صري و�إعد�مها.

5- �صد �ل�صقوق بدور�ت �ملياة و�ملطابخ )ملنع تكاثر �ل�صر��صري(.
6- �إ�صافة حم�س �لفينيك �أو �لكريو�صني �إىل مياه م�صح �لأر�س.

�أثبت �لعلم: �أن �لبلح �لطازج ي�صاوي قيمته �حلر�رية قيمة �للحم 
و�لأع�صاب  �ملخ  خاليا  منو  يف  كبري  دور  وله  �أكييرث.  يكن  مل  �إن  �لبتلو, 
و�جلهاز �له�صمي, كما �أنه مهم يف عمل وظائف �لكليتني, كما �أنه ملني 
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طبيعي و�صحي, يغني عن �مللينات �ل�صناعية �ل�صارة. كما ثبت علمًيا �أن 
�ملكرثين من �أكل �لتمر �أقل �لنا�س �إ�صابة بال�صرطان. كما �أنه مدر �لبول 
�صالمة  على  يعمل  �أنه  كما  �لكبد.  وتنظيف  �لكلى  غ�صل  على  وي�صاعد 

�لأ�صنان و�ملحافظة عليها من �لت�صو�س.
�لبالغ عددهم )100(  �ل�صكان  نحو )70%( من  �أن  �لعلم:  �أثبت 
مليون ن�صمة يف دولة بنجالدي�س يعانون نق�س فيتامني )�أ( �لناجم عن 
�لعتماد �لفائق على �لأرز؛ وذلك �صبب فقد�ن �لب�صر لنحو )20( �ألف 
يز�ل  ل  �لأرز  �أن  و�أ�صافت  مييوزون,  طعام  تناولو�  بنجالدي�س  يف  طفل 
بحملة  �حلكومة  قيام  من  �لرغم  على  لبنجالدي�س,  �لرئي�س  �لغذ�ء 
حلث �ل�صعب على �أكل مزيد من �خل�صر�و�ت, و�لإقالل من تناول �لأرز؛ 

للتغلب على نق�س فيتامني )�أ(.
�لأغذية  كل  عن  �ل�صائم  يكفيان  و�لتمر  �للنب  �أن  �لعلم:  �أثبت 
فالتمر  �لإفطار,  عند  بتناوله  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�صول  به  �أمر  ما  وهذ�  �لأخييرى.. 
�للنب  �أما  و�لربوتينات,  و�لفيتامينات  و�لأمالح  �ل�صكريات  على  يحتوي 

فاإنه غذ�ء متكامل.
�أثبت �لعلم: �أن هناك م�صروبات ت�صاعد على �لرتو�ء, وم�صروبات 

تزيد من �ل�صعور بالعط�س.
و�جلريب  �لطبيعية  و�لع�صائر  �ملاء  تييروي:  �لتي  �مل�صروبات  من 

فروت, و�لعرق�صو�س.
�لطماطم,  ع�صري  بالعط�س:  �ل�صعور  تزيد  �لتي  �مل�صروبات  ومن 

وم�صروبات �ل�صود� و�لكوكا كول و�لبيب�صي و�ل�صفن �أب, و�للنب.

www.alukah.net
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ثالثة  من  �ل�صفاء  يف  ي�صاعد  �لرب�صيم  ع�صري  �أن  �لعلم:  �أثبت 
ي�صاعد  لأنه  و�ل�صكري؛ وذلك  و�ل�صرطان  �لقلب  �أمر��س خطرية, هي: 

على تخفي�س ن�صبة )�لكولي�صرتول( يف �لدم.
�ملييادة  من  �جل�صم  يخل�س  �لرب�صيم  �أن  ا:  �أي�صً علمًيا  ثبت  كما 

�مل�صببة لل�صرطان, خا�صة �صرطان �لقولون.
�أثبت �لعلم: �أن كثرًي� من �لأطعمة �لتي نتناولها مثل: �لفول و�لعد�س 
و�مللوخية تعد �أف�صل و�صيلة وقائية لبع�س �أنو�ع �لتلوث؛ وذلك لحتو�ئها 
على بع�س �لعنا�صر �لغذ�ئية مثل �لكال�صيوم و�حلديد و�لف�صفور و�لزنك, 
مما يقلل من �أ�صر�ر �لر�صا�س �لذي ينتقل لالإن�صان من خالل �لعو�دم 
�ل�صناعية, ومو��صري �لر�صا�س �لتي تعرب �ملياه من خاللها, �أو من خالل 
رفعه  تقرير  �أكده  ما  وهذ�  �ل�صناعية,  �ملعلبات  يغطي  �لذي  �لر�صا�س 

�لكونر�س �لأمريكي �إىل �لرئي�س �لأمريكي �لأ�صبق"بيل كلينتون".
�أن �لزيت �ملغلي مر�ت عدة, و�لذي ي�صتعمل يف قلي  �أثبت �لعلم: 
�لأ�صر�ر, ومن  �لعديد من  له  و�لبطاط�س,  و�لدجاج  و�ل�صمك  �لطعمية 

ذلك �لإ�صابة ببع�س �أنو�ع �ل�صرطانات وت�صخم �لكبد.
زيييادة  على  ت�صاعد  �لتلفزيون  م�صاهدة  كييرثة  �أن  �لعلم:  �أثبت 
حمو�صة �ملعدة ومن ثم �إ�صابتها بالقرحة. خا�صة �إذ� �رتبطت م�صاهدة 

�لرب�مج �ملثرية بتناول �لطعام.
�أثبت �لعلم:  �أن جهاز �لكمبيوتر ي�صكل خطًر� كبرًي� على �صحتنا 
�إذ� ��صت�صلمنا له �صاعات طويلة من دون حر�ك, فقد ثبت �أن �جللو�س 
�أمام هذ� �جلهاز لفرت�ت طويلة ي�صبب �إجهاًد� كبرًي� ملناطق يف �جل�صم, 
�أولها �لعينان, حيث �إن �لتحديق �مل�صتمر يف �ل�صا�صة من م�صافة ق�صرية 
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يتعب �لعينني.
كما  و�لظهر,  �لأكييتيياف  يف  وتيب�س  بت�صلب  �جل�صم  ي�صيب  كما 
ين�صح  لذلك  و�لكف؛  �لر�صغ  بد�ية  يف  �لييورم  من  بنوع  �ليدين  ي�صيب 

بعدم �جللو�س كثرًي� �أمام �لكمبيوتر.
�أثبت �لعلم: �أن �ل�صباحة بعد تناول �لطعام يعترب خطاأ كبرًي�, حيث 
يتوجه �لدم �إىل �ملعدة بعد تناول �لطعام للم�صاعدة يف عملية �له�صم, 
ما يقلل من كمية �لدم �لذ�هبة �إىل �لقلب؛ مما يجعل �لقلب يعمل ب�صدة 
تتقل�س  �لتي  �لع�صالت  لتزويد  �لييدم  من  كافية  كمية  توفري  �أجييل  من 
عند دخول �ملاء, فاإذ� مل يجد �لقلب كفايته من �لدم فاإنه �صيتوقف عن 
�لعمل. وقد حتدث ت�صنجات ع�صلية للكبار و�ل�صغار �إذ� �صبحو� مبا�صرة 

بعد تناول وجبة طعم ثقيلة.
من  �صاعة  ن�صف  هييو  لي)�لكر�س(  عييالج  خييري  �أن  �لعلم:  �أثييبييت 
و�ل�صباحة,  و�لهرولة  �ل�صريع  �مل�صي  مثل:  �ليومية  �لريا�صية  �لتمارين 

وقيادة �لدر�جات �لهو�ئية, و�مل�صي �لعادي, و�صعود درجات �ل�صلم.
�لإ�صالمي( عالج  �لدين  �لتوبة )كما جاءت يف  �أن  �لعلم:   �أثبت 
وباهلل  بالنف�س,  �لثقة  �مل�صطربة  لل�صخ�صية  تعيد  �إنه  �إذ  مهم,  نف�صي 
بالتما�س  �لعالج  �إىل  �لنف�س  علماء  من  كثري  جلاأ  هنا  ومن  وبالنا�س, 
�لكتئاب  وتذيب  �لقلق  حييدة  من  تخفف  �لتوبة  �أن  ثبت  كما  �لتوبة. 

و�لإح�صا�س بتاأنيب �ل�صمري.
�ملد�ر�س  �أف�صل من  نتائج  �لبنات حتقق  �أن مد�ر�س  �لعلم:  �أثبت 
عموًما  �ملختلطة  �ملد�ر�س  نتيجة  و�أن  وم�صتمرة,  ثابتة  ب�صورة  �ملختلفة 
مد�ر�س  نتائج  كانت  حني  يف  �ملختلطة,  غري  �ملد�ر�س  من  بكثري  �أدنييى 
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�لبنات �أعلى من نتائج مد�ر�س �لذكور.
�أنييو�ع  كييل  على  يدمنون  �لفنانني  ميين   )%14( �أن  �لعلم:  �أثييبييت 
�ملخدر�ت, وغالًبا ما يتعاطون �ملخدر على نحو جماعي يف منزل �أحدهم.
و�لع�صبية  �لنف�صية  لالإ�صابات  معر�صون  منهم   )%96( �أن  كما 
جر�ء �لإدمان, و�أن )60%( منهم يعرتيهم �لقلق و�لتوتر. هذ� ما �أثبتته 
�لدر��صة �لتي متت يف م�صت�صفى �لق�صر �لعيني بالقاهرة على جمموعة 

خمتارة من �أهل �لفن.
�أكدت  حيث  �ل�صيارة.  عمر  تطيل  �لفو�كه  ق�صور  �أن  �لعلم:  �أثبت 
و�لرمان  �لربتقال  مثل  �لفو�كه  ق�صور  بع�س  ��صتخد�م  �أن  �لدر��صات 
وغريها.. �إىل جانب �أور�ق بع�س �لنباتات مثل: �ل�صبار و�لنعناع, وذلك 
)غلي(  من  �لناجتة  �ملائية  �مل�صتخل�صات  من  �لتوليفات  بع�س  باإعد�د 
هذه �ملو�د يف �ملاء, و�ختبارها يف مقاومة حدوث �لتاآكل وتكوين �لرو��صب 

يف )ردياتري( �ل�صيار�ت, فاأعطت نتائج �إيجابية.
تعمل  وجييذ�ب,  مريح  باأ�صلوب  �لق�ص�س  رو�ييية  �أن  �لعلم:  �أثبت 
على تهدئة �ملر�صى �مل�صابني بالأمر��س �لنف�صية, وجتلب �لنعا�س �إىل 
�أجفانهم؛ لذلك جلاأ بع�س �لأطباء �لنف�صيني �إىل �لعتماد جزئًيا على 
�لأقر��س  بع�س  عن  بها  و�ل�صتعا�صة  و�حلكايات,  �لق�ص�س  رو�يييات 

�ملهدئة يف عالج �لكتئاب وغريه من �لأمر��س �لنف�صية.
�أثبت �لعلم:  �أن هناك عالقة بني �ملر�أة وبني دولبها �خلا�س, وعن 

طريقه ميكن معرفة طبيعة �صخ�صية �ملر�أة. وتقول �لدر��صة:
)1( �إنه �إذ� كان دولب �ملر�أة ب�صيًطا يف حمتوياته, ويحتوي على 
�حلاجات �ل�صرورية, فهذه لي�صت دللة على �أن �ملر�أة قوية �ل�صخ�صية 
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ذ�ت مقد�ر قيادية, ولي�صت �لأ�صياء �ملادية هي �هتمامها �لأول.
)2( و�إذ� كان �لدولب ممتلًئا باملالب�س؛ فهذ� يعني �أنها عاطفية, 

�أو بخيلة.
�لعائلية؛ فهذه  )3( و�إذ� كان �لدولب مليًئا بال�صور و�ملل�صقات 

�مر�أة عاطفية وحتب حفظ �أ�صر�ر �لنا�س.
)4( ويف حالة تكاثر حمتويات �لدولب حتى يبدو كاملخزن, �صو�ء 
وحنينها  �إخال�صها  على  يدل  فهذ�  ذلك؛  غري  �أم  و�ملالب�س  باحلقائب 

للما�صي.
وتخرج  �لرتتيب,  وعدم  بالفو�صى  يت�صم  �لذي  �لدولب  �أما   )5(
منه �لأ�صياء ب�صعوبة, فاإن هذ� يدل على �أن �صاحبة �لدولب �صخ�صية 

فو�صوية, غري منظمة, فال تهتم مبالب�صها, ول بالآخرين.
�لبنات من  له دور كبري يف تهذيب  �لبنات  �أن ختان  �لعلم:  �أثبت 
�صطحات �جلن�س, ول �صيما عند �ملر�هقات, حيث �أثبتت �لبحوث �لتي 
قام بها جمموعة من �لأطباء �لفرن�صيني و�لبلجيكيني, و�أكد �لأطباء �أن 

�ملر�أة �لتي تعر�س عن �خلتان تعي�س حالة ع�صبية حادة �ملز�ج.
وقبل  يتحرك,  �أن  قبل  حركاته  يف  يفكر  �جلنني  �أن  �لعلم:  �أثبت 
و�صائل  وبا�صتخد�م  �أمييه,  بطن  يف  وهو  ذر�عيه  يحرك  �أو  يرف�س,  �أن 
�لختبار�ت �جلنينية قام )د/نيلزلور�س( بفح�س عدد كبري من �لأجنة 
ممن ترت�وح �أعمارهم بني خم�صة وت�صعة �أ�صهر, فوجد �أن معظم �حلالت 
�أن �صربات قلب �جلنني تبد�أ يف �لزدياد قبل �أن يقوم بالتحرك ملدة �صت 
�إىل ع�صر ثو�ن.. وهو ما يحدث بال�صبط للبالغني عندما يقبلون �لأمر 
من جميع زو�ياه قبل �أن يقدمو� على �تخاذ قر�ر و�لقيام بالفعل �ملنا�صب.

www.alukah.net
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�ملرحلة  يف  �لتفكري  يف  يبد�أ  �لإن�صان  �أن  يثبت  �لكت�صاف  وهييذ� 
�جلنينية بعد �أن يبلغ عمره من خم�صة �إىل �صتة �أ�صهر.

)39) اإثباًتا علمًيا عن املخ

1- يزن �ملخ �لب�صري ما يقرب من ثالثة �أرطال. 
2- ي�صكل �ملاء ما يقرب من )85( يف �ملائة من وزن �ملخ. 

3- يبلغ حجم �ملخ �لب�صري حجم ثمرة �جلريب فروت تقريًبا.
4- لي�صت هناك عالقة بني حجم �ملخ ودرجة �لذكاء.

يف  تقريًبا  �لع�صبية  للنب�صات  �لناقلة  �خلاليا  معظم  تتولد   -5
فرتة ما قبل �مليالد. ففي �أثناء فرتة منو �جلنني �لب�صري د�خل �لرحم 
و�حدة  دقيقة  �أكرث من )100000( خلية ع�صبية يف  ينتج  �أن  ي�صتطيع 

فقط.
من  يوًما   )18( من  يقرب  ما  بعد  �لع�صبي  �جلهاز  يتكون   -6

�حلمل.
7- بعد �لولدة حتدث طفرة يف �لنمو ملخ �لوليد ت�صتمر حتى �صن 

�لعا�صرة.
8- عند بلوغ �خلام�صة يكون وزن مخ �لطفل قد بلغ بالفعل ت�صعة 

�أع�صار وزن مخ �ل�صخ�س �لبالغ. 
خلية  مليار   )100( على  لالإن�صان  �لع�صبي  �جلهاز  يحتوي   -9

ع�صبية, �أي ما يقرب من عدد �لنجوم يف جمرة درب �لتبانة. 
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ما  �لع�صبية  للنب�صات  ناقلة  خلية  مليار  �لييي)100(  حتاط   -10
يقرب من )10( تريليات ت�صابك ع�صبي.

11- فيما بني �صن �لع�صرين و�خلام�صة و�ل�صبعني من �لعمر؛ ي�صل 
معدل �ل�صمور و�لوفاة �ملتوقع للخاليا �ملخية �إىل )500000( خلية ناقلة 

للنب�صات �لع�صبية يومًيا.

12- هذ� �لفاقد يف هذه �خلاليا ل يقابله فاقد يف وظائف �ملخ؛ �إذ 
�إن �ملخ يعو�س ذلك بتكوين زو�ئد مت�صجرة جديدة وت�صابكات ع�صبية. 

�ملخ مبقد�ر )%10(  وزن  يقل  و�ل�صبعني,  بلوغ �خلام�صة  مع   -13
ويقل تدفق �لدم يف �ملخ ملا يقرب من )%20(.

14- تعترب �خلاليا �لع�صبية مبا يف ذلك �خلاليا �لع�صبية د�خل 
�ل�صديد  بالطول  بع�صها  وتت�صم  �جل�صم.  يف  حجًما  �خلاليا  �أكرب  �ملخ 

لدرجة �أنها متتد ما بني �أ�صابع �لقدم و�ملخ. 

15- يرت�وح طول �ملحور )ذيل �خلاليا �لع�صبية( ما بني )0.04( 
بو�صة �إىل ياردة و�حدة.

16- هناك ما يزيد على )100( نوع خمتلف من ناقالت �لر�صائل 
�لع�صبية )�لعنا�صر �لكيميائية �ملخية( د�خل �جل�صم. 

�ليوم  �لإن�صان  �إن وزن مخ  �إذ  �لب�صري حجًما,  �ملخ  ز�د  لقد   -17
يزيد قر�بة )40,2( جم على ما كان عليه وزن مخ �أجد�ده.

18- تبلغ م�صاحة �لق�صرة �لدماغية )�لطبقة �خلارجية للمخ( - 

www.alukah.net
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�إن قمنا بفردها - ما يغطي م�صاحة مكتبك. 
يف   )30( على   )20( من  يقرب  ما  �لب�صري  �ملخ  ي�صتخدم   -19

�ملائة من �ل�صعر�ت �حلر�رية �لتي تتناولها يومًيا.
20- ي�صتخدم خمك ما يقرب من ربع ن�صبة �لأك�صجني يومًيا.

21- يف كل دقيقة يتدفق ما يقرب من ربع جالون من �لدم د�خل 
�ملخ. 

و�حلبل  �ملييخ  ي�صم  �لييذي  �ملييركييزي  �لع�صبي  �جلهاز  يقوم   -22
�ل�صوكي بنقل ر�صائل ملا يزيد على )600( ع�صلة خمتلفة. 

23- يتبادل �ملخ وباقي �أجز�ء �جل�صم ما يقرب من )50( مليون 
ر�صالة ع�صبية فيما بينهم يف �لثانية �لو�حدة, ويحدث ذلك حتى و�إن 

كان �ل�صخ�س نائًما. 
�لنخاع  د�خييل  معلومة  مليون   )100( من  يقرب  ما  يتدفق   -24

�ل�صوكي يف كل دقيقة.
25- ت�صتطيع �لر�صائل �ملخية �أن ت�صافر ب�صرعة ت�صل �إىل )360( 

مياًل يف �ل�صاعة.
على  �لع�صبية  �خللية  ت�صبح  �لإ�صار�ت,  �إحدى  �إر�صال  بعد   -26

��صتعد�د لإر�صال �إ�صارة �أخرى يف �أقل من )0.001( من �لثانية.
�إليه من خالل م�صادر  27- يحمل �ملخ معظم �ملعلومات �لو�ردة 

مرئية.
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28- تتلقى �خلاليا �ملخية �آلف �لإ�صار�ت �لو�ردة يف كل ثانية.
وجه  على  �آيل  حا�صب  �أي  تعقيد  �لب�صري  �ملخ  تعقيد  يفوق   -29

�لأر�س, بل �إن �أكرث �حلو��صب تعقيًد� ل يتعدى ذكاء مخ �لفاأر. 
30- لون �ملخ رمادي �صارب للحمرة.

31- ت�صاهي رخاوة �ملخ رخاوة �ملارجرين �خلفيف.
�صم  لك  ت�صنى  �إن  �لأزرق؛  �جلنب  ر�ئحة  �ملخ  ر�ئحة  ت�صبه   -32

ر�ئحته. 
33- يكرب �ملخ وينمو من خالل عمل رو�بط جديدة بني خالياه؛ �إذ 
ي�صكل �ملحور فروًعا جديدة ويخلق �ملزيد من �لت�صابكات �لع�صبية ومع 

زيادة عدد �لرو�بط؛ ي�صبح �ملخ �أكرث دقة وتعقيًد� يف �لتفكري.
34- تقل �صرعة �ملخ يف �لتعامل مع �ملعلومات مبا يقرب من )1( 

يف �ملائة �صنوًيا بد�ية من �صن �خلام�صة و�لع�صرين.
ح�صية  �أجهزة  على  يحتوي  ل  لأنييه  بييالأمل؛  ي�صعر  ل  �ملخ  �إن   -35

ل�صتقبال �لأمل د�خله.
تتورم  عندما  �ل�صد�ع  يحدث  بال�صد�ع؟  �لإ�صابة  تف�صر  مب  �إذن 
�لأوعية �لدموية يف �ملخ - ولي�س �ملخ نف�صه - �أو تلتهب �أو تتقل�س ب�صكل 

غري طبيعي. 
على  يزيد  ل  ملا  �ملدى  ق�صرية  �لذ�كرة  يف  �ملعلومات  تبقى   -36

ب�صع دقائق.
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�أن تخزن ما ل  37- ت�صتطيع ذ�كرتك يف �لذ�كرة ق�صرية �ملدى 
يزيد على ت�صع معلومات يف �لوقت �لو�حد. 

38- مع بلوغك �لثامنة من �لعمر؛ تكون �لذ�كرة طويلة �ملدى قد 
خزنت من �ملعلومات ما يفوق حمتوى مليون مو�صوعة.

39- ميكن �أن تخزن �ملعلومة يف �لذ�كرة طويلة �ملدى على مدى 
�أ�صابيع �أو �صهور �أو �صنو�ت �أو حتى �ملمات.
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  الزاد يف 
املو�شوعات املختلفة 

ال�ِصفر  هذا  بنا  يطول  وقد  املو�صوعات،  وتتنوع  الِفقرات،  تتعدد 
كما  لكن  ومنقولت..  درر  من  اأيدينا  طالته  ما  بكل  الإحاطة  يف  الكبري 
يقال: ح�صبك من القالدة ما اأحاط بالعنق؛ لذا كانت هذه الِفقرة بعنوان: 
لها  يكن  مل  التي  املو�صوعات  �صمل  لتلم  املختلفة(  املو�صوعات  يف  )ال��زاد 

منا�صبة لذكرها حتت ِفقرات هذا الكتاب.
وكذلك حتى تكون لها نكهة خا�صة ومميزة عن غريها من الِفقرات؛ 
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فهذه الِفقرة مليئة باملو�صوعات املتنوعة، وغري املحددة يف باب اأو جمال، 
بل هي مبثابة املعلومات واملو�صوعات ال�صاملة ل املحددة.

فوجئت  اأن  اإىل  ال�صفحات،  من  قليل  بعدد  الِفقرة  هذه  بداأت  وقد 
باأنها قد جتاوزت ع�صرات ال�صفحات، وهي يف طور النمو ما زالت؛ اإل اأنني 

كففت قلمي عن مداعبتها؛ خ�صية نفاد حربه، مع عدم متام اأ�صطره.
لذا.. اأو�صي اجلميع باأن ل متر عليها فائدة، اأو مو�صوع، اأو معلومة 

اإل ويدّوننها اإن �صعرن باأهميتها العظمى، وحاجتهن اإىل الرجوع اإليها.
الِفقرة  ه��ذه  املتو�صطة  املرحلة  طالبات  لأخ��وات��ي  اأق��دم  اأن��ا  وه��ا 
املتميزة، واملفيدة. واأرجو من اهلل اأن تنال ر�صا وا�صتح�صاًنا من امل�صتمعات 

والقارئات.
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كلمات لها معــنى

البت�صامة:
�لوحيدة  و�للغة  �لإن�صان  للمو��صالت عرفها  و�أ�صرع طريقة  �أقدم 

�لتي تفهمها جميع �ل�صعوب دون ترجمان.

ال�صوق:
معدن نادر يتمدد باحلر�رة وينكم�س بالربودة.

الأمثال:
خال�صة جتربة قيدت �صد جمهول.

الطالق:
�صركة �أفل�صت بعد �أن نفد ر�صيدها من �لعو�طف.

اخلجل:
فر�صة نادرة تتيح للفتاة �أن تبدو متوردة �لوجه من دون ��صتخد�م 

�مل�صاحيق.

ال�صدق:
قارة مل تكت�صف بعد.

ال�صائعة:
طائرة �أ�صرع من �ل�صوت.
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الأ�صرار:
معلومات تبوح بها لالآخرين ليقومو� با�صتغاللها �صدك عند �للزوم.

ال�صمت:
�أروع حديث بني �لأ�صدقاء.

املنافق:
كائن ميدحك يف �صجة ويخونك يف �صمت.

الإن�صان:
كائن من �لرت�ب خرج وعلى �لرت�ب عا�س ومع �لرت�ب تعامل و�إىل 

�لرت�ب �صيعود.

ال�صرير:
�صخ�س يدر�س طبائع معظم �لنا�س.

القلم:
�لقوي �لذي يتكلم وينطق نيابة عن ل�صاننا �ل�صعيف.

الكلمة الطيبة:
�جل�صر �لرقيق �لذي ي�صل بني قلوب �لنا�س فوق بحر �لأنانية.

احلياة:
عبارة عن �صفينة �صر�عها �لأمل ووقودها �لعمل.
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الغ�صب:
�لريح �لتي تهب فجاأة فتطفئ �صر�ج �لعقل.

ال�صداقة:
عبارة عن �صفقة جتارية ر�بحة بني قلبني وروحني.

الكتاب:
�ملعلم �لذي ل يعلم حتى يحركه �لتلميذ.

الكرم:
�أحياًنا يكون �صرورة دبلوما�صية للتعامل بني �لنا�س.

الأمل:
و�لرجاء  و�حلييزن  بالهم  مليئة  دروًبيييا  لك  ت�صيء  �لتي  �ل�صمعة 

و�خلوف.

املتفائل:
هي حديقة ورد بني �أ�صجار �لأ�صو�ك.

املت�صائم:
�ل�صخ�س �لذي مهما �أقنعته بجمال �لوردة ل يرى �إل �ل�صوك.

ال�صرف:
�ل�صيء �لوحيد �لذي ل يجوز �أن يفقده �ملرء �أبًد� ولو مرة و�حدة.
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البالغة:
تعني �أن جتيب فال تبطئ وت�صيب فال تخطئ.

احلقد:
يعني �صعور بالنق�س جتاه �لآخرين فيتحول �إىل كر�هية يف �لقلب.

العمر:
ذلك �ل�صيء �لذي كلما طال ق�صر.

احلب:
�ل�صحر �خلفي �لذي ل يعرفه �إل �ملجربون وهو �أجمل ما يف �حلياة.

احلظ:
عكاز �لفا�صل و�صالح �ملنت�صر.

ال�صرب:
�أ�صلوب مهذب من �لتحمل مينع �ملظلوم �أو �ملت�صرر من �ل�صكوى.

القراءة:
مفتاح �صحري يفتح لك خز�ئن �لكنوز يف كل مكان.

الزمن:
قطار �صريع من �مل�صتحيل توقفه.

ال�صت�صالم:
�صعف يوؤدي �إىل �ملذلة.
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ال�صمري:
�إ�صارة حمر�ء توقف �لإن�صان �أمام نف�صه لي�صدق معها ولو حلظات.

الأم:
هي �ملخلوق �لوحيد �لذي نده �أمامنا يف �حلياة �صادقة �لبت�صامة 

رقيقة �لغ�صب.

ال�صاعة:
حكيم ي�صرخ بنا ويقفز �أمامنا كل ثانية ونحن ننظر �إليه بنفو�س 

حمملة بالنعا�س.

الوداع:
كلمة ل بد منها, لكن ما �أ�صهل قولها وما �أ�صعب �صماعها.
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تناق�شات:
امل�شجد والوليمة

ثم  �ل�صالة,  �إقامة  ينتظر  �مل�صجد  �إذ� كان يف  �لنا�س  ترى بع�س 
�إن تاأخر �لإمام دقائق ي�صرية فاإنك تر�ه وكاأنه جال�س على �جلمر, فهو 
يلتفت مينة وي�صرة ثم ينظر يف �صاعته ثم يحوقل وي�صرتجع, ورمبا �أظهر 

�ل�صجر و�صكا ملن حوله تاأخر �لإمام.
ولو �أن هذ� �لرجل �أو غريه ُدعي �إىل وليمة فاأح�صر �صاحب �لوليمة 
ر �لع�صاء؛ حتى  �لع�صاء مبكًر� لعجب �لنا�س من �أمره, ولتمنو� لو �أنه �أخَّ

ي�صتمتعو� بالقيل و�لقال.
فيا �صبحان �هلل.. �أيطيب للو�حد منا �أن يجل�س يف جمل�س �ل�صمر 
ولو طال ما طال ومع هذ� ل ي�صتطيع �ل�صرب دقائق ي�صرية يق�صيها يف 

تهليل �أو ت�صبيح �أو قر�ءة �لقر�آن.

تناق�شات:

تاأخري ال�شفر للحج .. وتعجيل ال�شفر لل�شياحة

يقوم بع�س �لنا�س بتاأخري فري�صة �حلج �صنني كثرية بزعم �مل�صقة 
�لتي تكون يف �حلج ويرتيثون عاًما بعد عام, وهكذ� حتى ينق�صي �لعمر 
, وهذ� �أمر ل ترب�أ �لذمة به, بل عليهم �ملبادرة  وهم ما بني �صوف ولعلَّ

ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  زب  تعاىل:  لقوله  ��صتطاعو�؛  متى  �حلج  �إىل 
رب   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ   ہ 

)�آل عمر�ن: 97(.
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و�ل�صاهد من ذلك �أن �لتناق�س �لذي يقع فيه �أولئك �أنهم ي�صافرون 
�لأيام �لكثرية �إىل �أماكن بعيدة وينفقون كثرًي� من �ملال, دون ت�صجر من 

م�صقة, بل يجدون يف ذلك ر�حة نف�صية, وهذ� �صيء عجيب.
يجدون م�صقة يف �أد�ء فري�صة من فر�ئ�س �لإ�صالم بينما يجدون 

ر�حة يف �إ�صاعة �لأيام و�لأمو�ل دون فائدة تعود عليهم. 
زب ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ  �هلل:   قييول  ميين  �أولييئييك  �أييين 
رب  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ 

)�حلجر�ت: 7 (؟
و�إن من عقوبات �ملعا�صي �أن يزين للعبد عمله �ل�صيئ, ن�صاأل �هلل 

�أن يكفينا �صر �لنف�س و�ل�صيطان.

تناق�شات:

 اإهمال االآباء للرتبية الدينية .. 
واهتمامهم بالرتبية اجل�شدية

ترى كثرًي� من �لآباء ي�صت�صعرون م�صوؤولياتهم جتاه �أولدهم و�أهل 
�لر�حة  لي�صمنو�  �أنف�صهم  ويجهدون  ويكدحون  يتعبون  فرت�هم  بيتهم؛ 

لهم ولأجل توفري �ملاأكل و�مل�صرب و�ل�صكن.
و�إذ� �أ�صاب �أحد �أولدهم مكروه ر�أيت �أثر �حلزن و�لهم عليهم.. 
ا جزء من م�صوؤولية  وهذ� كله من متام �صفقة �لو�لد على ولده, وهو �أي�صً
�ل�صفيق �حلري�س  �أن ترى هذ� �لأب  �أبنائه, �لذي ي�صتغرب  �لأب جتاه 
على �أولده ل يحزن ول يغ�صب �إذ� وجد �بنه ل ي�صلي, �أو ي�صاحب رفقة 
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�صوء, �أو ي�صتمع �لغناء, �أو يقر�أ ما ي�صره, و�إذ� ن�صح �لأب يف ذلك قال: 
�لهد�ية بيد �هلل وهو �لكبري �لذي يهدي �ل�صغري �إن �صاء.

�ألي�س هذ� تناق�صا؟
مر�صو�,  لو  �لغم  وي�صيبه  �أولده,  جيياع  لو  يحزن  �لأب  هييذ�  �إن 
ويتفطر قلبه لو نزلت بهم م�صيبة, لكنه يف �لوقت نف�صه ل ي�صفق عليهم 
من �صخط ربهم, ول يخ�صى عليهم من عقوبة خالقهم, ول يخاف عليهم 

من نار وقودها �لنا�س و�حلجارة.. عياًذ� باهلل منها.

تناق�شات:

الفرح واحلزن

فرح بع�صهم فرًحا �صديًد� �أو حزن حزًنا �صديًد�؛ �إذ فاز فريق �أو 
�أو �أ�صهم جتارية, بينما ل ترى عليه  �أو �إذ� �رتفع �صعر عقار  هزم �آخر 
�أثًر� من هٍم �أو غٍم �إذ� �صمع �أو قر�أ �أخباًر� عن قتل �مل�صلمني وت�صريدهم 
�إذ� �أخرب  �أمو�لهم, ويف �ملقابل ل ترى بو�در �لفرح ظاهًر� عليه  و�صلب 
ل  �لأميير  وكيياأن  �لعدو,  ح�صن  ب�صقوط  �أو  م�صلمني  جماهدين  بانت�صار 

يعنيه.

تناق�شات:

الزينة يف بيوت اهلل .. والزينة يف بيوت النا�س

ترى جميع �لنا�س يحر�صون على �لتجمل ولب�س �لنظيف �إذ� دعو� 
�إىل وليمة, وهذ� �أمر ح�صن ومطلوب؛ فاإن �هلل )جميل يحب �جلمال(, 
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�لزينة  �أخذ  �إهمال  هو  �لتناق�س  من  ويعد  ي�صتغرب  �لذي  �ل�صيء  لكن 
و�لعتناء باللبا�س عند �حل�صور �إىل �مل�صاجد و�أد�ء �ل�صلو�ت فيها؛ حتى 
�أن بع�س �لنا�س ي�صلي يف لبا�س مزٍر غري نظيف, ولو �أعطي ما �أعطي 
ليذهب بهذ� �للبا�س �إىل وليمة �أو �إىل عمله ملا فعل. وهذ� من �لتناق�س 
لأن �أخذ �لزينة يف �ل�صالة من �أخذها ملا �صو�ها؛ فقد قال �هلل تعاىل: 
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ رب )�لأعر�ف: 31(, وقال �لنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن �هلل �أحق من تزين له«.

ال تتزوج من الن�شاء

و�ملنانة  �لأنانة  �صبًعا:  �لن�صاء  من  تتزوجو�  ل  �لعرب:  بع�س  قال 
و�حلنانة و�حلد�قة و�لرب�قة و�ل�صد�قة و�لكنانة.

تظاهًر�  ر�أ�صها  وع�صب  و�لأنني  �ل�صكوى  من  تكرث  �لتي  فالأنانة: 
باملر�س. 

و�ملنانة: �لتي تكرث من �ملن على من فعلت فيه معروًفا.
و�حلنانة: �لتي حتّن �إىل زوجها �لأول. 

و�حلد�قة: �لتي تنظر �إىل كل �صيء وت�صتهيه. 
و�لرب�قة: �لتي تق�صي �أغلب نهارها يف �صقل وتزيني وجهها. 

و�ل�صد�قة: �لتي تت�صدق بالكالم د�ئًما.
و�لكنانة: �لتي د�ئًما ما تقول: كان �أبي كذ�, وكان يعمل كذ�. 
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اللوؤلوؤ ال�شناعي

ثم  �ل�صاخنة,  �لقهوة  �ل�صناعي يف  �للوؤلوؤ  �إذ� غط�صت قالدة من 
ن�صفت �لقالدة �صعب على �أمهر �ل�صاغة متييزها عن قالدة من �للوؤلوؤ 

�حلقيقي.

ابن الرومي

هو علي بن �لعبا�س بن جريج �أو جورجي�س, �لرومي
�صاعر كبري, من طبقة ب�صار و�ملتنبي, رومي �لأ�صل, كان جده من 

مو�يل بني �لعبا�س. وقد قال يف �صعره:
ك��ي��ف اأغ�����س��ى ع��ل��ى ال��دن��ي��ة وال��ف��ر���ُس

خ�����ئ�����ويل وال����������������روُم ه������م اأع����م����ام����ي
ولد ون�صاأ يف بغد�د, ومات م�صموًما قيل: د�س له �ل�صم عبيد�هلل ي 

وزير �ملعت�صد ي وكان �بن �لرومي قد هجاه.
�أخطاأ  طبيب  له  و�صفه  بييدو�ء  م�صموًما  مات  �أنه  على  يدل  ومما 

تقدير �أخالطه قوله:
غ���ل���ط ال���ط���ب���ي���ب ع���ل���ى غ���ل���ط���ة م����ورد

ع�����ج�����زت حم����ال����ت����ه ع������ن الإ�������س������دار
وال����ن����ا�����س ي���ل���ح���ون ال���ط���ب���ي���ب واإمن������ا

خ�����ط�����اأ ال����ط����ب����ي����ب اإ������س�����اب�����ة مل����ق����دار
قال �ملرزباين:
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�إليه  وعيياد  �إل  مييروؤو�ييس  �أو  رئي�س  من  �أحييًد�  مييدح  �أنييه  �أعلم  ل 
وكان  �لروؤ�صاء  وحتاماه  �ل�صعر  قول  من  فائدته  قلت  ولذلك  فهجاه؛ 

لوفاته. �صبًبا 

االإمام ال�شافعي

�لها�صمي  �صافع  بن  عثمان  بن  �لعبا�س  بن  �إدري�س  بن  حممد  هو 
�لقر�صي �ملطلبي �أبو عبد�هلل.

�ل�صافعية كافة.  ن�صبة  و�إليه  �ل�صنة,  �أهل  �لأربعة عند  �لأئمة  �أحد 
ولد يف غزة بفل�صطني وحمل منها �إىل مكة وهو �بن �صنتني, وز�ر بغد�د 

مرتني وق�صد م�صر �صنة )199هي( فتويف فيها.
بالفقه  و�أعرفهم  و�آدبهم  �لنا�س  �أ�صعر  �ل�صافعي  كان  �ملربد:  قال 
و�لقر�ء�ت, وقال �لإمام �بن حنبل: ما �أحد ممن بيده حمربة �أو ورق �إل 

ولل�صافعي يف رقبته مّنة.
كان من �أحذق قري�س بالرمي, ي�صيب من �لع�صرة ع�صرة, برع يف 
�لفقه  �أقبل على  ثم  �لعرب,  و�أيام  و�للغة  �ل�صعر  �أوًل, كما برع يف  ذلك 

و�حلديث و�أفتى وهو �بن ع�صرين �صنة.

اإعدام اأف�شني.. اأكرب قائد عبا�شي

كان �أف�صني هو �لقائد �لع�صكري �لعبا�صي �لذي هزم بابك زعيم 
و�لتي  �لفتنة يف م�صر  على  ق�صى  �لذي  وهو  �أذربيجان �خلطرة,  فتنة 
طوياًل,  وقًتا  ��صتمرت  و�لتي  و�ملاأمون  �لأمني  بني  �ل�صر�ع  بعد  �ندلعت 
فاإن  ذلك  ومع  �لعمورية؛  مدينة  تدمري  يف  �ملعت�صم  �صارك  �لذي  وهو 
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�لد�صائ�س يف �لق�صر �لعبا�صي قد روجت �أنه كان زنديًقا.. ومهما كانت 
�ملدن  من  وهييي  )�أ�صرو�صنة(,  بلدته  �إىل  �أف�صني  هييرب  فقد  �حلقيقة 
�لقريبة من �صمرقند؛ فخ�صي �ملعت�صم من �أن يقوم �أف�صني بتنظيم بني 
وطنه وحماربة �لعبا�صيني, فاأر�صل يف طلبه حتى �عتقله وحاكمه بتهمة 
يف  �لإعييد�م  حكم  فيه  ونفذ  �لقدماء..  �لآلهة  متاثيل  وحيازة  �لزندقة 

�صعبان �صنة )226هي(.

