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الـمـقدمــة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني.. 
ثم اأما بعـد،

 - وجل  عز   - اهلل  بعد  ال�ستعانة  اإىل  املتميزة  الثقافية  الربامج  حتتاج 
نريد  الــذي  الــهــدف  اإىل  بامل�ستمع  ت�سل  حتى  والــهــادفــة؛  املتنوعة  بالفقرات 
هذا  املتنوعة يف  فقراتنا  له  تكفله  ما  وهو  واإثـــارة،  ت�سويق  بكل  اإليه  الو�سول 

الكتاب باإذن اهلل.
وتعتمد هـــذه الــفــقــرات عــلــى اإخــــراج املــعــلــومــات الــديــنــيــة، والــربــويــة، 
والثقافية، والأدبية، والفكرية، والعلمية، والطبية، و غريها من حقول العلم 
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الإلقاء  وهــي  األ  التقليدية،  الطريقة  عن  خمتلفة  و�سيغ  بقوالب  املختلفة 
املبا�سر بطريقة �سّب املعلومات، فبالطبع هذا ما ل تقوم به الفقرات املتميزة.

املعلومة،  اإىل  امل�ستمع  يــجــذب  �ــســيء  كــل  عــن  الــفــقــرات  هــذه  بــل تبحث 
ويحببها اإليه، بحيث ين�ست لها وي�سغي اإليها، ويف النهاية يعمل بها، وهذا هو 

الهدف الأغلى والأثمن.
والفقرات الثقافية لي�ست وحًيا من ال�سماء، ول ينبوًعا من الأر�ض؛ بل 
اأو  الدينية،  املختلفة:  الكتب  بطون  من  يخرج  بــارع،  ومعريف  فكري  نتاج  هي 
وامل�سنفات  الكتب  بها  تزخر  التي  العلوم  اأو غريها من  الأدبية  اأو  التاريخية، 

التي األفها وجمعها العلماء، واملوؤرخون، والأدباء.
الأكــرب  ال�سر  هــو  املنا�سب  ثوبها  يف  الفقرة  وحــْبــك  �سْبك  قالب  ويبقى 

لنجاحها، والطاقة الفاعلة لتاأثريها.
من  تعلم  هل  بقالب  ت�ساغ  اأن  لها  املنا�سب  من  التي  املعلومة  فمثاًل: 

اخلطاأ اأن ت�ساغ بقالب اأوائل، اأو اأواخر.
اأن  اأمثال من اخلطاأ  اأن ت�ساغ يف قالب  واملعلومة التي من املنا�سب لها 
ت�ساغ يف قالب �سوؤال وجواب.. وهكذا كل فقرة مبا ينا�سبها من قوالب، وكما 

يقال: "لكل مقام مقال".
وقد عمدنا اإىل تقدمي مقدمة �سغرية قبل عر�ض اأية فقرة؛ لكي تبني 

ا لكي تذكر بها. هدفها، وتعطي �سورة عنها، واأي�سً
كما اأود التذكري باأن هذه الفقرات ما هي اإل نقطة يف بحر، فابحثن عن 

اجلديد واملفيد من الفقرات واملو�سوعات، ول تقفن عند حد من احلدود.
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من علوم القراآن

الباطل من  ياأتيه  باحلق من عنده، ل  الكرمي كالم اهلل منزل  القراآن 
بني يديه ول من خلفه، حمفوظ من الزيادة والنق�سان، والتحريف والتبديل، 
تنزيل رب العاملني. واإن اأ�سرف العلوم واأنبل املعارف، ما تقف بني اآيات الكتاب 
العزيز. وهذه العلوم واملعارف والقواعد واملعامالت و غريها من الدرر والكنوز 
التي حواها امل�سحف املبارك بني دفتيه، ومل ي�سبع منها العامل الإ�سالمي اإىل 
القراآن  علوم  وبديع  �سر  من  الي�سري  النذر  اإل  يكت�سفوا  مل  بل  ال�ساعة،  قيام 
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البحث،  اأ�ساليب  وتطور  العمر،  هــذا  يف  احلا�سل  العلمي  التقدم  مع  احلكيم 
واأ�سغر  الأ�سياء  اأدق  عن  حتى  الك�سف  يف  امل�ساعدة  احلديثة  الأدوات  وتعدد 
الذرات.. كل هذه الأمور �ساعدت على البحث والتنقيب عن كنوز واآثار وجواهر 

القراآن الكرمي. 

فــتــعــددت الــكــتــب والــبــحــوث الــتــي اخــتــ�ــســت بــجــوانــب الـــقـــراآن الــكــرمي 
وا�ستخرج علماء التف�سري من ثمرات ا�ستنباطاتهم اأ�سراًرا وحكًما جديدة، وكل 
هذه الأعمال العظيمة واجلهود احلديثة ما هي اإل قطرة يف بحر هذا الكتاب 
العزيز، وورقة يف ب�ستان هذا التنزيل احلكيم، وذرة يف ف�ساء هذا الفرقان املبني. 

الكرمي ثمرات  القراآن  بعلوم  البالغ  البارز والهتمام  الــدور  لهذا  وكان 
يانعة ونتائج طيبة ظهرت على الفرد امل�سلم والأمة اأجمع، بل حتى على غري 

امل�سلمني، ومن هذه الثمرات ما يلي: 

1- اإقبال النا�ض على القراآن الكرمي وزيادة تعظيمه يف نفو�سهم. 

2- حماولة قراءة القراآن الكرمي بطريقة التدبر والتفكر. 

3- زيادة الإميان. 

اإ�سالم العديد من الكفرة وامللحدين بعد وقوفهم على حقائق هذا   -4
القراآن احلكيم. 

5- انت�سار برامج التف�سري والإعجاز العلمي واحلقائق العلمية للقراآن 
الكرمي يف العديد من القنوات بحمد اهلل. 

اإىل غريها من الثمرات والربكات التي حلت على الكون اأجمع. 
وها نحن هنا يف منرب الإذاعة املدر�سية يقع علينا دور مهم وعظيم، األ 
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الإذاعــي؛  املنرب  الكرمي( من خالل هذا  القراآن  العلوم )علوم  ن�سر هذه  وهو 
اأ�سرار هذا الكتاب العظيم، والتعاظ باإعجازه  حتى يت�سنى لطالباتنا معرفة 

ومعانيه.
اإذن .. لنجتهدن مًعا يف اإي�سال علوم هذا الكتاب اإىل اأ�سماع واأفهام بناتنا 

يف مدار�سهن، واهلل من وراء الق�سد وعليه التكالن.
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اللحن يف القراآن الكرمي

�للحن يف �لقر�آن على ق�سمني, حلن جلي, وحلن خفي.
قال �ل�سيخ عثمان �ل�سيد مر�د �ساحب "�ل�سل�سبيل �ل�سايف يف علم 

�لتجويد". 
و�ل����ل����ح����ُن ق�������س���م���ان َج�����ل�����يٌّ وَخ�����ِف�����ْي

���ف���ْي  ُك�����لٌّ ح�����ر�ٌم َم�����ْع ِخ�����اٍف يف �َلَ
�َلْ���َب���ن���ى  َف����َخ����ط����اأٌ يف  �����ل�����ْي  �َلِ �أَّم��������ا 

�ل����ْع����َن����ى  َي������ِخ������لَّ  ال  �أو  ب�������ِه  َخ��������لَّ 
�ل����ُع����رِف  َف����َخ����ط����اأٌ يف  �����ف�����ْي  �������ا �َلِ �أمَّ

���ِف م���ن غ����ِر �إِخ��������اٍل ك�����ْرك �ل���َو����سْ
ِد  �ُل�����َج�����وِّ ����وى  َي�����ع�����ِرُف �ل����ِف����ْي �����سِ ال 

وَي��������ْع��������ِرُف �َل�������ِل�������يَّ ُك��������ُل و�ح�������ِد 

اأوًل: اللحن اجللي:
"فاأما �للحن �للي فهو خطاأ يطر�أ على �الألفاظ فيخل بالعرف - 
�أم مل يخّل, و�إمنا �سمي جليا؛  �أخّل بالعنى  �أعني عرف �لقر�ءة - �سو�ء 
الأنه يخّل �إخااًل ظاهًر� ي�سرك يف معرفته علماء �لقر�ءة وغرهم, وهو 

يكون يف �لبنى �أو �حلركة �أو �ل�سكون". 



13

حديقة الفقرات الثقافية

ثانيا: اللحن اخلفي:
بالعرف  فيخّل  �للفظ  على  يطر�أ  خطاأ  فهو  �لفي  �للحن  "و�أما 
وال يخل بالعنى, و�إمنا �سمي خفيا؛ الأنه يخت�ص مبعرفته علماء �لقر�ءة 

و�أهل �الأد�ء". 
ينق�سم �للحن �لفي �إىل نوعني: 

1- نوع يعرفه عامة �لقر�ء 
كرك غنة, �أو مد مق�سور, �أو ق�سر ممدود, �أو ترقيق مفخم, �أو 

تفخيم مرقق, �أو غر ذلك مما يخالف قو�عد �لتجويد. 
2- نوع ال يعرفه �إال �لهرة من �لقر�ء 

كتكرير �لر�ء, �أو ترعيد �ل�سوت عند مد �أو غنة, بزيادة �أو نق�سان, 
قدر   - يتجنب  �أن  �لقارئ  على  وينبغي  ب��االأد�ء,  يخل  مما  ذلك  غر  �أو 

�ل�ستطاع - �لوقوع يف �للحن بنوعيه. 
"فاأما �للحن �للي فهو خلل يطر�أ  وقال بن �لزري يف �لتمهيد: 
على  يطر�أ  خلل  فهو  �لفي  و�أم��ا  و�لعرف,  بالعنى  فيخل  �الألفاظ  على 
بالعنى  �لخل  �للي  �للحن  �أن  ذل��ك:  وبيان  بالعرف,  فيخل  �الأل��ف��اظ 
يف  �لتاء  ت�سم  �أن  نحو  ينبغي  عما  �حلركات  بع�ص  تغير  هو  و�لعرف 
تفتح  �أو  تك�سرها,  �أو   .)٧ )�لفاحتة:  رب  ڦ  ڤ  زب  تعاىل:  قوله  نحو 
�لثاين من  و�لق�سم  زب ھ ے ے رب)�لائدة: 11٧(.  �لتاء يف نحو قوله: 
 �للي �لخل بالعرف دون �لعنى نحو رفع �لهاء ون�سبها من قوله تعاىل: 
مثل  هو  �لفي:  و�للحن  رب)�لفاحتة(.  ڀ  پ  پ  پ  پ  زب 
تكرير �لر�ء�ت, وتطنني �لنونات, وتغليظ �لامات, و�إ�سمانها, وت�سريبها 

�لغنة و�إظهار �لخفي, وت�سديد �للني, وتليني �ل�سدد. 
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اأخطاء يف تالوة القراآن الكرمي

�صورة القدر:
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ رب يخطئ  - يف �الآية )1( قال تعاىل: 
مد  �إمت��ام  ودون  �لنون مبقد�ر حركتني,  غنة يف  دون  زب ٱ رب  يقر�أ:  من 

�الألف, وبع�سهم ي�سقط �لام من زب ٻ رب 
زب ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  - يف �الآية )4( قال تعاىل: 
ڤڤڤ رب يخطئ بع�ص �لطاب فيقر�أ: زب ٿ رب بتاءين, و�ل�سو�ب 

�أنها بتاء و�حدة. 

�صورة البينة:
زب ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ رب  �الآية )1( قال تعاىل:  - يف 
�لد  �إمتام  و�ل�سو�ب  �لر�ء,  مد  �إمتام  دون  زب ڃ رب  يقر�أ:  من  يخطئ 

وكذلك يف: زب ڌ رب ونحوها. 
يخطئ  رب  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  ق��ال   )2( �الآي��ة  يف   -

بع�ص �لطاب فيقر�أ: زب ٻ رببالك�سر, و�ل�سو�ب �أنها بال�سم.

�صورة الزلزلة:
- يف �الآية )1( قال تعاىل: زب ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ رب يخطئ 

بع�ص �لطاب فيقر�أ: زب ڤ رب ب�سم �لز�ي, و�ل�سو�ب ك�سرها. 
زب چ  زب ڤ ربيخطئ من يقر�أ:  �الآية )5( قال تعاىل:  - يف 
ڇ رب باختا�ص �الألف بعد �حلاء فيقر�أ )�أْوَحَلها( , و�ل�سو�ب �إمتام �لد 
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�لطبيعي مبقد�ر �الألف زب چ ڇ رب.
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  زب  تعاىل:  قال   )6( �الآي��ة  يف   -
فتقرب  �ل�ساد  برقيق  زب ڇ رب  يقر�أ:  من  يخطئ  ڌ ڎ رب 
تفخيمها,  و�ل�سو�ب  �لظاء,  من  قريبة  ينطقها  و�لبع�ص  �ل�سني,  من 

وبع�سهم يقر�أ: زب ڌ رب بفتح �لياء, و�ل�سو�ب �سمها. 

�صورة العاديات:
- يف �الآية )3( قال تعاىل: زب ڱ ڱ ڱ ربيخطئ من يقر�أ: 
عدم  مع  �ليم  �سم  و�ل�سو�ب  )�ل��وغ��ر�ت(  هكذ�  ب��و�و  رب  ڱ  زب 

�إطالتها حتى ال تتحول �إىل و�و مدية.
- يف �الآية )4( قال تعاىل: زب ں ں ڻ ڻ رب يخطئ من يقر�أ: 
�العتد�ل  و�ل�سو�ب  �لفتحة,  زمن  باإطالة  �لنون  بعد  باألف  رب  ں  زب 
�ساًد�  �ل�سني  باإيذ�ء  يقر�أ  وبع�سهم  ونحوها,  رب  ڻ  زب  وكذلك  فيها, 

هكذ� )فو�سطن( و�ل�سو�ب ترقيق �ل�سني.

�صورة القارعة:
ٺ  ٺ ٺ  ڀ ٺ  ڀ  زب  تعاىل:  قال   )1( �الآي��ة  يف   -
�لهاء  باإ�سقاط  رب  ڀ  زب  يقر�أ:  من  ربيخطئ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

وقًفا, و�ل�سو�ب �إمتام �لهاء وهم�سها. 
رب  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال   )٧( �الآي���ة  يف   -
يخطئ بع�ص �لطاب فيقر�أ: زب ڃ رب ب�سكون �لهاء, و�ل�سو�ب �سمها. 
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ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  زب  تعاىل:  قال   )11  ,10( �الآي��ة  يف   -
وفًقا,  و�سًا  بالياء  رب  ڎ  ڌ  زب  فيقر�أ:  �لبع�ص  ربيخطئ  ژ  ڈ 

و�ل�سو�ب �أنها بالهاء �ساكنة و�سا ووقفا؛ الأنها هاء �سكت. 

�صورة التكاثر:
ربيخطئ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  زب  تعاىل:  قال   )4( �الآي��ة  يف   -
بع�ص �لطاب فيقر�أ: زب ڳ رب دون ت�سديد, و�ل�سو�ب �إمتام �لغنة و�سًا 

ووقفا مبقد�ر حركتني. 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال   )6( �الآي�����ة  يف   -
فوق  بهمزة  زب ڻ رب  يقر�أ:  من  يخطئ  ۀہ ہ ہ رب 

�لو�و هكذ�: )لروؤن, لروؤنها(, و�ل�سو�ب �أنهما بالو�و �ل�سمومة فقط. 
زب ہ ھ ھ ھ ھ ے رب  �الآية )8( قال تعاىل:  - يف 
فت�سبح  زب ھ رب  من  �لتوكيد  الم  فيقر�أ مبد  �لطاب  بع�ص  يخطئ 

نافية. 

�صورة الع�صر:
رب  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال   )3( �الآي���ة  يف   -
يف  �الأوىل  �ل��و�و  بتفخيم  رب  ڀ  زب  فيقر�أ:  �لطاب  بع�ص  يخطئ 

�لو�سعني, و�ل�سو�ب ترقيقها.

�صورة الهمزة:
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  قال   )2,1( �الآي��ة  يف   -



17

حديقة الفقرات الثقافية

�أن تقر�أ:  زب ٿ ٹ ٹ رب  ٹ ٹ ڤ ڤ رب ياحظ عند و�سل 
)ُلََزِتنّلذي(.

- يف �الآية )3( قال تعاىل: زب ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ رب يخطئ 
بع�ص �لطاب فيقر�أ: زب ڤ رب بك�سر �ل�سني, و�ل�سو�ب فتحها. 

- يف �الآية )4( قال تعاىل: زب ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ رب يخطئ 
�إىل  فتتحول  ينبذن(  )ال  �لام  مبد  زب ڄ رب  فيقر�أ:  �لطاب  بع�ص 

نفي. 

�صورة الفيل:
ۀرب  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  زب  تعاىل:  ق��ال   )4( �الآي��ة  يف   -
من  قريًبا  �لتاء  بتفخيم  رب  ڻ  زب  فيقر�أ:  �لطاب  بع�ص  يخطئ 
ني( , و�ل�سو�ب  �لطاء, وبع�سهم يقر�أ: زب ڻ رب بالنون هكذ�: )�سجِّ
�أنها بالام, و�إمنا وردت بالنون يف �سورة �لطففني" وهي �الأر�ص �ل�سابعة 
"فهي �حلجارة �لتي نزلت  �أما )�ل�سجيل( بالام  �أرو�ح �لكفار",  وفيها 

على قوم لوط, وقيل �إنها �لطبوخة بالنار".

�صورة قري�س:
- يف �الآية )2,1( قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ رب يخطئ �لبع�ص فيقر�أ: زب ٱ رب دون نطق �لياء 
يخطئ  رب  ٻ  زب  وكذلك  )الإي��اف(,  و�ل�سو�ب   , )الإالف(  هكذ� 
و�لام,  �لهمزة  �ل�سغرة بني  �لياء  ينطق  )�إالفهم( فا  فيقر�أ  بع�سهم 
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و�ل�سو�ب نطقها )�إيافهم(. 

�صورة املاعون:
- يف �الآية )1( قال تعاىل: زب ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ رب 
و�ل�سو�ب  �لهمزة,  بتفخيم  رب  ٹ  زب  فيقر�أ:  �لطاب  بع�ص  يخطئ 

ترقيقها. 
- يف �الآية )٧( قال تعاىل: زب ڍ ڌ ڌ رب يخطئ بع�ص 
�لطاب فيقر�أ: زب ڍ رب مبد �لنون هكذ� )وميناعون(, و�ل�سو�ب 

فتح �لنون فقط. 

�صورة الكوثر:
يخطئ  رب  ڑڑ  ژ  ژ  زب  تعاىل:  ق��ال   )2( �الآي��ة  يف   -
ك�سرها  و�ل�سو�ب  �ل��ام,  بعد  بياء  رب  ژ  زب  فيقر�أ:  �لطاب  بع�ص 

فقط. 
رب  گ  ک  ک  کک  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال   )3( �الآي���ة  يف   -
يخطئ من يقر�أ: زب کرب مبد �لنون )�إنا( و�ل�سو�ب �أنها نون م�سددة 
مفتوحة فقط, وبع�سهم يقر�أ: زب ک ک رب هكذ� )هولبر( , و�ل�سو�ب 
حتقيق همزة �لقطع, وبع�سهم يفخم �لتاء فتقرب لفظا من )�الأبطر(, 

و�ل�سو�ب ترقيقها. 

�صورة الكافرون:
- يف �الآية )2( قال تعاىل: زب ٻ پ پ پ پ رب يخطئ من 
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�لد�ل,  بعد  و�ًو�  يثبت  و�لبع�ص  �سمها,  و�ل�سو�ب  �لباء,  بك�سر  يقروؤها 
و�ل�سو�ب �سمها فقط. 

يخطئ  رب  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  زب  تعاىل:  قال   )4( �الآي��ة  يف   -
�ألف )�أنا( ال  �أن  �لنون حركتني, و�ل�سو�ب  زب ٺ رب مبد  بع�سهم فيقر�أ: 
تنطق و�سا, وبع�سهم يقر�أ: زب ٿ رب بقلقلة �لد�ل, و�ل�سو�ب �إدغامها 

يف �لتاء �إدغاما كاما.
يخطئ  رب  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  زب  تعاىل:  ق��ال   )6( �الآي��ة  يف   -
ي��ق��ر�أ:  وم��ن  �سمها,  و�ل�����س��و�ب  �ل��ن��ون,  بفتح  رب  ڤ  زب  ي��ق��ر�أ:   م��ن 
ب�سكون  يقر�أ  و�لبع�ص  فتحها,  و�ل�سو�ب  و�سًا,  �لياء  ب�سكون  زب ڦ رب 

�لام هكذ�: )وليدين(, و�ل�سو�ب هكذ�: )وِلَ دين(. 

�صورة الن�صر:
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال   )1( �الآي����ة  يف   - 
هكذ�  �حل���اء  هم�ص  ب��ع��دم  ڄرب  زب  ي��ق��ر�أ  م��ن  يخطئ  رب  ڃ 

)و�لفْت(, و�ل�سو�ب �إظهار �حلاء, ومثلها يف �الآية )3(: زب ڇ ڇ 
ڇ ڍڍ رب , و�ل�سو�ب بيان �لهاء بجريان �لنف�ص. 

�صورة امل�صد:
- يف �الآية )3( قال تعاىل: زب گ ڳ ڳ ڳ ڳ رب يخطئ 

بع�ص �لطاب فيقر�أ: )�سي�سلى( , و�ل�سو�ب ترقيق �ل�سني. 
ڱ  ڱ  ڱ  زب  ت���ع���اىل:  ق����ال   )4( �الآي������ة  يف   - 
�لو�و  زب ڱ رب بهمزة قطع مك�سورة بعد  يخطئ من يقر�أ:  ڱ رب 
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وبع�سهم  )وم��ر�أت��ه(  وتنطق  و�سل  همزة  �أنها  و�ل�سو�ب  )و�م��ر�أت��ه(, 
يقر�أ ب�سكون �لهمزة بعد �لر�ء, و�ل�سو�ب فتحها, ومن يقر�أ بفتح �لتاء, 
�لربوطة,  �لتاء  �سم  رب  ڱ  زب  يقر�أ:  وبع�سهم  �سمها,  و�ل�سو�ب 

و�ل�سو�ب فتحها. 

�صورة الإخال�س:
- يف �الآية )2,1( قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ رب يخطئ �لبع�ص عند و�سل �الآيتني فيقر�أ ب�سكون �لد�ل, و�ل�سو�ب 
�أنها منونة بال�سم فيلتقي �ساكنان فيلزم ك�سر �ل�ساكن �الأول؛ لنع �لتقائه 
مع  �ل�سمد(  )�أحُدِناه  �لالة,  لفظ  من  �لام  وهو  �لثاين  بال�ساكن 

ترقيق الم )�هلل( و�سًا, وتفخم �إذ� �بتدئ بها. 
- يف �الآية )4( قال تعاىل: زب ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ رب يخطئ 
من يقر�أ: زب ٺ ٿ رب ب�سكون �لفاء, و�ل�سو�ب �سمها, ومن يقر�أ 
بهمزة بعد �لفاء و�ل�سو�ب و�و, و�لبع�ص يرك �لقلقلة وقًفا على ما يلي: 

َمُد, َيِلد, ُيوَلد, �أَحُد (. ) �أََحُد, �ل�سَ

�صورة الفلق:
بع�ص  يخطئ  زب ٿ ٿ ٹ ٹ رب  تعاىل:  قال   )1( �الآية  يف 
ومثلها يف  ترقيقها,  و�ل�سو�ب  زب ٿ رب  بتفخيم همزة  فيقر�أ  �لطاب 
جميع �لقر�آن, و�لبع�ص يقر�أ: زب ٿ ٿ رب كاأنها همزة و�سل, و�ل�سو�ب 
حتقيقها فهي همزة قطع مع �لتاأكيد على �سكون �لام ولي�ص فتحها, وذلك 

يف �لعوذتني, و�لبع�ص يرك �لقلقلة وقًفا على {�لَفَلِق, َخَلَق, َوَقَب }.
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�صورة النا�س:
- يف �الآية )4( قال تعاىل: زب ژ ڑ ڑ ک رب يخطئ 
و�ل�سو�ب  �سمها,  �أو  �الأوىل  �لو�و  بك�سر  رب  ڑ  زب  فيقر�أ:  �لبع�ص 

فتحها. 
- يف �الآية )6( قال تعاىل: زب ڳ ڳ ڳ رب يخطئ من 
و�ل�سو�ب  )�أّجّنة(,  هكذ�  �ليم  يف  �لام  باإدغام  رب  ڳ  زب  يقر�أ: 
�إظهار �لام فهي الم قمرية, و�لبع�ص يقر�أ بفتح �ليم فيتحول �لعنى 
مبعنى  ك�سرها  و�ل�سو�ب   , لل�ساحلني(  �هلل  �أعدها  �لتي  ة  )�َلنَّ �إىل 
نحو  يف  �لغنة  يرك  وبع�سهم  �هلل(,  خملوقات  من  هم  �لذين   )�ل��ن 
ِة} , و�ل�سو�ب �إمتام �لغنة مبقد�ر حركتني يف  ِا�ص, �ِلنَّ ِا�ص, �َلَنّ {�لنَّ

كل نون �أو ميم م�سددة وقًفا وو�سًا.

الغذاء يف القراآن

يتم  كيف  ولكن  تعاىل,  �هلل  �إن��ه  حقيقة؟  �لغذ�ء  ي�سنع  �ل��ذي  من 
�لثمار  �أين تخرج  يعرفو� من  �أن  �أوروب��ا  �لعلماء يف  �أر�د  وباأية خطو�ت؟ 

و�حلبوب؟ فقالو�: لرن�قب �لكان �لذي تخرج منه �لثمار. 
فوجدو� �أن �لثمار تخرج من مكان �لزهور, فتتبعو� �أماكن �لزهور, 
لتكون  تاأتي  �لتي  �ل��و�د  فوجدو�  �لنبات,  مع  ف�ساور�  �لنبات,  ف�سرحو� 
يف  فوجدو�  �لورقة  حو�  ف�سرَّ �ل�سجر,  �أور�ق  من  تاأتيهم  و�حلبوب  �لثمار 
�لبا�ستيد�ت  ��سمه  �سيء  �لركيبات  تركيبات خمتلفة, من هذه  �لورقة 
هذه  الأن  �الأ�سفر؛  �للون  ُيَكون  �ل��ذي  هو  �أخ�سر  لونه  �سيء  �ل�سر�ء, 
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�ل�سانع ت�سعف وت�سمحل, فيتحول �للون �إىل لون �آخر وج�سم و�لورقة هو 
ج�سم �لورقة, فركزو� على هذ� �ل�سنع فماذ� وجدوه يفعل؟ 

وجدوه يحول �لطاقة �ل�سم�سية, وثاين �أك�سيد �لكربون من �لهو�ء, 
متتابعة  مت�سل�سلة  عملية   )40( حو�ل  يف  �الأر���ص  من  ياأتي  �لذي  و�لاء 
يتكثف  ثم  �سكر,  �لنهاية  ليكون يف  �لدقة  بالغ  الإنزميات مركبة بركيب 
وي�ساف  دهن,  فيكون  �ل�سكر  ذلك  ويختزل  ن�سا,  في�سبح  �ل�سكر  ذلك 
�إليه ذرة نيروجني فيكون بروتني, يعني �أن جميع �الأكل من هذ� �ل�سنع 

�الأخ�سر.
و�ل��ادة  �ل�سر�ء,  �ل��ادة  يخرج  و�ل�سجر  �لنبات,  يخرج  و�ل��اء 
�هلل,  كتاب  يف  ذل��ك  لنقر�أ  تعالو�  و�لثمار,  �حلبوب  تخرج  �ل�سر�ء 
بالاء؛  �أي  رب  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  ت��ع��اىل:   ق��ال 
�سيء  كل  نبات  من  �أي   .)٩٩ )�الأن��ع��ام:  رب  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  زب 
زب ڻ رب �أي �سيء لونه �أخ�سر, ويقال خ�سًر� يف لغة �لعرب: �إذ� كان 

ۀ  زب  �سناعي  ولي�ص  فطري  �أخ�سر  لونه  عنه  نتحدث  �لذي   �ل�سيء 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  زب  �الأخ�سر  �ل�سيء  م��ن  �أي  رب  ۀ 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
�لقنو�ت  تلك  ونخرج  �لنات  نخرج  �الأخ�سر  ذلك  من  ۆ ۈۈ رب 

ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  زب  �لد�نية 
رب  ٴۇۋ  ۈۈ  زب  جاء  �أي��ن  من  يريكم  �لثمر  يطلع  ما  �أول  رب  ۈۈ 

 �إذ� هرم �أ�سفر, يريكم عاقته بال�سيء �الأخ�سر زب ۋ ۅ ۅۉ ۉ 
ې رب.
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لو كان �لقر�آن من عند حممد ملسو هيلع هللا ىلص لقال: هو �لذي �أنزل من �ل�سماء 
يذكر  وال  مر�كًبا,  حًبا  منه  فاأخرجنا  �سيء  كل  نبات  به  فاأخرجنا  ماء 

�الأخ�سر هذ�, ال يذكر �ل�سر �أبًد�. 
من يقول له: ال؟ من يقول له: �أخطاأت؟ ال, لكن �الأمر لي�ص كذلك, 
من �لنبات �سيء �أخ�سر متخ�س�ص يف �إنتاج �لغذ�ء للب�سرية, حاول �لعلماء 
يف �ل�سرق و�لغرب �أن ي�سنعو� مثل هذ� �ل�سنع �الأخ�سر فعجزو� فعجزو� 
�لتحويات,  بهذه  يقوم  �ل��ذي  �لوحيد  �الأخ�سر  �ل�سنع  لكنه  فعجزو�, 

و�لذي ت�سر �إليه �الآيات �لقر�آنية.
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  زب 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇۋ 

ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې رب )�الأنعام:٩٩(.

اإعجاز القراآن

قال تعاىل: زب ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ رب )�لذ�ريات(.
 وقال تعاىل: زب ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ رب )�لتني(. 

�إىل  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �أر���س��د  فقد  �الإع��ج��از,  من  �الإن�سان  خلق  �إن 
�لتفكر يف خلق �الإن�سان, فلو تاأمل �الإن�سان كيفية خلق �لر�أ�ص وكرثة ما 
فيه من �لعظام, وكيف ركبه -�سبحانه وتعاىل- على �لبدن, وجعله عالًيا 
علو �لر�كب على مركوبه, وجعل فيه �حلو��ص �لم�ص و�آالت �الإدر�ك من 

�لب�سر و�ل�سمع و�لذوق و�للم�ص. 
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وجعل حا�سة �لب�سر يف مقدمته؛ ليكون كالطلعة و�حلر�ص و�لكا�سف 
جملهما  ثم  ومقد�رهما,  وهيئتهما,  �لعينني,  ن  ح�سَّ كيف  و�نظر  للبدن, 
و�ل�سوء  �لبا�سر  �لنور  ذلك  �أودعهما  ثم  و�سًر�,  لهما  غطاًء  باالأجفان 
وخلق  �ل�سمع  له  �سّق  ثم  و�الأر����ص,  �ل�سماء  بني  ما  يخرق  �ل��ذي  �لباهر 
حكمة  و�قت�ست  منها,  �لق�سود  ح�سول  يف  و�أبلغها  خلقة  �أح�سن  �الأذن 
يتجاوزه  فا  �ل��ر�رة  غاية  � يف  مرًّ �الأذن  ماء  �أن جعل  -�سبحانه-  �لرب 
�حليو�ن وال يقطعه د�خًا �إىل باطن �الأذن, بل �إذ� و�سل �إليه �أعمل �حليلة 
قابلة  �لعني �سحمة  فاإن  ليحفظهما,  ملًحا  �لعينني  يف رجوعه وجعل ماء 
للف�ساد فكانت ملوحة مائها �سيانة لها وحفًظا, وجعل ماء �لفم عذًبا حلًو� 
ليدرك به طعم �الأ�سياء على ما هي عليه؛ �إذ لو كان على غر هذه �ل�سفة 
�الأ�سياء  طعم  ��ستمر  �ل��ر�رة  لفمه  عر�ص  �أن  كما  طبيعته,  �إىل  الأحالها 

مبر�رة, وقيل: 
ومن يُك ذ� فم مرٍّ مري�ص يجد مر� به �ل�ماء �ل���زالال

فيه  �أودع  حيث  وهيئته,  �سكله  فاأح�سن  �لوجه  يف  �الأنف  ن�سب  ثم 
�أنو�ع �لرو�ئح �لطيبة و�لبيثة, حيث تدوم  حا�سة �ل�سم �لتي يدرك بها 
�لر�ئحة ثاث دقائق ثم تختفي, وحا�سة �ل�سم ال تز�ل حمرة للعلماء ... 

�سبحان �هلل �لعظيم.
و�آالت  �لنافع  فيه  و�أودع  به,  و�أليقه  مو�سع  �أح�سن  يف  �لفم  و�سق 
جعله  حيث  �لل�سان,  به  و�أودع  و�لقطع,  �لطحن  و�آالت  و�لكام  �ل��ذوق 
ترجماًنا للقلب, و�لل�سان ال يت�سرف �إال بو��سطة �لرطوبة �لحيطة به, فلو 

كان بارًز� �سار عر�سة للحر�رة و�ليبو�سة و�لن�ساف. 
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ثم زين -�سبحانه- �لفم باالأ�سنان فاأحكم �أ�سولها, وحدد روؤو�سها 
ن  وبّي�ص لونها, ورتَّب �سفوفها, ثم �أحاطها بحائطني, هما �ل�سفتان فح�سَّ

لونهما و�سكلهما وو�سعهما وجعلهما غطاًء للفم. 
و�قت�ست حكمة �هلل �أن جعل �ل�سفتني حلًما �سرًفا ال عظم فيه وال 

ع�سب؛ ليتمكن بهما من م�ص �ل�سر�ب, وي�سهل عليه فتحهما وطبقهما.
و�ل�سونة  و�ل�سعة  �ل�سيق  يف  �الأ�سكال  خمتلفة  �حلناجر  وخلق 
�الأ�سو�ت  بذلك  فاختلفت  و�لق�سر,  و�لطول  و�للني  و�ل�سابة  و�لنعومة 
�ل�سحيح  كان  ولهذ�  ن��ادًر�؛  �إال  �سوتان  ي�ستبه  يكاد  وال  �ختاف  �أعظم 
�لعالني  رب  �هلل  فتبارك  �الأ���س��و�ت,  بني  لتمييزه  �الأعمى  �سهادة  قبول 

و�أح�سن �لالقني. 

�سبحان اخلالق

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ رب )�لبقرة(.
-�سبحانه  �هلل  �سرب   .. �لعجيب  �ل�سعيف  �لخلوق  هذ�  �لبعو�سة 
وتعاىل- به مثًا .. "بعو�سة"؛ ليبني للنا�ص �أن هذ� �لخلوق �ل�سغر يف 

حجمه عظيم يف خلقه. 

اإليكم هذه املعلومات عنها: 
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هي �أنثى لها )100( عني يف ر�أ�سها, ولها يف فمها )48( �سًنا, لها 
ثاثة قلوب يف جوفها بكل �أق�سامها, لها �ست �سكاكني يف خرطومها, ولكل 
�أجنحة, يف كل طرف مزودة بجهاز حر�ري  لها ثاثة  و�حدة وظيفتها, 
�للد  لون  لها  يعك�ص  وظيفته:  �حلمر�ء,  حتت  �الأ�سعة  نظام  مثل  يعمل 
تر�ه, مزودة بجهاز تخدير  بنف�سجي؛ حتى  لون  �إىل  �لظلمة  �لب�سري يف 
مو�سعي ي�ساعدها على غرز �إبرتها دون �أن يح�ص �الإن�سان, وما يح�ص به 

كالقر�سة هو نتيجة م�ص �لدم. 
مزودة بجهاز حتليل دم, فهي ال ت�ست�سيغ كل �لدماء, ومزودة بجهاز 
بجهاز  وم��زودة   ,� ج��دًّ �لدقيق  خرطومها  يف  ي�سري  حتى  �ل��دم؛  لتمييع 
لل�سم ت�ستطيع من خاله �سم ر�ئحة عرق �الإن�سان من م�سافة ت�سل �إىل 
)60( كم, و�أغرب ما يف هذ� كله �أن �لعلم �حلديث �كت�سف �أن فوق ظهر 
وهذ�  �لجهرية,  بالعني  �إال  ُترى  ال   � جدًّ �سغرة  ح�سرة  تعي�ص  �لبعو�سة 

 م�سد�ق لقوله تعاىل: زب ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌڌ رب )�لبقرة: 26(.

ي���ا م���ن ي����رى م����دَّ �ل��ب��ع��و���ص ج��ن��اح��ه��ا
�الأل����ي����ل  �ل���ب���ه���ي���م  �ل���ل���ي���ل  يف ظ���ل���م���ة 

ُع����روِق����ه����ا يف ن��ح��ره��ا َم����ن����اط  وي������رى 
���ل ���حَّ �ل���نُّ �ل����ِع����ظ����ام  ت���ل���ك  و�لُ��������خ يف 

�م����������ُ�ْ َع�����ل�����ىَّ ب����ت����وب����ٍة مت����ح����و ب��ه��ا 
ل �الأوَّ �ل�����زم�����ان  يف  م���ن���ي  ك�����ان  م����ا 
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ما تاريخ طباعة القراآن الكرمي؟

�أول طباعة للقر�آن �لكرمي كانت يف �لبندقية عام )1530م(, لكن 
�أتلفت فور ظهورها باأمر �لكني�سة, ثم طبع يف هامبورج يف  هذه �لطبعة 
�ألانيا, عام )1٧02م(, ثم كانت �أول طباعة �إ�سامية للقر�آن �لكرمي عام 
��سمه  م�سلم  رجل  يد  على  رو�سيا  يف  �سانت�سبورج  مدينة  يف  )1٧8٧م( 
تربيز  مدينة  يف  ثم  )1828م(  عام  طهر�ن  يف  طبع  ثم  عثمان,  م��والي 
ثم  عام )18٧٧م(,  تركيا  ثم طبع يف  ا,  �أي�سً عام )1828م(  �إي��ر�ن  يف 
كانت �أول طبعة ر�سمية للقر�آن �لكرمي �لتي طبعها �الأزهر �ل�سريف عام 
)1٩23م(, ثم تو�لت �لطبعات �لتعددة يف �ستى بقاع �لعامل �الإ�سامي, 
ثم منَّ �هلل - تعاىل - على �أمة �الإ�سام بقيام جممع �للك فهد لطباعة 
�ل�سحف �ل�سريف, وهذ� �لجمع �لذي ُجّهز باأحدث �لتجهيز�ت و�لعد�ت, 
يطبع ما يزيد على ع�سرة مايني ن�سخة �سنوًيا, تخرج يف �أجمل �سورة, 
و�أدق طباعة, حتت �إ�سر�ف علماء �لقر�آن, و�لقر�ء�ت �لعروفني يف �لعامل 

�الإ�سامي.

اآية اليتامى:
زب ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ  هي �الآية: 
چ چڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ رب )�لن�ساء: 2(. و�الإيتاء �الإعطاء, و�ليتيم 
وكان  �لبلوغ,  يتم  و�ل��ده وكان طفًا ومل  تويف  �أو  له,  �أم  �أو  �أب  هو من ال 
يقال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: "يتيم �أبي طالب" باعتبار ما كان. ويف �الآية �لنهي عن 
�إبد�ل �أمو�ل �ليتامى بالرديء من �أمو�ل �لو�سي على �ليتيم, و�لعنى: ال 
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تاأكلو� �أمو�ل �ليتامى, وهي حمرمة خبيثة, وال تدعو� �لطيب من �أمو�لكم, 
وكان �أهل �لاهلية ال يورثون �لن�ساء و�ل�سبيان, وياأخذ �الأكرب من �الأوالد 

�لر�ث كله.

اآية ال�صتئذان:
رب  ڭ  ۓ  ےۓ  ھے  ھ  زب  �الآي�����ة:  ه��ي 
)�لنور: 58(. خ�ص بها �أكرث �لنا�ص لا�ستئذ�ن, ويروى �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
�أر�سل غاًما من �الأن�سار يقال له مدلج �إىل عمر بن �لطاب – ر�سي 
�هلل عنه- ظهرة ليدعوه, فوجده نائًما قد �أغلق عليه �لباب, فدّق عليه 
و�نك�سف منه �سيء, فقال:  فا�ستيقظ عمر,  �لغام, فناد�ه عمر ودخل, 
هذه  يف  علينا  �لدخول  عن  وخدمنا  ون�ساءنا  �أبناءنا  نهى  �هلل  �أن  وددت 
�الآية قد  ملسو هيلع هللا ىلص, فوجد هذه  ر�سول �هلل  �إىل  �نطلق  ثم  ب��اإذن,  �إال  �ل�ساعات 

�أنزلت, فخّر �ساجًد� هلل.

القراآن تبيان لكل �صيء:
)�لنحل:  رب  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  زب  تعاىل:  ق��ال 
8٩(, وقال تعاىل: زب ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ رب )�الأنعام: 38(. يعني ما 
ترك �هلل �سيًئا من �أمر �لدين �إال وقد دلل عليه يف �لقر�آن, �إما داللة مبينة 
م�سروحة, و�إما جمملة يتلقى بيانها �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص, �أو يتفكر فيها �ل�سلمون 
مبرجعية �لقر�آن, وينتهون فيها �إىل ر�أي يجمعون عليه, �أو يتدبرها �لعلماء 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  زب  ومنه:  �لكتاب,  من  ثبت  ما  على  قيا�سا 
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ۀہ ہہ رب )�حل�سر: ٧(. فاأجمل يف هذه �الآية ما مل ين�ص عليه 
�إال  باأنه مل يفرط يف �لكتاب من �سيء  مما مل يذكره, ف�سدق خرب �هلل 

زب چ چ  قال:  �إذ  تاأ�سيًا, ف�سدق  �أو  وتف�سيًا  له,  تبياًنا  ذكره, 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ رب )�لائدة: 3(.

�صورة الإخال�س:
�سورة مكية, �ُسئل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ربه فاأمره �أن يقول لهم �إنه �لامع 
ل�سفات �لكمال �لو�حد �الأحد, �لق�سود يف �حلو�ئج �لغني عن كل �سيء, 

وهو �ل�سميع �لب�سر.

�صورة النا�س:
�سورة مكية, ياأمر �هلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص �أن يلجاأ �إليه وي�ستعيذ به يف دفع �سر 
عظيم يخفى على �لنا�ص �إدر�كه؛ الأنه ياأتيهم من جهة �سهو�تهم و�أهو�ئهم 

فيوقعهم ذلك فيما نهو� عنه. 

�صورة امللك:
�سورة مكية توجه �الأفكار وتلفت �الأنظار �إىل �آثار قدرة �هلل �لباهرة 
يف �الأنف�ص و�الآفاق علوها و�سافلها؛ وليكون ذلك �سبيًا �إىل �الإميان باهلل 
فيعرفون  جهنم  يف  يلقون  �لذين  �لكافرين  حال  وبيان  �الآخ��ر,  و�ليوم 
بذنوبهم ويتح�سرون على م�سرهم, �أما من خافو� ربهم و�آمنو� به فلهم 

مغفرة وعفو و�أجر كبر مبا قدمو� وبذلو�.
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اأمثال وحكم �سورة البقرة

)�لبقرة:  رب  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  زب  تعاىل:  قال   )1(
�لف�ساد يف نف�سه و�نحرف به �عتقاده  10(. وُي�سرب �لثل لن ��ست�سرى 

فيز�د له فيهما, �إما عن و�قع, و�إما دعاء عليه. 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال   )2(
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ رب )�لبقرة(؛ هو مثل 
�أو �لذي يعرف  من يتعلم �لعلم ليعمل به, فيعمل ب�سده, فكاأنه ما علم, 
�إىل  �أو �لذي ي�ستمع  �ل�سر,  �إتيان  �إىل  �لر و�ل�سر ليختار �لر فيعمد 

�آيات �هلل فيظن �أنه �سيعلن �إ�سامه, فاإذ� به ي�ستهزئ مبا �سمع. 
)�لبقرة(؛  رب  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  ق��ال   )3(
وُي�سرب �لثل لن له كل �حلو��ص يدرك بها وال يفهم عنها, فال�سمم �ن�سد�د 
�الأذنني عن �ل�سمع, و�لبكم �لعجز عن �لنطق, و�لعمى ذهاب �لب�سر, �إال 
�أن ذلك كله لي�ص عن حقيقة و�إمنا مق�سوده نفي �الإدر�كات عنها من جهة 

تعقلها, وعلماء �لنف�ص ي�سمون ذلك �ل�سمم, �أو �لبكم, �أو �لعمى �لعقلي.

اأمثال وحكم �سورة الن�سقاق

رب  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
مكتوب  �الإن�سان  كاأمنا  �حلياة,  يف  للكدح  �لثل  ُي�سرب  6(؛  )�الن�سقاق: 
ب يف معي�سته �إىل �أن ميوت ويلقى ربه, �أو يلقى  عليه �أن يعمل ويكّد وين�سَ
كتاب عمله, فاأما من �أوتى كتابه بيمينه فذلك هو �لفائز, ومن يوؤتى كتابه 

ور�ء ظهره فذلك هو �لا�سر.
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اأمثال وحكم �سورة البلد

قال تعاىل: زب ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ رب )�لبلد: 4( ُي�سرب بهذه 
�لعبارة �لقر�آنية �لثل فيما يقا�سيه �الإن�سان يف �حلياة, وما يكابد من �أعباء 
ب, ومنه �لكبد؛ الأنه دم تغلظ  �لدنيا. و�أ�سل �لكبد: �ل�سدة و�لعناء و�لن�سَ
و��ستد, ويقال: كابدت �الأمر: قا�سيت �سدته. ومل ي�سنع �هلل خلًقا يكابد 
ما يكابد �بن �آدم, وهو مع ذلك �أ�سعف �للق. قيل �أول ما يكابد �سيق 
�لرحم يف بطن �أمه و�آالم �لياد, و�أن تقطع �سرته, ويقمط له �لقماط, 
وهو  و�لفطام  �أ�سنانه,  نبت  ثم  �الرت�ساع,  ويكابد  بالرباط,  عليه  وي�سد 
�أ�سد عليه من �للطام, ويكابد �لتان.. ثم يكابد �لعّلم و�سولته, و�لوؤدب 
�الإخ��وة,  و��ستعباد  �الأبوين  �أو�م��ر  ويكابد  وهيبته,  و�الأ�ستاذ  و�سيا�سته, 
و�سيطرة �الإخو�ن و�لان, ومتاعب �لر�هقة, و�لبحث عن عمل و�ل�سعي 
وم�ساكل  �الأوالد,  و�سو�غل  و�الأ�سرة  �ل��زو�ج  وهموم  �لعي�ص,  لقمة  ور�ء 
ولا  �لعمر  و�ن�سر�م  �ل�سيخوخة  بد�ية  ثم  و�لروؤ�ساء..  و�لر�ن  �لدم 
يق�ِص �آماله, وهجمة �الأمر��ص و�لكرب و�لهرم, وم�سائب يكرث تعد�دها, 
�لال و�لنف�ص و�ل�سم, وال مي�سي  �إير�دها, ويكابد حمن  ونو�ئب يطول 
و�سغطة  �لوت  يكون  ثم  م�سقة..  ويكابد  �سدة,  فيه  يقا�سي  �إال  يوم  عليه 
�لقرب وظلمته, ثم �لبعث و�لعر�ص و�حل�ساب, �إىل �أن ي�ستقر �لقر�ر, �إما 

يف �لنة �أو يف �لنار. فيا لها من مكابد�ت ومكابد�ت.
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الأجوبة اخلالدة على ل�سان القراآن

من �صورة البقرة:
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  زب   -1 

ڱ رب )�لبقرة(.

ج- زب ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ رب )�لبقرة(.

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  زب   -2
ې ى ى ائ ائ رب )�لبقرة(.

ج زب ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ رب )�لبقرة(.

ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  زب   -3
)�لبقرة:  رب  ۓۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

.)61

ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  زب  ج 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ائائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ 

ېئىئ ىئ ىئ رب )�لبقرة: 61(.

4- زب ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎڈ رب )�لبقرة: 80(.

ج زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ رب )�لبقرة: 80(.
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5- زب ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئۇئ رب )�لبقرة: 
.)111

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  زب  ج   
ىئ رب )�لبقرة: 111(.

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب   -6
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ رب )�لبقرة: 113(.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  زب  ج 
ڦ ڦڦ ڦ رب )�لبقرة: 113(.

٧- زب ڻ ۀ ۀ ہ رب )�لبقرة: 116(.

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  زب  ج 
ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ رب )�لبقرة(.

رب  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  زب   -8
)�لبقرة: 118(.

ج زب وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئېئ ىئ 
ىئ ىئ ی ی رب )�لبقرة: 118(.

 ٩- زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ رب)�لبقرة: 135(.

ج زب پ پ ڀ ڀڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ رب )�لبقرة: 135(.

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  زب   -10
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉۉ رب )�لبقرة(.

ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  زب   - ج 
ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ رب )�لبقرة:140(.

11- زب ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ رب )�لبقرة: 258(.

 ج- زب ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ رب )�لبقرة: 258(.

ٺ  ڀڀڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب   -12
ٺ ٺ ٺ ٿٿ رب )�لبقرة: 260(.

ج - زب ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ رب )�لبقرة: 260(.

من �صور اآل عمران:

ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  زب   -1
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭڭ رب )�آل عمر�ن: 11٩(.

 ج زب ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇرب)�آل عمر�ن: 11٩(.

عمر�ن:  )�آل  رب  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  زب   -2
.)168
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)�آل  رب  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  زب  ج- 
عمر�ن: 168(.

چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  زب   -3
ڇ ڇ ڇڇ رب )�آل عمر�ن: 183(.

ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  زب  ج- 
ڑ ڑ کک رب )�آل عمر�ن: 183(.

من �صورة الن�صاء:

رب)�لن�ساء:  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  زب   -1
.)15٧

زب ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ج- 
ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 

ڱ ں ں رب )�لن�ساء(.

من �صورة املائدة:

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  زب   -1 
ڻڻ رب )�لائدة: 1٧(.

ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب  ج- 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېې ې رب )�لائدة: 1٧(.
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)�لائدة:  رب  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب   -2
.)18

زب پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ  ج- 
رب  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ 

)�لائدة: 18(. 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  زب   -3

ک ک گ گ گگ ڳڳ رب)�لائدة: 2٧(.
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  زب  ج- 

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھھ ھ ے ے ۓ رب )�لائدة(.
4- زب ۉ ې ې ې ېى رب )�لائدة: 64(.

رب  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  زب  ج- 
)�لائدة: 64(.

5- زب ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ رب )�لائدة: ٧3(.
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳڱ  ڳ  ڳ  گ  گ  زب  ج- 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ رب )�لائدة: ٧3(.
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  زب   -6

ڎ ڈ ڈ ژژ رب )�لائدة: 116(.

ج- زب ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
)�لائدة:  ڱڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہہ ھ ھ رب 

.)116
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معاين كلمات �سورة ال�سحى

تف�سريهاالكلمةالآية
)�أق�سم( بوقت �رتفاع �ل�سم�صو�ل�سحى1

�سكن �أو ��ستد ظامه�سجى2

ما تركك منذ �ختارك )جو�ب �لق�سم(ما وّدعك ربك3

ما �أبغ�سك منذ �أحبكما قلى3

�أمل يعلمك ربك قد علمك..�أمل يجدك..6

طفًا مات �أبوك و�أنت جننييتيًما6

ف�سمك �إىل من يكفلك ويرعاكفاآوى6

غافًا عن �أحكام �ل�سر�ئع�ساال٧

فهد�ك �إىل مناهجها مبا �أوحى �إليكفهدى٧
فقًر� عدمًياعائا8
فر�ساك مبا �أعطاك ومنحكفاأغنى8

فا تغلبه على ماله وال ت�ستذلهفا تقهر٩

فا تزجره, و�رفق بهفا تنهر10
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معاين كلمات �سورة ال�سرح

تف�سريهاالكلمةالآية
�أمل نف�سح باحلكمة و�لنبوة )قد �أف�سحنا(�أمل ن�سرح1
خّففنا عنك و�سّهلنا عليكوو�سعنا عنك2
حملك "�أعباء �لنبوة و�لر�سالة"وزرك2

�ل�����ذي �أن��ق�����ص 3
�أثقله حتى �سمع له تقي�ص "�سوت" ظهرك

من عبادة �أديتهافاإذ� فرغت ٧
فاجتهد و�تبعها بعبادة �أخرىفان�سب٧
فاجعل رغبتك يف جميع �سوؤونكفارغب8

معاين كلمات �سورة التني

تف�سريهاالكلمةالآية
)ق�سم( مبنبتيهما من �الأر�ص �لباركةو�لتني و�لزيتون1
جبل �لناجاة للكليم مو�سىوطور �سنني2
مكة �لكرمة�لبلد �الآمني3
)جو�ب �لق�سم( باالأربعة قبلهلقد خلقنا4
�أكمل تعديل و�أح�سن �سورة�أح�سن تقومي4
رددنا �لكافر �أو جن�ص �الإن�سانرددناه5
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تف�سريهاالكلمةالآية
�إىل �لنار �أو �لهرم و�أرذل �لعمر�أ�سفل �سافلني5
غر مقطوع عنهمغر ممنون6
بالز�ء بعد �لبعث و�حل�ساببالدين٧

معاين كلمات �سورة العلق

تف�سريهاالكلمةالآية
دم جامد ��ستحال �إليه �لنيعلق2
علم �الإن�سان �لكتابة بالقلمعلم4
حًقاكا6
ليجاوز �حلد يف �لع�سيانليطغى6
�لرجوع يف �الآخرة للجز�ء�لرجعى8
�أخربين�أر�أيت٩

لن�سحبنه بنا�سيته على �لنارلن�سفعا بالنا�سية15
�أهل جمل�سه من قومه وع�سرتهفليدع ناديه1٧
مائكة �لعذ�ب لره �إىل �لنار�سندع �لزبانية18
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معاين كلمات �سورة القدر

تف�سريهاالكلمةالآية
�بتد�أنا �إنز�ل �لقر�آن �لعظيم�أنزلناه1
ليلة �ل�سرف و�لعظمةليلة �لقدر2
جربيل عليه �ل�سام�لروح4
بكل �أمر من �لر و�لربكةمن كل �أمر4
على �أولياء �هلل و�أهل طاعته�سام هي5

معاين كلمات �سورة البينة

تف�سريهاالكلمةالآية
مز�يلني ما هم عليه من �لكفرمنفكني1
�حلجة �لو��سحة وهي �لر�سولتاأتيهم �لبينة1
مكتوًبا فيها �لقر�آن �لعظيم�سحًفا2
منزهة عن �لباطل و�ل�سبهاتمطهرة2
�آيات و�أحكام مكتوبةفيها كتب3
م�ستقيمة حقة عادلة حمكمةقّيمة3
يف �لر�سول بني موؤمن وجاحدما تفرق4
بالهدى وكان �حلق �أال يتفرقو�جاءتهم �لبينة4
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تف�سريهاالكلمةالآية
�لعبادة�لدين5
مائلني عن �لباطل �إىل �الإ�سامحنفاء5
�للة �ل�ستقيمة �أو �لكتب �لقيمةدين �لقيمة5
�لائق �أو �لب�سر�لربية6

معاين كلمات �سورة الزلزلة

تف�سريهاالكلمةالآية

عند زلزلت �الأر�ص1 م��ت��ك��رًر�  عنيًفا  حت��ري��ًك��ا  ح��رك��ت 
�لنفخة �الأوىل

كنوزها وموتاها يف �لنفخة �لثانية�أثقالها2
تدل بحالها على ما عمل عليهاحتدث �أخبارها4
جعل يف حالها داللة على ذلك�أوحى لها5
يخرجون من قبورهم �إىل �لح�سري�سدر �لنا�ص6
متفرقني على ح�سب �أحو�لهم�أ�ستاًتا6
وزن �أ�سغر منلة �أو هباءةمثقال ذرة٧
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معاين كلمات �سورة العاديات

تف�سريهاالكلمةالآية

)ق�سم( باليل تعدو يف �لغزوو�لعاديات1

هو �سوت �أنفا�سها �إذ� عدت�سبًحا1

�ل��خ��رج��ات �ل���ن���ار ب�����س��ك ح��و�ف��ره��ا فالوريات قدًحا2
�الأحجار

�لباغتات للعدو وقت �ل�سبحفالغر�ت �سبًحا3

هيجن يف �ل�سبح غباًر�فاأثرن به نقًعا4

فتو�سطن فيه من �الأعد�ءفو�سطن به جمًعا5

بطبعه �إال من رحم �هلل )جو�ب �لق�سم(�إن �الإن�سان6

لكفور جحودلكنود6

الأجل �لال�إنه حلب �لر8

لقوي جمد يف حت�سيله متهالك عليهل�سديد8

�أُثر و�أُخرج ونرثبعرث٩

جمع و�أظهر �أو مّيزح�سل10
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معاين كلمات �سورة القارعة
تف�سريهاالكلمةالآية

�لقيامة تقرع �لقلوب باأهو�لها�لقارعة1
هو طر كالبعو�ص يتهافت يف �لناركالفر��ص4
�لتفرق �لنت�سر�لبثوث4
كال�سوت �ل�سبوغ باألو�ن خمتلفةكالعهن5
�لفرق باالأ�سابع ونحوها�لنفو�ص5
رجحت مقادير ح�سناته ثقلت مو�زينه6
رجحت مقادير �سيئاتهخفت مو�زينه8
فماأو�ه جهنم يهوى فيهافاأمه هاوية٩

ما هي و�لهاء لل�سكتماهيه10

معاين كلمات �سورة التكاثر
تف�سريهاالكلمةالآية

�سغلكم عن طاعة ربكم�ألهاكم1
�لتباهي بكرثة متاع �لدنيا�لتكاثر1
متم ودفنتم يف �لقبورزرمت �لقابر2

علم 5 ت��ع��ل��م��ون  ل���و 
�ليقني

لو تعلمون ما لكم علًما يقيًنا لا �ألهاكم 
�لتكاثر

و�هلل لرون �لحيملرون �لحيم6
تنف�ص �ليقني وهو �ل�ساهدةعني �ليقني٧
�لذي �ألهاكم عن طاعة ربكم�لنعيم8
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معاين كلمات �سورة الع�سر

تف�سريهاالكلمةالآية
)ق�سم( بالدهر �أو ع�سر �لنبوة�لع�سر1
جن�ص �الإن�سان )جو�ب �لق�سم(�إن �الإن�سان2
خ�سر�ن ونق�سان وهلكةلفي خ�سر2
بالر كله �عتقاًد� وعماتو��سو� باحلق3
عن �لعا�سي وعلى �لطاعات و�لباءتو��سو� بال�سرب3

معاين كلمات �سورة الفيل

تف�سريهاالكلمةالآية
وقعت �لق�سة يف عام مولده ملسو هيلع هللا ىلصباأ�سحاب �لفيل1
�سعيهم لتخريب �لكعبةيجعل كيدهم2

ت�سييع و�إبطال وخ�سارت�سليل2

جماعات متفرقة متتابعةطًر� �أبابيل3

طني متحجر حمرق )�آجر(�سجيل4

كتنب �أكلته �لدو�ب فر�ثتهكع�سف ماأكول5
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معاين كلمات �سورة املاعون

تف�سريهاالكلمةالآية
�أخربين �لذي يكذب من هو؟�أر�أيت �لذي1
يجحد �لز�ء الإنكار �لبعثيكذب بالدين1
يدفعه دفًعا عنيًفا عن حقهيدع �ليتيم2
ال يحب وال يبعث �أحًد�ال يح�ص3
عذ�ب وهاك, �أو و�د يف جهنمفويل4
نفاًقا �أو رياًءللم�سلني4
غافلون غر مبالني بها�ساهون5
يق�سدون �لرياء باأعمالهمير�ءون6
ما يتعاوره �لنا�ص بينهم بخامينعون �لاعون٧

معاين كلمات �سورة الكوثر

تف�سريهاالكلمةالآية
نهر يف �لنة �أو �لر�إنا �أعطيناك �لكوثر1
�الأ�ساحي ن�سًكا �سكًر� هلل تعاىل�نحر2
مبغ�سك )�أحد م�سركي قري�ص(�سانئك3
�لقطوع �الأثر �أو �لر�الأبر3
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معاين كلمات �سورة الكافرون

تف�سريهاالكلمةالآية
�سرككم وكفركم �أو جز�وؤهلكم دينكم6
�إخا�سي وتوحيدي �أو جز�وؤهل دين6

معاين كلمات �سورة الن�سر

تف�سريهاالكلمةالآية
عونه لك على �الأعد�ءجاء ن�سر �هلل1
فتح مكة يف �ل�سنة �لثامنة �لهجرية�لفتح1
جماعات جماعات كثرة�أفو�ًجا2
فنّزهه تعاىل, حامًد� لهف�سّبح بحمد ربك3
كثر �لقبول لتوبة عبادهكان تو�ًبا3

معاين كلمات �سورة امل�سد

تف�سريهاالكلمةالآية
هلكت �أو خ�سرت �أو خابتتّبت1
وقد هلك �أو خ�سر �أو خابوتّب1
ما دفع �لتباب عنهما �أغنى عنه2
�لذي ك�سبه بنف�سهما ك�سب2
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تف�سريهاالكلمةالآية
�سيدخلها �أو يقا�سي حرها�سي�سلى ناًر�3
يف عنقهايف جيدها5
مما يفتل قويًّا من �لبالمن م�سد5

معاين كلمات �سورة الإخال�ص

تف�سريهاالكلمةالآية
هو وحده �لق�سود يف �حلو�ئج�هلل �ل�سمد 2
مكافًئا ومماثًا ونظًر�كفًو�4

معاين كلمات �سورة الفلق

تف�سريهاالكلمةالآية
�أعت�سم و�أ�ستجر�أعوذ1
برب �ل�سبح, �أو �للق كلهمبرب �لفلق1
�سر �لليل�سر غا�سق3
دخل ظامه يف كل �سيءوقب3

عقد �لنفاثات يف �لعقد4 يف  ينفثن  �ل�����س��و�ح��ر  �لن�ساء 
�ليط حني ي�سحرن
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معاين كلمات �سورة النا�ص

تف�سريهاالكلمةالآية
�أعت�سم و�أ�ستجر�أعوذ1
مربيهم ومدبر �أحو�لهمبرب �لنا�ص1
مالكهم ملًكا تاًماملك �لنا�ص2
معبودهم �حلق�إله �لنا�ص3
ا �أو �إن�سًيا�لو�سو��ص4 �لو�سو�ص جنيًّ
�لتو�ري �لختفي�لنا�ص4
�لن�ِلّنة6

ف�سل القراآن وقراءته وتعلمه وتعليمه وف�سل العلم

�لكام  �سائر  على  �لقر�آن  »ف�سل  "مرفوًعا":  هريرة  �أب��ي  عن   -
كف�سل �هلل على خلقه« "رو�ه �لبيهقي يف �ل�سعب".

ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »�قر�أو� �لقر�آن  �أبي �أمامة قال: �سمعت �لر�سول  - وعن 
فاإنه ياأتي يوم �لقيامة �سفيًعا الأ�سحابه« رو�ه م�سلم.

قر�أ حرًفا من  ملسو هيلع هللا ىلص: »من  ر�سول �هلل  قال  قال:  �بن م�سعود  - وعن 
كتاب �هلل فله ح�سنة و�حل�سنة بع�سر �أمثالها, ال �أقول �آمل حرف, بل �ألف 

حرف والم حرف وميم حرف« "رو�ه �لرمذي".
- وعن عثمان عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خركم من تعلم �لقر�آن وعلمه« 

�لبخاري". "رو�ه 
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- وعن �أبي مو�سى �الأ�سعري عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » مثل �لوؤمن �لذي 
يقر�أ �لقر�آن مثل �الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب, ومثل �لوؤمن �لذي 
ال يقر�أ �لقر�آن كمثل �لتمرة ال ريح لها, وطعمها حلو, ومثل �لنافق �لذي 
يقر�أ �لقر�آن مثل �لريحانة ريحها طيب وطعمها مر, ومثل �لنافق �لذي 

يقر�أ �لقر�آن كمثل �حلنظلة لي�ص لها ريح وطعمها مر« "متفق عليه".
عمله  من  �لوؤمن  يلحق  مما  »�إن  "مرفوًعا":  هريرة  �أب��ي  وعن   -
وح�سناته بعد موته علم علمه ون�سره, وولد �سالح تركه, وم�سحف ورثه, 
�أو م�سجد بناه, �أو بيت البن �ل�سبيل بناه, �أو نهر �أجر�ه, �أو �سدقة �أخرجها 

من ماله يف �سحته وحياته تلحقه بعد موته« "رو�ه �بن ماجه".