ال للخالعة

�لغربية,  �مليير�أة  �متهان  عن  بالكف  تنادي  وهناك  هنا  �أ�ييصييو�ت 
بج�صدها؛  و�لتجارة  للمتعة  رخي�صة  و�صيلة  وجعلها  جن�صًيا  و��صتغاللها 
"بد�فع  تقول:  �لأمريكية  �لجتماع  عاملة  دور�كن"  "�ندريا  فكتبت: 
وي�صورون  �لأ�صجار,  على  ويعلقوننا  حلم,  قطع  وكاأننا  يربطوننا  �للذة 

�لغت�صاب, ويعر�صونه يف �ل�صينما, وين�صرونه يف �ملجالت".
و�قرتحت "�ألي�س �صفارزر" - وهي �مر�أة �أملانية - قانوًنا ملكافحة 
لكن  ترويجها,  عن  �مل�صوؤولني  وحماكمة  ن�صرها,  من  و�حلييد  �خلالعة 
�لإباحي يف  �لجتاه  قوة  ي�صور  ما  �مل�صروع  يو�فق على هذ�  لالأ�صف مل 

هذه �لبالد.

املجاعة والقحط ينت�شران يف م�شر وال�شام واحلجاز

يف �صنة )695هي( هبط �لنيل هبوًطا �صديًد� فجفت �لرتع ومات 
�لزرع, ونفقت �لدو�ب و�لطري, حتى بيعت بي�صة �لدجاجة باأربعة در�هم 
)4(. و��صتمر ذلك حتى  خلت �لأ�صو�ق من �ل�صلع و�ملاأكولت فلجاأ �لنا�س 
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�إىل �لكالب و�لقطط؛ فكان �لكلب يباع بخم�صة در�هم و�لقطط بثالثة.. 
ثم هبت �أ�صر�ب من �جلر�د فت�صيدها �جلياع, حيث تز�يد �أعد�د �لقتلى 
وظهر �لوباء فح�صد �أعد�ًد� هائلة جتاوزت ثلث �ل�صكان, وقد حدث ذلك 
ا, ومن ثم �أخذت �لأزمة تختفي تدريجًيا وعادت  يف �ل�صام و�حلجاز �أي�صً

�خلري�ت من جديد.

 قرار برتحيل )30)) األف م�شلم 
من اإ�شبانيا اإىل �شمال اإفريقيا

مملكة  يف  �مل�صلمني  عدد  زيييادة  من  �لإ�صبانية  �ل�صلطات  �صاقت 
�إزعاج  على  بينهم  فيما  و�لعلني  �ل�صري  وتعاونهم  و�صمودهم  بلن�صية 
�ل�صلطات �لإ�صبانية؛ ف�صدر قر�ر ملكي �صنة )1018هي( يق�صي برتحيل 
)130( �ألف م�صلم من بلن�صية �إىل �صمال �إفريقيا. وقد ت تنفيذ ذلك 
�لقر�ر بالقوة, حيث حرم �مل�صلمون من �أمالكهم و�أمو�لهم ورحلو� عرب 

�ل�صفن ليلقو� على �صو�طئ �إفريقيا من دون ماأوى �أو طعام �أو �صر�ب.

اأعمال �شغب اللوديني

�ندلعت �أعمال �صغب �للوديني يف �لبدء د�خل نوتنجهام يف بريطانيا 
با�صم  تيمًنا  كذلك  دعيت  ورمبا  )1811م(,  عام  يف  وذلك  وخارجها, 
�ل�صغب  �أعمال  �إذ� كانت  فيما  �ملوؤرخون قط  يتفق  نيدلود.. ومل  �لعامل 
�أنها  �أم  بريطانيا,  كامل  فروع يف  ذ�ت  �صرية  وطنية  نتيجة حركة  هذه 

�صل�صلة من �حلركات �ملتفرقة.
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كان �أع�صاء �حلركة عماًل يدويني يف �مل�صانع هدفو� �إىل حتطيم 
هوؤلء  بد�أ  �ل�صناعية,  �لثورة  تطور  فبعد  �جلديدة.  �ل�صناعية  �لآلت 
�لرجال يدركون �أن هذه �لآلت ميكن �أن تعمل ب�صرعة �أكرب وكفاءة �أكرث 

مما ي�صتطيعون تقدميه من جهد.
�مل�صانع يف منت�صف  باقتحام  �أع�صاء مقنعون من �حلركة  وقام 
�لليل وحطمو� �لآلت �جلديدة, فذ�ع �صيت �حلركة و�صرعان ما �نت�صرت, 
وبحلول عام )1812م( ت حتطيم �لآلت, ويف �لعام �لتايل �قتيد كثري 
من �للوديني �إىل �ملحاكمة, حيث حكم على كثري منهم باملوت �أو �لنفي 

فيما ور�ء �لبحار.

احتالل �شنغافورة من قبل بريطانيا

تقع �صنغافورة يف ر�أ�س جزيرة �ملالوي, وكانت يف عام )1819م( 
�صيادي  بع�س  �صوى  �أحييد  يعي�س  ل  حيث  جذ�بة,  غري  م�صتنقعية  بيئة 
�لأقوى يف تلك  �لأوروبية  �ل�صلطة  �لهولنديون ذوو  �أ�صاء  �لأ�صماك, وقد 
يف  �ملهمة  �ملناطق  معظم  يحتلون  كانو�  عندما  �جلزيرة  �إىل  �حلقبة 

�أرخبيل مالوي.
�لربيطانية  �ل�صرقية  �لهند  �صركة  يف  �ملوظف  )ر�فلي�س(  �أقنع 
ي�صتحق  �ملكان  هذ�  باأن  �لعام,  �لهند  حاكم  كان  �لذي  ه�صتنغ�س  و�رن 
وعني  جوهور,  �صلطان  من  �ل�صرقية  �لهند  �صركة  فا�صرتته  �لحتالل, 
جًد�,  مزدهرة  �أعييو�م  �أربعة  خالل  �مل�صتوطنة  فجعل  حاكًما,  ر�فلي�س 

بحيث بلغت جتارتها �ل�صنوية نحو مليونني ون�صف �ملليون جنيه.
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�لهند  بني  �لطرق  منت�صف  يف  تقع  �لتي  �صنغافورة  فاأ�صبحت 
و�ل�صني و�حدة من �أهم �لقو�عد �لربيطانية يف طريق �لتجارة �ل�صرقية 

�لق�صوى, وملدة تزيد على )130( عاًما.

الرو�س يذبحون )50)) األف م�شلم من اآ�شيا الو�شطى

جتاه  �لقي�صرية  رو�صيا  �تخذتها  �لتي  �لقمعية  �ل�صيا�صة  كانت 
وحتويل  �لإ�صالمية  �لعقيدة  قمع  �إىل  تهدف  �لو�صطى  باآ�صيا  �مل�صلمني 
�مل�صلمني عن دينهم وتاريخهم وثقافتهم. ولكي تتمكن رو�صيا �لقي�صرية 
من ذلك فقد �صجعت هجرة �لرو�س �إىل تلك �ملناطق؛ ليتملكو� �لأر��صي 

وي�صيطرو� على �لوظائف �ملهمة هناك.
ولقد �أدت �لهجر�ت �إىل �لحتكاك بال�صكان �مل�صلمني هناك, فكرثت 
�لنز�عات و�ملعارك حتى دخلت �لقو�ت �لرو�صية منطقة قريغيزيا؛ مما 
من  �أكييرث  �صحيتها  ر�ح  )1335هييي(  �صنة  دموية  مذ�بح  وقييوع  �إىل  �أدى 

)150( �ألف م�صلم.

تاأ�شي�س ع�شبة االأمم

�لأمم جزًء� مهًما من معاهدة فر�صاي عام  تاأ�صي�س ع�صبة  كان 
�ملتحدة �حلديثة, كما  �أولية من منظمة �لأمم  ن�صخة  )1919م(, وهي 

كانت �أول حماولة حقيقية للتعاون �لدويل و�إحالل �ل�صالم.
من  جمعية  من  جنيف  موؤمتر  على  �ملبنية  �لع�صبة  هذه  تكونت 
و�أربييع  �لرئي�صة  �لقوى  من  مكون  وجمل�س  �لأمم  لكل  تابعني  �أع�صاء 
للنظر يف �خلالفات  دولية  و�ل�صكرتارية وحمكمة عدل  �آخرين  �أع�صاء 
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�لأول عام )1920م(,  كانون  �جتمع يف )10(  وقد  �لدولية..  و�مل�صاكل 
)24( ممثاًل لدول خمتلفة لأول مرة.

 اإعدام بال�س اأنغانتي االأندل�شي لدفاعه 
عن امل�شلمني يف اإ�شبانيا

ولد ذلك �لزعيم �لأندل�صي �لعظيم يف مقاطعة ملقة عام )1303هي( 
و�أخذ يتدرج يف مد�ر�س �لعلم حتى تخرج يف جامعة غرناطة بعد در��صته 
هو  �لإ�ييصييالم  �أن  �إىل  فطن  ما  و�صرعان  و�لآد�ب,  و�لقانون  �لفل�صفة 
�لأ�صا�س �لذي تقوم عليه �حلياة �حل�صارية لالأندل�س, فاأن�صاأ �لعديد من 
�ملر�كز �لتي تظهر �لفكر �لأندل�صي فا�صطدم مع �لديكتاتورية �لإ�صبانية 
�إىل  ف�صافر  �لع�صرين؛  �لقرن  ثالثينيات  يف  �حلريات  على  ق�صت  �لتي 
بالأندل�س  �لإ�صالم  ربط  على  جهوده  كل  وركز  �إ�صالمه  و�أ�صهر  �ملغرب 
بالأمة �لعربية و�لإ�صالمية يف �آ�صيا و�إفريقيا. و�صرعان ما ر�أى �لإ�صبان 
خطر حركته عليهم, خا�صة بعد �ندلع �حلرب �لأهلية عام )1355هي( 
فاعتقلوه وحكمو� عليه بالإعد�م يف �لعا�صر من �صهر �آب/ �أغ�صط�س يف 

�لعام نف�صه �لذي �ندلعت �لثورة فيه.

احلجاج االإيرانيون واأحداث مكة

�أ�صبح  )1399هيييي(  �صنة  �إيييير�ن  يف  �لإ�صالمية  �لييثييورة  قيام  بعد 
و��صًحا �أن زعماء تلك �لثورة قد �صممو� على ت�صدير ثور�تهم �إىل �لعامل 
�لعربية  �لييدول  خا�صة  �لعربي,  �خلليج  منطقة  كانت  وملا  �لإ�صالمي, 
�ل�صغرية �صرقي �جلزيرة �لعربية, ودوًل عربية �أخرى �أكرب, قد وقفت 
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مع �لعر�ق يف وجه �إير�ن.. فقد ��صتغل �لإير�نيون, مو�صم �حلج يف عام 
فعم  �ملكرمة؛  �صيا�صية �صخمة يف مكة  ليقومو� مبظاهر�ت  )1407هي( 
�ل�صطر�ب �ملدينة �ملقد�صة. و�صقط بع�س �لقتلى جر�ء تلك �لأحد�ث, 
و�صورت دول �لعامل �لغربي �حلادث على �أنه تقاتل بني �مل�صلمني يف �أطهر 

�لأماكن �ملقد�صة.

اإعالن بنجالدي�س جمهورية اإ�شالمية

�أقاليم �لهند عندما دخلها �لإ�صالم  �إقليًما من  كانت بنجالدي�س 
�لربيطانيون  �حتل  �أن  �إىل  هكذ�  �مليييييالدي,  ع�صر  �لييثيياين  �لييقييرن  يف 
�لإقليم عام )1367هي(, وملا حدثت �حلروب بني �لهند وباك�صتان عام 
حافظت  لكنها  �مل�صتقلة,  بنجالدي�س  دولة  ظهور  منها  نتج  )1391هييي( 
على عالقتها �لقوية مع �لهند و�لحتاد �ل�صوفيتي. وعلى �لرغم من ذلك 
جميب  �ل�صيخ  �عتقل  حيث  هناك,  �ل�صيا�صية  �ل�صطر�بات  ��صتمرت 
�نقالبات ع�صكرية  وتبع ذلك  �لييوزر�ء عام )1394هييي(  رئي�س  �لرحمن 
�أيار عام  عدة, �إىل �أن �غتيل �لرئي�س �لبنجالدي�صي �صياء �لرحمن يف 
)1401هي( فخلفه نائبه عبد�ل�صتار �لذي �أطاح به �نقالب ع�صكري عام 
�أعلن قيام �جلمهورية على يد �صباط يف �جلي�س �صنة  )1402هي( وقد 
)1408هي(. و�جلدير بالذكر �أن عدد �ل�صكان نحو )125( مليون ن�صمة 

يبلع عدد �مل�صلمني منهم نحو )%85(.

تدمري امل�شاجد وا�شطهاد امل�شلمني يف ليبرييا

بحلول عام )1233هي( �أخذ �لزنوج من �لوليات �ملتحدة يف �لفر�ر 
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تلك  ��صتعمار  �أر�دت  ر�أ�صمالية  �صركات  مبعونة  ليبرييا  �إىل  و�لعودة 
جمهورية  فاأ�صبحت  ليبرييا  ��صتقالل  ت  )1263هييي(  عام  ويف  �لبالد, 
�ل�صيا�صية هناك  �لبي�س �لأوروبيون. وقد ��صتمر ف�صاد �حلياة  يحكمها 
�إىل �أن �صيطر �لع�صكريون عليها, و�أخذو� ي�صطهدون �مل�صلمني. وقامت 
عام  منذ  د�رت  �لتي  �لأهلية  �حلييرب  �أثيينيياء  يف  تايلور  ت�صارلز  قييو�ت 
)1411هي( بتدمري ما ل يقل عن )1000( م�صجد ومدر�صة يتعلم فيها 
رجال  تعتقل  فكانت  للم�صلمني  مروعة  مذ�بح  ونّفذت  هناك.  �مل�صلمون 
�لدين وتقطع روؤو�صهم وتلوث بدمائهم �مل�صاحف؛ حتى ت�صعف �لروح 

�ملعنوية للم�صلمني.

زلزال �شديد ي�شرب القاهرة

حدث ذلك �لزلز�ل �ل�صديد )�صدته 6 درجات مبقيا�س ريخرت( يف 
عام )1413هي( فهز �لقاهرة �لتي يقطنها نحو )15( مليون من �ل�صكان 

و�أحدث فزًعا و��صع �لنطاق بني �ل�صكان.
ومل يعرف �صكان م�صر حجم �خل�صائر �لتي �أحدثها �لزلز�ل �إل 
بعد �أيام عدة من وقوعه؛ �إذ تبني �أنه قتل ما ل يقل عن )500( �صخ�س 

و�أ�صاب �آلًفا غريهم.
�لتي  �ملنازل  من  �لآلف  مئات  فهناك  �ملباين  يف  �خل�صائر  �أمييا 
ت�صررت ب�صورة كلية �أو جزئية ما يهدد حياة قاطنيها ب�صورة م�صتمرة. 
و�لطبية  �ملالية  �مل�صاعد�ت  باإر�صال  و�أجنبية  عربية  دول  �صارعت  وقد 

لنجدة �ل�صحايا وتعوي�س �ملت�صررين.
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مو�شعان خطريان

هناك مو�صعان ينك�صف فيهما �لنفاق, ويبدو وجهه �لدميم: 
�لأول: كر�هية �حلكم مبا �أنزل �هلل.

و�لآخر: كر�هية �لدفاع عن �حلق, و�لقتال يف �صبيل �هلل!!
و�صدقة,  �صالة  من  �لطاعات  باأنو�ع  ي�صيقون  عموًما  و�ملنافقون 
�أمام  لكنهم  فيه,  كابرو�  �أو  �ل�صيق,  بهذ�  �ل�صتخفاء  ��صتطاعو�  ورمبا 
�حلكم مبا �أنزل �هلل, و�جلهاد يف �صبيله, تنك�صف بو�طنهم ويفت�صحون!

قف واحرتم

من �خلري �أن نحرتم �لخت�صا�صيني, و�أن نقف عند حدود علمنا.
�لذي  �جلو  لهم  وتوفر  �لخت�صا�صيني,  حترتم  �لكبرية  و�لأمم 

ينتجون فيه, فاإهانة هوؤلء ت�صر �ملجتمع كله.
وماذ� عن �أفر�د �جلمهور لو �أتقنو� ما يوكل �أليهم, وتركو� لغريهم 

ما يح�صنون.
لهم ���س��راة  ل  فو�سى  النا�س  ي�سلح  ل 

������س�����ادوا ج���ه���ال���ه���م  اإذا  ������س�����راة  ول 
�صغرينا,  ويرحم  كبرينا,  ُيِجل  مل  من  منا  لي�س   « �حلديث  ويف 

ويعرف لعاملنا حقه« رو�ه �لإمام �أحمد.

www.alukah.net
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ال تكن من هوؤالء

لي�س هناك �أذل ممن يقبل �لدنية يف دينه ودنياه؛ للت�صاقه برت�ب 
ولد عليه, وقد وعد �هلل �ملهاجرين بامل�صتقبل �لأرغد و�خلري �لكثري يف 

�لدنيا و�لآخرة.
و�حلق �أن غرينا حترك على �صطح �لأر�س فعّمرها وملكها, وترك 

عليها عقيدته ولغته.
و�مل�صلمون �أوىل بالتنقل يف �أر�س �هلل؛ كي ين�صرو� ر�صالتهم وي�صلو� 

�خللق بخالقهم 

اأ�شحاب املنافع

�لنفاق من �أخ�س �ل�صفات, وهو �زدو�ج يف �ل�صعور و�ل�صلوك يبد�أ 
باأن يكون �ملرء ذ� وجهني, ول يز�ل ينمو حتى يكون �صاحبه كاحلرباء 

�لتي ت�صطبغ باألو�ن �صتى ح�صب �لو�صط �لتي تكون فيه!
يقرتبون  وهم  �ملنافقني,  �أخييالق  �أول  من  عليه  و�حللف  و�لكذب 
�أو هناك, فلي�س لهم  �أو يبتعدون ح�صب هبوب �لريح �لتي حتملهم هنا 

حمور ثابت يدورون حوله, �أو وجهة حمددة يرتبطون بها.
عنها  يتحولون  ول  �إليها  يرنون  �لتي  �خلا�صة  منافعهم  هي   �إمنا 

ڱ  ڱڱڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  زب 
ں ںڻ ڻ ڻ رب )�ملنافقون(.
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االأمم �شناعة

�إن تكوين �لدعاة يعني تكوين �لأمة.
�لرجال  ميين  لنفر  ح�صنة  �صناعة  �إل  لي�صت  �لعظيمة  فيييالأمم 
�ملوهوبني, و�أثر �لرجل �لعبقري فيمن حوله كاأثر �ملطر يف �لأر�س �ملو�ت, 

و�أثر �ل�صعاع يف �ملكان �ملتاألق.

منها تتولد اجلراثيم

يف �أح�صان �لبطالة تولد �آلف �لرذ�ئل, وتختمر جر�ثيم �لتال�صي 
و�لفناء.

�إذ� كان �لعمل ر�صالة �لأحياء فاإن �لعاطلني موتى.
�لفارغني  �أكرب تعقبها, فاإن  و�إذ� كانت دنيانا هذه غر��ًصا حلياة 

�أحرى �لنا�س �أن يح�صرو� مفل�صني ل ح�صاد لهم �إل �لبو�ر و�خل�صر�ن.

العاقل

�لعاقل يت�صمع ما يقوله �أعد�وؤه عنه, فاإنه كان باطاًل �أهمله فوًر� 
ومل ياأ�س له, و�إن كان غري ذلك ترّوى يف طريق �لإفادة منه, فاإن �أعد�ء 
�لإن�صان يفت�صون بدقة يف م�صالكه, وقد يقفون على ما نغفل نحن عنه من 

�أم�س �صوؤوننا.

www.alukah.net
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نور وكمال

لي�س �لإ�صالم طلقة فارغة حتدث دوًيا ول ت�صيب هدًفا, �إنه نور يف 
�لفكر, وكمال يف �لنف�س, ونظافة يف �جل�صم, و�صالح يف �لعمل, ونظام 

يرف�س �لفو�صى ون�صاط يحارب �لك�صل, وحياة مو�رة يف كل ميد�ن.

لهذا �شادوا من قبل

�إن �أ�صالفنا �صادو� �لدنيا يف �لع�صور �لو�صطى؛ لأنهم كانو� �أعلم 
�أو �صذوًذ�, فاإذ� ��صتوح�صت  و�أعدل, فلم يكن رجحان كفتهم م�صادفة 

�ملعرفة و�لعد�لة يف بالدنا فامل�صري معروف.
وي�صتحيون  باأ�صالفهم  �ليهود  يفتخر  �لعباد..  على  ح�صرة  يا 

تاريخهم, ونناأى نحن عن �أ�صالفنا ون�صتحي من قر�آننا وتاريخنا.
�إن �أي رجل يف �أي موقع ين�صى �لإ�صالم ويرخ�س ر�صالته, ويريد 
�للتحاق باأية وجهة �أخرى يف �ل�صرق �أو يف �لغرب, ل ميكن �أن يتم على 

ېئ ېئېئ ىئ ىئ  زب ۈئ  و�لنار  �لعار  علينا  �صيجر  بل  ن�صر,  يديه 
ىئ ی  ی ی ی رب )�ملزمل(.

احلياة بعد

بئ�صت �حلياة �أن نبقى ويفنى �لإ�صالم...!!
�إن �ل�صربات تنهال من كل ناحية على هذ� �لدين �جللد..!!

فقد  وغايات,  منازع  من  �ل�صاربني  �خل�صوم  بني  ما  بعد  وعلى 
جمعهم حب �لإجهاز على �لإ�صالم و�قت�صام تركته..!!
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وقد فر�س �هلل على �لعلماء �أن يقولو� �حلق ولو كان مًر�, و�أن ل 
يخ�صو� يف �هلل لومة لئم.

وع�صاق �حلق ل بد �أن يحيو� معه, و�إل فبطن �لأر�س خري لهم من 
ظهرها.

و�لأمة �لتي �أعنيها لي�صت ع�صريتي �لأقربني, ول �لعرب �أجمعني, 
كال.. �إنني �أعني �لأمة �لإ�صالمية, حيث �نت�صرت يف �لأر�س, ومل�س تر�بها 
جبهات �ل�صاجدين, وكل منهم يهم�س يف خ�صوع: "�صبحان ربي �لأعلى".
�أحذر  �لتي  �لطامعون و�حلاقدون هي  بها  �أحاط  �لتي  �لأمة  هذه 
عليها, و�أعمل لها, من �أجلها �أ�صوق �حلقائق لعلها تعيها, وتاأخذ حذرها 

ليومها وغدها. 
ژڑ  ژ   ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  تعاىل:زب  قييال 

ڑ ک ک ک ک رب )غافر(.

نحو وفاق نف�شي لل�شباب

�لد�ئم,  �لغريزة �جلن�صية وتطلعها  لتفجر  �لفذ  �لزو�ج هو �حلل 
�أمره  �أجيال ز�كية تعرف ربها وت�صتقيم على  وهو �جلو �ل�صحو لإن�صاء 

وتن�صبط بو�صاياه.
�أي  ينز�ح من وجهه  و�أن  ب�صهولة,  �لزو�ج  يتم  �أن  ومقت�صى ذلك 
عائق, وقد جعل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �ملهر خامًتا ولو من حديد, �أو تعليم �صيء من 

�لقر�آن �لكرمي.
كتوفري  �لييزو�ج  تي�صري  يجعل  �هلل  حلدود  �ملقدر  �مل�صلم  و�ملجتمع 
حمرتم  و�قع  �أنه  على  و�مليير�أة  �لرجل  بني  �لرباط  �إىل  وينظر  �لطعام, 

www.alukah.net



1406

جنة الفقرات الثقافية

حمتوم.
�ل�صعة,  وعقدة  �لظهور  وحييب  و�لفخر,  �لييرييياء  تقاليد  �أن  بيد 
وم�صاعر �أخرى منكودة عرت �لزو�ج و�أقامت دونه �مل�صاعب �جل�صام, 
�لكبار  بني  �ملع�صية  �نت�صرت  �أن  عنها  حمي�س  ل  �لتي  �لنتيجة  فكانت 
و�ل�صغار, وتنف�س �لنا�س يف �حلر�م ملا عز عليهم �حلالل, و�ل�صر يف هذه 
�ملاأ�صاة كربياء بع�س �لأفر�د و�لأ�صر, و�لتقاليد �لتي �أقاموها وعبدوها 

من دون �هلل.

حاكموها قبل اأن حتكم عليكم

�أطلب من �أمتنا �لإ�صالمية �أن حتاكم تقاليدها هي �إىل �لإ�صالم, 
فما و�فقه بقي, وما خالفه ترك, �أما �أن تطرق عو��صم �لعامل �لكربى 
بتقاليد مزورة, وتزعم �أنها تعر�س �لإ�صالم! فهذ� �صرب من �لتزييف 

�أخطر كثرًي� من تزييف �لنقود..

اللغات اآيات

يف  منت�صرة  لغة   )48( �أ�صهرها  لغة,   )2796( �ليوم  �لعامل  يف 
�إفريقيا, )424( لغة يف  �آ�صيا, )118( لغة يف  �أوروبا, و)153( لغة يف 

�لأمريكيتني, و)117( لغة يف جزر �ملحيطات.
قائل:  من  عز  قييال   - وتعاىل  �صبحانه   - �هلل  �آيييات  من   و�للغات 

ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  زب 
ھ ھ ھ ھ رب )�لروم(.
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رحمة اهلل على هوؤالء االأئمة االأعالم

قال �لهالل بن �لعالء: خرج �ل�صافعي ويحيى بن معني و�أحمد بن 
حنبل �إىل مكة, فلما �أن �صارو� مبكة, نزلو� يف مو�صع, فاأما �ل�صافعي فاإنه 
ا ��صتلقى, و�أحمد بن حنبل قائم ي�صلي,  ��صتلقى, ويحيى بن معني �أي�صً
وقيل  م�صاألة,  للم�صلمني مائتي  لقد عملت  �ل�صافعي:  قال  �أ�صبحو�  فلما 
ملسو هيلع هللا ىلص مائتي كذ�ب,  �لنبي  نفيت عن  ليحيى بن معني: ماذ� فعلت؟ قال: 

وقيل لأحمد بن حنبل: فاأنت؟ قال: �صليت ركعات ختمت فيها �لقر�آن.

لو كان النا�س يح�شنون يف ال�شوؤال ما حرمنا اأحًدا

ثم  ف�صلم  مرو�ن  بن  عبد�مللك  على  �أعر�بي  وقف  �ل�صافعي:  قال 
قال: رحمك �هلل, مرت بنا �صنون ثالث, �أما �إحد�ها فاأهلكت �ملو��صي, 
و�أما �لثانية فاأن�صبت �للحم, و�أما �لثالثة فخل�صت �إىل �لعظم, وعندك 
مال, فاإن كان هلل فاأعط عباد �هلل, و�إن كان لك فت�صدق فاإن �هلل يجزى 

�ملت�صدقني.
فاأعطاه ع�صرة �آلف درهم, وقال: لو كان �لنا�س يح�صنون ي�صاألون 

هكذ� ما حرمنا �أحًد�. 

مباذا ا�شتهر ليونارد دافن�شي؟

ولقد �صمم  ومهند�ًصا معمارًيا,  ونحاًتا  بارًز�  ر�صاًما  ليونارد  كان 
ولقد  علمية,  و�أدو�ت  و�أزييياء  �أ�صلحة  وكذلك  عامة,  وطرقات  ج�صوًر� 
�بتكر غرفة �لغو��س و�لدبابة و�صمم �آلت �لطري�ن, ولقد �صنف كرئي�س 
لنقابة �لر�صامني وهو يف �لع�صرين من �لعمر, ومن �أ�صهر �أعمال ليونارد 
"�لع�صاء �لأخري" �لتي ر�صمها يف ميالنو, وكذلك لوحة �ملوناليز� و�لتي 

www.alukah.net
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فقام  �لب�صري  �جل�صم  بدر��صة  مهتًما  كان  ولقد  فلورن�صا  يف  ر�صمها 
بت�صريح �جلثث؛ لكي يكت�صف تركب �جل�صم, وكذلك �هتم بنمو �لنبات. 

ما وجه االختالف بني االأ�شوات؟

�أ - �لأحبال �ل�صوتية. 
ب - قوة �حلنجرة �ل�صوتية. 
جي - �لرتفاع و�ملدة و�لنغمة.

ماذا تعرف عن الغبار؟ 

ياأتينا عن طريق حركة �ملرور وقت �زدحامها ومن حرق �لوقود, 
ا, كما  ومن �حرت�ق �لرب�كني و�لغابات, ومن رذ�ذ مياه �ملحيطات �أي�صً
ا عن طريق �لهو�ء �لذي ينقله من مكان �إىل �آخر, يف حني �أن  �أنه �أي�صً

�لغبار عبارة عن ج�صيمات �صلبة �صغرية جًد�.

ا�شطفاء النبهاء

بني  بغالم من  �أهلها  بع�س  �ملدينة, جاءه  �إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  قدم  ملا 
�لنجار يدعى زيد بن ثابت, فقالو� للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: "�إن �لغالم قد قر�أ مما 
�أنزل عليك ب�صع ع�صرة �صورة", فطلب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تعلم كتاب �ليهود؛ 

فاإين ما �آمن يهوًد� على كتاب«.
يكتب  �أن  ��صتطاع  حتى  �صهر«  ن�صف  »يف  �لتور�ة  لغة  زيد  فتعلم 

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ر�صائلهم �إليه.
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ال تعلق القلب بر�شا النا�س

من  للمنافع  حت�صياًل  �لنا�س  ر�صا  طلب  يف  �ل�صعي  رجل  �عتاد 
�أحد �لأغنياء, فوقع ب�صبب ذلك يف ذنوب كثرية, منها �لظلم, و�إهمال 
�لفر�ئ�س, و�لكذب.. وما �إىل ذلك, وب�صبب و�صاية و�صلت عنه �إىل هذ� 
�لرجل �لغني غ�صب عليه و�أبعده, فجعل يتوعد �لو��صي بالنتقام, فر�آه 
من  �نتهيت  »هال  قائاًل:  فن�صحه  �ل�صلف  علماء  من  �ل�صاحلني  �أحييد 
تعلق قلبك بالنا�س و�لدنيا, و�هلل لو �صغلت نف�صك بر�صا ربك حلقق لك 

مر�دك, و�أغناك من ف�صله«.
ففعل �لرجل ما ن�صحه به �لعامل؛ فاأغناه �هلل من ف�صله.

عالم التعايل؟!

مرَّ رجل يتباهى, يظهر عليه �آثار �لرتف و�لغنى, فقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
لرجل يجل�س عنده: ما ر�أيك يف هذ� �لرجل؟

فقال: هذ� رجل من �أ�صر�ف �لنا�س, هذ� و�هلل حري �إن خطب �أن 
ينكح, و�إن �صفع �أن ي�صفع, ف�صكت ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

ثم مر رجل �آخر تبدو عليه �أمار�ت �لفقر؛ فقال �لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص للرجل 
�لذي يجل�س عنده: »ما ر�أيك يف هذ� �لرجل؟«.

فقال: هذ� رجل من فقر�ء �مل�صلمني, �إن خطب ل يزوج, و�إن �صفع 
ل ُي�صفع, و�إن قال ل ي�صمع لقوله.

فقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »هذ� خري من ملء �لأر�س من ذ�ك �لأول«.

www.alukah.net
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قلَّ �شربي عنك يا ر�شول اهلل!!

كان ثوبان - ر�صي �هلل عنه - �صديد �حلب لر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص, قليل 
�ل�صرب عنه, فاأتاه يوًما باكًيا قد تغري لونه, ف�صاأله �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص عن �صبب 
تغري لونه, فقال: يا ر�صول �هلل, ما بي مر�س ول وجع, غري �أين �أ�صتوح�س 
وح�صة �صديدة �إن مل �أرك, ثم �أتذكر �أمر �لآخرة و�أنك ترفع مع �لنبيني 

فاأنى يل بروؤيتك؟!
فاأنزل �هلل تعاىل: زب ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڑ رب )�لن�صاء(.

خذ اخلالفة واأرحني منها

�أبي بكر �ل�صديق - ر�صي �هلل عنه - يف  �إىل �خلليفة  جاء رجل 
فمنعه عمر   - - ر�صي �هلل عنه  بن �خلطاب  �إىل عمر  فوجهه  حاجة, 
خليفة  يا  بكر:  لأبي  كذًبا  وقال  ناقًما,  �لرجل  فرجع  ��صتحقاقه,  لعدم 
ر�صول �هلل, منعني عمر وما �حرتم لك ر�أًيا ول �صمع لك قوًل, وقال: �إنه 

�أحق منك باخلالفة.
فدعا �أبو بكر عمر بن �خلطاب وقال له: "يا عمر �أمل �أقل لك: خذ 

�خلالفة و�أرحني؟!".
فقال عمر - ر�صي �هلل عنه - : "و�هلل ما �أجد �أحق بها منك, و�إمنا 

منعت �لرجل لكذبه".
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ذهب باكًيا

كان �أبو طلحة يعمل يف حديقته, ثم نظر فوجد �ل�صم�س على رءو�س 
�لع�صر يف  �مل�صجد, فاأدرك  �إىل  و�أ�صرع  �لفاأ�س من يده  فاألقى  �ل�صجر, 
وقال  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�صول �هلل  �إىل  باكًيا  �نتهى من �صالته ذهب  وملا  وقته,  �آخر 
له: "هلك �أبو طلحة يا ر�صول �هلل, مل �أدرك �صالة �لع�صر �إل مع غروب 

�ل�صم�س ب�صبب �حلديقة, فهي وما فيها �صدقة هلل - عز وجل - ".

اأراين مل يرق قلبي

ذ�ت يوم ��صتمع �حل�صن �لب�صري - رحمه �هلل - �إىل رجل يعظ 
�حل�صن  �أقبل  �لنا�س,  و�ن�صرف  موعظته  من  �نتهى  ما  وبعد  �لنا�س, 
�لب�صري �إىل �لرجل �لو�عظ , وقال له ي يف �ل�صر ي : �أر�ين مل يرق قلبي 

ومل ت�صل موعظتك �إىّل, فاإما بقلبي �صيء �أو بقلبك.
فان�صرف �لرجل باكًيا.

كيف تفتح العقول؟

بن  �أ�صعد  كان م�صعب بن عمري - ر�صي �هلل عنه - �صيًفا عند 
ح�صري  بن  �أ�صيد  �أقبل  �إذ  �لإ�صالم,  �إىل  للدعوة  �ملنورة  باملدينة  زر�رة 

غا�صًبا؛ وقال مل�صعب: �إن كنت باقًيا على حياتك فاخرج من بالدنا.
فقال له م�صعب: "يا �صيد قومه, �جل�س فا�صمع مني فاإن ر�صيت 

قويل قبلته, و�إل �أجبتك ملا تريد".
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فجل�س �أ�صيد, فقر�أ م�صعب - ر�صي �هلل عنه - بع�س �آي �لقر�آن, 
فرّق قلب �أُ�صيد و�أ�صلم, ثم �أ�صلم قومه باإ�صالمه.

ابتغاء وجه ربه االأعلى

�أعتق �أبو بكر �ل�صديق - ر�صي �هلل عنه - �صبعة كلهم كانو� يعذبون 
يف �هلل تعاىل, منهم بالل, وعامر بن فهرية, ومنهم بع�س �لن�صاء �لالئي 
�أ�صلمن فكن يعذبن لإ�صالمهن, فقال له �أبوه �أبو قحافة: �أر�ك تعتق رقاًبا 

�صعاًفا, فلو �أنك �أعتقت رجاًل �أقوياء مينعونك ويدفعون عنك!
قال �أبو بكر - ر�صي �هلل عنه - : "يا �أبت �إمنا �أريد ما عند �هلل".
زب ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  تعاىل:  قوله  فنزل 

ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤڦ ڦ ڦڦ رب)�لليل(.

يعبد اهلل على حرف

ولدت  فيياإن  ي�صلم,  منهم  �لو�حد  فكان  �ملدينة,  �إىل  رجييال  قييدم 
تلد  و�إن مل  دين �صالح,  �لإ�صالم  �إن  قال:  ونتجت خيله,  �مر�أته غالًما 

�مر�أته ذكًر� ومل تنتج خيله ذم دين �لإ�صالم؛ وقال: هذ� دين �صوء.
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڳڱ  ڳڳ  ڳ  زب  قوله:  تعاىل  �هلل  فاأنزل 
ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ رب)�حلج(.
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اأ�شاوؤوا فاأكرثوا

�أ�صاء �أنا�س من �أهل �ل�صرك و�أكرثو�, وقتلو� و�أكرثو�, وزنو� و�أكرثو�, 
فاأتو� ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص وقالو�: �إن �لذي تدعونا �إليه حل�صن, لو تخربنا �أن ملا 

عملنا كفارة؟
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:  �هلل  قول  فنزل 
رب  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ   ڃ 

)�لفرقان(.
وقوله تعاىل: زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  

ھ ےے ۓ ۓ ڭڭڭڭ ۇۇ ۆۆۈ رب )�لزمر(.

من قبائل العرب: بنو اأ�شد

بنو �أ�صد بن خزمية بن مدركة بن �إليا�س, من م�صر, كانت بالدهم 
يف ند, ثم تفرقو� وتكاثرو� يف �صمال �صبه �جلزيرة, ور�ء جبال �صمر, 

ونزلت جماعات منهم بني �لب�صرة و�لكوفة.
بنو �أ�صد بن عبد �لعزى بن ق�صي, من �أجد�د �لعرب يف �جلاهلية, 

بنوه حي كبري من قري�س, منهم حكيم بن حز�م.
كانت تلبية بني �أ�صد يف �جلاهلية �إذ� حجو�: لبيك �للهم لبيك.. يا 

رب �أقبلت بنو �أ�صد.
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من قبائل العرب: بنو بكر

بنو بكر: قبيلة يرجع ن�صبها �إىل جدهم �جلاهلي بكر بن و�ئل بن 
قا�صط, من بني ربيعة بن عدنان, من ن�صله:

1- بنو ي�صكر.
2- بنو حنيفة.
3- بنو �لدوؤل.

4- بنو مرة.
5- بنو عجل.

6- بنو تيم �هلل.
7- بنو ذهل بن �صيبان.

)�ملييحييرق(,  �ملييحييرق  يييدعييى  �جلاهلية  يف  �لبكريني  �صنم  كييان 
�صاركتهم فيه ربيعة كلها, �أقاموه يف )�صلمان( ور�ء �لكوفة, وجعلو� يف 

كل حي من ربيعة ولًد� له. وكان �صدنته �آل �لأ�صود, من بني عجل.
و)ذو  قبلهم,  تغلب  �أ�صنام  من  وكييان  )�أو�ل(,  �أ�صنامهم  وميين 

�لكعبني( وكان قبل زمن �صنًما لإياد.

من قبائل العرب: بنو تغلب

بنو تغلب: قبيلة عربية يرجع تاريخها �إىل جدها �جلاهلي تغلب بن 
و�ئل بن قا�صط, من بني ربيعة, من عدنان, و�لن�صبة �إليه تغلبي.

كانت منازلهم قبل �لإ�صالم يف �جلزيرة �لفر�تية بجهات �صنجار 
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و�أخبارهم يف �جلاهلية  ربيعة.  بديار  ديارهم هذه  وتعرف  ون�صيبيني, 
و�لإ�صالم كثرية, وهم قبائل وبطون, منهم:

1- �لأر�قم.2- وبنو غنم.
3- وبنو عفافة.4- وبنو حمد�ن.