اأحكام التالوة والتجويد

ويح�سن  �لكتابة,  فيه  يكفي  ال  �ل��ت��اوة  �أح��ك��ام  تعلُّم  ك��ان  رمب��ا 
لكننا  بالنطق,  تتعلق  �أحكام  الأنها  بها؛  معرفة  له  مبن  فيه  �ال�سر�ساد 
�لنطق  كيفية  تبيان  �الإمكان  قدر  ونحاول  و�الأحكام  �لقو�عد  هنا  نو�سح 
�أن بع�ص �ل�ساحف تتخذ قو�عد يف �لكتابة الإظهار  بها, وجدير بالذكر 
�إن  باآخره  �ل�سحف  تعريف  �إىل  و�لرجوع  �إليها  �اللتفات  �لنطق, يح�سن 

وجد, و�سن�سر �إىل بع�ص ذلك يف مو�سعه.

اأوًل: النون ال�صاكنة والتنوين:
الحظ نطق هذه �لكلمات �إذ� ر�سمت بهاتني �لطريقتني:

�َسَر� ُبْن - �َسَر�ُب َغُفورْن - َغُفوُر   
َحِميمْن - َحِميٍم َقِليَلْن - قِليًا   
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جند �أن �لنطق و�حد ال يتغر رغم �ختاف �لر�سم؛ لذلك جند �أن 
�لنون �ل�ساكنة و�لتنوين لها �أحكام و�حدة؛ الأن �لتنوين ال يخرج عن كونه 

نوًنا �ساكنة, �أُ�سيفت بعد �حلرف �لتحرك.
الم  �أو  ر�ء  �أعقبهما  �إذ�  �لتنوين  �أو  �ل�ساكنة  فالنون  �الإدغ��ام:   -1

فاإنهما يدغمان �إدغاًما كامًا, فا تنطق �لنون �ل�ساكنة �أو �لتنوين.
 مثل: )ر( من ربهم - غفوًر� رحيًما.

 )ل( لئن مل ينته - لذة لل�ساربني.
ولبع�ص �ل�ساحف يف �إظهار هذه �لقاعدة طريقة, هي �لتي �أثبتنا 
ربهم( عارية من  �لنون يف )من  تكتب  فمثًا  �ل�سالفة,  �الأمثلة  بها هذه 

ِهْم(. �ل�سكون مع ت�سديد �لر�ء فتنطق )مرَّ بَّ
حيًما (  كذلك ياحظ و�سع �ل�سدة على ر�ء )رحيًما( يف )غفوًر� رَّ
ة  ِفنّي( وعلى الم )لل�ساربني( يف )لذَّ ْلُمَطفِّ وعلى الم للمطففني يف )ويُل لَّ

اربني(. لَّ�سَّ
2- �الإدغام بغنة: �إذ� جاء بعد �لنون �ل�ساكنة �أو �لتنوين حرف من 
حروف كلمة "ينمو" تدغم �لنون �ل�ساكنة �أو �لتنوين وتغن, و�الإدغام يعني 
عدم �لنطق بالنون نطًقا ظاهًر�, بحيث يقرعه �لل�سان, وال �إدغامها متاًما 
�حلركتني  لعنى  و�سنعر�ص  حركتان,  �لغنة  وتعطى  موجودة,  غر  كاأنها 

عند �لكام عن �لد �إن �ساء �هلل.
وياحظ يف �سكل �إثباتها هنا طريقة بع�ص �ل�ساحف, وهذه بع�ص 

�الأمثلة:
ُوُجوُه يَّومِئٍذ. عمْل   )ي( من يِّ
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َيْوَمِئٍذ نَّاعَمة. )ن( َوَمن ٌنِعمْرُه  
ن َقْبِلي. �ُسُل مِّ رَّ )م( باٌء ُمِبنُي   

�ل. ِمن وَّ ُدوُد   )و( َرحيُم وَّ
و�إمنا  تغن  وال  تدغم  ال  ثاث,  كلمات  �لقاعدة  هذه  من  وت�ستثنى 

تظهر, وهي: �سْنَو�ن - ِقْنو�ن - ُدْنيا.
�ل�ستة  من  حرف  �لتنوين  �أو  �ل�سكون  بعد  جاء  �إذ�  �الإظ��ه��ار:   -3

�لذكورة يف �لبيت:
ه������م������ز ف��������ه��������اء ث���������م ع���������ني ح������اء

م�����ه�����م�����ل�����ت�����ان ث����������م غ����������ني خ�������اء
تظهر �لنون �ل�ساكنة �أو �لتنوين �إظهاًر� كامًا, بحيث يقرعه �لل�سان 

)مهملتان �أي لي�ص عليهما نقط( مثل:
واَل �َسَر�ًبا �إِالَّ. )ء( َيْنئْوَن َعْنُه   
لُكلَّ َقْوٍم َهاد. )ه�( َيْنَهْوَن َعْنُه  

�َسِميٌع َعِليم. )ع( ِمْن ِعْلٍم   
)ح( ُرخاًء َحْيث  َغُفوُر َحًليم.

)غ( مْن َغْرِ �ُسوء
ن ٌم�ْسرٍك ُموؤِمُن َخْرُ مِّ )خ( ِمْن خْر  

4- �الإقاب: �لنون �ل�ساكنة �أو �لتنوين �إذ� تاهما باء يقلب �لتنوين 
�أو �لنون �إىل ميم. مثال ذلك:

اِءم ِبنِميم - �أَنِبئُهم - َكِر�ٍم َبَرَرة - مْنبَثًا - َيْنَبغِي. َم�سَّ
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وياحظ يف كتابة �ل�ساحف و�سع )م( �سغرة على �لنون �ل�ساكنة 
�أو �حلرف �لنون يف حاالت �الإقاب داللة �إقابه ميًما.

لهذه  دون مر�عاة  ب��ررة(  )ك��ر�م  لعبارة  �لعادي  �لنطق  كان  ف��اإذ� 
�لقاعدة هكذ� )كر�من بررة(, فاإن م�سمون �لقاعدة �أن تنطق )كر�مم 

بررة(.
تلي  �لتي  �حل��روف  �ل�سابقة من  �حل��االت  �الإخ��ف��اء: ذكرنا يف   -5
�لنون �ل�ساكنة �أو �لتنوين )13( حرًفا, �إذ� جاء �أحدها بعد �لنون �ل�ساكنة 
�لثاين فهي قريبة من قاعدة  �ل�ساكنة عند �حلرف  �لنون  �أو  �لتنوين  �أو 
�الإدغام بغنة, وهذه �حلروف هي: ت. ث. ج. د. ذ. ز.�ص. �ص. �ص. �ص. 

ط. ظ. ف. ق. ك.

اأمثلة:
. )ت( ُكْنُتْم- َما �أنَت - َمن َتوىلَّ

)ث( ج�سًد� ُثمَّ �أَناَب - من ثمرة. 
)ج( ننجي. 

)د( عندهم. 
)ذ( لينذر. 
)ز( ينزغ. 

)�ص( زلفة �سيئت. 
)�ص( �إن �ساء - من �سعائر �هلل. 

)�ص( نن�سر. 
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)�ص( من �سريع. 
)ط( كلمة طيبة - و�إن طائفتان. 

)ظ( ينظرون. 
)ف( قتال فيه كبر - فاإن فاءو� - ر�سواًل فيوحي. 

)ق( ينقلب - من قبلهم. 
)ك( �إن كنتم - من كان.

ثانيا: امليم ال�صاكنة: 
�إذ� �أعقب �ليم باء �أو ميم, تدغم �ليم �الأوىل وتغن مثل: 

)ب( مبتليكم بنهر - فهزموهم باإذن �هلل - �إن ربهم بهم. 
)م( �إن كنتم موؤمنني - ويعلمكم ما مل تكونو� تعلمون. 

ى �ليم �ل�ساكنة, فاإن تبعها باء ت�سكل �لباء  ويف بع�ص �ل�ساحف تعرَّ
ب�سكلها �لعادي, و�إن تبعها ميم ت�سدد �ليم �لثانية. 
قاعدة: �لنون و�ليم �ل�سددتان تغنان د�ئًما.

ثالًثا: القلقلة:
�إذ� جاء �أحد حروف كلمة )قطبجد( ق ط ب ج د �ساكًنا فاإنه يقلقل, 

�أي ميال �سكونه �إىل حركة خفيفة مثل:
�لقدر - �سبحان - �أنطعم - وجدكم - �ص )تنطق �ساد(.

رابًعا: املد: 
و�ست  حركات�  وث��اث  وحركتني,  حركة,  ميد  ما  �إىل  هنا  ونعر�ص 
من  بكذ�  يقا�ص  معني  زم��ن  لها  �حلركة  �أن  ه��ذ�  معنى  ولي�ص  وه��ك��ذ�, 
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لتنظيم  وبع�ص؛  بع�سها  �حل��روف  بني  ن�سبي  �سيء  ولكنه  مثًا,  �لثو�ين 
نطق �حلروف مبدها �أو عدمه مبقد�ر معني. فمثًا كلمة "ذر�أ" �أو "�أكل" 
من  حرف  كل  باعتبار  حركات,  ثاث  منها  كلمة  كل  "ف�سل" نعترب  �أو 
"ف�سل طالوت"  نقر�أ  �أننا حني  و�حدة؛ مبعنى  �لتحركة حركة  حروفها 
ومند �ألف "طالوت" حركتني, فاإننا نعطيها من �لزمن يف �لنطق مقد�ر 

ما ننطق به حرفني من كل "ف�سل".
و�لد �أنو�ع, نذكرها فيما يلي: 

1- �لد �لطبيعي: وهو حركتان: 
مثل "مالك يوم �لدين" مو�سع �لد يف �ألف مالك وياء �لدين. 
2- �لد �لعار�ص لل�سكون: وميد من حركتني �إىل �ست حركات. 

وهو ما بعده �سكون يف �آخر �لكلمة مثل: "و�هلل عليم بالظالني".
فاإذ� وقفت يف �لقر�ءة على "بالظالني" بت�سكني �لنون كان هذ� مًد� 

ا لل�سكون.  عار�سً
3- مد �لهمزة �لت�سل وهو �أربع حركات �أو خم�ص, وهو ما جاء بعد 

همز مت�سل يف كلمة و�حدة مثل: "جاء - جيء - هوؤالء - �لائكة". 
وهو  �إىل خم�ص,  وهو من ثاث حركات  �لنف�سل:  �لهمزة  4- مد 
ما كان �لهمز فيه بعد �لد, لكن يف كلمة �أخرى مثل: "و�إذ� �أردنا - �إال �أن 

يحاط - يا �أيها".
5- �لد �لازم وهو �ست حركات, وهو ما ياأتي بعده �ساكن �أو �سدة 

مثل: "�لطامة - تاأمروين - �ل�سالني - �آمل )�ألف الم ميم(".
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6- مد �للني: وهو �أربع حركات: 
وهو ما كان يف حرف �لو�و �أو �لياء �لتحركة �إذ� وقف على �حلرف 

بعدها كما يف كلمتي: يوم - دين.

اأ�سماء اأع�ساء الإن�سان يف القراآن الكرمي

�الأنف  �الأمعاء  �الأفئدة  �الأعناق  �الأ�ساب  �الأرحام  �الأذقان  �الآذ�ن 
�لبدن �لبنان �للود حبل �لوريد �حلناجر �لدم �لر�أ�ص �ل�سوء�ت )�سوءة 
�أي: عورة( - �الأ�سابع �ل�سدر� �لظهر �لعطف �لقلب �للحم �ل�سغة �لوتني 
�لبطن �ليد �حللقوم  �الأي��دي  �الأنامل  �الأف��و�ه  �الأعني  �الأعقاب  �الأرج��ل 

�ُلرطوم �لُرقاب �لظفر �لع�سد �لعظام �لُعنق �ل�ّسفة �لكعبني �لوريد.
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الــر�ســــول ملسو هيلع هللا ىلص

�إن �حلديث عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ليجعل �لوؤمن يف جٍو �إمياين ر�ئع ال يريد 
�لروج منه, كيف ال؟ وهو حديث عن �أطهر �للق, و�أتقى �للق, و�أزهد 

�للق, و�أكرم �للق حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
وقد �أثنى �هلل تعاىل على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: زب ڱ ڱ ڱ ں رب 
�أحب  "لعلى دين عظيم, ال دين  �بن عبا�ص وجماهد:  )�لقلم: 4(. قال 
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�إٌل وال �أر�سى عندي منه وهو دين �الإ�سام", وقال �حل�سن - ر�سي �هلل 
عنه-: "هو �آد�ب �لقر�آن". 

وقال قتادة: "هو ما كان ياأمر به من �أمر �هلل, وينهى عنه من نهي 
�هلل, و�لعنى: �إنك لعلى �للق �لذي �آثرك �هلل به يف �لقر�آن".

 ويف �ل�سحيح: �أن ه�سام بن حكيم "�ساأل عائ�سة - ر�سي �هلل عنها- 
عن خلق ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالت: كان خلقه �لقر�آن. فقال: لقد هممت �أن 

�أقوم وال �أ�ساأل �سيًئا".
 و�إننا يف هذ� �لزمان �لذي �أغرقت �ل�سهو�ت و�ل�سبهات عقول وقلوب 
�لطهرة  �ل�سنة  معني  �إىل  �لرجوع  �إىل  نكون  ما  �أحوج  �لب�سر  من  �لكثر 
لن�سرب من نبع حممد ملسو هيلع هللا ىلص �ل�سايف, فنتم�سك بال�سنة خر مت�سك, ونقتفي 

طريق �ل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص ونع�ص عليه بالنو�جذ.
 ونبتعد عن كاليب �لبدعة, وخطاطيف �لفتنة, �لتي حذرنا منها 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أميا حتذير.
و�لبنات  �لبنني  مد�ر�ص  يف  و�لعلمني  �لربني,  على  ينبغي  ومما   

�لعناية به هو ن�سر �ل�سنة �لطهرة قواًل وعمًا بكل جهد وطاقة.
 ولعل من �أهم �لطرق لن�سر �سنة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �لد�ر�ص بعد �حل�س�ص 

�لدر��سية, �أال وهو ن�سر �ل�سرة �لنبوية عرب منرب �الإذ�عة �لدر�سية.
�لرب,  على  و�لتعاون  باحلق,  �ل�سدع  من  �لعمل  ه��ذ�  يعد  حيث   
و�ل�سدع بالدعوة؛ فلعل �هلل �أن يفتح بهذ� قلوًبا ال تعقل, و�آذ�ًنا ال ت�سمع, 

و�أعيًنا ال تب�سر.
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 لذ�.. �أهيب بكل حمبي �حلبيب ملسو هيلع هللا ىلص �أن ينرو� دروب حياتهم بالعمل 
ب�سنته, و�لدعوة �إليها, و�الإخا�ص يف ن�سرها.

ولن  ومل  وعظيم,  كبر  علينا  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  حق  �أن  جميًعا  ولنتذكر   
ن�ستطيع �إيفاءه ولو �سّخرنا حياتنا كلها لرد ولو �سعرة من ف�سله علينا ملسو هيلع هللا ىلص.
 وختاًما �أقول: �الأمة بخر ما د�مت ت�سر على نهج �حلبيب حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص قواًل وعمًا, ولن ت�سل �الأمة �لحمدية �أبًد� �إال �إذ� �بتعدت عن منهج 

�حلبيب ملسو هيلع هللا ىلص .
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البطاقة النبوية التي تهّم كل م�سلم وم�سلمة

1- ا�صمه ون�صبه ملسو هيلع هللا ىلص: 
ينتهي  قري�ص,  قبيلة  من  �لطلب,  عبد  بن  عبد�هلل  بن  حممد  هو 

ن�سبه �إىل قبيلة عدنان, ثم �إىل �إ�سماعيل بن �إبر�هيم عليهما �ل�سام. 

2- ولدته ملسو هيلع هللا ىلص: 
ولد ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة ب�سعب بني ها�سم �سبيحة يوم �الثنني )12( ربيع 

�الأول من عام �لفيل عام )5٧1( قبل �لهجرة ب�)53( �سنة. 

3- هجرته ملسو هيلع هللا ىلص: 
هاجر ملسو هيلع هللا ىلص من مكة �إىل �لدينة �لنورة يف يوم �الثنني )2٧( من �سهر 
�سفر عام )14( للبعثة �لباركة , وو�سل �إىل �لدينة �لنورة يف يوم �الثنني 

)12( ربيع �الأول عام )14( للبعثة. 
 وقيل و�سل �إىل �لدينة �لنورة يف يوم �الثنني )8( ربيع �الأول عام 
)14( للبعثة, ولعل هذ� �الختاف ناجت عن مدة �الأيام �لثاثة �لتي مكثها 

يف �لغار.

4- وفاته ملسو هيلع هللا ىلص: 
تويف ملسو هيلع هللا ىلص �سحى يوم �الثنني )12( ربيع �الأول عام )11( للهجرة, 
وذلك يف �لدينة �لنورة وُدِفن يف حجرة عائ�سة -ر�سي �هلل عنها- ,جنوب 

�سرق �ل�سجد �لنبوي. 
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5- كنيته ملسو هيلع هللا ىلص: 
�أبو �لقا�سم.

6- اأ�صماوؤه و�صفاته واألقابه ملسو هيلع هللا ىلص: 
نبي  �لقتفي,  �لامت,  �حلا�سر,  �لعاقب,  �لاحي,  �أحمد,  حممد,   
�لرحمة, �لب�سر,�لنذير, �الأمني, �ل�سادق, �ل�سطفى, طه, ي�ص, �ل�سر�ج, 

�لنر, روؤوف, رحيم, و�أو�ساف �أخرى كثرة. 

7- زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص: 
1- خديجة بنت خويلد - ر�سي �هلل عنها-.

2- �سوده بنت زمعة - ر�سي �هلل عنها-.
3- عائ�سة بنت �أبى بكر �ل�سديق - ر�سي �هلل عنها-.
4- حف�سة بنت عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل عنها-.

5- زينب بنت خزمية - ر�سي �هلل عنها-.
6- هند بنت �أبي �أمية )�أم �سلمة( - ر�سي �هلل عنها-.

٧- زينب بنت جح�ص - ر�سي �هلل عنها-.
8- �أم حبيبة رملة بنت �أبي �سفيان - ر�سي �هلل عنها-.

٩- ميمونة بنت �حلارث - ر�سي �هلل عنها-.
10- جويرية بنت �حلارث - ر�سي �هلل عنها-.

11- �سفية بنت حيي بن �أخطب- ر�سي �هلل عنها-.
12- مارية �لقطبية - ر�سي �هلل عنها-.

13- ريحانة بنت زيد من بني �لن�سر - ر�سي �هلل عنها-.
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8- اأولده وبناته ملسو هيلع هللا ىلص:
1- �لقا�سم. 
2- عبد�هلل.
3- �إبر�هيم.

4- زينب - ر�سي �هلل عنها-.
5- رقية - ر�سي �هلل عنها-.

6- �أم كلثوم - ر�سي �هلل عنها-.
٧- فاطمة - ر�سي �هلل عنها-.

جميعهم من �أم �لوؤمنني خديجة بنت خويلد, عد� �إبر�هيم فهو من 
مارية �لقطبية.

9- اأخواله ملسو هيلع هللا ىلص:
�أخو�له: بنو زهرة, وبنو عدي بن �لنجار. 

10- عمــلــه ملسو هيلع هللا ىلص: 
�لبعثة  وبعد  بالتجارة,  عمل  ثم  �لغنم,  يرعى  �لبعثة  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  كان 

تفرغ الأمر �لدعوة و�لهاد.

11- اأبوه من الر�صاعة ملسو هيلع هللا ىلص: 
هو �حلارث بن عبد �لعزى بن رفاعة - ر�سي �هلل عنه- من هو�زن.

12- اأمــــه ملسو هيلع هللا ىلص: 
هي �آمنة بنت وهب من بني زهرة.
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13- مر�صعاته ملسو هيلع هللا ىلص:
1- �أم��ه. 

2- ثويبة - ر�سي �هلل عنها- )جارية �أبي لهب(. 
3- حليمة �ل�سعدية - ر�سي �هلل عنها-. 

14- اإخوته من الر�صاعة ملسو هيلع هللا ىلص: 
عبد�هلل بن �حلارث - ر�سي �هلل عنه- �أني�سة بنت �حلارث - ر�سي 

�هلل عنها- , وحذ�فة بنت �حلارث - ر�سي �هلل عنها- )�ل�سيماء(.

15- اإخوته من الن�صب ملسو هيلع هللا ىلص: 
لي�ص له �إخوة من �لن�سب, بل كان وحيد �أبويه.

16- اأعمامه وعماته ملسو هيلع هللا ىلص: 
1- �حلارث.

2- �أبو طالب و��سمه عبُد مناف.
3- حمزة - ر�سي �هلل عنه-.

4- �أبو لهب و��سمه عبد �لعزى.
5- �لعبا�ص - ر�سي �هلل عنه-.

6- �لزبر.
٧- حجل.
8- �لقوم.
٩- �سر�ر.
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10- قثم.
11- �لغيد�ق.

عم�����اته ملسو هيلع هللا ىلص �ست:
1- �سفية بنت عبد �لطلب بن ها�سم - ر�سي �هلل عنها-.

2- �لبي�ساء بنت عبد �لطلب بن ها�سم.
3- عاتكة بنت عبد �لطلب بن ها�سم. 
4- �أميمة بنت عبد �لطلب بن ها�سم.

5- �أروى بنت عبد �لطلب بن ها�سم - ر�سي �هلل عنها-.
6- بره بنت عبد �لطلب بن ها�سم.

17- اأ�صهاره ملسو هيلع هللا ىلص: 
1- �لعا�ص بن �لربيع زوج زينب.

2- عتبة بن �أبي لهب تزوج رقية ثم طلقها.
3- عتيبة بن �أبي لهب تزوج �أم كلثوم ثم طلقها.

�هلل  ر�سي   - رقية  ت��زوج  عنه-  �هلل  ر�سي   - عفان  بن  عثمان   -4
عنها- ثم ماتت فتزوج �أم كلثوم - ر�سي �هلل عنها-.

5- علي بن �أبى طالب - ر�سي �هلل عنه- تزوج فاطمة - ر�سي �هلل 
عنها-.

18- �صاحبه ملسو هيلع هللا ىلص:
هو �أبو بكر �ل�سديق - ر�سي �هلل عنه- و��سمه عبد�هلل بن �أبي قحافة.
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19- �صبطاه ملسو هيلع هللا ىلص:
هما �حل�سن و�حل�سني - ر�سي �هلل عنهما - �بنا �بنته فاطمة.

20- اأمني �صره ملسو هيلع هللا ىلص: 
حذيفة بن �ليمان - ر�سي �هلل عنه-.

21- حواريه ملسو هيلع هللا ىلص: 
�لزبر بن �لعو�م - ر�سي �هلل عنه-.

22- ِحبـّـه ملسو هيلع هللا ىلص: 
زيد بن حارثة - ر�سي �هلل عنه-.

23- ابن ِحّبه ملسو هيلع هللا ىلص: 
�أ�سامة بن زيد بن حارثة - ر�سي �هلل عنه- ويطلق عليه �أي�سا ِحّبه 

و�بن ِحّبه.

24- �صعراوؤه ملسو هيلع هللا ىلص: 
ح�سان بن ثابت, وعبد�هلل بن رو�حة, وكعب بن مالك - ر�سي �هلل 

عنهم �أجمعني -.

25- خــدمــه ملسو هيلع هللا ىلص: 
1-�أن�ص بن مالك - ر�سي �هلل عنه-.

2- هند بنت حارثة �الأ�سلمي - ر�سي �هلل عنها-.
3- �أ�سماء بنت حارثة �الأ�سلمي - ر�سي �هلل عنها-.
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4- �أبو هريرة - ر�سي �هلل عنه-.
5- �سلمى �أم ر�فع - ر�سي �هلل عنها-.

6- خ�سرة.
٧- ر�سوى.

8- ميمونة بنت �سعد. 
٩- بركة �أم �أمين.

10- �أجن�سة.

11- �سقر�ن.
12- �سفينة )مهر�ن( ثوبان - ر�سي �هلل عنه-.

13- ي�سار �لنوبي.
14- رباح. 

15- مدعم.
16- ر�فع. 

1٧- كركرة.
18- �أ�سلم )�أبو ر�فع( ف�سالة.

26- حا�صنته ملسو هيلع هللا ىلص: 
هي بركة �أم �أمين - ر�سي �هلل عنها-.

قابلته:
ملسو هيلع هللا ىلص هي �ل�سفاء و�لدة عبد�لرحمن  �لقابلة �لتي قامت على والدته 

بن عوف - ر�سي �هلل عنها-.
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27- كافـلــه ملسو هيلع هللا ىلص: 
كفله جده عبد�لطلب, وبعد وفاته عمه �أبو طالب.

28- عمره ملسو هيلع هللا ىلص: 
توفى ملسو هيلع هللا ىلص وعمره 63عاًما.

29- �صاعيه ملسو هيلع هللا ىلص: 
هو عمرو بن �أمية �ل�سمري - ر�سي �هلل عنه-. 

30- حار�صه ملسو هيلع هللا ىلص: 
حممد بن م�سلمة �الأن�ساري - ر�سي �هلل عنه-.

31- فار�صه ملسو هيلع هللا ىلص:
�أبو قتادة �الأن�ساري - ر�سي �هلل عنه-. 

32- املوؤذنون يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص: 
1- بال بن رباح - ر�سي �هلل عنه-.

2- عبد�هلل بن �أم كلثوم - ر�سي �هلل عنه-.
3- �أبو حمذورة و��سمه �أو�ص بن معر �لمحي - ر�سي �هلل عنه- , 

�أ�سلم بعد حنني, وتويف عام 5٩ه�.

33- حجاته ملسو هيلع هللا ىلص:
حج �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص حجة و�حدة وهي حجة �لود�ع عام 10ه�.
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34- عمراته ملسو هيلع هللا ىلص: 
�عتمر ملسو هيلع هللا ىلص �أربع عمر�ت, هن:
1- عمرة �حلديبية عام 6ه�.

2- عمرة �لق�ساء عام٧ه�.
3- وعمرة �لعر�نة عام 8ه�.

تلك  جميع  وكانت  10ه���,  عام  حجته  مع  قرنها  �لتي  وعمرته   -4
�لعمر يف �سهر ذي �لقعدة.

35- اأ�صماء �صيوفه ملسو هيلع هللا ىلص: 
1- ذو �لفقار. 

2- بتار.
3- �حليف.
4- ر�سوب.

5- �لخدم. 
6- ماأثور )وهو �ل�سيف �لذي ورثه عن و�لده(. 

٧- �لع�سب.
8- �لق�سيب.

36- اأ�صماء اأقوا�صه ملسو هيلع هللا ىلص: 
1- �لزور�ء. 
2- �لروحاء.

3- �ل�سفر�ء.
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4- �لكتوم. 
5- �ل�سد�د.

37- اأ�صماء دروعه ملسو هيلع هللا ىلص: 
ذ�ت �لف�سول )وهي �لتي رهنها عند �ليهود(, ذ�ت �لو�ساح, ذ�ت 

�حلو��سي, �ل�سعدية, ف�سة, �لبر�ء, �ِلرنق )بك�سر �لاء(.

38- اأ�صماء خيوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
1- �ل�سكب.
2- �لرجتز.
3- �للحيف.

4- �للز�ز.
5- �لطرب.

6- �سبحة �أو )�سبخة بالاء(.
٧- �لورد.

39- اأ�صماء نوقه وجماله ودوابه الأخرى ملسو هيلع هللا ىلص: 
كان له ناقة و�حدة هي �لق�سو�ء, وهي �لتي هاجر عليها من مكة 
�إىل �لدينة, وكانت ت�سمى �لدعاء و�لع�سباء, وكان عنده حمار يقال له 

عفر, و�آخر ي�سمى يعفور.
�لبغال:

وبغلة  عفر,  و�حلمار  هي  �لقوق�ص  له  �أهد�ها  دلدل  ��سمها  بغلة 
�حلمار  ومعها  �لذ�مي  عمرو  بن  فروة  له  �أهد�ها  ف�سة  ��سمها  �أخرى 
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يعفور, وقد �أهدى ملسو هيلع هللا ىلص هذه �لبغلة )ف�سة( �إىل �أبي بكر �ل�سديق.
وكان عنده من منائح �لعز �سبع, هن: 

1- عجوة.

2- زمزم.
3- �سقيا.
4- بركة.

5- ور�سة.
6- �أطال.

٧- �أطر�ف ومن �لنوق �للقائح ذ�ت �للنب �سبع لقائح. 

40- رايته ملسو هيلع هللا ىلص: 
��سم ر�يته ملسو هيلع هللا ىلص �لعقاب.

41- اأ�صباهه ملسو هيلع هللا ىلص: 
كان ي�سبهه من �ل�سحابة:

1- �حل�سن بن علي بن �أبي طالب- ر�سي �هلل عنه-.
2- جعفر بن �أبى طالب - ر�سي �هلل عنه-.

3- قثم بن عبا�ص بن عبد �لطلب- ر�سي �هلل عنه-.
4- �أبو �سفيان بن �حلارث- ر�سي �هلل عنه-.

5- �ل�سائب بن عبيد بن عبد مناف - ر�سي �هلل عنه-.
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6- عبد�هلل بن جعفر بن �أبي طالب - ر�سي �هلل عنه-.

42- ُكّتابه ملسو هيلع هللا ىلص: 
كان هناك ُكّتاب للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يكتبون ما ينزل من �لقر�آن �لكرمي, 

�أ�سهرهم:
1- �أبو بكر �ل�سديق - ر�سي �هلل عنه-.
2- عمر بن �لطاب- ر�سي �هلل عنه-.

3- عثمان بن عفان- ر�سي �هلل عنه-.
4- علي بن �أبى طالب- ر�سي �هلل عنه-.

5- معاذ بن جبل - ر�سي �هلل عنه-.
6- زيد بن ثابت - ر�سي �هلل عنه-.

٧- معاوية بن �أبى �سفيان- ر�سي �هلل عنه-.
8- �أبي بن كعب- ر�سي �هلل عنه-.

٩- عبد�هلل بن م�سعود - ر�سي �هلل عنه-.
10- خالد بن �لوليد- ر�سي �هلل عنه-.

11- ثابت بن قي�ص- ر�سي �هلل عنه-.
12- �أبان بن �سعيد - ر�سي �هلل عنه-.

وقد ذكر �حلافظ �لعر�قي �ثنني و�أربعني كاتبا من كتاب �لوحي. 
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 �سور من حياة ال�سحابة 
- ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني -

ملسو هيلع هللا ىلص، واآمنوا به، و�ساروا على نهجه؛  ال�سحابة هم رجال �سحبوا النبي 
فحملوا لواء الإ�سالم بكل عزة، ورفعوا راية التوحيد فوق كل ملة.

النبي  مع  النعيم،  جنات  يف  بهم  وجمعنا  اأجمعني،  عنهم  اهلل  فر�سي   
احلبيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

اأن  لــو  بيده  نف�سي  فــوالــذي  اأ�سحابي  ت�سبوا  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�ــســول  قــال   
اأحدكم اأنفق مثل اأحد ذهًبا ما اأدرك مد اأحدهم ول ن�سيفه«.
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 ولكي يت�سنى لنا اللحاق بركبهم، والقتداء بنهجهم، كان لزاًما علينا 
اأن ن�سري على خطى �سريهم، فنقراأها، ون�سمعها؛ ثم نطبقها واقًعا ملمو�ًسا يف 

حياتنا.
 فواجٌب علينا التذكري بهم، والدعوة اإىل �سنتهم، وال�سرب على ذلك.

نبداأها  ال�سحابة،  من  منــاذج  عن  نتحدث  الق�سرية  الفقرة  هــذه  ويف   
بالع�سرة املب�سرين باجلنة، ثم بكرامات بع�ض ال�سحابة، ثم نذكرنا �سرًيا ل�ستة 

من ال�سحابة - ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني .
 لذا.. اأود اأن األفت اإىل العناية بهذه الفقرة يف الإذاعة املدر�سية، والهتمام 
بها، وعدم التغافل عنها، فعلى م�سرفة الإذاعة املدر�سية األ مير اأ�سبوع اإذاعي 

دون ذكر �سيء من �سري اأولئك ال�سلف ال�سالح.
 كما اأود اأن اأدعو بقية املعلمات اإىل حماولة قراءة �سيء من �سري ال�سلف 
اأو غريها من  الن�ساط،  اأو غــريه يف ح�س�ض  الكتاب  املــذكــورة يف هــذا  ال�سالح 
احل�س�ض عند توافر اأي جمال لذلك، فهذا اأقل ما ميكن اأن نقدمه ل�سحابة 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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الع�سرة املب�سرون باجلنة

اأبو بكر ال�صديق - ر�صي اهلل عنه-:
هو عبد �هلل بن �أبي قحافة, من قبيلة قري�ص, ولد بعد �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص 
بثاث �سني�ن, �أمه �أم �لر �سلمى بنت �سخر �لتيمية بنت عم �أبيه, كان 
لقري�ص  قري�ٍص  �أن�سب  وكان  �لعروفني,  مك�ة  �أغنياء  وم�ن  بالتجارة  يعمل 
و�أعلم قري��ص بها ومبا كان فيها من خر و�س�ر, وكان ذ� خلق ومعروف 
ياأتونه �لرجال وياألفون�ه, �عتن�ق �الإ�سام دون تردد فهو �أول من �أ�سلم من 
�لرجال �الأحر�ر ثم �أخذ يدعو لدين �لل�ه فا�ستجاب له عدد من قري�ص من 
ع�وف,  بن  وعبد�لرحم�ن  �لع�و�م,  بن  و�لزبي�ر  عف�ان,  بن  عثم�ان  بينهم 

و�الأرق�م �بن �أبي �الأرق�م.
لقي �أبو بكر - ر�سي �هلل عنه- ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال:»�أحّق ما تقول 
قري�ص يا حممد من ترِكَك �آلهتنا, وت�سفيهك عقولنا وتكفرك �آباَءنا؟.«.

�أبا بكر, ونّبيه بعثني الأبلغ  يا  :»�إين ر�سول �هلل  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال �لر�سول 
يا  �إىل �هلل  �أدع��وك  للحق  �إنه  فو�هلل  باحلق,  �إىل �هلل  و�أدع��وك  ر�سالته, 
�أهل  �ل��و�الة على طاعته  و  نعبد غره,  وال  له,  �سريك  بكر, وحده ال  �أبا 
وخلع  باالأ�سنام  وكفر  فاأ�سلم  ينكر,  فلم  �لقر�آن  عليه  وق��ر�أ  طاعته«... 
ّدق... يقول  �الأند�د, و �أقّر بحّق �الإ�سام, ورجع �أبو بكر وهو موؤمن ُم�سَ
�لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص : »ما دعوت �أحد� �إىل �الإ�سام �إال كانت له عنه َكْبَوة وتردد 

ونظر �إال �أبا بكر ما َعّتم عنه حني ذكرته له وما تردد فيه«.

عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه-:
ى  ه���و �لفاروق �أبو حف�ص, عمر بن �لطاب ب���ن ُنفيل بن عبد �لعزَّ
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�لقر�سي �لعدوي, ولد بعد عام �لفيل ب�)13( �سنة )40 عاًما قبل �لهجرة(, 
ُعرف يف �سبابه بال�س�دة و�لق�وة, وكانت له مكانة رفيع�ة يف قومه؛ �إذ كانت 
ل���ه �ل�سفارة يف �لاهلية فتبعث�ه قري�ص ر�سواًل �إذ� ما وقعت �حلرب بينهم 
�أو بينه���م وب���ني غره���م... و�أ�سبح �ل�سحاب���ي �لعظيم �ل�سج���اع �حلازم 

�حلكيم �لعادل �ساحب �لفتوحات و�أول من ُلّقب باأمر �لوؤمنني.
�أ�سل���م يف �ل�سن���ة �ل�ساد�س���ة من �لبعث���ة �لنبوية �ل�سرف���ة, فقد كان 
�لب���اب ب���ن �الأرت يعّلم �لق���ر�آن لفاطمة بن���ت �لط���اب وزوجها �سعيد 
ب���ن زيد عندما فاجاأه���م عمر بن �لط�اب متقل����ًد� �سيفه �لذي خ�رج به 
لي�سف����ي ح�سابه مع �الإ�س�ام ور�سوله, لكن���ه مل يكد يتلو �لقر�آن �ل�سطور 

يف �ل�سحيفة حتى �ساح �سيحته �لباركة: »دلوين على حممد«.
و�سم���ع خباب كلمات عمر, فخرج من خمبئ���ه و�ساح: يا عم�ر و�هلل 
�إين الأرجو �أن يكون �هلل قد خ�س�ك بدع�وة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص , فاإين �سمعته باالأم�ص 
يق���ول: »�لله���م �أيد �الإ�سام باأحب �لرجلني �إلي���ك, �أبي �حلكم بن ه�سام, 
وعمر ب���ن �لطاب«...ف�ساأله عمر من فوره: »و�أي���ن �أجد �لر�سول �الآن يا 

خباب؟«... و�أجاب خباب: »عند �ل�سف�ا يف د�ر �الأرق�م بن �أبي �الأرق�م«.
وم�س���ى عم���ر �إىل م�س���ره �لعظيم... فف���ي د�ر �الأرقم خ���رج �إليه 
�لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص فاأخذ مبجام���ع ثوبه وحمائل �ل�سيف فقال: »�أما �أنت منتهيا 
يا عمر حتى ُينزل �هلل بك من �لزي و�لنكال ما �أنزل بالوليد بن �لغرة؟ 
�للهم هذ� عمر بن �لطاب, �للهم �أعّز �لدين بعمر بن �لطاب«... فقال 

عمر: »�أ�سهد �أّنك ر�سول �هلل«.
وباإ�سام���ه ظهر �الإ�س���ام يف مكة؛ �إذ قال للر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص و�ل�سلمني 
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يف د�ر �الأرقم: »و�ل���ذي بعثك باحلق لتخرجن ولنخرجن معك«... وخرج 
�ل�سلم���ون ومعه���م عمر ودخل���و� �ل�سجد �حلر�م و�سلو� ح���ول �لكعبة دون 
�أن جت����روؤ قري����ص على �عر��سه���م �أو منعهم؛ لذلك �سم���اه �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص 

»�لفاروق« ؛ الأن �هلل فرق به بني �حلق و�لباطل.

عثمان بن عفان - ر�صي اهلل عنه-:
ه���و عثمان ب���ن عفان بن �أب���ي �لعا�ص بن �أمية �لقر�س���ي �الأموي �أبو 

عمرو, ويقال: �أبو عبد �هلل, و�أبو ليلى.
ول���د يف �ل�سن���ة �ل�ساد�سة من �لفيل, و�أ�سل���م قدمًيا, وهو ممن دعاه 
�ل�سّدي���ق �إىل �الإ�س���ام, وهاجر �لهجرت���ني, �الأوىل �إىل �حلب�سة و�لثانية 

�إىل �لدينة.
وتزوج رقية بنت ر�سول ملسو هيلع هللا ىلص قبل �لنبوة وماتت عنده يف ليال غزوة 
ب���در, فتاأخر عن بدر لتمري�سها باإذن ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سرب له ب�سهمه 

و�أجره؛ فهو معدود يف �لبدريني بذلك.
وج���اء �لب�سر بن�سر �ل�سلم���ني ببدر يوم دفنوه���ا بالدينة, فزّوجه 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص بعدها �أختها �أم كلثوم, وتوفيت عنده �سنة ت�سع من �لهجرة.
ق���ال �لعلم���اء: وال يعرف �أحد ت���زوج بنتي نبي غ���ره؛ ولذلك �سمي 
ذو �لنوري���ن, فهو م���ن �ل�سابقني �الأولني, و�أول �لهاجري���ن, و�أحد �لع�سرة 
�ل�سهود لهم بالنة, و�أحد �ل�ستة �أ�سحاب �ل�سورى بعد ��ست�سهاد عمر بن 
�لطاب وه���و ر��ٍص, و�أحد �ل�سحابة �لذين جمع���و� �لقر�آن, بل قال �بن 

عباد: مل يجمع �لقر�آن من �للفاء �إال هو و�لاأمون.
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علي بن اأبي طالب - ر�صي اهلل عنه-:
ع���ن �أن�ص بن مالك قال: ُبع���ث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم �الثنني, و�أ�سلم عليٌّ 
ي���وم �لثاثاء, وهو �بن ع�س���ر �سنني, وقيل: ت�س���ع, ومل يعبد �الأوثان قط 

ل�سغ���ره.
وعندما قام ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص مبكة بعد �أن هاجر �أ�سحابه �إىل �لدينة, 
ينتظ���ر جميء جربي���ل -عليه �ل�سام- و�أْمَره ل���ه �أن يخرج من مكة باإذن 
�هلل ل���ه يف �لهج���رة �إىل �لدينة, حتى �إذ� �جتمع���ت قري�ص فمكرت بالنبي 
و�أر�دو� بر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ما �أر�دو�, �أتاه جربيل -عليه �ل�سام- و�أمره �أال 
يبي���ت يف مكانه �ل���ذي يبيت فيه, فدعا ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص عليَّ بن �أبي طالب 
ى ِبرُبد له �أخ�سر ففعل, ثم خرج ر�سول  فاأمره �أن يبيت على فر��سه ويت�سجَّ
�هلّل ملسو هيلع هللا ىلص عل���ى �لقوم وهم على باب���ه. وتتابع �لنا�ص يف �لهجرة, وكان �آخر 

من قدم �لدينة من �لنا�ص ومل ُيفنت يف دينه علّي بن �أبي طالب.
ولا �أمره ر�سول �هلّل ملسو هيلع هللا ىلص �أن ي�سطجع على فر��سه قال له: �إن قري�ًسا 

مل يفقدوين ما ر�أوك, فا�سطجع على فر��سه.
وكان���ت قري�ص تنظ���ر �إىل فر��ص ر�س���ول �هلّل ملسو هيلع هللا ىلص ف���رون عليه عليًّا 
فيظنون���ه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص , حتى �إذ� �أ�سبحو� ر�أو� علي���ه عليًّا. فقالو�: لو خرج 
حممد ل���رج بعليٍّ معه, فحب�سه���م �هلّل بذلك عن طل���ب �لنبي حني ر�أو� 

عليًّا. 
- ر�سي �هلّل عنه- �لغزو�ت مع ر�سول �هلّل ملسو هيلع هللا ىلص , فكان له  �سه���د عليٌّ
�س���اأن عظيم, و�أظه���ر �سجاعة عجيبة, و�أعطاه ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �للو�ء يف 

مو�طن كثرة.
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يف غ���زوة بدر �لكربى, كان �أمام ر�س���ول �هلّل ملسو هيلع هللا ىلص ر�يتان �سود�و�ن, 
�إحد�هما مع عليٍّ يقال لها )�لعقاب( و�الأخرى مع �الأَن�سار, و�أمره ر�سول 
�هلّل ملسو هيلع هللا ىلص �أن يب���ارز يف ه���ذه �لغزوة �لوليَد بن عتبة, فبارزه وقتله وكان من 

�أ�سد �أعد�ء ر�سول �هلل.

الزبري بن العوام - ر�صي اهلل عنه-:
�أول �سيف �سهر يف �الإ�سام هو �سيف �لزبر بن �لعو�م:

ففي �أيام �الإ�سام �الأوىل, �سرت �سائعة �أن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص قد قتل, فما 
كان من �لزبر �إال �أن ��ستل �سيفه, و�سار يف �سو�رع مكة, فلقيه �لر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص ف�ساأله عما به, فاأخربه �لزبر بالنباأ, فدعا له �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بالر 

ول�سيفه بالغلب, وكان عمره يومئٍذ )15( �سنة.
ذلك هو �لزبر بن �لعو�م, �أمه �سفية عمة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص , وزوجته 
�أ�سماء بنت �أبي بكر ذ�ت �لنطاقني, كان رفيع �ل�سال عظيم �ل�سمائل, 

يدير جتارة ناجحة, لكنه �أنفق ماله على �الإ�سام حتى مات مديًنا.
�الثنان  فهما  �هلل,  عبيد  بن  طلحة  مع  دوًم��ا  �لزبر  ذكر  ويرتبط 
وحتى  �لدين,  وقوة  و�ل�سجاعة  و�ل�سخاء  و�ل��رث�ء  �لن�ساأة  يف  مت�سابهان 
م�سرهما كان مت�سابًها فهما من �لع�سرة �لب�سرين بالنة, و�آخى بينهما 
�لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص , ويجتمعان بالن�سب وبالقر�بة مًعا, وحتّدث عنهما �لر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص قائًا: طلحة و�لزبر جار�ي يف �لنة. وكانا من �أ�سحاب �ل�سورى 
الختيار  عنه-  �هلل  ر�سي   - �لطاب  بن  عمر  �ختارهم  �لذين  �ل�ستة 

خليفته.
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�صعيد بن زيد - ر�صي اهلل عنه-:

هو �سعيد بن زيد بن عمرو بن ُنَفيل, �أحد �لع�سرة �لب�سرين بالنة, 
�أ�سلم قبل �أن يدخل �لر�سول د�ر �الأرقم.

كان حمبوب���ا م���ن �لنب���ي. وظل يجاهد م���ع �لنبي حت���ى حلق �لنبي 
بالرفي���ق �الأعلى فو��س���ل جهاده مع �للفاء �لر��سدي���ن حتى و�فته �لنية 
يف عه���د معاوي���ة بن �أبي �سفيان. ويف عهد عمر ب���ن �لطاب �سهد موقعة 
�لرم���وك وفتح دم�سق و�أبلى يف �لعارك ب���اًء ح�سًنا. وحني �ساأل عمر بن 
�لطاب �أب���ا عبيدة بن �لر�ح عن �أحو�له بعث �إليه بكتاب جاء فيه: �أما 
ع���ن �أخوي���ك �سعيد بن زي���د ومعاذ بن جب���ل فكما عه���دت, �إال �أن �ل�سو�د 

ز�دهما يف �لدنيا زهد� ويف �الآخرة رغبة.

وي�س���ف �سعيد بن زيد معركة �لرموك قائًا: لا كان يوم �لرموك 
كن���ا )24( �ألًف���ا ونح���ًو� من ذل���ك., فخرجت لن���ا �لروم بع�سري���ن ومائة 
�أل���ف, و�أقبلو� علينا بخطى ثقيل���ة كاأنهم �لبال حتركها �أيد خفية, و�سار 
�أمامهم �الأ�ساقفة و�لبطاركة و�لق�سي�سون يحملون �ل�سلبان وهم يجهرون 
بال�سل���و�ت فرددها �لي�ص م���ن ور�ئهم وله هزمي كه���زمي �لرعد, فلما 
ر�آهم �ل�سلمون على حالهم هذه هالتهم كرثتهم وخالط قلوبهم �سيء من 
خوفه���م, عند ذلك قام �أبو عبيدة فخط���ب يف �لنا�ص وحثهم على �لقتال. 
عن���د ذلك خرج رجل من �سف���وف �ل�سلمني وقال الأبي عبيدة: �إين �أزمعت 
عل���ى �أن �أق�س���ي �أمري �ل�ساع���ة, فهل لك من ر�سالة تبع���ث بها �إىل ر�سول 
�هلل؟ فق���ال �أبو عبيدة: نعم, تقرئ���ه مني ومن �ل�سلمني �ل�سام وتقول له: 
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يا ر�سول �هلل �إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حًقا.

قال �سعيد: فما �إن �سمعت كامه ور�أيته ميت�سق ح�سامه ومي�سي �إىل 
لق���اء �أعد�ء �هلل حتى �قتحمت �إىل �الأر�ص وجث���وت على ركبتي و�أ�سرعت 
رحم���ي وطعن���ت �أول فار����ص �أقبل علينا, ث���م وثبت على �لع���دو وقد �نتزع 
�هلل كل م���ا يف قلب���ي من �لوف, فث���ار �لنا�ص يف وجوه �ل���روم, وما ز�لو� 

يقاتلونهم حتى كتب �هلل للموؤمنني �لن�سر.

ول���ا د�نت دم�سق بالوالء للم�سلمني جعل �أبو عبيدة بن �لر�ح قائد 
جيو�ص �ل�سلمني و�لًيا عليها, فكان �أول من ول �إمرة دم�سق من �ل�سلمني. 
غر �أنه كان ز�هًد� يف �حلكم كما هو ز�هد يف �لال, فكتب �إىل �أبي عبيدة 
وه���و يف �الأردن يعتذر عن عدم �ال�ستم���ر�ر يف �لن�سب ويطلب �للحاق به 

للجهاد, فلما بلغ �لكتاب �أبا عبيدة ��ستجاب لرغبته.

اأبو عبيدة بن اجلراح - ر�صي اهلل عنه-:
هو �أبو عبيدة عامر بن عبد�هلل بن �لر�ح �لفهري, �أحد �لع�سرة 
�لب�سرين بالنة, يلتقي مع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �أحد �أجد�ده )فهر بن مالك(, 
و�أمه من بنات عم �أبيه... �أ�سلمت وقتل �أبوه كافًر� يوم بدر. كان - ر�سي 
�هلل عنه- طويل �لقامة, نحيف �ل�سم, خفيف �للحية. �أ�سلم على يد �أبي 
بكر �ل�سديق يف �الأيام �الأوىل لاإ�سام, وهاجر �إىل �حلب�سة يف �لهجرة 

�لثانية, ثم عاد لي�سهد مع �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص �ل�ساهد كلها.
ويف غزوة بدر جعل عبد �هلل بن �لر�ح )و�لد �أبي عبيدة( يت�سّدى 
الأبي عبيدة, فجعل �أبو عبيدة يحيد عنه, فلّما �أكرث ق�سَده فقتله, فاأنزل 
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  ق��ال  �الآي���ة:  ه��ذه  �هلل 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ رب )�لجادلة: 22(.
ويف غزوة �أحد يقول �أبو بكر �ل�سديق - ر�سي �هلل عنه- : لا كان 
حتى دخلت يف وجنته حلقتان من �لغفر,  ملسو هيلع هللا ىلص  يوم �أحد, ورمي �لر�سول 
�أقبلت �أ�سعى �إىل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص , و�إن�سان قد �أقبل من قبل �ل�سرق يطر 
طر�ًنا, فقلت: �للهم �جعله طاعة, حتى �إذ� تو�فينا �إىل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
�إذ� هو �أبو عبيدة بن �لر�ح قد �سبقني, فقال: �أ�ساألك باهلل يا �أبا بكر 
�أن تركني فاأنزعها من وجه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ... فركته, فاأخذ �أبو عبيدة 
ثنيته  �إحدى حلقتي �لغفر, فنزعها و�سقط على �الأر�ص و�سقطت  بثنيته 
�أبو عبيدة  �الأخرى ف�سقطت, فكان  بثنيته  �أخذ �حللقة �الأخرى  معه, ثم 

يف �لنا�ص �أثرم.
�أم��ًر� على )300(  �ل��ر�ح  بن  �أب��ا عبيدة  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أر�سل  وقد 
و�ل�سفر  �سوى جر�ب متر,  �لز�د  ولي�ص معهم من  مقاتًا,  وب�سعة ع�سر 
�الأر�ص مع  , ور�ح يقطع  وتفانٍ  بغبطة  �أبو عبيدة و�جبه  بعيد, فا�ستقبل 
�أ�سبح ز�دهم  جنوده وز�د كل و�حد منهم حفنة متر, وعندما قل �لتمر 
)�لبط(  يت�سيدون  ر�ح��و�  �لتمر  فرغ  وعندما  �ليوم,  يف  و�ح��دة  مترة 
�أي ورق �ل�سجر في�سحقونه وي�سفونه وي�سربون عليه �لاء, غر مبالني �إال 

باإجناز �لهمة؛ لهذ� �سميت هذه �لغزوة بغزوة �لبط.

طلحة بن عبيداهلل - ر�صي اهلل عنه-:
طلح���ة ب���ن عبي���د �هلل بن عثم���ان بن عم���رو �لتيمي, �أح���د �لع�سرة 
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�ل�سهود لهم بالنة, له �أحاديث عدة عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص .
َكان مم���ن �سبق �إِىل �الإ�س���ام, و�أوذي يف �هلل, كانت يده �ساء مما 

وَقى بها ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم �أحد.
وروي عن �سلمة بن �الأكوع قال �بتاع طلحة بئًر� بناحية �لبل ونحر 

جزوًر� فاأطعم �لنا�ص فقال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : "�أنت طلحة �لفيا�ص". 
وروي ع���ن مو�سى ب���ن طلحة عن �أبيه قال: "ل���ا كان يوم �أحد �سماه 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص طلحة �لر ويف غزوة ذي �لع�سرة طلحة �لفيا�ص ويوم خيرب 

طلحة �لود". 
 وع���ن مو�سى بن طلحة ع���ن �أبيه �أنه �أتاه مال م���ن ح�سرموت �سبع 
مائ���ة �ألف فبات ليلته يتململ, فقالت له زوجته: "مالك؟", قال: "تفكرت 
من���ذ �لليلة فقل���ت ما ظن رجل برب���ه يبيت وهذ� �ل���ال يف بيته؟", قالت: 
�أنت ع���ن بع�ص �أخائك؟.. ف���اإذ� �أ�سبحت ف���ادع بجفان وق�ساع  "فاأي���ن 
فق�سم���ه", فقال لها: "رحمك �هلل �إنك موفقة بنت موفق", وهي �أم كلثوم 
بن���ت �ل�سديق, فلما �أ�سبح دعا بجفان فق�سمها بني �لهاجرين و�الأن�سار 
فبع���ث �إىل عل���ّي منها بجفنة, فقال���ت له زوجته: "�أبا حمم���د �أما كان لنا 
يف ه���ذ� �لال م���ن ن�سيب؟", قال: "فاأين كنت من���ذ �ليوم؟.. ف�ساأنك مبا 

بقي", قالت: "فكانت �سرة فيها نحو �ألف درهم".
وج���اء �أعر�بي �إىل طلحة ي�ساأله فتق���رب �إليه برحم فقال: "�إن هذه 
ا قد �أعطاين بها عثمان )300(  لرحم ما �ساألني بها �أحد قبلك �إن ل �أر�سً
�ألف فاقب�سه���ا, و�إن �سئت بعتها من عثمان ودفع���ت �إليك �لثمن", فقال: 

فاأعطاه.  "�لثمن", 
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وعن طلحة بن يحيى قال: "حدثتني جدتي �سعدى بنت عوف �لرية 
قال���ت: "دخلت على طلح���ة يوًما وهو خاثر, فقلت: ما ل���ك لعل ر�بك من 
�أهل���ك �سيء؟.. قال: ال و�هلل ونعم حليلة �ل�سلم �أنت, ولكن مال عندي قد 
غمني, فقلت ما يغمك, عليك بقومك, قال يا غام �دع ل قومي فق�سمه 

فيهم ف�ساألت �لازن؛ كم �أعطى؟ قال: �أربعمائة �ألف".

عبدالرحمن بن عوف - ر�صي اهلل عنه-:
هو عبد�لرحمن بن عوف بن �حلارث بن زهرة �لقر�سي �لزهري, �أبو 
حمم���د, ولد يف مكة �لكرمة �سنة )43( قبل �لهجرة. من كبار �ل�سحابة, 
و�أحد �لع�س���رة �لب�سرين بالنة, و�أحد �لثماني���ة �ل�سابقني �إىل �الإ�سام. 
�أحد �ل�ستة �لذين جعل عمر بن �لطاب �ل�سورى فيهم الختيار خليفة من 
بعده, كان غنًيا وجمدوًد� يف �لتجارة, خلف مااًل كثًر�, وكان من �الأجو�د. 
�أعتق يف يوم )31( عبًد�. كان ��سمه يف �لاهلية عبد �لكعبة و�سماه �لنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص عبد�لرحمن.
كان - ر�س���ي �هلل عن���ه- حمظوًظ���ا بالتج���ارة �إىل حد �أث���ار َعَجبه 
فقال »لق���د ر�أيتني لو رفعت حجًر� لوجدت حتته ف�س���ًة وذهًبا«... وكانت 
�لتج���ارة عند عبد�لرحم���ن بن عوف عم���ًا و�سعًيا ال لم���ع �لال, ولكن 
للعي����ص �ل�سري���ف, وهذ� م���ا نر�ه حني �آخ���ى �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ب���ني �لهاجرين 
و�الأن�س���ار, فاآخ���ى بني عبد�لرحمن بن عوف و�سعد ب���ن ربيع, فقال �سعد 
لعبد�لرحم���ن »�أخي �أنا �أكرث �أهل �لدين���ة مااًل, فانظر �سطر مال فخذه, 
وحتتي �مر�أت���ان, فانظر �أيتهما �أعجب لك حتى �أطّلقها وتتزوجها«. فقال 
عبد�لرحمن: »بارك �هلل لك يف �أهلك ومالك, ُدلوين على �ل�سوق«, وخرج 

�إىل �ل�سوق فا�سرى وباع وربح.
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جاهد بنف�سه وب�سيفه وجاهد باأمو�له, فكان كثر �الإنفاق و�ل�سدقات 
عل���ى �ل�سلمني, حيث ت�سدق مبئات �الآالف من �لدر�هم و�لدنانر, وجهز 
�ألف ر�حلة يف �سبيل �هلل, وتربع مرة مبائة ر�حلة مبا حتمل من �لوؤن على 
فق���ر�ء �لدينة, وو�سع مرة �أخرى قافل���ة كاملة جاءته من �ل�سام بني يدي 

ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فدعا له عليه �ل�سام بالنة.

�صعد بن اأبي وقا�س - ر�صي اهلل عنه-:
�سعد بن �أبي وقا�ص دخل �الإ�سام وهو �بن �سبع ع�سرة �سنة, وكان 
�إ�سامه مبكًر�, ويتحدث عن نف�سه فيقول: »".. ولقد �أتى علّي يوم, و�ين 
لثلث �الإ�سام"...«, يعني �أنه كان ثالث �أول ثاثة �سارعو� �إىل �الإ�سام, 
وقد �أعلن �إ�سامه مع �لذين �أعلنوه باإقناع �أبي بكر �ل�سديق �إياهم, وهم 
عثمان بن عفان, و�لزبر بن �لعّو�م, وعبد�لرحمن بن عوف, وطلحة بن 

عبيد �هلل.
و�أنه  ا,  �أي�سً و�أول من رمي  �أول من رمى ب�سهم يف �سبيل �هلل,  يعد 
�لوحيد �لذي �فتد�ه �لر�سول باأبويه, فقال له يوم �أحد: »" �رم �سعد فد�ك 
�أبي و�أمي"..«, ويقول علي �بن �أبي طالب: »" ما �سمعت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يفدي �أحد� باأبويه �إال �سعًد�, فاإين �سمعته يوم �أحد يقول: �رم �سعد.. فد�ك 
�أبي و�أمي"«. كان �سعد ُيعّد من �أ�سجع فر�سان �لعرب و�ل�سلمني, وكان له 

�ساحان رحمه ودعاوؤه. وكان جماهًد� يف معركة بدر ويف معركة �أحد.
�إىل  بب�سره  فرنا  �أ�سحابه,  نفر من  يجل�ص بني  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  كان 
�الأفق يف �إ�سغاء من يتلقى هم�ًسا و�سًر�, ثم نظر يف وجوه �أ�سحابه وقال 
"يطلع عليكم �الآن رجل من �أهل �لنة", و�أخذ �ل�سحاب يتلفتون  لهم: 
لرو� هذ� �ل�سعيد, فاإذ� �سعد بن �أبي وقا�ص �آت وقد �ساأله عبد �هلل بن 
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وعمل  عبادة  من  �هلل  �إىل  به  يتقرب  ما  على  يدله  �أن  �لعا�ص  بن  عمرو 
فقال له ال �سيء �أكرث مما نعمل جميًعا ونعبد, غر �أين ال �أحمل الأحد من 

�ل�سلمني �سغًنا وال �سوًء�.

كرامات ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم - :

1- يا �صارية اجلبل.:
ع���ن ناف���ع مول �بن عمر: �أن عمر بن �لط���اب - ر�سي �هلل عنه- 
ق���ال عل���ى �لنرب: "ي���ا �سارية بن زنيم �لب���ل" فلم يدر �لنا����ص �أي �سيء 
يق���ول, حتى قدم �سارية �إىل �لدينة على عمر فقال: يا �أمر �لوؤمنني, كنا 
حما�سري���ن �لع���دو, فكنا نقيم �الأيام ال يخرج علين���ا منهم �أحد, نحن يف 
منخف����ص من �الأر�ص, وهم يف ح�سن ع���اٍل, ف�سمعت �سائًحا ينادي بكذ� 
وكذ�: "يا �سارية بن زنيم �لبل. قال: فعلوت باأ�سحابي �لبل, فما كانت 

�إال �ساعة حتى فتح �هلل علينا".
وذك���ر ه���ذ� �الأث���ر �سي���خ �الإ�سام �ب���ن تيمي���ة ولفظ���ه: �أن عمر بن 
�لطاب - ر�سي �هلل عن���ه- بعث جي�ًسا و�أّمر عليهم رجًا يدعي �سارية. 
ق���ال: فبينم���ا عمر يخطب يف �لنا�ص, فجعل ي�سي���ح على �لنرب: يا �سارية 

�لبل, يا �سارية �لبل.
ق���ال: فقدم ر�سول �لي����ص, ف�ساأله, فقال: يا �أم���ر �لوؤمنني, لقينا 
عدونا فهزمونا, فاإذ� ب�سائح: يا �سارية �لبل, يا �سارية �لبل, فاأ�سندنا 
ظهورنا �إىل �لبل فهزمهم �هلل, فقيل لعمر بن �لطاب: �إنك كنت ت�سيح 

بذلك على �لنرب.
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2- ق�صة �صفينة مع الأ�صد:
وذكر �بن �سيد �لنا�ص باإ�سناده, عن حممد بن �لنكدر, عن �سفينة 
موىل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ركبت �سفينة يف �لبحر, فانك�سرت بنا, فتعلقت 
�أبا  يا  فقلت:  �الأ���س��د,  بها  ف��اإذ�  جزيرة,  �إىل  خرجت  حتى  منها  ب�سيء 
فطاأطاأ ر�أ�سه, وجعل يدفعني  ملسو هيلع هللا ىلص  �أنا �سفينة موىل ر�سول �هلل  �حلارث, 
�لطريق همهم, فظننت  �إىل  �لطريق, فلما خرجت  بجنبيه, يدلني على 

�أنه يودعني.

 مناذج اأخرى من �سري ال�سحابة الكرام 
- ر�سي اهلل عنهم اأجمعني -

)1( اأبو هريرة - ر�صي اهلل عنه-:
كان ��سمه يف �لاهلية عبد �سم�ص, ولا �أ�سلم �سماه �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص عبد 
يرعاها ويطعمها  له هرة,  وكانت  ولقد كان عطوًفا على �حليو�ن,  �لرحمن, 

وينظفها وتازمه فدعي �أبا هريرة - ر�سي �هلل عنه-.
يتحدث عن نف�سه - ر�سي �هلل عنه- فيقول: ن�ساأت يتيًما, وهاجرت 
�أخدمهم  كنت  بطني,  بطعام  بنت غزو�ن  لب�سرة  �أجًر�  وكنت  م�سكيًنا, 
�إذ� نزلو�, و�أحدو لهم �إذ� ركبو�, وهاأنذ� وقد زوجنيها �هلل, فاحلمد هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص  �إماًما... قدم �إىل �لنبي  �أبا هريرة  �لذي جعل �لدين قو�ًما, وجعل 
�سنة �سبع للهجرة وهو بخيرب و�أ�سلم, ومنذ ر�أى �لر�سول �لكرمي مل يفارقه 

حلظة.
و�أ�سبح من �لعابدين �الأو�بني, يتناوب مع زوجته و�بنته قيام �لليل 
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كله, فيقوم هو ثلثه, وتقوم زوجته ثلثه, وتقوم �بنته ثلثه, وهكذ� ال متر من 
�لليل �ساعة �إال ويف بيت �أبي هريرة عبادة وذكر و�ساة.