5- وبنو فر�صان, ومن بقاياهم �ليوم �لدو��صر.

من قبائل العرب: بنو متيم

بنو متيم: قبيلة عربية يرجع ن�صبها �إىل جدها �جلاهلي متيم بن 
مر بن �أد بن طابخة بن �إليا�س بن م�صر, بنوه بطون كثرية جًد�.

قال �بن حزم: وهم قاعدة من �أكرب قو�عد �لعرب, كانت منازلهم 
�أر�ييس  )ميين  �لعذيب  �إىل  و�مييتييدت  و�ليمامة,  ونييد  �لب�صرة  بيياأر�ييس 

�لكوفة(, ثم تفرقو� يف �حلو��صر و�لبو�دي.
عن  لبيك  لبيك  لبيك..  �للهم  لبيك  حجو�:  �إذ�  تلبيتهم  كانت 
متيم قد تر�ها.. قد �أخلقت �أثو�بها و�أثو�ب من ور�ها.. و�أخل�صت لربها 

دعاها.

حفظ البي�س

تدل �لتجارب على �أن �لبي�س �إذ� ُو�صع يف جو بارد �أمكن حفظه 
من �لف�صاد طوياًل, و�أنه �إذ� كانت حر�رة �جلو �ملحيط به �خلام�صة فوق 

�ل�صفر �أمكن حفظه نحو �صهرين من �لف�صاد.
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اأدراج اخلزائن

بحيث  �حلركة  عن  �خل�صبية  �خلز�ئن  �أدر�ج  تع�صى  ما  كثرًي� 
�حلالة  هذه  ففي  �لد�خل,  �إىل  دفعها  �أو  �خلييارج  �إىل  �صحبها  ي�صعب 
يح�صن دهن جو�نبها بال�صمع �أو بال�صابون �لنا�صف غري �ملبلول فتحرك 

�لأدر�ج ب�صهولة.

الإزالة الروائح القوية

كثرًي� ما تنت�صر يف غرف �لبيت رو�ئح قوية �أو غري مقبولة, نا�صئة 
عن طبخ �لطعام �أو عن دهان �لأبو�ب و�جلدر�ن, �أو ما �إىل ذلك. ففي 
�أكرث هذه �حلالت ميكنك �أن تتغلب على �لر�ئحة بو�صع فحم �خل�صب يف 
�لغرف, فاإذ� مل يكن من �ل�صهل �حل�صول على فحم �خل�صب يف �لغرف, 
�ملنزل  غرف  جميع  يف  وتو�صع  �أن�صاًفا  وتقطع  عدة  ب�صالت  فتوؤخذ 
ا بامت�صا�س  فتمت�س �لرو�ئح �لقوية وتتغلب عليها, وميتاز �لب�صل �أي�صً

ر�ئحة �لزيوت و�لدهون �لتي تطلى بها �جلدر�ن و�لنو�فذ و�لأبو�ب.

تقوية احلرير

�إذ� غط�صت �ملن�صوجات �حلريرية �أربع مر�ت �أو خم�ًصا يف حملول 
كلوريد  �لق�صدير وفو�صفات �ل�صوديوم �أ�صبح �حلرير متيًنا جًد� ي�صعب 

تقطيعه, ول ميكن �أن يبلى �صريًعا.
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غبار الهواء

كثرًي� ما ي�صري �لأولد يف �ل�صو�رع على مقربة من كنا�س يثري �لغبار 
يف �لهو�ء مبكن�صته �لهائلة �أو �آلت تنظيف �لطرقات. ومع عظم �لتبعة 
�لو�قعة على وز�رة �ل�صحة, وكونها م�صوؤولة عن �أعمال هوؤلء �لكنا�صني 
�أو �لآلت, جتد �جلو يف بع�س �جلهات - حتى يف �أح�صن �أحياء �لعا�صمة 
�صيما  �ملارة, ول  ي�صتن�صقها  �لتي  �لأمر��س  بالغبار وبجر�ثيم  - م�صبًعا 
يتحدثون  وهم  بالغبار,  �مل�صبع  �جلو  ذلك  يف  ي�صريون  �لذين  �لأطفال 
يتعر�صون  �لذي  �خلطر  مدركني  غري  �أفو�ههم,  ويفتحون  وي�صحكون 
له. وما د�مت وز�رة �ل�صحة ل تعنى بهذه �مل�صاألة فيجب على �لو�لدين 
�أو يكرثو� من �حلديث عند  �أفو�ههم  �أولدهم باأن ل يفتحو�  �أن يو�صو� 
مرورهم بجهات يكرث فيها �لغبار؛ كي ل يعر�صو� �أنف�صهم لبتالع ماليني 

�مليكروبات �لتي ت�صبح مع �لغبار.

تقليم االأظافر

تقليم �أظافر �لأطفال من �ألزم �لأمور, فقد يجرح �لطفل نف�صه؛ 
بل قد يوؤذي نف�صه بظفره. وكثرًي� ما ياأبى �لأطفال تقليم �أظافرهم لغري 
�أظافرهم  تقليم  عند  �لأمل  من  نالهم  ما  يتذكرون  �أنهم  �صوى  �صبب, 
له  ت�صبب  �لتي  �لأ�صياء  ين�صى  ل  عادة  �لذ�كرة  قوي  و�لطفل  قبل.  من 
ت�صتعمل �حلكمة  �أن  �أظافر طفلها  تقليم  بالأم عند  يجدر  لذلك  �لأمل؛ 
هذ�  يقوده  وقد  �أظافره,  تقليم  يكره  توؤذي طفلها وجتعله  لئال  و�لتاأين 
�لكره بعد ب�صع �صنو�ت �إىل عادة ق�صم �أظافره باأ�صنانه بدًل من تقليمها 
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باملق�س. وهذ� �لق�صم م�صر جًد� فقد يبتلع �لطفل قالمة ظفره, ف�صاًل 
عن �بتالعه ماليني �مليكروبات �لتي تتجمع حتت �لظفر, ويف ذلك من 

�خلطر على �ل�صحة ما يدعو �إىل �أ�صد �حلر�س.
وهناك طريق ب�صيطة ملنع �لأطفال من و�صع �أطر�ف �أ�صابعهم يف 
فاإن  �لكينا؛  بقليل من ماء  �أ�صابعهم  �أطر�ف  �أن تدهن  �أفو�ههم, وهي 
�لطفل �إذ� و�صع �إ�صبعه يف فمه وذ�ق مر�رة �لكينا مرة �أو مرتني ل يعود 

ي�صع �إ�صبعه مرة �أخرى يف فمه.

ال�شوف اأو القطن

�لثياب  لب�س  �لطفل  تعويد  �أف�صل؛  �أيهما  يف  خمتلفة  �آر�ء  للنا�س 
�ل�صوفية يف �ل�صتاء �أو �لثياب �لقطنية؛ و�لغريب �أنك جتد هذه �مل�صاألة 
�لثياب  ي�صف  بع�صهم  فيياإن  �أنف�صهم؛  �لأطييبيياء  بني  عظيم  جييدل  مثار 
�ل�صوفية و�لبع�س �لآخر ي�صف �لثياب �لقطنية؛ لكن �لفريق �لأكرب من 
�لأطباء يف جانب ��صتعمال �لنوع �لأول يف �ل�صتاء )�لثياب �ل�صوفية(؛ 
يييرون �صرًر� من  ل  �لأطييبيياء من  وميين  �لييربد.  للج�صم من  �أحفظ  لأنييه 
لأنها  �ل�صيف؛  ف�صل  يف  حتى  �لناعمة  �ل�صوفية  �لقم�صان  ��صتعمال 

متت�س �لعرق وحتفظ �جل�صم جاًفا د�ئًما.

تبخري االأواين االأثرية

كثرًي� ما تكون �لأو�ين �لفنية بوؤرة للميكروبات تنتقل منها �جلر�ثيم 
�إىل �لتحف �ملنزلية؛ لذلك يجدر بربة �لد�ر �أن تبخر تلك �لطر�ئق من 

وقت لآخر؛ قتاًل ملا قد يكمن فيها من �مليكروبات.
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اأكل املوالح

�لتي ميكن  �لفاكهة  �أنو�ع  �أف�صل  �لربتقال, من  �صيما  �ملو�لح, ول 
�إعطاوؤها لالأطفال من دون خوف �أن يوؤدي ذلك �إىل �صيء من �رتباك 
�ملعدة. ويف و�صع �لأم �أن تعطي ولدها ع�صري �لربتقال يف كل وقت من 
منو  على  ي�صاعد  ما  �لفيتامني  من  �ملييادة  هذه  يف  فيياإن  �لنهار؛  �أوقييات 
�لأطفال و�لأولد �ل�صغار, بل �إن بع�س �لأطباء يعتقدون �أن �لإكثار من 
تناول �لربتقال يحدث مناعة �صد �أنو�ع كثرية من �حلميات. �أ�صف �إىل 
ذلك �أن ع�صري �لربتقال هو من �أح�صن �ملو�د �لتي يغذى بها �مل�صابون 

باحلميات.

لتدفئة القدمني

بقدر  �لربد  من  وحتفظهم  �أولدهييا  ب�صحة  تعنى  �أن  �أم  كل  على 
كثرًي�  كبرًي�,  �أم  كان  �صغرًي�  �لإن�صان  �أن  يخفى  ول  ��صتطاعتها.  ما يف 
�حلذ�ء  جلد  يح�صن طالء  لذلك  قدميه؛  بالربد عن طريق  ي�صاب  ما 
�أو �لرطوبة �إىل �لقدمني. و�أح�صن طالء من  بدهان مينع ت�صرب �لربد 
هذ� �لقبيل مزيج موؤلف من جزء و�حد من �صمع �لع�صل وخم�صة �أجز�ء 
من زبدة جوز �لهند. ويجب ت�صخني �حلذ�ء قلياًل قبل طالئه؛ لكي تنفتح 
م�صام �جللد ويدخل فيها �لطالء؛ ليحفظ حر�رة �لقدمني ومينع ت�صرب 

�لرطوبة �إىل �لد�خل. 

www.alukah.net
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ال�شكن يف االأدوار العالية

�ملنازل  من  �لعالية  �لطبقات  يف  ي�صكنو�  �أن  �لنا�س  بع�س  يف�صل 
لكن  مبكان,  �حلكمة  من  وهذ�  �لهو�ء,  ونظافة  �جلو  ب�صفاء  ليتمتعو� 
ي�صرتط وجود م�صعد )�أ�صان�صور( يف �لبيت؛ لأن �صعود �ل�صالمل �لعالية 
موؤذ, حتى لالأ�صحاء و�إذ� كان �أحد �أع�صاء �لأ�صرة م�صاًبا مبر�س من 
�أمر��س �ل�صدر �أو �لقلب فال يجوز له �ل�صكن يف دور عاٍل �إذ� مل يكن يف 
�ملنزل م�صعد, وخري ملثل هذ� �لرجل �ل�صكن يف �جلهات غري �ملزدحمة 

بال�صكان. 

البي�س والغذاء

�لبي�س هو �أف�صل �ملو�د �لغذ�ئية, لكنه �صريع �لف�صاد و�صبب هذ� 
�لف�صاد هو ت�صرب �لهو�ء �إىل د�خله عن طريق �مل�صام �لتي يف �لق�صرة 
فلمنع هذ� �لف�صاد وحلفظ �لبي�س طوياًل يح�صن �أن تدهن �لق�صرة مبادة 
�أو دهنية ت�صد �مل�صام, ومتنع و�صول �لهو�ء �إىل د�خل �لبي�صة.  �صمغية 

وبهذه �لطريقة حتفظ من �لف�صاد طوياًل.
وميكن - زيادة يف �لحرت��س - و�صع �لبي�صة بعد معاجلتها بهذه 

�لطريقة يف �لنخالة؛ فاإن ذلك يحول دون تعر�صها للهو�ء. 

الختبار املاء ال�شالح لل�شرب

�إذ� �أردت �أن تفح�س �ملاء لتعلم هل هو �صالح لل�صرب �أم فيه �صيء 
من �مليكروبات, �ملئي قدًحا و�صع فيه ن�صف ملعقة �صغرية من �ل�صكر 
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ا لل�صم�س.  �لناعم, و�صع �لقدح جانًبا مدة ثالثة �أيام بحيث يكون معر�صً
فاإذ� كان �ملاء ملوًثا بامليكروبات �نقلب لونه �أبي�س وجتمعت �مليكروبات 

على �ل�صكر, و�إذ� كان نقًيا �صاحًلا لل�صرب بقي ر�ئًقا �صافًيا.

النم�س

�لنم�س كلف �أو بقع تظهر يف �جللد وتخالف لونه, و�صببها �أن يف 
لمت�صا�س  �للون  قامتة  مو�د  توليد  وظيفتها  حية  خاليا  �لإن�صان  جلد 
بع�س  تكون هذه �خلاليا يف  تقع على �جللد.. وقد  �لتي  �ل�صم�س  �أ�صعة 
من  مكان  يف  كثرية  فرت�ها  منتظًما؛  توزيًعا  موزعة  غري  �لأ�صخا�س 
�جل�صم وقليلة يف غريه, فاإذ� وقعت عليها �أ�صعة �ل�صم�س لوحتها و�صفعتها 
على وجه غري منتظم؛ فتظهر �لكلف و�لبقع يف بع�س �جلهات ول تظهر 

يف غريها.
غذ�ء  تنظيم  هو  للنم�س  عالج  خري  "�إن  �لأطييبيياء:  بع�س  ويقول 

�جل�صم؛ لكي ينتظم عمل �خلاليا".

االأحذية ال�شحية

بر�ئحتها  �لنا�س  وت�صايق  �مل�صي  عند  �لأرجيييل  تعرق  ما  كثرًي� 
طريقة  �أف�صل  لكن  �حلالة,  هذه  يف  ينفع  عالج  يوجد  وقلما  �لكريهة, 
لتاليف �لر�ئحة وتقليل �لعرق هي لب�س �لأحذية �ل�صحية, وهذه �لأحذية 

و��صعة ذ�ت م�صام "خروم" كثرية ت�صاعد يف تهوية �لأرجل. 

www.alukah.net
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ال جترت همومك

�صر ما ميزق �لأع�صاب ويجهد قوى �لنف�س هو ذلك �لجرت�ر حني 
�لتفكري  �أو حني يدمن  �أو نحوه,  �إفال�س  نكبة قادمة من  �لإن�صان  يتوقع 
بالأرق,  في�صاب  نف�صه؛  وياأكل  همومه,  �جرت�ر  يف  فياأخذ  �مل�صتقبل  يف 
�لع�صبي"  "�لتهافت  ذلك  يحدث  �له�صم حتى  في�صوء  �لقلق  يزد�د  ثم 
�لقلب  يدق  فقد  عالجهم.  يع�صر  �لذين  �ملر�صى  من  �صاحبه  في�صبح 
)120( دقة من �لتهيج �لع�صبي وي�صعر �ملري�س بهمود �أو �إغماء, فاإذ� 

فح�صه �لطبيب مل يجد به �صيًئا.
و�حلقيقة, �أن كل مر�صه يعود �إىل �لهموم �لتي ل ي�صتطيع �لتخل�س 
منها, فخري لكل منا �إذ� كان به هم �أن يبوح به لأحد �أ�صدقائه �أو لزوجته؛ 
�إذ� بقي وهو يحدث  �أما  فاإن يف �لبوح تخفيًفا للهم مهما كان مقد�ره, 
نف�صه يف �صره عن هذ� �لهم؛ فاإن �لبعبع يكرب حتى ي�صري �صيطاًنا عظيًما 

قد يوؤدي �إىل ما هو �صر من �لأرق �إىل �لنتحار. 
�لبوح  �لعالجات هو  �أنح  له, لكن  �لعامل هم ل عالج  ولي�س يف 

و�لإف�صاء �إىل �صديق خمل�س.

ي�شتخدم اأدوات نـجارة الإجراء جراحة يف املخ!!

جبال  يف  حكومي  م�صت�صفى  يف  يعمل  بييريو  من  طبيب  ��صتخدم 
توفر  لعدم  نظًر�  باملخ؛  جر�حة  لإجيير�ء  وزر�دييية  يدوًيا  مثقاًبا  �لأنديز 
�أدو�ت  لدينا  لي�س  �صيز�ر:  �لطبيب  وقييال  �لييالزميية,  �لطبية  �لأدو�ت 
)جلر�حة �ملخ و�لأع�صاب(.. كان �ملري�س يحت�صر فلم يكن �أمامي خيار 
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�أ�صتخدم  و�أن  مثقاًبا  و�أ�صرتي  للمعد�ت  متجر  �أقييرب  �إىل  �أهييرع  �أن  �إل 
بالطبع  تعقيمها  بعد  �صيارتي..  �إ�صالح  يف  �أ�صتخدمها  �لتي  �لزر�دية 
وذكر فينريو, �أن �ملري�س �صنتنو كوي�صبه )47عاًما( و�صل �إىل �مل�صت�صفى 
�لو�قع يف �ند�هو�ل�س على بعد )400( كيلومرت من ليما عا�صمة بريو, 
�إثر �إ�صابته يف ر�أ�صه باآلة حادة خالل م�صاجرة, وقال فينريو قمت بعمل 
ملليمرت�ت  وتركت م�صافة خم�صة  د�ئرة  �صكل  ثقوب يف �جلمجمة على 
�لذي كان ي�صبب �صغًطا على  �لدم �ملتجلط  و�أزلت  و�آخر,  بني كل ثقب 
ليما,  �لعا�صمة  يف  م�صت�صفى  يف  ويتعافى  م�صتقرة  كوي�صبه  وحالة  �ملخ, 
وتعترب �ند�هو�ل�س من �أفقر �ملناطق يف بريو �لبلد �لذي يوجد فيه نحو 
)27( مليوًنا حتت خط �لفقر, و�صرح �لطبيب باأنه ��صتخدم �أدو�ت غري 

جر�حية يف خم�س حالت �صابقة, لكن يف جر�حات �أقل خطورة.

ا من اللوؤلوؤ ويهرب!! الل�س يبتلع ف�شً

�لأملاين  بافاريا  �إقليم  يف  �ملجوهر�ت  لبيع  متجر  �صاحب  فوجئ 
ب�صخ�س يلتقط خامًتا وي�صعه يف فمه, حماوًل �بتالعه فحاول �لإم�صاك 

به, لكنه �أفلت بعد �أن لفظ �خلات دون ف�س �للوؤلوؤ. 
و�أ�صارت �ل�صرطة �إىل �أن �صاحب �ملتجر ��صتطاع �لإم�صاك ب�صرتة 
�لل�س �لتي عرث فيها على �أور�قه �ل�صخ�صية؛ مما �صهل �لتعرف عليه, 

لكنه مل يقب�س عليه بعد!!

www.alukah.net
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اأعلى درجة حرارة االإن�شان!!

�لأمريكية  �أتالنتا  بولية  جورجيا  مبدينة  م�صت�صفى  ��صتقبلت 
ا م�صاًبا ب�صربة حر�رة جوية, حيث مل يتحمل �لرتفاع �لن�صبي  مري�صً
يف درجة �حلر�رة هناك يف موجة حارة بلغت فيها درجة حر�رة �جلو 
�مل�صاب  وبلغت درجة حر�رة  �لرطوبة )%44(,  ن�صبة  وبلغت   ,)32,2(
ويلي جون�س )46.5(, وعاد �إىل درجة حر�رة �جل�صم �لعادية بعد عالج 

بامل�صت�صفى ��صتمر )24( يوًما!!

الغزاة

ما الغزو؟ 
�أر�ده  غييزًو�:  وغييز�ه  وحماربته.  �لعدو  قتال  �إىل  �ل�صري  هو  �لغزو 
ير�د.  ما  �أي:  �لكالم؛  يغزى من هذ�  ما  يقال: عرفت  وق�صده.  وطلبه 
وغز� �لعدو غزًو� وغزو�ًنا: �صار �إىل قتاله يف بالده وحماربته, فهو غاٍز, 
و�ل�صم:  وغييو�ز,  غازيات  �جلمع:  غازية,  وهي  وغييزى,  غييز�ة,  �جلمع: 

�لغز�ة. 
و�لغزوة: �ملرة �لو�حدة من �لغزو, �جلمع: غزو�ت. و�أغز�ه وغز�ه: 

جهزه للغزو. 
�لأو�ئل  �ل�صاد�س ع�صر حلق �ملغامرون �لإ�صبان  منذ بد�ية �لقرن 
بكري�صتوفر كولومبو�س �إىل منطقة �لكاريبي و�أمريكا �لو�صطى, و�جلنوبية, 
وهوؤلء �لغز�ة �لفاحتون كانو� �أول �أمرهم جنوًد� �صبه نظاميني, ثم لبثو� 

�أن �صارو� متعط�صني لك�صب �لذهب, و�لف�صة, و�لأر�س. 
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�أما �أ�صهر هوؤلء �لغز�ة من �لإ�صبانيني فقد كان هريناندو� كورتيز 
)1485- 1547م( و�لذي �حتل �إمرب�طورية �لأزتيك يف �ملك�صيك.

قهر  و�ليييذي  1541م(   -1470( بيييييز�رو  فرن�صي�صكو  بييرز  ثييم 
�إمرب�طورية �لأنكا يف �لبريو.

وعلى �لرغم من �أن هريناندو كورتيز وفرن�صي�صكو بيز�رو �صحبا 
معهما �أعد�ًد� �صغرية من �جلنود, فقد نحا يف غزوهم ملا كان معهم 
من بنادق, وخيول, و�أ�صلحة فولذية, �إ�صافة �إىل �أن �صكان تلك �لبالد 
و�لذين كانو� من �لهنود مل يكونو� نًد� يف �ملعركة؛ ومل تكن �لقوة متكافئة. 
ناهيك عن �لأمر��س �لتي تف�صت بني �لهنود كاحل�صبة, و�جلدري, و�لتي 

�أبادت �أكرث من )70( مليون هندي ودمرت ح�صارتهم.
�لإ�صبانية  لالإمرب�طورية  و��صًعا  طريًقا  �لإ�صبان  فتح  وهكذ� 

�لو��صعة يف �لأمريكتني د�مت حتى �لقرن �لتا�صع ع�صر. 

من القرا�شنة؟

و�لقر�صنة:  �لقر�صان.  �ملفرد:  �لبحر,  ل�صو�س  هم  �لقر��صنة: 
�ل�صطو على �صفن �لبحار. 

و�أبطالها  و�أ�صخا�صها  وعجيبة,  كييثييرية  ق�ص�س  وللقر��صنة 
�صخ�صيات مبهمة وغام�صة, كتب عن بع�صهم و�أ�صهم كثري من �لأدباء 

يف خلق هالة عجيبة عنهم. 
ومعظم �لقر��صنة كانو� جمرمني, نهبو� �ل�صفن يف �لبحار, وقتلو� 
كل من �صولت له نف�صه مهاجمتهم �أو �صدهم, �أو حتى �لدفاع عن �صفينته, 

�لنهب �صعارهم, و�ل�صطو طريقتهم, و�لقتل زميلهم. 

www.alukah.net
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ظهر �لقر��صنة لأول مرة عندما بد�أت �ل�صفن �لتجارية متخر عباب 
�لبحر �لأبي�س �ملتو�صط منذ نحو )4000( �صنة, وهكذ� بدوؤو� يعرفون, 
ويتناقل �لعامل �لبحري ق�ص�صهم و�أخبارهم, ومنذ عام )1500م( �إىل 

عام )1800م( ن�صط �لقر��صنة و�صاع �أمرهم.
�ل�صود�ء,  �للحية  ذو  بريد  بالك  فهو  �لقر��صنة  هوؤلء  �أ�صهر  �أما 
�لبحر  ا حميط  �أي�صً �لذي كان يدعى  �لكاريبي  �لبحر  فقد �صيطر على 
�لإ�صباين, و�صاع �أمره فيه و��صتهر. �أما �لقر�صان كيد و�لذي كان يقال 

له �لكابنت كيد فقد كان يهاجم �ل�صفن يف �ملحيط �لهندي. 
فقط  لكن  �لقر�صنة,  بت�صجيع  �ملتحاربة  �لدول  بع�س  قامت  وقد 
�أعطوهم  �لأمر, كما  لهذ�  تفوي�س  ر�صائل  �لعدو, ومنحوهم  �صفن  �صد 
هذه  تال�صت  �لع�صرين  �لقرن  ويف  �ل�صفن,  تلك  لنهب  ر�صمية  ا  رخ�صً
�لأعمال, لكن ل يز�ل هناك بع�س �لقر��صنة يف بحر �ل�صني �جلنوبي, 

و�لذين ي�صرقون �لعائالت �لهاربة بالزو�رق من فيتنام. 
يخطر  قد  �لكبرية  �لييدول  بع�س  �إن  للتاريخ:  كلمة  نقول  �أن  بقي 
ببالها �أن حتتل جزًء� من �أر�س جماورٍة لها, �أو بلًد� برمته, �أو دولة ذ�ت 

�صيادة كاملة.. فهل ندعو هذ� �لحتالل �حتالًل �أم قر�صنة؟
طرد  بعد  �أهييلييهييا  ميين  و�غت�صبوها  فل�صطني  �حييتييلييو�  فاليهود 
�لدول  من  كثرٍي  من  مبباركٍة  �لع�صرين  �لقرن  منت�صف  يف  معظمهم 

�ملتح�صرة. 
�إنه قمة �لقر�صنة.
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طرفة بن العبد

هو طرفة بن �لعبد بن �صفيان بن �صعد, �أبو عمرو, �لبكري �لو�ئلي.
�صاعر جاهلي من �لطبقة �لأوىل, كان هجاًء غري فاح�س �لقول, 
تفي�س �حلكمة على ل�صانه يف �أكرث �صعره, ولد يف بادية �لبحرين وتنقل 

يف بقاع ند.
�أر�صله بكتاب  بامللك عمرو بن هند فجعله يف ندمائه, ثم  �ت�صل 
بلغ  لأبيات  بقتله,  فيه  ياأمره  وعمان  �لبحرين  على  عامله  �ملكعرب  �إىل 

�مللك �أن طرفة هجاه بها, فقتله �ملكعرب �صاًبا.

احلطيئة

هو جرول بن �أو�س بن مالك �لعب�صي, �أبو مليكة.
عنيًفا,  هّجاًء  كان  و�لإ�ييصييالم,  �جلاهلية  �أدرك  خم�صرم  �صاعر 
مل يكد ي�صلم من ل�صانه �أحد, وهجا �أمه و�أباه ونف�صه, و�أكرث من هجاء 
– ر�صي �هلل عنه -,  �إىل عمر بن �خلطاب  �لزبرقان بن بدر, ف�صكاه 
هجاء  عن  ونهاه  فاأخرجه  باأبيات,  فا�صتعطفه  باملدينة,  عمر  ف�صجنه 

�لنا�س.
�أن ع�صر  �إىل  �لع�صر, فمرده  �لهجائي يف هذ�  �ل�صعر  �أما وجود 
�صعر�ء  �لتهاجي بني  لنوع خا�س من  كان مرتًعا خ�صًبا  �لإ�صالم  �صدر 
ل  �جلماعي,  �لتهاجي  وهو  و�ليهود,  �لقر�صيني  و�أعد�ئه  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�صول 
�لفردي, وهذ� �لنوع من �لهجاء ميكن �عتباره هجاًء �صيا�صًيا؛ لأنه كان 
يرف�س زعامة ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ح�صب �ملفهوم �جلاهلي, �أو �عتباره هجاء 
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دينًيا؛ لأنه كان يرف�س �لدعوة �لإ�صالمية �جلديدة.
بع�س  نفو�س  يف  ع�صفت  و��صتقر,  �لإ�صالمي  �ملجتمع  �ت�صع  وملا 
�أيام  �لفردية  �لأهاجي  بع�صهم  �أل�صنة  على  وجرت  و�لأهييو�ء,  �ل�صعر�ء 
"يف  – ر�صي �هلل عنه -, فنهى عنه وقال:  �خلليفة عمر بن �خلطاب 
بال  �لفن  �إمام هذ�  وكان  �ل�صغائن",  بامليت وجتديد  �صتم �حلي  ذلك 

منازع �ل�صاعر �حلطيئة.

جميل بثينة

هو جميل بن عبد�هلل بن معمر �لعذري �لق�صاعي, �أبو عمرو.
فتناقل  قومه,  فتيات  من  ببثينة  �فتنت  �لعرب,  ع�صاق  من  �صاعر 

�لنا�س �أخبارهما.
و�لغزل  �لن�صيب  و�أكييرثه يف  �ملييدح,  فيه  ما  �أقل  رقة,  يذوب  �صعره 
�ملدينة  �أعمال  من  �لقرى  و�دي  يف  عييذرة  بني  منازل  كانت  و�لفخر. 
و�فييًد� على  �ل�صام �جلنوبية, فق�صد جميل م�صر  �أطيير�ف  �إىل  ورحلو� 

عبد�لعزيز بن مرو�ن, فاأكرمه و�أمر له مبنزل فاأقام قلياًل ومات فيه.
من �أول نظمه يف بثينة بيتان قال فيهما:
ب���ي���ن���ن���ا امل�����������������ودة  ق�����������اد  م���������ا  واأول 

ب�����������وادي ب���غ���ي�������س ي������ا ب����ث����ني ����س���ب���اب
وق����ل����ن����ا ل����ه����ا ق���������وًل ف������ج������اءت مب��ث��ل��ه

ل�������ك�������ل ك�������������الم ي����������ا ب�������ث�������ني ج����������واب
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من اإديث لويزا كايل؟

�لنار  عليها  �أطلقت  مغامرة  �إنليزية  كايل ممر�صة  لويز�  �إديث 
جمموعة جنود �أملانية يف بلجيكا خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل, مل�صاعدتها 
�أ�صرى �حلرب من جنود �حللفاء على �لهرب. �إل �أن �صدمة هذ� �لعمل 
مل�صت�صفى  رئي�صة  كايل  �ملمر�صة  كانت  �ملتح�صر.  �لعامل  �أرهب  �لرهيب 
يف بروك�صل, حتول �إىل م�صت�صفى لل�صليب �لأحمر عند �ندلع �حلرب. 
�جلنود  مب�صاعدة  وقامت  �لأر�ييس,  حتت  نفق  يف  جمموعة  مع  تاآمرت 
�لهولندية.  �حلدود  �إىل  للو�صول  و�لبلجيكيني  و�لفرن�صيني,  �لإنليز, 
�إديث كايل و�لبلجيكي فيليب  �كت�صف �لأملان �ملجموعة و�أوقفو� كاًل من 
بوك ونقالهما �إىل حمكمة ع�صكرية حكمت عليهما باملوت. حاول �ل�صفري 
�لأمريكي يف بروك�صل �إقناع �لأملان بالإبقاء على حياتها, لكنه مل يتمكن, 

ونفذ حكم �لإعد�م يف )12( ت�صرين.

امراأة تو�شي ولدها

قالت �مر�أة تو�صي ولدها: �أي بني: �جل�س �أمنحك و�صيتي, وباهلل 
توفيقك, فاإن �لو�صية �أجدى عليك من كثري عقلك.

�أي بني.. �إياك و�لنميمة, فاإنها تزرع �ل�صغينة, وتفرق بني �ملحبني, 
على  �لغر�س  يثبت  �أل  وخليق  ا,  غر�صً فتتخذ  للعيوب  و�لتعر�س  و�إييياك 
ا �إل كلمته حتى يهي ما ��صتد  كرثة �ل�صهام, وقلما �عتورت �ل�صهام غر�صً

من قوته.
فاهزز كرمًيا  و�إذ� هززت  و�لبخل مبالك,  بدينك  و�إياك و�جلود 
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يلني لهزتك, ول تهزز �للئيم؛ فاإنه �صخرة ل يتفجر ماوؤها, ومثل لنف�صك 
غريك  من  ��صتقبحت  وما  به,  فاعمل  غريك  من  ��صتح�صنت  ما  مثال 

فاجتنبه, فاإن �ملرء ل يرى عيب نف�صه. 

خوف االإمام اأبي حنيفة على م�شاعر اأمه

قال يحيى بن عبد�حلميد: كان �لإمام يخرج كل يوم من �ل�صجن 
في�صرب ليدخل �لق�صاء, فياأبى, فلما �صرب ر�أ�صه و�أثر ذلك يف وجهه 

بكى. 
فقيل له يف ذلك فقال: �إذ� ر�أته �أمي بكت و�غتمت وما على �صيء 

�أ�صد من غم �أمي!
كان �لإمام �أبو حنيفة باًر� بو�لديه, وكان يدعو لهما وي�صتغفر لهما 

مع �صيخه حماد, وكان يت�صدق كل �صهر بع�صرين ديناًر� عن و�لديه. 

لو كان النا�س يح�شنون يف ال�شوؤال ما حرمنا اأحًدا

ثم  �مللك بن مرو�ن ف�صلم  �أعر�بي على عبد  �ل�صافعي: وقف  قال 
قال: رحمك �هلل, مرت بنا �صنون ثالث, �أما �إحد�هما فاأهلكت �ملو��صي, 
و�أما �لثانية فاأن�صبت �للحم, و�أما �لثالثة فخل�صت �إىل �لعظم, وعندك 
مال, فاإن كان هلل فاأعط عباد �هلل, و�إن كان لك فت�صدق فاإن �هلل يجزي 
�ملت�صدقني, فاأعطاه ع�صرة �آلف درهم, وقال: لو كان �لنا�س يح�صنون 

ي�صاألون هكذ� ما حرمنا �أحًد�.
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نزول اللنب من �شرع �شاة ال ينزل لبًنا

عن �بن م�صعود قال: كنت �أرعى غنًما لعقبة بن �أبي معيط, فمر 
بي ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�أبو بكر – ر�صي �هلل عنه -, فقال: "يا غالم! هل 
من لنب؟" قلت: نعم, ولكني موؤمتن, قال: "فهل من �صاة مل َينُز عليها 
�لفحل؟" - �أي: ل تدر لبًنا - فاأتيته ب�صاة, فم�صح �صرعها, فنزل لنب, 
�أي:  "�قل�س" -  لل�صرع:  قال  بكر,  �أبا  و�صقى  ف�صرب,  �إنيياء,  فحلب يف 
�ن�صم و�أم�صك عن �إنز�ل �للنب - فقل�س, قال: ثم �أتيته بعد هذ�, فقلت: 
يا ر�صول �هلل! علمني من هذ� �لقول, فم�صح ر�أ�صي, وقال: "يرحمك �هلل! 

�إنك غليم معلم".
ويف رو�ية قال �بن م�صعود - ر�صي �هلل عنه - : فاأتيته بعد ذلك, 
فقلت علمني من هذ� �لقول: قال: "�إنك غالم معلم" فاأخذت من فيه - 

�أي: فمه - �صبعني �صورة ل ينازعني فيها �أحد. 

ذكاء طري اأم اأجل اأفعى؟

بنى �أحد �لطيور ع�ًصا له يف �أعايل جمع �أيا �صوفيا يف �إ�صطنبول, 
�صاهد حية كبرية  لإطعام �صغاره,  �إىل ع�صه  بالدخول  يهم  كان  وبينما 
ليحوم حول  دقيقة  بعد  وعاد  فوًر�,  باملغادرة  ف�صارع  �لع�س,  �إىل  تت�صلل 
�لع�س؛ وملا هّمت �لأفعى بالتهامه فاغرة فاها, �إذ� بها تهوى على �لأر�س!
و�أ�صرع �لذين كانو� على بينة من �لأمر ير�قبون هذ� �حلدث عن 
نحلة يف  قد حمل  كان  �لع�صفور  �أن  فوجدو�  �لأميير,  جلية  ليعرفو�  كثب 
على  ق�صت  �لنحلة  من  و�حييدة  وبل�صعة  �لأفعى,  فم  يف  ورماها  منقاره 

�لأفعى!
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مل يجد اأقبح من خطه

�ل�صيخ �صفي �لدين �لهندي, حممد بن عبد�لرحيم, �لفقيه  كان 
�ل�صافعي, �ملتوفى �صنة )715( هي رجاًل ظريًفا, فيحكى �أنه قال: وجدت 
يف �صوق �لكتب مرة كتاًبا بخط ظننته �أقبح من خطي, فغاليت يف ثمنه, 
و��صرتيته لأحتج به على من يدعي �أن خطي �أقبح �خلطوط, فلما عدت 

�إىل �لبيت وجدته بخطي �لقدمي.

اأحياء غري اأموات

ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  وتعاىل:  �صبحانه  قال 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ رب )�لبقرة(.

�إن حياة �لربزخ حياة خفية يف علم �هلل - �صبحانه - مهما حاول 
وج�صد  �لدنيا  عن  �نقطاع  لأنها  يعجزون؛  فهم  بها,  �لإملييام  من  �لب�صر 
�لإن�صان �لفاين حتى ياأتي يوم �لبعث فرتد �لأرو�ح �إىل �أ�صحابها �ملوتى, 
�أج�صادهم  و�إن ماتت  �إل فئة و�حدة ل موت لهم,  �أخرى,  فيحيون مرة 
�ل�صهد�ء  �إنهم  �خلا�صة,  �لربزخية  حياتهم  فلهم  �أرو�حهم  وفارقتهم 

قال �هلل - تعاىل - يف حقهم: زب گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھھ  ھ  ھ 
رب  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ   ۇ 

)�آل عمر�ن(.
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فهم �لأحياء �لذين يرزقون, لفرحون بف�صل �هلل ونعمته و�لذين ل 
خوف عليهم ول هم يحزنون.

اأكرب دولة اإ�شالمية

عرفت  �إندوني�صيا  �أن  �ملعا�صرة  �لإ�صالمية  �لييدر��ييصييات  �أكييدت 
�أخبار  �لعرب  �لتجار  حمل  عندما  هجرية   )30( عييام  منذ  �لإ�ييصييالم 
�آ�صيا,  قييارة  يف  تقع  وهي  �لإندوني�صية,  �جلييزر  �إىل  �لإ�صالمية  �لدعوة 
�أوىل  "�أجيه" من  مدينة  وكانت  �لعامل,  يف  جزر  جمموعة  �أكرب  ومتثل 
�ملدن �لتي تعرفت على �لإ�صالم, ومع تز�يد �أعد�د �لتجار �لعرب تز�يدت 
�أعد�د �ملعتنقني للدين �لإ�صالمي �حلنيف من �أبناء �جلزر �لإندوني�صية, 
�لثقافات  جميع  على  وتفوقت  وهد�يته  �لإ�ييصييالم  مفاهيم  �أثييرت  وقييد 
�لدعوة  مهام  باأنف�صهم  وتولو�  هناك,  �صائدة  كانت  �لتي  و�حل�صار�ت 
�لإ�صالمية ون�صرها يف جميع �أنحاء �لبالد. وقد طبق �مل�صلمون يف �أغلب 
وجميع  و�لقت�صاد  �حلكم  يف  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �لإندوني�صية  �جلزر 
�ملعامالت �لتجارية. ويبلغ �لآن عدد �مل�صلمني بها �أكرب من )200( مليون 

م�صلم.

اإيا�س بن معاوية بن قرة املزين

يكنى �أبا و�ئلة, كان قا�صًيا على �لب�صرة غزير �لعلم و�لدين.
د�وود بن �أبي هند قال: قال �إيا�س بن معاوية: كل رجل ل يعرف 

عيبه فهو �أحمق, قالو�: يا �أبا و�ئلة ما عيبك؟ قال: كرثة �لكالم.
بن معاوية:  لإيا�س  قيل  قال:  نوح  بن  �إ�صحاق بن حف�س  �أبي  عن 
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وتعجيل  بنف�صك,  و�إعجاب  كييالم,  وكييرثة  دمامة,  خ�صال:  �أربييع  فيك 
�أما �لدمامة فالأمر فيها �إىل غريي, و�أما كرثة �لكالم  بالق�صاء, قال: 
فب�صو�ب �أتكلم �أم بخطاأ؟ قالو�: ب�صو�ب, فالإكثار من �ل�صو�ب �أمثل, 
فاإين  نعم, قال:  قالو�:  ترون مني؟  �أفيعجبكم ما  بنف�صي  �إعجابي  و�أما 
هذه؟  فكم  بالق�صاء  تعجل  �إنييك  قولكم  و�أمييا  بنف�صي,  �أعجب  �أن  �أحييق 
و�أ�صار بيده خم�صة فقالو�: خم�صة, فقال: �أعجلتم �أل قلتم و�حد و�ثنني 
وثالثة و�أربعة وخم�صة؟ قالو�: ما نعد �صيًئا قد عرفناه, قال: فما �أحب�س 

�صيًئا قد تبني يل فيه �حلكم.
�صمع �إيا�س من �أبيه و�أن�س بن مالك و�بن �مل�صيب وغريهم.

االإخال�س والرياء

�س: �ُصئل ف�صيلة �ل�صيخ: �بن عثيمني - يرحمه �هلل - هذ� �ل�صوؤ�ل: 
له  فيو�صو�س  �ل�صيطان  ياأتي  ثم  �خلييري,  بعمل  �لإن�صان  يهم  ما  كثرًي� 
فكيف  �خلري,  فعل  عن  فيبعدنا  و�صمعة..  رياء  ذلك  تريد  �إنك  ويقول: 

ميكن جتنب مثل هذ� �لأمر؟
�ل�صيطان  من  باهلل  بال�صتعاذة  �لأميير  هذ�  مثل  جتنب  ميكن  ج: 
�لو�صاو�س  هذه  �إىل  يلتفت  ول  �خلييري,  فعل  يف  قدًما  و�مل�صي  �لرجيم, 
�لتي تثبطه عن فعل �خلري, وهو �إذ� �أعر�س عن هذ� و��صتعاذ باهلل من 

�ل�صيطان �لرجيم ز�ل عنه ذلك - باإذن �هلل.
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اأتكذبني وت�شدق احلمار؟!

ق�صد رجل �أعر�بًيا لي�صتعري حماره, فقال �لأعر�بي:
- و�هلل لقد �أر�صلته �إىل �ملطحنة.

وفجاأة نهق �حلمار يف �لإ�صطبل, فقال �لرجل:
هناك  موجود  �أنييه  مع  غائب,  �حلمار  �أن  وتدعي  علىَّ  تكذب   -

وينهق؟!
فاأجابه �لأعر�بي:

- غريب �أمرك يا رجل.. �أتكذبني وت�صدق �حلمار؟!!

بكاء يزيد بن مرثد

عن عبد�لرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت ليزيد بن مرثد: ما 
يل ل �أرى عينيك جتفان من �لدموع؟! فقال: وما �صوؤ�لك عن هذ�؟ قلت: 
ع�صى �أن ينفعني �هلل به. فقال: هو ما ترى. قلت: فهذ� يكون يف خلو�تك؟ 
�إيّل طعامي؛ فيحول بيني وبني  قال: و�هلل �إن ذلك ليعرونني وقد قرب 
�أكله, و�إن ذلك ليعرونني وقد دنوت من �أهلي؛ فيحول بيني وبني ما �أريد 
حتى يبكي �أهلي لبكائي, ويبكي �صبياننا, وما يدرون ما يبكينا؟! وحتى 
تقول زوجتي: يا ويحها ماذ� خ�صت به ن�صاء �مل�صلمني من �حلزن معك؟! 
ما ينفعني معك عي�س ول تقر عيني مبا تقر به عني �لن�صاء مع �لرجال 

�أزو�جهن!
�أن �هلل  لو  �أخي  يا  �أحزنك؟ قال: و�هلل  �أخي, ما �لذي  يا  له  قلت 

تعاىل مل يتو�عدين �إن �أنا ع�صيته �أن ي�صجنني يف جهنم.
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كلكم يبكي لنف�شه ال يل

عابد  رجييل  على  دخلت  قييال:  �جلو�صي,  �ل�صلت  بيين  يزيد  عيين 
�أباه عند ر�أ�صه و�أمه عند رجليه وزوجته عن ميينه  بالب�صرة, فوجدت 
و�صبيته عن ي�صاره, فقلت: ما جتد؟ فقال: مثل دبيب �لنمل بني جلدي 

وعظامي.
يبكيك؟  �لذي  ما  �لكبري,  �ل�صيخ  �أيها  له:  فقال  �أبوه,  فبكى  قال: 

قال: �أبكي فر�قك وما �أتعجل بالوحدة بعدك.
قال: فبكت �أمه وزوجته و�صبيته, فنظر �إىل �أمه, فقال لها: �أيتها 
وما  فر�قك,  �أبكي  قالت:  يبكيك؟  �لذي  ما  �ل�صفيقة  �لرقيقة  �لو�لدة 

�أتعجل من �لوح�صة بعدك.
�أتعجل  �أبكي فر�قك, وما  فقال لمر�أته: ما �لذي يبكيك؟ قالت: 

من �لوح�صة بعدك.
فنظر �إىل �أولده, فقال: مع�صر �ليتامى بعد قليل, ما �لذي يبكيكم؟ 

قالو�: نبكي فر�قك وما تتعجل من �لوح�صة بعدك.
منكم  �أما  �لدنيا,  يبكي  كلكم  قال:  �أقعدوه  فلما  �أقعدوين,  فقال: 
من يبكي ملا يلقاه وجهي من �لرت�ب؟! �أما منكم من يبكي مل�صاءلة منكر 
ونكري؟! �أما منكم من يبكي بني يدي ربي؟! قال: ثم �صاح �صيحة, فمات.
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اأخطر )0)) خملوقات يف العامل

�لالحمدود,  برث�ئه وجماله  �ملخلوقات �حلية  �أبهرنا عامل  لطاملا 
لأننا  تر�ًبا؛  �لرت�ب  ما هو حتت  كل  ولي�س  ذهًبا  يلمع  ما  كل  لي�س  لكن 
�صن�صاهد �ليوم جمموعة من �ملخلوقات �ملده�صة �لتي �أن�صحكم - �إذ� ما 

�صاهدمتوها - بالبتعاد عنها باأق�صى �صرعة ممكنة.
لنتعرف على �ملخلوقات �لأكرث �صمية و�صر��صًة يف �لعامل؛ لأنها ل 

تاأخذ وقًتا يف �لق�صاء على فري�صتها:

1- �صمكة قنديل البحر املربع:
ميتلك هذ� �حليييو�ن �ملائي �أربع عيون ول ميتلك دماًغا, ومع ذلك 
فاإنه يتجنب �أ�صد �لأج�صام �صغًر� عند حركته, وغالًبا ما يتجنب �لب�صر 

كذلك, لكن فقط عندما ل يثريون غ�صبه! 
وقد ت�صبب يف )5567( حالة وفاة على �لأقل يف عام 1954م. 

يتو�جد �ل�صم يف �للو�م�س �لال�صعة يبلغ عددها من )10 �إىل 60( 
يف كل ركن من �أركانه, وي�صل طولها �إىل )2م( تقريًبا, وتتميز بلزوجتها 
ل�صهولة �للت�صاق بال�صحية, وغالًبا ما ترتك ندبات كبرية, و�أملًا �صديًد�, 

و�إ�صابات �صيئة للغاية يف �لتنف�س, ومر�س �لقلب, و�لأوعية �لدموية. 
و�ملحيط  �أ�صرت�ليا  ب�صو�طئ  �ل�صحلة  �ملياه  يف  تييو�جييده:  مكان 

�لهادي.
�ملنزيل  �خلل  مادة  هي  �لفَتّاك:  �حليو�ن  هذ�  من  �لنجاة  كيفية 
لي�صت  �خلل  فمهمة  �لإ�صابة؛  مكان  على  ممكن  وقت  باأ�صرع  ب�صكبها 
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�أ�صف  �لإن�صان,  د�خل ج�صم  �ل�صم  ت�صريف  لوقف  لكنها  �لأمل,  لتقليل 
�إىل ذلك حاجة �ل�صحية �إىل �لتنف�س �ل�صناعي, و�لإنعا�س, و�مل�صكنات. 

2- الكوبرا:
على  وقالًبا  قلًبا  �نطبقت  �أ�صماًء  هناك  �أن  نظري  وجهة  د�ئًما 

�ملُ�صمى, ومنها هذ� �حليييو�ن �لغريب �لذي ي�صمى "كوبر�".
بالفعل ما  ت�صعر بال�صم ومدى خطورته وذكائه وهو  �أن  ت�صتطيع 
 )20( �أو  �أنفا�صه  لآخر  فيل  قتل  ت�صتطيع  منه  و�حدة  فلدغة  به,  يتميز 

�إن�صاًنا يف غ�صون )3( �صاعات!! 
ومن �ملعروف �أن �صمها لي�س هو �لأ�صد بني �أنو�ع �لأفاعي �لأخرى 
مييز  ما  لكن  و�لعامل(,  �إفريقيا  يف  فتًكا  )�لأكييرث  �ل�صود�ء  �ملامبا  مثل 
�ملامبا  من  �أ�صرع  مر�ت   )5( مبعدل  �ل�صم  �صخ  ت�صتطيع  �أنها  �لكوبر� 

�ل�صود�ء! 
�أن يزيد من طوله بنحو )5.6( مرًت� )�أي  ي�صتطيع هذ� �لكوبر� 
نحو 18.5 قدًما تقريًبا(, وتعي�س �لكوبر� يف مناطق جنوب �صرق �آ�صيا 

و�لهند, ورغم �صر�وتها وخطورتها �إل �أنها تزن )6( كجم. 

3- احللزون الرخامي املخروطي:
يكت�صب ��صمه من �صكله, فعلى �لرغم من �صعفه �ل�صديد و�صغره, 
�إل �أنه ت �ختياره من بني )5( �أخطر حييو�نيات �صامة, فقطرة و�حدة 
فالغر�س  �حلظ  حل�صن  لكن  �إن�صاًنا,   )20( من  �أكييرث  لقتل  تكفي  منه 

�حلقيقي من �ل�صم هو �صيد �لفر�ئ�س.
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يوجد غالًبا يف �ملياه �ملاحلة �لد�فئة؛ فاإذ� �صاهدته يوًما ل تفكر يًف 
�لتقاطه )و�أرى �أل تفكر �أبًد� يف �لبقاء يف هذه �ملياه(.

�صلل  تييورم,  �صديد,  �أمل  �إىل  �ملخلوق  هييذ�  ل�صم  �لتعر�س  يييوؤدي 
وفاة  حالة   )30( نحو  ت�صجيل  ت  وقد  �لتنف�س,  يف  و�صيق  �لع�صالت, 

ب�صببه؛ ولكن �حذر فلي�س له م�صاد ل�صمه! 

4- الإخطبوط ذو احللقة الزرقاء:
ْنه من قتل �لإن�صان,  رغم �أنه يف حجم كرة �جلولف, �إل �أن �ُصّمُه مَيِكّ

ويف �لو�قع �أنه يحمل �صًما يكفي لقتل �لبالغني يف نحو )26( دقيقة. 
جًد�  بالغ  �صمه  تاأثري  لأن  �لفوري؛  باملخدر  �لإخطبوط  هذ�  �أدعو 
على ع�صالت �لإن�صان, مع �صيق يف �لتنف�س, و�ملوت يف نهاية �ملطاف, 
وميكن �لعثور عليها يف برك �ملد و�جلزر يف �ملحيط �لهادي من �ليابان 

�إىل �أ�صرت�ليا. 
�حذر: لي�س له �أج�صام م�صادة لتوقف تاأثري �ل�صم! 

5- العقرب املميت:
ل�صعاتها  للب�صر؛ لأن  ن�صبًيا  �لعقارب غري مميتة  �إن  �لبع�س  يقول 
توؤثر حملًيا من �أمل وتورم فقط, ولكن مع هذ� �لعقرب فاخلطورة تزد�د 

�إىل �أق�صى حد! 
�أمل غري  �إىل  يوؤدي  �لعقرب مزيج قوي  �لذي يحتويه هذ�  فال�صم 
من  �ملنتظر  �ملوت  ثم  �صلل  ت�صنجات,  غيبوبة,  تليها  حمى  ثم  حمتمل, 
�لبد�ية! ومن �ملعروف �أن �لأطفال �ل�صغار وكبار �ل�صن هم �لأكرث تخوًفا 

www.alukah.net



1440

جنة الفقرات الثقافية

من هذه �لعقارب عن �لبالغني.
�لأو�صط  و�ل�صرق  �إفريقيا  ب�صمال  �لعقارب  من  �لنوع  هذ�  ينت�صر 

ويرجع ��صمه �إىل مدى خطورته؛ فهو مرتقب د�ئًما ملوت فري�صته. 

6- ال�صمك احلجري:
رمبا مل ولن تفوز هذه �ل�صمكة مب�صابقة ملكة جمال �ل�صمك, لكنها 
حتًما يجب �أن تفوز مب�صابقة �ل�صمكة �لأكرث �صًر� و�صًما و�صرًر� يف �لعامل!
عالج ل�صعتها هو برت �جلزء �مل�صاب باجل�صم؛ لأن ل�صعتها توؤدي 
�إىل �صلل وموت �لأن�صجة للجزء �مل�صاب, و�إذ� مل تعط �لعناية يف غ�صون 

�صاعات �صتوؤدي بحياة �مل�صاب.
ب�صاعة  لكن  �ملنظر؛  �لب�صع  �لفقري  عمودها  يف  ها  �صَمّّ تخزن 
�ملنظر لها حكمة من �هلل - �صبحانه وتعاىل - �أل وهي كيفية �لتعامل مع 

�ل�صو�ري �لأخرى من حولها.
�أغلبها فوق مد�ر �جلدي, وكثرًي� ما توجد باملياه �ل�صحلة  يعي�س 

�لبحرية �ل�صتو�ئية من �ملحيط �لهادي �إىل �ملحيط �لهندي. 

7- العنكبوت الربازيلي اجلوال:
ذلك هو �لعنكبوت �لذي ظهر عام )2007م( يف مو�صوعة جيني�س 
لالأرقام �لقيا�صية على �أنه �لأكرث �صعبية يف خطورة �صمه, وم�صوؤوليته عن 

معظم �لوفيات �لب�صرية.
خطورته تكمن يف مفاجاأتها ل�صحيتها؛ لأنها تختفي خالل �لنهار 
�لأحذية  �ملالب�س,  �ملنازل,  د�خييل  �صو�ء  بال�صكان  �ملكتظة  �ملناطق  يف 
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و�ل�صيار�ت. 
)660( مللي جر�م فقط من هذ� �ل�صم تكفي لقتل فاأر �صغري, كما 

�أن �ملعروف عنها �أنها �أ�صد خطًر� على �حلالة �جل�صدية لالإن�صان.

8- التايب��ان الداخل��ي - الثعب��ان العني��ف - الثعب��ان ذو 
احلرا�صف ال�صغرية:

كلها م�صميات و�صفية لل�صكل, ي�صل طولها �إىل مرتين وت�صتوطن 
قتل  على  قييادرة  �لو�حدة  �لع�صة  عن  �صم  كمية  وتفرز  �أ�صرت�ليا  و�صط 

)100( رجل بالغ, �أو )250( �ألف فاأر.
من  مرة   )50( �أقوى  �لد�خلي  �لتايبان  �صم  �أن  عليه  �ملتفق  ومن 
�صم �لكوبر� �لهندية و)650-850( مرة من �لثعبان ذي �لأجر��س ذي 

�لظهر �ملا�صي �ل�صرقي و�لغربي.  

9- ال�صفدع ال�صام ذو ال�صهم:
مل تكن �لت�صمية هنا على �ل�صكل, لكن ن�صبة �إىل �ل�صتخد�م؛ لأن 
�لهنود �حلمر كانو� ي�صتخدمون �لإفر�ز�ت �ل�صامة بو�صعها على �ل�صهام, 

وبالتايل قتل �ل�صخ�س يف وقت ق�صري جًد�. 
ومل  �لعتيادية,  �ل�صفادع  ا عن  لي�س خمتلًفَ للج�صم  �لعام  �ل�صكل 
يتطور ليكون �صباًحا ماهًر�, و�إمنا قافًز� ماهًر�, حيث قوة وطول �لأرجل 
فهو  �صم,   )5 �إىل   2( من  �ل�صام  �ل�صفدع  ينمو  عام  وب�صكل  �خللفية, 
�صغري �حلجم, ول يقفز �أكرث من )10 �إىل 20( �صم, يف �أح�صن �لأحو�ل.
تعترب هذه �لف�صيلة من �لأنو�ع �ل�صامة جًد�, وتقتل �لإن�صان مبجرد 
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"باتر�كوت�صينا",  ��صمها  �صامة  مادة  جلده  يفرز  حيث  لها,  مالم�صتها 
و)2( ميكروجر�م من هذ� �ل�صم �لذي يحتوي جلد �لو�حدة منها يكفي 
ا ميكنها قتل )20000( من �لفئر�ن, وتنت�صر  لقتل )10( بالغني, و�أي�صً

يف و�صط �أمريكا �جلنوبية. 

10- ال�صمك البخاخ:
هذ� �لنوع من �لأ�صماك يجعل �حلي )ميًتا حًيا(؛ لأن يف فرتة ت�صمم 
جزء ما بج�صم �لإن�صان به يوؤثر على �لل�صان و�ل�صفتني ويهلك �أن�صجتهما, 
كما �أنه يوؤدي �إىل �لتقيوؤ, �صرعة �صربات �لقلب, �صعوبة �لتنف�س, �صلل 

�لع�صالت, و�أخرًي� �ختناق ع�صالت �حلجاب �حلاجز, ومن ثم �ملوت. 
وغالبا ينتهي �مل�صاب باملوت من فرته )4 �إىل 24( �صاعة من وقت 

�لإ�صابة.
وُتظِهر �لإح�صائيات �أن هناك من )2 �إىل40( حادثة ت�صمم �صنوًيا 
بني عامي )1996م �إىل 2006( يف جميع �أنحاء �ليابان, وت�صل �إىل )6( 

حالت وفاة.
�أن هذ� �لنوع من �لأ�صماك به قطع  و�ملحري - �صبحان �خلالق - 
�أن  ذكره  �صبق  ما  مثل  �مل�صكلة  لكن  وكوريا؛  �ليابان  يف  لالأكل  �صاحلة 

�جللد وبع�س من �أجهزتها �صامة جًد� لالإن�صان. 
يف  �صًما  �لأكييرث  هو  �ملخلوق  هييذ�  نقول  �أن  حًقا,  �ل�صعب  من   -
�لعامل, �أو هو �لأغنى باحتو�ء �ملو�د �لكيميائية �ل�صامة, �أو هو �لأ�صر�س 
من �لآخرين, و�صحاياه ل تعد ول حت�صى خالل �لعام؛ بالفعل �إنه تعبري 
خطري جًد� للمخلوقات �ل�صامة �لتي ت�صتخدم �ملادة �لكيميائية �ل�صامة 
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�أو  �لطعن  �للدغ,  طريق  عن  وذلك  نف�صها,  عن  للدفاع  �لأول  �ملقام  يف 
�لع�س.

كل  �أن  جميًعا  نتفق  �إننا  حالًيا,  �لنظرية  �لناحية  من  ذلك  ومع 
حيو�ن �صام هو خطري حًقا. 

جال �شريفة مواقف للرِّ

1- �صرب �حلّجاج بن يو�صف رجاًل من �أهل �لعر�ق بال�صياط فاأُتي 
�إليه, فقيل:�أتدري من جلدت؟ قال: ل. قيل له: مل ُيدرك رجٌل بالعر�ق 

�أبني ورًعا منه ول �أ�صلح!
قال: فبعث يف طلبه, فلما جاءه قال: �عُف عني و��صتغفر يل, فاإين 
عفوُت  حتى  �صربي  من  فرغَت  ما  و�هلل  فقال:  بجهلة.  فعلت  ما  فعلُت 
عنك! قال �حلجاج: وليَم ذلك و�أنت تعلُم �أين ظامل لك؟ قال: كرهت �أن 

يقف مثلي مع مثلك يوم �لقيامة!!
يف  ماله  �أف�صد  وقييد  لييه  �بييًنييا  يعظ  ُميييّرة  بني  ميين  رجييٌل  �ُصمع   -2
َعُد  ُتَ و�ل�صاعات  ُتنذرك,  �لأيييام  ول  يعظك,  �لدهر  ل  فقال:  �ل�صر�ب, 
هما باليم�صّرة عليك. عليك, و�لأنفا�س ُتَعد منك, �أحبُّ �أمريك �إليك �أردُّ
ى رجٌل �آخر و�أر�د �صفًر� فقال: �آثر بعملك معادك, ول تدع  3- و�صّ
ل�صهوتك ر�صادك, وليكن عقلك وزيرك �لذي يدعو �إىل �لهدى ويع�صمك 
من �لّردى �أجلْم هو�ك عن �لفو�ح�س و�أطلقه يف �ملكارم فاإنك ُترب بذلك 

�صفلك, وت�صيد �صرفك.
�أ�صتهي  قال:  ت�صتهي؟  ما  فقال:  �لأ�صم  حات  �إىل  رجل  جاء   -4
عافية يوم �إىل �لليل. فقيل له: �ألي�صت �لأيام كلها عافية؟ فقال: �إن عافية 
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يوم �أن ل �أع�صي �هلل فيه.
بيني  �لتي  بالّرحم  �صاألتك  لييه:  فقال  معاوية  �إىل  رجييٌل  قييام   -5
وبينك. فقال: �أمن قري�س �أنت؟ قال: ل. قال: �أفمن �صائر �لعرب؟ قال: 
ل. قال: فاأية رحم بيني وبينك؟ قال: رحم �آدم. قال: رحم جمّفوة, و�هلل 

لأكونن �أول من و�صلها. ثم ق�صى حاجته!!
6- قال �لأخف�س: كتب رجٌل من �أهل �لب�صرة �إىل �أخ له: �أما بعد, 
قبل  و�أميير من  و�أميير�ن يل  فيك  �أميير�ن  �حلاجة  علّي طلب  ل  ُي�صهِّ فاإنه 
�هلل, وبه متامها. فاأما �للذ�ن فيك: فاجتهادك يف �لنُّجح ومبالغتك يف 
�لعتذ�ر. و�أما �للذ�ن يل: فاإين ل �أ�صيِّق عليك بعذري, ول �أ�صون عنك 
�صكري. و�أما �لذي من قبل �هلل عز وجل: فاإييماين باأن كل مقدور كائن, 

و�ل�صالم.
7- عن �بن عبا�س - ر�صي �هلل عنهما - قال: �أربعة ل �أقدر على 
ورجل  جمل�صي,  يف  يل  و�ّصع  ورجييل  بال�صالم,  بييد�أين  رجييٌل  مكافاأتهم: 
وَمْن  قيل:  �هلل.  �إل  يكافئه  فال  �لر�بع  و�أما  حاجتي,  يف  قدماه  �غرّبت 
هو؟ قال: رجل نزل بد�ر فبات مفكًر� ليلته بيَمْن ينّزل به, ثم ر�آين �أهاًل 

حلاجته فاأنزلها بي!!
�أنا �أطوف �إذ� �أعر�بي  8- حّدث رجل فقال: حججت مّرة, فبينا 
يدعو, ف�صغلني عن دعائي, فاإذ� هو يقول: �للهم �إين �أ�صاألك قلياًل من 
�إن عفوك عن  �إليه �لقدمي وغناك عنه �لعظيم. �للهم  كثري, مع فقري 
ذنبي و�صفحك عن جرمي, و�صرتك على قبيح عملي, عندما كان من 
خطئي وزللي, �أطمعني يف �أن �أ�صاألك ما ل �أ�صتوجبه منك. �للهم �أذقتني 
من رحمتك و�أريتني من قدرتك وعّرفتني من �إجابتك, ما �صرُت �أدعوك 
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ًل عليك مبا ق�صرت  �آمًنا, و�أ�صاألك م�صتاأن�ًصا ل خائًفا ول َوِجاًل, بل ُمدِّ
فيه �إليك فاإن �أبطاأ عني �أحلحت بجهلي عليك, ولعّل �إبطاءه عني خري يل 
لعلمك بعاقبة �لأمور. فلم �أَر موىل كرمًيا �أ�صرب على عبد لئيم منك علّي؛ 
م �إيّل فال  لأنك تدعوين فاأُويّل, وتتحبب �إيّل فاأبغ�س �إليك نف�صي, وُتقدِّ
�أقبل منك, كاأّن يل �لطول عليك فال مينعك ذلك من �لرحمة و�لإح�صان 

لك وف�صل �إح�صانك. �إيّل بجودك وكرمك, فارحمني بتف�صُّ
فكتبت  ودو�ة  �صحيفة  فالتم�صُت  �لطو�ف,  من  فخرجُت   : قال 

�لدعاء!!
�صديقه,  �إليه  ف�صكا  �حلكماء,  بع�س  �إىل  �أتى  رجاًل  �إن  قيل:   -9
�أقول لك  ما  �أتفهم  له �حلكيم:  فقال  و�لنتقام منه.  وعزم على قطعه 
فاأكلمك �أم يكفيك ما عندك يف فورة �لغ�صب �لتي ت�صغلك عني؟ فقال: 
ك بذنبه؟ قال:  �إين ملا تقول لو�ٍع. فقال: �أ�صرورك مبودته كان �أطول �أم غمُّ
بل �صروري. قال: �أفح�صناته عندك �أكرث �أم �صيئاته؟ قال: بل ح�صناته. 
به جرمه,  ل�صرورك  ذنبه, وهب  �أيامك معه عن  ب�صالح  فا�صفح  قال: 
د �لذي كان بينكما من �صالف �لأيام. و�طرح مئونة �لغ�صب و�لنتقام للوِّ

10- دخل رجٌل على �صامل بن قتيبة �لباهلي يكلمه يف حاجة يطلبها 
�إ�صبع �صامل و�تكاأ عليه!! وجعل يكلمه يف  منه, فو�صع ن�صل �صيفه على 
�لرجل من حاجته وخرج,  فرغ  فلما  و�صامٌل �صابر,  �أدماه,  وقد  حاجته 
دعا �صامل مبنديل, فم�صح �لدم عن �إ�صبعه وغ�صله, فقيل له: هاّل نحيت 
رجلك �أ�صلحك �هلل, �أو �أمرته برفع �صيفه عنك. فقال: خ�صيت �أن �أقطعه 

عن حاجته!!
11- قال رجل لأحدهم : �لعلم و�ملال يوؤخذ�ن من �لبطن!! قال: 
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وكيف ذلك؟ قال: �أم�صك عن �ل�صهو�ت يكرث مالك, و�أقلل من �لأكل يكرث 
علمك!!

12- نظر رجل من �حلذ�ق �إىل رجل من جهال �لنا�س عليه ثياب 
ح�صنة ويتكلم ويخطئ, فقال له: تكّلم على قدر ثيابك �أو �لب�س على قدر 

كالمك!!
13- قال رجل لبنيه: يا بنّي �أ�صلحو� �أل�صنتكم؛ فاإن �لرجل تنوبه 
�لنائبة يحب �أن يتحّمل لها, في�صتعري من �أخيه د�بته ومن �صديقه ثوبه, 

ول يجد من يعريه ل�صانه.
�صديد  �لطرية,  �صريع  �لغرية,  قليل  جال:  �لرِّ �صّر  �إن  قيل:   -14
عيناه,  وهجمت  دفييره,  و�أدبيير  نخره,  �أفييل  قد  �حل�صاب,  كثري  �لعتاب, 
وييم�صي  وينطق وجيًعا, ي�صبح خليًّا,  �صريًعا,  يفيق  و��صطربت رجاله, 

رحّييا, �إن جاع جزع, و�إن �صبع ج�صع!!

نام املراقب اجلوي فتاأخر هبوط الطائرة!!

�إىل  كانتا�س  �لأ�صرت�لية  �لطري�ن  ل�صركة  تابعة  طائرة  ��صطرت 
�أثناء رحلة د�خلية؛ لأن  �إرجاء هبوطها يف مطار بالعا�صمة كانبري� يف 
مر�قب �ملالحة �جلوية كان يغط يف نوم عميق ومل يقم مبهام عمله يف 

�ملوعد �ملقرر. 
�لطائرة �لتي كانت قادمة من مدينة "بريث" غرب �أ�صرت�ليا ظلت 
حتلق فوق كانبري� ملدة )20( دقيقة حتى و�صول كبري مر�قبي �ملالحة 

�جلوية �لذي كان مقرًر� �أن يبد�أ عمله. 
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رجل �شالح ين�شح ابن مقلة

ذكر �أهل �ل�صري, �أن �أحد �ل�صاحلني دخل على �بن مقلة, �لوزير 
عليه هذ�  فاعرت�س  �لأمو�ل,  وناهب  �لدماء,  �صفاك  �لعبا�صي,  �ملجرم 
�لرجل �ل�صالح, و�أمره باملعروف, ونهاه عن �ملنكر؛ فما كان منه �إل �أن 
�أن  �أ�صاأل �هلل  و�أنهاك؟  �آمرك  �أجتلدين يوم  جلده ع�صر جلد�ت, فقال: 
يقطع يدك ول�صانك. وي�صتجيب �هلل دعاء �ملخل�صني �ل�صادقني, ما مر 
و�أخذ  ل�صانه,  �أمو�له, وقطعت يده, وقطع  �أخذت  �أ�صهر حتى  �صتة  عليه 

يبكي, ويكتب على �حليطان:
ا - فاإن �لبع�س من بع�س قريب �إذ� ما مات بع�صكم فابك بع�صً

يا عباد �هلل: �لأمر و�لنهي من خ�صائ�صنا �إن كنا نريد �خلريية 
و�لأمان و�لطمئنان, ومتى تركناهما فلننتظر �جلوع, و�لدمار, و�حلرب, 

و�خلوف, و�جلفاف, و�لغ�صب, و�ملقت, و�للعنة.

متوفى اأم متويف

ى"؟ - �أيهما �أ�صح �أن نقول : فالُن "ُمَتويِف" �أم فالُن "ُمَتوفَّ
�ملتوّفى بفتح �لفاء �مل�صددة مع �لق�صر )��صم مفعول( يطلق على 

�ل�صخ�س �لذي وقع عليه فعل �ملوت.
يتوفى  من  هو  فاعل(  )��صم  �مل�صددة  �لفاء  بك�صر   : �ملييتييويفِّ �أمييا 

�لأنف�س ومييتها وهو �هلل - �صبحانه وتعاىل -.
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اأم ال�شافعي

�لإ�صالمي  �لعهد  �صفحة  بل  �لعبا�صي؛  �لعهد  �صفحة  ن�صرنا  �إذ� 
له  ود�نييت  �لعلم و�حلكمة,  له قطوف  �أمييًر� دنت  ت�صاعيفها  ل ند يف 
نو��صي �لبالغة و�لف�صاحة كمحمد بن �إدري�س �ل�صافعي, فهو �ل�صهاب 
ذلك  وفقًها,  علًما  �أقطارها  فمالأ  �لأر�س,  �نتظم حو�صي  �لذي  �لثاقب 

�أي�صا ثمرة �لأم �لعظيمة. 
فقد مات �أبوه وهو جنني �أو ر�صيع, فتولته �أمه بعنايتها, و�أ�صرفت 
عليه بحكمتها, وكانت �مر�أة من ف�صليات عقائل �لأزد, وهي �لتي تنقلت 
به من "غزة" مهبطه �إىل "مكة" م�صتقر �أخو�له, فرّبته بينهم هنالك. 

وكانت �أم �ل�صافعي - يرحمها هلل - باتفاق �لنقلة - من �لعابد�ت 
من  عنها  يحكى  ما  طريف  ومن  فطرة,  �خللق  �أذكييى  ومن  �لقانتات, 
�حلذق و�لذكاء: �أنها �صهدت عند قا�صي مكة هي و�أخرى مع رجل, فاأر�د 
�أن يفرق بني �ملر�أتني, فقالت له �أم �ل�صافعي: "لي�س لك ذلك؛ لأن �هلل 
�صبحانه وتعاىل يقول:  زب ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں رب 
)�لبقرة: 282(. فرجع �لقا�صي لها يف ذلك. قال �حلافظ �بن حجر: 

قوي".  و��صتنباط  غريب,  فرع  "وهذ� 

اأم البخاري

مات �إ�صماعيل و�لد �لبخاري وحممد �صغري, فن�صاأ يف حجر �أمه, 
فاأقام هو مبكة جماوًر�  �أ�صن منه,  وكان  �أحمد,  و�أخيه  �أمه  مع  ثم حج 

يطلب �لعلم, ورجع �أخوه �أحمد �إىل بخارى فمات بها.
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كر�مات  "باب  يف  و�لاللكائي  بييخيياري,  تاريخ  يف  غنجار  وروى 
فر�أت  �صغره,  يف  عيناه  ذهبت  �إ�صماعيل  بن  حممد  �أن  �لأولياء" منه: 
عليه  �هلل  رد  قد  هذه,  يا  لها:  فقال  �ملنام,  �إبر�هيم يف  �خلليل  و�لدته 

ب�صره.
وفقهها  وب�صالحها  �صاحلة,  ز�هييدة  عابدة  كانت  �لبخاري  و�أم 
ودعائها جعل �هلل لها كر�مة وهي رد ب�صر ولدها عليه بعد فقد�نه, كما 

�أنها هي �لتي من ور�ء �لبخاري �لذي مالأ طباق �لأر�س علًما.

اأم املت�شدق

��صتدعي نائب م�صر �أ�صد بن �لفر�ت يوًما, فقال له: ويحك, �إن 
و�أ�صادرك,  عليك,  �أقب�س  �أن  �أريد  وقت  كل  يف  و�إين  �صيئة,  فيك  نيتي 
و�إين  ليال,  �ملنام من  ر�أيتك يف  وقد  برغيف,  �ملنام متنعني  فاأر�ك يف 
يقاتلوك,  �أن  جندي  فاأمرت  مني,  متتنع  فجعلت  عليك,  �لقب�س  �أريييد 
فجعلو� كلما �صربوك ب�صيء من �صهام وغريها, تتقي �ل�صرب برغيف يف 

يدك, فال ي�صل �إليك �صيء, فاأعلمني ما ق�صة هذ� �لرغيف؟.
فقال: �أيها �لوزير, �إن �أمي منذ كنت �صغرًي�, كل ليلة, ت�صع حتت 
و�صادتي رغيًفا, فاإذ� �أ�صبحت ت�صدقت به عني, فلم يزل كذلك ر�أبها 
حتى ماتت, فعلت �أنا ذلك مع نف�صي, فكل ليلة �أ�صع حتت و�صادتي رغيًفا, 
ثم �أ�صبح فاأت�صدق به. فعجب �لوزير من ذلك وقال: و�هلل ل ينالك مني 

بعد �ليوم �صوء �أبًد�, ولقد ح�صنت نيتي فيك, وقد �أحببتك.
فهذ� قد نفعه �هلل باأمه و�صنيعها, وهي �لتي زرعت فيه �لت�صدق, 

وحثته وح�صته عليه.
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يف احلركة بركة

�أنييه كييان د�ئم  �إل  �ليييدوؤيل( يف �ل�صن,  رغييم تقدم )�أبييي �لأ�ييصييود 
�حلركة و�لن�صاط.

وكان وهو يف �صنه �لكبرية تلك يركب بغلته ويذهب بها �إىل �مل�صجد 
لي�صلي مع �لنا�س جماعة.. قال له رجل يوًما:

يا �أبا �لأ�صود.. �أر�ك تكرث �لركوب وقد �صعفت عن �حلركة وكربت 
يف �ل�صن, �أما كان �أودع لك و�آمن لو لزمت بيتك؟!

فقال له: �صدقت, ولكن �لركوب ي�صد �أع�صائي ويقوي �أع�صابي, 
�أ�صمعه يف بيتي,  و�أ�صمع و�أنا ر�كب �لبغلة وما�ٍس بها يف �لطريق, ما ل 
علي  يلقون  �لذين  و�أحبائي  �إخو�ين  و�ألقى  �ل�صافية,  �لريح  و�أ�صتن�صق 

�ل�صالم, كما �ألقي عليهم �ل�صالم.
�أما لو جل�صت يف بيتي ي كما تن�صحني ي ف�صيغتم بي �أهلي, وياأن�س بي 
�ل�صغار وي�صاك�صونني, ويجرت�أ علّي �خلادم, وكل من كان يهابني؛ وذلك 
لطول جلو�صي بينهم, حتى لو �لعنز�ت تلقى ف�صالتها علّي و�أنا قاعد, 

فال يقول لها �أحد: ه�س!

جملب ال�شرر وذاهب بالر�شد

ما ر�أيت �أذهب بالر�صد, و�أجلب لل�صر, و�أقتل للتقوى من �لل�صان 
�ل�صائب!

لقد بلوت �لكثري من متاعب �لنا�س �خللفية و�لجتماعية, فوجدتها 
تعود �إىل كالم تنق�صه �لروية, و�أحكام ينق�صها �ل�صد�د, وم�صالك تقوم 
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ليمدح  يتكلم  �أن هذ�  ور�أيت  �لطائرة!  و�ل�صائعات  �لغالبة  �لظنون  على 
خطاأ  �أو  خمبوء  �صر  ك�صف  يريد  وهذ�  غريه,  ليذم  يتكلم  وهذ�  نف�صه, 
�لغمز  يريد  وهييذ�  كييرمي,  �إهانة  �أو  كبري  �نتقا�س  يريد  وهييذ�  م�صتور, 
قطع  يريد  وهييذ�  و�ل�صخرية,  �لإ�صحاك  �نتقا�س  يريد  وهييذ�  و�للمز, 

�لوقت بلغو ل ثمرة له وهذ�, وهذ�.
ما  ويقطع  �ل�صد�قة,  ومييت  �ملييروءة,  ي�صيع  �ل�صيئ  �لكالم  �إن 
�أمر �هلل به �أن يو�صل, وما ياأذن �هلل لأحد �أن ي�صيء �لقول �إل يف حالة 
و�حدة: �أن يذكر ب�صر من �عتدى عليه, وكاأنه يتظلم ممن �أ�صابه وين�صد 

�لإن�صاف: 
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پڀ ڀڀ ڀ  تعاىل:  قال 
ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ رب )�لن�صاء(.

االإنكا

هم �ل�صكان �لأ�صليون لبريو, كان لهم �إمرب�طورية و��صعة وممتدة 
يف �أمريكا �جلنوبية ت�صمل مرتفعان �لإنديز.. وقد �نهارت عام )1533م( 
�أمام �لغزو �لإ�صباين بقيادة فر�ن�صي�صكو بيز�رو, �لذي �أعدم �أتاهو�لبا, 
�آخر ملوكهم بعد ��صتالمه للغز�ة.. وكانت ح�صارة �لإنكا متميزة, ت�صمل 
�لعمارة, ف�صاًل عن �لطرق �جلبلية و�ملعابر و�لقناطر.. وكانو� يعبدون 

�ل�صم�س, ويحنطون �أمو�تهم.. وكوزكو كانت عا�صمتهم.
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ما الفرق بني التعليم والتعلم؟

�لتعليم ياأتي من �خلارج وهو مهم, بينما �لتعلم ياأتي من حماولة 
�ل�صخ�س ومثابرته وهو �أهم.