مل يكن الأبي هريرة بعد �إ�سامه �إال م�سكلة و�حدة, وهي �أمه �لتي 
مل ت�سلم, وكانت دوًما توؤذيه بذكر �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بال�سوء, فذهب يوًما �إىل 
�لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص باكًيا: يا ر�سول �هلل, كنت �أدعو �أم �أبي هريرة �إىل �الإ�سام 
�أن  �هلل  فادع  �أك��ره,  ما  فيك  فاأ�سمعتني  �ليوم  دعوتها  و�إين  علّي,  فتاأبى 
يهدي �أم �أبي هريرة �إىل �الإ�سام... فقال �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص :»�للهم �هد �أم 
�سمع  �أتاها  فلما  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  بدعاء  يب�سرها  يعدو  �أبي هريرة«, فخرج 
من ور�ء �لباب خ�سخ�سة �لاء, ونادته: يا �أبا هريرة مكانك... ثم لب�ست 
و�أن  �هلل  �إال  �له  �أال  �أ�سهد  تقول:  وخرجت  خمارها  من  وعجلت  درعها, 
حممد� ر�سول �هلل... فجاء �أبو هريرة �إىل �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص باكًيا من �لفرح 
وقال: �أب�سر يا ر�سول �هلل, فقد �أجاب �هلل دعوتك, قد هدى �هلل �أم �أبي 
هريرة �إىل �الإ�سام... ثم قال: يا ر�سول �هلل, �دع �هلل �أن يحببني و�أمي 
�إىل �لوؤمنني و�لوؤمنات... فقال: »�للهم حبب عبيدك هذ� و�أمه �إىل كل 

موؤمن وموؤمنة«.
على  هريرة  �أب��ي  مقدرة  يخترب  �أن  يوًما  �حلكم  بن  م��رو�ن  �أر�د 
ور�ء  له  كاتًبا  و�أجل�ص  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  ليحدثه عن  �إليه  فدعاه  �حلفظ, 
حجاب ليكتب كل ما ي�سمع من �أبي هريرة, وبعد مرور عام, دعاه ثانية, 
منها  �أبو هريرة  ن�سي  فما  كتبت,  �لتي  نف�سها  �الأحاديث  ي�ستقرئه  و�أخذ 
�سيًئا. وكان - ر�سي �هلل عنه- يقول: ما من �أحد من �أ�سحاب ر�سول �هلل 
�أكرث حديًثا عنه مني �إال ما كان من عبد�هلل بن عمرو بن �لعا�ص, فاإنه 

كان يكتب وال �أكتب.
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وقال عنه �الإمام �ل�سافعي: �أبو هريرة �أحفظ من روى �حلديث يف 
دهره.

من  �أك��رث  �أو  ثمامنائة  نحو  هريرة  �أب��ي  عن  روى  �لبخاري:  وق��ال 
�ل�سحابة و�لتابعني و�أهل �لعلم.

)2( بالل بن رباح - ر�صي اهلل عنه-:
ب���ال بن رب���اح �حلب�س���ي, ه���ذ� �لرجل �سدي���د �ل�سم���رة, �لنحيف 
�لناحل, �لفرط �لط���ول, �لكث �ل�سعر, مل يكن ي�سمع كلمات �لدح و�لثناء 
توج���ه �إلي���ه, �إال ويحني ر�أ�س���ه ويغ�ص طرفه ويقول وعرب�ت���ه على وجنتيه 

ت�سيل: "�إمنا �أنا حب�سي... كنت باالأم�ص عبًد�".
ذه���ب يوًما - ر�سي �هلل عن���ه- يخطب لنف�سه والأخيه زوجتني فقال 
الأبيهم���ا: "�أنا بال وهذ� �أخ���ي, عبد�ن من �حلب�سة, كن���ا �سالني فهد�نا 
�هلل, وكن���ا عبدي���ن فاأعتقن���ا �هلل, �إن تزوجونا فاحلم���د هلل, و�إن متنعونا 

فاهلل �أكرب".

�إن���ه حب�سي م���ن �أَمة �سود�ء, عبٌد الأنا�ص م���ن بني جمح مبكة, حيث 
كانت �أمه �إحدى �إمائهم وجو�ريهم. ولقد بد�أت �أنباء حممد تنادي �سمعه, 
حني �أخذ �لنا�ص يف مكة يتناقلونها, وحني كان ي�سغي �إىل �أحاديث �سادته 
و�أ�سيافه���م, وذ�ت ي���وم يب�س���ر بال ن���ور �هلل, وي�سم���ع يف �أعماق روحه 
�لرة رنينه, فيذهب �إىل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص وي�سلم, وال يلبث خرب �إ�سامه 
�أن يذي���ع, وتدور �الأر����ص بروؤو�ص �أ�سياده من بني جم���ح, وجتثم �سياطني 
�الأر����ص فوق �س���در �أمية بن خلف �لذي ر�أى يف �إ�س���ام عبد من عبيدهم 
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لطم���ة جللتهم بالزي و�لعار, ويقول �أمي���ة لنف�سه: "�إن �سم�ص هذ� �ليوم 
لن تغرب �إال ويغرب معها �إ�سام هذ� �لعبد �الآبق". 

ولق���د كان���و� يخرجون به يف �لظه���رة �لتي تتح���ول �ل�سحر�ء فيها 
�إىل جهنم قاتلة, فيطرحون���ه على ح�ساها �للتهب وهو عريان, ثم ياأتون 
بحج���ر مت�سعر كاحلميم ينقله م���ن مكانه ب�سعة رج���ال ويلقون به فوقه, 

وي�سيح به جادوه: �ذكر �لات و�لعزى... فيجيبهم: »�أحد... �أحد«.

و�إذ� حان �الأ�سيل �أقاموه, وجعلو� يف عنقه حبا, ثم �أمرو� �سبيانهم 
�أن يطوف���و� به جبال مكة وطرقها, وبال - ر�سي �هلل عنه- ال يقول �سوى 
"�أحد... �أحد". ويذهب �إليهم �أبو بكر �ل�سديق - ر�سي �هلل عنه- وهم 
يعذبون���ه, وي�سيح بهم: "�أتقتل���ون رجًا �أن يقول ربي �هلل؟"... ثم ي�سيح 
يف �أمي���ة: "خذ �أكرث من ثمنه و�تركه ح���ًر�", وباعوه الأبي بكر �لذي حرره 

من فوره, و�أ�سبح بال من �لرجال �الأحر�ر.

)3( خالد بن الوليد - ر�صي اهلل عنه-:
تعود ق�سة �إ�سام خالد بن �لوليد �إىل ما بعد �سلح �حلديبية, حيث 
�أ�سل���م �أخوه �لوليد بن �لوليد, ودخل �لر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص مكة يف عمرة �لق�ساء 
ف�س���األ �لوليد عن �أخيه خالد, فقال �لوليد: ياأتي به �هلل. فقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
: ما مثله يجهل �الإ�سام, ولو كان يجعل نكايته مع �ل�سلمني على �ل�سركني 
ل���كان خر� له, فخرج �لولي���د يبحث عن �أخيه فلم يجده, فرك له ر�سالة 
ق���ال فيها: »ب�س���م �هلل �لرحمن �لرحي���م: �أما بعد ف���اإين مل �أر �أعجب من 
ذه���اب ر�أي���ك عن �الإ�سام وعقل���ك هو عقلك, وهل مث���ل �الإ�سام يجهله 
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�أح���د؟ وق���د �ساألني عنك ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص .. فا�ستدرك ي���ا �أخي ما فاتك 
فيه, فقد فاتت���ك مو�طن �ساحلة«, فكان �أن قر�أ خالد ر�سالة �أخيه فدخل 

�الإ�سام يف حينه.
يق���ول خال���د يف رحلت���ه م���ن مك���ة �إىل �لدين���ة: وددت ل���و �أجد من 
�أ�ساح���ب, فوج���دت عثم���ان ب���ن طلح���ة فذك���رت له �ل���ذي �أري���د فاأ�سرع 
ا, فلما ر�آهم �لر�سول  باالإجاب���ة, وجاء معنا عمرو بن �لعا�ص لي�سل���م �أي�سً
ملسو هيلع هللا ىلص ق���ال الأ�سحابه: "رمتكم مكة باأفاذ �أكبادها, و�أ�سلم خالد بن �لوليد 

ومعه عثمان بن طلحة وعمرو بن �لعا�ص".
ولقد كانت غ���زوة موؤتة �أول غزوة �سارك فيها خالد بن �لوليد, وقد 
ُقت���ل قادتها �لثاثة: زيد بن حارثة, وجعف���ر بن �أبي طالب, وعبد �هلل بن 
رو�حة - ر�سي �هلل عنهم - ف�سارع �إىل �لر�ية ثابت بن �أفرم فحملها �إىل 
خالد بن �لوليد, فاعتذر خالد وقال له: "�أنت �أحق بها مني, فلقد �سهدت 
بدًر�", ولكن نادى ثابت بالوؤمنني: "�أتر�سون �إمرة خالد؟" فقالو� جميًعا: 
"نعم"... فاأخذ خالد �لر�ية و�أنقذ جي�ص �ل�سلمني و�نقطع يف يده ت�سعة 

�أ�سياف يف هذ� �ليوم.
يق���ول �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص عن هذه �لغ���زوة: "�أخذ �لر�ية زيد فاأ�سيب, ثم 
�أخذه���ا جعفر فاأ�سيب, ثم �أخذها �بن رو�ح���ة فاأ�سيب, حتى �أخذ �لر�ية 

�سيف من �سيوف �هلل", و�ُسمي خالد منذ ذلك �ليوم �سيف �هلل.

)4( زيد بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه-:
زي���د بن �لط���اب ه���و �الأخ �الأكرب لعمر ب���ن �لط���اب, �سبقه �إىل 
�الإ�س���ام, و�سبق���ه �إىل �ل�سهادة, كان �إميانه باهلل تع���اىل �إميانا قوًيا, ومل 

يتخلف عن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يف م�سهد وال يف غزوة. 
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بل كان زيد - ر�سي �هلل عنه- يبحث يف كل م�سهد عن �ل�سهادة �أكرث 
م���ن �لن�سر, ففي ي���وم �أحد وحني حمي �لقتال ب���ني �ل�سلمني و�ل�سركني, 
�سق���ط درعه منه, فر�آه �أخ���وه عمر فقال له: »خذ درعي يا زيد فقاتل بها« 
فاأجاب���ه زيد: »�إين �أري���د من �ل�سهادة ما تريده يا عم���ر« وظل يقاتل بغر 

درع يف فد�ئية باهرة. 
لق���د كان زيد بن �لطاب يتحرق �سوًقا للقاء )�لّرجال بن عنفوة( 
وهو �ل�سلم �لرتد �لذي تنباأ به �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يوًما حني كان جال�ًسا مع نفر 
من �ل�سلمني, حيث قال: »�إن فيكم لرجا �سر�سه يف �لنار �أعظم من جبل 
�أحد«, وحتققت �لنبوة حني �رتد )�لّرجال( وحلق مب�سيلمة �لكذ�ب, وكان 
خط���ره على �الإ�س���ام �أكرب من م�سيلمة نف�سه, لعرفت���ه �ليدة باالإ�سام 

و�لقر�آن و�ل�سلمني. 
ويف ي���وم �ليمام���ة دف���ع خالد بن �لولي���د بلو�ء �لي����ص �إىل زيد بن 
�لط���اب, وقاتل �أتباع م�سيلمة قت���ااًل م�ستميًتا, ومالت �لعركة يف بد�يتها 
على �ل�سلم���ني, و�سقط منهم �سهد�ء كث���رون, ور�أى زيد م�ساعر �لوف 
و� عل���ى �أ�سر��سكم,  عن���د �ل�سلم���ني فعا ربوة و�ساح: »�أيه���ا �لنا�ص, َع�سُ
و��سرب���و� يف عدوك���م, و�م�س���و� قدًما, و�هلل ال �أتكلم حت���ى يهزمهم �هلل, 
ا على  �أو �ألق���اه -�سبحانه- فاأكلم���ه بحجتي«, ونزل من فوق �لرب���وة عا�سً
�أ�سر��سه, ز�ًما �سفتيه ال يحرك ل�سانه بهم�ص, وتركز م�سر �لعركة لديه 
يف م�سر )�لّرجال( , وهناك ر�ح ياأتيه من ميني ومن �سمال حتى �أم�سكه 
بخناق���ه و�أطاح ب�سيفه ر�أ�سه �لغرور, وهذ� �أح���دث دماًر� كبًر� يف نفو�ص 

�أتباع م�سيلمة, وقّوى يف �لوقت ذ�ته عز�ئم �ل�سلمني.
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رف���ع زيد بن �لطاب يديه �إىل �ل�سم���اء مبتهًا لربه �ساكًر� نعمته, 
ثم ع���اد �إىل �سيفه و�سمته, وتابع �لقتال, و�لن�سر بات للم�سلمني, هنالك 
متنى زيد - ر�سي �هلل عنه- �أن يختم حياته بال�سهادة, ومت له ما �أر�د فقد 
رزق���ه �هلل بال�سهادة وبينم���ا وقف عمر بن �لط���اب ي�ستقبل مع �أبي بكر 
�لعائدي���ن �لظافرين, دن���ا منه �ل�سلمون وعّزوه بزي���د, فقال عمر: »رحم 

�هلل زيًد�, �سبقني �إىل �حل�سنيني, �أ�سلم قبلي, و��ست�سهد قبلي«.

 )5( عمار بن يا�صر - ر�صي اهلل عنه-:
�أول من �تخذ م�سجًد� يف بيته هو عمار بن يا�سر - ر�سي �هلل عنه-.

يق���ول عمار بن يا�سر- ر�سي �هلل عنه- لقيت �سهيب بن �سنان على 
باب د�ر �الأرقم ور�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فيها, فقلت له: "ماذ� تريد؟" فاأجابني: 
"وماذ� تريد �أنت؟" قلت له: "�أريد �أن �أدخل على حممد فاأ�سمع ما يقول". 

قال: "و�أنا �أريد ذلك".
فدخلن���ا على ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فعر�ص علين���ا �الإ�سام فاأ�سلمنا وكان 

�إ�سامنا بعد ب�سعة وثاثني رجًا.
و�أ�سلم م���ع عمار �أبوه و�أم���ه, و�ساأن �الأبر�ر �لبكري���ن �أخذ �آل يا�سر 
ن�سيبهم �الأوفى من ع���ذ�ب قري�ص, ووكل �أمر تعذيبهم �إىل بني خمزوم, 
يخرجون بهم جميًعا عمار و�أمه �سمّية و�أبيه يا�سر كل يوم �إىل رم�ساء مكة 
�للتهبة ويو�لون تعذيبهم, وكان �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص مير عليهم حميًيا �سمودهم 

ويقول: »�سرًب� �آل يا�سر فاإن موعدكم �لنة«.
هاجر عمار �لهجرة �لثانية �إىل �حلب�سة, وكذلك هاجر من مكة �إىل 
�لدين���ة ونزل على مب�سر بن عبد �لنذر, و�آخى �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بني عمار بن 



94

حديقة الفقرات الثقافية

يا�سر وحذيفة بن �ليمان.
��ستقر �ل�سلم���ون بعد �لهجرة يف �لدين���ة, وكان لعمار مكانة عالية 
ب���ني �ل�سلمني, وكان �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يحبه حًبا عظيًما. يقول عنه ملسو هيلع هللا ىلص : »�إن 
عم���اًر� ُملئ �إمياًنا �إىل م�سا�سه« �أي حتت عظامه, وحني كان �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص 
و�أ�سحاب���ه يبن���ون �ل�سجد يف �لدينة يقول �أبو �سعي���د: "كنا نحمل يف بناء 

�ل�سجد لبنة لبنة, وكان عمار يحمل لبنتني لبنتني".
بع���د وفاة �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص , و��سل عم���ار بن يا�سر بطوالته يف حماربة 
�لفر����ص و�لروم, ويف يوم �ليمامة �نطلق عم���ار يف ��ستب�سال؛ �إذ ر�أى فتور 
�ل�سلمني فر�سل بني �سفوفهم �سياحه �لزلزل فيندفعون كال�سهام, يقول 
عبد �هلل بن عمر- ر�سي �هلل عنهما-: "ر�أيت عمار بن يا�سر يوم �ليمامة 
عل���ى �سخ���رة وقف ي�سيح: ي���ا مع�سر �ل�سلم���ني, �أمن �لّنة تف���ّرون؟ �أنا 
, فنظرت �إليه فاإذ� �أذنه مقطوعة وهو يقاتل �أ�سد  عم���ار بن يا�سر هلمَّ �إلَّ

�لقتال".

)6( �صلمة بن الأكوع - ر�صي اهلل عنه-:
�سلمة بن �الأكوع هكذ� يقول جماعة �أهل �حلديث ين�سبونه �إىل جده 
وهو �سلمة بن عمرو بن �الأكوع. و�الأكوع هو �سنان بن عبد �هلل بن ق�سر بن 

خزمية كان ممن بايع حتت �ل�سجرة و�سكن يف �لربذة. 
كان لقرب �سلمة من �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أكرب �الأثر يف تكوين �سخ�سية مثالية 
مبا غر�سه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فيها من �سجاعة ومروءة وت�سحية يف �سبيل �هلل, 
هذ� �الأثر الحظه �ل�سحابة, وعرفو� �أنه ما كانت هذه �ل�سفات لتكون يف 

�سلمة �إال بربية �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص له.
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لقرب  وذل��ك   , ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  وبني  بينه  حدثت  عديدة  مو�قف  له 
�سلمة منه وحبه �ل�سديد له. 

�سلمة  �ساق  يف  �سربة  �أث��ر  "ر�أيت  ق��ال:  عبيد  �أب��ي  بن  يزيد  فعن 
فقلت: يا �أبا م�سلم ما هذه �ل�سربة؟ قال: هذه �سربة �أ�سابتني يوم خيرب 
فقال �لنا�ص: �أ�سيب �سلمة فاأتيت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فنفث فيه ثاث نفثات فما 

��ستكيتها حتى �ل�ساعة".
وجاء عني للم�سركني �إىل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص . قال: "فلما طعم �ن�سل, 
�لقوم,  فابتدر  ق��ال:  �قتلوه,  بالرجل  علّي   : ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  فقال  ق��ال: 
�أو  ناقته  فاأخذ بزمام  �إليه  �لفر�ص, قال: ف�سبقهم  ي�سبق  �أبي  قال: وكان 
بخطامه, قال: ثم قتله, قال: فنفله ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �سلبه. و�إنه لوقف ر�ئع 

ل�سلمة فعندما ياأمر ر�سول �هلل باأمر يبادر �ل�سحابة بالتنفيذ. 
وعن �سلمة بن �الأكوع قال: بايعت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم �حلديبية ثم 
عدلت �إىل ظل �سجرة, فلما خف �لنا�ص قال: يا �بن �الأكوع �أال تبايع قلت 
يا  ل�سلمة:  فقلت  �لثانية.  فبايعته  و�أي�ص,  قال:  �هلل,  ر�سول  يا  بايعت  قد 
�أبا م�سلم على �أي �سيء كنتم تبايعون يومئذ قال: على �لوت. فعلى �لوت 
عر�سها  جنة  �إىل  �لدنيا  عن  و�لرحيل  �هلل,  ر�سول  �ل�سحابة  يبايع  كان 

�ل�سماو�ت و�الأر�ص.
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 اأحاديث منت�سرة 
ينبغي احلذر منها

هناك العديد من الأحاديث املنت�سرة والتي تن�سب اإىل ر�سولنا ملسو هيلع هللا ىلص وهي 
ل ينبغي ن�سبتها اإليه ملسو هيلع هللا ىلص ؛ اإما لعدم �سحتها، واإما ل�سعفها ال�سديد، واإما لأنها 

لي�ست بحديث اأ�ساًل.
 لـــذا .. كــانــت هـــذه الــفــقــرة مبــثــابــة املــحــذر مــن مــثــل تــلــك الأحـــاديـــث، 

والكا�سف لها.
 فهذه الفقرة عبارة عن جمموعة من الأحاديث التي ينبغي احلذر منها.

- منقولة من موقع: �لدرر �ل�سنية باإ�سر�ف �ل�سيخ/ علوي عبد �لقادر �ل�سقاف
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يقول:  �لرحمن  كف  يف  دموعه  وقعت  �ليتيم  بكى  »�إذ�  • حديث: 
فله  �أ�سكته  من  �ل��رثى؟  و�لديه حتت  و�ري��ت  �لذي  �ليتيم  هذ�  �أبكى  من 

�لنة«. �لدرجة: مكذوب.

�هلل  ق�سى  �لدنيا,  حو�ئج  من  حاجة  ل�سلم  ق�سى  »من  • حديث: 
له �ثنتني و�سبعني حاجة, �أ�سهلها �لغفرة«. �لدرجة: مو�سوع.

ي�سح. ال  �لدرجة:  عمله«.  من  خر  �لوؤمن  »نية  • حديث: 
�ل�سر�ئر«.  يتوىل  و�هلل  بالظاهر,  �أحكم  �أن  »�أم��رت  حديث:   •

�لدرجة: لي�ص بحديث.

لي�ص  �لدرجة:  �لغيب«.  ياأتك ما يف  »�أنفق ما يف �ليب  • حديث: 
بحديث.

باالإميان«.  له  فا�سهدو�  �ل�ساجد  يعتاد  ر�أيتموه  »من  حديث:   •
�لدرجة: ال ي�سح.

ي�ص غفر  فقر�أ عندهما  كل جمعة  و�لديه  ز�ر قرب  »من  • حديث: 
له بعدد كل �آية �أو حرف«. �لدرجة : ال ي�سح.

يب�سر  �ألف �ساة مل ميت حتى  يوم  علّي يف  »من �سلى  • حديث: 
بالنة«. �لدرجة: ال ي�سح.

�هلل  ت��وىّل  فري�سة  كّل  عقيب  �لكر�سي  �آي��ة  ق��ر�أ  »من  حديث:   •
��ست�سهد«.  حتى  �الأنبياء  مع  جاهد  كمن  وكان  روحه,  قب�ص  جاله  جّل 

�لدرجة: مو�سوع.
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من اأحاديث عا�صوراء: 
عليه  �هلل  و�سع  عا�سور�ء,  يوم  عياله  على  و�ّسع  »من  حديث:   •
مثل  �هلل  عبد  فكاأمنا  عا�سور�ء  ليلة  �أحيا  »من  وحديث:  �سنته«.  �سائر 
ركعة  كل  يف  يقر�أ  ركعات  �أرب��ع  �سّلى  ومن  �ل�سبع,  �ل�سمو�ت  �أهل  عبادة 
ذنوب  له  �هلل  غفر  رب  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ومرة  مرة  زبپرب  ب� 
�ألف  �الأعلى  �لاأ  له يف  وبنى  خم�سني عاًما ما�سية, وخم�سني م�ستقبلة, 
يع�ص �هلل طرفة عني«.  فكاأمنا مل  ماء  �سربة  �سقى  ومن  نور,  منرب من 
وحديث: »من �سّلى يوم عا�سور�ء ما بني �لظهر و�لع�سر �أربع ركعات يقر�أ 
يف كل ركعة بفاحتة �لكتاب مرة, و�آية �لكر�سي ع�سر مر�ت, وحديث: »من 
�سلى يوم عا�سور�ء ما بني �لظهر و�لع�سر �أربع ركعات يقر�أ يف كل ركعة 
بفاحتة �لكتاب مرة, و�آية �لكر�سي ع�سر مر�ت, وزبٱ ٻ ٻ ٻٻرب 
�هلل  ��ستغفر  �سلم  ف��اإذ�  م��ر�ت,  خم�ص  و�لعوذتني  م��رة,  ع�سرة  �إح��دى 
�أعطاه �هلل يف �لفردو�ص قبة بي�ساء, فيها بيت من زمردة  �سبعني مرة, 
خ�سر�ء, �سعة ذلك �لبيت مثل �لدنيا ثاث مر�ت, وذلك �لبيت... �إلخ«. 
وحديث: »�ساة �ل�سماء وهي �أربع ركعات, ي�سليها يف يوم عا�سور�ء« 
�لفاحتة  بعد  �الأوىل  يف  رك��ع��ات:  �ست  عا�سور�ء  ي��وم  »�ساة  وح��دي��ث: 
�لثالثة  ويف  رب,  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  �لثانية  ويف  �ل�سم�ص,   �سورة 
ويف  �الإخ��ا���ص,  ���س��ورة  �لر�بعة  ويف  رب,  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  زب 
بعد  وي�سجد  �ل��ن��ا���ص,  ���س��ورة  �ل�ساد�سة  ويف  �ل��ف��ل��ق,  ���س��ورة  �لام�سة 
م���ر�ت,  �سبع  رب  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  فيها  وي��ق��ر�أ  �ل�����س��ام, 
وي�ساأل �هلل حاجته«.وحديث: »�ساة يوم عا�سور�ء عند �الإ�سر�ق: ي�سلي 



101

حديقة الفقرات الثقافية

ژ  ژ  ڈ  زب  �لثانية  ويف  �لكر�سي,  �آي��ة  �لفاحتة  بعد  �الأوىل  يف   ركعتني 
ڑ رب �إىل �آخر �سورة �حل�سر ويقول بعد �ل�سام: يا �أول �الأولني, ويا 
�آخر �الآخرين, ال �إله �إال �أنت, خلقت �أول ما خلقت يف هذ� �ليوم, وتخلق 
�أنبياءك  فيه  �أوليت  ما  خر  فيه  �أعطني  �ليوم,  هذ�  يف  تخلق  ما  �آخ��ر 
�لكر�مة  فيه من  �أعطيتهم  ما  لنا  و�أ�سهم  �لبايا,  ثو�ب  و�أ�سفياءك من 
بحق حممد - عليه �ل�ساة و�ل�سام-. وحديث: »�ساة وقت �ل�سحر من 
ليلة عا�سور�ء وهي: �أربع ركعات يف كل ركعة بعد �لفاحتة يقر�أ �آية �لكر�سي 
ثاث مر�ت و�سورة �الإخا�ص �إحدى ع�سرة مرة, وبعد �لفر�غ يقر�أ �سورة 
�الإخا�ص مائة مرة«. وحديث: »�ساة ليلة عا�سور�ء مائة ركعة, يف كل 
ركعة يقر�أ بعد �لفاحتة �سورة �الإخا�ص ثاث مر�ت« وحديث: »من �سام 
يوم  �سام  »من  وحديث:  �سهيد«  �آالف  ع�سرة  ثو�ب  �أُعطي  عا�سور�ء  يوم 
عا�سور�ء �أُعطي ثو�ب ع�سرة �آالف ملك« وحديث: »من �سام يوم عا�سور�ء 
�أعطي  كتب �هلل له عبادة �ستني �سنة« وحديث: »من �سام يوم عا�سور�ء 
�أُعطي ثو�ب �سبع �سماو�ت  ثو�ب حاج ومعتمر, ومن �سام يوم عا�سور�ء 
ومن فيها من �لائكة, ومن �أفطر عنده موؤمن يف يوم عا�سور�ء فكاأمنا 
�أفطر عنده جميع �أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص , ومن �أ�سبع جائًعا يوم عا�سور�ء فكاأمنا 
�أطعم فقر�ء �أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�سبع بطونهم, ومن م�سح على ر�أ�ص يتيم 
يف يوم عا�سور�ء رفعت له بكل �سعرة على ر�أ�سه درجة يف �لنة«. وحديث: 
»�إن �لوحو�ص كانت ت�سوم يوم عا�سور�ء«. وحديث: »�أن �ل�سرد �أول طائر 
�إال  عا�سور�ء مل مير�ص  يوم  �غت�سل  »من  وحديث:  عا�سور�ء«.  يوم  �سام 
مر  عا�سور�ء  يوم  م�ساكني  بيت  �أهل  �أ�سبع  »من  وحديث:  �ل��وت«.  مر�ص 
ا يوم عا�سور�ء  على �ل�سر�ط كالربق �لاطف«. وحديث: »من عاد مري�سً
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يوم  باالإثمد  �كتحل  »من  وحديث:  كلهم«.  �آدم  ولد  مر�سى  عاد  فكاأمنا 
يوم قتل �حل�سني  يبكي  عا�سور�ء مل ترمد عينه«. وحديث: »ما من عبد 
- يعني يوم عا�سور�ء - �إال كان يوم �لقيامة مع �أول �لعزم من �لر�سل«. 
يوم  جربيل  وخلق  كمثله,  و�للوح  عا�سور�ء,  يوم  �لقلم  »خلق  وحديث: 
عا�سور�ء, ومائكته يوم عا�سور�ء, وخلق �آدم يوم عا�سور�ء, وولد �إبر�هيم 
يوم  �إ�سماعيل  وفدى  يوم عا�سور�ء,  �لنار  يوم عا�سور�ء, وجناه �هلل من 
عا�سور�ء, وغرق فرعون يوم عا�سور�ء, ورفع �إدري�ص يوم عا�سور�ء, وتاب 
�هلل على �آدم يوم عا�سور�ء, وغفر ذنب د�ود يوم عا�سور�ء, و�أُعطي �للك 
على  �لرب  ��ستوى  و  عا�سور�ء,  يوم  �لنبي  وولد  عا�سور�ء,  يوم  �سليمان 
�هلل  »�إن  وحديث:  عا�سور�ء«.  يوم  �لقيامة  ويوم  عا�سور�ء,  يوم  �لعر�ص 
خلق �ل�سمو�ت و�الأر�ص يوم عا�سور�ء«. وحديث: »�إن يف يوم عا�سور�ء توبة 
�آدم, و��ستو�ء �سفينة نوح على �لودي, ورد يو�سف على يعقوب, وجناة 
�إبر�هيم من �لنار«. وحديث: »يف �أول يوم من رجب ركب نوح يف �ل�سفينة 
ف�سام هو وجميع من معه, وجرت بهم �ل�سفينة �ستة �أ�سهر, فانتهى ذلك 
نوح  ف�سام  عا�سور�ء,  يوم  �لودي  على  �ل�سفينة  فا�ستوت  �لحرم,  �إىل 
و�أمر جميع من معه من �لوح�ص و�لدو�ب ف�سامو� �سكر� هلل«. وحديث: 
»فلق �لبحر لبني �إ�سر�ئيل يوم عا�سور�ء«. �لدرجة: كلها ال ت�سح, وهي ما 

بني باطل ومو�سوع و�سعيف.

ديو�ن  من  ��سمه  حُمي  م��ّرة  �لكر�سي  �آي��ة  ق��ر�أ  »من  حديث:   •
قر�أها  ومن  �لائكة,  له  ��ستغفرت  م��ّر�ت  ثاث  قر�أها  ومن  �الأ�سقياء, 
��سمه  كتب �هلل  م��ّر�ت  قر�أها خم�ص  ومن  �الأنبياء,  له  �سفع  م��ّر�ت  �أرب��ع 
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يف ديو�ن �الأبر�ر, و��ستغفرت له �حليتان يف �لبحار, وُوقي �سّر �ل�سيطان, 
ثمان  قر�أها  ومن  �لنر�ن,  �أب��و�ب  عنه  �أغلقت  م��ّر�ت  �سبع  قر�أها  ومن 
�لدنيا  هّم  مّر�ت كفي  ت�سع  قر�أها  ومن  �أبو�ب �لنان,  له  مّر�ت فتحت 
و�الآخرة, ومن قر�أها ع�سر مّر�ت, نظر �هلل �إليه بالرحمة ومن نظر �هلل 
�إليه بالرحمة فا يعذبه«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف كتب �حلديث, وهو 

موجود يف كتب �لر�ف�سة.

ن�سبع«.  ال  �أكلنا  و�إذ�  جن��وع,  حتى  ناأكل  ال  ق��وم  »نحن  حديث:   •
�لدرجة : لي�ص بحديث. 

�أبا  • حديث: »يا �أبا ذر در�ص علم خر من عبادة �ستني عاًما, يا 
تزور  كما  �لائكة يف قربك  ت��زورك  �لقر�آن  من  �آية  ولو  �لنا�ص  علم  ذر 

�ل�سجد �لعتيق«. �لدرجة: ال ي�سح.
للنبوة,  �ل�سطفى  و�أنا  �أخوك,  و�أنا  �أخي,  �أنت  علي  »يا  • حديث: 
�لتاأويل,  �ساحب  و�أن��ت  �لتنزيل,  �ساحب  و�أن��ا  لاإمامة,  �لجتبى  و�أن��ت 
و�أنا و�أنت �أبو� هذه �الأمة«. �لدرجة : لي�ص له وجود يف كتب �حلديث, وهو 

موجود يف كتب �لر�ف�سة.
خم�ًسا,  وين�سون  خم�ًسا,  يحبون  �أمتي  على  زمان  »ياأتي  • حديث: 
يحبون �لدنيا, وين�سون �الآخرة, يحبون �لال, وين�سون �حل�ساب, يحبون 
يحبون  �لقبور,  وين�سون  �لق�سور,  يحبون  �لالق,  وين�سون  �لخلوق, 
بالغاء,  �هلل  �بتاهم  كذلك  �الأمر  كان  فاإن  �لتوبة,  وين�سون  �لع�سية, 
له وجود يف كتب  لي�ص  �لدرجة:  �لفجاأة, وجور �حلكام«.  و�لوباء, وموت 

�حلديث.
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�أوليائي  على  مري  للدنيا:  وتعاىل  تبارك  �هلل  »يقول  حديث:   •
من  و�أتعبي  خدمني,  من  و�أكرمي  فتفتنيهم,  لهم  حتلول  ال  و�أحبائي 

خدمك«. �لدرجة: مو�سوع.

كغ�سبي  �أحد  على  غ�سبت  ما  وجل:  عز   - �هلل  »يقول  • حديث: 
لي�ص  �لدرجة:  عفوي«.  جنب  يف  عليه  فتعاظمت  مع�سية  �أتى  عبد  على 

بحديث.

 • حديث: »يقول �هلل عز وجل: �إين الأجدين �أ�ستحي من عبدي يرفع 
�إل يديه يقول: يا رب,يا رب فاأردهما, فتقول �لائكة �إل هنا: �إنه لي�ص 
�أهًا لتغفر له, فاأقول: ولكني �أهل �لتقوى و�أهل �لغفرة, �أ�سهدكم �أين قد 

غفرت لعبدي«. �لدرجة: ال ي�سح.

�أمرين  علم  علوم:  ثاثة  ربي  علمني  بي  �أ�سري  »يوم  حديث:   •
له  لي�ص  �ل��درج��ة:  بكتمانه«.  �أم��رين  وعلم  فيه,  خ��رين  وعلم  بتبليغه, 

�أ�سل.

بحديث. لي�ص  �لدرجة:  �إليه«.  �أح�سنت  من  �سر  »�تق  • حديث: 
�أو  • حديث: »�تقو� �هلل يف قلوب �لعذ�رى فاإنها مربوطة بدبارى« 
له وجود  لي�ص  �لدرجة:  بدباري«.  �إنها مربوطة  �لعذ�رى  قلوب  »رفقا يف 

يف كتب �حلديث. و�إمنا هناك بيت �سعر الأحمد �سوقي يقول فيه: 

�ل�����ع�����ذ�رى ق����ل����وب  يف  �هلل  ف����ات����ق����و� 

ف��������ال��������ع��������ذ�رى ق�����ل�����وب�����ه�����ن ه��������و�ء  
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• حديث: »لي�ص من عبد يقول: ال �إله �إال �هلل. مائة مرة, �إال بعثه 
�لبدر, وال يرفع الأحد يومئذ  ليلة  �لقيامة ووجهه كالقمر  �هلل تعاىل يوم 

عمًا �أف�سل من عمله, �إال من قال مثل قوله �أو ز�د«. �لدرجة : ال ي�سح.

• حديث: »لي�ست �للغة �لعربية من �أحدكم باأم وال �أب, و�إمنا هي 
�لل�سان, فمن تكلم �لعربية فهو عربي«. �لدرجة : ال ي�سح.

• حديث: »من �أكرث من �ل�ساة علّي �سوف ال يجد �ل�سوء و�الأذى 
�ساعة �الحت�سار«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف كتب �حلديث.

ومن  نور,  وجهه  يف  فلي�ص  �ل�سبح  �ساة  ترك  »من  حديث:   •
�لع�سر  �ساة  ت��رك  وم��ن  ب��رك��ة,  رزق��ه  يف  فلي�ص  �لظهر  �ساة  ت��رك 
ثمرة,  �أوالده  يف  فلي�ص  �لغرب  �ساة  ترك  ومن  ق��وة,  ج�سمه  يف  فلي�ص 
ومن ترك �ساة �لع�ساء فلي�ص يف نومه ر�حة«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف 

كتب �حلديث.

جنده  مل  �لدرجة:  كفر«.  كمن  بجهالة  �هلل  َد  َعَبَ »َمْن  • حديث: 
يف�سد  ما  ك��ان  بجهل  �هلل  عبد  )م��ن  بلفظ:  �أث��ر  ورد  لكن  �للفظ,  بهذ� 

�أكرث مما ي�سلح( قيل �إنه من كام �سر�ر بن �الأزور �ل�سحابي.

• حديث: »من ع�سق فكتم فعف فمات مات �سهيًد�«. �لدرجة: باطل.
يوم  كل  �لبني, يف  �للك �حلق  �إال �هلل  �إله  ال  قال:  »من  • حديث: 
به  و��ستجلب  �لقرب,  وح�سة  وم��ن  �لفقر,  من  �أم��ان  له  ك��ان  م��رة  مائة 

�لغنى, و ��ستقرع به باب �لنة«. �لدرجة: منكر. 



106

حديقة الفقرات الثقافية

�لرحيم, وال حول وال قوة  �لرحمن  ب�سم �هلل  • حديث: »من قال: 
من  كتب  و�لغرب  �ل�سبح  �ساتي  بعد  �سبًعا  �لعظيم,  �لعلي  ب��اهلل  �إال 
�ل�سعد�ء ولو كان من �الأ�سقياء«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف كتب �حلديث.

�الأجر  من  �أُعطي  �لقدر(  �سورة  )يعني  قر�أها  »من  حديث:   •
كمن �سام رم�سان, و�أحيا ليلة �لقدر«. وحديث: »�قر�أ �سورة �لقدر عند 
�لقدر  �سورة  حفظ  »من  وحديث:  منه«.  خروجك  وعند  �لبيت,  دخولك 
فكاأمنا حفظ جميع �لعلوم«. وحديث: »ما من عبد يزور قرب موؤمن فقر, 
�لقرب«.  ول�ساحب  له  �هلل  غفر  �إال  مر�ت  �سبع  �لقدر  �سورة  عنده  فيقر�أ 
وحديث لاأمن من �لفزع �الأكرب: »�إن من ز�ر قرب �أخيه �لوؤمن, فقر�أ عنده 
�سورة �لقدر �سبع مر�ت كان �آمًنا من �لفزع �الأكرب«. وحديث: »�أميا موؤمن 
قر�أ �سورة �لقدر عند و�سوئه, خرج من ذنوبه كيوم ولدته �أمه«. وحديث: 
ل �هلل �أحد ع�سر ملًكا  »من قر�أ �سورة �لقدر �إحدى ع�سرة مرة يف فر��سه وكَّ
�أعطاه  يحفظونه من �سر �ل�سيطان«. وحديث: »من نقعها و�سرب ماءها 
»و�أي  وحديث:  كثرة«.  وحكمة  قلب  وق��وة  يقني,  وزي��ادة  عني,  نور  �هلل 
�أو �سجني قر�أ �سورة �لقدر ك�سف �هلل ما  �أو م�سافر,  �أو مري�ص,  مهموم, 
به«. وحديث: »من قر�أ يف �إثر و�سوئه: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ رب مرة 
و�حدة كان من �ل�سديقني, ومن قر�أها مرتني ُكِتب يف ديو�ن �ل�سهد�ء, 
�لقدر مل  �سورة  �لدرجة:  �الأنبياء«.  ثاًثا ح�سره �هلل حم�سر  قر�أها  ومن 

ي�سح يف ف�سلها �أو ف�سل قر�ءتها �أي حديث.

• حديث: »من ق�سى حاجة �أخيه �ل�سلم كنت و�قًفا عند ميز�نه, 
فاإن رجح و�إال �سفعت له«. �لدرجة: ال ي�سح.
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عمر  له  �هلل  كتب  �هلل  يف  �ل�سلم  حاجة  ق�سى  »من  حديث:   •
�لدنيا �سبعة �آالف �سنة, �سيام نهاره, وقيام ليله«. �لدرجة: ال ي�سح.

كان مبنزلة من خدم  �ل�سلم حاجة,  الأخيه  ق�سى  »من  • حديث: 
�الأج��ر  من  له  ك��ان  حاجة,  �ل�سلم  الأخيه  ق�سى  »م��ن  وح��دي��ث:  ع��م��ره«. 
من  له  كان  حاجة,  �ل�سلم  الأخيه  ق�سى  »من  وحديث:  �هلل«.  خدم  كمن 

�الأجر كمن حج و�عتمر«. �لدرجة: كلها ال ت�سح.

�إىل  ف�سكو�  �الأج��ر,  كتابة  يف  �لائكة  �أتعبت  »كلمات  حديث:   •
و�سعوها  ب�سحائفها  �طووها  -�سبحانه-:  فقال  يفعلون؟  م��اذ�  ربهم 
كما  �حلمد  لك  �للهم  �لقيامة:  يوم  �إىل  ح�سناتها  فتبقى  عر�سي,  حتت 
ينبغي لال وجهك وعظيم �سلطانك«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف كتب 

�حلديث بهذ� �للفظ, و�سعيف بلفظ �آخر.

بحديث,  لي�ص  �لدرجة:  على طعام«.  تدخلو� طعاًما  »ال  • حديث: 
بل هو من كام �حلارث بن كلدة �لطبيب �لعربي �ل�سهور. 

• حديث: »ال ت�سلو� علّي �ساة �لبر�ء, قالو�: يا ر�سول �هلل و ما 
�أن تقولو�: �سلى �هلل عليه و�سلم. ولكن قولو�:  هي �ساة �لبر�ء؟ قال: 

�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف كتب �حلديث.

ويبتليك«.  �هلل  فرحمه  باأخيك  �ل�سماتة  تظهر  »ال  حديث:   •
�لدرجة: ال ي�سح.

�أكل«.  • حديث: »ال �سام على طعام - ويف لفظ - ال �سام على 
�لدرجة: ال �أ�سل له.
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له. �أ�سل  ال  �لدرجة:  �أيام«.  ثاثة  بعد  عز�ء  »ال  • حديث: 

بحديث. لي�ص  �لدرجة:  �لن�ساء«.  على  عز�ء  »ال  • حديث: 

بحديث. لي�ص  �لدرجة:  �لقابر«.  يف  عز�ء  »ال  • حديث: 

, فقال: �ر�سدو�  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  �أمام  �أحدهم  »حلن  حديث:   •
�أخاكم فقد �سّل«. �لدرجة: �سعيف.

مكذوب  �لدرجة:  مزًحا«.  كان  ولو  �لكذب  �هلل  »لعن  حديث:   •
ِة ِلَْن َتَرَك  ويغني عنه �حلديث �ل�سحيح: »�أَنا َزِعيٌم بَبيٍت يف رَب�ص �َلنَّ
ِة ِلَْن َتَرَك �لَكِذَب, َو�إْن َكاَن  ا, َوِبَبْيٍت يف َو�َسِط �َلنَّ قًّ �ِلَر�َء, َو�إْن َكاَن حُمِ

ِة ِلَْن َح�ُسَن ُخُلُقُه«. َماِزًحا, َوِبَبْيٍت يف �أعَلى �َلنَّ

بحق  �أ�ساألك  رب,  يا  قال:  �لطيئة  �آدم  �قرف  »لا  حديث:   •
ع��رف��ت حم��م��ًد� ومل  وك��ي��ف  �آدم,  ي��ا  ف��ق��ال �هلل:  غ��ف��رت ل.  ل��ا  حممد 
روحك,  من  يفَّ  ونفخت  بيدك,  خلقتني  لا  الأن��ك  رب,  يا  ق��ال:  �أخلقه؟ 
حممد  �هلل,  �إال  �إله  ال  مكتوًبا:  �لعر�ص  قو�ئم  على  فر�أيت  ر�أ�سي,  رفعت 
ر�سول �هلل, فعلمت �أنك مل ت�سف �إىل ��سمك �إال �أحب �للق �إليك. فقال 
�هلل: �سدقت يا �آدم, �إنه الأحب �للق �إل, �دعني بحقه, فقد غفرت لك, 

ولوال حممد ما خلقتك«. �لدرجة: مو�سوع.

• حديث: »لو �أح�سن �أحدكم ظنه بحجر لنفعه«. �لدرجة: ال �أ�سل 
له.
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كل  من  علي  و��ستفتحو�  طريق,  كل  من  ج��اوؤوين  »لو  حديث:   •
وجود  له  لي�ص  �لدرجة:  حممد«.  يا  خلفك  ياأتو�  حتى  لهم  فتح  ما  باب, 

يف كتب �حلديث.

وني�سك  تكون  �لنوم  قبل  يوم  كل  �للك  �سورة  قر�أت  »لو  • حديث: 
»�لفاحتة  وفيه:  �لقيامة«.  يوم  �إىل  �لقرب  من عذ�ب  �لقرب, وحتميك  يف 
�للك  و�سورة  �لقيامة,  يوم  عط�ص  متنع  ي�ص  و�سورة  �هلل,  غ�سب  متنع 
�لكافرون  و�سورة  �ل�سومة,  متنع  �لكوثر  و�سورة  �لقرب,  ع��ذ�ب  متنع 
متنع �لكفر عند �لوت, و�سورة �الإخا�ص متنع �لنفاق, و�سورة �لفلق متنع 
�حل�سد, و�سورة �لنا�ص متنع �لو�سو��ص«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف كتب 

�حلديث.

ي�سح. ال  �لدرجة:  �أو�سطها«.  �الأمور  »خر  • حديث: 

ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف �ل�سماء يف رحلة �لعر�ج مائكة  �لنبي  »ر�أى  • حديث: 
يبنون ق�سًر�, لبنة من ذهب ولبنة من ف�سة, ثم ر�آهم وهو نازل قد توقفو� 
عن �لبناء, ف�ساأل لاذ� توقفو�؟ قيل له: �إنهم يبنون �لق�سر لرجل يذكر 
�هلل, فلما توقف عن �لذكر توقفو� عن �لبناء يف �نتظار �أن يعاود �لذكر 

ليعاودو� �لبناء«. �لدرجة: لي�ص بحديث وهو من كام �لق�سا�ص.

وقدم  ق�سًد�,  و�أنفق  طيًبا,  �كت�سب  �مر�أ  �هلل  »رحم  حديث:   •
ف�سًا ليوم فقره وحاجته«. �لدرجة: �سعيف.

ي�سح. ال  �لدرجة:  خادمهم«.  �لقوم  »�سيد  • حديث: 
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بالرزق«.  بركة  و�لظهر  بالوجه,  نور  �لفجر  »�ساة  حديث:   •
�لدرجة: لي�ص له وجود يف كتب �حلديث.

هو  �ل�سحيح  �حلديث  �لدرجة:  عورة«.  �لر�أة  »�سورة  حديث:   •
)�لر�أة عورة(.

ويف   .» �أري��د...  ما  �إال  يكون  وال  و�أري��د,  تريد  »عبدي  حديث:   •
تريد  �إن��ك  د�ود  يا  �ل�سام:  عليه   - د�ود  �إىل  تعاىل  �هلل  »�أوح��ى  لفظ: 
و�أريد, و�إمنا يكون ما �أريد, فاإن �سلمت لا �أريد كفيتك ما تريد, و�إن مل 
ت�سلم لا �أريد �أتعبتك فيما تريد ثم ال يكون �إال ما �أريد«. �لدرجة: لي�ص له 

وجود يف كتب �حلديث.

�هلل,  غ�سب  متنع  �لفاحتة  �سورة  ع�سًر�,  متنع  »ع�سر  حديث:   •
�سورة  �لفقر,  متنع  �لو�قعة  �سورة  �لقيامة,  يوم  عط�ص  متنع  ي�ص  �سورة 
�لقرب, �سورة  �لقيامة, �سورة �للك متنع عذ�ب  �أهو�ل يوم  �لدخان متنع 
�سورة  �لوت,  عند  �لكفر  متنع  �لكافرون  �سورة  �ل�سومة,  متنع  �لكوثر 
متنع  �لنا�ص  �سورة  �حل�سد,  متنع  �لفلق  �سورة  �لنفاق,  متنع  �الإخا�ص 

�لو�سو��ص«. �لدرجة: مو�سوع مكذوب.

كذب,  �لدرجة:  كفر«.  فقد  �أبى  من  �لب�سر,  خر  »علّي  • حديث: 
وهو من و�سع �لر�ف�سة.

وفاطمة  �أن��ا  دخلت  ق��ال:  طالب  �أب��ي  بن  علي  »ع��ن  حديث:   •
�أبي و�أمي  ملسو هيلع هللا ىلص فوجدته يبكي بكاًء �سديًد� فقلت: فد�ك  على ر�سول �هلل 
�إىل  بي  �أُ�سري  ليلة  علّي:  يا  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  �أبكاك؟.  �لذي  ما  �هلل  ر�سول  يا 
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ر�أيت  �ساأنهن لا  �أمتي يف عذ�ب �سديد, وذكرت  ن�ساًء من  ر�أيت  �ل�سماء 
من �سدة عذ�بهن, ر�أيت �مر�أة معلقة ب�سعرها يغلي دماغ ر�أ�سها, ور�أيت 
معلقة  �م��ر�أة  ور�أي��ت  حلقها,  يف  ي�سب  و�حلميم  بل�سانها,  معلقة  �م��ر�أة 
بثديها, ور�أيت �مر�أة تاأكل حلم ج�سدها, و�لنار توقد من حتتها, ور�أيت 
�مر�أة قد �ُسدت رجاها �إىل يدها, وقد �سلط عليها �حليات و�لعقارب, 
ور�أيت �مر�أة عمياء يف تابوت من �لنار يخرج دماغ ر�أ�سها من فخذيها, 
يف  برجليها  معلقة  �م��ر�أة  ور�أي��ت  و�لرب�ص,  �ل��ذ�م  من  يتقطع  وبدنها 
ور�أيت �مر�أة تقطع حلم ج�سدها يف مقدمها وموؤخرها مبقار�ص  �لنار, 
ور�أيت  �أمعاءها,  تاأكل  وهي  ويدها,  �مر�أة حترق وجهها  ور�أيت  نار,  من 
�مر�أة ر�أ�سها ر�أ�ص خنزير, وبدنها بدن حمار, وعليها �ألف �ألف لون من 
�لكلب, و�لنار تدخل من دبرها وتخرج  بدنها, ور�أيت �مر�أة على �سورة 
من فمها, و�لائكة ي�سربون على ر�أ�سها وبدنها مبقاطع من �لنار, فقالت 
فاطمة: ح�سبي وقرة عيني, �أخربين ما كان عملهن و�سرهن حتى و�سع 
فاإنها  ب�سعرها  �لعلقة  �أما  بنيتي  يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  �لعذ�ب.  عليهن هذ�  �هلل 
ت��وؤذي  كانت  بل�سانها  �لعلقة  �أم��ا  �ل��رج��ال,  من  �سعرها  تغطي  ال  كانت 
زوجها, �أما �لعلقة بثديها فاإنها كانت متتنع عن فر��ص زوجها, �أما �لعلقة 
برجلها فاإنها كانت تخرج من بيتها بغر �إذن زوجها, �أما �لتي تاأكل حلم 
�إىل  رجاها  �ُسدت  �لتي  �أم��ا  للنا�ص,  بدنها  تزين  كانت  فاإنها  ج�سدها 
يدها, و�سلطت عليها �حليات و�لعقارب فاإنها كانت قليلة �لو�سوء, قذرة 
�للعاب, وكانت ال تغت�سل من �لنابة و�حلي�ص, وال تنظف, وكانت ت�ستهني 
�لزنا  تلد من  كانت  فاإنها  و�لر�ساء  و�ل�سماء,  �لعمياء,  �أما  بال�ساة, 
فتعلقه بعنق زوجها, �أما �لتي كانت تقر�ص حلمها بالقار�ص فاإنها كانت 
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قو�دة, �أما �لتي ر�أ�سها ر�أ�ص خنزير, وبدنها بدن حمار فاإنها كانت مّنامة 
كذ�بة, �أما �لتي على �سورة �لكلب, و�لنار تدخل من دبرها, وتخرج من 
و�سلم-:  و�آله  عليه  �هلل  قال -�سلى  ثم  نو�حها,  معلية  كانت  فاإنها  فمها 
ويل المر�أة �أغ�سبت زوجها, وطوبى المر�أة ر�سي عنها زوجها... «. قال 
ملسو هيلع هللا ىلص,  �لنبي  له: )باطل ومكذوب على  �لفتاوى  باز يف جمموع  �بن  �ل�سيخ 
ولي�ص له �أ�سل, وهو من �لو�سوعات �لكذوبة على �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص, وعلى علّي 
وفاطمة - ر�سي �هلل عنهما-, وما �أكرث ما يكذبه بع�ص �ل�سيعة على علّي 
- ر�سي �هلل عنه-, فينبغي لن وقع يف يده �سيء من هذ� �أن يتلفه, ويخرب 
�أخبار-  "كتب-  �ل�سدحان يف كتابه:  �ل�سيخ  باأنه كذب(. وقال  من حوله 
رجال- �أحاديث- حتت �لجهر": )حديث �لن�ساء �لطويل حديث مكذوب 
وهو من  ومو�سوع  باطل  �لدرجة:  �لن�ساء(.  كثر من  بني  �ساع  وخمتلق, 

�أكاذيب �ل�سيعة.
�هلل  وبني  بينه  ود�ر  �لنتهى,  �سدرة  �لنبي  بلغ  »عندما  • حديث: 
ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  فقال  ت�سفع,  و��سفع  جتب,  ��ساأل  �لعزة:  رب  له  فقال  حو�ر 
�للهم ال �أ�ساألك خديجة �لتي هي زوجتي, وال فاطمة �لتي هي �بنتي, ولكني 
�أ�ساألك �أمتي �أمتي. فرد �لوىل - عز وجل-: يا حممد �أنت نبي �سريف, 
�ل�سريف  بني  �ل�سعيف  ي�سيع  وال  �سعيف,  خلق  و�أمتك  لطيف,  رب  و�أنا 
و�للطيف, وعزتي وجال الأق�سمن �لقيامة بيني وبينك, �أنت تقول: �أمتي 
�أمتي, و�أنا �أقول: رحمتي رحمتي«. �لدرجة: مل جنده بهذ� �للفظ, ويغني 

عنه حديث �ل�سفاعة يف �ل�سحيحني.

قبل  ف�ستقول  بيدك,  �أعمالك  �سحيفة  تعطى  »عندما  حديث:   •
يف  عليه  �عتدت  ما  على  جرًيا  �لرحيم.  �لرحمن  �هلل  ب�سم  قر�ءتها: 
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�لند�ء:  فياأتي  ح��دث؟.  ماذ�  فت�ساأل:  حميت,  قد  بذنوبك  ف��اإذ�  �لدنيا, 
هذه  وفق  ب��دوري  فعاملتك  �لرحيم,  بالرحمن  دعوتني  لقد  عبدي,  يا 

�لرحمة«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف كتب �حلديث.

على  ي�ست�سهده  �للق  من  �سي  �أي  �هلل  ي�سنع  »عندما  • حديث: 
�أنا,  و�أنا  �أنت,  �أنت  قالت:  �أنا؟  من  �ساألها:  �لنف�ص  خلق  وعندما  نف�سه, 
�أخرى  مرة  �أعيدت  ولا  �سنة,  �ألف  �لنار  �إىل  بها  �ذهبو�  وجل:  عز  قال 
كان �لرد نف�سه, و�لرة �لثالثة, حتى قال �هلل - عز وجل -جوعوها, فلما 
جاعت �سهدت �أنه �هلل ال �إله �إال هو �سبحانه«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف 

كتب �حلديث.

» ذكر �لن�سفي �أن رجًا مات بالدينة, فاأر�د �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن ي�سلي 
عليه, فنزل جربيل وقال: يا حممد ال ت�سّل عليه. فامتنع. فجاء �أبوبكر 
فقال: يا نبي �هلل �سّل عليه, فما علمت منه �إال خًر� . فنزل جربيل وقال: 
يا حممد, �سّل عليه, فاإن �سهادة �أبي بكر مقدمة على �سهادتي«. �لدرجة: 

لي�ص له �إ�سناد.

َلُه, َوال �أَْخ�سى �إِاّل  ُدعاُء َيْوِم �الأَحد: »ِب�ْسِم �هلِل �لَّذي ال �أَْرُجو �إِاّل َف�سْ
َعْدَلُه, َوال �أَْعَتِمُد �إِاّل َقْوَلُه, َوال �أْم�ِسُك �إِاّل ِبَحْبِلِه, ِبَك �أَ�ْسَتجُر يا َذ� �ْلَعْفِو 
�الأَْح��ز�ِن,  َوَتو�ُتِر  ماِن,  �لزَّ ِغَرِ  َوِمْن  َو�ْلُعْدو�ِن,  ْلِم  �لظُّ ِمَن  و�ِن,  �سْ �لرِّ َو 
�ِسُد  ِة, َو�إِّياَك َ��ْسَرْ ِب َو�ْلُعدَّ َاهُّ ِة َقْبَل �لتَّ َدثاِن, َوِمِن �ْنِق�ساآِء �ْلُدَّ َوَطو�ِرِق �حْلَ
ُن ِبِه �لنَّجاُح َو�الإجْناُح,  اُح, َوِبَك �أَ�ْسَتعنُي فيما َيْقَرِ اُح َو�الإْ�سْ ِلا فيِه �ل�سَّ
ُعوُذ  اَمِة َوَدو�ِمها, َو�أَ َو�إِّياَك �أَْرَغُب يف ِلبا�ِص �ْلعاِفَيِة َومَتاِمها, َو�ُسُموِل �ل�سَّ
اطنِي,  ُز ِب�ُسْلطاِنَك ِمْن َجْوِر �ل�سَّ ياطنِي, َو�أَْحَرِ ِبَك يا َربِّ ِمْن َهَمز�ِت �ل�سَّ
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ِمْن  َل  �أَْف�سَ َبْعَدُه  َوما  َغدي  َو�ْجَعْل  ْومي,  َو�سَ اتي  �سَ ِمْن  كاَن  ما  ْل  َفَتَقبَّ
ين يف َع�سَرتي َوَقْومي, َو�ْحَفْظني يف َيْقَظتي َوَنْومي,  ِعزَّ �ساَعتي َوَيْومي, َو�أَ
�إَِلْيَك يف  �أَْبَر�أ  �إِيّن  �لّل�ُهمَّ  �لّر�ِحمنَي,  �أَْرَحُم  َو�أَْنَت  حاِفظا  َخْرٌ  �هلُل  َفاأْنَت 
ْرِك َو�الإِحْلاِد, َو�أُْخِل�ُص َلَك ُدعائي  َيْومي هذ� َوما َبْعَدُه ِمَن �الآحاِد ِمَن �ل�سِّ
د َخْرِ  مَّ لِّ َعلى حُمَ ا ِلاإْجاَبِة, َو�أُقيُم َعلى طاَعِتَك َرجاًء ِلاإِثاَبِة, َف�سَ �سً َتَعرُّ
َك �لَّذي ال ُي�ساُم, َو�ْحَفْظني ِبَعْيِنَك  ين ِبِعزِّ َك َو�أَِعزَّ َخْلِقَك �لّد�عي �إِىل َحقِّ
�أَْنَت  َك  �إِنَّ ُعْمري,  َوِباْلَْغِفَرِة  �أَْمري,  �إَِلْيَك  ِبااِلْنِقطاِع  َو�ْخِتْم  َتناُم,  ال  �لَّتي 
حيُم«. �لدرجة: ال يوجد يف كتب �ل�سنة وموجود يف كتب �ل�سيعة  �ْلَغُفوُر �لرَّ

�لر�ف�سة.
رب؟  يا  تنام  ال  لاذ�  ربه  �ل�سام  عليه  مو�سى  »�ساأل  حديث:   •
و��سكب  مو�سى,  ي��ا  بيدك  ق��دًح��ا  �أم�سك   :  - وع��ا  ج��ل   - �ل��رب  فقال 
ما طلب  ففعل مو�سى  تنام,  �أن  وح��ذ�ري  يديك,  و�سعه يف  ماًء,  بد�خله 
منه, فظل و�قًفا - عليه �ل�سام - و�لقدح يف يده وفيه ماء, فغلبه �لنعا�ص 
منه  و�ن�سكب  و�نك�سر   - �ل�سام  عليه   - مو�سى  يدي  من  �لقدح  ف�سقط 
لو غفلت عن عبادي  �ل��رب - جا وع��ا: وعزتي وج��ال,  �ل��اء, فقال 
حلظة يا مو�سى ل�سقطت �ل�سماء على �الأر���ص«. �لدرجة: منكر وهو من 

�الإ�سر�ئيليات �لتي ال يجوز ت�سديقها.
�لنار  تاأكل  كما  �إميانكم  تاأكل  دنيا  عليكم  تاأتي   « حديث:   •

�حلطب«. �لدرجة: لي�ص له �أ�سل.
�لدرجة:  قربه«.  يف  يعني  و�أرى.  �أ�سمع  طري,  حي  »�أنا  • حديث: 

لي�ص له وجود يف كتب �حلديث.
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�هلل.«.  ي�ساء  �أن  �إال  بعدي,  نبي  ال  �لنبيني,  خامت  »�أنا  • حديث: 
�لدرجة: مو�سوع بتمامه.

ال  �آدم  يا  �هلل:  ناد�ه  �لنة  يف  �آدم  مع�سية  عند  »�أنه  • حديث: 
جتزع من قول لك: �خرج منها. فلك خلقتها, ولكن �نزل �إىل �الأر�ص, 
وذل نف�سك من �أجلي, و�نك�سر يف حبي, حتى �إذ� ز�د �سوقك �إّل و�إليها, 
تعال الأدخلك �إليها مرة �أخرى, يا �آدم كنت تتمنى �أن �أع�سمك؟ قال �آدم: 
نعم. فقال: يا �آدم �إذ� ع�سمتك وع�سمت بنيك فعلى من �أجود برحمتي؟ 
وعلى من �أتف�سل بكرمي؟ وعلى من �أتودد؟ وعلى من �أغفر؟ يا �آدم ذنب 
تذل به �إلينا, �أحب �إلينا من طاعة تر�ءى بها علينا, يا �آدم �أنني �لذنبني 

�أحب �إلينا من ت�سبيح �لر�ئني«. �لدرجة: لي�ص بحديث.

ويعبد  �أخلق  عظيم,  نباأ  يف  و�ل��ن  و�الإن�����ص  »�إين  حديث:   •
�إلَّ  و�سرهم  ن��ازل,  �لعباد  �إىل  خ��ري  ���س��و�ي,  وي�سكر  �أرزق  غ��ري, 
�إلَّ  ويتبغ�سون  عنهم,  �لغني  و�أن���ا  بالنعم  �إل��ي��ه��م  �أت����ودد  ���س��اع��د, 
من  جمال�ستي,  �أهل  ذكري  �أهل  �إّل,  يكونون  ما  �أفقر  وهم  بالعا�سي 
�أر�د �أن يجال�سني فليذكرين, �أهل طاعتي �أهل حمبتي, �أهل مع�سيتي ال 
�أقنطهم من رحمتي, �إن تابو� �إلَّ فاأنا حبيبهم, و�إن �أبو� فاأنا طبيبهم, 
تلقيته  تائبا  منهم  �أتاين  �لعايب, من  الأطهرهم من  بال�سائب  �أبتليهم 
من بعيد, ومن �أعر�ص عني ناديته من قريب, �أقول له: �أين تذهب؟ �ألك 
رب �سو�ي؟ �حل�سنة عندي بع�سرة �أمثالها و�أزيد, و�ل�سيئة عندي مبثلها 
�لدرجة:  لهم«.  لغفرتها  منها  ��ستغفروين  لو  وجال  وعزتي  و�أعفو, 

لي�ص له وجود يف كتب �حلديث بهذ� �لتمام. 
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عن  �لدبرون  يعلم  لو  د�ود  يا  د�ود:  �إىل  �هلل  »�أوحى  حديث:   •
هذه  د�ود  يا   , �إلَّ �سوًقا  لذ�بو�  توبتهم,  يف  ورغبتي  لعودتهم,  �سوقي 
�لدرجة:  ع��ل��ّي؟«.  �لقبلني  يف  حمبتي  فكيف  عني,  �لدبرين  يف  رغبتي 

لي�ص بحديث.

• حديث: »ثاثة ال ي�ستجاب دعاوؤهم: �آكل �حلر�م, ومكرث �لغيبة, 
يف  وج��ود  له  لي�ص  �لدرجة:  للم�سلمني«.  ح�سد  �أو  غل  قلبه  يف  كان  ومن 

كتب �حلديث.

فقال له: يا ر�سول  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  �إىل  �أعر�بي  »جاء  حديث:   •
فقال  �هلل.  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  فقال  �لقيامة؟  يوم  �للق  يحا�سب  من  �هلل 
وقال:  �الأعر�بي  ف�سحك  بنف�سه.  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  فقال  بنف�سه؟  �الأع��ر�ب��ي: 
يا ر�سول  �أعر�بي؟ فقال:  يا  �البت�سام  مِلَ  �لنبي:  �للهم لك �حلمد. فقال 
فقه  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  قال  �سامح.  حا�سب  و�إذ�  عفا,  قدر  �إذ�  �لكرمي  �إن  �هلل 
�الأعر�بي«. ويف رو�ية: »قال �الأعر�بي: جنونا ورب �لكعبة. قال: وكيف يا 
�أعر�بي؟ قال: الأن �لكرمي �إذ� قدر عفا«. �لدرجة: ال ي�سح, قال �لبيهقي: 

ي�سبه �أن يكون مو�سوًعا.

وجهه  �هلل  كرم   - علي  �لوؤمنني  �أمر  �إىل  رجل  »جاء  • حديث: 
معقود؟  بقلم  تكتب  لعلك  له:  فقال  �سيًقا  رزق��ي  يف  �أج��د  �إين  فقال:   -
فقال: ال, قال: لعلك مت�سط مب�سط مك�سور؟ فقال: ال قال: لعلك مت�سي 
�أمام من هو �أكرب منك �سًنا؟ فقال: ال, قال: لعلك تنام بعد �لفجر؟ فقال: 
�لوؤمنني. قال  �أمر  يا  نعم  للو�لدين؟ قال:  �لدعاء  لعلك تركت  ال, قال: 
ترك  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول �هلل  �سمعت  فاإين  فاذكرهما,  �ل�سام-:  عليه   -
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�لدعاء للو�لدين يقطع �لرزق«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف كتب �حلديث.

بحديث. لي�ص  �لدرجة:  �الإميان«.  من  �لوطن  »حب  • حديث: 
لي�ص  �ل��درج��ة:  �لقربني«.  �سيئات  �الأب���ر�ر  »ح�سنات  حديث:   •

بحديث.

لعظمته, �حلمد هلل  �سيء  كل  تو��سع  �لذي  »�حلمد هلل  • حديث: 
لعّزته,  �سيء  كل  ذّل  �لذي  هلل  �حلمد  لقدرته,  �سيء  كل  ��ست�سلم  �لذي 
�حلمد هلل �لذي خ�سع كل �سيء للكه. من قال هذ� �لدعاء مرة و�حدة 
�سخر �هلل له ٧0 �ألف ملك ي�ستغفرون له يوم �لقيامة«. �لدرجة: منكر, ال 

ي�سح.

• حديث: »�للهم �جعل منزلة �أبي بكر يف �لنة عندك مبنزلتي, 
لك:  ويقول  �ل�سام  يقرئك  رب��ك  �إن  حممد  يا  وي��ق��ول:  جربيل  وينزل 
ب�سر �ساحبك باأن �هلل تعاىل قد ��ستجاب لك دعوتك, وجعل منزلته يف 
�لنة مبنزلتك, ويقول لك ربك: �أقرئ �أبا بكر من ربه �ل�سام, وقل له: 
�إن �هلل ر��ٍص عنك, فهل �أنت ر��ٍص عن �هلل؟«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف 

كتب �حلديث.

• حديث: »�للهم �إين ال �أ�ساألك رد �لق�ساء, ولكني �أ�ساألك �للطف 
فيه«. �لدرجة: لي�ص بحديث, ومعناه غر �سحيح.

له. �أ�سل  ال  �لدرجة:  ملوكهم«.  دين  على  »�لنا�ص  • حديث: 
ملكان: ملك عن   ... وفيه:  باالإن�سان  �لحيطة  »�لائكة  • حديث: 
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�ل�سمال  يكتب �حل�سنات, وملك  �ليمني  �لي�سار, ملك  �ليمني, وملك عن 
يكتب �ل�سيئات, وحني يفعل �الإن�سان �سيئة يقول ملك �ليمني للك �لي�سار: 
فاإذ�  ي�ستغفر,  لعله  �أمهله  ويقول:  �لي�سار  ملك  فرد  �ل�سيئة,  هذه  �كتب 
��ستغفر �الإن�سان ال يكتبها له. وملكان: ملك �أمام �الإن�سان, وملك خلفه, 
حتى يدفع عنه �ل�سيئة �لتي ت�سيبه ويحفظه, وملك على �لبني: للتو��سع 
�لعليا, وملك على  �ل�سفة  �ل�سفتني: ملك على  �لكرب. وملكان على  وعدم 
ملسو هيلع هللا ىلص فقط ولي�ص  �لر�سول  لت�سجيل �ل�ساة على  �ل�سفلى, وهما مفو�سان 
�لعينني  �لب�سر, وحماية  �لعينني: وهما لغ�ص  �آخر. وملكان على  لغر�ص 
بهذ�  باطل  �لدرجة:  �لبلعوم..«.  �لبلعوم: يحر�ص  �الأذى. وملك على  من 

�لتمام.
�لرب  فتح  �ل�سكر  �سجد �سجدة  ثم  �إذ� �سلى  �لعبد  »�إن  • حديث: 
�إىل  �نظرو�  يا مائكتي  �لائكة فيقول:  �لعبد وبني  تعاىل �حلجاب بني 
عبدي, �أدى فري�ستي, و�أمت عهدي ثم �سجد ل �سكًر� على ما �أنعمت به 
عليه, يا مائكتي ماذ� له؟ فتقول �لائكة: يا ربنا رحمتك, ثم يقول �لرب 
تعاىل: ثم ماذ� له؟ فتقول �لائكة: يا ربنا جنتك, فيقول �لرب تعاىل: ثم 
ماذ�؟ فتقول �لائكة: يا ربنا كفاه ما همه, فيقول �لرب تعاىل: ثم ماذ�؟ 
فا يبقى �سيء من �لر �إال قالته �لائكة, فيقول �هلل تعاىل: يا مائكتي 
ثم ماذ�؟ فتقول �لائكة: يا ربنا ال علم لنا, فيقول �هلل تعاىل: الأ�سكرنه 
يف  جنده  مل  �لدرجة:  رحمتي«.  و�أريه  بف�سلي,  �إليه  و�أقبل  �سكرين,  كما 

كتب �حلديث.

بيت  �أنا  ويقول:  مر�ت  خم�ص  يوم  كل  ينادي  �لقرب  »�أن  • حديث: 
�لوحدة فاجعل لك موؤن�ًسا قر�ءة �لقر�آن �لكرمي, �أنا بيت �لظلمة فنورين 
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�أنا  �ل�سالح,  �لعمل  وهو  �لفر��ص  فاحمل  �لر�ب  بيت  �أنا  �لليل,  ب�ساة 
بيت �الأفاعي فاحمل �لرياق وهو با�سم �هلل, �أنا بيت �سائل منكر ونكر 
فاأكرث على ظهري قول �ل�سهادتني ميكن لك �أن جتاوبهم«. ويف لفظ: »يقول 
�لقرب للميت حني يو�سع فيه: ويحك يا �بن �آدم ما غرك بي؟. �أمل تعلم 
�أين بيت �لفتنة, وبيت �لظلمة؟.ما غرك �إذ كنت متر بي فد�ًد�؟. فاإن كان 
�أر�أيت �إن كان ياأمر بالعروف, وينهى  م�سلًحا �أجاب عنه جميب �لقرب: 
عن �لنكر, قال: فيقول �لقرب: �إين �إذن �أعود عليه خ�سًر�, ويعود ج�سده 
نوًر�, وت�سعد روحه �إىل رب �لعالني. فقال له �بن عائذ: يا �أبا �حلجاج 
وما �لفد�د؟ قال: �لذي يقدم رجًا ويوؤخر �أخرى, كم�سيتك يا �بن �أخي 

�أحياًنا, قال: وهو يومئذ يلب�ص ويتهياأ«. �لدرجة: ال ي�سح بهذ� �لتمام.

�ل��ر�أة  ويبغ�ص  �ل�سعر�ين,  �ل��رج��ل  يحب  �هلل  »�إن  ح��دي��ث:   •
�ل�سعر�نية«. �لدرجة: مو�سوع.

• حديث: »�إن �لنا�ص �ساألو� ر�سول �هلل - عليه �ل�ساة و�ل�سام-: 
قالو�:  �ليمن,  �إىل  ق��ال:  نذهب؟  �أي��ن  ف��اإىل  �لزيرة  خر  نفد  �إذ�  �أن��ه 
و�إذ� نفد خر �ليمن؟ قال �إىل باد �ل�سام, قالو� و�إذ� نفد خر �ل�سام؟ 
قال: �إىل �لعر�ق, قالو�: و�إذ� نفد خر �لعر�ق؟ قال: �إن يف �لعر�ق خًر� ال 

ينفد �إىل يوم �لدين«. �لدرجة: مل جنده يف كتب �حلديث.

�إليه قطف  �أُهدي   - و�سلم  �لنبي - �سلى �هللَّ عليه  »�أن  • حديث: 
�أطعموين  فقال:  �سائل  فجاءه  منه,  ياأكل  �أن  فهمَّ  �أو�ن��ه؛  قبل  جاء  عنب 
مما رزقكم �هلل, قال: ف�سلَّم �إليه �لعنقود. فلقيه بع�ص �أ�سحابه فا�سر�ه 
منه, و�أهد�ه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وعاد �ل�سائل ف�ساأله, فاأعطاه �إياه, فلقيه رجل �آخر 
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 ,- َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �سَ  - للنبي  و�أهد�ه  منه,  فا�سر�ه  �ل�سحابة,  من 
«. ويف لفظ: »عن نافع �أن �بن  فعاد �ل�سائل ف�ساأله فانتهره وقال: �إنك ُملحٌّ
عمر ��ستكى فا�سرى له عنقود عنب بدرهم, فجاء م�سكني فقال: �أعطوه 
�ل�سكني  فجاء  �إليه  به  ثم جاء  بدرهم,  فا�سر�ه  �إن�سان  ثم خالف  �إي��اه, 
ي�ساأل فقال: �أعطوه �إياه, ثم خالف �إن�سان فا�سر�ه منه بدرهم, فاأر�د �أن 

يرجع حتى منع, ولو علم بذلك �لعنقود ما ذ�قه«. �لدرجة: ال ي�سح.

• حديث: »�بن عبا�ص - ر�سي �هلل عنهما - قال: �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: ال تقولو� قو�ص قزح, فاإن قزح �سيطان, ولكن قولو� قو�ص �هلل - عز وجل - 

فهو �أمان الأهل �الأر�ص«. �لدرجة: مو�سوع.

مائة  له  �هلل  ق�سى  مرة  مائة  يوم  يف  علّي  �سلى  »من  • حديث: 
حاجة: �سبعني منها الآخرته, وثاثني منها لدنياه«. �لدرجة: مكذوب.

• حديث: »من �سلى علّي حني ي�سبح ع�سًر�, وحني مي�سي ع�سًر� 
�أدركته �سفاعتي يوم �لقيامة«. �لدرجة: ال ي�سح.

�لّنة  ر�ئحة  �إىل  ��ستقُت  فكّلما  �إن�سيَّة,  حور�ء  »فاطمة  • حديث: 
�هلل  -ر�سي  عائ�سة  برو�ية  �حلديث  وج��اء  فاطمة«  �بنتي  ر�ئحة  �سممُت 
�لّنة,  جربيُل  �أدخلني  �ل�سماء  �إىل  بي  �أُ�سري  لا  �إيّن   « مرفوًعا:  عنها- 
لبي, فلّما نزلُت و�قعُت  احة, فاأكلُتها ف�سارت ُنطفًة يف �سُ فناولني منها تفَّ
�إىل  ��ستقُت  �إن�سيَّة, كلّما  �لنطفة, وهي حور�ء  خديجة, ففاطمة من تلك 
�لّنة قّبلُتها«. �لدرجة: مو�سوع, وموجود يف كثر من كتب �ل�سيعة �لر�ف�سة.

منه  �هلل  يريك  حتى  بالتوؤدة,  فعليك  �أمًر�  �أردت  »�إذ�  • حديث: 
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خمرجا«. �لدرجة: �سعيف.

لل�سماء وهو عا�ص فيقول: يا رب.  »�إذ� رفع �لعبد يديه  • حديث: 
�سوته,  �لائكة  فتحجب  رب,  يا  فيكررها:  �سوته,  �لائكة  فتحجب 
فيقول  �لر�بعة,  فيكررها يف  �سوته,  �لائكة  فتحجب  رب,  يا  فيكررها: 
�هلل - عز وجل-: �إىل متى حتجبون �سوت عبدي عني؟ لبيك عبدي, لبيك 

عبدي, لبيك عبدي, لبيك عبدي«. �لدرجة: ال ي�سح.

يف  معمعة  تكون  فاإنها  رم�سان  يف  �سيحة  كان  »�إذ�  حديث:   •
�حلجة,  ذي  يف  �لدماء  وت�سفك  �لقعدة,  ذي  يف  �لقبائل  ومتيز  �سو�ل, 
�لنا�ص  يقتل  هيهات,  هيهات   - ثاًثا  يقولها   - �لحرم  وم��ا  و�ل��ح��رم 
فيها هرًجا هرًجا قال: قلنا: وما �ل�سيحة يا ر�سول �هلل؟ قال: هذه تكون 
يف ن�سف من رم�سان, يوم جمعة �سحى, وذلك �إذ� و�فق �سهر رم�سان 
يف  خدورهن  من  �لعو�تق  وتخرج  �لنائم,  توقظ  هدة  تكون  �لمعة  ليلة 
ليلة جمعة, �سنة كثرة �لزالزل و�لربد, فاإذ� و�فق رم�سان يف تلك �ل�سنة 
ليلة جمعة فاإذ� �سليتم �لفجر يوم جمعة يف �لن�سف من رم�سان فادخلو� 
بيوتكم, و�سددو� كو�كم, ودثرو� �أنف�سكم, و�سدو� �آذ�نكم فاإذ� �أح�س�ستم 
بال�سيحة فخرو� هلل �سجًد�, وقولو� �سبحان �لقدو�ص, �سبحان �لقدو�ص, 
ربنا �لقدو�ص, فاإنه من فعل ذلك جنا, ومن ترك هلك«. �لدرجة: مو�سوع.

• حديث: »�إذ� كان يوم �لقيامة نادى مناٍد: يا حممد, قم فادخل 
�لنة بغر ح�ساب, فيقوم كل من كان ��سمه حممد, ويتوهم �أن �لند�ء 

له, فلكر�مة حممد ال مينعون«. �لدرجة: مو�سوع.
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يوحى  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر���س��ول  ك��ان  عمي�ص:  بنت  »�أ���س��م��اء  ح��دي��ث:   •
�إليه ور�أ�سه يف حجر علي, ومل ي�سل �لع�سر حتى غربت �ل�سم�ص, فقال 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص لعلّي: �أ�سليت؟. قال: ال, قال ر�سول �هلل: �للهم �إنه كان 
�أ�سماء: فر�أيتها  �ل�سم�ص, قالت  يف طاعتك وطاعة ر�سولك, فاردد عليه 

غربت ثم ر�أيتها طلعت بعدما غربت«. �لدرجة: مو�سوع.

�لقر�آن,  �سماع  عند  مو��سع:  ثاثة  يف  قلبك  »�طلب  حديث:   •
�لو�طن  ف��اإن مل جتده يف هذه  �للوة,  �أوق��ات  ويف  �لذكر,  ويف جمال�ص 
فا�ساأل �هلل �أن يعطيك قلًبا, فاإنه ال قلب لك«. �لدرجة: لي�ص بحديث, بل 

هو من كام �الإمام �بن �لقيم يف كتاب )�لفو�ئد(.

ي�سح. ال  �لدرجة:  بال�سني«.  ولو  �لعلم  »�طلبو�  • حديث: 

�مر�أة, كلما مات رجل  و�أربعون  �أربعون رجًا,  »�لبدالء  • حديث: 
�م��ر�أة«.  �أب��دل �هلل مكانها  �م��ر�أة  ماتت  وكلما  رج��ًا,  �أب��دل �هلل مكانه 

�لدرجة: مو�سوع.

ي�سح. ال  �لدرجة:  بالنطق«.  موكل  »�لباء  • حديث: 

• حديث: »�لتم�ص الأخيك ب�سًعا و�سبعني عذًر�«. �لدرجة: �حلديث 
�أبو د�ود يف �سننه  بهذ� �للفظ مل جنده لكن هناك حديًثا �سحيًحا رو�ه 
عن عبد�هلل بن عمر قال: جاء رجل �إىل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال يا ر�سول �هلل: 
كم نعفو عن �لادم؟ ف�سمت, ثم �أعاد عليه �لكام ف�سمت فلما كان يف 

�لثالثة قال: »�عفو� عنه يف كل يوم �سبعني مرة«.
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»�لنة حتت  لفظ:  ويف  �الأمهات«.  �أقد�م  »�لنة حتت  • حديث: 
�أقد�م �الأمهات, َمْن �ِسئن �أدخلن, ومن �ِسئن �أخرجن. « �لدرجة: مو�سوع 
ويغني عنه حديث معاوية بن جاهمة لا جاء �إىل �لنبي - �سلى �هلل عليه 
على �آله و�سلم - وهو ُيريد �لغزو, فقال له - عليه �ل�ساة و�ل�سام - : 
�أّم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فاإن �لنة حتت رجليها. )حديث  هل لك 

ح�سن(.

• حديث: »�حل�سن و�حل�سني �إمامان قاما �أو قعد�«. �لدرجة: لي�ص 
له وجود يف كتب �حلديث, وهو من و�سع �لر�ف�سة.

• حديث: »�حلفظ يف �ل�سغر كالنق�ص يف �حلجر«. �لدرجة: لي�ص 
بحديث.

لي�ص  �لدرجة:  �أخر�ص«.  �سيطان  �حلق  عن  »�ل�ساكت  حديث:   •
بحديث.

ي�سح. ال  �لدرجة:  �الإميان«.  من  »�لنظافة  • حديث: 

• حديث: »�أّن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ر�أى رجًا يعبث بلحيته يف �ل�ساة فقال: 
لو خ�سع قلب هذ� ل�سعت جو�رحه«. �لدرجة: ال ي�سح.

له. �أ�سل  ال  �لدرجة:  وُحّمد«.  ُعّبد  ما  �الأ�سماء  »خر  • حديث: 

بحديث. لي�ص  �لدرجة:  عاجله«.  �لرب  »خر  • حديث: 

بحديث. لي�ص  �لدرجة:  �أربعني«.  �ل�سبه  من  »يخلق  • حديث: 
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لي�ص  �لدرجة:  �الأعوج«.  �ل�سف  �إىل  ينظر  ال  �هلل  »�إن  • حديث: 
بحديث.

حديث عثمان بن �أبي دهر�ص قال: »بلغني �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �نتهى 
تتكلمون؟ فقالو�:  يتكلمون فقال: ما لكم ال  �أ�سحابه وهم �سكوت ال  �إىل 
نتفكر يف خلق �هلل - عز وجل -, قال: فكذلك فافعلو�, تفكرو� يف خلق 
ا بي�ساء, نورها بيا�سها - �أو  �هلل وال تتفكرو� فيه, فاإن بهذ� �لغرب �أر�سً
قال: بيا�سها نورها - م�سرة �ل�سم�ص �أربعني يوًما, بها خلق من خلق �هلل 
تعاىل, مل يع�سو� �هلل طرفة عني قط, قالو�: فاأين �ل�سيطان عنهم؟ قال: 
ما يدرون خلق �ل�سيطان �أم مل يخلق. قالو� �أمن ولد �آدم؟ قال: ال يدرون 

خلق �آدم �أم مل يخلق«. �لدرجة: منكر لي�ص له �سند.
ي�سح. ال  �لدرجة:  فتباكو�«.  تبكو�  مل  فاإن  »�بكو�,  • حديث: 

و�أن��ت  بنعمتي,  وربيتك  بيدي,  خلقتك  �آدم,  »�ب��ن  حديث:   •
�إلًها  جتد  �أي��ن  فمن  عليك,  تبت  �إّل  رجعت  ف��اإذ�  وتع�ساين,  تخالفني 
�لوجود,  �إىل  �لعدم  من  �أخرجتك  عبدي  �لرحيم؟  �لغفور  و�أن��ا  مثلى 
وجعلت لك �ل�سمع و�لب�سر و�لفوؤ�د, عبدي �أ�سرك وال تخ�ساين, �أذكرك 
و�أنت تن�ساين, �أ�ستحي منك و�أنت ال ت�ستحي مني, من �أعظم مني جوًد�؟ 
ومن ذ� �لذي يقرع بابي فلم �أفتح له؟ ومن ذ� �لذي ي�ساألني ومل �أعطه؟ 

�أبخيل �أنا فيبخل علي عبدي؟« �لدرجة: لي�ص بحديث.
وجل-  عز   - �هلل  �إن  حممد  يا  فقال:  جربيل  »�أتاين  حديث:   •
ُي�سمى  �أح���ًد�  �أع���ذب  ال  وج��ال  وع��زت��ي  وي��ق��ول:  �ل�سام,  عليك  ي��ق��ر�أ 

با�سمك يا حممد بالنار«. �لدرجة: مو�سوع.
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تعاىل«.  �هلل  بنور  ينظر  فاإنه  �لوؤمن  فر��سة  »�تقو�  حديث:   •
�لدرجة: ال ي�سح.

ال  �لدرجة:  �لنار«.  على  �أجروؤكم  �لفتيا  على  »�أجروؤكم  • حديث: 
ي�سح.

• حديث: »عندما ذهب مو�سى للقاء ربه: قال مو�سى: يا رب �إين 
بالعروف,  ياأمرون  للنا�ص,  �أخرجت  �أمة  خر  هي  �أمة  �الأل��و�ح  يف  �أجد 
�أحمد.  �أمة  تلك  �لعزة:  رب  قال  �أمتي.  �جعلهم  رب  �لنكر,  عن  وينهون 
قال مو�سى: رب �إين �أجد يف �الألو�ح �أمة هم �الآخرون يف �للق, �ل�سابقون 
يف دخول �لنة, رب �جعلهم �أمتي, قال رب �لعزة: تلك �أمة �أحمد. قال 
يقروؤونها,  �سدورهم  يف  �أناجيلهم  �أمة  �الأل��و�ح  يف  �أجد  �إين  رب  مو�سى: 
وكان من قبلهم يقروؤون كتابهم نظًر�, حتى �إذ� رفعوها مل يحفظو� �سيًئا, 
ومل يعرفوه, و�إن �هلل �أعطاهم من �حلفظ �سيًئا مل يعطه �أحًد� من �الأمم, 
مو�سى:  قال  �أحمد.  �أم��ة  تلك  �لعزة:  رب  قال  �أمتي,  �جعلهم  رب  ق��ال: 
�الآخ��ر,  وبالكتاب  �الأول,  بالكتاب  يوؤمنون  �أم��ة  �الأل��و�ح  يف  �أج��د  �إين  رب 
�أمتي,  ويقاتلون ف�سول �ل�سالة, حتى يقاتلو� �الأعور �لكذ�ب, فاجعلهم 
قال رب �لعزة: تلك �أمة �أحمد. قال مو�سى: رب �إين �أجد يف �الألو�ح �أمة 
�سدقاتهم ياأكلونها يف بطونهم ويوؤجرون عليها, وكان من قبلهم من �الأمم 
ردت  و�إن  فاأكلتها,  ناًر�  عليها  �هلل  بعث  منه  فقبلت  ب�سدقة  ت�سدق  �إذ� 
عليه تركت فتاأكلها �ل�سباع و�لطر, و�إن �هلل �أخذ �سدقاتهم من غنيهم 
لفقرهم, قال: رب فاجعلهم �أمتي. قال رب �لعزة: تلك �أمة �أحمد. قال 
مو�سى: رب فاإين �أجد يف �الألو�ح �أمة �إذ� َهمَّ �أحدهم بح�سنة ثم مل يعملها 
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كتبت له ع�سرة �أمثالها �إىل �سبعمائة �سعف, قال: رب �جعلهم �أمتي, قال 
رب �لعزة: تلك �أمة �أحمد. قال مو�سى: رب �إين �أجد يف �الألو�ح �أمة هم 
�أمة �أحمد.  �أمتي, قال رب �لعزة: تلك  �ل�سفعون �ل�سفوع لهم, فاجعلهم 
�أحمد.  �أمة  �جعلني من  �للهم  وقال:  �الأل��و�ح,  �ل�سام  فنبذ مو�سى عليه 
الأحد  لي�ست  منزلة  عندي  وله  و�أمته:  ملسو هيلع هللا ىلص  �أحمد  عن  لعي�سى  �هلل  وقال 
من �لب�سر, كامه �لقر�آن, ودينه �الإ�سام, و�أنا �ل�سام, طوبى لن �أدرك 
زمانه, و�سهد �أيامه, و�سمع كامه. قال عي�سى: يا رب, وما طوبى؟ قال 
�أ�سلها  كلها,  للجنان  فهي  بيدي,  غر�ستها  �أنا  �سجرة  غر�ص  �لعزة:  رب 
طعم  وطعمها  �لكافور,  برد  وبردها  ت�سنيم,  من  وماوؤها  ر�سو�ن,  من 
�لزجنبيل, وريحها ريح �ل�سك, من �سرب منه �سربة مل يظماأ بعدها �أبًد�. 
قال عي�سى: يا رب, ��سقني منها. قال رب �لعزة: حر�م على �لنبيني �أن 
ي�سربو� منها حتى ي�سرب ذلك �لنبي, وحر�م على �الأمم �أن ي�سربو� منها 
حتى ت�سرب منها �أمة ذلك �لنبي. ثم قال رب �لعزة: يا عي�سى, �أرفعك 
�آخر  �أهبطك يف  ثم  �أرفعك  �لعزة:  رب  قال  ترفعني؟  ومل  رب  قال  �إّل, 
�للعني  قتال  على  ولتعينهم  �لعجائب,  �لنبي  ذلك  �أمة  من  لرى  �لزمان 
�لدجال, �أهبطك يف وقت �ساة, ثم ال ت�سل بهم الأنها مرحومة وال نبي 
بعد نبيهم. قال عي�سى: يا رب �أنبئني عن هذه �الأمة �لرحومة. قال رب 
�لعزة: �أمة �أحمد, هم علماء, حكماء, كاأنهم �أنبياء, ير�سون مني بالقليل 
من �لعطاء, و�أر�سى منهم بالي�سر من �لعمل, و�أدخلهم �لنة ب� )ال �إله 
�إال �هلل( . يا عي�سى هم �أكرث �سكان �لنة, الأنه مل تذل �أل�سنة قوم قط 
ب�)ال �إله �إال �هلل( كما ذلت �أل�سنتهم, ومل تذل رقاب قوم قط بال�سجود كما 

ذلت به رقابهم«. �لدرجة: كذب مو�سوع.
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ر�سول  علينا  دخل  ق��ال:  �لوؤمنني  �أم��ر  عن  »ورد  حديث:   •
فقال:  �ل��ع��د���ص,  �أن��ق��ي  و�أن���ا  �ل��ق��در,  عند  جال�سة  وفاطمة  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل 
يعني  رجل  من  ما  رب��ي,  �أم��ر  عن  �إال  �أق��ول  وما  مني,  ��سمع  علّي,  يا 
�سيام  �سنة,  عبادة  بدنه  على  �سعرة  بكل  له  كان  �إال  بيتها  يف  �مر�أته 
�ل�سابرين  �أعطى  ما  مثل  �لثو�ب  من  و�أعطاه  ليلها,  وقيام  نهارها, 
ياأنف  ومل  �لعيال  خدمة  يف  كان  من  علّي,  يا  وعي�سى.  ويعقوب  ود�ود 
�ألف  ث��و�ب  وليلة  يوم  بكل  له  وكتب  �ل�سهد�ء,  دي��و�ن  يف  ��سمه  كتب 
عرق  بكل  �هلل  و�أعطاه  وعمرة,  حجة  ثو�ب  قدم  بكل  له  وكتب  �سهيد, 
له  خر  �لبيت,  يف  �لعيال  خدمة  يف  �ساعة  علّي,  يا  مدينة.  ج�سده  يف 
�ألف  عتق  من  وخر  عمرة,  و�ألف  حجة,  و�ألف  �سنة,  �ألف  عبادة  من 
جائع  و�أل��ف  جنازة,  و�أل��ف  ع��اده,  مري�ص  و�أل��ف  غ��زوة,  و�أل��ف  رقبة, 
�هلل,  �سبيل  يف  يوجهه  فر�ص  و�أل��ف  يك�سوهم,  ع��ار  و�أل��ف  ي�سبعهم, 
وخر له من �ألف دينار يت�سدق بها على �ل�ساكني, وخر من �أن يقر�أ 
�ألف بدنة يعطي  �لتور�ة, و�الإجنيل, و�لزبور, و�لفرقان, وخر له من 
�ل�ساكني, وال يخرج من �لدنيا حتى يرى مكانه يف �لنة. يا علّي من 
خدمة  علّي  يا  ح�ساب.  بغر  �لنة  دخل  �لعيال,  خدمة  من  ياأنف  مل 
ومو�سوع  باطل  �لدرجة:   » غ�سب...  وتطفئ  �لكبائر,  كفارة  �لعيال 

�لر�ف�سة.  �ل�سيعة  �أكاذيب  من  وهو 

اأحاديث عن رم�صان: 
• حديث: »�سهر رم�سان �أوله رحمة, و�أو�سطه مغفرة, و�آخره عتق 

من �لنار«. 
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وحديث: »�سومو� ت�سحو�«. 

وحديث: »لو يعلم �لعباد ما يف رم�سان لتمنت �أمتي �أن يكون رم�سان 
�ل�سنة كلها, �إن �لنة لتتزين لرم�سان من ر�أ�ص �حلول �إىل �حلول ..�إلخ«. 

ما  منه  وق��ام  ف�سامه,  مبكة  رم�سان  �سهر  �أدرك��ه  »من  وحديث: 
تي�سر, كتب �هلل له �سيام مائة �ألف �سهر رم�سان يف غر مكة, وكان له 
كل يوم حمان فر�ص يف �سبيل �هلل, وكل ليلة حمان فر�ص يف �سبيل �هلل, 
وكل يوم له ح�سنة, وكل ليلة له ح�سنة, وكل يوم له عتق رقبة, وكل ليلة له 
عتق رقبة«. �لدرجة: كلها ال ت�سح, وهي ما بني باطل ومو�سوع و�سعيف.

نحن  بينما  قال:   - عنهما  �هلل  ر�سي   - عبا�ص  »�بن  حديث:   •
�أب��ي طالب - ر�سي �هلل عنه-  بن  �إذ ج��اءه علي   , ملسو هيلع هللا ىلص  عند ر�سول �هلل 
فقال: باأبي �أنت, تفّلت هذ� �لقر�آن من �سدري, فما �أجدين �أقدر عليه, 
�أعلمك كلمات ينفعك �هلل  �أفا  �أبا �حل�سن,  ملسو هيلع هللا ىلص: يا  فقال له ر�سول �هلل 
يا  �أجل  تعلمت يف �سدرك؟ قال:  ويثبت ما  وينفع بهن من علمته,  بهن, 
ر�سول �هلل فعلمني. قال: �إذ� كانت ليلة �لمعة فاإن ��ستطعت �أن تقوم يف 
ثلث �لليل �الآخر فاإنها �ساعة م�سهودة, و�لدعاء فيها م�ستجاب, فقد قال 
�أخي يعقوب لبنيه: �سوف �أ�ستغفر لكم ربي, يقول حتى تاأتي ليلة �لمعة. 
فاإن مل ت�ستطع فقم يف و�سطها, فاإن مل ت�ستطع فقم يف �أولها, ف�سل �أربع 
�لركعة  ويف  ي�ص,  و�سورة  �لكتاب  بفاحتة  �الأوىل  �لركعة  تقر�أ يف  ركعات, 
�لثانية فاحتة �لكتاب وحم )�لدخان(, ويف �لركعة �لثالثة بفاحتة �لكتاب 
وتبارك  �لكتاب  بفاحتة  �لر�بعة  �لركعة  ويف  )�ل�سجدة(,  تنزيل  و�آمل 
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�لف�سل, فاإذ� فرغت من �لت�سهد, فاحمد �هلل و�أح�سن �لثناء على �هلل, 
و�سل علّي و�أح�سن, وعلى �سائر �لنبيني, و��ستغفر للموؤمنني وللموؤمنات, 
والإخو�نك �لذين �سبقوك باالإميان, ثم قل يف �آخر ذلك: )�للهم �رحمني 
برك �لعا�سي �أبًد� ما �أبقيتني, و�رزقني ح�سن �لنظر فيما ير�سيك عني, 
�للهم بديع �ل�سمو�ت و�الأر�ص, ذ� �لال و�الإكر�م, و�لعزة �لتي ال تر�م, 
حفظ  قلبي  تلزم  �أن  وجهك,  ونور  بجالك,  رحمن,  يا  �هلل,  يا  �أ�ساألك 
عني,  ير�سيك  �لذي  �لوجه  على  �أتلوه  �أن  و�رزقني  علمتني,  كما  كتابك 
�للهم بديع �ل�سمو�ت و�الأر�ص, ذ� �لال و�الإكر�م, و�لعزة �لتي ال تر�م, 
�أ�ساألك يا �هلل يا رحمن, بجالك, ونور وجهك, �أن تنور بكتابك ب�سري, 
و�أن تطلق به ل�ساين, و�أن تفرج به عن قلبي, و�أن ت�سرح به �سدري, و�أن 
ت�ستعمل به بدين, فاإنه ال يعينني على �حلق غرك, وال يوؤتينيه �إال �أنت, 
وال حول وال قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم( يا �أبا �حل�سن, تفعل ذلك ثاث 
جمع, �أو خم�ًسا, �أو �سبًعا, جتاب باإذن �هلل, و�لذي بعثني باحلق ما �أخطاأ 
�إال  موؤمن قط. قال �بن عبا�ص - ر�سي �هلل عنهما: فو�هلل ما لبث علّي 
خم�ًسا, �أو �سبًعا حتى جاء ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك �لجل�ص, فقال: يا ر�سول 
�هلل �إين كنت فيما خا ال �آخذ �إال �أربع �آيات ونحوهن, فاإذ� قر�أتهن على 
نف�سي تفلنت, و�أنا �أتعلم �ليوم �أربعني �آية ونحوها, فاإذ� قر�أتهن على نف�سي 
فكاأمنا كتاب �هلل بني عيني, ولقد كنت �أ�سمع �حلديث, فاإذ� رددته تفلت, 
و�أنا �ليوم �أ�سمع �الأحاديث, فاإذ� حتدثت بها مل �أخرم منها حرًفا. فقال 
�لدرجة:  �حل�سن.  �أبا  يا  �لكعبة  ورب  موؤمن  ذلك:  عند  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول 

منكر, ال ي�سح«.
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اأحاديث عن �صهر �صوال: 
و�لمي�ص,  و�الأرب��ع��اء,  و�سو�اًل,  رم�سان,  �سام  »من  حديث:   •
�سو�ل,  من  و�سًتا  رم�سان,  �سام  »من  وحديث:  �لنة«.  دخل  و�لمعة؛ 
كان  زيد  بن  »�أن    �أ�سامة  وحديث:  �لنة«.  دخل  و�لمي�ص,  و�الأرب��ع��اء 
ي�سوم �الأ�سهر �حلرم    فقال له ر�سول �هلل    ملسو هيلع هللا ىلص :  �سم �سو�اًل, فرك   �الأ�سهر 
�حلرم, ثم    مل يزل ي�سوم �سو�اًل حتى مات«. وحديث: »يا حمر�ء ال تقول 
رم�سان فاإنه ��سم من �أ�سماء �هلّل تعاىل, ولكن قول �سهر رم�سان, فاإن 
رم�سان �أرم�ص فيه ذنوب عباده فغفرها, قالت عائ�سة: فقلت: يا ر�سول 
�هلّل �سو�ل؟ فقال �سو�ل �سالت لهم ذنوبهم فذهبت«. وحديث: »من �سام 
رم�سان, و�أتبعه �سًتا من �سو�ل؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته �أمه«. �لدرجة: 
كلها ال ت�سح, وهي ما بني باطل ومو�سوع و�سعيف. و�ل�سحيح بلفظ: »من 
�سام رم�سان . ثم �أتبعه �سًتا من �سو�ل . كان ك�سيام �لدهر« رو�ه م�سلم. 

اأحاديث يف �صهر رجب: 
رم�سان«.  وبلغنا  و�سعبان,  رجب  يف  لنا  بارك  »�للهم  حديث:   •
�سائر  على  �ل��ق��ر�آن  كف�سل  �ل�سهور  على  رج��ب  �سهر  »ف�سل  وح��دي��ث: 
�سهر  ورم�سان  �سهري,  و�سعبان  �هلل,  �سهر  »رج��ب  وحديث:  �لكام«. 
ت�سميها  ليلة  فاإنها  �أول جمعة من رجب,  تغفلو� عن  »ال  �أمتي«. وحديث: 
�لائكة �لرغائب...وذكر �حلديث �لكذوب بطوله«. وحديث: »رجب �سهر 
فكاأمنا  رجب  من  يوًما  �سام  فمن  �حل�سنات,  فيه  �هلل  ي�ساعف  عظيم, 
�سام �سنة, ومن �سام منه �سبعة �أيام غلقت عنه �سبعة �أبو�ب جهنم, ومن 
منه  �سام  ومن  �لثمانية,  �أب��و�ب �لنة  له  فتحت  �أي��ام  ثمانية  منه  �سام 
ع�سر �أيام مل ي�ساأل �هلل �إال �أعطاه, ومن �سام منه خم�سة ع�سر يوًما نادى 
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�لعمل, ومن ز�د ز�ده  �ل�سماء: قد غفر لك ما م�سى فا�ستاأنف  مناد يف 
�هلل, ويف رجب حمل �هلل نوًحا ف�سام رجًبا, و�أمر من معه �أن ي�سومو�, 
فجرت �سبعة �أ�سهر �أخر, ذلك يوم عا�سور�ء �أهبط على �لودي, ف�سام 
نوح ومن معه و�لوح�ص �سكر� هلل - عز وجل -, ويف يوم عا�سور�ء فلق �هلل 
�لبحر لبني �إ�سر�ئيل, ويف يوم عا�سور�ء تاب �هلل - عز وجل - على �آدم 
ملسو هيلع هللا ىلص , وعلى مدينة يون�ص, وفيه ولد �إبر�هيم ملسو هيلع هللا ىلص وحديث: »من �سلى بعد 
�لغرب �أول ليلة من رجب ع�سرين ركعة جاز على �ل�سر�ط با جنا�سة«. 
وحديث: »من �سام يوًما من رجب, و�سلى ركعتني يقر�أ يف كل ركعة مائة 
مرة �آية �لكر�سي, ويف �لثانية مائة مرة زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ رب مل ميت 
�سهٍر  من  �أي��ام  ثاثة  �سام  »من  وحديث:  �لنة«.  من  مقعده  يرى  حتى 
حر�ٍم: �لمي�ص, و�لمعة, و�ل�سبت كتب �هلل له عبادة ت�سعمائة �سنة - 
ويف لفظ - �ستني �سنة«. وحديث: »�سوم �أول يوم من رجب كفارة ثاث 
�سنني, و�لثاين كفارة �سنتني, ثم كّل يوم �سهًر�«. �لدرجة: كلها ال ت�سح, 

وهي ما بني باطل ومو�سوع و�سعيف.

اأحاديث يف �صهر �صعبان: 
�الأنبياء«.  �سائر  على  كف�سلي  �سعبان  �سهر  »ف�سل  حديث:   •
و�سومو�  ليلها,  فقومو�  �سعبان  من  �لن�سف  ليلة  كانت  »�إذ�  وحديث: 
نهارها«. وحديث: »خم�ص ليال ال ترد فيهن �لدعوة: �أول ليلة من رجب, 
و ليلة �لن�سف من �سعبان, وليلة �لمعة, و ليلة �لفطر, و ليلة �لنحر«. 
�لن�سف  ليلة  هذه  ل:  -فقال  �ل�سام  عليه   - جربيل  »�أت��اين  وحديث: 
وحديث:  كلب«.  غنم  �سعر  بعدد  �لنار  من  عتقاء  فيها  وهلل  �سعبان,  من 
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»يا علّي من �سلى ليلة �لن�سف من �سعبان مائة ركعة باألف زب ٱ ٻ ٻ 
�لليلة«. وحديث: »من  تلك  له كل حاجة طلبها  ق�سى �هلل  ٻٻ رب  
بعث  زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ رب  مرة  �ألف  �سعبان  من  �لن�سف  ليلة  قر�أ 
�هلل �إليه مائة �ألف ملك يب�سرونه«. وحديث: »من �سلى ليلة �لن�سف من 
يقر�أ يف كل ركعة   - ثنتي ع�سرة ركعة  لفظ  �سعبان ثاثمائة ركعة - يف 
��ستوجبو�  قد  ع�سرة  يف  �سفع  رب  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  م��رة  ثاثني 
�لنار«. وحديث: »�سعبان �سهري«. وحديث: »من �أحيا ليلتي �لعيد, وليلة 
�لن�سف من �سعبان مل ميت قلبه يوم متوت �لقلوب«. وحديث: »من �أحيا 
�لليال �لم�ص؛ وجبت له �لنة: ليلة �لروية, وليلة عرفة, وليلة �لنحر, 
وليلة �لفطر, وليلة �لن�سف من �سعبان«. �لدرجة: كلها ال ت�سح, وهي ما 

بني باطل ومو�سوع و�سعيف.

لك  فاإن  فا�سهديها,  �أ�سحيتك  �إىل  قومي  فاطمة  »يا  حديث:   •
قالت:  ذنوبك,  من  �سلف  ما  لك  يغفر  �أن  دمها  من  تقطر  قطرة  بكل 
لنا  ب��ل  ق��ال:  وللم�سلمني؟  لنا  �أو  �لبيت  �آل  خا�سة  �أل��ن��ا  �هلل  ر���س��ول  ي��ا 

وللم�سلمني«. �لدرجة: منكر. 

وبكت  عليهن,  ومن  فيهن,  ومن  �ل�سبع  �ل�سمو�ت  »بكت  • حديث: 
عامل  �أو  جتارته,  خ�سرت  تاجر  على  عليهن  ومن  فيهن,  ومن  �الأر�سون 

جتاهل علمه«. �لدرجة: لي�ص له وجود يف كتب �حلديث.

ذلك  من  �هلل  خلق  �إال  �سروًر�  �أدخ��ل  موؤمن  من  »ما  حديث:   •
�أتاه  �ل�سرور ملًكا يعبد �هلل وميجده ويوحده, فاإذ� �سار �لوؤمن يف حلده 
�أنت؟  من  له:  فيقول  تعرفني؟  �أما  له:  فيقول  عليه  �أدخله  �لذي  �ل�سرور 
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وح�ستك,  �أوؤن�ص  �ليوم  �أنا  فان,  على  �أدخلتني  �لذي  �ل�سرور  �أنا  فيقول 
و�ألقنك حجتك, و�أثبتك بالقول �لثابت, و�أ�سهد بك م�سهد �لقيامة, و�أ�سفع 

لك من ربك, و�أريك منزلتك من �لنة«. �لدرجة: ال ي�سح.

• حديث: »من �أعان �أخاه �ل�سلم بكلمة, �أو م�سى له خطوة ح�سره 
على  و�أعطاه  �آمًنا,  و�لر�سل  �الأنبياء  مع  �لقيامة  يوم   - وجل  عز   - �هلل 

ذلك �أجر �سبعني �سهيًد� قتلو� يف �سبيل �هلل«. �لدرجة: ال ي�سح.

�عتكاف  من  له  خًر�  كان  �أخيه  حاجة  يف  م�سى  »من  • حديث: 
ع�سر �سنني, ومن �عتكف يوًما �بتغاء وجه �هلل جعل �هلل بينه وبني �لنار 

ثاثة خنادق, كل خندق �أبعد مما بني �لافقني«. �لدرجة: ال ي�سح.

• حديث: »رب قارئ للقر�آن و�لقر�آن يلعنه« �لدرجة: لي�ص بحديث.
له.  �أ�سل  ال  �لدرجة:  �لعاملة«.  �لدين   « • حديث: 

�ل�ساة  عليه   - �لر�سول  �ب��ن  �إب��ر�ه��ي��م  ن��ام  »ي��وم  ح��دي��ث:   •
و�لوت  �سهًر�,  ع�سر  �ستة  عمره  وكان  مارية,  �أمه  ح�سن  يف   - و�ل�سام 
يرفرف باأجنحته عليه, و�لر�سول - عليه �ل�ساة و�ل�سام - ينظر �إليه 
ويقول له: يا �إبر�هيم, �أنا ال �أملك لك من �هلل �سيًئا, ومات �إبر�هيم وهو 
�آخر �أوالده, فحمله �الأب �لرحيم, وو�سعُه حتت �أطباق �لر�ب, وقال له: 
�أبي,  �هلل  ور�سول  ربي,  �هلل  لهم:  فقل  �لائكة,  جاءتك  �إذ�  �إبر�هيم  يا 
و�الإ�سام ديني, فنظر �لر�سول - عليه �ل�ساة و�ل�سام - خلفُه, ف�سمع 
ما  له:  فقال  �سديع,  بقلب  ُينهنه  عنه-  �هلل  ر�سي   - �لطاب  بن  عمر 
يبكيك يا عمر؟ فقال عمر- ر�سي �هلل عنه: يا ر�سول �هلل, �بنك مل يبلغ 
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�حللم, ومل يجر عليه �لقلم, ولي�ص يف حاجة �إىل تلقني, فماذ� يفعل �بن 
�لطاب, وقد بلغ �حللم, وجرى عليه �لقلم, وال يجد ملقًنا مثلك يا ر�سول 
�لعالني - جل جاله - بقوله تعاىل  باالإجابة تنزل من رب  و�إذ�  �هلل؟. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  زب  عمر:  �سوؤ�ل  على  رًد� 
رب«.  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ 

�لدرجة: ال ي�سح.
يف  كنت   : عنها-  �هلل  ر�سي   - عائ�سة  �ل�سيدة  »قالت  • حديث: 
و�سقط  �حلجرة,  و�أظلمت  �ل�سباح,  فانكفاأ  ل,  ثوًبا  �أخيط  حجرتي 
�إذ  خميطي,  �أحت�س�ص  حرتي,  يف  كنت  فبينما   .. �الإب���رة  �أي  �لخيط 
و�أطل  �ل�سملة  رفع  �حلجرة,  باب  من  بوجهه  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  علي  �أطل 
�أرجاء �حلجرة  �أ�ساءت  لقد  هو,  �إال  �إله  ال  �لذي  فو�هلل  قالت:  بوجهه.. 
من نور وجهه, حتى لقد �لتقطت �لخيط من نور طلعته, ثم �لتفُت �إليه 
فقلت: باأبي �أنت يا ر�سول �هلل ما �أ�سوء وجهك. فقال: يا عائ�سة �لويل لن 
ال ير�ين يوم �لقيامة, قالت: ومن ذ� �لذي ال ير�ك يوم �لقيامة يا ر�سول 
�هلل؟ قال: من ذكرت عنده فلم ي�سل علّي«. �لدرجة: لي�ص بحديث, وهو 

من كام �لوعاظ.
�ل�سور  يف   - �ل�سام  عليه   - �إ�سر�فيل  ينفخ  »بعدما  حديث:   •
�الأر���ص  �أه��ل  فيموت  �لزلزلة  �سدة  من  �الأر���ص  ت�ستوي  �الأوىل  �لنفخة 
جميًعا ومتوت مائكة �ل�سمو�ت �ل�سبع و�حلجب و�ل�سر�دقات و�ل�سافون 
و�ل�سبحون وحملة �لعر�ص و�أهل �سر�دقات �لجد و�لكروبيون ويبقى جربيل 
وميكائيل و�إ�سر�فيل وعزر�ئيل ملك �لوت - عليهم �ل�سام. يقول �لبار 
جل جاله: يا ملك �لوت من بقي - وهو �أعلم-؟ فيقول ملك �لوت: �سيدي 
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وبقي  ميكائيل,  وبقي  جربيل,  وبقي  �إ�سر�فيل,  بقي  �أعلم؛  �أنت  وموالي, 
ما  لعظيم  نف�سه  ذهلت  قد  ذليل,  خا�سع  �ل��وت,  ملك  �ل�سعيف  عبدك 
�إىل جربيل  �نطلق  وتعاىل:  تبارك  له �لبار  فيقول  �الأه��و�ل؛  عاين من 
فيجده  �ل�سام,  عليه   - جربيل  �إىل  �لوت  ملك  فينطلق  روحه.  فاقب�ص 
�ساجد� ر�كًعا, فيقول له: ما �أغفلك عما ير�د بك يا م�سكني, قد مات بنو 
�آدم, و�أهل �لدنيا و�الأر�ص, و�لطر, و�ل�سباع, و�لهو�م, و�سكان �ل�سمو�ت, 
وحملة �لعر�ص و�لكر�سي, و�ل�سر�دقات, و�سكان �سدرة �لنتهى, وقد �أمرين 
ويقول  �ل�سام -  يبكي جربيل - عليه  فعند ذلك  بقب�ص روحك,  �لوىل 
�لوت, في�سمه ملك  يا �هلل هّون علي �سكر�ت  تعاىل:  �إىل �هلل  مت�سرًعا 
�لوت �سمة يقب�ص فيها روحه, فيخر جربيل منها �سريًعا, فيقول �لبار 
- جل جاله: من بقي يا ملك �لوت - وهو �أعلم -؟ فيقول: موالي و�سيدي, 
بقي ميكائيل, و�إ�سر�فيل, وعبدك �ل�سعيف ملك �لوت, فيقول �لبار - 
�إىل  �لوت  فينطلق ملك  روحه,  فاقب�ص  ميكائيل  �إىل  �نطلق  جل جاله: 
ميكائيل كما �أمره �هلل -تعاىل-, فيجده ينتظر �لاء ليكيله على �ل�سحاب, 
فيقول له: ما �أغفلك يا م�سكني عما ير�د بك, ما بقي لبني �آدم رزق, وال 
لاأنعام, وال للوحو�ص, وال للهو�م, قد مات �أهل �ل�سمو�ت, و�أهل �الأر�سني, 
و�أهل �حلجب, و�ل�سر�دقات, وحملة �لعر�ص و�لكر�سي, و�سر�دقات �لجد, 
روحك,  بقب�ص  ربي  �أمرين  وقد  و�ل�سبحون,  و�ل�سادقون,  و�لكروبيون, 
فعند ذلك يبكي ميكائيل, ويت�سرع �إىل �هلل, وي�ساأله �أن يهّون عليه �سكر�ت 
فيخر  روح��ه,  فيها  يقب�ص  �سمة  وي�سمه  �ل��وت,  ملك  فيح�سنه  �ل��وت, 
وهو   - بقي  فيقول �لبار - جل جاله-: من  فيه,  روح  ميًتا ال  �سريًعا 
�أعلم - يا ملك �لوت؟ فيقول: موالي و�سيدي, �أنت �أعلم, بقي �إ�سر�فيل 
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�إىل  �نطلق  وتعاىل:  تبارك  �لبار  فيقول  �لوت,  ملك  �ل�سعيف  وعبدك 
�إ�سر�فيل فاقب�ص روحه, فينطلق كما �أمره �لبار �إىل �إ�سر�فيل, فيقول 
له: ما �أغفلك يا م�سكني عما ير�د بك, قد ماتت �لائق كلها, وما بقي 
�أحد, وقد �أمرين ربي وموالي �أن �أقب�ص روحك, فيقول �إ�سر�فيل: �سبحان 
من قهر �لعباد بالوت, �سبحان من تفرد بالبقاء, ثم يقول: موالي هّون 
علي مر�رة �لوت, في�سمه ملك �لوت �سمة يقب�ص فيها روحه, فيخر ميتا 
�الأر�ص,  يف  �الأر�ص  و�أهل  �ل�سمو�ت,  يف  �ل�سمو�ت  �أهل  كان  فلو  �سريًعا, 
وتعاىل-: من  تبارك   - فيقول �لبار  وقعته,  �سدة رجة  كلهم من  لاتو� 
بقي يا ملك �لوت؟ - وهو تعاىل �أعلم – فيقول: موالي و�سيدي, �أنت �أعلم 
مبن بقي, بقي عبدك �ل�سعيف ملك �لوت, فيقول �لبار تعاىل: وعزتي 
وجال الأذيقنك ما �أذقت عبادي, �نطلق بني �لنة و�لنار ومت, فينطلق 
بني �لنة و�لنار, في�سيح �سيحة لوال �أن �هلل تبارك وتعاىل �أمات �لائق 
لاتو� من عند �آخرهم من �سدة �سيحته, فيموت, فتبقى �ل�سمو�ت خالية 
�إن�سها, وجنها,  �الأر�ص خاوية من  وتبقى  �أفاكها,  �ساكنة  �أماكها,  من 
وطرها, وهو�مها, و�سباعها, و�أنعامها, ويبقى �للك هلل �لو�حد �لقهار, 
�أني�ًسا, وال حت�ص ح�سي�ًسا, قد �سكنت  �لليل و�لنهار, فا ترى  �لذي خلق 
�حلركات, وخمدت �الأ�سو�ت, وخلت �الأر�سون و�ل�سمو�ت من �سكانها, ثم 
يطلع �هلل - تبارك وتعاىل - �إىل �لدنيا فيقول: يا دنيا �أين �أنهارك؟ �أين 
�أ�سجارك؟ و�أين عمارك؟ �أين �للوك و�أبناء �للوك؟ و�أين �لبابرة و�أبناء 
�لبابرة؟ �أين �لذين �أكلو� رزقي, وتقلبو� يف نعمتي, وعبدو� غري؟ لن 
�للك �ليوم؟ فا يجيبه �أحد, فرد �هلل عز وجل فيقول: �للك هلل �لو�حد 

�لقهار«. �لدرجة: ال ي�سح. 
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عنه-  �هلل  ر���س��ي   - عبد�لرحمن  ب��ن  ثعلبة  »ك���ان  ح��دي��ث:   •
حاجة  يف  �هلل  ر���س��ول  بعثه  ي��وم  وذ�ت  ���س��وؤون��ه,  جميع  يف  �لنبي  يخدم 
�لنظر  و�أط��ال  تغت�سل,  �م��ر�أة  ف��ر�أى  �الأن�سار,  من  رجل  بباب  فمر  له, 
مبا  ملسو هيلع هللا ىلص  �إليها, فاأخذته �لرهبة, وخاف �أن ينزل �لوحي على ر�سول �هلل 
ومكث  و�لدينة,  مكة  بني  جبااًل  ودخل   , ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �إىل  يعد  فلم  �سنع, 
فيها قر�بة �أربعني يوًما, فنزل جربيل على �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: يا حممد, �إن 
ربك يقرئك �ل�سام ويقول لك: �إن رجًا من �أمتك بني حفرة يف �لبال 
يتعوذ بي. فقال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص لعمر بن �لطاب و�سلمان �لفار�سي: �نطلقا 
�الثنان  فخرج  غره.  �لق�سود  فلي�ص  عبد�لرحمن,  بن  بثعلبة  فاأتياين 
من �أنقاب �لدينة, فلقيا ر�عًيا من رعاة �لدينة يقال له زفافة, فقال له 
لعلك  فقال:  ثعلبة؟  له  يقال  �لبال  هذه  بني  ب�ساب  علم  لك  هل  عمر: 
�أنه هارب من جهنم؟  علمك  وما  فقال عمر:  �لهارب من جهنم؟  تريد 
�لبال,  هذه  بني  من  علينا  خرج  �لليل.  جوف  جاء  �إذ�  كان  الأن��ه  ق��ال: 
و��سًعا يده على �أم ر�أ�سه وهو ينادي: يا ليتك قب�ست روحي يف �الأرو�ح, 
وج�سدي يف �الأج�ساد, ومل جتددين لف�سل �لق�ساء. فقال عمر: �إياه نريد, 
�إليه و�حت�سنه, فقال: يا عمر هل علم  فانطلق بهما, فلما ر�آه عمر غد� 
�أنا  �أنه ذكرك باالأم�ص, فاأر�سلني  �إال  ر�سول �هلل بذنبي؟ قال: ال علم ل 
�ل�ساة,  يف  وهو  �إال  عليه  تدخلني  ال  عمر  يا  ق��ال:  طلبك,  يف  و�سلمان 
يا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �سلم  فلما  �ل�ساة,  �ل�سف يف  و�سلمان  فابتدر عمر 
عمر, يا �سلمان, ماذ� فعل ثعلبة؟ قال: هو ذ� يا ر�سول �هلل, فقام �لر�سول 
فحركه و�نتبه, فقال له: ما غيبك عني يا ثعلبة؟ قال: ذنبي يا ر�سول �هلل. 
قال: �أفا �أدلك على �آية متحو �لذنوب و�لطايا؟ قال: بلى يا ر�سول �هلل, 



138

حديقة الفقرات الثقافية

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  زب  قل:   قال: 
ې رب. قال ذنبي �أعظم, قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: بل كام �هلل �أعظم, ثم 
�أمره باالن�سر�ف �إىل منزله, فمر من ثعلبة ثمانية �أيام, ثم �إن �سلمان �أتى 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�سول �هلل هل لك يف ثعلبة, فاإنه لا به قد هلك؟ 
فقال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : فقومو� بنا �إليه, ودخل عليه �لر�سول, فو�سع ر�أ�ص 
�لنبي  ر�أ�سه من على حجر  ثعلبة  �أز�ل  ثعلبة يف حجره, لكن �سرعان ما 
ملسو هيلع هللا ىلص , فقال له: مل �أزلت ر�أ�سك عن حجري؟ فقال: الأنه ماآن بالذنوب. 
قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : ما ت�ستكي؟ قال: مثل دبيب �لنمل بني عظمي وحلمي 
وجلدي. قال �لر�سول �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص : ما ت�ستهي؟ قال: مغفرة ربي, فنزل 
جربيل فقال: يا حممد �إن ربك يقرئك �ل�سام, ويقول لك: لو �أن عبدي 
هذ� لقيني بقر�ب �الأر�ص خطايا لقيته بقر�بها مغفرة, فاأعلمه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بغ�سله,  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  فاأمر  �إثرها.  بعدها مات على  بذلك, ف�ساح �سيحة 
�أنامله,  �أط��ر�ف  على  جعل مي�سي  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  عليه  �سلى  فلما  وكفنه, 
فلما �نتهى �لدفن قيل لر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : يا ر�سول �هلل ر�أيناك مت�سي على 
�أطر�ف �أناملك؟ قال �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص: و�لذي بعثني باحلق نبًيا ما قدرت �أن 
�أ�سع قدمي على �الأر�ص من كرثة ما نزل من �لائكة لت�سييعه«. �لدرجة: 

مو�سوع.
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تعجبني ول تعجبني

اأو خلق  �سلوك  اإىل اختيار  الفقرة )تعجبني ول تعجبني(   تهدف هذه 
ومن ثم طرح نقاط عدة تفّند هذا اخللق اأو ال�سلوك، وتكون هذه النقاط من 
ثالث اإىل خم�ض نقاط؛ بحيث مرة تبدي التعجب والر�سى من الطالبة التي 
حتر�ض على التم�سك بهذا ال�سلوك، واملرة الأخرى بالعك�ض تبدي عدم التعجب 

وعدم الر�سى من الطالبة التي ل حتر�ض على التم�سك بهذا ال�سلوك.
 وهذه الفقرة جميلة، وموؤثرة بحمد اهلل يف الطالبات، ويرجع ذلك اإىل 
التام، فال حتتاج  الفقرة، وو�سوحها  ب�ساطة هذه  - ثم  توفيق اهلل -عز وجل 
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اإىل تو�سيح، اأو تفكري، بل ت�سل من القلب اإىل القلب باأ�سلوب �سهل وب�سيط، 
وهي  الثناء،  عــدم  عند  الإعــجــاب  عــدم  وبعبارة  الثناء،  عند  الإعــجــاب  وبعبارة 

منا�سبة جلميع املراحل، واأو�سي باحلر�ض عليها.
خا�ض  عــنــوان  لــهــا  فــقــرة  كــل  مــو�ــســوعــات،  اإىل  مق�سمة  جعلتها  وقـــد   
ا، فتكون  تتناوله؛ حتى تكون نقاط الفقرة مرابطة، ومت�سلة ببع�سها بع�سً
الفائدة اأكرب، وحتى ي�سهل على الطالبات ا�ستيعابها ب�سكل اأكرب، والركيز على 

مو�سوع بعينه دون ت�ستت الذهن يف مو�سوعات متعددة وغري مرابطة.
الإذاعـــة هناك ثالث  الفقرة )تعجبني ول تعجبني( يف  هــذه   ولإلــقــاء 

طرق جميلة، هي كالتايل:
 الطريقة الأوىل: اأن تلقي الفقرة كلها طالبة واحدة.

 الطريقة الثانية: اأن تقوم بهذه الفقرة طالبتان، بحيث تقراأ اإحداهما 
من  الثاين  اجلــزء  الثانية  الطالبة  تقراأ  ثم  كاماًل،  )تعجبني(  الأول  اجلــزء 

الفقرة وهو )ل تعجبني( كاماًل.
 الطريقة الثالثة: وهي الأجمل، وهي اأن تلقي طالبتان الفقرة بحيث 
)ول  مــن  فــقــرة  الثانية  الطالبة  وتــقــراأ  )تعجبني(،  مــن  فــقــرة  الأوىل  تــقــراأ 
تعجبني( بعدها مبا�سرة، وهكذا كل طالبة تقراأ فقرة فقرة اإىل نهاية الفقرات.

 مثاًل: تقول الطالبة الأوىل: تعجبني الطالبة املوؤدبة.
 فتقول الطالبة الثانية: ول تعجبني الطالبة امل�ساغبة.

 ثم تقول الطالبة الأوىل: تعجبني الطالبة النظيفة.
 فتقول الطالبة الثانية: ول تعجبني الطالبة غري النظيفة.

 وهكذا اإىل نهاية الفقرات.
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احلا�سب الآيل

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي حتب تعلُّم �حلا�سب �الآل.

تعجبني �لطالبة �لتي ت�ستخدم �حلا�سب �الآل يف �أعمال مفيدة.
تعجبني �لطالبة �لتي تتفاعل مع معّلمة �حلا�سب يف ح�سة �حلا�سب 

�الآل. 
يف  �الآل  �حلا�سب  �أج��ه��زة  على  حتافظ  �لتي  �لطالبة  تعجبني 

�لدر�سة.
تعجبني �لطالبة �لتي تاأخذ دورة يف �حلا�سب �الآل.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي تكره تعلُّم �حلا�سب �الآل.

�أعمال غر  يف  �الآل  �حلا�سب  ت�ستخدم  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
مفيدة.

معلمة �حلا�سب يف ح�سة  مع  تتفاعل  ال  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
�حلا�سب.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تعبث باأجهزة �حلا�سب �الآل يف �لدر�سة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تاأخذ دورة يف �حلا�سب �الآل.
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املكتبة

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي تزور مكتبة مدر�ستها.

تعجبني �لطالبة �لتي تختار �لكتب �لنا�سبة لها.
تعجبني �لطالبة �لتي ترد �لكتب �لتي ��ستعارتها من �لكتبة.