و�لتعليم يف �لغالب يتم بالتلقني, وهذ� خطاأ, بينما �إن ت بالتلقي 
ويناق�س  ويفهم  يفكر  �أن  للمتلقي  فر�صة  يعطي  لأنييه  �لأف�صل؛  فهذ� 
رب  يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  زب  وي�صتوعب  

)�لبقرة(.
�لتعلم عملية �أ�صعب, لكن ل يقوم بها �إل �لعظماء, وكانت طريقة 

�بن �صينا و�بن �لهيثم و�أولئك �لعلماء.
�لتعليم حمدود مبنهج حمدد وبن�صو�س يلتزمون بها, بينما �لتعلم 
مطلق مبو�صوعية وتتعلم كل ما حتتاج �إليه؛ فلي�س له قو�عد... ومن �أمثلة 
يكمل  مل  فهو  �لعقاد  عبا�س  �حلديث  �لع�صر  يف  بالتعلم  عرفو�  �لذين 
�لعبقري  �لكاتب  لكنه  �لآن(,  )�ملتو�صطة  زمنه  يف  �لبتد�ئية  �ل�صهادة 

�ملعروف.
�لتعليم يحتاج �إىل �ملال ونهايته �ل�صهادة, بينما �لتعلم يحتاج �إىل 
�لرغبة و�لد�فع ونهايته �لعلم و�خلربة و�حلكمة و�لثقافة.. وما �أجمل �أن 
تدخل �لتعليم ومتار�س عادة �لتعلم, وبذلك تكون قد �صربت ع�صفورين 

بحجر و�حد!
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مذاكرة التاأمل والتعمق

�أتخيلك يا �بن �صينا و�أنت تتعلم بالطريقة نف�صها.. تتعلم معلومات 
تلك  �أن  �أعرف  �أنا  �ل�صحيح,  بال�صكل  �لعلم  تفهم  وبالتايل  �أ�صول,  لها 
�لطريقة ت�صتهلك وقًتا �إل �أن وقتها يعو�س وينفي م�صطلح �لن�صيان و�مللل 

و�ل�صعوبة.
وحينما تتجمع لديك جمموعة كبرية من �ملعلومات �لتي ��صتوعبتها 
خاليا خمك حت�س باإح�صا�س غريب يدفعك �إىل �أن تخر �صاجًد� للهالأنه 
علمك قوة �إعجازه يف خلقه.. "فالعلم هو در��صة قو�نني �هلل يف كونه", 
تفهمها  وحينما  �لإلييهييييية,  �لقو�نني  تلك  تعرف  فيياإنييك  تتعلم  وحينما 
غاية  حققت  تكون  وبهذ�  باخلالق,  و�إميانك  قربك  يييزد�د  وت�صتوعبها 

وجود �لعلم, �أبعد هذ� يرتكك �هلل؟ �أبعد هذ� نن�صى �لعلم؟
لهذ�, �أدعوك لتغري مفهومك, �ملفهوم �ملحرك و�لد�فع, فمفاهيمنا 
قد �صد�أت وتعفنت, �أدعوك لتمتلك مفهوًما جديًد� يجعلك توؤدي �أعمالك 

مبنتهى �ل�صهولة و�لتلقائية.

جال طريفة مواقف للرِّ

1- قيل لرجل: بكم تبيع �صاتك؟ قال: ��صرتيتها بخم�صة, وهي خري 
نف�صي  ثمانية, ويف  بها  �أعطيت  ب�صبعة, وقد  ر�أيت دونها  �صتة, وقد  من 
�أين ل �أبيعها بت�صعة, ولكن ل �أنق�صها عن ع�صرة, فمن �أعطاين بها �أحد 

ع�صر بعتها ليه, و�إل مل �أبعها, و�ل�صالم!!
2- �بتاع رجٌل غالًما, فقال ليه: �إنا نرب�أ �إليك من عيب فيه. قال: 
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ما هو!! قالو�: يبول يف �لفر��س قال: �إن وجد فر��ًصا فليفعل!!
3- كتب رجل �إىل قا�ٍس يف �أمر قوم من جري�نه �خت�صمو�: �إن �لذي 
مل يجر بينهما غري مفهوم, وقد �أردُت �ل�صت�صالح فعاد ��صتف�صاًد�, فاإن 

ا. ر�أى �لقا�صي �أد�م �هلل عزله, �أن ي�صفح عن كتابي فاإن فيه نق�صً
فقال �لقا�صي: ل, بل فيه زيادة لم, كفانا �هلل تعاىل �صّرها )يعني 

�لالم �لز�ئدة يف كلمة عزليه, وكان �ملق�صود: �أد�م �هلل ِعّزه(.
4- قال رجٌل لبع�س �لظّر�ف: قد لدغتني عقرب فهل عندك لهذ� 

دو�ء؟ فقال: �ل�صياح �إىل �ل�صباح!!
5- �أتى رجٌل نخا�ًصا فقال: ��صرت يل حماًر� لي�س بال�صغري �ملحتقر, 
ول بالكبري �مل�صتهر, �إن �أ�صبعته �صكر, و�إن �أجعته �صرب, و�إن خال �لطريق 
تدّفق و�إن كرث �لزحام ترّفق, ل ي�صُدم بي �ل�صو�ري ول يدخل بي حتت 
�لبو�ري. �إن ركبته هام, و�إن ركبه غريي نام, فقال ليه �لنّخا�س: �أنظرين 

قلياًل فاإن م�صخ �هلل �لقا�صي فالًنا حماًر� ��صرتيته لك!!
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الطبق ال�شهي

يعترب الطبخ والتفنن فيه من الأ�صياء املهمة لدى الفتيات؛ فرناهن 
مقبالت على كتب الطبخ بلهف، وعاكفات على براجمه بكل حر�س.

لذا.. اأحببنا امل�صاهمة يف �صد هذا ال�صغف واللهف لدى فتياتنا نحو 
الأطباق و�صنوفها باأن نقدم لهن �صيًئا منها.
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�شلطة احلم�س بالطحينة

املقادير:
2 ملعقة كبرية   + زب���ادي  ك��ب��رية  م��الع��ق   3+ ج��اه��زة  علبة حم�س 

طحينة + ع�سري ليمون + ر�سة كمون + ملعقة كبرية ف�ستق مطحون.

الطريقة:
تخلط جميع املقادير يف اخلالط حتى تتجان�س ثم تزين بال�سماق 

وتقدم.

املتبل

املقادير:
1باذجنان كبري مقطع �سرائح ومقلي + 1ف�س ثوم مهرو�س +ع�سري 
ن�سف ليمونة كبرية + 1/2 و1 ملعقة كبرية طحينة + علبة زبادي + ر�سة 

ملح + زيت زيتون.

الطريقة:
نخلط جميع مقادير )اأ( )ماعدا زيت زيتون( يف اخلالط جيدا ثم 

تزين بزيت الزيتون وتقدم مع امل�ساوي.
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الفتو�س

املقادير:
اأ - 2خيار+ 2طماطم+4اأوراق خ�س.

ب - ع�سري ليمونه+ملعقة كبرية �سماق+ملعقة كبرية زيت زيتون.
ج�- 1خبز مفرود مقطع مربعات �سغرية ومقلية.

الطريقة:
اخل�س  ويقطع  �سغرية  مكعبات  اإىل  والطماطم  اخليار  تقطع   -1

قطع �سغرية وتخلط وت�سكب يف طبق التقدمي.
على  وي�سب  الزيتون  وزي��ت  وال�سماق  الليمون  ع�سري  نخلط   -2

ال�سلطة.
3- تزين ال�سلطة بقطع اخلبز املقلية وتقدم.
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�شلطة البقول بالزبادي

املقادير:
مقطع  ج��زر  ذرة+  علبة  ح��م��راء+  فا�سوليا  علبة   + بليلة  علبة  اأ- 

مكعبات+ خيار مقطع مكعبات.
 2 مايونيز+  كبرية  ملعقة   + مهرو�س  ث��وم  ف�س   2 ال�سو�س:  ب- 

ملعقة كبرية زبادي+ ر�سة ملح+ ملعقة كبرية كات�ساب+ ع�سري ليمونة.
ج�- اأ�سابع بطاط�س مقلية للزينة.

الطريقة:
1- نخلط جميع مقادير )اأ ( جيداً.

2- نخلط جميع مقادير )ب( جيداً وي�سكب اخلليط على ال�سلطة 
ويزين بالبطاط�س املقلية اأو ح�سب الرغبة ويقدم.
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�شلطة اخليار باللنب

املقادير:
�سغرية+  مكعبات  ومقطع  مق�سر  الرغبة(  ح�سب  )العدد  خيار  اأ- 

ف�س ثوم مهرو�س+ملعقة كبرية بقدون�س مفروم.
ب- 3 علبة زبادي + ر�سة ملح+ر�سة فلفل اأ�سود+ ر�سة كمون.

ج�- �سرائح خيار للزينة.

الطريقة:
1- نخلط جميع مقادير )اأ( جيداً وت�سكب يف زبدية بايرك�س.

2- نخلط جميع مقادير )ب( جيداً ثم ن�سكبها على اخلليط ال�سابق 
وتزين ب�سرائح اخليار وتقدم.
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�شلطة الفتة

املقادير:
باذجنان مقطعة  اأ- 2 �سدور دجاج م�سلوقة ومقطعة مكعبات+ 3 
حم�س  علبة  ومقلية+1/2  مكعبات  مقطعة  بطاط�س   3 مقلية+  مكعبات 

حب م�سفية.
زب��ادي+ 3 مالعق كبرية طحينة+ 2 ملعقة  ب- ال�سل�سة: 2 علبة 

كبرية مايونيز+ ع�سري ليمونه واحدة+ ف�س ثوم مهرو�س.
ج�- �سماق للتزيني+ 1 خبز مفرود مقطع مربعات ومقلي.

الطريقة:
1- نخلط املقادير )اأ( جيداً وت�سكب يف طبق التقدمي.
2- نخلط مقادير )ب( جيداً ثم ت�سكب على ال�سلطة.

3- تزين بال�سماق واخلبز املحم�س وتقدم.
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�شلطة الف�شول االأربعة

املقادير:
اأ-2 حبة فلفل بار )اأخ�سر، اأ�سفر( مقطع �سرائح رفيعة+2 كو�سة 

مقطعة �سرائح رفيعة+ 2 جزر مقطع �سرائح رفيعة+ زيت زيتون.
ب- ال�سو�س: كاأ�س بقدون�س+ ملعقة كبرية كات�ساب+ ملعقة كبرية 
�سل�سة ال�سويا احللوة+ ع�سري 1/2 ليمونة+ ف�س ثوم مهرو�س )تخلط 

يف اخلالط جيداً.

الطريقة:
النار  الزيت على  قليل من  )اأ( كل على حدة يف  ن�سوح مقادير   -1

حتى يذبل ثم ت�سفى من الزيت.
ال�سو�س  معها  نخلط  ث��م  ال��ت��ق��دمي  طبق  يف  ال�سلطة  ن�سكب   -2

وتقدم.
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�شوربة املعكرونة

املقادير:
ملعقة   1/2 مهرو�س  ث��وم  ف�س  �سغرية+  قطع  مقطع  ب�سل   1 اأ-   

�سغرية بهارات م�سكلة+ ملح+ 1/2 ملعقة �سغرية فلفل اأ�سود باودر.
ب-2 كو�سة مقطعة مكعبات+ 2 جزر مقطع مكعبات+ 2 كاأ�س ماء

ج�- 2 كاأ�س ماء+ 1/4 كاأ�س معكرونة �سغرية

الطريقة:
1- ت�سلق اخل�سار يف )ب( يف 3 كاأ�سات ماء ونرتكها حتى تن�سج.

2- تخلط اخل�سار يف اخلالط جيداً.
3- ت�سوح الب�سل مع الثوم يف قليل من الزيت ثم ن�سيف البقدون�س 
ب��امل��ل��ح والفلفل  وي��ت��ب��ل  ث��م ن�سيف خ��ل��ي��ط اخل�����س��ار ون��ح��رك  ون��ح��رك 

والبهارات.
4- ن�سيف 2 كاأ�س ماء للخليط ونحرك ثم ن�سيف املعكرونة ونرتكه 

على نار خفيفة مع تغطية القدر حتى تن�سج املعكرونة ثم تقدم.
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الكب�شة ال�شعودية "بالدجاج واللحم"

املقادير:
اأ- 2 كاأ�س اأرز ب�ساروي+ 4 كوؤو�س مرق دجاج

لومي+   3  + ملح  اإىلن�سفني+  ومقطعة  جيداً  مغ�سولة  ب-دجاجة 
اأعواد قرفة+ حبات هيل+ ف�س ثوم مقطع+ب�سلة �سغرية مقطعة اأرباع + 
1/4 كبرية كركم باودر )ونتبع نف�س الطريقة مع اللحم مع اإ�سافة ربع 

كوب خل اأبي�س(.
+ ملعقة  ث��وم مهرو�س  2 ف�س  ب�سل مقطع قطع �سغرية+   1 ج���- 
�سغرية طماطم+ ملعقة �سغرية فلفل اأحمر باودر+ 2 عود قرفة+ ملعقة 

�سغرية بهارات م�سكلة+ 2 قرن فلفل حار �سغري + ملح ح�سب الرغبة
2 ملعقة   + 3 مالعق كبرية �سل�سة طماطم  ال��دج��اج:  د- �سو�س 
بهارات م�سكلة+ ملعقة �سغرية  اأحمر حار+ ملعقة �سغرية  �سغرة فلفل 
 + ليمونة  ن�سف  ع�سري  مهرو�س+  ث��وم  ف�سو�س   3  + ب���اودر  اأ���س��ود  فلفل 

ملعقة كبرية خل + ر�سة ملح
ه�- الك�سنة: 4 ب�سل مقطع قطع �سغرية+ 1/2 كوب زيت+ ملعقة 
اأ���س��ود+1/2 ملعقة  ب���اودر+1/2 ملعقة �سغرية فلفل  اأحمر  �سغرية فلفل 
�سغرية �سكر + ملعقة �سغرية �سل�سة الطماطم+ 1/4 كوب زبيب + 1/4 

كوب �سنوبر مقلي

الطريقة:  
1- ي�سلق الدجاج يف املاء مع اإ�سافة باقي التوابل يف الفقرة )ب(.
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2- يحمر الب�سل والثوم يف قليل من الزيت ثم ن�سيف قرون الفلفل 
احلار والقرفة ونحرك ثم ال�سل�سة وامللح وباقي ونرتكها على نار خفيفة 

ا ملدة دقيقة ثم ن�سيف مرق الدجاج ونرتكه يغلي. جدًّ
3- ن�سيف الأرز اإىل املرق ونرتكه يغلي حتى تظهر حبات الأرز ثم 

تغطي القدر ونخفف النار ونرتكه ملدة )45(دقيقة.
4- نخلط مقادير )د( ونتبل بها الدجاج حتت اجللد ثم من�سح بها 

كامل الدجاج وحتمر يف الفرن من اأ�سفل واأعلى.
5- نحمر الب�سل يف )ه( مع الزيت ثم ن�سيف البهارات وال�سل�سة 
حتى  ويغطي  القدر  يف  الأرز  على  الك�سنة  ن�سع  ثم  وال�سنوبر  والزبيب 

وقت التقدمي 
6- ي�سكب الأرز مع الدجاج يف طبق التقدمي ويزين بالك�سنة.
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االأرز الربياين باللحم

املقادير:
اأ- 2 كاأ�س اأرز ب�ساوري+ 4 كا�سات ماء ملح  1/3 اأ�سبع زبدة

�سرائح+  مقطع  ب�سل   2 متو�سطة+  مكعبات  مقطع  حلم  كيلو  ب- 
1 قرن فلفل حار مقطع �سغري+ 2 لومي+ 3 اأع��واد قرفة+ ملعقة كبرية 
الطماطم+ حبة طماطم مقطعة قطع �سغرية+ ملعقة �سغرية  �سل�سة 
زب���ادي+  +علبة  م��ل��ح   م�سكلة  ب��ه��ارات  �سغرية  +ملعقة  ب���اودر  ح��ار  فلفل 

بقدون�س مفروم ع�سري ليمونة واحدة+ 2 ف�س ثوم مهرو�س.
ج�- ن�سف ملعقة �سغرية زعفران منقوع يف بيالة ماء حار.

الطريقة:
1- ت�سلق الأرز يف املاء مع القرفة والزبدة وامللح ن�سف �سلقة.

اللحم  ن�سع  ثم  يذبل  حتى  الثوم  مع  الزيت  يف  الب�سل  ن�سوح   -2
والبهارات  وال�سل�سة  والطماطم  الليمون  ع�سري  عليه  ون�سع  ونقلب 
واللومي والقرفة وامللح ونغطيه ونرتكه يت�سبك على نار هادئة ملدة )15( 

دقيقة.
3- ن�سيف الزبادي ونقلبه ثم البقدون�س.

4- ن�سع يف �سينية بي�ساوية اللحم ثم الأرز.
5- نوزع على الوجه ماء الزعفران ونغطيه بالق�سدير ونرتكه يف 

الفرن يف الرف الأو�سط على نار هادئة من اأ�سفل ملدة )30 دقيقة(.
6- تقلب يف طبق التقدمي وتزين بالبقدون�س اأو ح�سب الرغبة.
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االأرز البخاري

املقادير:
فلفل  �سغرية  ملعقة  ن�سفني+1/2  اإىل  مقطعه  كاملة  دجاجة  اأ- 
م�سكلة+ملعقة كبرية  بهارات  ثوم مهرو�س+ ملعقة �سغرية  اأ�سود+ ف�س 

خل اأبي�س
ب- 2 كاأ�س رز+ حبة ب�سل مب�سورة+ حبة فلفل بارد اأخ�سر واأحمر 
كا�سات   4 هيل+  م�سمار+  زبيب+  مب�سور+  ج��زر   2 �سغرية+  قطع  مقطع 

ماء+ ملعقة كبرية �سل�سة+ 2 مكعب ماجي.

الطريقة:
وال��ب��ه��ارات  الأ���س��ود  والفلفل  بالثوم  ونتبلها  ال��دج��اج��ة  تنظف   -1
واخلل وندخلها لفرن مع تغطيتها بالق�سدير على نار هادئة من اأ�سفل 

حتى تن�سج.
ثم  ون��ح��رك  واجل���زر  ال��ب��ارد  الفلفل  ن�سيف  ث��م  الب�سل  نحمر   -2
ن�سيف �سل�سة الطماطم واملاجي والقرفة ونرتكه قلياًل ملدة )5( دقائق 

على نار هادئه.
3- ن�سيف الزبيب اإىل اخلليط ونحرك ثم ن�سيف 4 كاأ�س ماء حار 
ثم  الأرز  يظهر  حتى  وننتظر  الأرز  ن�سيف  ثم  يغلي  نرتكه  ثم  ونحرك 

نخفف النار جداً ونغطي القدر ونرتكه ملدة )45( دقيقة حتى ين�سج.
على  تو�سع  ثم  وجهها  ويحمر  الدجاجة  عن  الق�سدير  نزيل   -4

الأرز يف طبق التقدمي ويقدم.
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مقلوبة االأرز باخل�شار

املقادير:
قطع  مقطع  كبري  ب�سل   1 �سغرية+  مكعبات  مقطع  حلم  كيلو  اأ- 
�سغرية+ 2 ف�س ثوم مهرو�س+ حبة فلفل بارد اأحمر مقطع قطع �سغرية+ 
ح��ار مقطع قطع �سغرية  فلفل  ق��رن  ب��ه��ارات م�سكلة+  2 ملعقة �سغرية 
حبتني  ب��رت��ق��ال+  ب�سر  ك��ب��رية  ملعقة  �سغري+  ل��وم��ي   2 ال��رغ��ب��ة+  ح�سب 
الطماطم+  2 ملعقة كبرية �سل�سة  اخل��الط+  كاأ�س ماء يف  طماطم مع 

ملح ح�سب الرغبة.
ب�سل �سغرية   1 اأ���س��ود+  فلفل  5 حبات  زي��ت+  ب- 3 مالعق كبرية 
مقطع قطع �سغرية+ 2 كاأ�س اأرز ب�سمتي اأو ب�ساوري مغ�سول وم�سفى+ 4 

كا�سات ماء+ 2 عود قرفة + ملح.
1�سم  ب�سمك  �سرائح  اإىل  ومقطعة  مق�سرة  بطاط�س  حبات   3 ج���- 

ومقلية وتر�س بقليل من الفلفل الأ�سود وامللح.

الطريقة:
1- نحمر الب�سل يف قليل من الزيت ثم ن�سيف الفلفل البارد ثم 
اللحم ونقلب ثم ن�سيف اللومي والبهارات والفلفل احلار والثوم ونقلب.
2- ن�سيف الطماطم وال�سل�سة وب�سر الربتقال ونرتكها على نار 
اإغفال  ع��دم  مع  دقيقة   )45( مل��دة  تن�سج  حتى  القدر  تغطية  مع  خفيفة 

التحريك.
3- نقلب الب�سل والفلفل الأ�سود يف )ب( مع قليل من الزيت حتى 
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وامللح ونرتكه  امل��اء  ن�سيف  ثم  والقرفة  الأرز  ن�سيف  ثم  الب�سل  يتحمر 
يغلي حتى تظهر حبات الأرز ثم نخفف النار ونغطي القدر ونرتكه ملدة 

)15( دقيقة.
4- ن�سع يف �سينية فرن دائرية عميقة البطاط�س ثم ن�سيف كمية 

الأرز ثم خليط اللحم ثم املتبقي من الأرز.
نار  ال��ف��رن على  الأو���س��ط يف  ب��ال��رف  وت��رتك  بالق�سدير  تغلف   -5

خفيفة ملدة )15( دقيقة.
6- نحمر الب�سل يف )د( يف 1/2 كوب زيت حتى تتحمر ثم ن�سيف 

ال�سنوبر املحمر والزبيب وتو�سع على وجه ال�سينية.
7- نرفع الك�سنة يف طبق جانبي ونقلب ال�سينية يف طبق التقدمي 

وتزين بالك�سنة.
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االأرز بال�شعريية

املقادير:
قطع  مقطع  ب�سل   1 ملح+  م��اء+  +4كا�سات  ب�ساوري  رز  2كا�س  اأ - 
بهارات  ب��اودر+ ملعقة �سغرية  اأحمر حار  فلفل  �سغرية+ ملعقة �سغرية 
م�سكلة+ 2/1 ملعقة �سغرية فلفل اأ�سود+ ملعقة �سغرية �سل�سة طماطم+ 
�سعريية  لفات   3 ث��وم مهرو�س+  + ف�س  اأح��م��ر ح��ار �سغري  ق��رن فلفل   2

مك�سرة حممرة يف قليل من الزيت + زيت زيتون.
ب - الك�سنة)من دون زبيب(

الطريقة:
ن�سيف  ثم  الزيتون  زيت  قليل من  الثوم يف  الب�سل مع  1- يحمر 
هادئه  نار  قلياًل على  الفلفل احلار ونرتكه  والبهارات وقرين  ال�سل�سة 

حتى يت�سبك ثم ن�سيف املاء.
وامللح  الأرز  ن�سيف  ثم  تلني  حتى  ونرتكها  ال�سعريية  ن�سيف   -2
تغطية  مع  هادئه  ن��ار  على  نرتكها  الأرز  حبات  تظهر  حتى  النار  ونزيد 

القدر.
3- جنهز الك�سنة ثم  ن�سيفها على وجه الأرز ويغطى القدر مرة 

اأخرى ملدة )10( دقائق.
4- نرفع  الك�سنة ثم يو�سع الرز يف طبق التقدمي مع تزيني الوجه 

بالك�سنة. 
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مالحظة: طريقة اأخرى للك�صنة:
2/1 حبة  م��ف��روم+  ث��وم  ب�سل كبري مقطع قطع �سغرية+ ف�س   3
فلفل بارد مقطع قطع �سغرية+ جزرة كبرية مب�سورة+ 2/1 ملعقة كبرية 
ملعقة   2/1 ملح+  ر�سة  �سكر+  �سغرية  مالعق   4/3  + طماطم  �سل�سة 

�سغرية فلفل اأحمر باودر+ ملعقة �سغرية بهارات م�سكلة.
نحمر الب�سل والفلفل البارد يف ن�سف كوب زيت ثم ن�سيف باقي 
املقادير ونحرك ملدة دقيقة ثم توزع على وجه الأرز يف القدر وتغطى حتى 

وقت التقدمي.
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املمو�س الكويتي

املقادير:
اأ - 2كوب اأرز+ 2/1 كوب عد�س+ 4 مالعق كبرية زيت زيتون+ ملح+ 
2 عود قرفة+ 2 ب�سل مقطع �سغري+ 4 كوب مرق اللحم + ملعقة �سغرية 

بهارات م�سكلة + 2 ف�س ثوم مهروي.
ب - كيلو حلم مقطع + ملح + ربع كوب خل اأبي�س+ ف�س ثوم مقطع+ 
ب�سلة مقطعة اأرباع+ اأعواد قرفة+ اأعواد قرفة+ لومي+ 4/1 مالعق كبرية 

كركم باودر.
ج�- الك�سنة للتزيني: �سبق اإعدادها يف كب�سة الأرز.

الطريقة:
1- ينقع العد�س ملدة )20( دقيقة.

2- ن�سلق اللحم مع مقادير )ب( حتى ين�سج ثم ي�سفى ونعزل املاء جانباً.
3- ن�سوح الب�سل يف الزيت مع الثوم حتى يذبل ثم ن�سيف العد�س 

ونحرك ثم نغطيه على نار هادئه ملدة )10( دقائق.
4- ن�سيف البهارات وامللح ومرق اللحم وتغطيه ونرتكه يغلي قلياًل 

على نار متو�سطة حتى ين�سج العد�س.
5- ن�سيف الأرز ونغطي القدر ملدة )30( دقيقة على نار هادئة.

6- جنهز الك�سنة كما �سبق ون�سعها على وجه الأرز يف القدر وتغطي 
ملدة )10( دقائق.

7- يو�سع الأرز يف طبق التقدمي ون�سع عليه قطع اللحم ويزين 
بالك�سنة وتقدم مع �سل�سة املعبوج.
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حممر خليجي

املقادير:
اأ - 2 كاأ�س اأرز ب�ساوري+ 2 ملعقة كبرية �سكر+ 4 كا�سات ماء+ ملعقة 

�سغرية فلفل اأحمر باودر+ ملعقة كبرية زيت.
ب��اودر+ 2 ف�س ثوم  ب - �سمكة كبرية+ ملح+ ملعقة �سغرية كمون 

مهرو�س+ ملعقة كبرية بهارات م�سكلة + �سرائح ليمون.
ج�- للتزيني: �سنوبر+ لوز �سرائح+ زبيب.

الطريقة:
1- ن�سوح الزبيب وال�سنوبر واللوز يف قليل من الزيت حتى تتحمر.

ال�سمك  بها  ونتبل  )ب(  يف  ال��ب��ه��ارات  وتخلط  ال�سمك  يغ�سل   -2
ملدة  الثالجة  يف  وي��رتك  بالق�سدير  ويغطى  الليمون  ب�سرائح  ويح�سى 

)60( دقيقة.
املاء  ن�سيف  ثم  يتكرمل  النار حتى  على  ق��در  يف  ال�سكر  يحمر   -3

ونحركه ونرتكه يغلي.
4- ن�سيف الأرز وامللح ونرتكه يغلي وعند ظهور الأرز يغطى القدر 

ونرتكه على نار خفيفة ملدة)30( دقيقة حتى ين�سج.
5- نعمل �سقوق بال�سكني على اجللد ثم يقلب يف الدقيق ويقلى يف 

الزيت حتى يتحمر.
6- ي�سكب الأرز يف طبق التقدمي مع ال�سمك ويزين باملك�سرات.
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املن�شف االأردين

املقادير:
اأ - 2 كاأ�س رزم�سري اأو ب�سمتي+ 4 كا�سات ماء حار+ ملح + قرفة+ 

ربع قالب زبدة 100 جم.
ب - كيلو حلم مقطع قطع متو�سطة اأو دجاجة مقطعة اأربع قطع+ 
3 ب�سل مقطع �سغري+ 2/1 ف�س ثوم مهرو�س+ لرت لنب + 4 مالعق كبرية 
�سوفان +خبز مفرود اأو خبز رقاق + ملح + لومي+ ملعقة �سغرية بهارات+ 

نعناع.
ج� - للزينة: لوز و�سنوبر حمم�س.

الطريقة:
1- ن�سلق الأرز مع مقادير )اأ( حتى ين�سج.

2- ن�سلق اللحم اأو الدجاج مع امللح ومقدار حبتني من الب�سل الذي 
مت تقطيعه.

الثوم ثم  ال��ذي مت تقطيعه مع  الب�سل  3- نحمر مقدار حبة من 
ناأخذ اللحم اأو الدجاج بعد ت�سفيته ونحمره مع الب�سل قلياًل ثم ن�سع 

معه ال�سوفان ونحرك.
اأو الدجاج حتى  اأك��واب من مرق اللحم  اأربعة  4- ن�سع اللنب على 

يغلي تقريًبا ثم نخفف النار ملدة ربع �ساعة ثم نطفي النار.
5- يفر�س اخلبز ثم ن�سع عليه الأرز ثم الدجاج اأو اللحم ثم ن�سكب 

عليه اللنب ويزين باللوز وال�سنوبر املحم�س.
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فتة االأرز باللنب

املقادير:
اأرز + 2 كاأ�س ماء+ 2 ملعقة كبرية زيت+ عود قرفة+ ملح  ا- كاأ�س 

ح�سب الرغبة.
فلفل  ر�سة   + ملح  ر�سة  ليمون+  كاأ�س ع�سري  دج��اج+  5 �سدور  ب- 

اأ�سود باودر+ 3 ف�سو�س ثوم مهرو�س.
ج�- 3 حبات ب�سل مقطع اأن�ساف ثم �سرائح رفيعة+ 4/1 كوب زيت.
د- للوجه: )1( 2 علبة زبادي+ ف�س ثوم مهرو�س+ ر�سة فلفل اأ�سود 

باودر.
)2( 2/1 رغيف خبز مفرود ومقطع مربعات ومقلي.

الطريقة: 
1- ن�سلق الأرز مع باقي املقادير يف )اأ( وعندما تظهر حبات الأرز 

نرتكه على نار خفيفة جًدا مع تغطية القدر ملدة )30( دقيقة.
2- ن�سلق الدجاج يف ع�سري الليمون مع امللح والفلفل الأ�سود والثوم 

على نار خفيفة مع تغطية القدر حتى ين�سج الدجاج.
3- نحمر الب�سل يف الزيت حتى يكت�سب اللون البني.

الب�سل ثم  ن��وزع  ثم  الأرز  بايرك�س ون�سع كمية  زبدية  4- نح�سر 
تقطع الدجاج اإىل �سرائح ويوزع على الب�سل.

5- ثم ن�سع باقي الأرز ثم يغطي بخليط الزبادي ونوع اخلبز املقلي 
على الوجه ويقدم فوراً.
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معكرونة الدجاج احلارة

املقادير:
اأ - 2/1 باكيت معكرونة قواقع.

ب - 2 ب�سل مقطع قطع �سغرية+ 3 ف�س ثوم مهرو�س+ 4 �سدور 
دجاج كبرية مقطعة مكعبات �سغرية+ 2/1 فلفل اأخ�سر و2/1 فلفل اأحمر 
بارد مقطع قطع �سغرية+ ع�سري حبة طماطم+ 2 ملعقة كبرية �سل�سة+ 
بهارات م�سكلة+ 2/1  ب��اودر+ ملعقة �سغرية  2 ملعقة �سغرية فلفل حار 

ملعقة �سغرية فلفل اأ�سود باودر+ ملح ح�سب الرغبة.

الطريقة:
حتى  ونرتكها  والزيت  امللح  مع  املغلي  امل��اء  يف  املعكرونة  ت�سلق   -1

تن�سج ثم ت�سفى.
2- نحمر الب�سل ثم ن�سيف الدجاج ونقلب حتى يتغري لونها.

ال�سل�سة وع�سري  ث��م  ون��ح��رك  وال��ت��واب��ل  وامل��ل��ح  ال��ث��وم  3- ن�سيف 
الطماطم ونرتكه على نار خفيفة حتى ين�سج الدجاج.

4- ن�سيف املعكرونة اإىل خليط الدجاج وحترك ثم ت�سكب يف طبق 
التقدمي وتزين ح�سب الرغبة.
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معكرونة بالتونة

املقادير:
اأ- 2/1 باكيت معكرونة اأي نوع+ 3 مالعق زيت زيتون+ ملح ح�سب 

الرغبة.
 1 ث��وم مهرو�س+  ف�س   2 كبرية مقطعة قطع �سغرية+  ب�سلة  ب- 
فلفل  قرن  �سل�سة طماطم+  ملعقة   2 ب��ارد مقطع قطع �سغرية+  فلفل 
حار مقطع قطع �سغرية+ ملعقة �سغرية بهارات م�سكلة+ ملعقة �سغرية 

باودر+ 2/1 ملعقة �سغرية فلفل اأ�سود باودر+ ملح ح�سب الرغبة.
ج�- 2 علبة تونة بي�ساء م�سفاه.

الطريقة:
1- ت�سلق املعكرونة يف كمية كبرية من املاء املغلي مع امللح والزيت 

ونرتكها حتى تن�سج ثم ت�سفى.
ثم  الب�سل  يتحمر  حتى  البارد  والفلفل  والثوم  الب�سل  ن�سوح   -2

ن�سيف ال�سل�سة وامللح ولتوابل ونرتكها على نار خفيفة ملدة)3( دقائق.
3- ن�سيف التونة ونفتتها وتقلب مع الب�سل ونغطيها ونرتكها على 

نار خفيفة ملدة)5( دقائق.
4- ن�سيف املعكرونة اإىل التونة ونحرك ثم ت�سكب يف طبق التقدمي.
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�شينية املعكرونة بالق�شطة

املقادير:
اأ- باكيت معكرونة اأّي نوع + 3 مالعق كبرية زيت+ ملح.

ب- 2 كوب دجاج مفروم+ 3 ب�سل مقطع قطع �سغرية+ 3 ف�س ثوم 
مهرو�س+ ملعقة �سغرية فلفل حار باودر+ ملعقة �سغرية بهارات م�سكلة+ 

2/1 ملعقة فلفل اأ�سود باودر+ ملح ح�سب الرغبة.
ج�- للوجه: 2 ملعقة كبرية مايونيز+ 2 علبة ق�سطة+ 2 علبة جنب 

كرافت و�سط مب�سور+ ملعقة كبرية حليب جمفف+ بي�سة.

الطريقة:
ثم  تن�سج  وامللح حتى  الزيت  املعكرونة يف ماء مغلي مع  ت�سلق   -1

ت�سفى.
2- ن�سوح الب�سل يف قليل من الزيت ثم ن�سيف الدجاج ونقلب حتى 

يتغري لونه.
3- يتبل بالثوم وامللح والتوابل ونرتكه على نار خفيفة حتى ين�سج 

الدجاج.
4- نخلط مقادير )ج( يف اخلالط.

5- نخلط املعكرونة مع الدجاج وت�سكب يف �سينية فرن ثم نغطي 
الوجه بخلطة املايونيز ثم تدخل الفرن ويحمر الوجه.
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جنة الفقرات الثقافية

�شينية املعكرونة بالبا�شميل

املقادير:
اأ- باكيت معكرونة اأي نوع+ 3 مالعق كبرية زيت+ ملح.

ب- احل�سوة: 4 �سدور دجاج كبرية مقطعة قطع �سغرية+ 3 ب�سل 
مقطع قطع �سغرية+ 3 ف�س ثوم + ملعقة كبرية �سل�سة طماطم+ 2 حبة 
طماطم مفرومة+ ملعقة �سغرية فلفل اأحمر حار باودر+ 2 ملعقة �سغرية 
بهارات م�سكلة+ 2/1 ملعقة �سغرية فلفل اأ�سود باودر+ ملح ح�سب الرغبة
ج- البا�ساميل: 3 كا�سات ماء+ 6 مالعق كبرية حليب جمفف + 3 

مالعق كبرية دقيق.
د- جبنة موزاريلال للوجه.

الطريقة:
ثم  تن�سج  وامللح حتى  الزيت  املعكرونة يف ماء مغلي مع  ت�سلق   -1

ت�سفى.
2- ن�سوح الب�سل يف قليل من الزيت ثم ن�سيف الدجاج ونقلب حتى 
يتغري لونه ثم ن�سيف باقي املقادير ونرتكه قليال على نار خفيفة حتى 

ين�سج.
3- نخلط مقادير البا�ساميل يف اخلالط ثم حترك على النار حتى 

تتكثف.
املعكرونة يف �سينية الفرن ثم ن�سع ن�سف  4- ن�سع ن�سف مقدار 
البا�ساميل  ثم  املعكرونة  من  املتبقي  ثم  احل�سوه  ثم  البا�سميل  مقدار 

ويغطى الوجه باملوزاريلال ثم تدخل الفرن ويحمر الوجه.
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جنة الفقرات الثقافية

الفالفل

املقادير:
ث��وم مهرو�س+ 4  ك��وب برغل+ 3 ف�س  ك��وب فلفل مق�سر+ 2/1  اأ-  
حبات ب�سل+ 2/1 كوب بقدون�س+ 2/1 كوب حم�س+ 2/1 كوب  كزبرة+ 

2/1 ملعقة �سغرية فلفل اأحمر حار باودر+ ر�سة فلفل اأ�سود.
باكينج  �سغرية  ملعقة   2/1 ناعم+  كمون  �سغرية  ملعقة   2/1 ب- 

باودر +ملح.
ج- زيت للقلي.

الطريقة:
ليلة كاملة 0كل واحد  القول واحلم�س يف ماء فاتر ملدة  1- ينقع 

منهما يف وعاء م�ستقل( ثم ت�سفى جيًدا.
2- ينقع الربغل ملدة �ساعة وي�سغط عليها للتخل�س من املاء الزائد.
ون�سيفها  ن��اع��م��اً  ف��رم��اً  وال��ك��زب��رة  وال��ب��ق��دون�����س  الب�سل  ي��ف��رم   -3

للمقادير ال�سابقة.
4- نخلط مقادير)اأ( يف خالط الكيك بال�سفرة احلادة على ال�سرعة 

العالية حتى ينعم اأو يفرم يف فرامة اللحم.
5- ير�س اخلليط مبقادير )ب( ثم ي�سكل يف اآلة الفالفل وي�سغط 
عليه ويقلى يف زيت غزير على نار هادئة حتى تن�سج من الداخل ثم يرفع 

على النار حتى تتحمر وُتقدم.



1481

جنة الفقرات الثقافية

ورق العنب بدب�س الرمان

املقادير:
اأ- ورق عنب جاهز.

ب�سل مقطع قطع   1 �ساخن+  ماء  اأرز م�سري منقوع يف  كاأ�س  ب- 
ب��ه��ارات  م��ل��ح+ 2/1 ملعقة �سغرية  ر���س��ة  م��ه��رو���س+  ث��وم  ���س��غ��رية+ ف�س 
ملعقة  ليمونه+  ع�سري  �سغرية+  قطع  مقطعة  طماطم  حبة  م�سكلة+ 

كبرية دب�س رمان+ 2 ملعقة كبرية زيت زيتون.
ع�سري  م��ل��ح+  ر���س��ة  اأرب�����اع+  مقطعة  ط��م��اط��م  ح��ب��ة  ال�سل�سة:  ج- 

ليمونة+ ملعقة �سغرية دب�س رمان + 2 كوب ماء.

الطريقة:
الزيتون  ثم ن�سيف  الثوم يف قليل من زيت  الب�سل مع  ن�سوح   -1
الليمون  وع�سري  الرمان  ودب�س  والبهارات  بامللح  يتبل  ثم  ونقلب  الأرز 

ونقلب قلياًل.
2- ن�سيف الطماطم اإىل الأرز ونحرك ونرتكه على نار هادئة حتى 

يذبل الطماطم ثم نرفعه عن النار.
3- نرتك احل�سوة تربد ثم نح�سي ورق العنب ونلفه جيداً وي�سف 

يف �سينية فرن ونوزع عليه 2 ملعقة كبرية زيت زيتون.
بالق�سدير  وتغطى  ال�سينية  على  وت�سب  )ج(  مقادير  نخلط   -4

وتدخل الفرن على حرارة خفيفة ملدة )30( دقيقة اأو حتى تن�سج.
5- ت�سف يف  طبق التقدمي وتر�س بدب�س الرمان.
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جنة الفقرات الثقافية

روالت الباذنـجان املح�شية

املقادير:
اأ- 3 باذجنان كبري مقطع �سرائح رفيعة بالطول

ب- كوب دجاج مفروم+ 2/1 حبة فلفل بارد مقطع اإىل قطع �سغرية+ 
2/1 كوب بقدون�س مفروم+ 3 ف�سو�س ثوم مهرو�سة+ 2 ب�سل مقطع قطع 
�سغري  مقطع  حار  فلفل  قرن  م�سكلة+  بهارات  �سغرية  ملعقة  �سغرية+ 

)ح�سب الرغبة(+ 2/1 علبة جنب كرافت مب�سور+ ملح + زيت.

الطريقة:
1- ن�سوح الباذجنان يف قليل من الزيت حتى يتحمر من اجلهتني.

والثوم  الدجاج  ن�سيف  ثم  يذبل  حتى  الزيت  يف  الب�سل  ن�سوح   -2
والفلفل البارد ويتبل بامللح والبهارات ونرتكه على نار هادئة حتى ين�سج.

3- ن�سيف اجلنب ونحرك حتى يذوب ثم ن�سيف البقدون�س
4- ن�سع ملعقة كبرية من احل�سوة فوق كل �سريحة باذجنان ونلفها 

على �سكل رولت وتقدم.



1483

جنة الفقرات الثقافية

كفتة البطاط�س

املقادير:
ب�سل  ح��ب��ة  وم��ه��رو���س��ة+  وم�����س��ل��وق��ة  مق�سرة  بطاط�س  حبتني  اأ- 
كوب  و1   2/1 ثوم مهرو�س+  زيتون+ ف�س  زيت  كبرية  ملعقة   2 مفروم+ 
دجاج مفروم+ ملعقة �سغرية بهارات م�سكلة+ ملح+ كوب بقدون�س مفروم

ب- بي�سة + بق�سماط+ زيت للقلي.

الطريقة:
والثوم  الدجاج  ن�سيف  ثم  يذبل  حتى  الزيت  يف  الب�سل  ن�سوح   -1

والبهارات وامللح ونرتكه حتى ين�سج

2- ن�سيف البطاط�س والبقدون�س اإىل اخلليط 

3- تعجن باليد وت�سكل على �سكل كور وحترك يف البي�س والبق�سماط 
وتقلى حتى تتحمر وتقدم.
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جنة الفقرات الثقافية

كفتة البطاط�س باجلنب

املقادير:
اأ- حبة ب�سل مفروم ناعم+ 2 ملعقة كبرية زيت زيتون +ف�س ثوم 
مهرو�س+ كوب دجاج مفروم+ ملعقة �سغرية بهارات م�سكلة+ ملح+ 2/1 

كوب بقدون�س مفروم.

جنب  علبة  وم��ه��رو���س��ة+  وم�سلوقة  مق�سرة  بطاط�س  حبتني  ب- 
كرافت.

ج- بي�سة خمفوقة + بق�سماط+ زيت للقلي.

الطريقة:
والثوم  الدجاج  ن�سيف  ثم  يذبل  حتى  الزيت  يف  الب�سل  ن�سوح   -1

والبهارات وامللح ونرتكه حتى ين�سج.
2- ن�سيف البطاط�س والبقدون�س اإىل اخلليط وتعجن باليد.

ثم  اجلبنة  باأ�سابع  الكفتة  وحت�سى  اأ�سابع  اإىل  اجلبنة  تقطع   -3
تكور وحترك يف البي�س والبق�سماط ثم تقلى حتى تتحمر وتقدم.



1485

جنة الفقرات الثقافية

حم�شي الكو�شة والفلفل البارد

املقادير:
اأ- 2 حبة فلفل بارد+ 6 حبات كو�سة كبرية.

ب- 2 حبة ب�سل كبري مقطع قطع �سغرية+ 2/1 كوب دجاج مفروم+ 
اأرز م�سري منقوع يف ماء حار+ جزرة �سغرية مب�سورة+ 2/1 كوب  كوب 
ب��اودر+ 2/1  اأحمر حار  كزبرة مفرومة+ ملح+ 2/1 ملعقة �سغرية فلفل 
ملعقة �سغرية فلفل اأ�سود باودر+ ملعقة �سغرية بهارات م�سكلة+ 2 ملعقة 

كبرية دب�س الرمان.
ج- ال�سل�سة: 3 حبات طماطم كبرية+ 2/1 علبة �سل�سة طماطم+ 
2/1 كوب ماء+ ملعقة �سغرية بهارات م�سكلة+ 2/1 ملعقة فلفل اأحمر حار 
باودر+ ملح+ 2 ملعقة كبرية دب�س الرمان+ قرن فلفل حار مقطع+ ف�س 

ثوم مفروم.

الطريقة:
1- ن�سوح الب�سل حتى يذبل ثم ن�سيف الدجاج ونحرك ثم الأرز واجلزر 

والكزبرة وباقي املقادير يف )ب( ونرتكه قلياًل على نار هادئة مع التحريك.
2- نقطع الفلفل البارد اإىل ق�سمني بالعر�س وينظف جيًدا ويح�سى 

باحل�سوة وتفرغ الكو�سة وحت�سى باحل�سوة ال�سابقة وت�سف يف �سينية فرن.
3- نخلط مقادير ال�سل�سة يف اخلالط جيداً وت�سب على ال�سينية 
وتغطي بالق�سدير وتدخل الفرن ون�سعل النار من اأ�سفل ملدة )60( دقيقة.
4- ثم نزيل الق�سدير ونرتكه ملدة )15( دقيقة ثم يقدم بقليل من 

دب�س الرمان.
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جنة الفقرات الثقافية

�شيخ املح�شي

املقادير:
اأ- حبات كو�سة مفرغة.

ب- 1 ب�سل مقطع قطع �سغرية+ ف�س ثوم مهرو�س+ كوب دجاج 
 2/1 م�سكلة+  ب��ه��ارات  ملعقة �سغرية  منقوع+  رز م�سري  ك��وب  م��ف��روم+ 

ملعقة �سغرية فلفل اأ�سود+ ملح.
ج- اللنب:4 علب زبادي+ 2/1 كوب ن�ساء+ علبة ق�سطة+ بيا�س بي�سة 
واحدة+ 4 ف�سو�س ثوم مهرو�سة+ 2/1 كوب بقدون�س مفروم+ 1/2اأ�سبع 

زبدة + ملح.

الطريقة:
1- ن�سوح الب�سل يف قليل من الزيت ثم ن�سيف الدجاج ونقلب جيداً 

ثم ن�سيف الثوم وامللح والتوابل والرز امل�سري ونقلب جيًدا.
الزيت  قليل من  ت�سوح  يف  ثم  باحل�سوة  الكو�سة  نح�سي حبات   -2

حتى تتحمر قلياًل.
حتى  ال��ب��ارد  على  البي�س  وبيا�س  الن�ساء  مع  ال��زب��ادي  نحرك   -3
تتجان�س ثم نحرك ب�سرعة على النار حتى يغلي ثم ن�سقط حبات الكو�سة 

ونرتكها على نار هادئة ملدة )15( دقيقة ثم نرفعه عن النار.
ب�سيطة  لثواين  والثوم  البقدون�س  فيها  ون�سوح  الزبدة  ت��ذوب   -4

ون�سيفها اإىل اللبني قبل التقدمي مبا�سرة.
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جنة الفقرات الثقافية

�شمك الهامور بالكاري

املقادير:
اأ- �سمكة هامور+ ملح +ع�سري ليمونة واحدة+ ملعقة �سغرية كمون 

مطحون+ 2 ف�س ثوم مهرو�س
حبة  م��ف��روم+  ث��وم  ف�س  �سغرية+  قطع  مقطعة  ب�سل  1ح��ب��ة  ب- 
قطع  مقطع  اأ���س��ف��ر  ب���ارد  فلفل   2/1 ���س��غ��رية+  ق��ط��ع  مقطعة  ط��م��اط��م 
ملعقة  م�سكلة+  بهارات  �سغرية  ملعقة  �سل�سة+  كبرية  ملعقة  �سغرية+ 
�سغرية فلفل اأحمر حار باودر+ ملح+ ر�سة فلفل اأ�سود+ �سرائح ليمونة+ 3 

مالعق كبرية زيت زيتون

الطريقة:
1- تغ�سل ال�سمكة وتفرك من الداخل واخلارج بامللح والكمون.

2- تتبل بالثوم وع�سري الليمون وترتك قلياًل
البارد  والفلفل  الثوم  ن�سع  ثم  الزيتون  زي��ت  يف  الب�سل  ن�سوح   -3
النار  على  قلياًل  وحترك  والبهارات  بامللح  ويتبل  وال�سل�سة  والطماطم 

حتى متتزج ثم نرفعها عن النار.
يف  ق�سدير  ع��ل��ى  ون�سعها  ال��ل��ي��م��ون  ب�����س��رائ��ح  ال�سمك  نح�سي   -4
�سينية فرن ثم ن�سع ملعقة كبرية من احل�سوة داخل ال�سمكة ون�سع باقي 

احل�سوو على ال�سمكة وتلف يف الق�سدير.
اأ�سفل وتدخل ال�سمكة الفرن على حرارة  5- ن�سعل نار الفرن من 
متو�سطة ملدة)15( دقيقة ثم نفتح الق�سدير وحتمر ال�سمكة قلياًل وتزين 

ب�سرائح الليمون.
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جنة الفقرات الثقافية

فيليه ال�شمك امل�شوي بالفرن

املقادير:
اأ- �سرائح �سمك فيليه+ �سرائح ليمون للزينة.

ب- 4 ف�سو�س ثوم مفروم+ ملعقة �سغرية فلفل اأحمر حار باودر+ 
3 مالعق كبرية زيت زيتون+ ملح+ ع�سري ليمونة.

ج- �سل�سة الطماطم احلارة )2 حبة طماطم+ ملعقة كبرية خل+ 
حبة فلفل حار مقطع+ ف�س ثوم مفروم+ ملعقة كبرية �سل�سة+ ملعقة 

�سغرية �سكر+ بيالة ماء+ ر�سة ملح(

الطريقة:
 )30( ملدة  ونرتكه  ال�سمك  فيليه  به  وتتبل  )ب(  مقادير  متزج   -1

دقيقة.
اأ�سفل  من  النار  ون�سعل  الفرن  وتدخل  ف��رن  �سينية  يف  ت�سف   -2

وتكون النار خفيفة حتى تن�سج.
النار قلياًل حتى  3- تخلط مقادير )ج( يف اخل��الط ونرتكه على 

تت�سبك.
ب�سرائح  وت��زي��ن  ال��وج��ه  يحمر  ال�سمك  �سرائح  تن�سج  اأن  بعد   -4

الليمون وتقدم مع �سل�سة الطماطم احلارة. 
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جنة الفقرات الثقافية

بانية الروبيان

املقادير:
اأ- روبيان حجم كبري

ب-  3 ف�سو�س ثوم مهرو�سة+ ع�سري ليمونة+ ملعقة كبرية زيت 
زيتون+ ر�سة ملح

ج- كوب دقيق اأبي�س+ بي�سة + بق�سماط
د- زيت غزير للقلي.

ه�- �سل�سة ال�سمك )يف ق�سم ال�سل�سات(

الطريقة:
فيها  وي��ن��ق��ع  ج��ي��ًدا  )ب(  م��ق��ادي��ر  تخلط  ث��م  ال��روب��ي��ان  يغ�سل   -1

الروبيان ملدة )30( دقيقة.
2- يقلب يف الدقيق ثم البي�س ثم البق�سماط ويقلى يف الزيت على 

نار خفيفة حتى يتحمر
3- يقدم مع �سل�سة ال�سمك
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جنة الفقرات الثقافية

طاجن اجلمربي

املقادير:
اأ- 2 كوب جمربي كبري احلجم + 2 ملعقة كبرية زيت زيتون

ب- حبة ب�سل مقطعة قطع �سغرية+ 2 ف�س ثوم مهرو�س+ ملعقة 
ملعقة  �سغرية+  قطع  مقطعة  طماطم  حبة  م��ف��روم+  زجنبيل  �سغرية 
ليمونة  ملح+ع�سري  ر�سة  م�سكلة+  ب��ه��ارات  ملعقة   2/1+ �سل�سة  كبرية 

ملعقة �سغرية ب�سر الليمون.

الطريقة:
1- ن�سوح اجلمربي يف قليل من زيت الزيتون حتى يتغري لونه ثم 

نرفعه من الزيت.
ن�سيف  ثم  يذبل  الثوم حتى  الزيت مع  نف�س  الب�سل يف  ن�سوح   -2
خفيفة  نار  على  تت�سبك  ونرتكها  والبهارات  وامللح  وال�سل�سة  الطماطم 

مع تغطية القدر.
3- ن�سيف اجلمربي مرة اأخرى ونقلبه ثم ن�سيف ع�سري الليمون 
وب�سر الليمون وتغطي القدر ونرتكه على نار خفيفة ملدة )10-15( دقيقة 

حتى ين�سج اجلمربي ثم يقدم �ساخناً.



1491

جنة الفقرات الثقافية

�شدور الدجاج امل�شوية

املقادير:
اأ- 5 �سدور دجاج كبرية.

ب��اودر  فلفل  �سغرية  ملعقة   + ملح  مهرو�سة+  ث��وم  ف�سو�س   3 ب- 
اأحمر حار+ ملعقة كبرية ب�سل مفروم+ ملعقة �سغرية بهارات م�سكلة+ 

ملعقة كبرية خل + ملعقة كبرية زبادي

الطريقة:
1- نخلط مقادير )ب( يف اخلالط.

2- تتبل الدجاج وتغطى وترتك يف الثالجة حلني الإعداد
3- ت�سوى يف ال�سواية الكهربائية اأو على الفحم حتى تتحمر.

4- تقدم مع �سل�سة امل�ساوي.
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ال�شي�س طاووق

املقادير:
اأ-  6 �سدور دجاج مقطع قطع متو�سطة+ كمية من حبات الطماطم 

ال�سغرية+ فلفل بارد مقطع مربعات كبرية
�سطة  ك��ب��رية  ملعقة   2 كات�ساب+  ك��ب��رية  م��الع��ق   5 ال�سو�س:  ب- 
مهرو�س+  ث��وم  ف�س   2 ع�سل+  كبرية  ملعقة   2 الإندوني�سية+  �سومطره 

ملعقة كبرية كزبرة مفرومة ناعم )يعمل من ال�سو�س مقدارين(.
ج- اأعواد ال�سوي+ قليل من الزيت للقلي

الطريقة:
1- تخلط مقاير ال�سو�س يف زبدية منا�سبة وترفع ثلث ال�سو�س 

جانًبا حلني التقدمي.
2- نقلب قطع الدجاج يف ال�سو�س ونرتكها فيه ملدة )60( دقيقة.

الطماطم  م��ع  بالتبادل  ال�سوي  اأع���واد  يف  ال��دج��اج  قطع  ت�سك   -3
والفلفل البارد ثم ت�سوح يف 5 مالعق كبرية من الزيت على نار خفيفة 

وتقلب حتى تتحمر من جميع اجلهات وتقدم.
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كباب الدجاج

املقادير:
اإىل قطع  ب��ارد مقطع  م��ف��روم ج��اه��ز+ حبة فلفل  اأ- �سحن دج��اج 
ف�سو�س   3 مفرومة+  كزبرة  كوب  م��ف��روم+2/1  بقدون�س  كوب  �سغرية+ 
ثوم مهرو�س+ 2 ملعقة كبرية ب�سل مقطع قطع �سغرية+ ملعقة �سغرية 
فلفل  �سغرية  ملعقة  اأ���س��ود+  فلفل  �سغرية  ملعقة   2/1 م�سكلة+  بهارات 

اأحمر حار باودر+ ملح + ملعقة كبرية بق�سماط
ب- اأعواد ال�سوي + 4-5 مالعق كبرية من الزيت للقلي

الطريقة:
احل���ادة حتى  بال�سفرة  الكبري   م��ق��ادي��ر)اأ( يف اخل��الط  1- تخلط 

تفرم متاماً.
2- يخلط معها البق�سماط وتعجن جيداً.

3- ناأخذ قطع وت�سكل على اأعواد ال�سوي على �سكل اأ�سابع.
4- ت�سوح يف قليل من الزيت على نار هادئة وتقلب حتى تتحمر من 

جميع اجلهات ثم تقدم مع اخلبز والبطاط�س املقلي.
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احلنيني

املقادير)1(:
ر�سة ملح+  داف��ئ+  كوؤو�س ماء   5 بر+  كوؤو�س دقيق   3 العجينة:  اأ-  

بي�سة
ب- 2 كاأ�س متر منزوع النوى )الكمية ح�سب الرغبة( يقلب يف 2/1 

ملعقة كبرية من الزبدة على نار خفيفة جًدا حتى يلني.
ج- 2 اأ�سبع زبدة 100 جم+ ملعقة كبرية فلفل اأ�سود باودر.

الطريقة)1(:
ون�سب  ب��اخل��ب��ز  خ��ا���س  ���س��اج  ون�سخن  ج��ي��داً  العجينة  تعجن   -1

العجني على ال�ساج على �سكل اأقرا�س �سغرية.
الثانية  الأق��را���س على اجلهة  نقلب  اأ�سفل  تتحمر من  اأن  بعد   -2

حتى تتحمر.
الكبري  الكيك  خ��الط  يف  التمر  مع  املحمرة  الأق��را���س  نخلط   -3

بوا�سطة ال�سفرة احلادة حتى يفرم.
4- تذوب الزبدة على نار خفيفة ثم ن�سع ن�سف مقدار الزبدة على 

حمتويات اخلالط ويخلط مرة اأخرى جيًدا.
5- ن�سع املحتويات يف قدر على نار خفيفة ونحرك ثم ن�سيف باقي 

الزبدة املذوبة ونحرك ثم ن�سيف الفلفل الأ�سود ونحرك.
6- تغطى ويرتك على نار خفيفة جداً ملدة )3( دقائق ثم يقدم مع 

الزبدة املذوبة ور�سة فلفل اأ�سود.
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املقادير )2(:
ب��اودر+ ن�سف  3 كوب دقيق بر+ واح��د ون�سف ملعقة كبرية باكنج 
ملعقة كبرية ملح+ واح��د وث��الث اأرب��اع كوب ماء داف��ئ+ 2 ملعقة كبرية 

زيت.

الطريقة)2(:
تعجن وتفرد يف �سينية فرن وتغطى ونرتكها تختمر ثم تخبز يف 

الفرن وتقطع ثم نتبع نف�س اخلطوات يف الطريقة )1(.
املقادير )3( : 2 كي�س خبز بر كبري.

الطريقة )3(: يقطع اخلبز ثم نتبع نف�س اخلطوات يف الطريقة)1(.
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املحلى

املقادير:
اأك��واب متر منزوع النوى+ واح��د ون�سف لرت ماء )6 كا�سات  اأ- 3 

ماء(.
ب- كاأ�س دقيق بر

ج- �سمنة مذوبة+ ملعقة كبرية فلفل اأ�سود باودر.

الطريقة:
1- نغلي التمر يف 4 كا�سات من املاء على النار ملدة )10( دقائق ثم 

نحرك جيًد بامللعقة حتى يذوب التمر.
2- نخلط التمر مع املاء يف كاأ�س اخلالط حتى تتجان�س ونعيدها 

للقدر.
3- ن�سع القدر على نار هادئة ون�سيف كاأ�س الدقيق ونحرك ب�سرعة 

حتى يتجان�س ويتما�سك.
4- ن�سيف املاء املتبقي ح�سب احلاجة ونحرك على نار هادئة جداً 

ملدة )60( دقيقة مع تغطية القدر مع عدم اإغفال التحريك.
5- تقدم �ساخنة مع ال�سمنة والفلفل الأ�سود البارود.
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املرا�شيع

املقادير:
اأ- 3 كوؤو�س دقيق بر+ 5 كوؤو�س ماء دافئ+ 2/1 ملعقة كبرية ملح+ 
ملعقة �سغرية فلفل اأحمر حار باودر+ بي�سة+ ب�سلة كبرية مقطعة قطع 
�سغرية+ 2 قرن فلفل حار مقطع قطع �سغرية)ح�سب الرغبة(+ ملعقة 

�سغرية كركم باودر.
ب- قالب زبدة كبري مذاب+ ع�سل ح�سب الرغبة.

الطريقة:
1- نخلط مقادير)اأ( بامللعقة حتى تتجان�س.

على  ال�ساج  على  العجينة  ون�سب  باخلبز  خا�س  �ساج  ن�سخن   -2
�سكل اأقرا�س �سغرية.

الثانية  الأق��را���س على اجلهة  نقلب  اأ�سفل  تتحمر من  اأن  بعد   -3
حتى تتحمر.

الزبدة عليها وتقلب ثم  4- ترفع وجتمع يف زبدية كبرية وت�سب 
ن�سيف الع�سل وتقلب.

5- تقدم �ساخنة مع احلليب اأو اللنب.

www.alukah.net



1498

جنة الفقرات الثقافية

الهري�س

املقادير:
اأ- 3 كا�سات هري�س منقوع يف ماء حار طوال الليل.

ب- كيلو حلم من دون عظم مقطع قطع كبرية+ اأعواد قرفة+ ر�سة 
ملح.

ج- 3 ب�سل مقطع قطع �سغرية+ قالب زبدة 100 جم+ ر�سة فلفل 
اأ�سود+ 2/1 ملعقة �سغرية �سل�سة+ ر�سة �سكر.

الطريقة:
1- ن�سلق اللحم مع اأعواد القرفة ور�سة ملح حتى ين�سج متاماً  ثم 

ن�سفي اللحم ونرتك املرق جانباً.
2- ن�سلق الهري�س بغمرة باملاء على النار يف قدر الكامت مع التحريك 
 )15( مل��دة  ف��رتة  كل  الكهربائي  امل�سرب  اأو  بالهري�س  اخلا�س  بامل�سرب 

دقيقة.
3- ن�سيف قطع اللحم اإىل الهري�س ويحرك بامل�سرب ثم ن�سيف 
مرق اللحم امل�سفى على دفعات مع التحريك بقوة بامل�سرب حتى يتفتت 
التحريك  م��ع  كاملة  دقيقة  مل����دة)60(  خفيفة  ن��ار  على  ون��رتك��ه  اللحم 

واإ�سافة املرق اإذا احتاج الهري�س لذلك.
4- ن�سوح الب�سل يف الزبدة على النار حتى يتحمر ثم يتبل بالفلفل 
الأ�سود ور�سة من ال�سكر وال�سل�سة ثم ي�سكب الهري�س يف طبق التقدمي 

ويزين بالب�سل.
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املرقوق

املقادير:
اأ- العجينة: 2 كاأ�س دقيق بر+ 4/1 و1 كاأ�س ماء دافئ+ ر�سة ملح + 

2 ملعقة كبرية زيت.
ك��ب��رية+ 1 ب�سل  ب��دون عظم مقطع قطع  ب- 2/1 كيلو حل��م م��ن 
مقطع قطع �سغرية+ ف�س ثوم مهرو�س+ ملعقة �سغرية بهارات م�سكلة+ 
اأعواد قرفة+ ر�سة ملح + 2 ملعقة كبرية �سل�سة+ ع�سري حبتني طماطم.
فا�سولياء مقطع  كوب  3 حبات جزر مقطع مكعبات �سغرية+  ج- 

قطع �سغرية+ 2/1 حبة قرع مقطعة مكعبات �سغرية.

الطريقة:
نغطيها  نعجن مقادير)اأ( حتى نح�سل على عجينة متما�سكة   -1

ونرتكها ترتاح.
2- نقلب اللحم مع الب�سل والثوم على النار حتى يتغري لون اللحم 
ثم ن�سيف امللح والبهارات والقرفة ونقلب ونرتكه على نار خفيفة حتى 

يتبخر ماء اللحم .)ن�ستخدم قدر الكامت(
ونحرك  والفا�سولياء  واجل���زر  وال�سل�سة  الطماطم  ن�سيف   -3

ونرتكه على نار متو�سطة حتى تن�سف.
4- ن�سيف 2 كاأ�س ماء ونغطيه ونرتكه يغلي ملدة )15( دقيقة.

5- ن�سيف القرع ثم ن�سيف املاء حتى منت�سف القدر ونرتكه يغلي.
كبرية  دوائ��ر  اإىل  تقطع  ثم  رقيقة  ت�سبح  حتى  العجينة  نفرد   -6
وت�سقط يف املرق ونغمرها واحدة واحدة بامللعقة ونرتكها ملدة)15( دقيقة.
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اجلري�س

املقادير:
اأ- 1 ب�سل مقطع قطع �سغرية+ ملعقة كبرية زبدة.

ب- 2 كاأ�س جري�س+ لرت لنب.
ج- ملعقة �سغرية كمون.

د- الك�سنة: 4 حبات ب�سل كبرية مقطعة اأن�ساف ثم �سرائح رفيعة+ 
3 مالعق كبرية زيت+ ملعقة كبرية زبدة+ 2/1 ملعقة �سغرية �سكر+ 2/1 
حار  اأحمر  فلفل  �سغرية  ملعقة   2/1 ب��اودر+  اأ�سود  فلفل  �سغرية  ملعقة 

باودر+ ر�سة ملح.

الطريقة:
اجلري�س  ن�سيف  ث��م  امل��ذاب��ة  ال��زب��دة  يف  ق��ل��ي��اًل  الب�سل  ن�����س��وح   -1

ونحركه قلياًل مع الب�سل )ن�ستخدم قدر الكامت(
2- منالأ القدر حتى ربعه باملاء ونرتكه يغلي مع التحريك امل�ستمر 

على نار خفيفة جًدا ملدة )30( دقيقة.
3- ن�سيف اللنب ونحرك ويرتك على النار مع التغطية والتحريك 

امل�ستمر ملدة )30( دقيقة اأخرى.
4- قبل التقدمي مبا�سرة  ير�س بالكمون ثم ي�سكب يف طبق التقدمي 

ويزين بال�سمنة.
ال�سكر  ن�سيف  ث��م  الب�سل  ون�سيف  ال��زي��ت  م��ع  ال��زب��دة  ن���ذوب   -5
ونحركه حتى يكت�سب الب�سل اللون البني الفاحت ثم ن�سيف باقي املقادير 

ونحرك ونزين بها اجلري�س ثم يقدم.
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الك�شري

املقادير:
اأ- كاأ�س رز )ي�سلق مع قليل من امللح والزيت ثم ي�سفى(

ب- 2/1 كاأ�س عد�س )ي�سلق مع قليل من امللح والزيت ثم ي�سفى(
ج- كاأ�س معكرونة حبة �سغرية)ي�سلق مع قليل من امللح والزيت ثم 

ي�سفى(
ج��داً  رفيعة  �سرائح  ث��م  اأن�����س��اف  مقطعة  كبرية  ب�سل  حبات   6 د- 

ومقلية يف كمية وافرة من الزيت حتى تكت�سب اللون الذهبي الغامق.
ه�- ال�سل�سة: حبة ب�سل مقطعة قطع �سغرية+ ف�س ثوم مهرو�س+ 
ملعقة  الطماطم+  ك��وب ع�سري   1 اأو   2/1 زي��ت��ون+  زي��ت  كبرية  ملعقة   2
�سغرية فلفل اأحمر حار باودر+ قرن فلفل حار مقطع+ ملعقة كبرية خل 

+ر�سة ملح.
و- الدقة: ف�س ثوم مهرو�س + ع�سري ليمونة+ ملعقة كبرية خل + 
حبة طماطم مقطعة+ ر�سة ملح + ملعقة �سغرية فلفل حار باودر+ قرن 

فلفل حار مقطع )تخلط يف اخلالط(

الطريقة:
1- نحمر الب�سل والثوم يف قليل من الزيت يف )ه�(.

وق��رن  احل��ار  والفلفل  بامللح  ونتبله  الطماطم  ع�سري  ن�سيف   -2
الفلفل ونرتكها حتى تبداأ يف الغليان ثم نرتكها تت�سبك على نار خفيفة.

3- ن�سيف اخلل ونحرك قلياًل ثم نرفعها عن النار.
4- ن�سع يف طبق التقدمي طبقة من الأرز ثم العد�س ثم املعكرونة 

ثم ال�سل�سة ثم نوزع الب�سل على الوجه والأطراف وتقدم معها الدقة.

www.alukah.net



1502

جنة الفقرات الثقافية

التمر بق�شط ال�شمن

املقادير:
اأ- كمية من التمر ح�سب الرغبة.

ب- 3 اأ�سابع زبدة 100جم+ 2 ملعقة كبرية دقيق اأبي�س.

الطريقة:
1- تذوب الزبدة يف قدر على النار على نار خفيفة حتى تذوب متاماً 

ثم تزيد النار.
2- عندما تغلي ن�سيف الدقيق ونرتكها اأقل من دقيقة ثم نرفعها 

عن النار ون�سفي ال�سمنة.
3- الق�سط املتبقي يف قاع القدر ن�سع عليه التمر ونحرك على نار 

خفيفة لثوان معدودة.
4- يو�سع يف طبق التقدمي.



1503

جنة الفقرات الثقافية

الفطائر اله�شة

املقادير:
كاأ�س دقيق+ ملعقة كبرية خمرية+ ملعقة �سغرية   2 العجينة:  اأ- 
�سكر+ 2/1 كاأ�س حليب �سائل+ ر�سة ملح+ 4/1 اأ�سبع زبدة 100 جم طرية+ 

بي�سة خمفوقة.
ب- احل�سوة: علبة تونة بي�ساء م�سفاة+ علبة جنب كرافت و�سط 

مب�سورة+ جزرة كبرية مب�سورة+ 2/1 فلفل بارد مقطع قطع �سغرية.

الطريقة:
1- نخلط مقادير العجينة وتعجن جيداً ثم تغطى ونرتكها تتخمر 

ملدة )30( دقيقة.
2- نق�سم العجينة اإىل ق�سمني نفرد الق�سم الأول حتى ت�سبح رقيقة 
ونقطعه اإىل دوائر كبرية ونح�سي كل دائرة مبلعقتان كبرية من احل�سوة

بها  ونغطي  الأول  الق�سم  مثل  وتقطع  الثاين  الق�سم  نفرد  ثم   -3
دوائر العجني املح�سية وتل�سق الأطراف.

4- تقلى يف زيت غزير على حرارة متو�سطة حتى تتحمر.
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املطبق

املقادير:
اأ- رقائق ال�سنبو�سة )مثل رقائق �سمبو�سة وردة(.

مقطع  ب��ارد  فلفل   1 �سغرية+  قطع  مقطع  ب�سل   2 احل�سوة:  ب- 
قطع �سغرية+ قرن فلفل حار مقطع قطع �سغرية+ واحد ون�سف كوب 
دجاج مفروم+ 2 ف�س ثوم مفروم+ ملح+ 2 ملعقة �سغرية بهارات م�سكلة+ 

ملعقة �سغرية فلفل اأحمر حار باودر+ ر�سة فلفل اأ�سود+ جزرة مب�سورة.
ج- 3 حبات بي�س +2 كوب كرات مقطع+ طماطمة مقطعة منزوعة 

اللب.

الطريقة:
1- جنهز احل�سو كما يف طريقة فطرية اللحم ون�سيف اجلزر.

2- ن�سيف البي�س اإىل احل�سو وهي �ساخنة ثم الطماطم والكراث.
3- ن�سع �سريحتان من ال�سمبو�سة على �سكل )+( ون�سع احل�سوة يف 

الو�سط ونطبق الأطراف بالتناوب مع دهنها بالبي�س حتى تلت�سق.
4- ت�سف مقلوبة يف �سينية تيفال وتغطي بالق�سدير وحتمر من 

اأ�سفل ثم تقلب وحتمر ثم تقدم �ساخنة مع الليمون.
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ال�شمبو�شة بالطحينة

املقادير:
اأ- رقائق لوزين لل�سنبو�سة نق�سمها اإىل ن�سفني بالعر�س ون�ستخدم 

ن�سف الرقائق.
ب- احل�سوة: كوب دجاج مفروم+ 2 ب�سل مقطع قطع �سغرية+ 2 
ملعقة كبرية زيت زيتون+ 2/1 حزمة بقدون�س مفرومة+ 2 ملعقة كبرية 
الرمان+ 2 ملعقة كبرية طحينة+ ملح+ 2/1 ملعقة �سغرية فلفل  دب�س 
ملعقة �سغرية  زع��رت+  ر�سة  نا�سفة+  كزبرة  ملعقة �سغرية  ب��اودر+  اأ�سود 

بهارات م�سكلة.

الطريقة:
1- نحمر الب�سل يف قليل من الزيت ثم ن�سيف الدجاج ونقلب ويتبل 

بامللح والبهارات والفلفل ونرتكه على نار خفيفة حتى ين�سج الدجاج.
النار  ع��ن  ن��رف��ع  ث��م  ونقلب  والطحينة  ال��رم��ان  دب�����س  ن�سيف   -2

ون�سيف البقدون�س.

وتل�سق  وتلف  احل�سوة  من  كبرية  مبلعقة  �سريحة  كل  نح�سي   -3
مبزيج الدقيق واملاء وتقلي يف زيت غزير حتى تتحمر ثم تقدم.
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جنة الفقرات الثقافية

كوب كيك اجلنب

املقادير:
ب��ارد مقطع قطع �سغرية+ علبة جبنة  اأ- 3 جزر مب�سور+ 2 فلفل 

كرافت و�سط مب�سورة+ حبات من جنب كريي+ كوب جبنة موزاريلال.

�سائل+ ملعقة كبرية  كاأ�س حليب  زي��ت+  كاأ�س  بي�سات+ 2/1   4 ب- 
باكنج باودر+ 8 مالعق كبرية دقيق.

الطريقة:
1- نخلط البي�س والزيت واحلليب يف اخلالط ثم ن�سيف الدقيق 

والباكنج باودر.

2- نخلط مقادير )اأ( ما عدا الكريي ون�سيفها خلليط الدقيق.

3- نقطع جنب كريي ويوزع على القوالب كيك املدهونة وتخبز يف 
الفرن حتى تتحمر من اأ�سفل ثم يحمر الوجه وتقدم.
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جنة الفقرات الثقافية

خبز النان

املقادير:
اأ- ملعقة �سغرية خمرية فورية+ ملعقة كبرية �سكر بني+ 2/1 و1 
ب��اودر+ ملعقة  باكنج  داف��ئ+ ملعقة �سغرية  كاأ�س م��اء  ك��وب دقيق+  4/1 
كبرية زيت+ 2 ملعقة كبرية حليب جمفف+ 2 ملعقة كبرية زبادي+ ر�سة 

ملح.

الطريقة:
1- تخلط اخل��م��رية وامل����اء وال�����س��ك��ر ال��ب��ن��ي وال���زب���ادي وال��زي��ت يف 
تتخمر  ونرتكها  وتعجن  ب��اودر  والباكنج  الدقيق  اإىل  وت�ساف  اخل��الط 

ملدة)15( دقيقة
2- تقطع العجينة اإىل اأربع كور وتفرد ب�سكل بي�ساوي.

3- نتبع نف�س الطريق رقم )4( يف خبز التمي�س )من دون اإ�سافة 
احلليب اأو ال�سكر(.

4- تغطى عند اإخراجها من الفرن حتى ل جتف.
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جنة الفقرات الثقافية

�شرائح اخلبز بالزيتون

املقادير:
اأ- 4 م��الع��ق ك��ب��رية ج��نب ���س��ائ��ل+ ملعقة ك��ب��رية م��اي��ون��ي��ز+ ج��زرة 
مب�سورة+ 4 مالعق كبرية زيتون �سرائح+ )اأ�سود اأو اأخ�سر(+ قرن فلفل 

حار مقطع قطع �سغرية+ 2/1 علبة جنب كرافت مب�سور.
ب- خبز �سامويل �سغري.

ج- ف�س ثوم مهرو�س+ 4 مالعق كبرية زبدة طرية.

الطريقة:
1- نقطع اخلبز بالطول اإىل �سريحتني.

2- نخلط مقادير )ج( وندهن بها اخلبز.
3- نخلط مقادير )اأ( ونوزعها على اخلبز.

الوجه  يتحمر  حتى  ال��ف��رن  وندخلها  �سينية  يف  اخلبز  ن�سف   -4
وتقدم.
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جنة الفقرات الثقافية

�شاندوت�س البي�س باجلنب

املقادير:
اأ - 4 حبات بي�س+ 5 �سرائح جنب+ 2 حبة طماطم مقطعة �سرائح+ 

2 حبة خيار مقطع �سرائح طولية.
ب - خبز �سامويل.

الطريقة:
1- نخفق البي�س ويقلى يف مقاله مدهونه بالزيت على نار خفيفة 

مع تغطيتها حتى تن�سج ثم نرفعها عن النار.
2- نوزع �سرائح اجلنب على البي�س يف املقاله وهي �ساخنة.

3- يقطع قر�س البي�س اإىل �سراح طولية.
4- نفتح اخلبز ال�سامويل ون�سع فيها اخليار ثم �سريحة بي�س ثم 

الطماطم وتقدم.
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جنة الفقرات الثقافية

�شاورما �شريعة

املقادير:
اأ- 3 �سدور دجاج مقطع اإىل �سرائح رفيعة �سغرية+ 1 ب�سل مقطع 
�سغرية  ملعقة  اأ�سود+  فلفل  ر�سة  ملح+  مهرو�س+  ثوم  ف�س   2  + �سرائح 

بهارات م�سكلة.
ب- 2 ملعقة كبرية جنب �سائل.

ج- خبز مفرود و�سط.

الطريقة:
1- ت�سوح الب�سل يف قليل من الزيت ثم ن�سيف الدجاج ونقلب ثم 
الثوم ويتبل بامللح والبهارات ويغطى ويرتك على نار خفيفة حتى ين�سج.
2- نخلط الدجاج مع اجلنب ويفر�س يف �سينية وتدخل حتى جتف 

فقط.
3- نفرد اخلبز ويح�سى بالدجاج ويلف ويقدم.
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جنة الفقرات الثقافية

حلى قوالب التمر بالتويف

املقادير:
اأ- 2 كوب متر منزوع النوى+ 2/1 ملعقة �سغرية زبدة+ 4 مالعق 
زبدة  كبرية  ملعقة  نيوتيلال+  كبرية  ملعقة  مطحون+  ب�سكويت  كبرية 

الفول ال�سوداين اخل�سنة.
ب- علبة كبرية ن�ستلة+ 12 حبة جنب كريي.

ج- تويف جاهز+ لوز مب�سور.

الطريقة:
1-يحرك التمر يف قدر على نار هادئة مع الزبدة حتى يلني ومنزج 

معه الب�سكويت ثم باقي املقادير وتعجن.
بيلي�سه  اأوراق  يف  وتر�س  البي�س  �سفار  بحجم  ك��ور  اإىل  تكور   -2
و�سط مو�سوعة داخل �سينية قوالب كب كيك �سغرية ون�سغط على كور 

التمر بالأ�سابع حتى ت�ساوي ال�سطح.
على  كبرية  ملعقة   2 م��ق��دار  ون�سع  اجل��نب  م��ع  الن�ستلة  3- مت��زج 

القوالب وتدخل الفرن ون�سعله من اأعلى حتى جتمد طبقة  الن�ستلة.
4- تربد ثم تزين بالتويف واللوز املب�سور.
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جنة الفقرات الثقافية

حلى التمر بال�شوكوالتة

املقادير:
اأ- قليل من الع�سل + 2 علبة ب�سكويت �ساي+ 4/1 كوب حليب �سائل

ب- علبة ق�سطة+علبة ن�ستلة كبرية+ 10 حبات متر اأو رطب + 12 
حبة جنب كريي+ ملعقة كبرية ن�سكافية+ ملعقة كبرية كاكاو باودر.

ج- هري�سي �سائل.