تعجبني �لطالبة �لتي حتافظ على �لهدوء د�خل �لكتبة.
تعجبني �لطالبة �لتي تعتني بالكتب وت�سعها يف مكانها �لنا�سب.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تزور مكتبة مدر�ستها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل �ختيار �لكتب.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل �لكتب �لتي ��ستعارتها من �لكتبة وال 

تردها.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ت�سبب �الإزعاج د�خل �لكتبة.

وال تعجبني �لطالبة �لتي متزق �لكتب, �أو تكتب �أو تر�سم عليها.
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قراءة الكتب

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي حتب قر�ءة �لكتب.

تعجبني �لطالبة �لتي تخ�س�ص جزًء� من م�سروفها ل�سر�ء �لكتب.
تعجبني �لطالبة �لتي تعمل لها مكتبًة خا�سًة يف �لنزل.
تعجبني �لطالبة �لتي حتث زمياتها على قر�ءة �لكتب.

تعجبني �لطالبة �لتي تخ�س�ص جزًء� من وقتها يومًيا لقر�ءة �لكتب.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي تكره قر�ءة �لكتب.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل �سر�ء �لكتب.

ولو  خا�سة  مكتبة  منزلها  يف  توجد  ال  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
�سغرة.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تنّفر زمياتها من قر�ءة �لكتب.
قر�ءة  و�الأي��ام دون  �ل�ساعات  �لتي متر عليها  �لطالبة  تعجبني  وال 

�لكتب.
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ال�سلوك

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي حتافظ على �ل�سلوك �حل�سن.

تعجبني �لطالبة �لتي تقتدي بزمياتها من ذو�ت �ل�سلوك �حل�سن.
ئ �إذ� وقعت فيه. تعجبني �لطالبة �لتي تعدل �أي �سلوك �سيِّ

تعجبني �لطالبة �لتي تذّكر زمياتها باأهمية �ل�سلوك �حل�سن.
تعجبني �لطالبة �لتي حتافظ على تعليمات �لديرة للمحافظة على 

�ل�سلوك.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة ذ�ت �ل�سلوك �ل�سيِّئ.

�ل�سلوك  ذو�ت  من  بزمياتها  تقتدي  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
�ل�سيئ.

�لذي وقعت  �ل�سيِّئ  �ل�سلوك  ت�ستمر على  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
فيه.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تعّلم زمياتها �ل�سلوكيات �ل�سيئة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تتعر�ص للعقاب من �لديرة جر�ء �إخالها 

بال�سلوك.
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الإ�سراف باملاء

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي حتافظ على �القت�ساد بالاء.

تعجبني �لطالبة �لتي تغلق �سنبور �لاء بعد �النتهاء منه.
تعجبني �لطالبة �لتي ت�سعر �أن �لاء نعمة من �هلل يجب �لعناية بها.
تعجبني �لطالبة �لتي حتذر �أ�سرتها وزمياتها من �الإ�سر�ف بالاء.
تعجبني �لطالبة �لتي ت�ستخدم �لاء يف �لنزل بكل حر�ص و�قت�ساد.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال حتافظ على �القت�ساد بالاء.

�النتهاء  بعد  مفتوًحا  �لاء  �سنبور  تبقي  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
منه.

وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تقدر �أن �لاء نعمة قد تزول باأية حلظة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال حتذر �أ�سرتها وزمياتها من �الإ�سر�ف 

بالاء. 
وال تعجبني �لطالبة �لتي ت�سرف يف �لاء يف �لنزل.
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النظافة

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي حتافظ على نظافة ف�سلها ومدر�ستها.

تعجبني �لطالبة �لتي حتافظ على نظافة ماب�سها و�لعناية بها.
تعجبني �لطالبة �لتي تو�ظب على تقليم �أظافرها.

تعجبني �لطالبة �لتي حت�سر معها مناديل يومًيا.
تعجبني �لطالبة �لتي حتافظ على ر�ئحة فمها با�ستعمال �ل�سو�ك.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل نظافة ف�سلها ومدر�ستها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي حت�سر �إىل �لدر�سة بثياب غر نظيفة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي �أظافرها طويلة.

وال تعجبني �لطالبة �لتي حت�سر للمدر�سة دون مناديل.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تتاأذى زمياتها من ر�ئحة فمها.
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الأكل

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي حتر�ص على نظافة �أكلها.

تعجبني �لطالبة �لتي تتجنب مطاعم �لوجبات �ل�سريعة.
تعجبني �لطالبة �لتي تغ�سل يديها قبل �الأكل بالاء و�ل�سابون.

تعجبني �لطالبة �لتي ت�ستخدم �لفر�ساة بعد �الأكل.
تعجبني �لطالبة �لتي تزور طبيبة �الأ�سنان لتابعة �سامة �أ�سنانها 

�أواًل باأول.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي تاأكل �الأكل �لك�سوف, �أو غر �لنظيف.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تكرث من تناول �لوجبات �ل�سريعة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تاأكل دون �أن تغ�سل يديها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي ال حتر�ص على تنظيف فمها بعد �الأكل ولو 
بالاء.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل زيارة �لطبيبة للك�سف عن �لت�سو�ص.
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الكالم

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي تفكر قبل �أن تتكلم.

تعجبني �لطالبة �لتي ت�ستمع �أكرث مما تتحدث.
تعجبني �لطالبة �لتي تختار �الألفاظ �لميلة و�لعبار�ت �للبقة.

تعجبني �لطالبة �لتي تكرث من ِذكر �هلل.
تعجبني �لطالبة �لتي تتجنب �لغيبة و�لنميمة و�لبهتان يف يف �أثناء 

حديثها.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي تتكلم دون �أن تفكر يف عو�قب كامها.

وال تعجبني �لطالبة �لرثثارة �لتي تكرث من �لكام دون فائدة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تخرج منها �الألفاظ �لارحة و�لعبار�ت 

�ل�سيئة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تذكر �هلل �إال قليًا.

 - و�لبهتان  و�لنميمة  �لغيبة  على  تعتاد  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
و�لعياذ باهلل.
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ال�سالم

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي تبد�أ زمياتها بال�سام د�ئًما.

ا. تعجبني �لطالبة �لتي ترد �ل�سام د�ئًما وهي مبت�سمة �أي�سً
تعجبني �لطالبة �لتي ت�سافح يف �أثناء �ل�سام بحر�رة.

تعجبني �لطالبة �لتي ت�سلم على من تعرف ومن مل تعرف.
ورحمة  عليكم  )�ل�سام  كاملة  �لتحية  تلقي  �لتي  �لطالبة  تعجبني 

�هلل وبركاته(.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تبد�أ زمياتها بال�سام.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تتكرب عن رد �ل�سام.
ا بربود. وال تعجبني �لطالبة �لتي ت�سلم بربود, وترد �ل�سام �أي�سً

وال تعجبني �لطالبة �لتي ال ت�سلم �إال على من تعرف فقط.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تقت�سر يف �لتحية على جزٍء منها فقط.
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امل�ساحمة

تعجبني: 
تعجبني �لطالبة �لتي حتمل قلًبا �سافًيا كالاء.

تعجبني �لطالبة �لتي ال تغ�سب من �أتفه �الأ�سياء.
تعجبني �لطالبة �لتي تبحث عن �الأعذ�ر الأخو�تها وزمياتها.

تعجبني �لطالبة �لتي ت�سامح كل من يخطئ يف حقها هلل - عز وجل.
�أجر  تذكرت  �النتقام  نف�سها  �أر�دت  كلما  �لتي  �لطالبة  تعجبني 

�ل�سرب و�الحت�ساب.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي �متاأ قلبها غًا وح�سًد�.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تغ�سب على كل حال.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تبحث عن عيوب وزالت زمياتها و�إخو�نها.
زمياتها  وتهجر  تعاتب  بل  ت�سامح,  ال  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 

و�إخو�نها.
وال تعجبني �لطالبة �لتي كلما دعتها نف�سها �إىل �النتقام ��ستجابت 

وفعلت.
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املزاح

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي ال تكرث من �لز�ح.

�أثناء  يف  زمياتها  م�ساعر  ج��رح  تتجنب  �لتي  �لطالبة  تعجبني 
مز�حها.

تعجبني �لطالبة �لتي تتجنبعن ��ستخد�م يدها يف �أثناء �لزح.
تعجبني �لطالبة �لتي ال متزح يف �الأ�سياء �لطرة.

تعجبني �لطالبة �لتي ال تكذب يف مز�حها, بل تقول �حلقيقة.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي تكرث من �لز�ح يف كل وقت ويف كل مكان.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تر�عي م�ساعر زمياتها يف �أثناء �لز�ح.
وال تعجبني �لطالبة �لتي متزح بيدها فتت�سبب مب�ساكل وم�ساجر�ت.

وال تعجبني �لطالبة �لتي متزح يف �الأ�سياء �لطرة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تكذب يف مز�حها وتعد ذلك �أمًر� ب�سيًطا.
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الكرب

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي تتو��سع مع زمياتها.

تعجبني �لطالبة �لتي كلما كربت �زد�دت تو��سًعا للخلق.
تعجبني �لطالبة �لتي تطيع و�لديها دون تاأفف �أو تكرب.

تعجبني �لطالبة �لتي ال تغر مبالها �أو جاهها, بل تتميز باإ�سامها 
وتقو�ها.

تعجبني �لطالبة �لتي تقبل �حلق ولو كان ثقيًا على نف�سها.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي تتكرب على �إخو�نها وزمياتها ومعلماتها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي كلما كربت �زد�دت كرًب� وغطر�سًة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تتكرب عن خدمة و�لديها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تغر مبالها وجاهها فتتكرب على �َللق.
وغمط  �حلق  رد  هو  فالكرب  �حلق؛  ترد  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 

�لنا�ص.
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الإخال�ص

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي تر�قب �هلل يف كل �أعمالها و�أقو�لها.

تعجبني �لطالبة �لتي ت�سعى �إىل �إخفاء �أعمالها �ل�ساحلة.
تعجبني �لطالبة �لتي تبحث عن �ل�سكر من �هلل ال من �لنا�ص.

تعجبني �لطالبة �لتي حتث زمياتها على �الإخا�ص يف �الأمور كلها.

تعجبني �لطالبة �لتي ت�سع يف ح�ساباتها �أن �لرياء حمبط لاأعمال.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تر�قب �هلل يف كل ما تقول وتعمل.

عنها  وتتحدث  د�ئًما,  �أعمالها  تك�سف  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
د�ئًما.

وحتر�ص  �لنا�ص  من  �ل�سكر  عن  تبحث  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
عليه.

وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تذكر زمياتها باأهمية �الإخا�ص.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تتنا�سى عقوبة �لرياء و�أنه حمبط لاأعمال.
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�سلة الرحم

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي حتر�ص على �سلة رحمها.

تعجبني �لطالبة �لتي تزور �أقاربها و�أرحامها.
تعجبني �لطالبة �لتي ت�ستغل �لهاتف يف �سلة رحمها و�ل�سوؤ�ل عنهم.

تعجبني �لطالبة �لتي حتر�ص على تهنئة �أرحامها يف �أفر�حهم.
تعجبني �لطالبة �لتي حتر�ص على مو��ساة �أرحامها يف �أحز�نهم.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال حتر�ص على �سلة رحمها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل زيارة �أقاربها و�أرحامها.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال ت�ستغل �لهاتف يف �الت�سال على �أقاربها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي ال ت�سارك �أقاربها يف �أفر�حهم.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال ت�ساطر �أقاربها يف �أحز�نهم.
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ح�سن اجلوار

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي حتر�ص على ح�سن عاقتها بجار�تها.

تعجبني �لطالبة �لتي حتافظ على حقوق جار�تها.
تعجبني �لطالبة �لتي ال تري جار�تها �إال ما ي�سرهن.

تعجبني �لطالبة �لتي ت�سر �أ�سر�ر جار�تها.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل عاقتها بجار�تها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل حقوق جار�تها.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تري جار�تها ما يكرهن ويوؤذيهن.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تك�سف �أ�سر�ر جار�تها وتف�سحهن.
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الهاتف املحمول

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي ت�ستخدم �لهاتف �لحمول بكل �أدب.

د�خل  �ل�سامت  على  �لحمول  �لهاتف  ت�سع  �لتي  �لطالبة  تعجبني 
�لف�سل و�ل�سجد. 

�لحرمة يف  و�لنغمات  �لقاطع  و�سع  تتجنب  �لتي  �لطالبة  تعجبني 
هاتفها.

تعجبني �لطالبة �لتي حتر�ص على �القت�ساد يف مكالاتها.
تعجبني �لطالبة �لتي تتجنب �إزعاج �ل�سلمني بهاتفها, فكما تدين 

تد�ن.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي يقل �أدبها يف هاتفها �لحمول.

�لنغمات  مبختلف  �لحمول  هاتفها  يرن  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
د�خل �لف�سل و�ل�سجد.

وال تعجبني �لطالبة �لتي متاأ جو�لها بالقاطع و�لنغمات �لحرمة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تطيل �لكالات دون فائدة.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تزعج �ل�سلمني وتوؤذيهم بهاتفها �لحمول.
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املال

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي تقنع بالقليل من �لال, وال تغر بالكثر.

تعجبني �لطالبة �لتي حتر�ص على مالها, وتقت�سد فيه.
تعجبني �لطالبة �لتي تتربع بجزٍء من مالها.

تعجبني �لطالبة �لتي تتعلم �دخار مالها.
تعجبني �لطالبة �لتي تفكر قبل �أن ت�سري: هل �أحتاج هذ� �ل�سيء 

�أم ال؟

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي تطمع يف �لال, وتغر به.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تبذر مالها, وتنفقه يف كل �سيء.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تبخل بالتربع من مالها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تتعلم �دخار مالها.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ت�سري دون تفكر.
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التعامل مع الأخريات

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي حترم �أخو�تها �ل�سلمات من جميع �لن�سيات.
تعجبني �لطالبة �لتي تتبادل �لتحية و�لودة مع �أخو�تها �الأخريات.

ميز�ن  هو  عندها  �لفا�سلة  ميز�ن  جتعل  �لتي  �لطالبة  تعجبني 
�لتقوى فقط.

تعجبني �لطالبة �لتي حتث زمياتها على �حر�م �الأخريات.
�إىل  �ل�سلمات  غ��ر  م��ن  �الأخ��ري��ات  تدعو  �لتي  �لطالبة  تعجبني 

�الإ�سام باأخاقها.

ول تعجبني:
جميع  من  �ل�سلمات  �أخو�تها  حترم  ال  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 

�لن�سيات.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال ت�سلم على �أخو�تها �الأخريات, وال جتل�ص 

معهن.
�لن�سية  هو  �لفا�سلة  ميز�ن  جتعل  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 

و�لع�سبية.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل تذكر زمياتها بحق �حر�م �أخو�تها 

�الأخريات.
من  �ل�سلمات  غر  من  �الأخريات  تنفر  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 

�الإ�سام ب�سوء �أخاقها.
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ال�سحة

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي تهتم ب�سحتها, وحتافظ عليها.

تعجبني �لطالبة �لتي حتفظ ج�سمها من �لربد �لقار�ص, و�حلر�رة 
�لعالية.

تعجبني �لطالبة �لتي تتبع �إر�ساد�ت �لطبيبة �أواًل باأول.
تعجبني �لطالبة �لتي تتجنب تناول �الأدوية و�الأع�ساب من �لعطارين.
تعجبني �لطالبة �لتي تتجنب �لتلفاز للحفاظ على �سامة عينيها.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تهتم ب�سحتها, وال حتافظ عليها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تعّر�ص ج�سمها للربد �لقار�ص, و�حلر�رة 
�لعالية.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل �تباع �إر�ساد�ت �لطبيبة ون�سائحها. 
وال تعجبني �لطالبة �لتي تتناول �أدوية �لعطارين و�أع�سابهم �لطرة.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تدمن �للو�ص على �سا�سة �لتلفاز؛ الأنها 

توؤذي �لعني.
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حفظ القراآن

تعجبني:
جزٍء  �أو  كامًا,  �لقر�آن  حفظ  على  حتر�ص  �لتي  �لطالبة  تعجبني 

منه.
تعجبني �لطالبة �لتي ت�سارع �إىل �لت�سجيل يف حلقات حتفيظ �لقر�آن 

�لكرمي.
تعجبني �لطالبة �لتي تر�جع ما حتفظه من �لقر�آن كل يوم.

تعجبني �لطالبة �لتي حتث زمياتها على حفظ �لقر�آن.
تعجبني �لطالبة �لتي جتعل �لقر�آن دليًا لها يف قلبها, و�سلوًكا لها 

يف عملها.

ول تعجبني:
�أو  كامًا,  �لقر�آن  على حفظ  �لتي ال حتر�ص  �لطالبة  تعجبني  وال 

جزٍء منه.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال ت�سجل يف حلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل مر�جعة ما حتفظه من �لقر�آن كل 

يوم.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ت�سعف همة زمياتها على حفظ �لقر�آن.

وال تعجبني �لطالبة �لتي حتفظ �لقر�آن, �أو جزًء� منه دون �أن تعمل 
به. 
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ال�ستماع اإىل املحا�سرات

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي تو�ظب على ح�سور �لحا�سر�ت �لدينية.

تعجبني �لطالبة �لتي ت�سري �أ�سرطة �لحا�سر�ت من �لت�سجيات 
�الإ�سامية.

تعجبني �لطالبة �لتي تتبادل �أ�سرطة �لحا�سر�ت بني زمياتها.
تعجبني �لطالبة �لتي حتث زمياتها على ح�سور �لحا�سر�ت.

تعجبني �لطالبة �لتي حتت�سب على �هلل �أجر ذهابها �إىل �لحا�سر�ت 
�لدينية.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تو�ظب على ح�سور �لحا�سر�ت �لدينية.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ت�سري �أ�سرطة �لغناء بداًل من �لحا�سر�ت.
بني  �لحا�سر�ت  �أ���س��رط��ة  تتبادل  ال  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 

زمياتها.
وال تعجبني �لطالبة �لتي تنفر زمياتها من ح�سور �لحا�سر�ت.

وال تعجبني �لطالبة �لتي ت�سيع على نف�سها �أجر ح�سور �لحا�سر�ت.
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الغناء

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي تكره �سماع �لغناء.

�سماع  خطر  من  �ل�سلمات  �أخو�تها  حتذر  �لتي  �لطالبة  تعجبني 
�لغناء.

تعجبني �لطالبة �لتي يخلو بيتها و�سيارتها من �أ�سرطة �لغناء.
تعجبني �لطالبة �لتي ال تذهب �إىل حفات �لغناء.

تعجبني �لطالبة �لتي تتجنب �حلفات �لغنائية, و�لجات �لهابطة.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي حتب �سماع �لغناء.

وال تعجبني �لطالبة �لتي متدح �لغنني وحتفظ �أ�سرطتهم - و�لعياذ 
باهلل.

وال تعجبني �لطالبة �لتي متاأ بيتها و�سيارتها باأ�سرطة �لغناء.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تردد على حمال بيع �أ�سرطة �لغناء.
وال تعجبني �لطالبة �لتي حت�سر �حلفات �لغنائية.
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احلج

تعجبني:
�أركان  من  ركن  و�أنه  �حلج  �أهمية  ت�ست�سعر  �لتي  �لطالبة  تعجبني 

�الإ�سام.
تعجبني �لطالبة �لتي تبادر �إىل �حلج فور بلوغها.

تعجبني �لطالبة �لتي تتفقه يف �أمور �حلج.
تعجبني �لطالبة �لتي تدعو �هلل باأن يوفقها لروؤيتها بيته �حلر�م. 

تعجبني �لطالبة �لتي ت�ساأل �لعلماء عما ي�سكل عليها من �أمور �حلج 
وم�سائله.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال ت�ست�سعر �أهمية �حلج و�أنه ركن عظيم.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل �أد�ء �حلج فور بلوغها, بل توؤجله.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تفقه يف �أمور �حلج �سيًئا.

�هلل  يوفقها  باأن  �لدعاء  على  حتر�ص  ال  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
للحج.

من  عليها  ي�سكل  فيما  �لعلماء  ت�ساأل  ال  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
م�سائل �حلج.
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التفقه يف الدين

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي حتر�ص على �لتفقه يف �أمور دينها.

تعجبني �لطالبة �لتي تقر�أ كتب �لفقه, وغرها من �لكتب �لدينية.
تعجبني �لطالبة �لتي ت�ساأل �لعلماء يف �أمور �لفقه وغرها.

تعجبني �لطالبة �لتي تتجنب �لبدع و�لر�فات �لتي منبعها �لهل 
بالدين.

تعجبني �لطالبة �لتي تفيد زمياتها باأمور �لفقه.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال حتر�ص على �لتفقه يف �أمور دينها.

على  حتر�ص  وال  �لفقه,  كتب  تقر�أ  ال  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 
�قتنائها.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل �سوؤ�ل �لعلماء فيما ي�سكل عليها يف 
�أمور �لفقه.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تقع يف �لبدع و�لر�فات يف �لدين.
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تتحدث مع زمياتها يف �لفقه و�أهميته.
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الثقافة العامة

تعجبني:
تعجبني �لطالبة �لتي تتمتع بثقافة عالية.

تعجبني �لطالبة �لتي ت�سري �لكتب �لثقافية, وتنّوع منها.
ثقافتها  خ��ال  من  تها  و�أمَّ نف�سها,  تفيد  �لتي  �لطالبة  تعجبني 

�لو��سعة.
تعجبني �لطالبة �لطموح �لتي ت�سعى �إىل زيادة وعيها �لثقايف يوًما 

بعد يوم.
�لكتبات  مثل  �لثقافية  �ليادين  زيارة  حتب  �لتي  �لطالبة  تعجبني 

و�لتاحف.

ول تعجبني:
وال تعجبني �لطالبة �لتي ال تتمتع بثقافة عالية �أو �سعيف �لثقافة.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل �سر�ء �لكتب �لثقافية.
نف�سها  لنفع  ثقافية  هّمة  عندها  لي�ص  �لتي  �لطالبة  تعجبني  وال 

تها. و�أمَّ
وال تعجبني �لطالبة �لتي تقف عند حدٍّ معني من �لثقافة.

وال تعجبني �لطالبة �لتي تهمل زيارة �لكتبات و�ليادين �لثقافية.
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مــتـــــى ؟

ال�سيقة  املعلومات  من  العديد  على  حتتوي  ثقافية  فقرة  هي   .. متى   
واملثرية، والغريبة نوًعا ما.

تبداأ كل فقرة بـ متى، ثم تنهال عليِك املعلومات من كل حدب و�سوب.
 لذا .. تعد هذه الفقرة عن�سر اإثارة وجذب للطالبات، وينبغي الركيز 

عليها.
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متى انتهى الع�سر اجلليدي؟

زمن  منذ  ح��دث  قد  �لليدي  �لع�سر  �أن  �لنا�ص  معظم  يعتقد   
بعيد جًد�, حيث �إنه مل يتبق منه �أي �أثر, لكن من منا يدري �أن �لعلماء 
�ليولوجيني يرون �أننا �الآن نقرب من نهاية �لع�سر �لليدي؟ و�لذين 
�لع�سر  يف  يعي�سون  �لو�قع  يف  يز�لون  ال  غريناند  جزيرة  يف  يعي�سون 

�لليدي بالن�سبة �إليهم.
 منذ نحو )15( �ألف �سنة, كان �ل�سكان يف �أو��سط �أمريكا �ل�سمالية 
يرون �لثلج و�لليد طو�ل �أيام �ل�سنة, وكان هناك �سور كبر وطويل من 
�لليد ميتد من �ل�ساحل �إىل �ل�ساحل, وكان �لليد ميتد �سمااًل �إىل ما 
ال نهاية. وكانت تلك �حلقبة �لتاأخرة من �لع�سر �لليدي, وكانت كند� 
غربي  �سمال  ومعظم  �الأمريكية,  �لتحدة  �لواليات  ومعظم  باأ�سرها, 

�أوروبا مك�سوة جميًعا بطبقة من �لليد تتجاوز �سماكتها �ألف مر.
�أن �لطق�ص, كان دوًما جليديًّا وقار�ًسا, فقد  �أن هذ� ال يعني   غر 
كانت �حلر�رة, �أدنى بنحو خم�ص درجات مما هي عليه �ليوم يف �سمال 
ف�سول  �أن  �لليدي  �لع�سر  يف  ت�سبب  وما  �الأمريكية.  �لتحدة  �لواليات 
كافية خال  يكن هناك ح��ر�رة  لذ� مل  �ل��ربودة؛  �سديدة  كانت  �ل�سيف 
�لتكد�ص حتى  �ل�ستاء وثلوجه, فا�ستمرت يف  �أ�سهر �ل�سيف الإذ�بة جليد 

غطت كل �لنطقة �ل�سمالية. 
 ولكن �لع�سر �لليدي تاألف حًقا, من �أربع حقب, وخال كل حقبة, 

تكون �لليد وتقدم, ثم ذ�ب وتر�جع �سطر �لقطب �ل�سمال. 
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 ويعتقد �أن ذلك حدث �أربع مر�ت. وت�سمى �حلقب �لباردة "�لتجلد" 
بني  �حلادثة  �أو  "�لبينجليدية"  �لد�فئة  و�حلقب  جليد,  �إىل  �لتحول  �أو 

دورين جليديني. 
 و�لعتقد �أن �أول حقبة جليدية يف �أمريكا �ل�سمالية حدثت منذ نحو 
منذ  و�لثالثة  �سنة,  �ألف  و)250(  مليون  نحو  منذ  و�لثانية  �سنة,  مليوين 

نحو )500( �ألف �سنة, و�لر�بعة منذ )100( �ألف �سنة.
 �أما �آخر ع�سر جليدي فلم يذب بالعدل ذ�ته, فالليد �لذي بلغ ما 
هو عليه �ليوم والية و�سكون�سن مثًا ذ�ب منذ نحو )40( �ألف �سنة, لكن 
�لليد �لذي غطى نيو �إنغاند فقد ذ�ب منذ نحو )128( �ألف �سنة, وكان 

ثمة جليد ال يز�ل يغطي مين�سوتا حتى منذ نحو )15( �ألف �سنة.
�سنة  �ألف  �ألانيا من حتت �لليد منذ )1٧(  نه�ست  �أوروب��ا   ويف 

وح�سب, وبقيت �ل�سويد مك�سوة به حتى نحو )13( �ألف �سنة خلت.

متى .. وكيف نبلغ �سن ال�سيخوخة؟

�ل�ستني,  يف  وكليتاه  �الأرب��ع��ني,  �سن  يف  �ل��رء  قلب  يكون  �أن  ميكن   
يحياها..  �لتي  يتوقف على طريقة �حلياة  �لت�سعني؛ كل ذلك  وعيناه يف 
�إىل  فتو�سلو�  �الأم��ر  هذ�  يف  دقيقة  بدر��سة  �الأطباء  من  فريق  قام  وقد 

�لنتائج �لتالية:
 �لرئتان: ي�سعب �لتنف�ص تدريجيًّا كلما تقدم �لرء يف �ل�سن,؛ فمن 
�سن �لثاثني حتى �لت�سعني ينخف�ص حجم �لرئتني مبقد�ر )30( يف �لائة, 

وتت�سلب �الأ�ساع فتقل كمية �لهو�ء �لتي ي�ستن�سقها �الإن�سان.
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 �لكليتان: كليتا �لتقدمني يف �ل�سن ال تقومان بوظيفتهما على �لوجه 
�لكامل, فكلية �بن �لثمانني مثًا توؤدي من �لعمل ن�سف ما توؤديه كلية �بن 

�لثاثني. 
 �لقلب: تخف قدرة �لقلب على دفع �لدم يف �لعروق و�ل�سر�يني مع 
تقدم �ل�سن. وف�سًا عن ذلك, فاإن �ل�سيوخ ال حتتوي �أج�سادهم على �لاء 
بقدر ما جند منه يف �أج�ساد �ل�سبان, و�لن�سبة �لائية هي �لداللة على عدد 

�لايا �لعاملة يف �ل�سم �لب�سري. 
ملمو�سة  ب�سورة  تقل  �لع�سبية  �لنب�سات  �سرعة  �إن  �الأع�ساب:   
بعد �الأربعني.. فبني �لثاثني و�لت�سعني يقدر �النخفا�ص بنحو )30( يف 

�لائة,�الأمر �لذي يحد من ن�ساط �لتقدمني يف �ل�سن.
ومرونته,  ليونته  ا من  بع�سً �لب�سري  �للد  يفقد  و�لعظام:  �للد   
يجعل  مما  �لن�ساء,  �سيما  وال  �لكال�سيوم,  من  كميات  �ل�سيوخ  يفقد  كما 

�لعظام �سريعة �لعطب. 
 �الأ�سنان: ويقل عدد �الأ�سنان كلما تقدم �لرء يف �ل�سن, وقد تبني 
�لذين  ع��دد  ن�سف  �أن  �لف�سلة  �لدر��سة  بهذه  قامو�  �لذين  لاأطباء 
من  كاٍف  �أفو�ههم عدد  يكن يف  �ل�ستني مل  �الأ�سخا�ص يف  من  عاينوهم 

�الأ�سنان. 
 �لعينان و�الأذن��ان: تطر�أ بعد �لم�سني تغر�ت على �لنظر تزعج 
ن�سبة  وت��زد�د  �الأل��و�ن,  متييز  يف  �سعوبة  تاحظ  �ل�ستني  ويف  �ساحبها, 
�ل�سم من )1( يف �لائة يف �سن �لع�سرين �إىل )٩( يف �لائة يف �لام�سة 
ذ�ت  �الأ�سو�ت  �سماع  على  �الأذن��ني  قدرة  تقل  �لم�سني  وبعد  و�ل�ستني, 
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ي�سرك  مناق�سة  متابعة  عن  يعجزون  �ل�سيوخ  يجعل  مما  �لعليا,  �لنربة 
فيها ب�سعة �أ�سخا�ص.

�لذكاء  من  كبٍر  جانٍب  على  يكونون  �لذين  �الأنا�ص  �إن  �لذكاء:   
يزد�دون ذكاًء على مر �ل�سنني, يف حني يزد�د غباوء �الأغبياء مع تقدمهم 
يف �ل�سن, �أما �أولئك �لذين ال يتمتعون �إال بن�سبة �سئيلة من �لذكاء فاإنهم 
ي�سكون كلما تقدمو� يف �ل�سن من �لن�سيان و�سعف �لذ�كرة و�نعد�م �لقدرة 

على تعلم �سيء. 
 و�ل�سيخوخة ال حتل فجاأة, بل تبد�أ على �إثر توقف �لنمو.. وفيما يلي 

بع�ص �لن�سائح: 
 - ُكلي �أكرث ما ميكنِك من �للحوم و�ل�سمك و�لبي�ص و�سائر �لاآكل 
�لتي تزخر بالربوتني, فهذه �لادة �لغذ�ئية تتيح لل�سيوخ جتديد خاياهم. 
و�ل��نب,  �حلليب  تناول  من  �أك��رثي  �لفقود  �لكال�سيوم  تعو�سي  ولكي 

و�حذري �ل�سكر و�عملي على تخفي�ص وزنك.
 - حاول �أال تتعبي كثًر� و�عتمدي على �إمكانات �أع�ساء ج�سمِك 

�لخف�سة. 

متى حدث حريق روما؟

 كان �الإمرب�طور �لروماين نرون ك�سلفه كاليغوال قد �أ�سبح طاغيًة 
�أمه كان  وتاأثر  لكنه كان �سعيًفا  �لتفاوؤل,  بد�أ حكمه بكثر من  متاًما.. 
�سها جًد� عليه, و�سرعان ما غرق يف �لطغيان و�لفجور, ومن �لحتمل �أن 
يكون �حلريق �لهائل �لذي دّمر روما قد بد�أ بناًء على �أو�مره, لكنه - كما 
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تقول �الأ�سطورة - وقف ير�قب �لكارثة وهو يعزف على قيثارة.
�إىل لهب  �لدكاكني و�سرعان ما حتول  �ندلع �حلريق يف عدد من   
عنيف مدمر. و�سف �لوؤرخ تا�سيتو�ص كيفية �ندالع �حلريق عرب �لدينة, 
وكيف �أن كل فرد تقريًبا ��سرك يف �لكافحة. ��ستمر �حلريق لدة �ستة 
�أيام وعندما خمد �أخًر�, مل يبق من �أحياء �لدينة �سوى �أربعة �أحياء من 
�أربعة ع�سر حًيا. �نتهز نرون �لفر�سة وبد�أ بو�سع تخطيط لدينة  �أ�سل 
فاإنه  و�لرماد. ومع ذلك,  �لدخان  �لتي تا�ست يف  �أكرث جمااًل من روما 
�أقدم على  �أربع �سنو�ت  مل يع�ص طويًا لي�ستمتع بنتيجة تخطيطه, فبعد 

�النتحار خال �لثورة. 

متى فتح امل�سلمون القد�ص؟

خلفاوؤه  فتح  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  �ل��ك��رمي  �لنبي  وف���اة  م��ن  ق��رن��ني  خ��ال   
�إمرب�طورية �أكرب من �الإمرب�طورية �لرومانية �ل�سابقة. كان �أول حمارب 
م�سلم عظيم �لليفة عمر بن �لطاب – ر�سي �هلل عنه-, �لذي توىل 
�لافة يف �لعام )634م( , ليكمل ر�سالة �لنبي �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص نحو �لدين 
مدينة  كانت  �لتي  �لقد�ص  مدينة  فتح  �نت�سار�ته  �أوىل  ومن  �الإ�سامي. 
م�سيحية. �إنه قاوم �سكان �لدينة لدة �أربعة �أ�سهر و��ست�سلمو� فقط عندما 
وعدهم عمر – ر�سي �هلل عنه- باأنه �سيحفظ حياتهم وممتلكاتهم �إذ� 

دفعو� �لزية, وقد حافظ على وعده هذ�.
 ُتويف �أمر �لوؤمنني عمر بن �لطاب – ر�سي �هلل عنه- يف �لعام 
)544م(, لكن �ل�سلمني ��ستمرو� يف زحفهم, وحا�سرو� �لق�سطنطينية يف 
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�لفرة من )6٧3- 6٧8م( و�ندفعو� نحو قرطاجة يف �لعام )6٩8م(, ثم 
�أوقفهم �سارلز مارتل  �إ�سبانيا )�الأندل�ص( يف �لعام )٧11م(, حتى  نحو 

يف مدينة طورز. 

متى حدث عهد الرعب؟

 -1٧٩31  
1٧٩4م(, وهي فرة �الأزمة �لكربى, عندما كان �للكيون �لنفيون يتاآمرون 
وبريطانيا  و�لنم�سا,  رو�سيا,  فيها  مبا  �الأجنبية,  و�لقوى  �حلكومة  �سد 
�أق�سى  �لعظمى, حيث كانو� يهددون بالهجوم. كان �سانعو� �لرعب هم 
�لمهوريني �لاكوبيني يقودهم ماك�سميليان بروب�سبر, �لذي زحف �إىل 
�ل�سلطة يف حزير�ن )1٧٩3م( عامًا عرب جمعية �ل�سامة �لعامة �لتي 
�لاكوبيون  فر�ص  حيث  د�نتون,  جاك  جورج  �لباري�سي  �لثائر  �أ�س�سها 

�لديكتاتورية على فرن�سا.
 وبا�سم "�ل�سامة �لعامة" قامت حمكمتهم �لثورية باإر�سال مئات 
�الأ�سخا�ص مبن فيهم �للكة ماري �أنطو�نيت, و�الأر�ستقر�طيون و�لرهبان 
و�لوظفون, و�لو�طنون �لعاديون �إىل �لق�سلة. �أولئك �لذين �حتجو�, مثل 
�سارلوت كورد�ي �لتي قطع ر�أ�سها, وكانت قد طعنت �لاكوبي جان بول 

مار�ت يف �حلمام حتى �لوت, وكذلك د�نتون �أُعِدم.
ت �لفو�سى �لقاطعات وخيَّم �لرعب   وحتى متوز )1٧٩4م( حني عمَّ
�لي�ص  كان  بربو�سبر.  لاإطاحة  جتمعو�  �لدماء,  �إر�ق��ة  ب�سبب  �لعام 
حاجة  هناك  تعد  ومل  �الأع��د�ء,  �سد  �النت�سار  يحرز  ب��د�أ  قد  �لفرن�سي 
حلكم برو�سبر �لقمعي. �أُعِدم برو�سبر دون حماكمة يف )28( حزير�ن, 

كما �أُعِدم �لعديدون من �أتباعه. 
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متى كانت املباين الأوىل والتي لها قباب؟

�لقدمي,  �الأدن��ى  �ل�سرق  يف  مرة  الأول  ��ستعملت  قد  �لقباب  كانت   
جًد�,  �لبكرة  �الأ�سكال  تلك  يف  و�لهند  �لتو�سط  �الأبي�ص  �لبحر  ومنطقة 
�لباين  على  فقط  ت�ستعمل  �أو  �سلبة,  كروية  متاري�ص  �إما  لها  كانت  وقد 

�ل�سغرة.
ت�ستعمل �سقوًفا  �لذين طوروها بطريقة جيدة؛ كي   فالرومان هم 
يف مباٍن كبرة. و�لطرق �لرومانية ل�سنع �لقباب و�لتي تطورت مبا�سرة 
من بنائهم �لقنطرة و�لقبور ب�سكلها �لب�سط وميكن بناء �لقبة ك�سل�سلة 
�الإ�سمنت  �لرومان  ��ستعمل  ولقد  ذ�ت��ه.  �لركز  من  جميعها  قناطر  من 
فهو  �لقباب  لبناء  �الأوىل  �الأمثلة  �أح��د  �أم��ا  �لقباب..  لبناء  و�حل��ج��ارة 

�لبانثيون يف روما ,وقد ُبني نحو عام 124 للمياد �الإمرب�طور هادريان.
ن �لهند�سون �لعماريون   بنى �لرومان �لقباب فوق مباٍن د�ئرية, وح�سَّ
� �لطرق �لرومانية, وف�سرو�  �لبيزنطيون منذ نحو �لقرن �لام�ص ف�ساعًدَ

كيفية ن�سب �لقباب فوق �لباين �لربعة.

متى تتنف�ص النباتات؟

�سوء  ففي  �لكربون,  �أوك�سيد  وثاين  �الأوك�سجني  �لنباتات  تتن�سق   
�لنهار تنتج قوتها �لا�سة يف �لوقت نف�سه بف�سل طريقة ت�سمى �لتخليق, 
�أو �لركيب �ل�سوئي, وخال هذه �لعملية تطلق �لنباتات من �الأوك�سجني 

يف �لو �أكرث مما تتن�سق.
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 وتاأثر غذ�ء �لنباتات وجهاز تنف�سها يكمن يف �أنها توفر �الأوك�سجني 
�أوك�سيد �لكربون ليًا, وهذ� هو �ل�سبب يف �لعادة �لقدمية  نهاًر�, وثاين 
من  �لزهر  وياقات  �لنباتات  ب��اإخ��ر�ج  وتق�سي  �ل�ست�سفيات  يف  �لتبعة 
ثم,  �ل��م��ر�ت,  �أو  �ل�ست�سفيات  يف  �لر�سى  فيها  يرقد  �لتي  �حل��ج��ر�ت 
�إعادتها يف �ل�سباح. وبا كمية كافية من �لنباتات ال يتجدد جو �لعامل 

وميتلئ باالأوك�سجني �ل�سروري حلياة �لب�سر.
 وتتنف�ص �لنباتات, عموًما, ببطء �أ�سد كلما بردت, وبع�ص �لنباتات, 
�لذي  �الأم��ر  �ل�ستاء,  يف  �ل�سبات  من  نوًعا  يعرف  �ل�سجر,  ذلك  يف  مبا 

يخف�ص تنف�سه �إىل �أدنى حد.

متى اكُت�سف املطاط؟

 على �لرغم من �أن خ�سائ�ص �سجرة �لطاط �لر�ئعة كانت معروفة 
من �سعب �الأزتيك و�سائر �لزنوج يف �أمريكا �لنوبية, رمبا الآالف خلت من 
�ل�سنني, فاإن �لطاط مل ُيعرف يف �أوروبا �إال بعد �كت�ساف �لعامل �لديد.

�للك  بق�سر  �للحق  �لق�سي�ص  د�نغير�  مارتر  بيرو  �أورد  فقد   
فرديناندو �الإ�سباين, ملك �آر�غون وق�ستالة وليون �أول رو�ية مكتوبة عن 
�سمغ مطاط يف كتابه �ل�سمى"د�ر �أوربو توفو". وفيها و�سف مبار�ة لعبها 
�سبيان من �الأزتيك ��ستخدمو� فيها كر�ت من �لطاط, وقد �أده�سته قدرة 

�لكرة على �لقفز جمدًد� يف �لهو�ء بعد �أن تلقى على �الأر�ص.
�آخر هو  �إ�سباين  و�سف  �سنة,  مائة  نحو  بعد  �ل�سنة )1615(   ويف 
خو�ن دو توركومياد� كيف �أن �لزنوج كانو� يجرحون جذع �سجر �لطاط 
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ويجمعون �حلليب, �أو �ل�سائل �لذي ي�سيل من �ل�سقوق, وكان هذ� �حلليب 
يجفف, ثم ي�ستخدم ل�سنع �لقناين وكعاب �الأحذية.

متى اأ�س�ست املدار�ص؟

 بلغت �لوز�رة �أعلى درجاتها يف �لفرة �لتي توالها )�أبو علي ح�سن 
بن علي بن �إ�سحاق �لطو�سي, �ل�سهور بنظام �للك( يف �لدولة �ل�سلجوقية؛ 
فقد كان نافذ �لكلمة يف كل �الأمور, ي�سيطر على �لي�ص و�لوالة, وكان عاًلا 
�أريًبا له كتاب عظيم يف �سيا�سة �للك, ��سمه: "�سيا�ست نامه" �أي كتاب 
�أف�سل �لنظم حلكم �لواليات �لتي تتكون فيها �لدولة,  �ل�سيا�سة, �سمنه 
��ستقر�ر  �إىل  ت��وؤدي  �لتي  �حلكم  �أ�سول  فيه  و�سجل  �الأم��ور,  وت�سريف 

�لباد, وقد ُترجم هذ� �لكتاب �إىل �لعربية. 
كل  وف��اق  ذك��ره,  خّلد  ما  �الإ�سامية  للح�سارة  �ل��وزي��ر  و�أ���س��دى   
�أنحاء  باإن�سائه عدًد� من �لد�ر�ص يف  �أعماله يف دنيا �حلكم و�ل�سيا�سة, 
�لدولة ن�سبت �إليه, ف�سميت ب�"�لد�ر�ص �لنظامية", وهي تعد �أول نوع من 
�لوؤ�س�سات �لعلمية و�لد�ر�ص �لتعليمية �لنظامية ظهر يف تاريخ �الإ�سام, 
�لد�ر�ص  خ�س�ست  وق��د  و�لتعليم.  �لعي�ص  �أ�سباب  لطابها  هياأ  وق��د 
�لنظامية لتعليم �لفقه و �حلديث, وكان �لطاب يتناولون فيها �لطعام, 

وجتري على كثر منهم رو�تب �سهرية. 
�لنظامية  �لدر�سة  �للك:  نظام  �أن�ساأها  �لتي  �لد�ر�ص  �أهم  ومن   
�لليفة  �هتمام  من  وبلغ  )45٧ه���(,  �سنة  بنائها  يف  ُب��دئ  �لتي  ببغد�د 
�لعبا�سي بها �أنه كان يعني �الأ�ساتذة فيها بنف�سه, وكان يدّر�ص فيها �لفقه 
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�لفكر  م�ساهر  فيها  دّر���ص  وقد  علوم,  من  بهما  يت�سل  وما  و�حلديث, 
علوم  �إحياء  �ساحب  �لغز�ل  حامد  �أب��ي  �الإ���س��ام  حجة  مثل  و�لثقافة 
�لدين, يف �لوقت �لذي كان يدّر�ص يف نظامية ني�سابور �إمام �حلرمني "�أبو 

�لعال �لويني". 
و  �أ�سفهان  و  بغد�د  يف  �نت�سرت  �لتي  �لد�ر�ص  هذه  �أ�سهمت  وقد   
ني�سابور و مرو يف تثبيت قو�عد �لذهب �ل�سني و�لدفاع عنه �سد خمتلف 
�لبدع و�لذ�هب �لنحرفة �لتي �نت�سرت يف ذلك �لوقت. وقد بلغ ما ينفقه 
نظام �للك يف كل �سنة على �أ�سحاب �لد�ر�ص و�لفقهاء و�لعلماء ثاثمائة 
�ألف دينار, فلما ر�جعه ملك�ساه يف هذ� �الأمر؛ قال له �لوزير �لعامل: "قد 
�أعطاك �هلل تعاىل و�أعطاين بك ما مل يعطه �أحًد� من خلقه, �أفا نعو�سه 

عن ذلك يف حملة دينه وَحَفظة كتابه ثاثمائة �ألف دينار".

متى واأين ا�ستعملت الإعالنات للمرة الأوىل؟

الأنها  �لت�سمية؛  بهذه  تعرف  تل�سق يف مكان عام  �لتي  �الإعانات   
يلفت  �الإعانات  ومعظم  لروؤيتها,  �لاأ  على  تعر�ص  ر�سائل  على  حتتوي 
ويكون  معينة,  خدمة  تقدمي  �إىل  �أو  حدث,  �إىل  �أو  ما,  �سلعة  �إىل  �لنظر 
ناحية  من  وهي  �لعابرين,  مرور  فيها  يكرث  نقطة  تعليقها يف  �أو  ل�سقها 
على  و�لجات  �ل�سحف  يف  تن�سر  �لتي  �الإعانات  من  �الأوىل  �لنماذج 

�سبيل �لدعاية و�لرويج لل�سلع.
وكانت  �لقدمية,  �آثار م�سر  بع�ص  �لل�سقة يف  �الإعانات   وجدت 
�إياها.  هي  كانت  منها  �لغاية  ولكن  ر�سوم جدر�نية,  �سكل  على  بالطبع, 
كانت  وعندما  �لقدمية  روما  ويف  نعرفها.  �لتي  �الأوىل  �الإعانات  ولعلها 



179

حديقة الفقرات الثقافية

�أو �ل�سابقات ُتقدم يف �لكولي�سيوم, كانت �الإعانات توزع  بع�ص �لوقائع 
يف خمتلف �أرجاء روما على �سبيل �لدعاية لذلك.

 عندما تطورت �لطباعة يف �لقرن �لام�ص ع�سر, بات من �ل�سهل 
و�لبع�ص  باليد,  يوزع  بع�سها  وكان  �الإعانات,  من  كثرة  ن�سخ  �إ�سد�ر 

�الآخر كان يل�سق على �لدر�ن و�حلو�جز. 
مع  �لنور  �أب�سر  نعرفه  �ل��ذي  �لنوع  هذ�  من  �حلديث,  و�الإع��ان   
�بتكار �لطباعة �حلجرية �سنة )1٧٩6م( فلقد �أتاح ذلك �إ�سافة �لر�سوم 

�للونة �إىل �حلروف �لطبوعة.
�سو�ه؟  من  �أك��رث  �ليوم  ت�ساهده  �الإع���ان  من  ن��وع  �أي  ت��دري  هل   
�للوحات �الإعانية �لتي تر�ها موزعة يف �لارج, على �لطرقات, ولا كان 
�لنا�ص ميرون بهذه �الإعانات مرور �لكر�م - كما يقال - وال يت�سع �لجال 
بع�ص  �لن�ص  يتبع  �أن  فينبغي  حمتوياتها,  ويقر�أو�  يتوقفو�  لكي  �أمامهم 
�لقو�عد, على �أن تقدم ر�سالته بطريقة تتيح قر�ءته مبجرد �لنظر �إليه, 
�ألو�ًنا كثرة, ويقت�سر على ب�سع كلمات مع ت�سميم  �أال يت�سمن  وينبغي 

ب�سيط.

متى اأثبت القو�ص الطويل اأنه حا�سم يف احلروب؟

�الأخ�سر  �ل�ساح  هو  �لطويل  �لقو�ص  كان  �لو�سطى,  �لع�سور  يف   
نتيجة  يقررون  �لذين  هم  �أحياًنا  �ل�سهام  رماة  وكان  �لدى"  "�لطويل 

�لعركة.
ود�مت هذه  وفرن�سا يف حرب  �إجنلر�   يف عام )133٧م( دخلت 
�لي�ص  �نت�سر  )1346م(  ع��ام  ويف  �سنة,   )100( من  �أك��رث  �حل��رب 
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�الإجنليزي يف معركة كري�سي, وهذ� �النت�سار �لباهر مرده �إىل مهارتهم 
بالقو�ص �لطويل.

و�لويلزيون يف  �الإنكليز  �ل�سهام  رماة  �نت�سر  عام )1415م(   ويف 
معركة �أخرى عند �أجنكورت.

 كان �لقو�ص �لطويل قوًيا ودقيًقا, وي�ستطيع ر�مي �ل�سهام �أن ي�سرع 
فار�ًسا على �سهوة جو�ده, وي�ستطيع �لقو�ص �لطويل �أن ينطلق ب�سرعة �أكرث 
�ل�سهم  رماية  �لو�سطى  �لع�سور  ملوك  �سجع  وقد  �لناف�ص.  �لقو�ص  من 

كريا�سية؛ ليكون هناك رماة �سهام مدربون جاهزون للحرب.
من  �لعديد  وجد  وقد  حربية,  �سفًنا  يديرون  �ل�سهام  رم��اة  وك��ان   
�الأقو��ص �لطويلة يف حطام �ل�سفينة �الإجنليزية ماري روز �لتي غرقت يف 

عام )1545م(.

متى وقعت ثورة البوك�سر "املالكم"؟

على  �لقوية  �الأوروبية  �لبلد�ن  بع�ص  �سيطرت  )1٩80م(  عام  يف   
معظم جتارة �ل�سني, وقامت �لثورة �ل�سينية �سد هذه �ل�سيطرة, و�لتي 

عرفت بثورة �لبوك�سر )�أي: �لاكم(.
"جمعية  دعيت  وطنية  �سرية  جمعية  �أع�ساء  "�لاكمون"  ك��ان   
�ل�سني  �ساهدو�  عندما  غا�سبني  وكانو�  و�لن�سقة",  �لعادلة  �لقب�سات 
بثورة  �لاكمون  قام  )1٩00م(  عام  ففي  �الأجنبي,  �لنفوذ  حتت  تقع 
لطرد �الأجانب و�لغرباء, و�سجعتهم يف هذ� �الأمر �الإمرب�طورة �الأرملة, 

تزوه�سي.
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هذ�  ود�م  بكني,  �لعا�سمة  يف  �سفار�تهم  د�خ��ل  �الأوروب��ي��ون  لاأ   
�لدينة  �ل��دول  �لي�ص  يقتحم  �أن  قبل  يوًما  وخم�سني  خم�سًة  �حل�سار 

الإنقاذ �الأوروبيني.

متى ي�سبح الفحم احلجري حجًرا كرمًيا؟

�لكربون,  من  رئي�سة  ب�سورة  يتكون  مركب  �أ�سا�ًسا  هو  �لفحم   
�إىل حر�رة  �أعماق باطن �الأر�ص  �لكربون يف  وعندما تتعر�ص قطعة من 
و�سغط مرتفعني جًد�, فاإنها رمبا تتحول-تدريجًيا- �إىل �ألا�ص, فاحلر�رة 

حتول �لكربون �إىل �سائل, و�ل�سغط ي�سبب تبلورها.
 وهكذ� يفقد �لكربون مظهره �الأ�سود غر �لذ�ب, وي�سبح �أثمن 

�حلجارة �لكرمية على �الإطاق.
 وقد ح�سب �أن هذه �لعملية �لغريبة تتم على عمق ال يقل عن )٧5( 
ميًا حتت �سطح �الأر�ص, ثم ينقل �الألا�ص فيما بعد �إىل �أعلى بفعل قوى 

طبيعية.
�أعماقها  �أحجار نيزكية حديدية ماأى باالألا�ص يف   وقد عرث على 
�لتي  كتلك  �إياها  هي  و�ل�سغط  �حل��ر�رة  ح��االت  تكون  وهنا  �ل�سحيقة, 

تت�سكل يف باطن �الأر�ص.
�سناعي  �ألا�ص  الإنتاج  �لخترب�ت؛  يف  �حل��االت  هذه  مثل  وجت��رى   

لغايات �سناعية, كقطع �لو�د �ل�سلبة من مثل �لزجاج, وما �ساكل.
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 ووحده �الألا�ص �ل�سناعي هو من �سنع �الإن�سان, �أما �الألا�ص �لذي 
�آالف  �سنعه  ��ستغرق  فقد  �لعامل  يف  �لكرمية  �حلجارة  بني  �الأثمن  يعد 

�ل�سنني. 

متى بداأت مغامرة اإطالق اأول رجل اإىل الف�ساء

 �إن �أول رجل �أطلق �إىل �لف�ساء هو �لرو�سي يوري جاجارين, ففي 
�لركبة  يف  م��رة  �الأر���ص  ح��ول  جاجارين  د�ر  )1٩61م(  ني�سان   )12(
و�أربعني  وثماٍن  �ساعة  لدة  �لف�ساء  يف  وبقي  و�حد,  فو�ستوك  �لف�سائية 

دقيقة, وقد د�م �ل�سار �لفعلي )8٩.34( دقيقة.
�لف�سائية  تايور�تام  قاعدة  من  و�ح��د  فو�ستوك  �لركبة  �أطلقت   
بتوقيت  مو�سكو )6.0٧  بتوقيت  �ل�ساعة )0٧.٩(  عند  كاز�خ�ستان,  يف 
غرينيت�ص(, د�رت �لكب�سولة حول �الأر�ص ب�سرعة ق�سوى بلغت )28.0٩0( 

كيلومًر� على �رتفاع بني )340-258( كيلومًر�.
 كانت �لعودة �إىل �الأر�ص م�سحوبة باإطاق �سو�ريخ عك�سية بعد �أن 
��ستد�رت �لركبة ب�سورة �أوتوماتيكية, ودخلت �لركبة فو�ستوك و�حد جو 
�الأر�ص و�أطلق منها جاجارين وحمل باجتاه �الأر�ص بو��سطة مظلة, ونزل 
�لكثر من ده�سة  و�سط  �سميلوفاكا  قرية  بالقرب من  �أر�ص حمروثة  يف 

عاملني يف �لزرعة. 
 قال جاجارين �إنه بتحليقه �الأ�سطوري قد فتح �لطريق �إىل �لنجوم. 
ُقتل جاجارين �إثر حتطم طائرته يف �سهر �آذ�ر )1٩68م( بعد �أن كان قد 

منح �أعلى و�سام يف �الحتاد �ل�سوفيتي.
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متى حلق اأول مكوك ف�سائي؟

�لف�سائي  �ل��ك��وك  ق��ام  )1٩81م(  ني�سان  م��ن  ع�سر  �ل��ث��اين  يف   
�الأمريكي كولومبيا باأول حتليق له �إىل �لف�ساء و�لعودة وبد�خله رجان. 
كان هذ� �ل�سروع يف طور �لتقدم منذ عام )1٩٧2م(, وحتى هذ� �لتاريخ 
كلف �لكوك نحو ع�سرة بايني من �لدوالر�ت. �أقلع �لكوك ب�سكل منحٍن 
مثل �ل�ساروخ, وبعد حتليق لدة يومني يف مد�ره حول �الأر�ص �نزلق نزواًل 

ليهبط يف قاعدة يف كاليفورنيا كطائرة عادية.
لا�ستعمال  قابلة  �الأوىل  �لف�سائية  �ل�سفينة  هذه  �أ�سبحت  �إًذ�,   
ثانية, وقامت بعدد من �لرحات �لتتالية, وكان باإمكانها �إجر�ء جمموعة 
من �لتجارب �لعلمية. ويف �لعام )1٩83م( �أطلق مكوك ف�سائي ثان يحمل 
��سم ت�سالنجر �لذي �أ�سيب يف عام )1٩86م( بنكبة عندما �نفجر بعد 

�إطاقه, فلقي كل من كان على متنه م�سرعه.

متى تبكني على نف�سك ؟.
�بِك على نف�سِك.. .

عندما جتدينها �سعيفة �أمام �ل�سهو�ت, وهّينة �أمام �لعا�سي.
�بِك على نف�سِك.. .

عندما ترين �لنكر وال تنكرينه, وعندما ترين �لر فتحتقرينه.
�بِك على نف�سِك.. .

عندما تدمع عيناِك ل�سهد موؤثر يف فيلم, بينما ال تتاأثر عند �سماع 
�لقر�آن �لكرمي.
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�بِك على نف�سِك.. .
عندما تبد�أ بالرك�ص خلف دنيا ز�ئلة, بينما مل تناف�سي �أحًد� على 

طاعة �هلل.
�بِك على نف�سِك.. .

عندما تتحول �ساتِك من عبادة �إىل عادة, ومن �ساعة ر�حة �إىل 
�سقاء.

�بِك على نف�سِك.. .
ا لبارزة عام �لغيوب. �إن ر�أيِت يف نف�سِك قبواًل للذنوب, وحبًّ

�بِك على نف�سِك.. .
عندما ال جتدين لذة �لعبادة, وال متعة �لطاعة.

�بِك على نف�سِك.. .
�لثلث  متلكني  و�أن��ِت  �الأح���ز�ن,  وتغرقِك  بالهموم  متتلئني  عندما 

�الأخر من �لليل.
�بِك على نف�سِك.. .

حما�سبة,  �أن��ِك  تعلمني  و�أن��ِت  ينفع,  ال  فيما  وقتك  تهدرين  عندما 
فتغفلني.

�بِك على نف�سِك.. .
عندما تدركني �أنِك �أخطاأِت �لطريق, وقد م�سى �لكثر من �لعمر.

�بِك على نف�سِك.. .
بكاء �ل�سفقة.. �لتائبة.. �لعائدة.. �لر�جية رحمة موالها..

و�أنِت تعلمني �أن باب �لتوبة مفتوح, ما مل ت�سل �لروح �إىل �حللقوم.
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متى بداأ الب�سر يف ا�ستك�ساف الأعماق؟

 لعل �أول م�ستك�سف يف �أعماق �لبحر كان يبحث عن �سيٍء ما لاأكل. 
ي�سطادون  كيف  �لب�سر  ع��رف  �ل�سنني  من  �الأل��وف  مئات  فمنذ   
�لبحر�ت يف  �الأو�ئل على �سفاف  �ل�سيادون  وقد عا�ص هوؤالء  �ل�سمك, 

�إفريقيا, ولعلهم خا�سو� يف �لاء اللتقاط �ل�سمك باأيديهم. 
 و�لو�ص يف �لاء جر �إىل �ل�سباحة, وتعلم �ل�سباحون كيف يحب�سون 
�أنفا�سهم وي�سبحون غو��سني, وكان �لغو��سون �الأو�ئل على طول �سفاف 
�لبحر�ت و�ل�سو�حل �لبحرية, حيث تكون �لياه عميقة و�سافية, وتدريجًيا 

تعلم �لغو��سون كيف ي�ستك�سفون �أعماًقا �أكرب و�أكرب. 
 ووجدو� كل �أنو�ع �الأ�سياء �لغريبة و�لفيدة ليحملوها �إىل �لياب�سة, 
كانت  وملونة,  جميلة  و�أ�سد�ف  ومرجان  لاأكل,  حمار  بينها  من  وكان 
ت�ستخدم �إما كخرز �أو كعملة. وقد مار�ص �لهنود �حلمر الأربعة �آالف �سنة 
خلت, �لغو�ص �لعميق على �ساحل �لبرو؛ للح�سول على �لبطلينو�ص, وهو 

نوع من �لحار, وكان من �الأطعمة �ل�سهية و�لف�سلة لديهم.
 يف �لوقت نف�سه - الآالف م�ست من �ل�سنني - وعلى �لنقلب �الآخر 
لي�ص  ولكن  �لعربي,  �لليج  من  �لحار  يجمعون  �لب�سر  كان  �لعامل,  من 
تنمو  كانت  �لتي  �لاآلئ  ور�ء  ي�سعون  �لغو��سون  ه��وؤالء  كان  فقد  الأكله؛ 
وكانت  �لحارة,  ج�سم  من  �لناعم  �لزء  يف  �ل�سدفة  د�خل  يف  �أحياًنا 

ت�سنع جموهر�ت وحلي من هذه �لاآلئ, كما هي �حلال �ليوم.
�لغو�ص  "�آباء  ق��دمًي��ا  وتركيا  �ل��ي��ون��ان  رج��ال  يدعي  م��ا  ��ا  وغ��ال��ًبً  
�حلديث".فقد بد�أو� يف ��ستك�ساف مو�طن �الإ�سفنج يف بحر �إيجه منذ ما 
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يزيد على �ألفي �سنة, وما تعلموه ال يز�ل مفيًد� �إىل يومنا هذ�.
 �كت�سفو� �أن با�ستطاعتهم �لبقاء حتت �لاء مدًة �أطول بالن�سبة �إىل 
و�حد منهم يف حمل  ي�سعهم حمله معهم. وفكر  �لذي  �لهو�ء  �لزيد من 
وكان  �حلمل..  �أو  �لاعز,  جلد  من  م�سنوًعا  كان  كي�ص  يف  �إ�سايف  هو�ء 
�إال من جانب  باإحكام  للماء. وكان يخاط كله  يزيَّت لكي ي�سبح �سامًد� 
و�حد, لتبقى له فتحة. وكان �لغو��ص ينفخ هذ� �لكي�ص �للدي؛ ليماأه 
�لاء.  الإبقائه حتت  ثقيل؛  �إىل حجٍر  ي�سد ج�سمه  �أن  بعد  ويغو�ص  ه��و�ًء, 
وهكذ� كان ي�سعه �لعمل يف �الأعماق فرة من �لوقت, متنف�ًسا �لهو�ء من 

�لكي�ص �لنفوخ بقدر حاجته �إليه.
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)100( 
حديـث �سريــف

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  الــنــجــم:  �ـــســـورة  يف  تــعــاىل  قـــال   
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 

ٹ رب )�لنجم(.
اأر�سله اهلل  اأيدينا هي وحي من ال�سماء  نة املطهرة التي بني   فهذه ال�سُّ
بل�سانه  ملسو هيلع هللا ىلص  امل�سطفى  ملسو هيلع هللا ىلص فيخرجه  تبارك وتعاىل على ر�سوله ونبيه حممد 

اإىل اأمته.
نة التي بني اأيدينا اليوم قد ُجِمعت يف كتب واأ�سانيد، وم�سنفات   وهذه ال�سُّ
كثرية، وانربى لها علماء اأجالء، فنقحوها وو�سحوها، وبينوا ال�سحيح منها 
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وال�سقيم، واأزالــوا عن الأمة الكثري مما وقع فيه الكذابون ون�سبوه اإىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص كذًبا وزوًرا.

الإ�سالمية يف واقع  الأمــة  بنات  الكثري من   واليوم - لالأ�سف - تعي�ض 
بعيد عن ال�سنة املحمدية يف �ستى مناحي احلياة.

والنوم  وال�سرب،  والأكــل  وامل�ساء،  ال�سباح  اأذكــار  تواظب على   فمن منا 
واليقظة، والذهاب واملجيء.

"الأربعون  كتيب  مثل:  ال�ّسنة  مــن  �سيء  حفظ  على  تعكف  منا  ومــن   
النووية"، اأو غريها من الكتب واملتون املليئة بكنوز الأحاديث النبوية وجوامعها.
 واإن مما ت�سري عليه املوؤمنة بعد كتاب اهلل - عز وجل - �ُسنة ر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص لأنهما الوحيدان اخلالدان لالأمة اإىل قيام ال�ساعة.
نة قراءة، وحفًظا، وتذكرًيا، بقدر ما كنا   وبقدر اهتمامنا بالقراآن وال�سُّ

على الطريق ال�سحيح، والنهج القومي.
 والعك�ض �سحيح، فبقدر ما ابتعدنا عن منهج الوحيني بقدر ما �سللنا 

و�سلت الأمة جميًعا.
 فالهدى - اأيتها املوؤمنات بكتاب اهلل، و�ُسّنة ر�سوله - وال�سالل والغي يف 

اجلهل بهما، والبعد عن ينابيعهما.
اإىل  اأخواتي يف املدار�ض )معلمات وطالبات(  اأُ�سّدد واأُحر�ض على   لذا.. 
نة يومًيا يف منابر الإذاعة املدر�سية، واأن  �سرورة اأن ُيذكر �سيء من الكتاب وال�سُّ

ُيحر�ض على ذلك، ويرغب فيه.
اإىل واقـــع عملي  املــحــمــديــة  ــنــة  الــ�ــسُّ اأن تنقلب  بــعــد ذلـــك، هــو   والأهــــم 
تطبيقي على الفكر وال�سلوك والأخالق والتعامل، واأن تكون �ِسَمًة لطالباتنا 

يف مدار�سهن ومنازلهن وم�ساجدهن، و�ستى مناحي حياتهن.
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1- عن عبد �هلل بن م�سعود - ر�سي �هلل عنه- قال: بينما نحن مع 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غار مبنى, �إذ نزل عليه: »و�لر�سات« و�إنه ليتلوها, و�إين 
�لنبي  فقال  علينا حية,  وثبت  �إذ  بها,  لرطب  فاه  و�إن  فيه,  الأتلقاها من 
: »وقيت �سركم,  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  : »�قتلوها«. فابتذر�ها فذهبت, فقال  ملسو هيلع هللا ىلص 

كما وقيتم �سرها« رو�ه �لبخاري.
2- عن جابر بن �سمرة - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: 
»لن يربح هذ� �لدين قائًما, يقاتل عليه ع�سابة من �ل�سلمني, حتى تقوم 

�ل�ساعة« رو�ه م�سلم.
ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن  3- عن �بن عبا�ص - ر�سي �هلل عنه- عن جويرية 
خرج من عندها بكرة حني �سلى �ل�سبح, وهي يف م�سجدها, ثم رجع بعد 
�أن �أ�سحى, وهي جال�سة. فقال: »ما زلت على �حلال �لتي فارقتك عليها؟« 
قالت: نعم. قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : »لقد قلت بعدك �أربع كلمات, ثاث مر�ت, لو 
وزنت مبا قلت منذ �ليوم لوزنتهن: �سبحان �هلل وبحمده, عدد خلقه ور�سا 

نف�سه وزنة عر�سه ومد�د كلماته« رو�ه م�سلم.
4- عن عائ�سة - ر�سي �هلل عنها- قالت: كان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يذكر �هلل 

على كل �أحيانه. رو�ه م�سلم.
, يرويه عن ربه,  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن�ص - ر�سي �هلل عنه- عن  5- عن 
قال: »�إذ� تقرب �لعبد �إّل �سرًب� تقربت �إليه ذر�ًعا, و�إذ� تقرب �إىل ذر�ًعا 

تقربت منه باًعا, و�إذ� �أتاين مي�سي �أتيته هرولة« رو�ه �لبخاري.
6- عن �أبي �سعيد �لدري - ر�سي �هلل عنه- قال: خرج معاوية على 
حلقة يف �ل�سجد. فقال: ما �أجل�سكم؟ قالو�: جل�سنا نذكر �هلل. قال: �آهلل, 
�إين مل  �أما  �إال ذ�ك. قال:  �أجل�سنا  �إال ذ�ك؟ قالو�: و�هلل ما  �أجل�سكم  ما 
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�أ�ستحلفكم تهمة لكم. وما كان �أحد مبنزلتي من ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أقل عنه 
حديًثا مني, و�إن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج على حلقة من �أ�سحابه, فقال: »ما 
�أجل�سكم؟« قالو�: جل�سنا نذكر �هلل ونحمده على ما هد�نا لاإ�سام ومن 
علينا, قال: »�آهلل, ما �أجل�سكم �إال ذ�ك؟« قالو�: و�هلل ما �أجل�سنا �إال ذ�ك. 
قال: »�أما �إين مل �أ�ستحلفكم تهمة لكم, ولكنه �أتاين جربيل فاأخربين �أن 

�هلل -عز وجل- يباهي بكم �لائكة« رو�ه م�سلم.
٧- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�إن 
ا, مائة �إال و�حًد�, من �أح�ساها دخل �لنة« متفق  هلل ت�سعة وت�سعني ��سًمَ

عليه.
8- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أنه قال: جاء رجل �إىل �لنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�سول �هلل, ما لقيت من عقرب لدغتني �لبارحة, قال: »�أما 
مل  خلق,  ما  �سر  من  �لتامات  �هلل  بكلمات  �أع��وذ  �أم�سيت:  حني  قلت,  لو 

ت�سرك« رو�ه م�سلم.
٩- عن خولة بنت حكيم �ل�سلمية - ر�سي �هلل عنها- �أنها �سمعت 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »�إذ� نزل �أحدكم منزاًل فليقل: �أعوذ بكلمات �هلل 
�لتامات من �سر ما خلق, فاإنه ال ي�سره �سيء حتى يرحتل منه« رو�ه م�سلم.
10- عن علي - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : » ُقْل 
َد�ِد �َسَد�َد  ِريَق, َو�ل�سَّ ْديِن, َو�ْذُكْر ِباْلُهَدى ِهَد�َيَتَك �لطَّ �للَُّهمَّ �ْهِديِن َو�َسدِّ

ْهِم« رو�ه م�سلم. �ل�سَّ
11- عن �بن عبا�ص - ر�سي �هلل عنهما - �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص كان 
يقول عند �لكرب: »ال �إله �إال �هلل �لعظيم �حلليم, ال �إله �إال �هلل رب �لعر�ص 
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�لعظيم, ال �إله �إال �هلل رب �ل�سماو�ت ورب �الأر�ص, ورب �لعر�ص �لكرمي« 
متفق عليه.

�إال  لكم  �أق��ول  ال  ق��ال:  �أرق��م - ر�سي �هلل عنه-  بن  زيد  12- عن 
كما كان ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »�للهم �إين �أعوذ بك من �لعجز و�لك�سل, 
وزّكها  تقو�ها,  نف�سي  �آت  �للهم  �لقرب.  وعذ�ب  و�لهرم  و�لبخل,  و�لنب 
�أنت خر من زكاها, �أنت وليها وموالها, �للهم �إين �أعوذ بك من علم ال 
ينفع, ومن قلب ال يخ�سع, ومن نف�ص ال ت�سبع, ومن دعوة ال ي�ستجاب لها« 

رو�ه م�سلم.
13- عن �أن�ص بن مالك - ر�سي �هلل عنه- قال: كان نبي �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
�أعوذ بك من �لعجز و�لك�سل, و�لنب و�لهرم, و�أعوذ  �إين  يقول: »�للهم 

بك من عذ�ب �لقرب, و�أعوذ بك من فتنة �لحيا و�لمات« متفق عليه.
14- عن �سعد بن �أبي وقا�ص - ر�سي �هلل عنه- كان ياأمر بهوؤالء 
�لبخل,  من  بك  �أع��وذ  �إين  »�للهم   : ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  عن  ويحدثهن  �لم�ص, 
و�أعوذ بك من �لنب, و�أعوذ بك �أن �أرد �إىل �أرذل �لعمر, و�أعوذ بك من 

فتنة �لدنيا, و�أعوذ بك من عذ�ب �لقرب« رو�ه �لبخاري.
15- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- كان ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : »يتعوذ 
قال  �الأع��د�ء,  و�سماتة  �لق�ساء,  و�سوء  �ل�سقاء,  ودرك  �لباء,  جهد  من 

�سفيان: �حلديث ثاث, زدت �أنا و�حدة, ال �أدري �أيتهن هي« متفق عليه.
»�إذ�  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن  �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه-  16- عن 
و�إذ�  ملًكا,  ر�أت  فاإنها  ف�سله,  من  �هلل  فا�ساألو�  �لديكة  �سياح  �سمعتم 
�سمعتم نهيق �حلمار فتعوذو� باهلل من �ل�سيطان, فاإنه ر�أى �سيطاًنا« متفق 
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عليه.
قال:  �أبيه؛  عن  عنه-  �هلل  ر�سي   - �الأ�سجعي  مالك  �أبي  عن   -1٧
كان �لرجل �إذ� �أ�سلم علَّمه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �ل�ساة, ثم �أمره �أن يدعو بهوؤالء 
�لكلمات »�للهم �غفر ل و�رحمني و�هدين وعافني و�رزقني« رو�ه م�سلم.
18- عن عبد �هلل بن عمر - ر�سي �هلل عنه- قال: كان من دعاء 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : »�للهم �إين �أعوذ بك من زو�ل نعمتك, وحتول عافيتك, 

وفجاءة نقمتك, وجميع �سخطك« رو�ه م�سلم.
1٩- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: �سمعت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: »و�هلل �إين الأ�ستغفر �هلل و�أتوب �إليه يف �ليوم �أكرث من �سبعني مرة« 

رو�ه �لبخاري.
له �سحبة" �أن  "وكانت  �الأغر �لزين - ر�سي �هلل عنه-  20- عن 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�إنه ليغان على قلبي, و�إين الأ�ستغفر �هلل, يف �ليوم, 

مائة مرة« رو�ه م�سلم.
ويف رو�ية لاأغر, عن �بن عمر- ر�سي �هلل عنهما, قال: قال ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص : »يا �أيها �لنا�ص, توبو� �إىل �هلل, فاإين �أتوب يف �ليوم �إليه مئة 

مرة«.
21- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
: »و�لذي نف�سي بيده لو مل تذنبو� لذهب �هلل بكم, ولاء بقوم يذنبون, 

في�ستغفرون �هلل, فيغفر لهم« رو�ه م�سلم.
ح�سرته  حني  ق��ال  �أن��ه  عنه-  �هلل  ر�سي   - �أي��وب  �أب��ي  عن   -22
�سمعت   : ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  من  �سمعته  �سيًئا  عنكم  كتمت  كنت  �لوفاة: 
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ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »لوال �أنكم تذنبون للق �هلل خلًقا يذنبون, فيغفر 
لهم« رو�ه م�سلم.

23- عن �أبي مو�سى - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�إن �هلل 
- عز وجل - يب�سط يده بالليل, ليتوب م�سيء �لنهار, ويب�سط يده بالنهار, 

ليتوب م�سيء �لليل, حتى تطلع �ل�سم�ص من مغربها« رو�ه م�سلم.
24- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول ملسو هيلع هللا ىلص : »من 

تاب قبل �أن تطلع �ل�سم�ص من مغربها, تاب �هلل عليه« رو�ه م�سلم.
25- عن عبد�لرحمن بن �سمرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول 

�هلل ملسو هيلع هللا ىلص : »ال حتلفو� بالطو�غي وال باآبائكم« رو�ه م�سلم.
26- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
»من حلف فقال يف حلفه: و�لات و�لعزى, فليقل: ال �إله �إال �هلل, ومن قال 

ل�ساحبه: تعال �أقامرك فليت�سدق« متفق عليه.
2٧- عن عدي بن حامت - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
: »�إذ� حلف �أحدكم على �ليمني, فر�أى خًر� منها, فليكّفرها, ولياأت �لذي 

هو خر« رو�ه م�سلم.
ويف رو�ية قال: جاء �سائل �إىل عدي بن حامت ف�ساأله نفقة يف ثمن 
�إال درعي  �أعطيك  ما  لي�ص عندي  فقال:  خ��ادم,  ثمن  بع�ص  �أو يف  خادم 
ومغفري, فاأكتب �إىل �أهلي �أن يعطوكها. قال: فلم ير�ص. فغ�سب عدي. 
فقال: �أما و�هلل ال �أعطيك �سيًئا, ثم �إن �لرجل ر�سي, فقال: �أما و�هلل لوال 
�أين �سمعت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من حلف على ميني ثم ر�أى �أتقى هلل 

منها, فلياأت �لتقوى«. ما حنثت مييني.
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28- عن عبد�هلل بن عمر قال: كثًر� ما كان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يحلف: »ال 
ومقلب �لقلوب« رو�ه �لبخاري.

2٩- عن �بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - �أن عمر �ساأل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
�ل�سجد �حلر�م. قال:  ليلة يف  �أعتكف  �أن  قال: كنت نذرت يف �لاهلية 

»فاأوف بنذرك« متفق عليه.
ويف رو�ية لهما قال: فمّن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص على �سبي حنني, فجعلو� 
مّن  فقال:  ه��ذ�؟  ما  �نظر  عبد�هلل,  يا  عمر:  فقال  �ل�سكك,  يف  ي�سعون 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص على �ل�سبي, قال: �ذهب فاأر�سل �لارتني. قال نافع: ومل 
من �لعر�نة, ولو �عتمر مل يخف على عبد�هلل.  ملسو هيلع هللا ىلص  يعتمر ر�سول �هلل 

رو�ه �لبخاري.
عبادة,  بن  �سعد  �أن   - عنهما  �هلل  ر�سي   - عبا�ص  �ب��ن  عن   -30
��ستفتى ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: �إن �أمي ماتت وعليها نذر, فقال: » �ق�سه 

عنها« متفق عليه.
31- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : »ال 
ياأتي �بن �آدم �لنذر ب�سيء مل يكن قدر له, ولكن يلقيه �لنذر �إىل �لقدر قد 
قدر له, في�ستخرج �هلل به من �لبخيل, فيوؤتيني عليه ما مل يكن يوؤتيني 
عليه من قبل« متفق عليه. ويف رو�ية ل�سلم: »ال تنذرو�, فاإن �لنذر ال يغني 

من �لقدر �سيًئا و�إمنا ي�ستخرج به من �لبخيل«.
32- عن عقبة بن عامر - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل 

ملسو هيلع هللا ىلص : »�أحق �ل�سروط �أن توفو� به ما ��ستحللتم به �لفروج« متفق عليه.
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33- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال 
يحل للمر�أة �أن ت�سوم وزوجها �ساهد �إال باإذنه, وال تاأذن يف بيته �إال باإذنه, 

وما �أنفقت من نفقة عن غر �أمره فاإنه يوؤدي �إليه �سطره« متفق عليه.
34- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
»دينار �أنفقته يف �سبيل �هلل, ودينار �أنفقته يف رقبة, ودينار ت�سدقت به 
على م�سكني, ودينار �أنفقته على �أهلك, �أعظمها �أجًر� �لذي �أنفقته على 

�أهلك« رو�ه م�سلم.
35- عن �أبي م�سعود �الأن�ساري - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
له �سدقة«  �أهله, وهو يحت�سبها, كانت  �ل�سلم نفقة على  �أنفق  »�إذ�  قال: 

رو�ه �لبخاري.
36- عن �أن�ص بن مالك - ر�سي �هلل عنه- دعا رجل بالبقيع: يا �أبا 
�لقا�سم, فالتفت �إليه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: مل �أعنك, قال: »�سمو� با�سمي وال 

تكتنو� بكنيتي« متفق عليه.
3٧- عن �بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 

»�إن �أحب �أ�سمائكم �إىل �هلل عبد�هلل وعبد�لرحمن« رو�ه م�سلم.
38- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�خنع 

�الأ�سماء عند �هلل رجل ت�سمى مبلك �الأماك« متفق عليه.
3٩- عن �بن عبا�ص - ر�سي �هلل عنهما - عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لو 
كنت متخًذ� من هذه �الأمة خليًا التخذته, ولكن خلة �الإ�سام �أف�سل« �أو 

قال: خر, فاإنه �أنزله �أًبا, �أو قال: ق�ساه �أًبا . رو�ه �لبخاري.
40- عن �أ�سامة بن زيد - ر�سي �هلل عنهما: �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال 

يرث �ل�سلم �لكافر, وال �لكافر �ل�سلم« متفق عليه.
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41- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
: »رغم �أنفه, ثم رغم �أنفه, ثم رغم �أنفه« قيل: َمْن؟ يا ر�سول �هلل, قال: 
»من �أدرك و�لديه عند �لكرب, �حدهما �أو كليهما, ثم مل يدخل �لنة« رو�ه 

م�سلم.
42- عن عبد�هلل بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - قال: قال ر�سول �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص : »�إن من �أكرب �لكبائر �أن يلعن �لرجل و�لديه«. قيل: يا ر�سول �هلل, 
�أباه,  في�سب  �لرجل,  �أبا  �لرجل  »ي�سب  قال:  و�لديه؟  �لرجل  يلعن  وكيف 

وي�سب �أمه في�سب �أمه« متفق عليه.
43- عن �لغرة بن �سعبة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
»�إن �هلل حرم عليكم: عقوق �الأمهات وو�أد �لبنات, ومنع وهات. وكره لكم 

قيل وقال, وكرثة �ل�سوؤ�ل, و�إ�ساعة �لال« متفق عليه.
44- عن �أن�ص بن مالك - ر�سي �هلل عنه- قال: �سمعت ر�سول �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من �سّره �أن يب�سط له يف رزقه, �أو ين�ساأ له يف �أثره, فلي�سل 

رحمه« متفق عليه.
45- عن عائ�سة - ر�سي �هلل عنها- قالت: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : » 
�لرحم معلقة بالعر�ص تقول: من و�سلني و�سله �هلل, ومن قطعني قطعه 

�هلل« رو�ه �لبخاري.
46- عن عبد�هلل بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فاإن  بيمينه,  فلي�سرب  و�إذ� �سرب  بيمينه,  فلياأكل  �أحدكم  �أكل  »�إذ�  قال: 

�ل�سيطان ياأكل ب�سماله, وي�سرب ب�سماله« رو�ه م�سلم.



197

حديقة الفقرات الثقافية

4٧- عن عمر بن �أبي �سلمة - ر�سي �هلل عنه- قال: كنت غاًما يف 
حجر ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص , وكانت يدي تطي�ص يف �ل�سحفة, فقال ل ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص : »يا غام, �سّم �هلل, وكل بيمينك, وكل مما يليك«. فما ز�لت 

تلك طعمتي بعد. متفق عليه.
48- عن جابر بن عبد�هلل - ر�سي �هلل عنه- �أنه �سمع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بيته, فذكر �هلل عند دخوله وعند طعامه, قال  �لرجل  »�إذ� دخل  يقول: 
�ل�سيطان: ال مبيت لكم وال ع�ساء. و�إذ� دخل فلم يذكر �هلل عند دخوله, 
قال �ل�سيطان: �أدركتم �لبيت. و�إذ� مل يذكر �هلل عند طعامه, قال: �أدركتم 

�لبيت و�لع�ساء« رو�ه م�سلم.
�أك��ل عند  �أن رج��ًا  �الأك��وع - ر�سي �هلل عنه-  �سلمة بن  4٩- عن 
»ال  قال:  �أ�ستطيع.  ال  قال:  بيمينك«  »كل  فقال:  ب�سماله  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول 

��ستطعت« ما منعه �إال �لكرب. قال: فما رفعها �إىل فيه. رو�ه م�سلم.
50- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 

»ال ي�سربن �أحد منكم قائًما, فمن ن�سي فلي�ستقيء« رو�ه م�سلم.
51- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال 

ينظر �هلل يوم �لقيامة �إىل من جر �إز�ره بطًر�« متفق عليه.
 52- عن �بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »بينما 
رجل يجر �إز�ره من �لياء خ�سف به, فهو يتجلجل يف �الأر�ص �إىل يوم 

�لقيامة« رو�ه �لبخاري.
53- عن �أبي �أمامة - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 

لب�ص �حلرير يف �لدنيا, مل يلب�سه يف �الآخرة« رو�ه م�سلم.
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قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �أن ر�سول �هلل  �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه-  54- عن 
»�إذ� �نتعل �أحدكم فليبد�أ باليمني, و�إذ� نزع فليبد�أ بال�سمال, لتكن �ليمنى 

�أولهما تنعل و�آخرهما تنزع« رو�ه �لبخاري.
ويف رو�ية لهما؛ عن �أبي هريرة: �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال مي�سي 

�أحدكم يف نعل و�حدة, ليحفها جميًعا �أو لينعلهما جميًعا« رو�ه �لبخاري.
55- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 

»جزو� �ل�سو�رب و�أرخو� �للحى, خالفو� �لجو�ص« رو�ه م�سلم.
َت لنا يف ق�ص  56- عن �أن�ص بن مالك - ر�سي �هلل عنه- قال: ُوقِّ
�أكرث من  �أال نرك  �لعانة,  �الإبط, وحلق  �الأظافر, ونتف  �ل�سارب وتقليم 

�أربعني ليلة. رو�ه م�سلم.
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �أن ر�سول �هلل   : 5٧- عن �بن عمر - ر�سي �هلل عنها- 
»من �لفطرة: حلق �لعانة, وتقليم �الأظفار, وق�ص �ل�سارب« رو�ه �لبخاري.
يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �سمعت �لنبي  58- عن 
»�لفطرة خم�ص: �لتان, و�ال�ستحد�د, وق�ص �ل�سارب, وتقليم �الأظفار, 

ونتف �الإبط« متفق عليه.
5٩- عن �بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»لعن �هلل �لو��سلة و�ل�ستو�سلة و�لو��سمة و�ل�ستو�سمة« متفق عليه.
60- عن �أبي �سعيد �لدري - ر�سي �هلل عنه- وعن �أبي هريرة - 
قال: »ما ي�سيب �ل�سلم, من ن�سب وال  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي 
و�سب, وال هم وال حزن وال �أذى وال غم, حتى �ل�سوكة ي�ساكها, �إال كّفر �هلل 

بها من خطاياه« متفق عليه.
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61- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: لا نزلت: زب ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄرب )�لن�ساء: 123( بلغت من �ل�سلمني مبلًغا �سديًد�. فقال 

ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : »قاربو� و�سددو�, ففي كل ما ي�ساب به �ل�سلم كّفارة, 
حتى �لنكبة ينكبها, �أو �ل�سوكة ي�ساكها« رو�ه م�سلم.

62- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
»ال يتمنى �أحدكم �لوت, وال يدع به من قبل �أن ياأتيه, �إنه �إذ� مات �أحدكم 

�نقطع عمله, و�إنه ال يزيد �لوؤمن عمره �إال خًر�« رو�ه م�سلم.
63- عن جابر - ر�سي �هلل عنه- عن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: »لكل 

د�ء دو�ء, فاإذ� �أ�سيب دو�ء �لد�ء بر�أ باإذن �هلل عز وجل« رو�ه م�سلم.
64- عن �بن عبا�ص - ر�سي �هلل عنهما - قال: كان �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يعوذ 
�إ�سماعيل و�إ�سحاق.  �أباكما كان يعوذ بها  �حل�سن و�حل�سني, ويقول: »�إن 
�أعوذ بكلمات �هلل �لتامة, من كل �سيطان وهامة, ومن كل عني المة« رو�ه 

�لبخاري.
��ستكى  �إذ�  كان  قالت:  �أنها  عنها-  �هلل  ر�سي   - عائ�سة  65- عن 
د�ء  كل  وم��ن  يربيك,  �هلل  »با�سم  ق��ال:  جربيل.  رق��اه  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول 

ي�سفيك, ومن �سر حا�سد �إذ� ح�سد, و�سر كل ذي عني« رو�ه م�سلم.
66- عن �أن�ص بن مالك - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال 

عدوى وال طرة, ويعجبني �لفاأل �ل�سالح: �لكلمة �حل�سنة« متفق عليه.
: »ال  ملسو هيلع هللا ىلص  6٧- عن جابر - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل 

عدوى وال طرة وال غول« رو�ه م�سلم.
68- عن �أبي قتادة - ر�سي �هلل عنه- قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : »من ر�آين 

فقد ر�أى �حلق« متفق عليه.
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ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �سمعت  قال:  عنه-  �هلل  ر�سي   - هريرة  �أبي  عن   -6٩
يقول: »من ر�آين فقد ر�أى �حلق, فاإن �ل�سيطان ال يتكونني« رو�ه م�سلم.

٧0- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
»ال تدخل �لائكة بيًتا فيه متاثيل �أو ت�ساوير« رو�ه م�سلم.

٧1- عن �لقام - ر�سي �هلل عنه- عن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما �أكل 
�أحد طعاًما قط خًر� من �أن ياأكل من عمل يده, و�إن نبي �هلل د�ود عليه 

�ل�سام كان ياأكل من عمل يده« رو�ه �لبخاري.
٧2- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لياأتني 
على �لنا�ص زمان, ال يبال �لرء مبا �أخذ �لال, �أمن حال �أم من حر�م« 

رو�ه �لبخاري.
٧3- عن حكيم بن حز�م - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص : »�لبيعان باليار ما مل يتفرقا, فاإن �سدقا بورك لهما يف بيعهما, 

و�إن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما« متفق عليه.
٧4- عن �أبي ذر - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثاثة ال 
يكلمهم �هلل يوم �لقيامة, وال ينظر �إليهم, وال يزكيهم, ولهم عذ�ب �أليم«. 
قال فقر�أها ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ثاث مر�ٍت. قال �أبو ذر: خابو� وخ�سرو�. من 
هم يا ر�سول �هلل؟ قال: »�ل�سبل و�لنان و�لنفق �سلعته باحللف �لكاذب« 

رو�ه م�سلم.
�أقام  �أن رجًا  �أوفى - ر�سي �هلل عنه-  �أبي  ٧5- عن عبد�هلل بن 
ليوقع  يعط,  مل  ما  بها  �أعطى  لقد  باهلل  فحلف  �ل�سوق,  يف  وهو  �سلعة, 

 فيها رجًا من �ل�سلمني, فنزلت: زب ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ رب )�آل عمر�ن: ٧٧(. رو�ه �لبخاري.
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�أنه �سمع ر�سول  ٧6- عن �أبي قتادة �الأن�ساري - ر�سي �هلل عنه- 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »�إياكم وكرثة �حللف يف �لبيع, فاإنه ينفق ثم ميحق« رو�ه 

م�سلم.
�آكل  ملسو هيلع هللا ىلص  لعن ر�سول �هلل  ٧٧- عن جابر - ر�سي �هلل عنه- قال: 
�لربا وموكله. قال: قلت: وكاتبه و�ساهديه؟ قال: �إمنا نحدث مبا �سمعنا. 

رو�ه م�سلم.
٧8- عن �لقد�م بن معد يكرب - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »كيلو� طعامكم يبارك لكم« رو�ه م�سلم.
٧٩- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
»ال تبتاعو� �لثمر حتى يبدو �ساحه, وال تبتاعو� �لثمر بالثمر« رو�ه م�سلم.
80- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : » 
لو كان ل مثل �أحد ذهًبا, ما ي�سرين �أال مير علي ثاث وعندي منه �سيء 

�إال �سيء �أر�سده لدين« رو�ه �لبخاري.
81- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 
�إتافها  يريد  �أخذ  ومن  �أدى �هلل عنه,  �أد�ءه��ا  يريد  �لنا�ص  �أم��و�ل  �أخذ 

�أتلفه �هلل« رو�ه �لبخاري.
82- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كان 
تاجر يد�ين �لنا�ص, فاإذ� ر�أى مع�سًر� قال لفتيانه: جتاوزو� عنه, لعل �هلل 

�أن يتجاوز عنا, فتجاوز �هلل عنه« رو�ه �لبخاري.
قتادة  �أبا  �أن  قتادة - ر�سي �هلل عنه-  �أبي  بن  83- عن عبد �هلل 
طلب غرمًيا له فتو�رى عنه, ثم وجده, فقال: �إين مع�سر. فقال �هلل؟ قال: 
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�هلل. قال: فاإين �سمعت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من �سّره �أن ينجيه �هلل من 
كرب يوم �لقيامة فلينّف�ص عن مع�سر, �أو ي�سع عنه« رو�ه م�سلم.

84- عن حذيفة بن �ليمان - ر�سي �هلل عنه- قال: قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
»تلقت �لائكة روح رجل ممن كان قبلكم, قالو�: �أعملت من �لر �سيًئا؟ 
قال: كنت �آمر فتياين �أن ينظرو� ويتجاوز� عن �لع�سر قال: فتجاوزو� عنه« 

متفق عليه.
85- عن جابر بن عبد �هلل - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فاإن  �ل�سح  و�تقو�  �لقيامة,  يوم  ظلمات  �لظلم  فاإن  �لظلم,  �تقو�   « قال: 
و��ستحلو�  دماءهم  �سفكو�  �أن  على  حملهم  قبلكم,  كان  من  �أهلك  �ل�سح 

حمارمهم« رو�ه م�سلم.
86- عن �أبي مو�سى �الأ�سعري - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول 
ثم  ق��ال:  يفلته«.  مل  �أخ��ذه  �إذ�  حتى  للظامل,  ليملي  �هلل  »�إن   : ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل 

ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  زب   ق���ر�أ: 
ڱ رب )هود: 102(. متفق عليه.

8٧- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
»من كانت له مظلمة الأحد من عر�سه �أو �سيء فليتحلله منه �ليوم, قبل �أال 
يكون دينار وال درهم, �إن كان له عمل �سالح �أخذ منه بقدر مظلمته, و�إن 
مل تكن له ح�سنات �أخذ من �سيئات �ساحبه فحملت عليه« رو�ه �لبخاري.

�أنا�ص  بينه وبني  �أنه كانت  �سلمة - ر�سي �هلل عنه-  �أبي  88- عن 
خ�سومة فذكر لعائ�سة, فقالت: يا �أبا �سلمة, �جتنب �الأر�ص, فاإن �لنبي 
قال: »من ظلم قيد �سرب من �الأر�ص طوقه من �سبع �أر�سني« متفق  ملسو هيلع هللا ىلص 

عليه.
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8٩- عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
: »من �أطاعني فقد �أطاع �هلل, ومن ع�ساين فقد ع�سى �هلل, ومن يطع 
�الأمر فقد �أطاعني, ومن يع�ص �الأمر فقد ع�ساين, و�إمنا �الإمام جنة, 
يقاتل من ور�ئه ويتقى به, فاإن �أمر بتقوى �هلل وعدل فاإن له بذلك �أجًر�, 

و�إن قال بغره فاإن عليه منه« متفق عليه.
٩0- عن عبد �هلل بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»�ل�سمع و�لطاعة على �لرء �ل�سلم فيما �أحب وكره, ما مل يوؤمر مبع�سية 

فا �سمع وال طاعة« متفق عليه.
قال: »�إمنا  ملسو هيلع هللا ىلص  �أم �سلمة - ر�سي �هلل عنها- عن �لنبي  ٩1- عن 
�أنا ب�سر, و�إنكم تخت�سمون �إّل, ولعل بع�سكم �أن يكون �أحلن بحجته من 
بع�ص, و�أق�سي له على نحو مما �أ�سمع, فمن ق�سيت له من حق �أخيه �سيًئا 

فا ياأخذ, فاإمنا �أقطع له قطعة من �لنار« متفق عليه.
ر�سول  �سمع  �أنه  عنه-  �هلل  ر�سي   - �لعا�ص  بن  عمرو  عن   -٩2
�أج��ر�ن,  فله  �أ�ساب  ثم  فاجتهد  �حلاكم  حكم  »�إذ�  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل 

�أجر« متفق عليه. فله  �أخطاأ  ثم  و�إذ� حكم فاجتهد 
�أبي بكرة - ر�سي �هلل عنه- قال: كتب  ٩3- عن عبد�لرحمن بن 
�أبو بكرة �إىل �بنه, وكان ب�سج�ستان, باأال تق�سي بني �ثنني و�أنت غ�سبان, 
يقول: »ال يق�سني حكم بني �ثنني وهو غ�سبان«  ملسو هيلع هللا ىلص  فاإين �سمعت �لنبي 

متفق عليه.
٩4- عن �سلمة - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص : »من �سّل علينا 

�ل�سيف فلي�ص منا« رو�ه م�سلم.
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ر�سول  قال  قال:  ر�سي �هلل عنه-   - م�سعود  بن  ٩5- عن عبد�هلل 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص : »ال يحل دم �مرئ م�سلم, ي�سهد �أال �إله �إال �هلل و�أين ر�سول �هلل. 
�إال باإحدى ثاث: �لنف�ص بالنف�ص, و�لثيب �لز�ين, و�لفارق لدينه �لتارك 

للجماعة« متفق عليه.
٩6- عن �بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
»ال يز�ل �لوؤمن يف ف�سحة من دينه ما مل ي�سب دًما حر�ًما« رو�ه �لبخاري. 
�أوقع نف�سه  �لتي ال خمرج لن  �الأم��ور,  »�إن من ورطات  ويف رو�ي��ة؛ قال: 

فيها, �سفك �لدم �حلر�م بغر حله« رو�ه �لبخاري.
٩٧- عن عبد�هلل بن م�سعود - ر�سي �هلل عنه- قال: قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

: »�أول ما يق�سى بني �لنا�ص يف �لدماء« متفق عليه.
 : ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  قال  ق��ال:  عنه-  �هلل  ر�سي   - �سهيب  ٩8- عن 
»عجًبا الأمر �لوؤمن. �إن �أمره كله خر. ولي�ص ذ�ك الأحد �إال للموؤمن. �إن 
�أ�سابته �سر�ء �سكر. فكان خًر� له. و�إن �أ�سابته �سر�ء �سرب, فكان خًر� 

له« رو�ه م�سلم.
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �أن ر�سول �هلل  �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه-  ٩٩- عن 
�لليل �لظلم, ي�سبح �لرجل موؤمًنا ومي�سي  »بادرو� باالأعمال فتًنا كقطع 
كافًر�, �أو مي�سي موؤمًنا وي�سبح كافًر�, يبيع دينه بعر�ص من �لدنيا« رو�ه 

م�سلم.
 : ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول �هلل  قال:  �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه-  100- عن 
»�إن �هلل قال: من عادى ل وليًّا فقد �آذنته باحلرب, وما تقرب �إّل عبدي 
ب�سيء �أحب �إّل مما �فر�ست عليه, وما يز�ل عبدي يتقرب �إّل بالنو�فل 
حتى �أحبه, فاإذ� �أحببته: كنت �سمعه �لذي ي�سمع به, وب�سره �لذي يب�سر 
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به, ويده �لتي يبط�ص بها, ورجله �لتي مي�سي بها, و�إن �ساألني الأعطينه, 
ولئن ��ستعاذين الأعيذنه, وما ترددت عن �سيء �أنا فاعله ترددي عن نف�ص 

�لوؤمن, يكره �لوت و�أنا �أكره م�ساءته« رو�ه �لبخاري.
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غرائــب وعجــائب

واحلقائق  واملعلومات،  الق�س�ض،  وغرائب  بعجائب  الفقرة  هــذه  تهتم 
العلمية، �سواًء عن الإن�سان اأم احليوان، اأم الكائنات احلية عموًما، وغريها مما 

مر ب�سفحات التاريخ، وجال بني اأزمنته.
 ومعنى هذه الفقرة وا�سح من ا�سمها )غرائب وعجائب( ؛ حيث يفر�ض 
من الق�س�ض واملعلومات املندرجة خلف هذه الفقرة اأن تكون اأ�سبه باخليال، اأو 

ت�ستحق التعجب والإمعان.
بالتاريخ،  لي�ست حم�سورة فقط  الفقرة  اأن هذه  التاأكيد على  اأود  كما   
هي  بــل  فــقــط،  الــتــاريــخ  �سفحات  مــن  م�ستخرجة  لي�ست  الفقرة  هــذه  اأن  اأي 
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اأن تخرجي غرائب وعجائب  العلم، فمثاًل ت�ستطيعني  منوعة من كل حقول 
ج�سم  مــن  وغــرائــب  عجائب  تخرجي  اأن  وت�ستطيعني  الإنــ�ــســان،  ج�سم  مــن 
احليوان، وت�ستطيعني اأن تخرجي غرائب وعجائب حتى من اأج�سام احل�سرات 
وطرق عي�سها، هذا فقط مثال جلانب واحد من جوانب البحث عن الغرائب 
والعجائب، اأذكر لكن جانًبا اآخر لتت�سح ال�سورة: ت�ستطيعني اأن تخرجي درًرا 
مثاًل  )اجليولوجيا(،  الأر�ـــض  وعلم  اجلغرافيا  من  والعجائب  الغرائب  من 
والــزلزل،  الهائلة،  والرباكني وقوتها  ال�سا�سعة،  املياه وم�ساحاتها  تبحثني يف 
والفي�سانات، والأعا�سري، والأمطار.. اإىل ما ل نهاية من العجائب والغرائب 
التي تده�ض قلبِك، ومتلك عليِك لبِك، فال تقولني اإل "�سبحان اهلل اخلالق".

لذا؛ اأود اأن نحر�ض جميًعا على مثل هذه الفقرات التي هي يف احلقيقة 
مليئة باملعلومات والق�س�ض العجيبة والغريبة، ويف الوقت نف�سه تدفع امل�سلمة 
�سبحانه،  ومــولهــا  خالقها  �سنع  مــن  وغــرائــب  عجائب  يف  النظر  اإمــعــان  اإىل 
اهلل  اإل  اإلــه  "ل  قلبها:  وبــني  بينها  لتقول  �سدرها،  وين�سرح  اإميانها،  فــيــزداد 

و�سبحان اهلل".
وبالن�سبة لطريقة اإلقائها فاإنها ب�سيطة و�سهلة جًدا، كل ما على امللقية 
للفقرة اأن تذكر يف بداية الفقرة ا�سمها )غرائب وعجائب(، ول باأ�ض باأن تكتفي 
بذكر اجلزء الأول منها فتقول )غرائب(، اأو تكتفي باجلزء الثاين منها فتقول 

)عجائب(، ثم تبداأ بذكر الفقرة كاملة.
مق�سمة  كانت  فــاإن  وعجائب(  )غــرائــب  الفقرة  لهذه  بالن�سبة  ا  واأي�سً  
على �سكل نقاط فينطبق عليها الكالم نف�سه ال�سابق، فيكتفى فقط بذكر ا�سم 

الفقرة يف بداية الكالم، ومن ثم �سرد النقاط كاملة.
 ويف اخلتام، اأود التذكري: باأنه على الطالبة التاأين، والهدوء عند اإلقاء 
فيما  والتدبر،  التفكر،  للم�ستمعات  يت�سنى  حتى  خا�ض؛  ب�سكل  الفقرة  هــذه 

ي�سمعن.
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10 عجائب

بال  مدينة  يف  )14٧4م(  �سنة  بي�سة  ب��ا���ص  دي��ًك��ا  �أن  ي���روى   -
�لديك  م�ساألة  ُونظرت  �لنا�ص,  حديث  �لبي�سة  و�سارت  �ل�سوي�سرية, 
وبي�سته �أمام �لحكمة.. �لتي �أ�سدرت حكمها باإعد�م �لديك حرًقا؛ الأنه 

جاء بعمل مناف للطبيعة, وم�ساد لها.. وطبًعا �أُحرقت �لبي�سة كذلك. 
- يف عام )1٧05م( و�سل قرد على منت زورق �سغر �إىل �ساطئ 
و�ست هارتبول باإجنلر�.. فق�ست حمكمة ع�سكرية باإعد�مه �سنًقا, بتهمة 

�لتج�س�ص حل�ساب فرن�سا.
- لو �أح�سينا عدد �لدجاج على �الأر�ص, لتبني �أن هناك دجاجتني 

لكل فرد من �سكان �الأر�ص.
- �ل�سم �لميت �لذي يفرزه �أخطر �أنو�ع قنديل �لبحر, �لذي يعي�ص 
دقائق..  �أربع  تتجاوز  ال  مدة  خال  رجًا  يقتل  �أ�سر�ليا,  �سو�حل  قرب 
ومع ذلك فهذ� �حليو�ن �لرخوي �لبحري تلتهمه �ل�ساحف �لبحرية �لتي 

ي�سبه فمها �لنقار, دون �أن يلحق بها �أي �أذى.
- ملك �إيطاليا فيكتور �إميانويل �لثاين �أهدى �سديًقا له يف �إحدى 
�لنا�سبات �أحد �أظافر قدمه, د�خل �إطار من �لذهب, ومر�سًعا باالألا�ص.

�لغربية  �أقيمت يف مدينة مر�ك�ص  �لتي  �لُكُتبية  مئذنة  �أو  منارة   -
منذ ثمانية قرون, ُمزج يف مو�د بنائها ت�سعمائة كي�ص من �ل�سك, بحيث 

تظل عابقة د�ئًما بعطره.
ا  - �سمم �لعلماء �لرو�ص وبنو� خال عام )1٩٩4م( طبًقا ف�سائًيَ
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طائًر� يت�سع الأربعمائة ر�كب, وينطلق ب�سرعة �أربعمائة ميل يف �ل�ساعة, 
وي�ستطيع �الإقاع و�لهبوط يف �أي مكان, حتى فوق �سطح �لاء.

- ميكن لقطعة عظم ب�سرية بحجم علبة �لكربيت �أن تتحمل وزن 
ت�سعة �أطنان.. �أي �أربعة �أ�سعاف قوة حتمل كتلة خر�سانية.

�أن  وميكنه  �الأك��ل,  يف  يوم  كل  �ساعة  ع�سرة  �ست  �لفيل  يق�سي   -
كمية  وهي  يومًيا..  �لطعام  من  كيلوجر�ًما  وثاثني  و�ستة  مائة  ي�ستهلك 
كوًبا من �حلليب  و�ستني  و�أربعمائة همربجر, ومائة  �ألفني  �لتهام  تو�زي 

�لثلج �لخفوق باالآي�ص كرمي.
باالإن�سان,  �حتكاكه  بعد  �ل�سر�سور,  �أن  و�لده�ص  �لغريب  من   -

ي�سارع �إىل خمبئه لتنظيف نف�سه.
- كل �أ�سماك �حلف�ص "ي�ستخرج منها �لكافيار" �لتي يتم �سيدها 

يف �لياه �لربيطانية, ُتعترب ُملًكا ح�سرًيا للكة بريطانيا.

عجائب عن احليوان والطبيعة

- ميكن للحلزون �أن ينام لدة ثاث �سنو�ت.
- حا�سة �لتذوق لدى �لفر��سات يف قدميها.

- للقطط �أكرث من مائة �سوت, بينما للكاب نحو ع�سرة.
- ت�سقط �لنملة د�ئًما على جانبها �الأمين عندما تت�سمم.

- عني �لنعامة �أكرب من خمها.
- جميع �لدببة �لقطبية ع�سر�ء )ت�ستخدم �ليد �لي�سرى(.

عف �لرجل. - ترم�ص �لن�ساء تقريًبا �سِ
- ي�ستخدم رجال �الإ�سكيمو �لثاجات لنع �لطعام من �لتجمد.
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- �سوت �لبطة ال �سدى له وال �أحد يعلم لاذ�؟؟
- من �لمكن �أن ت�سعد �لبقرة �ل�سلم, لكن من �ل�ستحيل �أن تنزل.
- عدد �لنجوم يف �لكون �أكرث من عدد �لرمال يف �لعامل )�سبحان �هلل(.
- طاقة �لوجات �لتي يطلقها �لفا�ص تو�زي طاقة طلقة مدفع.. 

لكن ال ن�سمعها.
- بع�ص �لنجوم �لتي نر�ها غر موجودة وميتة منذ مايني �ل�سنني.. 

لكن �سوءها للتو و�سل.
- لوال ملوحة �لبحار.. لتعفنت �الأر�ص.

تاأتي زوجته  ثم  �أكرث من ع�ص..  يبني  �لع�سافر  نوع من  - هناك 
وتختار و�حًد�.

- �إذ� مات ذكر �ليمامة فاإن �ليمامة زوجته ال ترتبط باأحد غره... 
وتنوح عليه �إىل �أن متوت )وفية(.

- �لبقرة لديها �أربع معد�ت.
- لون �لكوكاكوال �الأ�سلي هو �الأخ�سر.

عجائب وغرائب يف ج�سم الإن�سان

�أكرث من  �لبالغ  �الإن�سان  رئتي  �لهو�ئية يف  تبلغ �حلوي�سات   )1(
)3٧5( مليون حوي�سلة, وخال �ساعات �ليوم �لو�حد ي�سحب �لبالغ نحو 
)180( مًر� مكعًبا من �لهو�ء يف عمليات �لتنف�ص, ويتولد عن ذلك طاقة 

تكفي يف جمموعها لرفع قاطرة �سكة حديدية �إىل علو مرين.
�أي  يومًيا,  �ل��دم  من  جالون   )22000( �الإن�سان  قلب  ي�سخ   )2(
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)8030000( جالون يف �ل�سنة, �أي )481800000( جالون خال )60( 
هل  ترى  طن.   )345000( نحو  يزن  ما  وهو  �لعمر,  متو�سط  هي  �سنة 
ت�ستطيع �أية م�سخة �أخرى �أن تقوم مبثل هذ� �لعمل �ل�ساق لثل هذه �لفرة 

�لطويلة دون حاجة �إىل �إ�ساح �أو �سيانة؟
�ليد, يزن ما بني  �ل�سكل بحجم قب�سة  �الإن�سان كمرثي  )3( قلب 
)225( �إىل )340( جر�ًما, وينب�ص مبعدل )٧0( مرة يف �لدقيقة/ �أي 
)4200( مرة يف �ل�ساعة, �أي )100800( مرة يف �ليوم, �أي )36٧٩2000( 
مرة يف �ل�سنة. فاإذ� كان متو�سط عمر �الإن�سان )60( �سنة, فاإن هذ� يعني 
�أن هذ� �لقلب �لعجيب يكون قد نب�ص )220٧520000( مرة )�أي مليارين 

و)20٧( مايني و)25( �ألف نب�سة( دون توقف.
)4( ت�سفي �لكليتان يف �الإن�سان �لبالغ ن�سف مر مكعب من �لدم 
يومًيا. وحتتوي �لكليتان على متديد�ت من �لقنو�ت �لدقيقة يقدر عددها 
مما  �سنتيمر�ت,  خم�سة  نحو  منها  كل  وطول  تقريًبا,  مليون  ب���)200( 
ي�سكل طولها نحو ع�سرة �أالف كيلو مر, �أي ما يعادل ربع حميط �لكرة 

�الأر�سية.. فتبارك �هلل �أح�سن �لالقني.
حاجة  مع  ليتاءم  الآخ��ر  يوم  من  �الأم  حليب  تركيب  يتطور   )5(
�لثابت  �ل�سناعي  للحليب  ي��ت��و�ف��ر  ال  �أم���ر  وه��و  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة,  �لر�سيع 
�لركيب,فحليب �الأم يحتوي يف �الأيام �الأوىل للوالدة على مادة �للباأ, �لتي 
�لعدنية,  و�لعنا�سر  �لربوتني  من  �للنب  يحتويه  ما  �أ�سعاف  على  حتتوي 
لكنه يف �لوقت نف�سه فقر بالد�سم و�ل�سكر �للذين ال يحتاج �إليهما �لوليد 
يف �أيامه �الأوىل, وكذلك يحتوي �للباأ على �أج�سام م�سادة لزيادة مناعة 
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غذ�ًء  معه  يعد  مما  ُمليًنا.  �أثًر�  له  �أن  كما  لاأمر��ص,  ومقاومته  �لوليد 
مثالًيا للوليد.

ثابتة  وتظل  �ل��ر�ب��ع,  �ل�سهر  يف  �لنني  يف  �لب�سمة  تت�سكل   )6(
ومميزة له طو�ل حياته. وقد ثبت علمًيا �أنه ال ميكن لب�سمة �سخ�ص �أن 
تو�أًما  �لعامل ولو كان  �أي مكان يف  �آخر يف  �أو تتماثل مع �سخ�ص  تتطابق 
ومميًز�  قاطًعا  دليًا  تعد  �لب�سمة  ف��اإن  لذلك  و�ح��دة؛  بوي�سة  ومن  له 

ل�سخ�سية �الإن�سان معمواًل به يف كل باد �لعامل. 
)٧( مي�سي �لرجل �لعادي مبعدل ع�سرين �ألف خطوة يومًيا, �أي ما 
يزيد على ن�سف مليار خطوة يف ثمانني �سنة, وهي كافية للطو�ف حول 

�لعامل �ست مر�ت. 
�لذي  �لبالغ  �الإن�سان  �لدموية يف  �الأوعية  �أطو�ل  يبلغ جمموع   )8(
يزن خم�سني كيلوجر�ًما, نحو مائة �ألف كيلومر, وهو ما يكفي للف �لكرة 
�الأر�سية عند خط �ال�ستو�ء مرتني ون�سف, وتبلغ م�ساحات �سطوح هذه 

�الأوعية �لدموية نحو �ستة �آالف وثاثمائة مر مربع.

غرائب من التاريخ

- قبل ب�سعة �سنو�ت �سربت �ساعقة رعدية ملعًبا لكرة �لقدم يف 
تلك  �أن  �لغريب  �لباريات,  �إحدى  خال  �لدميقر�طية  �لكنغو  جمهورية 
�ل�ساعقة قتلت جميع العبي �أحد �لفريقني يف حني مل ي�سب �أي العب من 

العبي �لفريق �لناف�ص ب�سوء. 
- بد�أ ��ستخد�م �إ�سار�ت �لرور �ل�سوئية قبل �خر�ع �ل�سيار�ت. 
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- �ل�سرة �لو�قية من �لر�سا�ص و�سامل �لنجاة وما�سحات �لزجاج 
وطابعات �لليزر, جميعها �خرعت من قبل �لر�أة. 

- �لقدماء كانو� يكتبون ر�سائلهم �ل�سرية باحلليب؛ حتى ال يظهر 
�أثر, فاإذ� ذرو� عليها رماًد� �ساخًنا من رماد �لورق �لحروق ظهرت  لها 

�لكتابة يف �حلال.
- �أوغند� هي �لبلد �لوحيد �لذي ال يتغر فيه موعد �الإفطار يف �سهر 
رم�سان �سيًفا �أو �ستاًء؛ ب�سبب موقعها على خط �ال�ستو�ء, حيث يت�ساوى 

طول �لليل و�لنهار على مد�ر �ل�سنة دون تغير يذكر.
- يبلغ عدد �الأغنام �لوجودة يف "نيوزيلند�" �سبعني مليوًنا يف حني 

�أن عدد �ل�سكان ال يتجاوز �أربعة مايني. 
- �أيام �الأ�سبوع مل تكن �سبعة �أيام كما هو معروف �الآن, فقد كان 
وكان  و�لفرن�سيني,  �ل�سريني  قدماء  عند  �أي��ام  ع�سرة  ي�ساوي  �الأ�سبوع 

ثمانية �أيام لدى �لرومان, و�أخًر� كان �أربعة �أيام لدى بع�ص �الأمم.
- يرجع تاريخ كرة �لقدم �إىل ثاثة �آالف �سنة قبل �لياد وعرفت 
مالية  منًحا  العبيها  من  �لتفوقني  يجازون  حكامها  وك��ان  �ل�سني,  يف 

ويحكمون على �لا�سرين فيها باللد. 
خر�ئط  عليه  ور�سم  لاأر�ص  �لكروي  �لنموذج  �خ��رع  من  �أول   -

�لباد �لتي ز�رها هو �الإدري�سي.
- �كت�سف �لعلماء وجه �سبه و�حًد� على �الأقل بني �لفيلة و�لببغاو�ت, 
�أن  �لعلماء  �لتي ي�سمعونها, ووجد  حيث ي�ستطيع �الثنان تقليد �الأ�سو�ت 
�أنثى فيل يف كينيا تقلد �أ�سو�ت �ل�ساحنات �لتي ت�سر على طريق جماور, 
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بينما يقلد فيل �آ�سيوي يف حديقة حيو�نات �سوي�سر� �أ�سو�ت �لع�سافر.
- �للكة فاندين: �أمرت ب�سجن حاقها �لا�ص لدة ثاث �سنو�ت؛ 

حتى ال يعلم �أحد �أن �ل�سيب ماأ ر�أ�سها.

حقائق طريفة عن ج�سم الإن�سان

- كلما ز�د معدل ذكاء �ل�سخ�ص كرثت �أحامه.
- لكي تتحرك خطوة و�حدة حتتاج �إىل حتريك )200( ع�سلة يف 

ج�سمك.
- �إن �لر�أة �لتو�سطة �لطول �أق�سر من �لرجل �لتو�سط �لطول بنحو 

خم�ص بو�سات.
بقية  حتتوي  حني  يف  عظمتني,  على  يحتوي  �لكبر  �الإ�سبع  �إن   -

�الأ�سابع على ثاث عظمات.
- �أن �لقدمني يحتويان على )250( �ألف غدة عرقية.

- �إن �حلام�ص بالعدة قوي بدرجة كافية الإذ�بة �سفرة حاقة.
خم�سة  تعادل  مبعلومات  �الحتفاظ  ي�ستطيع  �لب�سري  �لعقل  �إن   -

�أمثال ما يف د�ئرة �لعارف �لربيطانية.
- �إن �لطعام ي�ستغرق نحو �سبع ثو�ن لي�سل من �لفم �إىل �لعدة.

- �إن �حللم ي�ستغرق نحو ثانيتني �إىل ثاث ثو�ن يف �لتو�سط.
- �إن �ل�سد �لب�سرى ي�سع حر�رة يف ن�سف �ساعة تكفي لرفع درجة 

حر�رة جالون من �لاء �إىل درجة �لغليان.
- �إن �أ�سنانك تبد�أ يف �لنمو قبل �ستة �أ�سهر من مولدك.
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- �إن طول �إبهامك هو طول �أنفك نف�سه.

كانتا رتًقا 

�نفجرت,ولكنهم  ثم  و�حدة  كتلة  كان  �لكون  �أن  �لعلماء  وجد  لقد 
قلقون ب�ساأن هذه �لنظرية؛ �إذ �إن �النفجار ال ميكن �أن يوّلد �إال �لفو�سى, 
عنه  يعجز  ما  هذ�  �لحكمة؟  وقو�نينه  باأنظمته  �لكون  هذ�  ن�ساأ  فكيف 
ن�سيًجا  كان  �لكون  �أن  �أكد  حيث  �ل��و�ب؛  �أعطانا  �لقر�آن  لكن  �لعلماء, 
وهذ�  �أج��ز�ءه,  وباعد  وو�سعه  �لن�سيج  فَتق هذ�  قد  -تعاىل-  و�هلل  ر�ئًعا 

زب گ گگ ڳڳ ڳ  تعاىل:  يقول  �ليوم,  �لعلماء  ما ياحظه 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ رب )�الأنبياء(. وتاأمل معي كلمة )رتًقا( �لتي توحي بوجود نظام ما 
يف بد�ية خلق �لكون, وهذ� ما يعتقده �لعلماء, وهو �أن �لنظام موجود مع 

بد�ية �للق.

غرائب عن الأر�ص

�ال�ستو�ء  خط  عند  حمورها  ح��ول  �الأر����ص  دور�ن  �سرعة  تبلغ   -
)1600( كيلومر يف �ل�ساعة, حيث ينجم عن ذلك �لليل و�لنهار �للذ�ن 
نعي�سهما, فلو كانت �ل�سرعة هي )160( مثًا فاإن طول �لليل و�لنهار هو 
ع�سرة �أمثال طولهما �الآن وحلرقت �أ�سعة �ل�سم�ص كل �لنباتات وجتمدت 
وُبعد   ,)5500( �الأخ��رى  هي  �ل�سم�ص  ح��ر�رة  �لحيطات,  يف  �الأ�سماك 
�الأر�ص بهذ� �لقد�ر هو �لذي يوؤّمن لنا دفًئا با حروق وبرًد� با جتمد. 
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�الأر�ص هي �الأخرى تدور مبيل )23( درجة حول حمورها فتنتج ف�سواًل 
�أربعة, ولو مل يكن هذ� �ليل النطلقت �الأبخرة �لت�ساعدة من �لحيطني 
�إىل  بنا  و�سلت  حتى  �الأر���ص  فوق  �لثلوج  وتكد�ست  و�لنوبي  �ل�سمال 
�لقمر, �لقمر هو �الآخر لو كان يبعد فقط ثاثني �ألف كيلومر لكان �لّد 

كافًيا الإغر�ق �سطح �الأر�ص مرتني يومًيا.
 - لو كانت ق�سرة �سطح �الأر�ص - عزيزتي �لطالبة - �أكرث �سماكة 

بثاثة �أمتار فقط النعدم �الأوك�سجني.
 - لو ز�د عمق �لحيطات مًر� و�حًد� فقط المت�ست ثاين �أك�سيد 

�لكربون و�الأوك�سجني والنعدمت �حلياة حتى للح�سر�ت.

من عجائب احليوانات »1«

1. �أن �لنملة �إذ� �نقلبت.. تنقلب على جانبها �الأمين فقط.
2. �أن �لفيل هو �حليو�ن �لوحيد �لذي ال يقفز.

3. �أن حا�سة �لتذوق عند �لفر��سة يف �أقد�مها. 
4. �أن �لتم�ساح ال ي�ستطيع �إخر�ج ل�سانه من بني فكيه.

5. يف والية كليفاند, وحتديًد� يف مدينة �أوهايو.. ال ت�ستطيع �سيد 
�لفئر�ن �إال بت�سريح. 

6. �أن ذ�كرة �ل�سمكة �لذهبية ثاث ثو�ٍن فقط. 
٧. �أن فر�ص �لنبي هو �حل�سرة �لوحيدة �لتي ت�ستطيع حتريك ر�أ�سها.

8. ينام �لدلفني و�إحدى عينيه مفتوحة.
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٩. �أن قلب �لمربي يف ر�أ�سه.
10. �لنزير هو �لخلوق �لوحيد �لذي ال ي�ستطيع �لنظر �إىل �ل�سماء.

من عجائب احليوانات »2«

- عندما ينام �لدولفني فاإن ن�سف خمه ي�ستغرق يف �لنوم, بينما 
تظل  بينما  ُتغلق  عينيه  �إح��دى  �أن  كما  م�ستيقًظا,  �الآخ��ر  �لن�سف  يظل 

�الأخرى مفتوحة.
� ال ي�ستطيع طائر �لفامينجو �أن ياأكل �إال �إذ� كان ر�أ�سه مقلوًبا.

- ت�ستطيع �لنملة �أن تغط�ص حتت �لاء لدة �أ�سبوعني متو��سلني دون 
�أن ُتفارق �حلياة.

- �إذ� تكاثر ذكر و�أنثى ذباب لدة �سنة كاملة دون �أن ميوت �أي �سيء 
�لكرة  حجم  �سيو�زي  ذلك  عن  �لناجت  �لذباب  حجم  ف��اإن  ن�سلهما,  من 

�الأر�سية.
لبع�ص  يلم�سه  من  �أن  درجة  �إىل  للغاية  قوي  �لكوبر�  �أفعى  �ُسم   -

�لوقت ُي�ساب بنوبة �إغماء حادة.
� عندما ُتخِرج �لغوريا ل�سانها من فمها فمعنى ذلك �أنها يف �أق�سى 

حاالت �لغ�سب.
� �لفيل هو �حليو�ن �لوحيد �لذي لديه �أربع ركب.

� ت�س�تعمل طيور �لبطريق �لتثاوؤب كجزء من طقو�ص �لغزل يف ف�سل 
�لتز�وج.

- �حل�سر�ت - لن ال يعلم - ال متلك رئتني كاالإن�سان, و�إمنا قنو�ت 
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تكرب ببطء ومتنع ت�سخم �حل�سر�ت �أكرب مما هي عليه �الآن, ولو كان لها 
رئتان مثل �الإن�سان ل�سحقت �لعامل.

ع�سفور يعطل اأكرب م�سروع علمي يف تاريخ الب�سر

�لتاريخ,  �لعلمية يف  �ل�ساريع  �أكرب  �أحد  تعطيل  ت�سبب ع�سفور يف 
بعدما �أ�سقط قطعة خبز يف �أكرب حمطم للذر�ت يف �لعامل, و�لذي ميتد 
مما  �لفرن�سية,  �ل�سوي�سرية  �حلدود  عند  ميًا  ع�سر  �سبعة  م�سافة  �إىل 

ت�سبب يف توقفه عن �لعمل.
خبز  قطعة  وجود  يف  متثلت  جديدة,  م�سكلة  ط��ر�أت  �أ�سبوع  وبعد   
�أميال  م�سافة  على  و�لمتدة  بالهاز,  �لا�سة  �لت�سريع  �أنابيب  د�خ��ل 

خارج �لخترب.
 وقال �لعلماء: "�إن �ل�سّرع كان يف تلك �للحظة متوقًفا عن �لعمل", 
م�سيفني: "�إن �سقوط �لقطعة خال �لت�سغيل كان �سيدفع �لهاز تلقائًيا 

�إىل وقف �لعمل, لكن �الأ�سر�ر �لناجمة عن ذلك قد تكون كبرة".

مولود براأ�سني

ظل طفل ولد بر�أ�سني يف م�ست�سفى جري�سكرت�ص بالنم�سا يوم )22( 
ت�سرين �لثاين عام )1٩81م( على قيد �حلياة لدة �ساعة و�حدة فقط, 
وقد ذكرت �إحدى �ل�سحف �لنم�ساوية �أن �لولود ذكر وله عمود�ن فقريان 

وز�ئدة غ�سروفية تربط بني ر�أ�سني.
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بل�سانني ول تتكلم

من  �ل�سكوى  ج��رت  حتى  ب��ال��ك��ام؛  بال�سغف  �ل���ر�أة  ��ستهرت 
ثرثرتها جمرى �الأمثال, و�سارت تذكر يف ذلك فكاهات طريفة, هذ� 
�أال  ل�سانان؟  لها  كان  �إذ�  بها  فكيف  و�ح��د..  ل�سان  لها  �ل��ر�أة  �أن  مع 
�إىل  منها  �لرجل  �سكوى  ت�سل  حتى  ثرثرتها  وتت�ساعف  كامها  يزيد 

�ل�سماء؟  عنان 
 لكن هذ� �لذي يقول �لنطق قد جرى �لو�قع بعك�سه؛ فقد ُوجدت 
�أنها مل ت�ساعف  �مر�أة ولها ل�سانان فعًا - على ندرة ذلك - و�لعجيب 
ثرثرتها, بل مل يكن كامها بقدر كام �لر�أة �لعادية ذ�ت �لل�سان �لو�حد, 
و�إمنا كانت بكماء ال ت�ستطيع �لنطق ببنت �سفه. وتلك �لر�أة �لتي يذكرها 
ماير(  )جريتل  �الآن�سة  هي  �لطبيعة  و�سو�ذ  �لب�سر  غر�ئب  بني  �لتاريخ 
ل�سان  لها  كان  وقد  فر�نكفورد,  مدينة  �أه��ال  من  كانت  �لتي  �الألانية 

مزدوج هو �أ�سبه بال�سوكة ذ�ت �لفرعني.

اأ�سغر طائرة يف العامل

�سنع �لهند�ص فيكتور دميريف من مدينة فرونزة عا�سمة جمهورية 
قرغيزيا طائرة ال تزيد م�ساحة جناحيها على مر ون�سف �لر �لربع �إالَّ 
قليًا, ووزن �لطائرة �سبعة و�أربعون كيلوجر�ًما فقط, وطولها نحو ثاثة 
�أمتار, و�رتفاعها مر و�حد, و�سرعتها �ل�سغرى �ثنان و�أربعون كيلومًر�, 
هذه  وت�ستهلك  �ل�ساعة,  يف  كيلومًر�  وع�سرون  مائة  �لق�سوى  و�سرعتها 

�لطائرة ثاثة لر�ت من �لبنزين يف �ل�ساعة. 
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ممر  ويلزمها  �لعامل,  يف  طائرة  �أ�سغر  �الخت�سا�سيون  ويعدها 
لاإقاع و�لهبوط ال يزيد طوله على مائتي مر, علًما باأن �لمر ميكن �أن 

يكون من �الإ�سفلت �أو �لربة �أو �لع�سب. 
ويرى �ل�سمم نف�سه �لذي �سبق له �أن �بتدع طائر�ت �سغرة عدة, 
م �سيًئا ال غنى عنه للجيولوجيني وحر��ص  �أن طائرته �لديدة ميكن �أن تقدَّ

�لغابات و�لهند�سني �لزر�عيني.