الطريقة:
1-  نوزع خطوط من الع�سل على �سينية فرن ون�سف طبقة من 
الب�سكويت وي�سرب باحلليب ثم ن�سف طبقة ثانية من الب�سكويت وي�سرب 

باحلليب.
2- منزج )ب( يف اخلالط وي�سب على الب�سكويت.

طبقة  جتمد  حتى  ال�سينية  ون��دخ��ل  اأ�سفل  م��ن  ال��ف��رن  ن�سعل   -3
الن�ستلة.

4- تربد يف الثالجة وتزين بالهر�سي ال�سائل.
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جنة الفقرات الثقافية

البقالوة

املقادير:
بالعر�س  ن�سفني  اإىل  وتق�سم  تفرد  الكالج  لعجينة  كاملة  لفة  اأ- 

ون�ستخدم الن�سف فقط.
ب- 2 كوب لوز وف�ستق مفروم+ ملعقة كبرية �سكر.

ج- 2 اأ�سبع زبدة 100جم مذوبة على النار.
د- ال�سرية: 2/1 كاأ�س �سكر + 2/1 كاأ�س ماء+ ملعقة �سغرية ع�سري 

ليمون

الطريقة:
�سريحة  منها  ون��اأخ��ذ  بالفوطة  ال��ك��الج  عجينة  ن�سف  نغطي   -1

وندهن �سينية فرن بالزبدة ون�سع ال�سريحة وتدهن بالزبدة.
2- نكرر العملية على ن�سف كمية الكالج بعد كل �سريحة ندهنها 

بالزبدة.
3- ن�سع املك�سرات مع ال�سكر ونر�س قلياًل من الزبدة عليها.

4- نكمل باقي ال�سرائح بنف�س الطريقة.
5- تقطع على �سكل معينات ونوزع املتبقي من الزبدة على الوجه 

وتخبز يف الفرن من اأ�سفل حتى تتحمر ثم يحمر الوجه.
6- نوزع عليها ال�سرية الباردة وهي �ساخنة وترتك حتى تربد.
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جنة الفقرات الثقافية

مو�س ال�شيكوالته

املقادير:
اأ- 2 كوب �سوكولتة هري�سي القطع الفاحتة+ 2 كوب كرمية خفق+ 

فنجان �سكر.
ب- �سرائح كيك �سوي�سرول بال�سوكولته.

الطريقة:
1- ن�سخن الكرمية يف قدر على النار.

2- ن�����س��ي��ف ال�����س��ك��ر وال�������س���وك���ولت���ه وحت�����رك ج���ي���داً ح��ت��ى ت���ذوب 
ال�سوكولته وت�سبح �سميكة
3- تربد يف الثالجة.

4- ن�سف �سرائح ال�سوي�سرول يف اأكواب وت�سب ن�سف مقدار املو�س 
ثم �سريحة كيك ثم باقي املو�س وتقدم.



1515

جنة الفقرات الثقافية

حلى اأم علي

املقادير:
اأ- 14 رقاقة بف با�سرتي مربعة.

ون�سف كرمية  ك��وب  �سكر+  فناجني   3 �سائل+  اأك���واب حليب   3 ب- 
خفق.

ج- 3 مالعق كبرية جوز هند مب�سور+ 3 مالعق كبرية لوز �سرائح+ 
4 مالعق كبرية زبيب.
د- علبة ق�سطة.

الطريقة:
1- نحمر "البف با�سرتي" بالفرن حتى تنتف�س وتتحمر.

وكرمية  ال�سكر  ل��ه  ون�سيف  ال��ن��ار  على  )ب(  يف  احلليب  نغلي   -2
اخلفق ونحركه.

3- نفتت ن�سف رقائق البف با�سرتي يف �سينية فرن.
الآخ��ر من  الن�سف  والزبيب ثم ن�سع  واللوز  الهند  ن��وزع جوز   -4

البف با�سرتي.
5- ن�سكب احلليب على الوجه ثم من�سح الوجه بالق�سطة ثم ندخله 

الفرن ويحمر الوجه فقط ويقدم �ساخناً.
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جنة الفقرات الثقافية

معمول ال�شميد

املقادير:
اأ- كوب ون�سف دقيق+ 2/1 كوب �سميد+ 2/1 ملعقة �سغرية باكينج 

باودر+ 2/1 ملعقة كبرية خمرية+ 2/1 كوب ماء+ 2/1 كوب زيت
ب- احل�سو: 2 كوب متر منزوع النوى+ ن�سف ملعقة �سغرية زبدة+ 

ر�سة قرفة

الطريقة:
1- تعجن مقادير)اأ( حتى نح�سل على عجينة متما�سكة.

2- نذوب الزبدة يف قدر على النار ثم ن�سيف التمر ونحرك على نار 
خفيفة جًدا حتى يلني التمر ثم يرفع عن النار وير�س بالقرفة.

بالتمر  وحت�سي  ورقيق  طويل  م�ستطيل  ب�سكل  العجينة  تفرد   -3
وتلف ون�سغط عليها قلياًل وتقطع اإىل م�ستطيالت.

4- تخبز يف الفرن من اأ�سفل حتى تتحمر ثم نحمر الوجه ونخرجها 
ونغطيها فوراً يف حافظة حتى ل جتف.

5- اأو تفرد على �سكل م�ستطيل طويل وحت�سى بالتمر وتلف ب�سكل 
اأ�سطوانة وتقطع وتغلق الأطراف وتقلى يف الزيت ثم تقدم.
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جنة الفقرات الثقافية

�شراب ال�شوكوالته ال�شاخن

املقادير:
ن�ستلةكبرية+ 2/1 كوب  ب��اودر+ علبة حليب  2 ملعقة كبرية كاكاو 

ماء+ 6 قطع حلوى مار�س ميللو.

الطريقة:
امل��اء ونخلط  الكاكاو يف اخل��الط ثم ن�سيف  1- منزج احلليب مع 

جيًدا.
2- نغلي احلليب بال�سوكولته على نار هادئة مع التحريك.

3- ي�سب �سراب ال�سوكولتة يف اأكواب الكويف ويزين بقطع املار�س 
ميللو.

ع�شري الكيوي بالليمون

املقادير:
اأ- 2 كيوي مق�سر ومقطع �سرائح+ 2 برتقال مق�سر ومقطع قطع 

�سغرية.
ب- ثلج.

الطريقة:
1- تخلط جميع املقادير يف اخلالط حتى تتجان�س.

2- ن�سع مكعبات الثلج يف الكاأ�س وي�سب عليها الع�سري.
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جنة الفقرات الثقافية

ع�شري الليمون بالنعناع

املقادير:
 + ب��ارد  ك��وب م��اء  النعناع+ 2  اأوراق  ك��وب من  ك��وب ع�سري ليمون+ 

فنجاين ون�سف �سكر.

الطريقة:
1- تخلط يف اخلالط حتى متتزج.

2- ت�سفى وتربد وعند التقدمي ت�سرب وت�سكب يف اأكواب الع�سري 
مع الثلج وتزين بالنعناع والليمون.

ع�شري امللوك

املقادير:
�سائل  كاأ�س حليب  كا�س ع�سري برتقال+ ع�سري حبتني ليمون+ 2 

بارد+ علبة زبادي باردة+ 3 فنجان �سكر.

الطريقة:
تخلط جميع املقادير يف اخلالط حتى تتجان�س ويقدم.
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جنة الفقرات الثقافية

موكا ال�شيكوالتة

املقادير:
اأ- ظرف درمي ويب+ 5 مالعق كبرية حليب جمفف+ ملعقة كبرية 
 3 �سكر+  ب��ارد+ فنجان  كاأ�س ماء  ن�سكافية+  ب��اودر+ ملعقة �سغرية  كاكاو 

مكعبات ثلج.
ب- �سو�س هري�سي ال�سوكولته للتزين.

الطريقة:
1- نخلط مقادير)اأ( يف اخلالط جيًدا حتى تتكون رغوة كثيفة.

ال�سوكولته  املوكا بخطوط من �سو�س هري�سي  كا�سات  تزين   -2
ون�سكب فيها املوكا وتقدم باردة.
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جنة الفقرات الثقافية

اآي�س كرمي التويف

املقادير:
اأ - كوب حليب �سائل+ كوب كرمية خفق+ فنجان �سكر.
ب-4 �سفار بي�س+ ملعقة فانيلال+ 1/2 فنجان �سكر.

ج� - 3/4 كوب جوز حمم�س ومقطع قطع �سغرية + كاأ�س �سكر بني 
+علبة ق�سطه+1/2 ملعقة كبرية زبده.

الطريقة:
1- ن�سخن مقادير )اأ ( دون اأن تغلي.

ونحرك  ال�ساخن  احلليب  ون�سيف  جيًدا   ) )ب  مقادير  من��زج   -2
ب�سرعة ثم نحركه على نار خفيفة حتى يتكثف ونرتكه يربد.

3- ن������ذوب ال�����س��ك��ر يف ق�����در ع���ل���ى ال����ن����ار ون�����س��ي��ف ل����ه ال��ق�����س��ط��ة 
والزبدةونحرك ثم ن�سيف اجلوز ونرفعه عن النار ون�سيف ملعقة كبرية 

من ال�سل�سه اإىل اخلليط ال�سابق ونخلط معه.
4- ي�سب جزء من خليط الأي�سكرمي يف علبة بال�ستيكيه ثم ن�سيف 
يغطى  ال�سل�سة  باقي  ث��م  ك��رمي  الآي�����س  باقي  ث��م  ال��ت��ويف  ن�سف �سل�سة 

ويو�سع يف الفريزر وعند التقدمي تزين بالتويف.
5- يقدم يف اأطباق الآي�س كرمي ويزين بالتويف. 
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جنة الفقرات الثقافية

من اأم البنتها

هذه الِفقرة عبارة عن توجيهات من اأم لبنتها، باأ�صلوب �صيق وحنون، 
وبكلمات نابعة من القلب؛ لأنها خارجة من اأم لبنتها.
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جنة الفقرات الثقافية
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جنة الفقرات الثقافية

دينِك .. راأ�س حياتِك

 من اأم لإبنتها:
- يا بنتي، اعريف دينِك جيًدا، فاقرئي كتب الفقه خا�سة، وا�ستمعي 
اإىل املحا�سرات والدرو�س العلمية من املذياع والت�سجيالت وعند فقهيات، 
حتى  الإ�سالمي؛  الفكر  واأع��الم  العلماء  فتاوى  من  ي�ستجد  ما  وتابعي 
تعريف الر�سد من الغي، واحلالل من احل��رام، والن�سيحة من الوقيعة. 

وحتى تكوين قادرة وموؤهلة لكي تربي وتنبهي، وتقّومي وتر�سدي.

-  يا بنتي، اإذا عرفت اأن الإ�سالم دين احلق، فاإنه ل ياأمر اإل باحلق، 
فلماذا التلكوؤ؟ وملاذا الت�سويف؟ وملاذا اخلجل؟ اأتخجلني من احلق وغريك 

ل يخجل من الباطل؟ بئ�ست الفتاة اأنت اإذن!

- يا بنتي، الإخال�س ي�سنع العجائب، ويعطي ثمرات طيبة، ويبارك 
اهلل به يف العمل القليل في�سبح كثرًيا وا�سًعا منت�سًرا، ل تتوقع �ساحبته 
ذلك. وتذكرين يا بنتي تاأثرك بكلمات عابرات ما زالت را�سخة يف نف�سك 
فيها  تلتقطني  كاملة ول  بينما قد متر حما�سرة  �سمعتها،  �سنوات  منذ 
يف  فيقع  القلب  م��ن  يخرج  ال��ذي  الإخ��ال���س  اإن��ه  كلمات!  ب�سع  لنف�سك 
القلب، ويبارك اهلل فيه فينفع به من ي�ساء اإذا وجد فيه الأر�س الطيبة 

وال�ستعداد للقبول.

اأخالق.. واآداب
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 من اأم لبنتها:
- يا بنتي، حتلي مبكارم الأخ��الق، فاإنها نعمت احل�سون تتمتعني 

بها فيما ي�سٌر وما يحزن.
اأوق��ع يف النف�س من الكلمة الطيبة، ولي�س  - يا بنتي، لي�س هناك 

اآ�سر للقلب من املعاملة احل�سنة، ولي�س اأجمل من الب�سا�سة عند اللقاء!
- ي��ا بنتي، اأج��م��ل م��ا حتلت ب��ه امل����راأة ه��و احل��ي��اء، اإن���ه خلق ق��ورن 
بالإميان، فكوين �ساحبة حياء تكوين موؤمنة، وكوين موؤمنة تكوين حيية.
- يا بنتي، كوين طويلة ال�سمت قليلة الكالم، على عك�س ما عرف 
عن املراأة يف ذلك، فاإن اأكرث ما يدخل النا�س النار هو طول الل�سان والكالم 
اأباك طويل ال�سمت مقباًل على �ساأنه، هذا  فيما ل يعنيهم. وقد عرفت 

اأحد اأ�سبابه.
الآخرين،  ثقة  على  حائزة  قديرة،  تكوين  اأن  اأردِت  اإذا  بنتي،  يا   -
فلتكن  نطقِت  واإذا  فبمقدار،  تكلمت  واإذا  الكالم،  يف  مهذارة  تكوين  فال 
عباراتِك ق�سرية وافية. واإذا ابتليت مبهذارة يف الكالم فا�سردي وخططي 

مل�ساريعِك اجلميلة اخلرية!
لأنه  اإن�سان؛  به  تلب�س  خلق  اأ���س��واأ  فاإنه  الكذب؛  جتنبي  بنتي،  يا   -
اأ�سمائه  اإىل �سدها، واحلق مقد�س يف الإ�سالم، وهو من  يقلب احلقيقة 

جل �ساأنه.
- يا بنتي، اإياك وخلًقا رديًئا ي�سيع يف جمال�س الن�ساء خا�سة، وهو 
الغيبة، وكذا النميمة، اإنهما من املحرمات التي يجب جتنبها، فهي توقع 
العداوات بني الأفراد، وتوغر القلوب يف الأ�سر، وتورث ال�سغائن والإحن، 
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وت�سبب القطيعة يف املجتمعات، وحتدث فتًنا ل اآخر لها؛ ولذلك فهي من 
الذنوب الكبائر.

- ي��ا ب��ن��ت��ي، اإذا اأخ���ط���اأِت ف��اع��رتيف ب��اخل��ط��اأ اأم����ام حم���اورت���ِك، ف��اإن 
طيبة  نف�سية  على  وي��دل  الإن�سان،  ف�سائل  اأروع  من  باخلطاأ  الع��رتاف 
حمبوبة، هينة لينة، ويحبها اجلميع لهذه ال�سفة الكرمية، اأما اللجوجة 
املخا�سمة، التي ل تزال تكرر النقا�س حول اخلالفات، ول تتنازل عن راأي 
لها ولو كان �سخيًفا، فاإنها معقدة مبغو�سة، ل خري يف حديثها ول طائل 

من ورائه.
فيه،  فيما ل مع�سية  بطاعتهما  يكون  بالوالدين  الرب  بنتي،  يا   -
وبالدعاء لهما، وتطيب خاطرهما، وم�ساعدتهما يف البيت اأو العمل، وكم 
تقر عيونهما عندما يريانك وقد اعتمدت على نف�سك و�سرت ت�ساعدين 
الآخرين وتوؤدين دوًرا فاعاًل يف حميطك، اإنهما ينظران اإىل ثمرة يانعة 
به  يطيب  وما  يعجبهما  مبا  بنتي  يا  فاأفرحيهما  ن�سجها،  انتظرا  طاملا 

قلباهما.
اأخيِك يف �سيء يذكر، حتى ظنت  يا بنتي، ما فرقت بينك وبني   -
والدتك اأنني يف طرف الإناث اأكرث من الذكور، ولكنه العدل الذي اأمر به 
ربي، ول يخلو الوالدان من ميالن قلب اإىل اأفراد يف الأ�سرة دون اآخرين، 
اأب��ي يحب  اإن  اأح��د  اأن يقول  بزمام عاطفتي حتى ل يقدر  اأم�سكت  لكني 

فالًنا اأكرث.
- يا بنتي، من اأكرث ما ي�سد املراأة الغربية اإىل الإ�سالم هو الرتابط 
وهبوط  الأ�سري  التفكك  مقابل  يف  الإ�سالم،  اأهل  يعي�سه  الذي  الأ�سري 
اأخالقياته يف الغرب. فحافظي على هذه ال�سمة املباركة يا بنتي؛ لتكوين 

www.alukah.net
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هذا  �ساحة  م��ن  وتزيدين  عملًيا،  الإ���س��الم  حتبني  �ساحلة  ق��دوة  بذلك 
التكافل  نعم  فاإنه  الإ�سالم،  اأراد  كما  املنت�سرين  الرحم  ذوي  اإىل  الرباط 

الجتماعي هذا.
والكافر،  امل��وؤم��ن  م��ع  ُخلقنا  بتح�سني  م��اأم��ورون  نحن  بنتي،  ي��ا   -
واملوؤمنة بطبيعتها تنقب�س عن الكافرة اإذا راأتها، وتنفر من �سلوكها، ول 
تنطلق معها يف احلديث، ول تريد اجللو�س اإليها اإل ل�سرورة. وقد يوؤثر 
هذا يف نظرتها اإىل الإ�سالم واإىل خلق امل�سلمة وطبيعتها. والإقبال عليها 
بنوع من النفتاح – ولو ظاهًرا- اأف�سل، حتبيًذا خللق الإ�سالم، وطمًعا 

يف اإ�سالمها، اأو حت�سني نظرته اإىل الإ�سالم وامل�سلمني.

تذكري.. واإر�شاد

 من اأم لبنتها:
اإن��ه ي��راك ويعلم ما  - يا بنتي، خوف اهلل هو الأ�سا�س يف التقوى؛ 
�سغرًيا  ك��ان  مهما  ب��ه  تتفوهني  م��ا  عليك  ويح�سي  ���س��درك،  يف  يختلج 
حقرًيا. ومما يزيدك خوًفا وخ�سية قراءة كتب الزهد والتوبة، وحكايات 
ال�����س��احل��ني، وم���واق���ف اأه���ل اخل���ري وع��ط��ف��ه��م ع��ل��ى ال��ف��ق��راء وامل�����س��اك��ني 
واليتامى والأرامل، فاإذا اأح�س�ست بق�سوة يف القلب فام�سحي راأ�س اليتيم، 
وانظري يف عينيه ماذا تقولن، ولحظي طفلة وديعة فقدت اأمها احلنون 
راأ�سها ال�سغري؟  من قريب كيف تتحرك عيناها ب�سرود، وم��اذا يدور يف 
اهلل  وتخايف  لتعتربي،  الهادفة؛  امل��وؤث��رة  احلزينة  الق�س�س  تلك  اقرئي 

اأكرث، وتتقيه يف نف�سك ومالك واأولدك.
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اإىل احلق، وينجيك  فاإنه يهديك  يا بنتي، اعت�سمي بحبل اهلل؛   -
من الكرب، وي�سرت عليك اإذا اأخطاأت.

من  اأك��رث  لآخرتها  وتعمل  وتخطط  تفكر  من  العاقلة  بنتي،  يا   -
دنياها، والغافلة امل�سوفة ل تفكر اإل بالدنيا ولذاتها املوؤقتة، وجتعل ذلك 

اأكرب همها.
رعناء ل مبالية.  تعترب مما حولها، واجلاهلة  العاقلة  بنتي،  يا   -
اأك��رب واأق��رب ما يعترب منه امل��وت وامل��ر���س، فانظري حولك كل يوم  واإن 
جتدين املوت يح�سد الكبري وال�سغري، والغني والفقري، والذكر والأنثى، 
اإل��ي��ك؛ فكوين  النا�س  اأق��رب  على  اأو  عليك  ال��دور  ياأتي  متى  تدرين  ول 
مرتقبة لأمر اهلل فاإنه حق، ول تكوين جاهلة مفرطة م�سوفة، حتى اإذا 

جاء املوت ندمت، ولت حني مندم.
اعتناقهن  واأ�سباب  اجل��دي��دات،  امل�سلمات  اأخبار  اقرئي  بنتي،  يا   -
الإ���س��الم، ف��اإن��ك �ستجدين ح��الوة الإمي���ان يف قلبك واف��ت��خ��ارك بدينك 
وكاأنك اأ�سلمت من جديد! و�ستعرفني اأنك يف نعمة وطماأنينة ل تقدرين 

قيمتها!
- يا بنتي، اعتربي من الأحداث، وا�ستفيدي من ق�س�س التائبات، 
اأركان الأ�سر  وا�ستمعي اإىل حكايات املطلقات املوؤملة، وتاأملي فيما يحطم 
ويهوي بعر�س ال�سعادة الزوجية، وانظري فيما توؤول اإليه حال امل�ستهرتة 
امل��غ��ازلت بالهواتف وامل��را���س��الت، وراج��ع��ي م��ا قالته  ت��ت��ورع ع��ن  التي ل 
املحا�سرات وما نطقت به األ�سن احلكماء.. �سرتين اأنه ل اأجمل من القوة 
والعت�سام بحبل اهلل، والعاقلة التي تناأى عن موا�سع ال�سبهات، وجتنب 

اأ�سباب احلرام.

www.alukah.net
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- يا بنتي، ن�ساء يف تاريخنا الإ�سالمي �سرب بهن املثل يف الهجرة، 
التاريخ احلديث �سرب  واجلهاد، وال�سرب، والوفاء، والعلم والزهد. ويف 
بهن املثل يف ال�سرب على التعذيب، وال�سرب على فراق الزوج اأو فلذة الكبد، 
يف ال�سجن، اأو ديار الغربة، اأو ما ل يعرف له خرب ويخ�سى من ال�ستف�سار 
عنه. ومن الن�ساء من تعر�سن اإىل ما ل يقدر القلم على ذكره وو�سفه 
لأمله وفظاعته. فاذكري كل ذلك اإذا ابتليت، ووا�سي نف�سك مب�سائب اأكرب 

يخفف عنِك.
- يا بنتي، اإذا عرفِت يف نف�سِك خ�سلة �سوء فتجنبيها واأنِت �سغرية، 
والعزمية،  بالدعاء  يكون  عنها  والن��ف��ك��اك  معك،  ك��ربت  اإذا  ف��اإن��ك  واإل 
وال�ستغال مبا هو اأعلى واأجل، وقراءة ق�س�س واأخبار وحكايات ال�ساحلني 
ممن ترفعوا عن مثل هذه الأمور، فاإنها تزرع اخلري يف النفو�س، ويتجلى 
ي�سع  اأو  فت�سقلها  النف�س  على  وتنعك�س  وال�سالم،  واحل��ب  ال�سفاء  فيها 

منها النور.
اإي��اِك واملجاملة على ح�ساب ال�سرع، واإي��اك اأن ت�سخطي  - يا بنتي، 
وت�سري  عليك،  ي�سخط  فاإنه  م�سوؤولة؛  اأو  �سديقة  ر�سا  �سبيل  يف  رب��ك 
حياتك نكًدا وهًما وغّما، وينتابك القلق والأرق، وال�سقم واملر�س.. وقد 

ل تذكرين ال�سبب!
- يا بنتي، طهري فمك من الغيبة، و�سمعك من النميمة، واحفظي 
عينيك من النظرة املحرمة، وام�سكي يدك عن امل�سافحة الآثمة، وكوين 

اأمة قانتة.
واإن��ك  واح����دة،  وت���رية  على  ت�سري  احل��ي��اة  اأن  تظني  ل  بنتي،  ي��ا   -
�ستنعمني طوال حياتك بالأمن والهدوء والهناء كما كنت عند والديك، 
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فقد يقع عليك الظلم من اإخوانك اأو زوجاتهم، اأو من زوجك وذويه، اأو 
وامل�سوؤولة  اأو من مكان عملك  اأو �سديقة حقودة،  د�سي�سة جارة لك  من 
فيه، وهكذا احلياة يا بنتي، فيها نكد وابتالء، ويتبني من خالله ت�سرفات 
ال�سالح من الطالح، و�سربة اأو جزعة، وا�ساأيل اهلل العفو والعافية يا بنتاه، 
وت�سدقي عند امللمات، فاإن لها موقًعا عند اهلل، وادعي اهلل يف ال�سَحر اأن 
يجنبك �سر الأ�سرار ومكر املاكرين، وا�ست�سريي يف احللول، فاإنه "ما خاب 

من ا�ست�سار".
ف��اإذا ظلمت فا�سربي  واملجتمع،  الأ�سرة  وارد يف  الظلم  بنتي،  يا   -
اأظهري حقك يف وقته  اأوًل، ولكن ل على ح�ساب عقيدتك وعفافك، ثم 
باللني والرفق، فاإن النف�س الطيبة ميالة اإىل العرتاف باخلطاأ والرجوع 

اإىل احلق.
ل  حكمة  ذل��ك  يف  هلل  اأن  واعلمي  فا�سربي،  ابتليت  اإذا  بنتي،  يا   -
املر�س قيًدا لق��رتاف منكر، وقد يكون  اإل بعد حني، فقد يكون  تعرف 

الفقر منًعا لطغيان، وقد يكون فوات نعمة ظاهرة قطًعا لكارثة.
�سعرك  وت�سريحة  ولبا�سك  اأناقتك  يف  لي�ست  قيمتك  بنتي،  ي��ا   -
قطعة  فاأنت  اإذاً  منزلك،  ديكور  اأو  الطبخ  يف  مهارتك  يف  ول  وح��ذائ��ك، 
املخرب؟  اأن��ك مظهر، فما  اأي  األ��وان،  ك�سكول  اأو  ديكور،  واجهة  اأو  قما�س 
اإمنا قيمتك يف اأدبك وخلقك ودينك يا بنتي، ويف ثقافتك ومدى توجهك 
نحو اخلري وم�ساركتك يف ن�سر الثقافة الإ�سالمية وتطوعك يف م�ساريع 

خريية موؤثرة وفاعلة، مع الهتمام بال�سكل دون جتاوز حده.
اأو  وال��دك  ي��راك  باملع�سية، حيث ل  اإذا حدثتك نف�سك  بنتي،  يا   -
زوجك، فاإن اهلل اأقرب منهما اإليك، اإنه اأقرب اإليك من حبل الوريد الذي 

www.alukah.net
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اإنه يراك ويعلم ما تخفينه يف �سدرك، وما تفكرين به،  هو يف ج�سمك، 
وما اأنت عازمة عليه، وهو اإن �ساء �سرت عليك اأو ف�سحك. فاتقي اهلل يا 
بنتي واخ�سيه حق اخل�سية، فاإنه اأوىل واأحق باخلوف واخل�سية من الأب 

اأو الزوج اأو من كان.
النا�س  اأكرث  املخالفني لأمر اهلل، فاإن  يا بنتي، ل تغرتي بكرثة   -
تطبيق  يف  متهاونون  عا�سون  امل�سلمني   م��ن  وك��ث��ري  وم�����س��رك��ون،  ك��ف��رة 
الأحكام ال�سرعية، اإمنا تتاأدبني باأدب الإ�سالم، ومتتثلني اأمر رب النا�س، 

ولكل جزاوؤه. والعاقل من بادر فغنم، و�سرب فظفر.
واأرخ�سها خ��ي��الت طول  اأح��اله��ا  ك��ث��رية،  الدنيا  ل��ذات  بنتي،  ي��ا   -
القلب ببع�س ما تكر�سه ه��ذه اخل��ي��الت. فكوين حذرة  الأم��ل، ثم تعلق 
يقظة، ق�سرية الأمل، ثابتة الأركان على احلق، فاأنت يف احلقيقة غريبة، 
اأو �سيفة يف هذه احلياة، خلقت لالآخرة بعد مرور �سريع يف احلياة الدنيا، 

فطويل الأمل لالآخرة كما هو طولها، وق�سريه للدنيا كما هو ق�سرها.
يهتك  ما  الفنت  من  ف�سرتين  العمر  لك  اهلل  كتب  اإذا  بنتي،  يا   -
غابة  يف  غريبة  العفيفة  الطاهرة  املوؤمنة  وتكون  العقل،  ويحري  احلياء 
العقل  على  وال��رغ��ب��ات  الأه����واء  فيها  وتنت�سر  ال�����س��ه��وات،  فيها  تتحكم 
واحلياء، فحافظي على دينك يا بنتاه، واعلمي اأن القيامة ل تقوم اإل على 

�سرار النا�س، فال تكوين منهم، واهلل مولك.
تنظر  بالذكر،  ناب�س  ب��الإمي��ان،  حي  قلب  ذات  املوؤمنة  بنتي،  يا   -
احل��ج��اب  ع��ل��ى  اهلل  ح��م��دت  م��ت��ربج��ة  راأت  اإذا  فتعترب،  وت��ت��ذك��ر  ف��ت��اأم��ل، 
راأت من  واإذا  البدن،  امل�سكر اق�سعر لها  واإذا �سمعت مبن ت�سرب  وال�سرت، 
تهز راأ�سها ن�سوة بغناء فاجر نزل دمعها متذكرة تالوة كتاب رب العاملني، 
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واإذا لحظت من تدمي احلديث عن اأنواع الأطعمة واحللويات وفن الطهي 
واملطبخ تذكرت اأهل النعيم وطيباتهم يف جنة اهلل اخلالدة.  

ن�شيحة.. وو�شية

 من اأم لبنتها:
- يا بنتي، اإن اتبعت هواك هوى بك، واإن اأطعت ربك جناك.

- يا بنتي، ت�سرتي بلبا�س التقوى، وجتملي بنور الإمي��ان، واأن�سي 
بتالوة القراآن، واخ�سعي ل�سوت احلق، وتدللي اإذا ناجيت الرب.

- يا بنتي، خ�سلتان يف النف�س: ال�سدق واحلياء. ومهمتان يف املنزل: 
النظافة والرتتيب. وعالقتان مع الأولد:احلنان والأدب. وواحدة تقنع 

الزوج: الوفاء، وهو عدم نكران اجلميل.
- يا بنتي، اأو�ست امراأة ابنتها "األ ت�ستخف بال�سغائر واإل ا�ستولت 
مع  جتتمع  بنيتي  ي��ا  ال�سغرية  لأن  لها"؛  احتقارها  يكن  مهما  عليها، 
ال�سغرية فت�سبحان كبرية، ولأن الإ�سرار عليها يكربها، فال ترى البنت 

نف�سها اإل وقد انزلقت، ل تدري كيف! فاعريف مبداأها اأنت.
- يا بنتي، ل ت�سمعي كل ما يقال، فقد يكون احلق فيه قلياًل. ول 
تقويل كل ما �سمعت، ففيه احلق والباطل. وكوين ناطقة ما كان اخلري 

رائدك، وا�سمتي عما ل تعرفينه اأو مل يتبني لك اأمره.
- يا بنتي، كوين مبت�سمة يف بيتك، را�سية مبا ق�سم اهلل لك، راغبة 

يف اخلري مبا اأعطاك، ذاكرة للجميل، �سابقة اإىل املعروف.
- يا بنتي، اأخوك بخري ما دام فيه جذوتان متقدتان: جذوة الإميان، 
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وج��ذوة اجلهد. فال خري يف جمتمع غري موؤمن، ول عز لأم��ة من دون 
جهاد، وهكذا لتكن تربيتك ملن تتولينه: تربية اإميان وجهاد، ومن دونهما 

ل تكتمل ال�سخ�سية الإ�سالمية.
اأنت بذلك  - يا بنتي، ل ت�ستعريي عقلك من رفيقاتك وجاراتك، 
مفقودة ال�سخ�سية، ولعبة يف اأيدي الأخريات، تتحركني بعقولهن. وقد 
زودك اهلل بعقل لتكوين م�سوؤولة به، تفكرين به وتوازنني. فكوين عاقلة 

ح�سيفة، ل مقلدة مرتددة. 
- يا بنتي، ال�سعيفة ال�سخ�سية هي املقلدة، القا�سرة الهمة، امليالة 
للدعة، امل�سرتخية التفكري، املولعة مبحقرات الأمور و�سفا�سفها، ومن ثم 
فال قيمة لها ول قدر يف احلياة؛ لأنها تنازلت عن عقلها وتفكريها ملن 

قلدتها!
- يا بنتي، كوين طيبة القلب، نقية ال�سريرة، ول تقرين مع حنانك 
لبئ�ست  واإن��ه��ا  احل��ي��اة،  وتنغ�س  العي�س،  تكدر  فاإنها  وال�سغينة،  احلقد 

اخل�سلة.
- يا بنتي، ل تطلبي معرفة اأ�سرار ل �ساأن لك به، ول تتدخلي فيما 
مل�سكالت ل  تعر�سي حلوًل  تعرفينه، ول  تتكلمي فيما ل  يعنيك، ول  ل 
واإخال�س وحكمة،  اإمي��ان  ذلك عن  فليكن  ن�سحت  واإذا  فيها.  خربة لك 

فالثقة بني املوؤمنات موجودة، والن�سيحة اأمانة.
تقية �ساحلة  تكون  اأن  اإل  لأح��د،  ب��اأ���س��رارك  تبوحي  بنتي، ل  يا   -
م��ا دمت  اكتميها مت��اًم��ا  غ��ريك  واأ���س��رار  اهلل،  دي��ن  نا�سحة يف  تعرفينها 
خ��رًبا  ينتظر  م��ن  هناك  ف��اإن  احفظيها،  بيتك  واأ���س��رار  عليها.  موؤمتنة 
�سغرًيا ليف�سيه ويزيد فيه، وي�سيعه بعد حتويره وتقويره؛ ح�سًدا، وحًبا 
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يف الذي!
عفيفة،  م�سونة  وك���وين  مب��ح��ارم��ك،  اإل  تختلطي  ل  بنتي،  ي��ا   -

طاهرة، ترى وظيفتها املربزة يف العبادة والرتبية والن�سح.
ال�سرب طيبة،  نتيجة  فاإن  اأقربائك؛  اأذى  بنتي، ا�سربي على  يا   -
مل�سكلة،  حاًل  ال�سكوت  يكون  فقد  اأفلحت،  وخا�سمت  ردت  من  كل  ولي�س 

وبل�سًما ملع�سلة، والتئاًما ل�سرخ يف كيان الأ�سرة.
- يا بنتي، ل تطلبي من اأبيك اأو زوجك اأكرث من حاجتك؛ فال�سعادة 

يف القناعة ولي�ست يف الذهب والف�سة.
- يا بنتي، اإذا كان حب املال متاأ�ساًل يف النفو�س، فاإنه ا�ستهر الكرم 
بني الرجال اأكرث من الن�ساء، على الرغم من تعبهم يف حت�سيل املال دون 
يا  زائ��د، وه��ذا ل نهاية له  باملال والكماليات  الن�ساء؛ وه��ذا لأن تعلقهن 
اليد،  �سخية  النف�س،  يلزم، وكوين كرمية  باأكرث مما  بنتي، فال تطمعي 
اأثًرا، واأر�سى لربك  باذلة للمال يف وجوه اخلري، فاإنه اأبقى لك واأح�سن 

قبل كل �سيء.
- يا بنتي، كافئي املعروف مبثله وزيادة، ول تكوين منقب�سة النف�س، 
�سحيحة اليد، فاإن املوؤمنة دعامة يف املجتمع املتكافل، راجية للخري فيه.

العنق من �سنع املعروف،  اأ�سيق على  - يا بنتي، لي�س هناك طوق 
فاإذا اأردت اأن تتخل�سي منه فا�سنعي معروًفا اأكرب منه.
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�شديقات.. ومعامالت

 من اأم لبنتها:
- يا بنتي، كوين طالبة جادة مهتمة بالعلم والأدب وحده، و�ستجدين 
اإىل  ول�ست حمتاجة  وال��ع��ادات،  الطبائع  واأل��واًن��ا من  اأ�سناًفا  املدر�سة  يف 
�سدقة كثري منهن، ول التعرف عليهن، لتكن �سديقتك كتابك، واأني�سك 
فاإنهن  واحل��ق��ودة،  الكالم  يف  امل��ه��ذارة  الطالبات  بني  من  واإي���اك  قلمك. 

يوؤذين ويجرحن.
املعاملة بالرفق، والقول  - يا بنتي، لي�ست هناك و�سيلة اأجنع من 
الطيب احل�سن. اإن ذلك يرطب النفو�س كاملرهم لالأبدان، ويحلي الأل�سن 
كالن�سيم  القلوب  يف  ي�سري  والتاآلف  التوافق  وترين  ل���الأذواق،  كال�سهد 

العليل يالم�سن الأزهار، وكاملاء ال�سل�سبيل يداعب احل�سى ال�سغار.
- يا بنتي، ل تكوين منعزلة عن النا�س فيعادوِك وي�سرموك، ول 
منب�سطة فيملوك وي�سخطوك، العتدال يف ذلك طيب، مع القت�سار على 

الطيبات من ال�ساحبات.
- يا بنتي، دواء اجلاهل هو الإعرا�س عنه، فمن راأيتها جتادل معك 
وتكابر، وتدخل يف خ�سومة وجلاجة بال طائل، فاأعر�سي عنها، والتم�سي 

من بني الفتيات احلليمة الرا�سدة، التي تذعن للحق وتفرح به وتلتزم.
وتوغر  قلبك،  �سفاء  تكدر  فاإنها  ال�سوء،  ورفيقة  اإي��اك  بنتي،  يا   -
فاإنها  بيتك،  اإىل نقمة حاقدة، ول تدعيها تدخل  فيه احلقد، فتنقلبني 
�ستحرقه باأنواع الف�ساد والإف�ساد، وتكونني ال�سبب يف خراب بيتك، جنبك 

اهلل ال�سوء.
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احلبائل وحبك  وتعقيد  ال�سر  تهوى  اآدم من  بنات  بنتي، من  يا   -
املوؤامرات والتمر�س يف املكر، وفيهن �سفتان ينبغي معرفتهما للحذر من 
�سباكهن، وهما: الل�سان املع�سول، وعدم الك�سف عن هويتهن. فكوين عاقلة 

فطنة، فاإن من مل ترتب على الإميان واخلوف من اهلل يخ�سى منهن.
- يا بنتي، اإياك و�سداقة املاكرات اخلادعات، فاإنهن ل يرتكنك ولو 
تركتهن، ويوقعنك يف �سرك ل علم لك به ول تعرفني �سبيل اخلال�س 

منه، فال�سالمة يف البعد عنهن، بل واجتنبي ظلهن.
- يا بنتي، انظري ال�سنف الذي حتبينه من الن�ساء، فاإنك مثلهن، 
ومعهن. اأحتبني ثرثارة طائ�سة �سافرة اأم رزينة هادئة متحجبة؟ اأحتبني 
اأم داعية موؤمنة ملتزمة؟ اأحتبني طالبة مهملة  فنانة متربجة متهتكة 
رعناء ل تبايل ب�سالتها ول تهتم بلب�سها الإ�سالمي اأم طالبة جادة مرتبة 

عاقلة قانتة؟
- يا بنتي، اإذا مل تكوين على درجة مقبولة من العلم والأدب فاإنك 
ب�سحبة الطيبات تكونني مثلهن، وتكت�سبني اأخالقهن واآدابهن على مر 
الزمن، فال تدعيهن. واإياك وقرينة ال�سوء، فاإنك �ستكت�سبني هذه ال�سفة 

اإذا �سحبت اأهلها ولو مل تكوين �سيئة.
- يا بنتي، ل تكوين متظاهرة باحل�سنى مرائية بها ومتكلفة، مثلما 
تفعل ن�ساء يف جمال�س اأو عند زائرات، فاإذا دخلت على الأ�سرة ا�سرتاحت 
والرياء.  التكلف  تعب  واأولده��ا من  لزوجها  ب�سمتها وقطبت وجها  من 

كوين طبيعية ح�سنة الت�سرف كما ياأمر الإ�سالم احلنيف.
- يا بنتي، هل تتفقني مع �سديقتك على عمل اأ�سياء طيبة، واقرتاح 
يكون  األ  عهد  بينكما  يكون  ك��اأن  مفيدة؟  اأ�سياء  واق���رتاح  طيبة،  اأ�سياء 
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الأخ��رى  على  اأيتكما  تلحظ  واأل  جل�ساتكما،  يف  مكان  والنميمة  للغيبة 
تقليًدا لكافرة اأو فاجرة، واأل تتفوها مب�سطلحات متداولة بني الفتيات 
اإ�سالمية  بينكما  ال�سالم  �سيغة  تكون  واأن  ال��ق��ومي،  ال��دي��ن  يحبذها  ل 

خال�سة..
باأفكار خاطئة،  ابتليت  اأن تنقذي �سديقة لك  اأردت  اإذا  بنتي،  يا   -
لها  وك��رري  ال�سحيح،  الوجه  واذك��ري معه  اأوًل،  فبيني لها وجه اخلطاأ 
�سيًئا جديًدا وتوردين حجة  اأك��رث من لقاء، يف كل مرة تقولني  ذلك يف 
حليمات،  حكيمات  لك  ب�سديقات  فا�ستعيني  �ساأنها  اأهمك  واإذا  مقنعة. 
كل  واأن  على خطاأ حم�س،  اأنها  تعرف  معها؛ حتى  احلديث  يتناوبن يف 
الفتاة �سرًعا بني  فيها  تعي�س  انتظري فرتة  ثم  ذل��ك،  يقلن  �سديقاتها 
واإذا  اآب��ت فبها ونعمت،  راأيتها  ف��اإذا  وال�سر،  وب��ني اخل��ري  والباطل،  احل��ق 

راأيتها اأعر�ست فاأعر�سي عنها؛ فقد ران على قلبها ال�سوء.