اأكرب لوؤلوؤة يف العامل

يف �لعام )1٩34م( وفيما كان رجال من قبيلة د�ياك يغط�سون بحًثا 
�لفلبني,  باالأو�ن جنوب  �سو�طئ جزيرة  بالقرب من  مائية  عن رخويات 
بطلينو�ًسا عماًقا  �أن  وتبنّي الحًقا  �لاء,  من  �أحدهم عن �لروج  عجز 
)Clam( يزن �أكرث من مائة وخم�سة ع�سر كيلوجر�ًما �أطبق ب�سدفته على 

على  كان  �لغريق  �نت�سال  �أجل  ومن  فوالذ,  من  كم�سيدة  �لغطا�ص  قدم 
�لد�ياك �أن يخرجو� �لرخوية من �لاء, ووجدو� د�خلها لوؤلوؤة �سخمة على 
�سكل دماغ ب�سري يزن �أكرث من �ستة كيلوجر�مات, و�أ�سبحت �لغنيمة ملك 

بنغليما بي�سي - �أقوى روؤ�ساء �لقبائل يف �لنطقة.
�أمريكي,  �آثار  ويلبورن دويل كوب, وهو عامل  �لوقت, كان  يف ذلك 
يجري حفريات يف باالأو�ن, ولدى عودته بعد �سنتني علم �أن بنغليما على 
�سفر �لوت ب�سبب مر�ص �لاريا, فاأعطاه عقار �أتا برين �لديد �آنذ�ك, 
�لدو�ء حتى �سفي على نحو عجائبي؛ ولكافاأة كوب  �لفتى  تناول  �إن  وما 

على �سنيعه �أهدى �إليه بنغليما �أثمن ما ميلك: �للوؤلوؤة �لعظيمة. 
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�للوؤلوؤة هي �ليوم يف حوزة رجل من كاليفورنيا, ويقدر ثمنها  تلك 
ب�)40( مليون دوالر.

اأطول فرتة �سداد دين يف العامل

قررت حمكمة �لعدل �لعليا يف والية )�سباح( �أنه يتعنّي على د�ئني 
�أحد رجال �الأعمال يف ماليزيا �النتظار �أكرث من ثمانية �آالف �سنة قبل �أن 
و�أجانب و�لتي تقدر  �لديون �ل�ستحقة لاليزيني  ت�سّدد كل �لديون, كامل 
قيمتها ب�)51.8( مليون دوالر, و�سرح متحدث با�سم �لحكمة باأن رجل 
�الأعمال عبد �لجيد خان �أعلن عجزه عن ت�سديد �أكرث من )518( دوالًر� 
�سهرًيا, و�أقّرت �لحكمة بح�سن نيته و�أمرته بت�سديد ديونه بالتق�سيط على 

مدى مائة �ألف �سهر.

اأكرب طبق حلم يف العامل

متكن �سكان قرية )ثاردية( يف �إقليم �لبا�سك �لفرن�سي من �سنع 
�سخ�ص  وخم�سمائة  �ألف  ويكفي  �لعامل,  يف  بال�سل�سة  حلم  طبق  �أكرب 
يعادل  ما  �لطبق  هذ�  �سنع  �حتاج  وقد  �لغد�ء.  لتناول  مدعوين  كانو� 
كيلوجر�ًما  و)80(  �الأرز  من  و)250(كيلوجر�ًما  خروًفا   )180( حلم 
طباخني  �ستة  ق��ام  وق��د  �لب�سل,  من  كيلوجر�ًما  و)60(  �لفطر  من 
و�رتفاعه  مر�ن  وعر�سه  �أمتار  �ستة  طوله  ِقدر  يف  �لطبق  هذ�  باإعد�د 

�سنتيمًر�.   )60(
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اأطول حيوان على قيد احلياة

يف  فقط  �الآن  �لوجودة  �لزر�فة  هو  �حلياة  قيد  على  حيو�ن  �أطول 
�إفريقيا جنوبي �ل�سحاري. 

�أطول حيو�ن م�سجل كان ثوًر� ��سمه جورج يف حديقة �حليو�نات يف 
�إجنلر� عام )1٩5٩م( ُج�لب من كينيا, ر�أ�ص �لثور يام�ص �سقف علوه 
�أمتار عندما كان عمره ت�سع �سنو�ت وقد مات يف )22( متوز   )6.٩5(

)1٩6٩م(. 

اأكرب مطارات يف العامل

مطار�ت  �أك��رب  وه��و  �ل��ري��ا���ص,  ق��رب  �ل��دول  خالد  �للك  مطار 
�لعامل كلها تبلغ م�ساحته )86( ميًا مربًعا �أو )221( كيلومًر� مربًعا, 
ويبلغ �رتفاع برجه -وهو �أعلى �أبر�ج �لطار�ت يف �لعامل- )٧4( مًر�, 
وقد �فتتح يف )1٩86/11/14م( وبلغت تكاليفه )2100( مليون جنيه 

�إ�سرليني. 

اأطول معكرونة

حقق طاٍه فرن�سي رقًما قيا�سًيا عالًيا جديًد� ب�سنع معكرونة يبلغ 
من  كجم   )25( عن  يقل  ال  ما  و��ستلزمت  م��ًر�,   )185.665( طولها 

�ل�سميد و)80( بي�سة.
وعر�ص جان جهر وهو �ساحب مطعم يف كابورج )غرب فرن�سا( 
�إن  وقال:  عدة,  طاوالت  على  ملفوفة  �ل�سارع  و�سط  �لعماقة  معكرونته 
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جيني�ص(  كتاب  دخ��ول  هو  و�أملنا  �لقيا�سي  �لرقم  )عاين  قانون  رج��ل 
لاأرقام �لقيا�سية.

وبعد ذلك قطعها �إىل �أرقام �سغرة ووزعها على �أهال �لبلدة.

ت�ساجن... الأكرث �سيوًعا

يف  �ل��ت��د�ول  )ت�ساجن(  ��سم  هو  �لعامل  يف  �سيوًعا  �الأ�سماء  �أك��رث 
�ل�سني؛ �إذ يحمل هذ� �ال�سم نحو )12%( من جمموع �ل�سكان, �أي �أكرث 
من )140( مليون �سخ�ص, وهو ما يو�زي نحو )٧5%( من تعد�د �سكان 

�لدول �لعربية جمتمعة.

ثروة.. من خم�ص وع�سرين كلمة

ميانو  من  �سانايدر  ديبور�  �ل�سيدة  ��سركت  )1٩58م(  عام  يف 
يف �لواليات �لتحدة �الأمريكية يف م�سابقة دعائية عن �ل�سيارة باميوث 

فكتبت )25( كلمة لت�ستكمل جملة دعائية عن هذه �ل�سيارة. 
هذه  ف��ازت  �ل�سابقة  ه��ذه  يف  م�سرك   )1.400.000( بني  وم��ا 
�ل�سيدة, وكانت �لائزة خم�سمائة دوالر �أمريكي تدفع لها �سهرًيا مدى 

حياتها. 
وبحلول عام )1٩84م( كانت هذه �ل�سيدة قد ت�سلمت ما جمموعه 
�أمريكي  دوالر  �آالف  �ست  مبتو�سط  �أمريكي,  دوالر  �ألف  وخم�سون  مائة 
�أكرب �سعر لكلمة دفع الأي كاتب على  �لو�حدة. ويعد هذ� هو  �لكلمة  عن 

�الإطاق.
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جر�ص ل يرن

�لقي�سر,  و��سمه جر�ص  �لعامل موجود يف مو�سكو,  �أكرب جر�ص يف 
من  �سانعوه  يتمكن  مل  �أمتار,  �سبعة  �رتفاعه  قنطار,  �أل��ف   )20( وزن��ه 
تعليقه وُك�سرت قطعة من حافته يف �أثناء �لحاولة؛ لذ� بقي حيث هو على 

�الأر�ص ويدخله �لنا�ص من �لك�سر. 

اأكرب الطيور.. جبان

من  �لنعام  ذكر  �رتفاع  ويبلغ  �لنعامة,  �لعامل هي  �لطيور يف  �أكرب 
قدميه حتى قمة ر�أ�سه نحو ثمانية �أقد�م. 

فاإن  خطر  �إ�سارة  باأقل  حت�ص  وعندما  ج��ًد�,  جبانة  طيور  و�لنعام 
ب�سرعة, فهي  بل تهرب  �لرمال كما يزعمون,  ر�أ�سها يف  �لنعام ال تدفن 
خر�فة ن�ساأت من عادة �أنثى �لنعام �أن تريح رقبتها �لطويلة ور�أ�سها على 

�الأر�ص حينما ترقد على �لبي�ص لتفقي�سه. 
وجناحا �لنعامة �سغر�ن جًد� وال ي�سلحان للطر�ن, لكن �لنعامة 

تفردهما لي�ساعد�ها على �لرك�ص.

غرائب وعجائب

- �إذ� مت جمع كل �لذهب �لوجود يف �لحيطات و�لبحار, ميكن �أن 
يح�سل كل �سخ�ص على )20( كيلوجر�ًما من �لذهب.

- تتكون طائرة �ليوينغ )400- ٧4٧( من )6( مايني قطعة. 
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ن�ساط  ذ�ت  �لغاز  مب�سابيح  �لحيطة  �ل�سبكية  �حلقائب  تعد   -
�إ�سعاعي كبر جًد� لدرجة �أنه ميكن �أن تطلق �إنذ�ًر� بوجود تفاعل نووي.

�لبحار.  يف  نووية  قنابل  فقد�ن  عن  معروفة  حالة   )٩2( توجد   -
بالطبع هذ� �لعدد �لذي نعلم عن تفا�سيله؛ �إذ توجد حاالت �أخرى غر 

معروف عددها و�أماكنها.
- �أكرث من )50%( من �سكان �لعامل مل يقومو� باإجر�ء �أو ��ستقبال 

�أية مكالة هاتفية حتى يومنا هذ�.
الم  �ل�سيني  �لو�هرجي  ِقبل  من  �لعامل  يف  حمام  �أغلى  �سنع   -
�ساي وينج, �لذي هاجر �إىل هوجن كوجن, �سنع هذ� �حلمام من �لذهب 

و�لو�هر وبلغت كلفته نحو )3.5( مليون دوالر.
- كانت �لكوكاكوال �ل�سروب �لف�سل لدى �لفرعون رم�سي�ص, وهذ� 
ت�سم و�سفة  كانت  �لتي  �لتي وجدت يف مقربته  �لنقو�ص  ما ك�سفت عنه 

مماثلة تقريًبا للو�سفة �لعمول بها يف هذه �الأيام.
- �إن ذكور �لبعو�ص نباتية, ووحدها �أنثى �لبعو�ص �لتي تل�سع وتتغذى 

على �لدم.
- لكي تعرف ما �إذ� كان �لبطيخ �الأحمر نا�سًجا �أو ال عند �سر�ئه, ما 
عليك �إال �أن تنقر عليه وتنتظر �أن يعطيك �سوًتا كاأن �لثمرة �لتي حتملها 

جوفاء, عند ذلك فقط ميكنك �أن ت�سريه و�سوف يكون نا�سًجا.
منوها  �سرعة  من  يزيد  �لفاتر  بالاء  �لنباتات  ري  �أن  تعلم  هل   -

بالقارنة مع ريها بالاء �لبارد.
- �إن �رتد�ء �سماعات �الأذن لدة �ساعة و�حدة فقط ي�ساعف عدد 

�لبكريا �لوجودة يف �الأذن )٧00( مرة.
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- ال تفرز عيني �لر�سيع �أي دموع حتى يبلغ عمره )6 - 8( �أ�سابيع.
- ميلك �حلوت �الأزرق �أعلى �سوت يف �لعامل, حيث ي�سل تردده �إىل 

)188( دي�سيبل, وميكن �أن ي�سمع من م�سافة )850( كيلومًر�.
- ي�ستطيع عظم �لفخذ للرجل �أن يحمل ثقًا ي�سل �إىل طن و�حد 

ب�سرط �أن يو�سع هذ� �لثقل عليه ب�سكل عمودي متاًما.
- تعد والية كارولينا �ل�سمالية ثاين �أكرب منتج ل�سجر�ت عيد �لياد 
يف �لواليات �لتحدة, حيث تنتج �سنوًيا ما يزيد على )6( مايني �سجرة.

�لوجود يف  �لنووي  �حلم�ص  يحملها  �لتي  �لعلومات  و�سعت  �إذ�   -
ج�سم �الإن�سان DNA يف جمموعة كتب, وو�سعت هذه �لكتب فوق بع�سها 

�سيبلغ �رتفاعها )٧0( مًر�.
قد  �أنه  لدرجة  �ل�سيء  �لذباب  من  كبرة  كمية  �ل�سفدع  ياأكل   -

ي�ستطيع �لتوهج بنف�سه.
�حليو�نات  بني  �الإط��اق  على  فك  �أق��وى  �لرقط  �ل�سبع  ميلك   -
�خر�ق  ي�ستطيع  بحيث  �لق�سم  على  هائلة  قدرة  لديه  حيث  �لاحمة, 

عظم �لفخذ.
- ينتج زيت �لفر�مل عند مزجه مع مادة �لكلورك�ص �لنظمة �لكثر 

من �لدخان.
تعمل  �لف�سائية على مر�وح �سغرة  �لكب�سوالت  �أن حتوي  يجب   -
على حتريك �لهو�ء د�خل هذه �لكب�سوالت خال نوم رو�د �لف�ساء؛ حتى 

ال يختنقو�.
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- ي�سبب �ل�سعال �أو �ل�سحك �سغًطا على �لعمود �لفقري �أكرب من 
�ل�سغط �لذي ي�سببه �ل�سي �أو �لوقوف.

 )200( �سوت  من  �أعلى  �سنو�ت   )3( عمر  يف  طفل  �سوت  �إن   -
�سخ�ص بالغ متو�جدين يف مطعم مزدحم.

- عندما يقوم �ل�سفدع بابتاع وجبة ما فاإنه يقوم باإغاق عينيه 
�لبارزتني وتغور�ن يف ر�أ�سه لتطبيق كمية �أكرب من �ل�سغط ت�ساعد يف دفع 

�للقمة يف حلقه.
- يختنق )100( �سخ�ص يف �ل�سنة نتيجة �بتاعهم �لكرة �ل�سغرة 

�لتحركة �لوجودة يف روؤو�ص �أقام �حلرب �لنا�سف.
�أكرث مما  �أثناء نومه من �ل�سعر�ت �حلر�رية  - يحرق �الإن�سان يف 

يحرقه خال م�ساهدته للتلفاز.
- �إذ� م�سى �سكان �ل�سني يف �سف و�حد خلفك فاإن هذ� �ل�سف ال 

نهاية له �أبًد� ب�سبب معدل �لتكاثر لديهم.
- تقع �الأزر�ر يف قم�سان �لرجال على �لطرف �الأمين, بينما تقع يف 

قم�سان �لن�ساء على �لطرف �الأي�سر.
�لنوم  �إىل  �لتدخني  �لقلع عن  �لتو�سط  �الإن�سان  تنخف�ص حاجة   -

مبقد�ر �ساعة و�حدة.
- يف �أية حلظة هناك )1000000( �نفجار ذري يحدث يف �ل�سم�ص.
لتحرير  �لدماغ  يدفع  فهو  مهدًئا,  ت��اأث��ًر�  �الأزرق  �للون  ميلك   -

هرمونات تعطي هذ� �لتاأثر.
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نظام  ويقوي  �لتوتر  هرمونات  م�ستوى  من  �ل�سحك  يخف�ص   -
يف  مرة   )300( نحو  و�سطًيا  �سنو�ت  �ست  بعمر  طفل  وي�سحك  �لناعة, 

�ليوم �لو�حد.
�لتمري�ص  علم  ور�ئ���دة  �ل�سهرة  �لربيطانية  �لمر�سة  كانت   -
�حلديث فلور�ن�ص نايتنغل حتمل معها بومة �سغرة �أليفة يف جيبها �أينما 

ذهبت.
- هل تعلمني �أن ري�ص �لدجاج ياأخذ بالت�ساقط عندما يكون �لدجاج 

متوتًر�؟
ل�سنع  تكفي  �لكربون  من  كمية  �لتو�سط  �الإن�سان  ج�سم  يحوي   -

)٩00( قلم ر�سا�ص.
- ًقِب�ص على رجل يف والية فرجينيا يف �لواليات �لتحدة �الأمريكية, 
بتهمة �حتياله على �سركة للنقل, حيث �إنه �عتاد بعد ترجله من �حلافلة 
�إعادة �إر�سال تذكرة ركوبه �إىل منزله بو��سطة حمام ز�جل, بحيث يتمكن 

من ��ستخد�مها مرة ثانية.
- يتجدد كامل �لهيكل �لعظمي يف ج�سم �الإن�سان كل �سبع �سنو�ت 

تقريًبا.
- تكره معظم �لقطط �لاء با�ستثناء تلك �لتي تعي�ص يف �سرق تركيا 

فاإنها حتب �ل�سباحة.
عملية  �أو  �إ�سابة  ب�سبب  فقط  كبده  ثلثي  �الإن�سان  لدى  بقي  �إذ�   -
�الأ�سلي خال  �إىل حجمه  ويعود  ينمو  �أن  �لكبد ميكن  فاإن هنا  جر�حية 

�أربعة �أ�سابيع فقط.
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- �إن �أعد�د �لبكريا �لوجودة يف فم �الإن�سان �أكرب من عدد �سكان 
�لواليات �لتحدة وكند� مًعا.

�إنها  �الإن�سان, حيث  �أجز�ء ج�سم  �أقوى  �أظافر �الأ�سابع من  - تعد 
ا يف قرون وحيد �لقرن, حتى  �أي�سً حتتوي على مادة �لكر�تني �لوجودة 

�أنها ال تتحلل بعد �لوفاة.
- ينتقل �لدم د�خل �أج�سامنا م�سافة )1٩000( كم يف يوم و�حد, 
�لتحدة  �لواليات  طريف  بني  �ل�سافة  من  مر�ت  باأربع  �أكرب  �ل�سافة  هذه 

�الأمريكية.
- �أثبتت �لدر��سات �حلديثة �أن تناول �لريا�سيني لقليل من �لع�سل 
ن�ساطهم  ��ستعادة  على  ي�ساعدهم  �لناف�سات  يف  م�ساركتهم  وبعد  قبل 

ب�سكل �أ�سرع من �أولئك �لذين ال يتناولونه. 
- �إن �سرب ر�أ�سِك بعنف بالد�ر يجعلِك تخ�سرين )150( �سعًر� 

حر�رًيا يف �ل�ساعة.
- ال ي�ستطيع �لديك �ل�سياح �إذ� مل ي�ستطع �أن ميد رقبته.

يف  هو  �الأ�سابع  مفا�سل  طقطقة  عند  ن�سمعه  �لذي  �ل�سوت  �إن   -
�حلقيقة �سوت �نفجار فقاعات غاز �لنروجني �لوجودة بني �لفا�سل.

- يعد �لع�سل طعاًما �سهل �له�سم؛ الأنه قد ه�سم م�سبًقا من قبل 
�لنحل.

�إر�سال  على  �لز�جل  �حلمام  يدرب  �لربيطاين  �لي�ص  يز�ل  ال   -
�الت�ساالت  و�سائل  كل  ��ستخد�م  تعذر  عند  منه  لا�ستفادة  �لر�سائل, 

�لتاحة.
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- يوجد يف �سو�رع بريطانيا �أكرث من )٧( مايني م�سباح �إنارة.
- ي�ساعد م�سغ �لعلكة عند تقطيع �لب�سل على منع �إفر�ز �لدموع.

- ي�ستخدم �لفوالذ يف �لواليات �لتحدة �الأمريكية يف �سناعة �أغطية 
�لزجاجات. �أكرث من ��ستخد�مه يف �سناعة �لهياكل �لارجية لل�سيار�ت.
- �سميت �أ�سجار �ل�سافرين �لوجودة يف مدغ�سقر بهذ� �ال�سم؛ الأننا 
كاأ�ًسا من  �أن مناأ  لنا  �ل�سجرة ميكن  ثقب يف جذع هذه  ب�سنع  قمنا  لو 
�ل�سافرون يف رحاتهم  يفعله  كان  ما  لل�سرب, ورمبا هذ�  �ل�سالح  �لاء 

�لطويلة.

غرائب

بونابرت« كان  »نابليون  �لفرن�سي  و�الإمرب�طور  �لع�سكري  �لقائد   -
ي�ساب بالذعر عندما يو�جه )قطة(.

�لنازية  �ألانيا  وزعيم  �ال�سر�كي  �لوطني  �لعمال  ح��زب  قائد   -
)هتلر( كان يخاف من �الأماكن �لغلقة.

- �حل�سان و�لفاأر ال يتقيئان.
�للبوؤة لتقوم با�سطياد نحو )٩0%( من �لفر�ئ�ص,  - �الأ�سد يرك 

وقبل �أن تبد�أ �للبوؤة باأكل فري�ستها ت�سع جانًبا ح�سة لاأ�سد.

الببغاء امل�سكالنية

تقّدم �سائقو �سيار�ت �الأجرة يف بر�سلونة ب�سكوى �سد ببغاء �إ�سبانية 
�لن�سية؛ �إثر ذلك �سدر بحقها حم�سر �سبط, فقد �عتادت هذه �لببغاء 
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ر كلما مّرْت بقرب مكانها �سيارة �أجرة, فيوقفها �سائقها ظًنا منه  �أن ت�سفِّ
�أن ثمة زبوًنا يرغب يف ركوب �سيارته, فُيحدث �زدحاًما يف �ل�سارع جّر�ء 

�نتظاره �لزبون.

اأقوى �سوت ب�سري

�أقوى �سوت ب�سري كان لرجل �إجنليزي مات يف �لعقد �لثامن من 
عمره, كان يقف يف مزرعته �لتي تبعد ثاثة كيلومر�ت عن د�ره ثم ينادي 
زي �لع�ساء, وما �أن ي�سل �لد�ر حتى يجد كل �سيء جاهًز� يف  زوجته: جهِّ

�نتظاره.

مقلِّد اأ�سوات احليوانات

"بر�سي �دو�ردز" ي�ستطيع �أن يقلِّد �أ�سو�ت �حليو�نات و�حل�سر�ت 
يقلِّد  – �أن  عمره  من  و�ل�سبعني  �لثالثة  �بن  – وهو  و��ستطاع  و�لطيور, 

ثمامنائة �سوت من �أ�سو�ت �لطيور �لختلفة.
جبال  �إىل  رحلة  يف  �أخ���ذوه  �أ���س��دق��اءه  �أن  ج��رى  ما  غريب  وم��ن 
�ل�سيارة  من  �لميع  ونزل  �لر�ئعة,  �لميلة  �لناظر  لي�ساهد  �أمريكا 
�لدببة, لكنه جنى على نف�سه؛  �أن يطلق �سوًتا كاأ�سو�ت  باله  وخطر يف 
ظنو�  الأنهم  بال�سيارة,  هربو�  قد  كانو�  لي�ساهدهم  رجع  عندما  �إنه  �إذ 

ا يكمن بجو�رهم. �أن دبًّ
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طفل م�ساب بالعمى النهاري

�لبحر  �ساطئ  �إىل  �لنزول  �إيطال  غام  �أر�د  )1٩28م(  �سنة  يف 
�الإجنليزي لل�سباحة, وفجاأة �أح�ص بفقد�ن ب�سره. ومع �لفح�ص �لدقيق 
تبنيَّ لاأطباء �أنه ينعدم ب�سره يف و�سح �لنهار, ويعود �إليه تدريجًيا مع 

�لظام, و�أكرث ما يرى عند �سدة �لظام �لد�م�ص. وعيناه كعيني �لبوم.
هذ� �لغام "جيوفاين غالنتي" ل�ما حاول دخول �لواليات �لتحدة 
�أعلن مر�قبو �إد�رة �ل�سحة �لعامة �أنه م�ساب )بالعمى �لنهاري( ورف�سو� 
�ل�سماح له بالدخول, على �لرغم من �أن و�لده كان يقيم يف بلدة هرمني 

بوالية بن�سلفانيا.
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 هل حتبني 
القـراءة والطـالع ؟

اأول كلمة نزلت من ال�سماء اإىل الأر�ض هي "اقراأ".. فيها حثٌّ على العلم 
واملعرفة والثقافة.

ولالأ�سف؛ هناك الكثريات والكثريات من طالباتنا ل يعرفن �سيًئا عن 
القراءة والطالع.
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 فالكثريات منهن �سائعات بني اأفالم الكرتون وامل�سل�سالت، وبعيدات كل 
البعد عن جو الكتاب والثقافة.

اإىل  للطالبات  واإر�ساد  وتثقيف  توعية  مبثابة  الفقرة  هذه  كانت   .. لذا 
اأهمية القراءة والطالع.
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القراءة احلرة

ن�ستطيع �أن ن�سغل �أوقاتنا �ل�سائعة بالقر�ءة �حلرة, فيجعل �الإن�سان 
م�ستقل  بني  �لنا�ص  ويختلف  فيه,  يقر�أ  منزله  يف  ي�سًر�  �سيًئا  وقته  من 
بق�ساء  �أو  ب��اأوالد  ين�سغل  ومل  متزوج,  غر  يكون  قد  فبع�سنا  وم�ستكرث, 
حاجيات, وهذ� لز�م عليه �أن ي�ستغل ذلك �لوقت, فقد ُذكر عن �سفيان - 
ج فقد ركب �لبحر,  رحمه �هلل - فيما نقله �بن جماعة - �أنَّه قال: )َمْن تزوَّ

َد له َوَلٌد فقد ك�سر به(. فاإْن وُلِ
ُي�سَغل, ولي�ص هذ� على  �أنَّ �ساحب �لزو�ج  �أعلم -  ومر�ده - و�هلل 

�إطاقه, لكن �لق�سد: �أن ي�ستغل �لو�حد مناَّ بقاءه يف منزله.
�إال وهي يف �لنزل, ولكن  تاأتيها  ا لنعجب من بع�ص �الأخو�ت ال  و�إنِّ
�إذ� �ساألتها, وجدتها ت�ستغل بف�سول �أعمال, بل من �ل�سيبة و�لعقوبة: �أَنَّ 
�أخذ  فاإذ�  ثاًثا,  �أو  مرتني  �أعادها  �لجلة  �أو  �لريدة  قلَّب  �إذ�  �الإن�سان 
�لكتاب �سعر بالت�سايق, �أو �إذ� كان يف جمل�ص وكان �لجل�ص معموًر� بالقيل 
و�لقال و�لكام �لباح, ثم قال قائل: �أعطونا كتاًبا, ي�سعر بالت�سايق, فمن 
علم �أن هذ� �الأمر يف نف�سه, فليعلم �أن هذ� ذنب, �أو �أن هذ� مرتب على 
ذنب �رتكبه, و�أن هذه م�سيبة ُبلي بها. ولقد حدد �أهل �لعلم - كالطيب 
�لنا�ص  الأن  تن�سبط؛  ال  لكن  و�ل��ق��ر�ءة,  للحفظ  �أوق��اًت��ا   - جماعة  و�ب��ن 

يختلفون.
فمنا من ترغب وجتد ر�حة تامة يف �لقر�ءة بعد �لفجر, ومنا من 
تتثاقل ذلك, بل �إن �لبع�ص يركن �لدرو�ص و�حللقات بعد �لع�سر الأجل 

�لنوم, ومنا من تف�سل �لقر�ءة يف �لليل يف �ساعة مبكرة �أو متاأخرة.
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ومنا من هي بني بني, فتف�سل يف و�سط �لنهار.
وج��دِت  فمتى  �ل�سخ�ص,  بح�سب  لكنها  �سابط,  لهذ�  لي�ص  �إًذ�, 
فافعلي,  �حل��رة  للقر�ءة  جتعلينه  وقًتا  ترتبي  �أن  على  ق��درة  نف�سِك  يف 

وخ�س�سي لذلك كتاًبا �أو كتابني تقر�أينهما, �أو �بحثي م�ساألة و�كتبيها. 
�أن  �لنية هلل تعاىل -  �إخا�ص  بعد  �أن حتاول جاهدة -  �ل�ساهد: 
ت�ستثمري �أوقاتِك بكل نفع: قر�ءة �أو كتابة �أو مر�جعة, �أو ما �ساكل ذلك.

اأنواع الكتب

ذكر �الأ�ستاذ �لدكتور عبد �لكرمي بكار يف كتابه )�لقر�ءة �لثمرة( 
�أنو�ًعا خم�سة للكتب, هي: 

و�لو�سوعات  �لر�جع  �أمهات  مثل  و�ح��دة,  دفعة  ُتقر�أ  ال  كتب   -1
�لعلم  �إليها طالب  يعود  و�إمنا  �لتون,  لبع�ص  �لكربى  و�ل�سروح  و�لعاجم, 

عند �حلاجة؛ ولهذ� �ل�سبب فاإنها حتتفظ بقيمتها قروًنا عديدة. 
2- كتب ال يتطلب فهمها مهار�ت قر�ئية عالية, فهي تقر�أ للت�سلية 
�أو للح�سول على بع�ص �لعلومات, وهي ممتعة, لكنها ال ترفع درجة �لفهم 
�إدر�كه, وهذه �لكتب تقر�أ مرة و�حدة, وال ي�سعر  لدى �لقارئ, وال تعمق 

�لقارئ باأية حاجة �إىل �لعودة �إليها.
3- كتب ي�سعر �لقارئ باأنه يف حاجة �إىل قر�ءة بطيئة لها وتركيز 
�إليها  يعود  وقد  فيها,  ما  كل  �أخذ  �أنه  لها  قر�ءته  بعد  ي�سعر  لكنه  جيد, 
�لذ�كرة  �إنعا�ص  �أو  معينة,  نقطة  ��ستق�ساء  �أجل  من  بعد  فيما  �لقارئ 

ببع�ص �أفكارها.
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4- كتب �أقل من �ل�سابقة, ي�سعر قارئها باأنه مل ي�ستنفد كل ما فيها 
مهما ��ستخدم من مهار�ت �لقر�ءة, و�أنها ت�ستحق عودة ثانية, لكنه �إذ� 
عاد �إليها مل يجد فيها ما كان ياأمل؛ ب�سبب �أن فهمه �رتقى ب�سبب قر�ءة 
هذه �لكتب �أو غرها, وهذ� �لنوع من �لكتب يحتاج �إىل ح�سن �ختبار �أواًل, 

ثم �إىل �هتمام بالغ بها من �لقارئ.
�لقارئ  �إليها  وكلما عاد  ين�سب حمتو�ها,  نادرة جًد�, ال  5- كتب 
يه, فيكت�سف فيها �أ�سياء جديدة, و�أول هذه �لكتب و�أف�سلها  �سعر باأنها تنَمّ
تنق�سي  ال  �لذي  �لكتاب  فهو  �لكرمي,  �لقر�آن  �هلل,  كتاب  �الإط��اق  على 
عجائبه, وال ي�سنع مع كرثة �لرد�د, وال ت�ستنزف عطاء�ته, ثم كتب �ل�سنة 

و�حلديث, وكتب �أهل �لعلم و�لف�سل من �لتابعني ومن تبعهم باإح�سان.
وهذه �لكتب هي �لتي ُيطلب من �الإن�سان �أن يقر�أها على نحو م�ستمر؛ 
حتى يوؤهل نف�سه لارتقاء �إىل م�ستو�ها, و��ستكناه مكنوناتها وذخائرها.

م�سادر القراءة

هناك �أربعة م�سادر للقر�ءة, هي على �لرتيب من حيث �الأولوية: 
1- �لكتب: ومنها �لكتب �لقررة يف �لدر�سة �أو �لامعة, و�لر�جع 
و�لكتب  و�هتمامه,  تخ�س�سه  مو�سوع  يف  �الإن�سان  �إليها  يحتاج  �لتي 
للمو�سوع,  ب�سمولها  �لكتب عموًما  وتتميز  للقر�ءة �حلرة,  �لتي يختارها 
�آر�ء وماحظات, وعلى قدر  �أجز�ئه وما حو�ه من  و��ستق�سائها لميع 
من  �لكتاب  حظ  يكون  �لعر�ص,  وح�سن  و�لدقة  و�الإحاطة  �ل�سمول  هذ� 

�لودة.
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وتقدم �لكتب لاإن�سان ز�ًد� فكرًيا غنًيا و�سرورًيا حلياته, وتتيح له 
�ال�ستفادة من �لوقت, و�ستظل د�ئًما يف مقدمة �لر�جع �لهمة و�ل�سادر 
�الأ�سا�سية للمعرفة و�لتعة, وقد �سبق لنا �لكام عن �لكتب بالتف�سيل يف 

ف�سٍل �سابٍق.
مناوبة,  �أو  يومية  مادة  وهذه  و�لدوريات:  و�لجات  �ل�سحف   -2
تكمل ثقافة �الإن�سان, وتت�سل بحياته �لعامة ب�سورة مبا�سرة, وتطلعه على 
جو�نب من �لجتمع و�أمور جتري من حوله, وتر�سي حاجته �إىل �الإح�سا�ص 

باأنه مع �حلياة وجزء من �لعامل.
�جتاهات  تكوين  على  و�ل��دوري��ات  و�ل��ج��ات  �ل�سحف  وت�ساعد 
�سيا�سية و�جتماعية �أو مذهبية معينة لدى �لقر�ء, وهنا تكمن خطورتها, 
عبًد�  فلي�ص  مذهب,  كل  له  يروق  وال  ر�أي,  كل  يتبع  ال  �ل�ستنر  و�لقارئ 
للمادة �لقروءة, بقدر ما هو طالب للثقافة, متفهم و�ع وناقد, ال ي�سيع مع 

�الجتاهات �ل�سائدة يف �سحيفة �أو جملة, و�إن الزمها والزمته.
م�سادر  من  حديث  م�سدر  وهي  �لربجمة:  �حلا�سب  �أقر��ص   -3
�لقر�ءة, وهي يف حقيقتها جمموعة من �لكتب من�سوخة يف قر�ص و�حد 
ذي �سعة كبرة, وهو يعد من �أقل �ل�سادر تو�فًر�, وهو يف �لغالب يحوي 
وما  �لباري  كفتح  �لكثرة,  �الأج��ز�ء  ذ�ت  و�لكتب  و�لو�سوعات  �لعاجم 
و�سول  و�سرعة  ب�سهولة  �ل�سابقني  �ل�سدرين  عن  متتاز  وه��ي  �ساكله, 
�لقارئ �إىل مبتغاه بف�سل �لتقنية �لعالية �ل�ستخدمة يف �حلا�سب �الآل, 
وهي لي�ست يف متناول �لميع, مثلما هو �حلال يف �ل�سدرين �ل�سابقني, 
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و�لكتب  و�لو�سوعات  �لعاجم  ي�ستخدمون  �لذين  للباحثني  مفيدة  وهي 
�ل�سخمة, مبا توفره لهم من �سرعة وي�سر؛ للو�سول �إىل ما يريده �لباحث.
4- �ل�سبكة �لعنكبوتية: وهو من �أحدث م�سادر �لقر�ءة, وهو عامل 
م�ستقل بذ�ته, ويختلف عن �ل�سدرين �الأولني يف كونه متجدًد� �لعلومات 
با�ستمر�ر, وكذلك فهو متنوع �لفنون, وهو مع ذلك ال ميكن �لتحكم به 
كم�سدر على �الإطاق, فقد تختفي فيه معلومات ومو�سوعات, وقد تتبدل 
ب�سرعة, ما مل يلجاأ �لقارئ �إىل و�سائل �حلفظ �لعمول بها يف �حلا�سب 
�الآل, وهو �أ�سد خطورة من �سابقيه؛ ذلك الإمكانية �لتو��سل مع �لكاتب, 
ولذ� فهو يحتاج �إىل قارئ متفهم و�ٍع مدرك, ي�ستطيع �لتمييز بني �ل�سار 
و�لنافع, و�لغث و�ل�سمني, ال مييل مع كل �جتاه, وال ي�سر مع كل فكرة, 

وهذ� �ل�سدر لي�ص يف متناول �لميع كما هو �حلال يف �ل�سدر �ل�سابق.

فوائد القراءة

ميكننا  وال  �لنا�ص,  من  كثر  على  تخفى  ال  ع��دة  فو�ئد  للقر�ءة 
ا  ح�سرها كلها يف هذه �لر�سالة �لق�سرة �لخت�سرة, لكننا �سنذكر بع�سً
تكون  �أن  عّلها  بها؛  �لعلم   - �ل�سلم  خا�سة   - �الإن�سان  على  ينبغي  منها 

حافًز� له على �لقر�ءة, فمن فو�ئد �لقر�ءة: 
1- �أنها من �أقوى �الأ�سباب لعرفة �هلل - �سبحانه وتعاىل -, وعبادته, 
وطاعته, وطاعة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص, على وجه �سحيح وطريقة �أ�سوب مو�سلة 

�إىل مر�ساة �هلل.



242

حديقة الفقرات الثقافية

2- �أنها طريق �إىل معرفة �سرة �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص , و�أخاقه �لتي لنا 
فيها عظة وعربة, ولنا فيها �أ�سوة ح�سنة. 

ين, و�إز�لة  3- حتقيق ف�سيلة طلب �لعلم �ل�سرعي, و�لتفقه يف �لَدّ
�لهل عن �لنف�ص, مع نية �لعمل مبا علم.

و�ل�ستحب,  و�لو�جب  و�حل��ر�م,  �لفرق بني �حلال  يعرف  بها   -4
وحج  وزكاة  �ساة  من  �لعباد�ت,  تعرف  طريقها  وعن  و�لكروه,  و�لباح 

و�سيام, وغرها من �الأحكام �لهمة.
5- بها تعرف مكائد �أعد�ء �الإ�سام من �لكفرة و�للحدين, و�لفرق 

�ل�سالة ودح�سها, و�حلذر و�لتحذير منها.
6- حتقيق �لدعوة �إىل �هلل على ب�سرة. 

٧- يح�سل لاإن�سان ب�سببها �أجر عظيم وثو�ب كبر, وال �سيما �إذ� 
�لنافعة �لتي تدله على �لر,  �أو يف �لكتب  كانت قر�ءته يف كتاب �هلل, 

وتنهاه عن �ل�سر.
�أنها �سبب لعرفة �أحو�ل �الأمم �لا�سية و�ال�ستفادة مما حدث   -8

لها.
�لعالية,  و�ل�سفات  �حلميدة,  �الأخ��اق  �الإن�سان  ُتك�سب  �أنها   -٩

و�ل�سلوك �لقومي.
10- �أنها �سبب لرفعة �الإن�سان يف هذه �حلياة ويف �الآخرة؛ الأنها من 

�أ�سباب �لعلم, و�هلل - عز وجل - يقول يف حمكم تنزيله: زب مب ىب يب 
جت حت خت مت ىت يتجث رب )�لجادلة: 11(.
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 فاإن �الإن�سان كلما ز�د من قر�ءته و�ّطاعه, فاإنه �سوف يكرث علمه 
ويزد�د عمله.

11- �أنها من �أقوى �الأ�سباب - �إن مل تكن �أقو�ها - لعمارة �الأر�ص, 
ية لذلك. و�لدخول �إىل �لعلوم �لوؤَدّ

12- �أنها طريق �الإن�سان لعرفة ما ينفعه وما ي�سره يف هذه �حلياة 
من �لعلوم.

13- �أن من كرثت قر�ءته و�طاعه على �لكتب �لختلفة, ينظر �إليه 
�لنا�ص نظرة �إكبار وتقدير.

�ل�سليم,  �ل��ر�أي  و�إب��د�ء  �لتحليل  على  �لقدرة  �لقارئ  تعطي   -14
و�إذ� نقد فاإّنه ينقد بعني ب�سرة, كما تنمي قدرته على �لناق�سة و�إثر�ء 

�لجال�ص و�لنتديات بكل ما هو نافع.
بني  و�لتمييز  و�لتخيل,  �لركيز  على  �لعقلية  �لقدرة  تنمي   -15

�لو�قع و�ليال.
�أفق  وتو�سع  خ��رب�ت��ه,  وتغني  �ل��ق��ارئ,  معارف  د�ئ��رة  تو�سع   -16

تفكره.
1٧- ترثي لغة �لقارئ بالعديد من �لفرد�ت, وتنمي ذوقه. 

18- تعالج عيوبنا �لذهنية, وحتل م�ساكلنا �لنف�سية.
على  و�حلكم  �لعلومات  ي  تق�سَّ يف  و�لدقة  �ل�سبط  تعلمنا   -1٩

�الأ�سياء.
20- �أنها �سبب من �أ�سباب �إتقان �حِلَرف.
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اأ�سباب نفور النا�ص من القراءة

 �إن �لناظر يف �أحو�ل �لجتمع �الإ�سامي و�لعربي ليلحظ - ولاأ�سف 
�ل�سديد - نفور� لدى كثر من �لنا�ص من �لقر�ءة؛ لذ� فاإنه ال عجب يف 
�أن يكون �أحد �أ�سباب تاأخر �الأمة هو: هجرها للقر�ءة؛ �إذ �لقر�ءة م�سدر 
�لوعي يف �لجتمعات, ولقد ر�أينا فيما م�سى عناية �ل�سلف وحر�سهم على 
�لكتاب و�لقر�ءة, فكان نتاج ذلك - بعد توفيق �هلل.. ثم مت�سكها بدينها 
�أن �سادت �الأُمة �الإ�سامية �لعامل, و�أفا�ست على �لب�سرية جمعاء من   -

خر ح�سارتها �لز�هرة.
ولو تاأملنا يف �لعو�ئق - �أو �الأ�سباب - �لتي �أدت �إىل نفور �لنا�ص من 
�أ�سباب وعو�ئق و�هية, هي من �سنع �لنا�ص  �أن غالبها  �لقر�ءة, لوجدنا 
�أنف�سهم, كنتاج طبيعي ل�سعف �الأمة و�نحطاطها, و�سنحاول دح�ص كل 

�سبب بعد ِذكره مبا�سرة: 
1- دنو �لهّمة: فبع�ص �لنا�ص - وال حول وال قوة �إال باهلل - عنده دنو 
يف همته, مقرون ب�سعف يف عزميته, وكاأنه قد ُخلق الأجل �لنوم و�لدعة 
�إال  �لقر�ءة  باأ�سكالها, وال يعرف  �إال  �لكتب  و�لرح و�للعب, فهو ال يعرف 

بذكرها, ولهوؤالء نقول:
قد هّياأوك الأمر لو فطنت له *** فارباأ بنف�سك �أن ترعى مع �لهمل

لهم  تدع  مل  �لعي�ص  وهموم  �حلياة  م�ساغل  �أن  بع�سهم  يّدعي   -2
وقًتا للقر�ءة, وال ذهًنا �سافًيا للمطالعة, ولهوؤالء نقول: هذه حجة و�هية, 
يت�سبث بها كل ذي عزمية �سعيفة, وهّمة دنيئة, و�لد�فع لها: حبكم للر�حة 
على �لتعب و�إيثاركم لل�سهل على �ل�سعب, وال �أدل على ذلك من تف�سيلكم 
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�ل�سلف؛  تر�جم  مبطالعة  فعليكم  نافع,  كتاب  ت�سفح  على  لهو  لل�سة 
لتنظرو� كيف كانت �أوقاتهم م�سغولة بالدعوة و�لهاد وطلب �لرزق, ومع 

ذلك كانو� يقروؤون �لجلد�ت �لعديدة طلًبا للرفعة و�لزيادة يف �لعلم.
3- عدم معرفة قيمة �لقر�ءة وفو�ئدها, وقدمًيا قيل: �إن �الإن�سان 
َعُدوُّ ما يجهل. فينبغي على �الإن�سان �أن ينظر �إىل حال من يقروؤون؛ لينظر 
كيف �أثرت فيهم �لقر�ءة, ورفعت مكانهم, و�أك�سبتهم �لدقة و�سعة �الأُفق, 

وغر ذلك من فو�ئد �لقر�ءة �لتي ذكرناها �سابًقا.
على  غرهم  ويحثون  ي�سجعون  �ل��ذي��ن  �الأق���ر�ن  وج��ود  ع��دم   -4

�لقر�ءة, فالرء بقرينه, وقد قال �الأول:
عن �ل�مرء ال ت�سل و�سل عن قري��ن������ه

ف����ك����ل ق�����ري�����ن ب�����ال�����ق�����ارن ي���ق���ت���دي
�أن يتخر �لرفقة �ل�ساحلة �لتي تعينه  لذ�, فاإنه يح�سن باالإن�سان 

على �لقر�ءة, ويبتعد قدر �ل�ستطاع عن م�ساحبة �لبطالني. 
5- عدم �لت�سجيع على �لقر�ءة يف �لبيوت, و�نكباب �لطاب على 
�لقرر�ت �لدر��سية فقط, و�لو�جب على رب كل بيت: ت�سجيع �أبنائه ومن 
و�أن يكون هو قدوة لهم يف ذلك, وي�سعى لتوفر كل  �لقر�ءة,  يعول على 

دو�عي �لقر�ءة, من مكتبة ومكان وجو هادئ وما �سابه ذلك.
6- عدم �لفهم, وهذه م�سكلة �لكثرين, فهم يقولون: نحن نقر�أ, 
لكننا ال نفهم ما نقر�أ, �أو �أن �أ�سلوب �لكاتب �سعب, فا ن�ستطيع �أن نفهم, 
وعاج هذه �ل�سكلة ي�سر لن ي�سره �هلل عليه؛ �إذ ينبغي للمرء �أن ي�ساأل 
�أهل �لربة و�الخت�سا�ص عما ي�سكل عليه من كلمات ومفاهيم مل تت�سح 
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له بعد قر�ءتها قر�ءة متاأنية, وكذلك �لرجوع �إىل ما يعني على �لفهم من 
كتب �للغة و�لر�جع؛ حلل ما ��ستعجم من كلمات �أو �سروح �حلديث لفهم 
�ل�ساعدة, ويف هذ� خر  �الأخ��رى  �لر�جع  حديث معني, وغر ذلك من 
�أنه يزيد من  للقارئ, فهو يعوده على تقليب �لكتب و�لر�جعة فيها, كما 

ثروته �لعلمية. 
�لفيدة  �لكتب  قر�ءة  عن  و�الن�سغال  بالغث,  �ل�سمني  ��ستبد�ل   -٧
�لتافهة,  و�لجات  �ل�ساذجة,  و�ل��رو�ي��ات  �لهابطة,  �لق�س�ص  بقر�ءة 

و�ل�سحف �لريا�سية و�لفنية, وغرها.
8- عدم �لركيز: وهذه م�سكلة ي�سكو منها كثرون فيقولون: نحن 
نقر�أ, لكننا نختم �ل�سفحة دون ��ستيعابها, وننهي �لكتاب دون �أن نخرج 
بفائدة, وننظر فيه وعقولنا �ساردة. ولهوؤالء نقول: �إن تركيز �لذهن لي�ص 
�لتغلب  يتطلب  كما  و�سرًب�,  مر�ًنا  يتطلب  وهو  �الأهمية,  �لقليل  بال�سيء 
على �لوؤثر�ت �لقلقة, و�لتاعب �لبدنية, من جتنب لل�سو�ساء و�الإجهاد, 
ا يف  و�تخاذ �لو�سع �ل�سحيح للج�سم يف �أثناء �لقر�ءة, ومما ي�ساعد �أي�سً

تركيز �لذهن: قر�ءة كل ما هو �سيق ونافع من �لو�سوعات.
�لكتب  ق��ر�ءة  من  �لقر�ءة,  بدء  عند  �سعبة  باأمور  �ال�سطد�م   -٩
�لطويلة, و�لكتب �سعبة �لفهم, �أو �الفتقار �إىل �لربة يف �ختيار �الأف�سل 
من �لكتب, وينبغي على �لرء �أن يبتدئ يف قر�ءته بقر�ءة �لكتب �لق�سرة 
ذ�ت �الأ�سلوب �ل�سل�ص و�ل�سيق, و�أن ي�ستعني باأهل �لربة يف �ختيار �لنافع 

و�لنا�سب من �لكتب.
�أ�سعار �لكتب, وميكن �لتغلب على هذه �ل�سكلة بارتياد  10- غاء 
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مكتبات �ل�ساجد, �أو بيوت �الأ�سدقاء, �إن وجد فيها مكتبات, �أو �لكتبات 
�لعامة.

 تناق�سات
القراءة النافعة، والقراءة ال�سارة

يرى بع�ص �لنا�ص ممن منَّ �هلل عليهم بنعمة حب �لقر�ءة و�الطاع 
و�لرغبة يف �لعرفة, فرى كثًر� من هوؤالء ال ي�ستفيد من هذه �لوهبة �إالَّ 
يف قر�ءة �أ�سياء �إن مل ت�سر فهي ال تنفعه, فر�ه يجمع �أنو�ًعا من �ل�سحف 
و�ألو�ًنا من �لجات و�أ�سناًفا من �لرو�يات عليها وي�سيع بذلك �أوقاًتا من 

عمره �لق�سر دون �أن ي�ستفيد منها �سيًئا يقربه �إىل �هلل .
�إن حمبة �لقر�ءة نعمة عظيمة ينبغي للعبد رعايتها و�سرفها فيما 
�أن ي�ستفيد من وقته يف قر�ءة  ينفعه . فمن رزق هذه �لنعمة, فاإن عليه 
�لقر�آن وحفظه �أو قر�ءة �الأحاديث �لنبوية �أو �لنظر يف كام �أهل �لعلم 
�لنا�ص  �إليها  يحتاج  �لتي  �ل�سائل  يف  و�أقو�لهم  فتاويهم  على  و�الط��اع 

جميًعا لي�ستقيم لهم �أمر دينهم ودنياهم .

التلفاز يحل حمل القراءة

تعد در��سة نوتل )�لتي بعنو�ن "تاأثر �لتلفاز: جتربة حية يف ثاثة 
م�ساهدة  �آث��ار  مبا�سرة  فح�ست  �لتي  �لدر��سات  �أهم  من  جمتمعات"( 
ثاثة  يف  �لتلفاز  �أث��ر  ر�سد  ثم  �لدر��سة,  هذه  يف  �الأطفال  على  �لتلفاز 

جمتمعات كندية, متجاورة ومت�سابهة من �لناحية �لدميوغر�فية.
�لجتمع  �لثاثة:  �لجتمعات  يف  �الأطفال  جامعيون  د�ر�سون  �خترب 
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�الأول �لذي ال يوجد فيه قناة بث �لتلفاز, و�لجتمع �لثاين �لذي يوجد فيه 
قناة و�حدة لبث �لتلفاز منذ ع�سر �سنو�ت, و�لجتمع �لثالث �لذي فيه عدد 
�الأطفال يف  �أن  �سنو�ت, فوجدو�  ا منذ ع�سر  �أي�سً �لتلفاز  من قنو�ت بث 
�لجتمع �الأول متقدمون يف �لقر�ءة, ويظهرون بر�عة يف �الإبد�ع, يف حني 

ال يوجد فرق بني �لجتمعني �الآخرين.
ولكن بعد من دخول �لتلفاز �إىل �لجتمع �الأول فقد �أطفاله تفوقهم 

يف �لقر�ءة ويف �الإبد�ع.
يف  متفوقني  �الأول  �لجتمع  يف  �الأط��ف��ال  ك��ان  ل��اذ�  نت�ساءل:  هنا 

�لقر�ءة, ولاذ� فقدو� ذلك �لتفوق بعد دخول �لتلفاز على جمتمعه؟
�لد�خلية  �ل�سورة  مفهومي  خ��ال  من  ذل��ك  تف�سر  ميكن  رمب��ا 

و�ل�سورة �لارجية.

هل ق�سى التلفاز على مطالعة الكتب؟

 �إن للتلفاز تاأثًر� مزدوًجا على �لطالعة: فهو يحل حمل �لكتب �الآنية 
�أو �ل�سحف عندما يقدم م�سموًنا م�سابًها من �لعلومات, لكنه يف �لوقت 

نف�سه ي�سغل جزًء� �آخر من وقته بالقر�ءة.
من �لوؤكد �أن �لتلفزيون ي�سكل حتواًل تقنًيا مهًما �سرق من �لكتاب 
و�ل�سحيفة جزًء� كبًر� من �أهميتها؛ الأنه يقدم �حلدث يف �سكل �أ�سرع, 

وحتى �أحياًنا يف �سكل مبا�سر.
ولكن؛ يف �لقابل, ياحظ �أن تاأثر �لتلفاز على بع�ص �أنو�ع �لكتب 
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�إنه ال ي�سكل مناف�ًسا لها قيا�ًسا �إىل  هو �أكرث تعقيًد� مما يت�سور؛ بحيث 
�لبلد�ن  ويف  فرن�سا  يف  �أجريت  �لتي  �لتحقيقات  كل  و�أظهرت  �ل�سمون, 
�أو  �أقل  يقروؤون  باأنهم  �نطباع  لديهم  �ل�ساهدين  "�الأنكلو�ساك�سونية" �أن 
حتى ال يقروؤون يف وجود �لتلفاز, لكن هناك مفارقة: �أن عدد �لكتب �لباعة 
يرتفع كل عام ب�سرعة �أكرب بكثر من �زدياد �ل�سكان, وحتى من �زدياد 
�أو �لبد�ئية  �أن كتب �ليال �لعلمي �الأ�سا�سية  عائد�تهم. يبدو يف �لو�قع 
�لق�س�ص  �إىل  بالن�سبة  كذلك  �الأم��ر  لي�ص  ولكن  �لتلفاز,  �أم��ام  تر�جع 
�الأكرث تعقيًد� �أو �لكتب �لتقنية �لتي ت�سهد تطوًر� با�ستمر�ر, يو�زي �رتفاع 

م�ستوى �لتعليم لدى �لقر�ء.
بالت�سدي  �سنني  ع�سر  نحو  قبل  �لنا�سرون  قام  نف�سه,  �لوقت  ويف 
�لتي  �لكتب  طبع  ف��اأع��ادو�  �الإج����ر�ء�ت,  من  ع��دد  عرب  �لتلفاز,  لظهور 
متناول  يف  تكون  حتى  و�لرب�مج,  �الأف��ام  لبع�ص  كن�سو�ص  ��ستخدمت 
�لقارئ يف �لوقت نف�سه �لذي يعر�ص فيه �لفيلم, كما ت�ساعفت �لرب�مج 

�الأدبية �لتي حت�ص على �الهتمام بالطالعة.
و�سعبية,  تاأدية مهمة قدمية جًد�  �إىل  �لتلفزيون  �لعنى, عاد  بهذ� 
هي مهمة �لبائعني �لتجولني, �لذين قامو� ما بني �لقرنني �ل�سابع ع�سر 
و�لتا�سع ع�سر باإي�سال �لكتب �إىل عمق �الأرياف, من خال ن�سر جمموعات 

�سهرة, مثل "�لكتبة �لزرقاء".
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كيف ت�سبح القراءة متعة له؟

يوؤكد �لربويون �أن �لطالعة تنمي قدر�ت �لطفل �للغوية و�لتعبرية 
وتغني خميلته وت�سهم يف جناحه �لدر�سي, لكن مع بدء �لدر��سة ي�سر 
�الأهل �أكرث ت�ساهًا مع طفلهم يف ما يتعلق بالكتاب, ويذهب بع�سهم �إىل 

�أنه ال حاجة للطفل �إىل �لطالعة؛ �إذ يكفيه �لقيام بو�جباته �لدر�سية.
وهذ� خطاأ؛ الأن ربط �لطالعة بكتاب �لدر�سة يدفع �لطفل �إىل �لظن 
�أنها و�جب مدر�سي ينتهي عند حلول �ل�ساء, بينما يجب �أن تكون �لطالعة 

ن�ساًطا ترفيهًيا مفيًد� يقوم به.
فالطفل  �لن�ساط؛  للبدء يف ممار�سة هذ�  �سن معينة  ولي�ص هناك 
يف �ل�سنة �الأوىل من عمره يظهر �هتمامه بالكتاب, فكم مرة تاحظ �الأم 
�بنها يف �أثناء ت�سفحه كتاًبا يحوي ر�سوًما ملونًة, وكم مرة ياأخذ �لطفل 

�ل�سحيفة �لتي يقر�أها و�لده حماواًل معرفة حمتو�ها.
�إىل �لطفل هو م�سدر الكت�ساف ما يدور حوله,  بالن�سبة  فالكتاب 
وتعويد �لطفل على �لقر�ءة يف �سن مبكرة ي�سهم يف �إغناء قدر�ته �للغوية 
عاقته  توطد  �أنها  �إىل  �إ�سافة  �لعرفية,  مد�ركه  ويطور  �لتعبر,  يف 
�أثناء  يف  �أح�سانه  يف  طفله  �أحدهما  ي�سع  حني  �الأب  �أو  بو�لديه,فاالأم 
�لقر�ءة فهو ي�سعره بدفء عاطفته وحنانه, �الأمر �لذي يعزز ثقته بنف�سه 

وي�سهم يف تطوير منوه �لنف�سي و�ل�سلوكي.
ومن �لاحظ �أن �لطفل يطلب من و�لدته �إعادة قر�ءة �لكتاب نف�سه 
مر�ت عدة, ويطرح �أ�سئلة خمتلفة عن �لتي �ساألها يف �ل�سابق, فهو يف كل 

مرة يكت�سف �أموًر� جديدة تثر ف�سوله.
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على طريق القراءة
يف �أو�خر �سيف عام )1٩51م( �جتمع يف و��سنطن نفر من �لكتاب 
و�لنا�سرين و�أمناء �لكتبات وروؤ�ساء �أق�سام �لثقافة و�الإر�ساد, وكان �لذي 
يعنيهم وي�سيطر على تفكرهم �أن يجيبو� عن هذ� �ل�سوؤ�ل: "لقد �أ�سبحت 
يحيا  �أن  ي�ستطيع جمتمع  ال  �أم��ًر� حيوًيا  �لع�سر �حلديث  )�لقر�ءة( يف 
نفعله  �أن  �لذي ميكن  فما  ترًفا..  تعد  ومل  �ليوم حاجة  �أ�سبحت  دون��ه.. 

لن�سجع �لنا�ص على �لقر�ءة, ونرغبهم باال�ستز�دة منها؟".
و�أنا �أقول: �إذ� كانت )�لقر�ءة( عند �الأمريكيني قد �أ�سبحت )�الآن( 
ويف )�لع�سر �حلديث( �أمًر� حيوًيا وحاجة ملحة, ب�سبب حد�ثة عهدهم 
ت )�قر�أ(: �أول كلمة هبط بها  باحل�سارة, فاإنها عندنا لكذلك منذ �أن دوَّ
ح��ر�ء, فرددت  غار  ملسو هيلع هللا ىلص يف  �هلل  ر�سول  على حممد  �ل�سماء  من  جربيل 
�أ�سد�وؤها يف جنبات مكة, وهّب لها �أجد�دنا من نومهم �لعميق, و�نطلقو� 
على هديها يقروؤون وحي �ل�سماء, ويقروؤون علوم �لدنيا �لتي كانت �سائدة 
�إليها,  و�أ�سافو�  وطوروها  حفظوها  ��ستوعبوها,  �إذ�  حتى  ع�سرهم,  يف 
وكانت  باأ�سمائهم,  وي�سمى  �إليهم  ين�سب  ي��ز�ل  ال  مما  �لكثر  و�أب��دع��و� 
ح�سيلتهم من �لكتب �أعلى ح�سيلة عرفتها �لب�سرية يف �لتاريخ, وفهار�ص 
به  �حتفظت  بع�سها  �لعناوين,  من  �الآالف  ع�سر�ت  ت�سم  خمطوطاتهم 
�لذين  �لهمج  وغزو�ت  �لفنت,  رياح  به  ع�سفت  وبع�سها  �لكتب,  خز�ئن 

)ال يقر�أون(.
و�إذ� كنا قد �نتابتنا غفوة طويلة, تخلفنا ب�سببها عن ركب �حل�سارة, 
�سرتنا  لنعود  وحفزنا  �إيقاظنا,  على  ق��ادرة  تز�ل  ال  )�ق��ر�أ(  كلمة  فاإن 

�الأوىل.
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القراءة الدائمة تعلم م�ستمر

 عن طريق �لقر�ءة ينطلق �لفرد يف �لتعليم �ل�ستمر �لذي �أ�سحى 
�سرورة لو�كبة �لتطور �لعلمي و�لفني, وللتكيف �ل�سخ�سي مع �لتغر�ت 

�ل�سريعة, و�ل�ستحدثات �لع�سرية, وتو�سيع مدة روؤية �لفرد لاأ�سياء.
معلوماته  يجد  �سوف  فاإنه  �ل��ف��رد,  تخ�س�ص  جم��ال  ك��ان  ومهما 
تتناق�ص عاًما بعد عام �إذ� �أهمل �لقر�ءة, بينما �لعرفة تتفجر من حوله, 
�سو�ء يف نطاق �خت�سا�سه �لهني, �أم يف نطاق عامل �الأفكار �لذي ال يكف 
يف  �ل�سر�سلني  باحلالني  وال  بالتثائبني  عابئ  غر  �حلثيث,  �ل�سر  عن 

�لتاأمات, وال بالعابثني �ل�سادرين يف �لغفات.
�إن �لقر�ءة �ل�ستمرة هي وحدها طريقِك �إىل �لتكيف مع �لعامل من 
حولِك, وهي د�أب جميع �الأمم �لطلعة �إىل غٍد �أف�سل, وهي ما عرب عنه 
�أ�سافنا, �سعاًر� رفعوه )طلب �لعلم من �لهد �إىل �للحد(, و�سلوًكا طبقوه 

�إمياًنا منهم باأن )طلب �لعلم فري�سة(.
�أما �الإهمال و�لغفلة و�الإخاد �إىل �للهو, و�إر�حة �لعقل من تفكر, 
دون �أن تقدم له �لز�د �لذي يحفظ عليه حياته, و�لريا�سة �لذهنية �لتي 
تكفل له منوه, ف�سوف يوؤدي ذلك به �إىل �ل�سمور طبًقا ل�سنة �هلل يف �الأحياء 
�إىل  ب�ساحبه  ذلك  يدخل  و�سوف  ي�سمر(,  ت�ستخدمه  ال  �لذي  )�لع�سو 
�أهله يف نومهم �لعميق.. فاإذ� قدرت  )�لكهف( ليغم�ص عينيه, م�سارًكا 
له ذ�ت يوم )�سحوة(, فوجئ مبا مل ياألفه, وده�ص لا مل يعرفه, و�أنكر ما 
حوله, وتلطف عائًد� �أدر�جه �إىل كهفه, قبل �أن ي�سعر به �لنا�ص, فياأخذو� 

به �إىل متاحف �لتاريخ.
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من اأجل تكوين عادة القراءة

 لقد ر�أينا �ل�سعوبات �لمة �لتي تعر�ص �سبيل �لتغير, وتكتنف 
�إىل  �ل�سدئني  �لقر�ء  و�إعادة  �لقر�ءة,  �لعزوف عن  �إ�ساح عيب  طريق 

ميادين عامل �لقر�ءة من جديد.
ونتعهدها  �لطفولة,  منذ  �ل��ق��ر�ءة  ع��ادة  بتكوين  نبد�أ  ال  فلماذ� 
بالرعاية و�ل�سيانة؛ حتى ال تعتل, وال يك�سوها �ل�سد�أ؟ فننعم يف ظال 
جمتمعنا  ويزخر  و�لكتاب,  �لفكر  قيمة  عندنا  وتعلو  �ل��ق��ارئ,  �لجتمع 
وي�سبح  �لعلمية,  و�لندو�ت  �لفكرية,  و�لحاور�ت  �الأدبية,  بالناظر�ت 
لقاء�تهم  يف  �لنا�ص  �أحاديث  وت�سبح  مهمل,  غر  متد�واًل  لدينا  �لكتاب 
و�سهر�تهم و�أوقات فر�غهم و�سمرهم عن �الأفكار �لديدة, و�لنظريات 
بع�سهم  ين�سدها  �ل��دي��دة,  و�لق�سائد  �ل��دي��دة,  و�لكتب  �ل��دي��دة, 
لبع�ص, يحتدم �لنقا�ص حولها تارة, ويهد�أ �أخرى, مرتاًحا �إىل روعة ق�سة 
�أحا�سي�ص  ورهافة  لعامل,  نظرية  وحد�ثة  لوؤلف,  فكرة  ون�ساعة  لكاتب, 

ق�سيدة ل�ساعر.
باحلركة  م��و�ًر�  جمتمًعا  �أتخيله  �لقارئ  �لجتمع  هذ�  ر�ئع  هو  كم 
يقومها,  يوجهها,  و�الأفكار,  و�لفن  �الأدب  حركة  ير�سد  و�الإب��د�ع  و�لنمو 

ينميها, ي�سقلها, يرتفع بها عن �الإ�سفاف و�الجر�ر.
�إىل مزيد من  بيدهم  وياأخذ  �أدب��اءه, مفكريه, علماءه,  ي�سجع  �إنه 

�لعطاء, بل �إنه لقادر على �أن يبعثهم من �لوت, و�أن يخلقهم من �لعدم.
�إنه �لربة �ل�سبة �لغنية �لقادرة على �إنبات �الأفكار.. �إنه �لناخ 
��ستن�ساق  �إىل  �أت��وق  �أع�سقه..  �إنني  و�الإب���د�ع..  للنماء  �لائم  �ل�سايف 
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عبره.. �أرنو �إىل تفيوؤ ظاله �لو�رفة.. �أحلم بالعي�ص يف جنانه.. كم يهزين 
منظر �أبوين ي�سطحبان طفلهما �إىل )مكتبة( ليختار منها )كتابه(. كم 
ي�ستهويني م�سهد �ساب يف حافلة مكّب على )كتاب( يلتهم �سفحاته غر 
ملتفت �إىل مغريات �لطريق �أو منفر�ته. كم يثر م�ساعري ملتقى �سباب 
يتبادلون �أطر�ف �حلديث حول فكرة قر�أها �أحدهم يف )كتاب جديد(. 
كم �أ�سعر بال�سمو عندما �أرى �ل�سباب �لثقف يرفع حتى يف �سمره ولهوه 

وترفيهه �إىل م�ستوى �لفن و�الأدب �لرفيع.
ال �أريد لهذه �ل�سورة �حلالة �أن تهتز مب�ساهد هابطة من جمتمع 
لهوه,  و�أدو�ت  ج�سده,  و�سهوة  بطنه,  بلغة  يتحدث  �لقر�ءة,  عن  عازف 
وال  ماًء  مت�سك  ال  جمدبة  قيعان  فذ�ك  ��ستهاكه,  و�سلة  عبثه,  وو�سائل 

تنبت كاأً, بل هو مقربة لدفن �للكات, تغ�ص باالأمو�ت.
يكون  و�أن  حقيقة,  �إىل  �حللم  يحول  �أن  جمتمع  �أي  با�ستطاعة  �إن 
)جمتمع �لقر�ءة( �إذ� ت�سافرت جهود �أبنائه وموؤ�س�ساته, وقام كل منها 

بدوره, وتعاونت على �أد�ء و�جبها �الأول و�لكبر.
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من فوائد قراءة الكتب

1- طرد �لو�سو��ص و�لهم و�حلزن.
2- �جتناب �لو�ص يف �لباطل.