ترفيه .. ومنكرات

 من اأم لبنتها:
من اأم لبنتها:

الهدامة،  املغر�س والدعوات  الإع��الم  اأذنيك عن  يا بنتي، �سمي   -
فاإنها ت�سجع على الرذيلة، وتقطع ال�سلة بالف�سيلة، واعر�سي ما ترينه 
من الأمور امل�ستبهات على نور القراآن وم�سباح ال�ٌسنة، فاإن وافقهما، واإل 

فانبذيه.
- يا بنتي، علمي نظرك األ يقع اإل على جميل حالل، وتعايل على 
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يف  يظهر  فيما  املنكرات  وا�ستنكري  وي���ذاع،  ين�سر  مم��ا  الأم���ور  �سفا�سف 
اإليها وقد حباك اهلل بالإميان  امل�سل�سالت والقنوات، وتعففي من النظر 

وجللك بالطاعة.
- يا بنتي، ل حت�سري من منا�سبات الأفراح اإل ما حل، وما كان اأمر 
راأيت  ف��اإذا  املائعات،  كبع�س  فيها خفيفة  تكوين  ول  فيه م�سوًنا.  ال�سرع 

بوادر منكرات فغريي اأو غادري.
فراًغا  ي�سكو  ملن  �سهي  والفنانات  الفنانني  اأخبار  تتبع  بنتي،  يا   -
ع��ام��ًرا بذكر اهلل وطاعته فينبذ مثل هذه  قلبه  ك��ان  اأم��ا من  يف حياته، 
ب�سخ�سية  تليق  ل  التي  و�سفا�سفها  الأم��ور  توافه  من  ويعدها  الأخ��ب��ار، 
حياء  يخد�س  فيها  اخلو�س  اإن  بل  الطاهرة،  امل�ستقيمة  واملوؤمنة  املوؤمن 
املوؤمنة ويزيغ بها عن اجلادة �سيًئا ف�سيًئا والعياذ باهلل. فاأن�سي بكالم اهلل 
واأخبار ال�ساحلني والدعاة على اهلل واملجاهدين، وكوين �سخ�سية متثلني 

فيها الإميان الرائع وال�سلوك امل�ستقيم.
- يا بنتي، عجب والدك من بنات يت�سابقن يف احلديث عن الأندية 
والت�سريحات،  واملو�سات  والفنانات،  والفنانني  والالعبني،  الريا�سية 
وغريها من التوافه. اأو ل�سنا اأمة جهاد ودعوة؟ واأنى لمراأة مثل هذه اأن 

تربي داعية اأو تنجب جماهًدا؟ اإنهن يف حاجة اإىل تربية يا بنتي.
وغريهن،  الفنانات  من  التائبات  قالته  ما  راجعت  لو  بنتي،  يا   -
فرحهن  اأخبار  تقرئني  وعندما  اأهله.  و�سقاء  الفني  اجلو  ف�ساد  لعرفت 
واأنها  وحقيقتها،  ال�سعادة  معنى  اأدرك��ت  دينهن  اإىل  بعودتهن  و�سعادتهن 
والغناء،  والتمثيل  الرق�س  يف  ولي�ست  العاملني،  رب  دين  التزام  يف  تكمن 
فهنيًئا لك يا بنتي على ما اأنت عليه، واحمدي ربك وا�سكريه على اأجّل 
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واأكرب نعمة وهبها اإياك.
- يا بنتي، كما تنظفني بيتك من الغبار والأو�ساخ، كذلك فنقيه من 
املكروهات واملحرمات، فتلك ت�سر بال�سحة، وهذه ت�سر بالدين والنف�س، 
فاإياك اأن ي�سمع فيه �سوت ال�سيطان من غناء ومو�سيقى وطرب حمرم، 
واإياك واملجالت اخلليعة والأ�سنام املنحوتة والأفالم املاجنة. ول تكرثي 
من الأدوات الرتفيهية؛ حتى ل تلهيك ومن حولك عن ذكر اهلل وطاعته. 
- يا بنتي، األ ترين كيف حتتمي بع�س الن�ساء من مطعومات طيبة 
بحجة الر�ساقة، وحتتمي من اأخرى ملا فيها من مواد حافظة وما اإليها، 
م��ن ملوثات  لكنها ل حتتمي  واأولده����ا،  م��ع �ساحباتها  ذل��ك  وت��ت��دار���س 
اأفالم  م�ساهدة  كمتابعة  واأولده��ا،  و�سلوكها  معتقدها  على  توؤثر  فكرية 

وقنوات لي�س فيها اإل ال�سوء والنكد!  
- يا بنتي، الفنت نريان تغري وتلهب، فتجنبي مقدماتها لت�سلمي 

من اآثارها.
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ن�شائح منزليـة

يحتاج املنزل منا اإىل عناية؛ لذا .. خ�ص�صنا هذه الفقرة للحديث 
عن املنزل، وكيفية العناية به، مع بع�س الن�صائح التي تدور حول ذلك.
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لنزع ق�شر البطاط�س

 لت�سهيل نزع ق�سر البطاط�س امل�سلوقة، يتم و�سعها يف ماء بارد بعد 
الن�سج مبا�سرة. 

عند احرتاق الطعام
 عند احرتاق الطعام ارفعي احللة )اأو وعاء الطهي( من على النار 
مبا�سرة واغم�سيها يف ماء بارد حتى ل يحمل طعم ال�سياط اإىل الأجزاء 
ال�سليمة من الطعام ثم يتم نقل الطعام ال�سليم يف وعاء اآخر وت�ستكمل 

عملية الن�سج. 

قوالب الثلج

اإىل العملي والب�سيط   لكيال تلت�سق قوالب الثلج بالفريزر احلل 
وهو اأن يتم و�سع قطعة من البال�ستيك اأو كي�س نايلون حتتها. 

لتنظيف النجف

 لتنظيف النجف والرثيات يتم م�سحها بقطعة قما�س مبللة مباء 
دافئ مع اإ�سافة اخلل.  

الت�شاق غطاء زجاجة طالء االأظافر
 حتى ل يلت�سق غطاء زجاجة طالء الأظافر بعنق الزجاجة بعد 
بطبقة  م��رة  اأول  فتحها  عند  الداخل  من  الغطاء  ده��ن  يتم  ال�ستعمال، 

خفيفة من الفازلني. 
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لعالج املغ�س

 ي�ستخدم مغلي الين�سون، اأو م�ستحلب النعناع، اأو م�ستحلب اأزهار 
البابوجن.

تناول اللحوم

وال�سلطة اخل�سراء  ال��ط��ازج��ة  اخل�����س��راوات  م��ع  ال��ل��ح��وم  ت��ن��اول   
اللحوم  ح��دي��د  امت�سا�س  على  ي�ساعد  البقدون�س  اأو  الليمون  م��ع  اأو 
وتقليل امت�سا�س بع�س الدهون ال�سارة بال�سرايني، كما اأن األياف هذه 
عن  الناجتة  ال�سامة  امل��واد  امت�سا�س  على  تعمل  الطازجة  اخل�سراوات 

ه�سم اللحوم مما يحمي قولون اجل�سم من تاأثرياتها ال�سارة.

�شغط احلذاء ال�شيق

ي��زداد  ومعه  القدم  على  ال�سيق  احل��ذاء  �سغط  من  للتخل�س   -1  
الداخل  ال�ساغطة من  املناطق  يتم دعك  الراحة،  وع��دم  ب��الأمل  ال�سعور 

بال�سابون عن طريق ب�سره باملب�سرة. 
 2- ميكن تعري�سها للبخار ثم ح�سوها بورق جرائد حتى تت�سع.

للحفاظ على ملعان الف�شة

اإ�سبعاً من الطبا�سري يف درج الف�سية مع املالعق وال�سوك   �سعي 
وال�سكاكني، اإذ اإنه ي�ساعد على ت�سرب الرطوبة.  
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للحفاظ على ملعان اأدوات املائدة

مب�سور  اإل��ي��ه  م�ساف  م��اء  ب��ه  اإن���اء  يف  قلياًل  ونقعها  جمعها  يتم   
ال�سابون وقليال من الن�سادر.

البقع والروا�شب باحلمامات واملطابخ

 لإزال�����ة ال��ب��ق��ع وال���روا����س���ب ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر ب��ني ب��الط��ات القي�ساين 
قدمية  اأ�سنان  بفر�ساة  تنظيفها  يتم  واحلمامات،  باملطبخ  وال�سرياميك 

بعد غم�سها يف ماء التبيي�س )الكلور(.

تناول االألياف

تعوق  كبرية  بكميات  وال���ردة  الأ�سمر  اخلبز  مثل  الأل��ي��اف  ت��ن��اول   
امت�سا�س كال�سيوم اللنب؛ لذلك يف�سل عدم مزج اللنب مع اخلبز الأ�سمر 
يف وجبة واح��دة، واإن اأف�سل و�سيلة لتناول اللنب هي �سربه �سباحاً على 
الكال�سيوم  امت�سا�س  اجل�سم من  ليتمكن  الوجبات  بني  اأو  خالية  معدة 

دون تداخالت �سارة.

لعالج االإجهاد

 التخل�س من ال�سعور بالإجهاد بتناول ف�سني من الثوم مع ملعقتني 
من ع�سل النحل، كذلك م�ستحلب النعناع امل�ساف اإليه نقطة من منقوع 

ال�سوفان مع كوب ماء .  
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االأدوات املطلية بالكروم

 للحفاظ على ملعان الأدوات املنزلية املطلية بالكروم من التعر�س 
لل�سداأ وذلك مب�سحها مبادة الفازلني من وقت اإىل اآخر.

االأدوات النحا�شية

باأن�ساف  بدعكه  وتنظيفه  ب�سقله  النحا�س  ملعان  على  للحفاظ   
وامللح  الليمون  ع�سري  يرتك  اأن  مراعاة  مع   ، امللح  يف  املغمو�س  الليمون 
على �سطح تلك الأدوات النحا�سية لعدة �ساعات قبل القيام بعملية التلميع 

بقطعة قما�س ناعمة وجافة ونظيفة. 

معاجلة اخلدو�س

البي�ساء  التواليت  ق��اع��دة  على  ت��ط��راأ  التي  اخل��دو���س   1- معاجلة 
و�سطح الثالجة الأبي�س والأغرا�س امل�سنعة م��ن املينا، وذل���ك با�ستخدام 
نقط )الكوريكتور( ال�سائل امل�ستخدم يف ت�سحيح الكلمات على الآلة الكاتبة.  
ال��ك��ات��ب��ة ميكن  الآل����ة  ك��ل��م��ات  امل�����س��ت��خ��دم يف ت�سحيح  ال�����س��ائ��ل   -2 
�سطح  اأو  زيتية  لوحة  على  تظهر  التي  اخل��دو���س  اإخ��ف��اء  يف  ا�ستخدامه 

الثالجة الكهربائية اأو غ�سالة وكل الأ�سطح املطلية باللون الأبي�س.

ال�شتائر واالأقطان

 اإ�سافة قلياًل من الن�سادر اإىل ماء غ�سل ال�ستائر والأقطان يحميها 
ا �ساهًقا ، مع احلر�س على عدم ع�سر  من الكرم�سة وي�سفي عليها بيا�سً

ال�ستائر لأن ع�سرها ي�سوه جمالها ويوؤثر على ن�سيجها.  
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نبات القرع واللحوم احلمراء

املخ وله فاعلية كبرية يف  ين�سط خاليا  )الكو�سة(  اأو  القرع  نبات   
تقوية الذاكرة، كما اأن تناول اللحوم احلمراء بكرثة يوؤدى اإىل ال�سيخوخة 

املبكرة. 

النظافة على الزهور ال�شناعية

بلونها  الحتفاظ  مع  وي�سر  ب�سهولة  ال�سناعية  الزهور  لتنظيف   
بعد  املنبعث من ماء مغلي ثم تر�س  املاء  يتم تعري�سها لبخار  ورونقها، 

ذلك مبثبت ال�سعر.  

للتخل�س من اإزعاج القطط

اإىل  ذلك  وي��وؤدى  القمامة  �سندوق  على  ال�سالة  القطط  تتكالب   
من  قلياًل  و�سع  يتم  اإزعاجها  من  وللتخل�س  ال�سقة،  باب  اأم��ام  تناثرها 

مادة الن�سادر بالقرب من فوهة ال�سندوق.  

للحفاظ على النباتات

 ي�ساف اإىل الرتبة ق�سر البي�س املطحون وكذلك ماء �سلق البي�س 
)بعد اأن يربد( لأنه يغذي الرتبة ويكون مبثابة �سماد طبيعي لها.  

ملنع �شرير االأبواب

 القيام بطالء املف�سالت بطبقة كثيفة من الفازلني. 
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لفتح م�شام مكواة البخار

 الن�سداد الذي يحدث يف فتحات مكواة البخار ميكن عالجه وذلك 
ويتم  �سطفها  ثم  الفي�سة(  ن��زع  )بعد  �ساخنة  وه��ي  باخلل  خزانها  مب��لء 

تعبئتها باملاء مرة اأخرى.  

الإزالة بقع احلرب على املوكيت اأو ال�شجاد

احلرب  ليت�سرب  وتركه  بامللح،  ف��ورا  البقعة  مكان  تغطية  يتم   -1  
متاما ثم جتريف امللح مبلعقة �ساي وتكرارها اإذا لزم الأمر ثم م�سح مكان 

البقعة باأن�ساف الليمون الذي ميت�س ما تبقى.  
 2- لإزالة بقعة حرب من على ن�سيج اأبي�س اللون يو�سع على البقعة 
قليل من الزبادي ويرتك ملدة خم�س دقائق ثم يغ�سل واحذري غ�سل بقعة 

احلرب اأوًل حتى ل تثبت وي�سعب اإزالتها .

ري نباتات الزينة

 اأف�سل الطرق لري نباتات الزينة هي ملء الإناء باملاء وتركه �ساعة 
زي��ادة  ب��ه؛ لأن  امل��وج��ود  الكلور  امل��اء من  يتخل�س  النبات حتى  �سقي  قبل 

الكلور يف املاء ت�سر باأوراق النبات وتغري لون اأوراقه اخل�سراء.

 ا�شنعي بنف�شك مبيًدا ح�شرًيا 
للتخل�س من احل�شرات املنزلية

 طرق فعالة للحد من احل�سرات وال�سيطرة عليها:
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 )1( النمل:
1- خليط من البودرة واخلل �سُي�ساعد على اختفائه.

2- ر�س ملح اأو ماء به �سابون على النمل يجعله يهرب.
النعناع  ت�ستخدم  الدخول" عندما  "ممنوع  ُهناك لفتة حتمل   -3

باأية �سورة على النمل.

 )2( ح�صرات ال�صجاد:
من  ُيخل�سك  الكهربائية  املكن�سة  با�ستخدام  امل�ستمر  التنظيف   -1
احل�سرات القاطنة به.. وباملثل ال�سعر الذي يوجد عليه ماأوى احل�سرات.

2- جتنب ت��راك��م الأت��رب��ة ب��اأم��اك��ن ت��واج��د احل�����س��رات؛ م��ث��اًل عند 
م�سادر  نف�سها  فهي  اإل��خ؛  الأث���اث..  وحت��ت  لل�سجاد،  اخلارجية  احل��دود 

غذائه.

 )3( املالب�س:
 يجب اتباع هذه املوا�سفات لتخزين املالب�س:

 اأ- اأن تكون نظيفة �سواء اأكان بالتنظيف اجلاف اأم الغ�سيل اليدوي، 
على اأن يتم كيها اأي�ساً. 

 ب- اأن يكون مكان التخزين حافاً وبارداً.
على  للحفاظ  بالقباب  �سبيهة  جموفة  باأماكن  ُيخزن  ال��ف��راء  ج- 

فروها.
د- التخل�س من ع�س الطيور اأو احل�سرات يف املنزل اأو حوله.

اأو  كالفراء  ا�ستخدام  دون  من  طويلة  لفرتة  املحزنة  املالب�س  ه���- 
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اجللود على الأرفف اأو الأدراج غالباً ما تكوى م�سدراً للعدوى.

 )4( ال�صرا�صري:
 يو�سع م�سحوق "البورك�س" حول املداخل مع الحتفاظ به بعيداً 

عن متناول الأيدي.

 )5(الرباغيث:
 نرث اخلمرية اجلافة اأو الثوم الطازج ُيخل�سك من الرباغيث، واإذا 

كان لديك حيوانات األيفة يف املنزل فعليك بتم�سيط فرائها باخلمرية.

 )6( احل�صرات الطائرة:
1- و�سع اأوراق الريحان اأو الك�ستناء حول الفاكهة لطرد ح�سراتها.
ال�سموع  باإ�سعال  عليك  مفتوح.  مكان  يف  الطعام  حت�سري  عند   -2
وو�سعها بالقرب من اللحم غري النا�سج فهي تعمل على طرد احل�سرات 

الطائرة حتى تنتهي من اأكله.
3- ومن احللول املالئمة رائحة الالفندر.

 )7( ح�صرات احلديقة: 
 نرث رماد اخل�سب على الأوراق لتجنب تكون العفن عليها؛ والثوم 

والفلفل احلار كالهما من الو�سائل الفعالة للق�ساء على احل�سرات.

كيف تختارين منا�شف جيدة

 - عند رغبتك يف �سراء منا�سف جديدة راعي التايل:
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عن  ابتعدي  اأي  الأم���د؛  طويلة  الأل���وان  ذات  املنا�سف  اخ��ت��اري   -1
اأثبت لوناً  الألوان الغامقة؛ لأنها تبهت ب�سرعة، واختاري الفواحت لأنها 
من الغوامق، كما مُيكنك اختيار الأبي�س، والبيج، والليموين، والأخ�سر 

الفاحت، وال�سماوي، والألوان امل�سابهة.
باإ�سافة  تقوم  ال�سركات  فاأغلب  الناعمة؛  املنا�سف  تختاري  ل   -2
ُملينات خا�سة جلذب امُل�ستهلك، والأف�سل اأن تختربيها عن طريق وزنها، 

فكلما كانت اأثقل تكون اأجود.
3- ُكلما كانت املن�سفة ذات ُعقد كثرية تكون اأف�سل واأقوى.

ُه��ن��اك ع���دة م��ن��ا���س��ف، وب��اأح��ج��ام خمتلفة؛  ت��ك��ون  اأن  4- الأف�����س��ل 
ل  ك��ي  وذل���ك  لل�سيوف،  واأخ���رى  لليدين،  والأك���رب  للوجه،  فال�سغرية 

ُت�ستهلك املنا�سف كثرياً، وتبقى وقت اأطول. 

اأجود اأنواع الدجاج

 ميتاز الدجاج برقته لأنه يحتوي على األياف مرنة ي�سهل تفتيتها، 
وُيعترب من اأف�سل حلوم الطيور، وامل�سوي منها اأ�سهل ه�سماً من املطهي 

بطرق اأخرى، وال�سغري يف العمر اأف�سل من امل�سن.
 وقالوا قدمياً اأجود اأنواع الدجاج حني تبداأ بال�سياح، وحلم الدجاج 
احلديد  م��ن  ن�سبة  على  وي��ح��ت��وي  للج�سم  ال�����س��روري  ب��ال��ربوت��ني  غني 
والأمالح املعدنية وجمموعة من الفيتامينات، وحلم ال�سدر يف الدجاج 

اأف�سل من الفخذين لقلة ن�سبة الدهون فيه.
�سلق  قبل  ال��ده��ون  م��ن  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  ال��دج��اج  وجلد   
نار  على  و�سعيها  امل���اء،  قبل  ال��زي��ت  م��ن  القليل  لها  واأ���س��ي��ف��ي  ال��دج��اج 
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متو�سطة احلرارة، و�سعي عليها الغطاء وقلبيها بني الوقت والآخر حتى 
الهيل  من  وف�سان  امل�ستكة،  من  وف�س  امل��اء،  اأ�سيفي  ثم  وجت��د،  تبي�س، 

للتخل�س من زفرة الدجاجة.

كي الثياب

وامل��ن�����س��وج��ات  �سيدتها  ث��ي��اب  اخل��ادم��ة  ت��ك��ون  اأن  يتفق  م��ا  ك��ث��رياً   
املختلفة مبكواة واحدة ذات درجة متماثلة من احلرارة التي يتطلبها كي 
املن�سوجات احلريرية ال�سناعية، ودرجة احلرارة التي تتطلبها هذه اأخف 
من درجة احلرارة التي تتطلبها املن�سوجات ال�سوفية، وتليها املن�سوجات 

القطنية فاملن�سوجات الكتانية.
 وقلما حتتاج املن�سوجات احلريرية الناعمة اإىل ن�سجها باملاء قبل 
اأما  ج��داً،  ذل��ك خفيفاً  امل��اء عليها فليكن  ر���س  واإذا مل يكن بد من  كّيها، 

املن�سوجات الكتانية فالبد من ن�سجها باملاء قبل كيها.
 ويجب اأي�ساً عند كي املن�سوجات احلريرية وغريها من املن�سوجات 
الناعمة عدم مطها كثرياً من بع�س جوانبها دون غريها، والأف�سل ن�سرها على 

مائدة الكي واإمرار كف اليد عليها لت�سوية اأجزائها املختلفة ثم كيها باملكواة.

ر�شاعة االأطفال

 كثرياً ما تهمل الأمهات م�ساألة نظافة الزجاجة التي ير�سع منها 
الطفل ويقول الأطباء: اإن هذه الزجاجات ُعر�سة لالأقذار وامليكروبات، 
زجاجة  تغلى  اأن  يجب  ولذلك  املفا�سل.  اأم��را���س  عنها  تن�ساأ  ما  وكثرياً 

اللنب جيداً قبل ملئها وتقدميها للطفل.
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و�شايا حلفظ ال�شجاد

1- ل تعلقي �سجادة على احلائط؛ لأن ثقل ال�سجادة يف�سل خيوطها 
بع�سها عن بع�س. 

2- ل تدعي الغبار ي�ستقر على ال�سجادة. 
3- ل ت�سعي ال�سجادة يف مكان مظلم بل عر�سيها لل�سم�س من وقت 

اإىل اآخر. 
4- اأبعدي ال�سجادة عن الرطوبة، ول تفر�سيها على البالط مبا�سرة 
بل �سعي حتتها ح�سرياً ناعماً اأو ب�ساطاً اآخر لوقايتها من رطوبة الأر�س. 
5- ال�سجادة املفرو�سة على الأر�س تعمر اأكرث من ال�سجادة امللفوفة. 

6- انرثي قلياًل من النفتالني على ال�سجادة من وقت اإىل اآخر. 
7- ل تطئي ال�سجادة بحذاء ذات م�سامري بارزة. 

االأن�شجة احلريرية

الناعمة  �سيما  املن�سوجات احلريرية، ول  لي�س من احلكمة غ�سل   
منها، باملاء ال�ساخن. والأف�سل اأن تغ�سل باملاء الفاتر الذي هو اأقرب اإىل 
البارد مع اإ�سافة ب�سع نقط من حملول الأمونيا )الن�سادر( اإىل املاء فاإن 

ذلك يحفظ لها نعومتها ولني ملم�سها ومتانتها. 

املن�شوجات ال�شوفية

ب�سعة  الهواء  يف  فعلقيها  ال�سوفية  املن�سوجات  تخزين  اأردت  اإذا   
اأيام ثم نظفيها جيداً بالفر�ساة ونظفي اأي�ساً اخلزانة املراد و�سعها فيها 
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التي قد  الهوام  القما�س لإزال��ة  الداخل بقطعة من  مب�سح جوانبها من 
تكون مع�س�سة يف الداخل.

اأهم ما حتتاج اإليه ربة املنزل

 ربة املنزل يف حاجة اإىل مواد كثرية تتطلبها �سحتها و�سحة جميع 
املواد  بع�س  من  املنزل خالياً  يكون  اأن  ولي�س من احلكمة  اأ�سرتها  اأف��راد 

الأولية ومن اأهمها:
للحقن  زجاجية  حقنة  �سغرية،  كاوت�سوك  حقنة  �سرجية،  حقنة   
حتت اجللد ترمومرت طبي، كا�سات الهواء، اإناء لغلي الأدوات، قطن طبي، 
ال�ساخن، �سبغة يود ماء  اأربطة �سا�س للجروح، كي�س للثلج، كي�س للماء 
اأوك�سجني ليزول. �سبريتو اأبي�س، حملول خالت الر�سا�س، خل عطري، 
نقي،  زي��ت��ون  زي��ت  جلي�سرين،  الن�سادر،  روح  �سائل  اإي��ت��ري،  كولونيا،  م��اء 
بابوجن، برمنجيات الوتا�س، ورق خردل، بزر كتان م�سحوق ال�سب، بودرة 
اأقرا�س  الكينا،  �سلفات  فازلني  اأنبوبة  بوريك،  زنك، مرهم  طلق، مرهم 
اأ�سبريين، بيكربونات ال�سودا، زيت خروع ملح اإجنليزي، �سلفات ال�سودا. 
هذه اأهم املواد والعقاقري التي يجب اأن تكون يف متناول كل اأم وربة 

منزل. 

اأهداب العني

 كثرياً ما ت�سقط اأهداب العني لغري علة؛ لأن من عادة هذه الأهداب 
اأن ت�سقط يف �سن الطفولة فتحل اأهداب اأخرى حملها؛ لذلك يجب اأن ل 



1553

جنة الفقرات الثقافية

تفزع الأم اإذا راأت اأهداب عيني طفلها تت�ساقط، على اأن هناك مر�ساً ينتاب 
هذه الأه��داب بعد �سن الطفولة، و�سبب هذا املر�س هو �سعف ب�سيالت 
اأو كثرياً فيجب  الأه��داب، ويف هذه احلالة جتد الأجفان حممرة قلياًل 

ا�ست�سارة طبيب العيون ملعاجلتها. 

ن�شائح لالأم

 مهما تكن الأم متعلقة ومهذبة فهي يف حاجة اإىل ن�سائح ت�ساعدها 
املخت�سني  الأط��ب��اء  اأح��د  و�سع  وق��د  ال���ولدة،  حديث  طفلها  تربية  على 

الن�سائح الآتية وهي: 
الغذاء  وق��ت  ح��ان  ف��اإذا  الطفل يف مواعيد معينة  تغذية  1- يجب 
ميعاد غذائه وجب  قبل  ا�ستيقظ  واإذا  اإيقاظه  وجب  نائماً  الطفل  وكان 

اإعطاوؤه قلياًل من املاء املعقم. 
2- يجب وزن الطفل يومياً يف ميعاد حمدد يف الأ�سابيع الأوىل من 

حياته ويف�سل اأن تتم عملية الوزن قبل ميعاد ال�ستحمام. 
3- يجب األ مي�سح فم الطفل احلديث الولدة. 

4- يجب ق�س اأظافر الطفل باملق�س كلما طالت لئال يجرح نف�سه. 
5- يجب اإبقاء الطفل بعيداً عن كل �سو�ساء وعدم عر�سه على كل 

زائر اأو زائرة. 
6- يجب ترك كل انفعال ع�سبي بالقرب من الطفل. 

7- لي�س من احلكمة الإكثار من مالب�س الطفل لئال يعرق. 
وليرتك  بكى  كلما  فرا�سه  الطفل من  لي�س من احلكمة حمل   -8
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ليبكي بع�س الوقت كل يوم فاإن ال�سراخ والبكاء يقويان رئتيه. 
ف��اإن ذلك  اإرق���اده على جانبه الأمي��ن  9- بعد تغذية الطفل يجب 

ي�ساعده على اله�سم. 
10- النوم الهادئ - كالغذاء النافع - يقوي ج�سم الطفل وي�ساعده 

على النمو. 

ملكافحة الفئران

امل��واد يف  تلك  الفئران ف�سعي  الغذائية من  امل��واد  وقاية  اأردِت  اإذا   
�سندوق من ال�سفيح مدهون من اخلارج مبحلول م�ستح�سر من زيت بزر 
الكتان املغلي على درجة )470( فهرنهيت، وميكن ت�سخني هذا امل�ستح�سر 
الزيت  لأن  الح��رتا���س  يجب  ولكن  عليه  خا�س  م�سباح  لهيب  بت�سليط 
قابل لال�ستعال. وبعد ت�سخينه ي�ساف اإليه ثالثة اأون�سات من م�سحوق 
زهر ال�سلفات تدريجياً.ولهذا امل�ستح�سر رائحة كريهة ما دام �ساخناً فاإذا 

برد زالت الرائحة وهو �سم قاتل للفئران. 

للمحافظة على ال�شتائر

 كثرياً ما تكون �ستائر ال�سبابيك من النوع الثمني الفاخر فغ�سل 
غ�سلت  واإذا  والعناية،  اأ�سد احلر�س  تقت�سي  �سفافة  ال�ستائر مهمة  هذه 
فلذلك  الأ�سلي،  لونها  جمال  من  الكثري  فقدت  فقط  وال�سابون  باملاء 
الذي  املاء  اإىل  )الن�سادر(  الأمونيا  ب�سع نقط من حملول  اإ�سافة  يجب 
تغ�سل به على األ تع�سر بعد اإخراجها من املاء لأن ع�سرها ي�سوه �سكلها 

الأ�سلي ف�ساًل عن كونه قد ي�سبب لها عطباً.
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حلفظ الورود

 اإذا اأردِت حفظ الورود والأزهار على اختالف اأنواعها فانتقي منها 
ما كان �سليم "الكا�س" ويف �سكل برعم قبل التفتيح ثم اأقر�سي الوردة من 
جذعها واتركي لها �ساقاً ل يقل طولها عن ع�سرة �سنتمرتات. ثم اأذيبي 
قلياًل من ال�سمع الأحمر يف وعاء على النار واغم�سي فيه �ساق الوردة، ثم 
�سعيها جانباً بكل اعتناء وافعلي ب�سائر الورود مثل ذلك، ثم لفي كل وردة 
النوع اخلفيف، ثم �سعهيا جميعها يف �سندوق من  ب��ورق من  على حدة 
الورق املقوى )الكرتون( واحدة فوق  الأخ��رى و�سع ال�سندوق يف مكان 
جاف، وعند ما تريدي اإبراز الورود يف غري اأوانها اأخرجي كل وردة على 
حدة وق�سي طرفها املطلي بال�سمع ثم �سعيها يف كاأ�س فيها ماء قد اأذيب 
فيه قليل من ملح الطعام، واتركي الورود يف ذلك املاء قلياًل حتى تلني 

وتتفتح وت�ستعيد ن�سارتها ورائحتها. 

تنظيف الزجاجات

�سغرية  ح�سى  فيها  ف�سعي  الفارغة  الزجاجات  تنظيف  اأردت  اإذا 
مغلًيا،  م��اء  اجلميع  على  وا�سكبي  ال�سابون  من  �سغرية  وقطعاً  احلجم 
ثم رجي الزجاجة بعنف عدة دقائق فرتى رغوة ال�سابون. �سميكة جداً 

ت�ساعدك على تنظيف الزجاجة. 
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 ن�شائح منزلية

اإنارة قوية: 
اإىل زيادة  اأق��وى داخ��ل الغرفة، دون احلاجة  اإن��ارة   للح�سول على 
عدد اللمبات، ما عليك اإل اأن ت�سعي بع�س اأوراق الألومونيوم بني جوانب 

النوافذ اخل�سبية.

قناديل الزينة: 
 ل يوجد �سيء مما ن�ستعمله يف املنزل اإل وميكن ا�ستغالله فيما بعد 
الطاولة،  ا�ستخدامها يف تزيني  الأطفال، فيمكن  من ذلك عبوات طعام 
معينة  اأ���س��ك��ال  عليه  مر�سوماً  ملوناً  ورق���اً  بداخلها  تل�سقي  ب��اأن  وذل��ك 

وتق�سيها.. ثم ت�سعي يف داخل العبوة �سمعة �سغرية.

�صرير الأبواب: 
 اإذا كانت اأبواب منزلك ت�سدر اأ�سواتاً مزعجة )�سرير( عند فتحها 
الفازلني على مف�سالتها، و�سوف تتخل�سني  واإقفالها، �سعي طبقة من 

من هذه الأ�سوات.

اأزيلي رائحة الطالء: 
ك��ل غرفة  خ��ب��ز، يف  باحلليب وقطعة  ���س��غ��رياً مم��ل��وءاً  اإن���اء  �سعي 
ي�ساعد  ب�سرعة، ما  الرائحة  تنوين طالء جدرانها، لأن احلليب ميت�س 
على التخل�س من م�سكلة ا�ستمرار رائحة الطالء يف املنزل بعد كل عملية 

طالء.
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الزرع: 
قبل زرع بذور البقول اأو الأزهار، قومي بنقعها ملدة )24( �ساعة يف 

مياه حرارتها )20( درجة. فهذا ي�ساعد على اأن تنبت ب�سكل اأ�سرع.

معاجلة اخلدو�س: 
 معاجلة اخلدو�س التي تطراأ على قاعدة التواليت البي�ساء و�سطح 
نقط  با�ستخدام  وذل��ك  املينا،  امل�سنعة من  والأغ��را���س  الأبي�س  الثالجة 

)الكريكتور( ال�سائل امل�ستخدم يف ت�سحيح الكلمات على الآلة الكاتبة.

بالطة د�س احلمام: 
 لتنظيف البالط الذي يف د�س احلمام، ا�ستخدمي معجون اأ�سنان 
هذا  ولكن  �سلبة.  اأ�سنان  فر�ساة  با�ستخدام  املت�سخة  اخلطوط  وافركي 
موؤقت لل�سرعة، ولكن للدائم اخلطي الآتي: ملعقة اأمونيا، ثالثة اأرباع 

كوب ماء،  ملعقة خل.
 �سعي اخلليط يف قنينة ر�س، ر�سي ثم نظفي بالفر�ساة، ثم ا�سطفي 
ثم  لياًل،  واتركيه  اجللي  �سابون  الأر����س  على  �سعي  لالأر�سية:  ب��امل��اء. 

اغ�سليه ثاين يوم.

ال�صباب على املرايا: 
 ملنع ال�سباب من اأن يغطي مرايا احلمام ب�سبب البخار ال�سادر عن 
امل��راآة ووزعيها  ال�ساخن، خذي من معجون احلالقة، و�سعيها على  املاء 
ت�ساب  لن  اآخ��ر،  ج��اف  ام�سحيها مبنديل  ثم  ج��اف،  امل���راآة مبنديل  على 

املرايا بال�سباب ملدة اأربعة اأ�سابيع.

www.alukah.net



1558

جنة الفقرات الثقافية

ل�شعات البعو�س واحل�شرات

 يوؤرق البعو�س واحل�سرات بل�سعاته لكثري من الأطفال وذويهم.. 
لهذا فاإن اأف�سل ما ميكن عمله لتهدئة احلكة الناجتة من هذه الل�سعات 
هي عجينة)بيكربونات ال�سودا( مع مزجها ويكون اأثرها فعاًل جداً وهي 

متوفرة يف ال�سيدليات.
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اخلامتة

 عندما يبداأ املرء يف اأمٍر ما قد يعرتيه من ال�سكوك واملثبطات ما 
يجعله رمبا يثني العزم عما اأراد ال�سعي له.

 وهذا الأمر ح�سل معي عند �سروعي يف هذا الكتاب خ�سو�ساً و�سائر 
احلقيبة عموماً، بل اأ�سبح يناوبني با�ستمرار، وكنت اأحتاج اإىل م�سكنات 
روؤيتي خلامتة هذا  اأق��وى من  اأج��د م�سكناً  الأمل، ومل  ه��ذا  تخفف علي 
الكتاب؛ لأن املثبطات واملحبطات قد يئ�ست من تكرار املحاولت بل حتى 

هي اأي�ساً اأ�سيبت بالإحباط املزمن، والتثبيط املطبق.

 ومن هنا اأر�سل ر�سائلي اإىل كل القارئات واملهتمات لأقول: 

اإليه من الكنوز   )بذل يف هذا الكتاب من اجلهد الكثري، واأ�سيف 
ال�سيء الثمني، ونقح من ال�سوائب حتى اأ�سبح كاملاء الزلل؛ فال تفوتن 
على اأنف�سكن ومن حتت اأيديكن من الطالبات ال�ستفادة من هذا الكتاب، 
بل اجعلن له ن�سيباً وافراً من اليوم املدر�سي يروي ظماأ الطالبات، وينع�س 

عقولهن، ويح�سن �سلوكهن(.

اأع��رتف بالنق�س والتق�سري فكل  اأدع��ي الكمال ول التمام بل   ول 
بني اآدم خطاء، فاإن اأ�سبت فمن اهلل وحده ل �سريك له، واإن كان من زلل 
فهو من نف�سي وال�سيطان، مع الوعد بالتجديد والتغيري يف طبعات هذا 

الكتاب القادمة باإذن اهلل اإن كتب اهلل لنا البقاء اإىل حينه.
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 ول اأجد اأجمل ما اأختم به هذا الكتاب اإل عبارات احلمد والثناء 
هلل - عز وجل - فهو امل�ستحق للحمد والثناء واملجد، اأحق ما قال العبد، 

وكلنا لك عبد.

واحلمد هلل رب العاملني.
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الـمحتـوى

745 �ليمقدمية 
747 �ألفاظ منهي عنها يف �ل�صرع 
767 �أحاديث منت�صرة ينبغي �حلذر منها 
811 �لريا�صة للجميع 
831 معامل من �لعامل 
887 وتلك �لأيام ند�ولها بني �لنا�س 
903 �أفكار �صغرية حليياة كيبيرية 
923 تعريف على �لغذ�ء �ل�صحي و�ملنا�صب 
953 �أ�صر�ط �ل�صاعة 
975 بناء �لذ�ت 

1011 معلومات 
1027 غزو�ت وحروب ومعارك 
1067 ليماذ�؟ وكيييف؟ 
1115 �أروع �مل�صابقات 
1179 كفى باملوت و�عًظا 
1217 �أمثال يف �أمثال 
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1237 ما هو؟ وما هي؟ 
1271 مقابلة مع طالبة متميزة 
1279 مو��صيع �صرعية 
1317 �أ�صماء ومعاٍن و�ألقاب 
1339 �قييييير�أ 
1365 �أثبت �لعلم 
1381  �لز�د يف �ملو�صوعات �ملختلفة  
1455 �لطبق �ل�صهي 
1521 من �أم لبنتها 
1539 ن�صائح منزليية 
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