3- �ال�ستغال عن �لبطالني و�أهل �لعطالة.
و�لتحلي  �للحن  عن  و�لبعد  �لكام  على  وتدريبه  �لل�سان  فتق   -4

بالباغة و�لف�ساحة.
5- تنمية �لعقل وجتويد �لذهن وت�سفية �لاطر.

6- غز�رة �لعلم وكرثة �لحفوظ و�لفهوم.
٧- �ال�ستفادة من جتارب �لنا�ص وحكم �حلكماء و��ستنباط �لعلماء.
�لو�عية  �لثقافات  و�لطالعة على  للعلوم  �لها�سمة  �لَلكة  �إيجاد   -8

لدورها يف �حلياة.
٩- زيادة �الإميان, خا�سة يف قر�ءة كتب �أهل �الإ�سام, فاإن �لكتاب 
من �أعظم �لوعاظ ومن �أجل �لز�جرين, ومن �أكرب �لناهني, ومن �أحكم 

�الآمرين.
من  وللوقت  �لت�سرذم  من  وللقلب  �لت�ستت  من  للذهن  ر�حة   -10

�ل�سياع.
�لعبارة,  ومق�سود  �لادة,  و�سياغة  �لكلمة,  فهم  يف  �لر�سوخ   -11

ومدلول �لملة, ومعرفة �أ�سر�ر �حلكمة.
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اأ�سغر كتاب يف العامل

�لعامل,  يف  كتاب  �أ�سغر  �لتطبيقية  للفنون  مو�سكو  متحف  ميلك 
عنو�نه )�لقر�سان( وهو ي�سم خمتار�ت من ق�سائد �ل�ساعر �الأوكر�ين 
�لليمر  �أع�سار  �لتناهي يف �ل�سغر �ستة  تار��ص �سيفت�سكو, ويبلغ حجمه 
ميكن  ال  ق�سائد  �أرب��ع  فيها  �سفحة,  ع�سرة  �ثنتي  على  وينطوي  �لربع 
قر�ءتها �إالَّ من خال �لجهر �أو )�ليكرو�سكوب(؛ �إذ يبلغ قيا�ص كل حرف 
)0.0035( من �لليمر, وغاف �لكتاب ورقة وردة وهو مربوط بخيط 
يف �سمك خيوط �لعنكبوت, ويعود �سنع هذه �لن�سخة �إىل مهند�ص رو�سي 
يف مدينة كييف يدعى نيكوى �سرجيفت�ص وياردري�ستي, �لذي �أعد بنف�سه 

كل �الأدو�ت �لتي ��ستلزمها هذ� �لعمل.
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اأول من ترجم الكتب العلمية اإيل العربية

جماالت  يف  �لعلمية  �لكتب  من  و�لنقل  بالرجمة  ��ستغل  من  �أول 
�لطبيعة و�لطب و�لفلك وغرها, هو خالد بن يزيد بن معاوية �لذي رف�ص 
بالعلم وجمال�سة  مولًعا  كان  فقد  للعلم,  ليتفرغ  �أبيه  بعد  �لافة  ت�سلم 
"وكان خالد بن يزيد  "�لبيان و�لتبيني":  �لعلماء, قال عنه �لاحظ يف 
�أول من  وكان  �الأدب, وحكيًما,  �أديًبا كثر  �لر�أي  و�ساعًر�, وجيه  خطيًبا 
�هتم بالرجمة وقّرب �أهل �حلكمة وروؤ�ساء �أهل �ل�سناعة, وترجم كتب 
�لنجوم و�لكيمياء و�لطب و�حلروب و�الآد�ب و�الآالت و�ل�سناعة " - رحمه 

�هلل - ُتويف �سنة )85ه�(.
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الكتابة على الراأ�ص

ويف  �سبي,  ور�أ���س��ه يف حجر  م���وؤدب,  على  دخلت  �ل��اح��ظ:  ق��ال 
�أذنه خرقة معلقة, وكان �لوؤدب �أ�سلع, و�ل�سبي يكتب يف ر�أ�سه, وميحوه 
�ل�سبي  ي�سنع  �لذي  ما هذ�  له:  فقلت  �أخ��ري,  يكتب مرة  ثم  بالرقة, 
له لوح, وال مال  يتيم, ولي�ص  �ل�سبي  يا فان, هذ�  ر�أ�سك؟ قال ل:  يف 

ي�سريه به, فاأنا �أعطيه ر�أ�سي يكتب فيه �بتغاء ثو�ب �هلل.
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اأخطار يتعر�ص لها الكتاب

�إنقا�ص  �إىل  ت��وؤدي  �لتي  �الأخطار  من  �لعديد  �إىل  �لكتاب  يتعر�ص 
عمره, وعليه فيجب على �لرء �أن يتنبه لثل هذه �الأخطار ليتافاها, ومن 

هذه �الأخطار: 
يعر�سه  مما  طويلة,  لفرة  مقلوًبا  �أو  مفتوًحا  �لكتاب  �إبقاء   -1

للتمزق و�الت�ساخ. 
2- فتح �لكتاب بقوة وتقليب �سفحاته ب�سرعة. 

3- و�سع �لكتاب ب�سكل مائل يف �لكتبة.
�حلجم؛  �ل�سغرة  �الأخ��رى  فوق  �حلجم  �لكبرة  �لكتب  و�سع   -4

مما يجعل �الأخرى عر�سة للتلف. 
5- تعري�ص �لكتاب لا قد يت�ساقط عليه من �الأطعمة و�الأ�سربة. 

�لتلف  �إىل  بها  يوؤدي  مما  وحر�رتها,  لل�سم�ص  �لكتاب  تعري�ص   -6
و�لتمزق. 

٧- حتويل �لكتاب �إىل �سندوق يحوي �الأقام و�الأور�ق. 
8- رمي �لكتاب �أو �إلقاوؤه من �أعلى. 

للرطوبة,  يعر�سه  مما  مبا�سرة,  �الأر���ص  على  �لكتاب  و�سع   -٩
وبالتال للتلف. 

10- �لكتابة عليه باأقام غليظة �أو ب�سكل قوي. 
11- �تخاذ �لكتاب متكًئا ُيتكاأ عليه. 

12- و�سع �لكتب يف كر�تني حلفظها, و�ل�سحيح حفظها يف �سناديق 
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�أو خز�ئن حديدية, وقد جمع �أحد �ل�سعر�ء بع�ص هذه �الأخطار فقال:
كتب يف  �ل��م��ع  دون  ب��احل��ف��ظ  ع��ل��ي��ك 

ف�������اإن ل��ل�����ك�����ت��������ب �آف�����������ات ت�����ف�����رق�����ه�����ا
حت��رقه��ا و�ل��ن��������ار  ي��غ�����رق�����ه�����ا  �ل�������اء   

و�ل����ف����اأر ت��خ��رق��ه��ا و�ل��ل�����ص ي�����س��رق��ه��ا
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مو�سوعة الأ�سئلة والأجوبة

 حتتوي هذه الفقرة على عدد كبري من الأ�سئلة املتنوعة منها الأ�سئلة 
والعلمية، وغريها من حقول  والريا�سية،  والثقافية، والجتماعية،  الدينية، 

العلم.
والثقايف  الديني  املـــردود  ذات  الأ�سئلة  انتقاء  على  باحلر�ض  فاأو�سي   
احل�سيلة  هــو  النهاية  يف  الأكـــرب  فالغر�ض  املتميز؛  املــعــريف  والــهــدف  اجلــيــد، 

الثقافية واملعرفية، عالوة على خلق جو من احلما�ض والتنويع والإثارة.
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 - اأوًل: اأ�صئلة قراآنية:
�ص/ ما �ل�سور �لقر�آنية �لتي بد�أت باحلمد هلل؟
ج/ �لفاحتة, و�الأنعام, و�لكهف, و�سباأ, وفاطر.

�ص/ يف كم �سنة �أنزل �لقر�آن �لكرمي على ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؟
ج/ يف ثاث وع�سرين �سنة.

�ص/ ما �الأ�سهر �حلرم؟
ج/ ذو �لقعدة, وذو �حلجة, وحمرم, ورجب.

�ص/ ما �لليال �لع�سر؟ 
ج/ هي �لع�سر �الأَُُول من ذي �حلجة.

�ص/ من )�لغ�سوب عليهم(؟
ج/ �ليهود.

�ص/ من )�ل�سالون(؟
ج/ �لن�سارى وكل من �ساكلهم.

�ص/ ما )�حلطمة(؟
ج/ �لنار.

�ص/ ما �أ�سهر �لعلوم �لا�سة بالقر�آن �لكرمي؟
ج/ �لتجويد, و�لقر�ء�ت, و�لتف�سر, وعلوم �لقر�آن.
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�ص/ كم عدد �أجز�ء �لقر�آن �لكرمي؟
ج/ ثاثون جزًء�.

�ص/ ما هي �أ�سماء يوم �لقيامة �لتي وردت يف �لقر�آن �لكرمي؟
ج/ �لقيامة, و�لقارعة, و�حلاقة, و�ل�ساعة, و�ليوم �الآخر, و�لبعث, 
�لمع,  وي��وم  �لف�سل,  وي��وم  و�لو�قعة,  �لعظيم,  و�لنباأ  �لتغابن,  وي��وم 

و�لطامة �لكربى, و�ل�ساخة, و�لر�جفة.
�ص/ يف �أي �سورة ورد ذكر غزوة تبوك؟

ج/ يف �سورة �لتوبة.
�ص/ ما هي �ل�سورة �لتي ختمت با�سم نبيني؟

ج/ �سورة �الأعلى.
�ص/ من هو �لذي رتب �سور �لقر�آن كما هي �الآن يف �ل�سحف؟

ج/ ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص.
�ص/ لاذ� �سميت �سورة �لبقرة بهذ� �ال�سم؟

ج/ لورود ق�سة �لبقرة فيها.
�ص/ ما هي �حل�سرة و�لطائر �للذ�ن تكلما كما جاء يف �لقر�آن �لكرمي؟

ج/ �لنملة و�لهدهد.
�آية من  �لتي ورد لفظ �لالة )�هلل( يف كل  �ل�سورة  �ص/ ما هي 

�آياتها؟
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ج/ �سورة �لجادلة.
�ص/ كم عدد �لقر�ء�ت �ل�سحيحة للقر�آن �لكرمي؟

ج/ ع�سر قر�ء�ت.
�ص/ على كم حرف �أُنزل �لقر�آن �لكرمي؟

ج/ على �سبعة �أحرف.
�ص/ ما �أعظم �آية يف �لقر�آن �لكرمي؟

ج/ �آية �لكر�سي يف �سورة �لبقرة.
�ص/�سورتان يف �لقر�آن �لكرمي بد�أت �الأوىل بكلمة �نتهت بها �لثانية, 

ما هما؟
ج/ �سورتا �لقدر و�لفجر.

�ص/ �سورة يف �لقر�آن ذكرت فيها �لب�سملة مرتني, ما هي؟
ج/ �سورة �لنمل.

�ص/ ما هي �ل�سورة �لتي بها �سجدتان؟
ج/ �سورة �حلج.

�ص/ ما هي �ل�سورة �لتي نزلت يف يهود بني �لن�سر؟
ج/ �سورة �حل�سر.

�ص/ يف �أي �سورة من �لقر�آن �لكرمي ورد ذكر �ل�سعر�ء و�سفاتهم؟
ج/ يف �سورة �ل�سعر�ء.
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�ص/ ما هو �سبب نزول �سورة �الإخا�ص؟ 
لنا,  و�سفه  ربك  لنا  �أن�سب  ملسو هيلع هللا ىلص:  للر�سول  قالو�  �ل�سركني  �أن  ج/ 

فنزلت �ل�سورة.
�ص/ ما معنى قوله تعاىل: زب ۈ ٴۇۋ رب )�لق�س�ص: 4(؟

ج/ �أي ي�ستبقي ن�ساءهم للخدمة وال يقتلهن.
�ص/ ما هي �سورة بني �إ�سر�ئيل؟

ج/ �سورة �الإ�سر�ء.
�ص/ كم �سجدة يف �لقر�آن �لكرمي؟

ج/ خم�ص ع�سرة �سجدة.
�ص/ عرف �لقر�آن �سرًعا؟

ج/ هو كام �هلل �سبحانه غر خملوق, منزل على حممد ملسو هيلع هللا ىلص باللغة 
�لعربية �لعجزة �لوؤيدة له, متحٍد به �لعرب, متعبد بتاوته, منقول �إلينا 

بالتو�تر.
- ثانًيا: اأ�صئلة دينية ومتنوعة:

1- من �ل�سحابي �لذي لقب باأمني هذه �الأمة؟
هو �أبو عبيدة عامر بن �لر�ح - ر�سي �هلل عنه-.

2- من �ل�سحابي �لذي �سماه �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص غ�سيل �لائكة؟ 
هو حنظلة بن �أبي عامر - ر�سي �هلل عنه- .
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3- من حو�ري �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
�لزبر بن �لعو�م - ر�سي �هلل عنه-.

4- من �لذي كان يطلق عليه �سيد �لقر�ء وهو من كتاب �لوحي؟ 

�أبي بن كعب - ر�سي �هلل عنه-.

5- من قائد معركة باط �ل�سهد�ء؟ 

عبد �لرحمن �لغافقي- ر�سي �هلل عنه- .

6- من قائد معركة نهاوند؟ 

�لنعمان بن مقرن - ر�سي �هلل عنه- .

٧- من �لذي جمع �لنا�ص يف �لر�ويح؟ 

عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل عنه- .

8- من �لثاثة �لذين تخلفو� عن غزوة تبوك؟ 

- ر�سي �هلل  �أمية  بن  �لربيع, وهال  بن  وم��ر�رة  مالك,  بن  كعب 
عنهم - .

٩- من �لتي تزوجها �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص وهي بكر؟ 

عائ�سة بنت �أبي بكر - ر�سي �هلل عنهما - .

10- من �أول من �سكل �الأحرف بال�سحف؟ 

�أبو �الأ�سود �لدوؤل - ر�سي �هلل عنه- .
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11- من �أخت �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص من �لر�ساعة؟ 
�ل�سيماء - ر�سي �هلل عنها- .

12- من قاتل عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل عنه-؟ 
�أبو لوؤلوؤة �لجو�سي لعنه �هلل.

13- من �آخر ن�ساء �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص موتا؟ 
�أم �سلمة - ر�سي �هلل عنها- .

14- من �لبخاري؟ 
هو �الإمام حممد بن �إ�سماعيل �لبخاري - رحمه �هلل - .

15- من �ل�سحابي �لذي �أمره �لر�سول عليه �ل�ساة و�ل�سام بتعلم 
لغة �ليهود فتعلمها يف خم�سة ع�سر يوًما؟

زيد بن ثابت - ر�سي �هلل عنه- .
16- من �ل�سحابي �لذي ولد يف بطن �لكعبة؟

حكيم بن حز�م - ر�سي �هلل عنه- .
1٧- من �لوحيد �لذي جاءت كنيته يف �لقر�آن؟ 

�أبو لهب.
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  بقوله  �لق�سودة  من   -18

پ رب؟
خولة بنت ثعلبة - ر�سي �هلل عنها- . 
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1٩- من دليل �لنبي و�أبي بكر يف �لهجرة من مكة للمدينة؟
عبد �هلل بن �أريقط.

و�ل�سام-  �ل�ساة  -عليه  �لنبي  �أم��ره  �لذي  �ل�سحابي  من   -20
بالبقاء عند �أمه يف معركة بدر؟ 

�أبو �أُمامة - ر�سي �هلل عنه- .

21- من �لذي دعا له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قائًا: �للهم فقهه يف �لدين وعلمه 
�لتاأويل؟

عبد �هلل بن عبا�ص - ر�سي �هلل عنه- .

22- من �ليهودية �لتي حاولت قتل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بال�سم؟ 

زينب بنت �حلارث, ويقال �إنها �أ�سلمت بعد ذلك. 

23- من موؤلف �سل�سلة �لعبقريات يف �الأدب �لعربي؟ 

�الأديب �لعقاد - رحمه �هلل - . 

24- من �ل�سحابي �لذي ُلقب بال�سهيد �الأعرج؟

عمرو بن �لموح - ر�سي �هلل عنه- .

25- من �ل�سحابي �لذي بارز عمرو بن ود يف غزوة �الأحز�ب وقتله؟

علي بن �أبي طالب - ر�سي �هلل عنه- .

26- من �ل�سحابي �لذي قال: �أنا �لذي �سمتني �أمي حيدرة؟
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علي بن �أبي طالب - ر�سي �هلل عنه- .
2٧- من زوجة �ل�سحابي زيد بن حارثة ر�سي �هلل عنه؟

�أم �أمين بركة بنت ثعلبة �حلب�سية - ر�سي �هلل عنها- .
28- من �لذي قاد �ليهود �سد �لكنعانيني؟

يو�سع بن نون عليه �ل�سام.
2٩- من قائد غزوة ذ�ت �ل�سا�سل؟

عمرو بن �لعا�ص - ر�سي �هلل عنه- .
30- من �للك �لوكل بالنفخ يف �ل�سور؟

�إ�سر�فيل.
31- من �ل�سحابي �لذي لقبه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بال�سهيد �حلي؟ 

طلحة بن عبيد �هلل - ر�سي �هلل عنه- .
32- من �أولو� �لعزم من �لر�سل؟ 

�ل�ساة  -عليهم  وعي�سى  وم��و���س��ى,  و�إب��ر�ه��ي��م,  ون���وح,  حممد, 
و�ل�سام-.

33- من �لقائل: 
ن��ق�����س��ان مت  م�����ا  �إذ�  �����س����يء  ل���ك���ل 

ف����ا ي���غ���ر ب��ط��ي��ب �ل��ع��ي�����ص �إن�������س���ان؟
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�أبو �لبقاء �لرندي.
34- من �لذي قال عنه �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص: »ويل �أمه م�سعر حرب لو كان 

معه رجال«؟
هو �أبو ب�سر عتبة بن �أ�سيد - ر�سي �هلل عنه- .

35- من �لقائد �لعربي �لذي فتح �ل�سني؟
قتيبة بن م�سلم �لباهلي - رحمه �هلل - .
36- من موؤلف كتاب م�سكاة �ل�سابيح؟ 

�لتربيزي - رحمه �هلل - .
ي�ساأل  �أال  ملسو هيلع هللا ىلص على  �لر�سول  بايع  �لذي  �ل�سحابي �لليل  3٧- من 

�لنا�ص �سيًئا؟
ثوبان - ر�سي �هلل عنه- موىل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص.

38- من �ل�سحابي �لعروف بذي �لنور؟ 
�لطفيل بن عمرو �لدو�سي- ر�سي �هلل عنه- .

3٩- من موؤلف كتاب جدد حياتك؟
�ل�سيخ حممد �لغز�ل - رحمه �هلل - .

40- من �لقائل: 
�أع�������ددت�������ه���ا �إذ�  م�������در����س�������ة  �الأم 

�أع�������ددت ���س�����ع�����ًب��ا ط�����ي�����ب �الأع�������ر�ق؟
حافظ �إبر�هيم. 
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41- من �لقائل: )فا نامت �أعني �لبناء(؟ 
خالد بن �لوليد- ر�سي �هلل عنه- . 

42- من موؤلف كتاب تاريخ �للفاء؟
�الإمام �ل�سيوطي - رحمه �هلل - .
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ال�سواب واخلطاأ

�أمام   )×( وعامة  �ل�سحيحة  �لعبارة  �أمام   )√( عامة  �سعي   
�لعبارة �لطاأ, مع ت�سويب �لطاأ:

1- �لر�أة �لوحيدة �لتي ُذكرت يف �لقر�آن �لكرمي با�سمها هي �ل�سيدة 
مرمي: ) (.

�سورة  يف  �إال  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �لعزيز  �م��ر�أة  ق�سة  تذكر  مل   -2
و�حدة فقط هي �سورة يو�سف. ) (.

3- عدد �ل�سور �لدنية يف �لقر�آن ي�ساوي عدد �ل�سور �لكية. ) (.
�ل�سور  و�لنور... هي  و�حلج,  و�لائدة,  و�لن�ساءن  �لبقرة,  �سور   -4
�لم�ص �لتي قال عنها عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل عنه- : تعلمونهن 

فاإن فيهن �لفر�ئ�ص. ) (.
و�لتغ�سي,  و�الإف�����س��اء,  و�لبا�سرة,  و�ل�ص,  و�للم�ص,  �لرفث,   -5
و�الإتيان, و�لدخول... كلها كلمات ذكرت يف �لقر�آن مبعنى �لماع. ) (.
�آيات �لو�ريث يف �لقر�آن �لكرمي. �آيات فقط هي جميع  6- خم�ص 

.) (
٧- �لمع بني �لر�أة وعمتها وبني �لر�أة وخالتها هي �حلالة �لوحيدة 
�لتي ذكرتها �ل�سنة ومل تذكرها �آيات �سورة �لن�ساء ب�ساأن �لحرمات من 

�لن�ساء. ) (.
و�سمًنا  �سر�حة  �لكرمي  �لقر�آن  ذكرن يف  �لاتي  �لن�ساء  عدد   -٧

�سو�ء كن موؤمنات �أو كافر�ت هن ع�سرون �مر�أة. ) (.
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8- ُذكرت ق�سة ملكة �سباأ يف �سورتني فقط, هما: "�لنمل" و"�سباأ". 
.) (

�سورة  يف  فقط  مرتني  �إال  �ل��ق��ر�آن  يف  "ن�سوة"  كلمة  ت��رد  مل   -٩
.)  ( "يو�سف". 

10- �إذ� ذكرت كلمة "�مر�أتني" يف �لقر�آن مل يق�سد بهما �إال بنتا 
�لرجل �ل�سالح مبدين �للتان �سقى لهما كليم �هلل "مو�سى" عليه �ل�سام.

.) (
و�آل  �لبقرة,  وهي:  مدنية  �سور  هي  �لطو�ل  �ل�سبع  �ل�سور  كل   -11

عمرن, و�لن�ساء, و�الأنعام, و�الأنفال, و�لتوبة مًعا. ) (.
�لبقرة:  �سورة  هي  �لقر�آن"  "ف�سطاط  ت�سمى  �لتي  �ل�سورة   -12 

.) (
13- �الآيات �لتي تاأمر �لر�أة �ل�سلمة باحلجاب نزلت يف �سورتني, 

هما �لنور و�الأحز�ب. ) (.
�آمنو� هي  للذين  �لثل  بها  �لتي �سرب �هلل  قارون هي  �م��ر�أة   -14

و�ل�سيدة مرمي يف �سورة �لتحرمي. ) (.
15- �سورة �لبقرة هي �ل�سورة �لتي ال يدخل �ل�سيطان �لبيت �لذي 

تقر�أ فيه. ) (.
16- �مر�أة نوح و�مر�أة لوط هما �للتان �سرب �هلل بهما مثًا للذين 

كفرو�. ) (.
"�مر�أتان" يف �لقر�آن �لكرمي ثاث مر�ت فقط. 1٧- وردت كلمة 

.) (
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18- وردت كلمة "�لن�ساء" يف �لقر�آن �لكرمي "38" مرة. ) (.
1٩- وردت كلمة "�مر�أة" يف �لقر�آن �لكرمي "11" مرة فقط. ) (.

20- �إذ� ذكرت كلمة "�مر�أتك" يف �لقر�آن �لكرمي ق�سد بها �مر�أة 
لوط - عليه �ل�سام. ) (.

21- مل ترد كلمة "�مر�أتي" يف �لقر�آن �لكرمي �إال وق�سد بها �مر�أة 
�إبر�هيم - عليه �ل�سام. ) (.

22- وردت كلمة "�أمهات" يف �لقر�آن �لكرمي مرة و�حدة. ) (.
23- ذكر حد �لزنا و�لرجم و�ل�سرقة يف �سورة �لنور. ) (.

24- وردت كلمة "موؤمنة" يف �لقر�آن 6 مر�ت يف ثاث �سور. ) (.
تخ�ص  وهي  مرة   "144" �لقر�آن  يف  "موؤمنني"  كلمة  وردت   -25
�لرجال و�لن�ساء بينما ذكر �هلل -عز وجل- "�لوؤمنات" وحدهن 22 مرة. 

.) (
26- �الآيتان 2, 3 من �سورة �لنور هما �للتان تناولتا حترمي �لتبني. 

.) (
2٧- �الآية 234 من �سورة �لبقرة تناولت عدة �لتوفى عنها زوجها.

.) (
28- وردت كلمة "�أمهاتكم" يف �لقر�آن �لكرمي �سبع مر�ت ) (.

2٩- ذكرت كلمة "بناتي" يف �لقر�آن مرتني فقط وعلى ل�سان لوط 
- عليه �ل�سام. ) (.
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اإجابات م�سابقة: ال�سواب واخلطاأ

.)√( -1

.)√( -2
3- )×( �ل�سور �لدنية "28" �سورة, و�لكية "86" �سورة.

.)√( -4

.)√( -5
6- )×( "3" �آيات فقط.

.)√( -٧
8- )×( يف �سورة و�حدة فقط هي �سورة �لنمل.

.)√( -٩
.)√( -10

11- )×( الأن �سورتي �الأنعام و�الأعر�ف مكيتان.
.)√( -12
.)√( -13
.)×( -14
.)√( -15
)√( -16

زب ک ک ک ک  تعاىل:  قوله  و�حدة فقط يف  مرة   )×( -1٧
گ گ گ گ ڳ ڳ رب )�لبقرة: 282(.
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.)√( -18

.)√( -1٩

.)√( -20
21- )×( بل ق�سد بها �مر�أة زكريا - عليه �ل�سام.

.)√( -22
23- )×( ذكر حد �لزنا فقط يف �سورة �لنور, بينما حد �ل�سرقة 
�ل�سنة  �أكدته  �لقر�آن, بل  �أما حد �لرجم فلم يذكر يف  يف �سورة �لائدة, 

�لطهرة.
.)√( -24
.)√( -25

26- )×( تناولتا حد �لزنا.
.)√( -2٧
.)√( -28
.)√( -2٩
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اختاري الإجابة ال�سحيحة

ملسو هيلع هللا ىلص بني �لدنيا وزينتها   1- �الآيات �لتي نزلت تخّر زوجات �لنبي 
على �أن يطلقهن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وبني �لبقاء, ولهن �لد�ر �الآخرة و�لز�ء �لكبر 

يوم �لقيامة جاءت يف �سورة: )�لنور- �لمتحنة - �الأحز�ب(.
"�أخذها بركة وتركها ح�سرة وال   : ملسو هيلع هللا ىلص   2- �سورة قال عنها �لنبي 

ت�ستطيعها �لبطلة" هي: )ي�ص - �لبقرة - �ل�سافات(.
�سبع  و�ح��دة-  )م��رة  �لكرمي:  �لقر�آن  "�أمي" يف  كلمة  وردت   -3  

مر�ت - ت�سع مر�ت(.
�سورة:  و�حدة فقط هي  �سورة  �لو�ريث وردت يف  �آيات   4- جميع 

)�لبقرة - �لن�ساء - �لائدة(.
 5- وردت كلمة "ذكر" يف �لقر�آن �لكرمي "12" مرة, بينما وردت 

كلمة "�أنثى" يف �لقر�آن: )12- 1٧- 24(.
 6- عدد �آيات �سورة �لبقرة: )28٩- 286- 206(.

�لر�أة  - عدد  تناولت: )حد �حلر�بة  �لنور  �سورة  4 من  �الآية   -٧ 
�حلامل - حد �لقذف(.

 8- عدد �آيات �سورة �لطاق: )1٩- 23- 12(.
 ٩- عدد �آيات �سورة �الأحز�ب: )٩٩- ٧3- 85(.

 10- عدد �آيات �سورة �لنور: )٧1- 64- 88(.
 11- عدد �آيات �سورة �لن�ساء: )1٧6- 182- 200(.
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�لزوجات - خلع  �لن�ساء جتيز: )تعدد  �سورة  "3" من  �الآية   -12 
�لر�أة من زوجها - �لماع ليلة �ل�سيام(.

على:  �لوؤمنات  حتث  �لتي  هي  �لنور  �سورة  "31" من  �الآي��ة   -13  
بالعروف  �الأم��ر   - �لفرج  وحفظ  �لب�سر  غ�ص   - للزوج  �لتبعل  )ح�سن 

و�لنهي عن �لنكر(.
 14- تناولت �الآيتان 28,2٩ من �سورة �الأحز�ب: )بيعة �لن�ساء - 

�لحرمات من �لن�ساء - تخير �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص لزوجاته(.
 15- وردت كلمة "�أمك" يف �لقر�آن: )3مر�ت - 1٧مرة - 23مرة(.

 16- عدد �آيات �لو�ريث يف �لقر�آن: )6- 8- 3(.
�لكرمي:  �لقر�آن  "مرمي" يف  فيها  ذك��رت  �لتي  �ل��ر�ت  عدد   -1٧  

.)58 -34 -21(
هما:  �سورتني,  يف  �لقر�آن  يف  �لطاق  �أحكام  معظم  وردت   -18  

)�لبقرة و�لن�ساء - �لن�ساء و�الأحز�ب - �لبقرة و�لطاق(.
�سورة:  هي  للن�ساء  بتعليمها  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أو�سى  �لتي  �ل�سورة   -1٩  

)�الأحز�ب - �لتوبة - �لنور(.
 - )�لنور  هي:  �ل�سغرى  �لن�ساء  �سورة  ُت�سّمى  �لتي  �ل�سورة   -20  

�لطاق - �لتحرمي(.
 21- عدد �ل�سور �لتي ُذكرت فيها"مرمي": )12- 25- 2٧(.

 22- �أم �لوؤمنني �لتي نزلت يف �ساأنها �آيات كرميات من �سورة �لنور 
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هي: )حف�سة - �أم �سلمة - عائ�سة( ر�سي �هلل عنهن �أجمعني.
 - يو�سف   - )�إ���س��ح��اق  �أم���ه:  �إىل  �هلل  �أوح���ى  �ل���ذي  �لنبي   -23  

مو�سى)عليهم �ل�سام.
بال�سديقة هي: )حو�ء -  �لتي و�سفت  �لن�ساء  �لوحيدة من   -24 

�مر�أة فرعون- مرمي(.
�آي��ات:  هي  "�لن�ساء"  �سورة  من   "1٧6  ,12  ,11" �الآي���ات   -25  

)�لطاق - �لاعنة - �لو�ريث(.
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اإجابات م�سابقة: اختيار الإجابة ال�سحيحة

1- �الأحز�ب.
2- �لبقرة.

3- مرة و�حدة.
4- �لن�ساء.

5- "1٧" مرة.
6- "286" �آية.
٧- حد �لقذف.

8- "12" �آية.

٩- "٧3" �آية.
10- "64" �آية.

11- "1٧6" �آية.
12- تعدد �لزوجات.

13- غ�ص �لب�سر وحفظ �لفرج.
14- تخير �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص لزوجاته.

15- "3" مر�ت.
16- "3" �آيات.

1٧- "34" مرة.
18- �لبقرة و�لطاق.



282

حديقة الفقرات الثقافية

1٩- �لنور.
20- �لطاق. 

21- "12" �سورة. 
22- �أم �لوؤمنني عائ�سة - ر�سي �هلل عنها-.

23- مو�سى - عليه �ل�سام -.
24- مرمي �بنة عمر�ن.

25- �لو�ريث.
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اأ�سئلة علمية وثقافية منوعة

�ص - ما هو تعريف �لبرول؟
�لكهرمان  لون  لونه بني  �لطبيعة, ير�وح  �سائل زيتي يوجد يف  هو 
منها  ي�ستخرج  �لتي  �لام  �ل��ادة  �أو  �لام  �لزيت  وهو  �الأ�سود,  و�للون 
�أ�سا�ًسا من  �لغازولني و�لرب�فني و�الإ�سفلت, وكذلك �لليط �لذي يتكون 

عدة مركبات هيدروكربونية خمتلفة.
�ص - ما هو تعريف وحدة �لقيا�ص �لعروف ب� �الآر؟

من  كل  طول  مربًعا  ت�ساوي  �الأر�سية  للم�ساحات  قيا�ص  وحدة  هو 
�أ�ساعه )10 �أمتار(.

�ص - ما هو تعريف �الأ�ص يف �لريا�سيات؟
 )34( �أي  قوته,  على  للداللة  �آخر  عدد  �أمام  يو�سع  �أو حرف  عدد 

تعنى )4×4×4(.
�ص - ما تعريف �الأ�سب�ستو�ص؟

يو�سل �حلر�رة,  وال  �ل�سخري, وهو معدن ال يحرق,  هو �حلرير 
�لقابلة  غر  و�الأدو�ت  �الأقم�سة  منها  ت�سنع  خيوط  �سكل  على  ويكون 

لاحر�ق.
�ص - ما تعريف �لاء �لثقيل؟

هو �لاء �لذي حل فيه حمل �لهيدروجني نظر ثقيل هو �لدوتريوم, 
ا للنيوترونات من �لاء �لعادي. وهو �أقل �مت�سا�سً
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�ص - ما تعريف �الإع�سار؟
هو منطقة من �ل�سغط �لوي �لنخف�ص تتحرك فيها �لرياح حترًكا 
حلزونًيا نحو �لركز, وتكون �حلركة �حللزونية يف ن�سف �لكرة �ل�سمال 

عك�ص عقارب �ل�ساعة, وتتفق معه يف ن�سف �لكرة �لنوبي.
�ص - ما �لغاز�ت �لنادرة؟

�ل��غ��از�ت من  وه��ذه  بكميات �سئيلة,  �ل��ه��و�ء  م��وج��ودة يف  غ��از�ت 
�لهيليوم, و�لنيون, و�الأرغون, و�لكريبون, و�لكزينون.

�ص - ما تعريف �لطاقة �لنووية؟
�أو  هي �لطاقة �لتي يحررها �ن�سطار �لعنا�سر �لثقيلة كاليور�نيوم 

�ن�سهار �لعنا�سر �لفيفة كالهيدروجني.
يف  �لفرن�سي  �ال�ستعمار  حارب  �لذي  �لز�ئري  �لبطل  من   - �ص 

باده, ونفي �إىل دم�سق وتويف فيها؟
 )عبد �لقادر �لز�ئري(. ولد يف )1808م(, �أمر عربي, حارب 
للت�سليم  ��سطر  ثم  )1832-184٧م(,  �سنة  يف  �لز�ئر  يف  �لفرن�سيني 
عام )184٧م( يف مو�سع يدعى �سيدي �إبر�هيم, نفي �إىل دم�سق فا�ستقر 

فيها, وتويف فيها عام )1883م(.
�ص - من �لبطل �ل�سوري �لذي حارب �ال�ستعمار �لفرن�سي يف �سمال 

�سورية, وتويف يف حلب �سنة 1٩35؟
عام  حلب  من  بالقرب  ح��ارم  منطقة  يف  ولد  هنانو(:  )�إبر�هيم 
)186٩م(, �سيا�سي �سوري, و�أحد زعماء �حلركة �لوطنية �ل�سورية �سد 
ثم  عمان,  �إىل  لاأ  ميل�سون  معركة  بعد  �سورية.  �سمال  يف  �لفرن�سيني 

�لقد�ص, ثم عاد �إىل حلب وتويف فيها �سنة )1٩35م(.
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�ص - من �الأديب �ل�سري �ساحب كتاب "حتت ر�ية �لقر�آن"؟
)م�سطفي �سادق �لر�فعي( ولد يف )1880م(, �أديب م�سري, له 
�أخبار كثرة, من م�سنفاته, حتت ر�ية �لقر�آن, رًد� على كتاب طه ح�سني 
"يف �ل�سعر �لاهلي", وله: �إعجاز �لقر�آن, وتاريخ �آد�ب �لعرب, تويف عام 

)1٩3٧م(.
�ص - �أين تقع قلعة �ساح �لدين �الأيوبي يف جمهورية م�سر �لعربية؟
�لقر�فة  على  ت�سرف  �لقاهرة,  من  بالقرب  �لقطم,  منطقة  يف 
مقربة ف�سطاط م�سر و�لقاهرة تقوم عليها مدينة �لقطم, وقلعة �ساح 

�لدين �الأيوبي.
�ص - ما هو وعد بلفور؟

هو وعد ممن ال ميلك لن ال ي�ستحق, وبلفور هو: �آرثر جيم�ص بلفور, 
�سيا�سي �إجنليزي ولد عام )1848م(, وتويف عام )1٩30م(, عيرنئي�ص 
وزر�ء عام )1٩02م(, ووزير خارجية عام )1٩1٧م(, ��سدر وعًد� �سمنه 

حق �ليهود باإن�ساء وطن قومي يف فل�سطني عام )1٩1٧م(.
�ص- ما هو تعريف �لزيرة؟

هي عبارة عن م�ساحة من �الأر�ص �أ�سغر من �لقارة, يحيط بها �لاء 
من جميع نو�حيها.

�ص - ما هوتعريف �لو�حة؟
هي منطقة خ�سبة من �ل�سحر�ء تتميز باحتو�ئها مورًد� من مو�رد 

�لاء مثل: �لعيون �لطبيعية, ووجود �الأ�سجار وغرها من �لنبات عادة.
�ص - ما تعريف �لو�دي؟
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هو منخف�ص يف �سطح �الأر�ص قد يكون �سحًا, �أو عميًقا, �أو �سيًقا, 
�أو و��سًعا, ويحوي يف �لعتاد جمرى مائًيا.

�ص - ما هو تعريف �الأك�سجني؟
عن�سر كيميائي غازي, وهو �أكرث �لعنا�سر �نت�ساًر� يف �لطبيعة, ال 
لون له وال طعم وال ر�ئحة, يتحد مع �أكرث �لعنا�سر, وال �سيما �لهيدروجني 
لتكوين �لاء, ورمزه )o( وعدده �لذري )8( ووزنه �لذري )٩٩٩4.15(.

�ص - ما هو تعريف �الألومونيوم؟
للثني,  قابل  �سنتيغر�د,   )660( بدرجة  ي��ذوب  لّ��اع  �أبي�ص  معدن 
ي�ستخل�ص من خام �لبوك�سيت, رمزه)Ai(� وعدده �لذري )13(, ووزنه 

�لذري )٩815.26(.
�ص - ما هو تعريف �لبوتا�سيوم؟

خفيف  �لبوتا�ص,  من  ي�ستخرج  قلوي,  معدين  كيميائي  عن�سر 
ولدن, ويتاأك�سد ب�سهولة, رمزه )k(, وعدده �لذري )1٩(, ووزنه �لذري 

.)3٩.102(
�لتحدة  �لواليات  يف  ُطبع  عربي  كتاب  �أول  �ساحب  هو  من   - �ص 

�الأمريكية؟
)�أ�سعد ر�ستم(. �ساعر لبناين, ولد يف عام )18٧٧٧م(, هاجر �إىل 
نيويورك, �أ�س�ص فيها جريدة �لهاجر, له: �لديو�ن �لغريب يف �لغرب, وهو 

�أول كتاب عربي ُطبع يف �أمريكا عام )18٩5م(, وله "ديو�ن ر�ستم".
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حكمـة ال�سبــاح

قال تعاىل: زب ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب )�لبقرة(.

 اأي: »يوؤتي اهلل الإ�سابة يف القول والفعل َمن ي�ساء من عباده، ومن اأنعم 
اهلل عليه بذلك فقد اأعطاه خرًيا كثرًيا. وما يتذكر هذا وينتفع به اإل اأ�سحاب 

العقول امل�ستنرية بنور اهلل وهدايته«. )التف�سري املي�سر(.
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النا�ض  اأحق  اأنى وجدها فهو  املوؤمن  : »احلكمة �سالة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   وقال 
بها«.

الإميــان  بعد  لالإن�سان  اهلل  مينحه  اأن  ميكن  �سيء  اأغــلــى  هــي  احلكمة   
والتحلي مبكارم الأخالق، وهي اأمل كل الناجحني. »واحلكمة هي اأعلى املراتب 
التي ميكن اأن يتو�سل اإليها الإن�سان، فبعد اأن تكتمل املعرفة وي�سل التاريخ اإىل 
الفيل�سوف واحلكمة  �ساأًنا من  اأعلى  قمته حت�سل احلكمة، وبالتايل فاحلكيم 
الغايات،  الذرى وغاية  اإنها ذروة  الفل�سفة،  التالية والأخــرية بعد  املرحلة  هي 

وهنيًئا ملن يتو�سل اإىل احلكمة والرزانة«. )للكاتب: هيجل(.
 - هي و�سع ال�سيء مو�سعه، وقالوا: اإنها فعل ما ينبغي كما ينبغي يف 

الوقت الذي ينبغي.. وقالوا: اإنها مثالية ال�سلوك والقرار.
املدر�سية، وكل هذا  الإذاعــة  برامج  تبواأت احلكمة مكاًنا مهًما يف   وقد 
ودون �سك �سينعك�ض على امل�ستمعني �سواًء كانوا طالًبا اأم طالبات، فبقدر اهتمام 
الإذاعة املدر�سية باحلكمة ال�سباحية بقدر ا�ستفادة الطالب والطالبات منها، 
وبقدر اإهمالهم يكون العك�ض، وهو الغالب ولالأ�سف، فنجد اأن احلكم يف اأكرث 
املدار�ض مكررة، بل ومعادة، فاأنا �سخ�سًيا ل اأتذكر الآن من جميع احلكم التي 

�سمعتها طوال الثنتي ع�سرة �سنة �سوى حكمتني، هما: 
 الأوىل: من جدَّ وجد، ومن زرع ح�سد، ومن �سار على الدرب و�سل.

 والثانية: الوقت كال�سيف اإن مل تقطعه قطعك.
 وقفزت اإىل ذهني الآن حكمة ثالثة، هي: راأ�ض احلكمة خمافة اهلل.

اأن تت�سورن كم مرة كررت هذه احلكم، وكم مرة �سمعِتها، مائة   ولكن 
مرة، مائتي مرة، اأقول رمبا اأكرث.
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 وبالطبع ودون �سك اأن هذه الفقرة املهمة �سوف تكون على جانب، اأق�سد 
ل فائدة منها، فهذه احلكم التي ي�سمعها النا�ض كل يوم قد حفظوها، وملوا 
منها، فما الفائدة من تكرارها، اأرجو األ ي�سل الأمر اإىل هذا ولكن لالأ�سف اأن 

الأمر قد و�سل اإىل هذا احلد.
 لذا على كل من لها �ساأن بالإذاعة املدر�سية اأن تبادر اإىل معاجلة و�سع 
�سهل  والأمــر  ال�سباحية(،  األ وهي فقرة )احلكمة  الغالية جــًدا،  الفقرة  هذه 
وب�سيط، ول يحتاج اإىل كثري تفكري كل ما علينا فعله هو تخ�سي�ض جمموعة 
من احلكم كل يوم، انظري ملا قلت جمموعة من احلكم ثالث اأو اأربع اأو خم�ض، 
ولي�ض حكمة واحدة فقط، ومن ثم عر�سها يف الإذاعــة ال�سباحية بكل هدوء 
الأ�سبوع،  اأيــام يف  الأ�سبوع، مثاًل ثالثة  لها يف  اأيــام  بتحديد  باأ�ض  ورويــة، ول 
تت�سوق  ولكي  واأهميتها؛  تفقد مكانتها،  والأربعاء؛ حتى ل  والثنني،  ال�سبت، 

الطالبات اإىل �سماعها، والإن�سات اإليها.
 واأ�سدقك احلديث باأن من �سي�ستفيد منها اأوًل هو اأنِت، ثم الطالبات، 

ثم املعلمات، وكل من �ست�ستمع اإليها، فاحلكمة �سالة حتتاج اإىل موؤمنة.
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1- �حلكمة �سالة �لوؤمن �أنَّى وجدها فهو �أحق �لنا�ص بها.
2- �إذ� مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت.

3- �ساأل �لمكن �ل�ستحيل: �أين تقيم؟ فاأجابه يف �أحام �لعاجز.
4- �إن بيًتا يخلو من كتاب هو بيت با روح.

5- لي�ص �لقوي من يك�سب �حلرب د�ئًما, و�إمنا �ل�سعيف من يخ�سر 
�ل�سام د�ئًما.

6- من يحب �ل�سجرة يحب �أغ�سانها.
٧- �إذ� �ختفى �لعدل من �الأر�ص مل يعد لوجود �الإن�سان قيمة.

�أن تريد ما  �أن تعمل د�ئًما ما تريد, بل يف  �ل�سعادة يف  لي�ست   -8
تعمله.

٩- �إن �أ�سو�أ ما ي�سيب �الإن�سان �أن يكون با حب. 
10- �حلياء جمال يف �لر�أة وف�سيلة يف �لرجل. 

ليك�سب  يجملها؛  من  ال  باأخطائك  ي�سارحك  من  �سديقك   -11
ر�ساءك.

12- �ل�سد�قة بئر تزد�د عمًقا كلما �أخذت منه.
13- �البت�سامة كلمة طيبة بغر حروف.

14- ال تفكر يف �لفقود؛ حتى ال تفقد �لوجود.
15- من قنع من �لدنيا بالي�سر هان عليه كل ع�سر. 
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16- �لكلمة �لطيبة جو�ز مرور �إىل كل �لقلوب.
1٧- �إن �أ�سو�أ ما ي�سيب �الإن�سان �أن يكون با عمل.

18- �ل�سمر �لطمئن خر و�سادة للر�حة.
1٩- من يزرع �لعروف يح�سد �ل�سكر.

20- �لب�ستان �لميل ال يخلو من �الأفاعي.

21- �لعمر هو �ل�سيء �لوحيد �لذي كلما ز�د نق�ص.

فليحفظ  مفاتيحها؛  و�الأل�سن  �أقفالها  و�ل�سفاه  �أوعية  �لقلوب   -22
كل �إن�سان مفتاح �سره.

23- �لربة.. هي �ل�سط �لذي تعطيك �إياه �حلياة.. عندما تكون 
قد فقدَت �سعرك. 

24- �لال خادٌم جيد.. لكنه �سيٌد فا�سد.

لك  تخلق  قلبك  وعَظمة  �حل�ساد..  لك  تخلق  عقلك  عَظمة   -25
�الأ�سدقاء.

26- دقيقة �الأمل �ساعة.. و�ساعة �للذة دقيقة. 

2٧- ال د�عي للخوف من �سوت �لر�سا�ص.. فالر�سا�سة �لتي تقتلك 
لن ت�سمع �سوتها.

28- ي�ستطيع �ل�سيطان �أن يكون ماًكا.. و�لقزم عماًقا.. و�لفا�ص 
ن�سًر� و�لظلمات نوًر�.. لكن �أمام �حلمقى و�ل�سذج فقط.
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2٩- من يقع يف خطاأ فهو �إن�سان ومن ي�سر عليه فهو �سيطان.

30- قوة �ل�سل�سلة تقا�ص بقوة �أ�سعف حلقاتها.

و�لنجاح  �ل��ال  عن  بحًثا  حياتنا  من  �الأول  �لن�سف  من�سي   -31
و�ل�سهرة, ومن�سي �لن�سف �لثاين منها بحًثا عن �الأطباء.

32- من ��سرى ما ال يحتاج �إليه باع ما يحتاج �إليه.

ا, قليلون ي�سدقون ذلك, وعندما  33- عندما ميدح �لنا�ص �سخ�سً
يذمونه فالميع ي�سدقون.

34- ينام عميًقا من ال ميلك ما يخاف من فقد�نه.

35- �لوقت �أثمن من �لذهب.

36- ال يوجد رجل فا�سل, لكن يوجد رجل بد�أ من �لقاع وبقي فيه.

3٧- غالًبا ما ي�سيع �لال.. بحًثا عن �لال.

�سوف  �حلياة  باأن  يعلم  �أن  دون  �سغًر�  باحلياة  يلهو  �لطفل   -38
تلعب به كبًر�. 

3٩- رغباتنا هي ك�سغار �الأطفال, كلما ت�ساهلنا معها �أكرث ز�دت 
طلباتها منا.

40- �خر كامك قبل �أن تتحدث و�أعط لاختيار وقًتا كافًيا لن�سج 
�لكام؛ فالكلمات كالثمار حتتاج �إىل وقت كاف حتى تن�سج.
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41- كن على حذر من �لكرمي �إذ� �أهنته, ومن �للئيم �إذ� �أكرمته, 
ومن �لعاقل �إذ� �أحرجته, ومن �الأحمق �إذ� رحمته.

42- من �ل�سهل �أن يحرمك �لنا�ص.. لكن من �ل�سعب �أن حترم 
نف�سك.

43- ي�سعر بال�سعادة من يغ�سل وجهه من �لهموم ور�أ�سه من �ل�ساغل 
وج�سده من �الأوجاع.

44- جارك �لقريب وال �أخوك �لبعيد.
45- �إذ� بلغت �لقمة فوّجه نظرك �إىل �ل�سفح لرى من عاونك يف 

�ل�سعود �إليها, و�نظر �إىل �ل�سماء ليثبت �هلل �أقد�مك عليها.
46- من عا�ص بوجهني مات ال وجه له.

4٧- �إذ� ��ست�سارك عدوك فقدم له �لن�سيحة؛ الأنه باال�ست�سارة قد 
خرج من معاد�تك �إىل مو�التك.

فقًر�  كنت  و�إذ�  �سئت..  متى  فتناول طعامك  غنًيا  كنت  �إذ�   -48
فتناول طعامك متى ��ستطعت.

4٩- تكلم و�أنت غا�سب.. ف�ستقول �أعظم حديث تندم عليه طو�ل 
حياتك.

50- ال جتادل بليًغا وال �سفيًها.. فالبليغ يغلبك و�ل�سفيه يوؤذيك.

�للق  �سوء  �أن  كما  �ل�سيئات,  من  كثًر�  ي�سر  �للق  ح�سن   -51
يغطي كثًر� من �حل�سنات.
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52- هناك بع�ص �لنا�ص �إن �أ�سبهتهم باحليو�ن �أهنت �حليو�ن.

53- �لرجل �لتافه يحرمك من �لعزلة دون �أن يوفر لك جل�سة ممتعة.

54- قليل من �لعلم مع �لعمل به.. �أنفع من كثر من �لعلم مع قلة 
�لعمل به.

�لذي  �لذئب  ت�ساجر كلبان على غنيمة تكون من ن�سيب  �إذ�   -55
ياأتي على �سياحهما.

56- من �أكرث من �الأ�سناف �أ�سيب باالأوجاع.

غر  فيه  فماذ�  يلب�ص...  جلده  وال  يوؤكل...  حلمه  ال  �الإن�سان   -5٧
حاوة �لل�سان.

58- �ل�سحة هي �ل�سيء �لذي يجعلك ت�سعر باأن �ليوم �لذي تعي�سه 
هو �أف�سل وقت يف �ل�سنة.

5٩- فاتورة �لتليفون هي �أبلغ دليل على �أن �ل�سمت �أوفر بكثر من 
�لكام.

60- لي�ص �لفقر من ملك �لقليل.. �إمنا �لفقر من طلب �لكثر.

61- �أوىل لك �أن تتاأمل الأجل �ل�سدق.. من �أن تكافاأ الأجل �لكذب.

62- ال �سك �أن �حلياة كانت تبدو ر�ئعة جميلة لو كنا نولد يف �سن 
�لثمانني ونقرب على مر �الأعو�م من �لثانية ع�سرة.
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63- لي�ص �ل�سخاء �أن تعطيني ما �أنا يف حاجة �إليه �أكرث منك, بل 
�ل�سخاء يف �أن تعطيني ما حتتاج �إليه �أكرث منى.

و�حد  ليوم  �سددت جوعه  تكون قد  �سمكة  فقًر�  �أعطيت  �إذ�   -64
فقط.. �أما �إذ� علمته كيف ي�سطاد �ل�سمك تكون قد �سددت جوعه طو�ل 

�لعمر.

65- �لكلب �ل�سعيد يهز ذيله, و�لنافق يهز ل�سانه.

66- �الإن�سان �لناجح هو �لذي يغلق فمه قبل �أن يغلق �لنا�ص �آذ�نهم, 
ويفتح �أذنيه قبل �أن يفتح �لنا�ص �أفو�ههم.

6٧- ال تدع ل�سانك ي�سارك عينيك عند �نتقاد عيوب �الآخرين؛ فا 
تن�ص �أنهم مثلك لهم عيون و�أل�سن.

68- من ركب �حلق غلب �للق.

6٩- ال يباع �حلطب قبل قطعه, وال يباع �ل�سمك يف �لبحرة.

٧0- عندما مي�سي �لك�سل يف �لطريق فا بد �أن يلحق به �لفقر.

٧1- �أموت حمبوًبا خر ل من �أن �أعي�ص مكروًها.

٧2- �إذ� �أردت �أن حتتفظ ب�سديق فكن �أنت �أواًل �سديًقا.

٧3- كن م�ستمًعا جيًد� وال تكن متحدًثا لبًقا.

٧4- ال يعرف ثقب �لورب �إال �حلذ�ء.
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٧5- �ل�سجرة �لعاقر ال يقذفها �أحد بحجر.

٧6- �أ�سهل كثًر� �أن ي�سدق �الإن�سان كذبة �سمعها �ألف مرة من �أن 
ي�سدق حقيقة مل ي�سمعها من قبل.

٧٧- ال �سيء �أ�سجع من �حل�سان �الأعمى.

٧8- �حر�ص من �لباب �لذي له مفاتيح كثرة.

٧٩- لو �أعطيت �الأحمق خنجًر� �أ�سبحت قاتًا.

80- لي�ص �لهم �أن حتب �لهم من حتب.

81- ما �أ�سهل �أن تكون عاقًا.. بعد فو�ت �الأو�ن.

�أن يخفي �سوء �سمعة  82- كل �لظام �لذي يف �لدنيا ال ي�ستطيع 
م�سيئة.

83- خر لك �أن ت�ساأل مرتني من �أن تخطاأ مرة و�حدة.

84- من �أذنب وهو ي�سحك دخل �لنار وهو يبكي.

85- يكفي �أن تظهر �ل�سوط للكلب �ل�سروب.

86- �لري�ص �لميل لي�ص كافًيا لي�سنع طائًر� جميًا.

8٧- ي�سخر من �لروح كل من ال يعرف �الأمل.

88- ال تفتح باًبا ي�سعب عليك �إغاقه. 

8٩- من ح�سد �لنا�ص بد�أ مب�سرة نف�سه.
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٩0- �إعجاب �الإن�سان بنف�سه دليل على �سغر عقله.

٩1- بال�سكر تدوم �لنعم. 

٩2- �لدنيا حمقاء ال متيل �إال �إىل �أ�سباهها.

٩3- �لدهر يومان: يوم لك ويوم عليك.

٩4- رب �سدفة خر من ميعاد. 

٩5- �حلذر ال مينع من �لقدر. 

٩6- خر �لكام ما قل ودل.

٩٧- �أ�سلح نف�سك ي�سلح لك �لنا�ص. 

٩8- �تق �لحارم تكن �أعبد �لنا�ص.

٩٩- �لغالب بال�سر مغلوب.

100- �ل�سديق عند �ل�سيق. 

101- �ل�سحك با �سبب �سوء �أدب. 

102- �إذ� دعتك قدرتك �إىل ظلم �لنا�ص فتذكر قدرة �هلل عليك.

103- كرثة �لعتاب تورث �لبغ�ساء.

104- �أ�سجع �لنا�ص �أثبتهم عقًا يف بد�هة �لوف .

105- ال �سيء ياأتي دون عناء �سوى �لفقر.
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106- �سيفان يف غمد و�حد ال يجتمعان. 

10٧- �لهل هو �لوت و�لعرفة هي �حلياة.

108- �إبلي�ص كالفحمة �إذ� مل يحرقك ي�سودك.

10٩- �أخرب �ساحبك كذبة فاإن كتمها �أخربه �حلقيقة.

110- ترى �لعني كل �سيء �إال ذ�تها.

111- من يتكل على �الأمل ميوت جوًعا.

112- لكل زهرة عبرها. 

113- �لب�ساعة �ليدة تبيع نف�سها.

114- ال تقع �ل�سجرة من �أول �سربة فاأ�ص.

115- ال ن�ستطيع روؤية �أخطائنا �إال بعيون �لغر. 

116- ال يجني علة �لرء �إال يده.

11٧- لي�ست كل حقيقة تقال. 

118- ال ت�سدر حكًما قبل �أن ت�سمع من �لفريقني. 

11٩- �آلة �ل�سيا�سة �سعة �ل�سدر.

120- ال تلتقط بندقية لكي تقتل فر��سة.

121- عند �الأعمى جميع �الألو�ن تت�سابه. 
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122- من يوؤله فمه يجد �لع�سل مًر�.

123- �إن �أعطيت �ن�ص, و�إن �أخذت �ذكر.

124- �ل�سكوت رد جو�ب.

125- معرفة �لعمل �سهلة و�ل�سعوبة يف �لعمل نف�سه.

126- �لقول �أ�سهل من �لفعل. 

12٧- لي�ص كل ما يلمع ذهًبا, وال كل ما يربق ف�سة.

128- ينام �حلق �أحياًنا, لكنه ال ميوت. 

12٩- عذ�ب �لنف�ص �أثقل من �آالم �ل�سد.

130- �لطفل �لحبوب له �أ�سماء عديدة. 

131- ر�أ�ص �حلكمة خمافة �هلل.

132- �حلياء خر كله. 

133- لو غ�سلت �لثوم مباء �لورد لا ز�لت ر�ئحته. 

134- �لقفل �ل�سيئ يغوي �ل�سارق. 

135- �لر�أة �ل�ساحلة و�لعافية هما �أف�سل غنى للرجل.

136- �ل�سربة بال�سربة.

13٧- وردة و�حدة الإن�سان على قيد �حلياة �أف�سل من باقة كاملة 
بعد موته.
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�أغلى �سيء فيك؛ حتى ال جتد  �أن جتعل ماب�سك  138- ال حتاول 
نف�سك يوما �أرخ�ص مما ترتديه.

13٩- كلما �زددُت علًما �زد�دت م�ساحة معرفتي بجهلي.

140- من ز�د يف حبه لنف�سه.. ز�د كره �لنا�ص له.

141- �لل�سان لي�ص عظاًما, لكنه يك�سر �لعظام.

142- منر مفر�ص �أمامك خر من ذئب خائن ور�ءك.

143- �إذ� خرجت �لكلمة من �لقلب دخلت يف �لقلب, و�إذ� خرجت 
من �لل�سان لن تتجاوز �الآذ�ن.

144- ل�سان �لعاقل ور�ء قلبه, وقلب �الأحمق ور�ء ل�سانه.

145- من نظر يف عيبه �ن�سغل عن عيوب �لنا�ص.

146- عامل �لنا�ص كما حتب �أن يعاملوك.

14٧- �سئل �الإ�سكندر: مِلَ تكرم معلمك فوق كر�مة �أبيك؟ فقال: �إن 
�أبي �سبب حياتي �لفانية ومعلمي �سبب حياتي �لباقية .

148- كتمان �الأ�سر�ر يدل على جو�هر �لرجال, وكما �أنه ال خر يف 
�آنية ال مت�سك ما فيها فا خر يف �إن�سان ال يكتم �سًر�.

14٩- �إح�سانك للحّر يحركه على �لكافاأة, و�إح�سانك �إىل �ل�سي�ص 
يبعثه �إىل معاودة �ل�ساألة.
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150- قال �إبلي�ص: عجبت لبني �آدم يحبون �هلل ويع�سونه ويبغ�سونني 
ويطيعونني.

151- من �سيع حرثه.. ندم يوم ح�ساده.

152- من �لتناق�سات �لعجيبة �أن يكون �أول ما يهتم به �الإن�سان �أن 
يعلم �لطفل �لكام, ثم بعد ذلك يعلمه كيف ي�سكت.

�أن  �أردت  �إذ�  يا بني..  �أحد �حلكماء البنه يف موعظة:  153- قال 
�أن�سفك من نف�سه فا تدع �سحبته, و�إال  ت�ساحب رجًا فاأغ�سبه, فاإن 

فاحذره.

ي�سعرون  ال  لكنهم  ر�أ�سك,  �لذي يف  �لنا�ص �لرح  يرى  قد   -154
باالأمل �لذي تعانيه.

فقد  عانية  وعظه  ومن  ن�سحه,  فقد  �سًر�  �أخاه  وعظ  من   -155
ف�سحه.

فقال:  مت�سا؟..  بالذل  يكون  عز  �أي  �حلكماء:  �أحد  �سئل   -156
�لعز يف خدمة �ل�سلطان.

15٧- �أر�د رجل �أن يطّلق زوجته فقيل له: ما ي�سووؤك منها؟

 قال: �لعاقل ال يهتك �سر زوجته. 

 فلما طلقها قيل له: مل طّلقتها؟ 

 قال ما ل وللكام عن �أجنبية عني. 
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من  و�ل��وف  و�لدين,  �لعفة,  �إال  �لرجل  قدر  يرفع  �سيء  ال   -158
�هلل.

15٩- ال �سيء يرفع قدر �لر�أة كالعفة, و�لدين, و�لوف من �هلل.

ر فوؤ�دك بالتقوى؛ فالعمر حمدود, و�حمل م�سحًفا ي�سرح  160- ِعمَّ
�ل�سدور.

161- ��ستح من �هلل بقدر قربه منك, وخفه بقدر قدرته عليك.

162- عجبت لعني تنام وقد عرفت طول �لرقاد يف ظلم �لقبور.

163- هل تعرف �أين �سعادة �لدنيا و�الآخرة �إنها يف طريق �اللتز�م.

164- حرها �سديد قعرها بعيد طعامها �لزقوم �سر�بها �حلميم.. 
�لنار.

165- �إن كنت على حق فا د�عي لرفع �سوتك.

166- طوبى لن ترك �لدنيا قبل �أن تركه وبنى قربه قبل �أن يدخله.

16٧- يا من �ستفارق دنياك ماذ� �أعددت الأخر�ك.

168- ما �أعظمها من جل�سة حني يكون جلي�سك م�سحفك و�أني�سك 
�هلل.

16٩- �لدنيا �سجن �لوؤمن وجنة �لكافر.

1٧0- �إن كان �هلل معك فمن تخاف, و�إن كان عليك فمن ترجو.
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1٧1- قبورنا تبنى ونحن ما تبنا.. ليتنا تبنا قبل �أن تبنى.

1٧2- تب قبل موتك بيوم؛ والأنك ال تعلمه فكن تائًبا دوًما.

1٧3- كن ورًعا تكن �أعبد �لنا�ص, وكن قِنًعا تكن �أ�سكر �لنا�ص.

1٧4- �أروع �لقلوب قلب يخ�سى �هلل, و�أجمل �لكام ذكر �هلل.

غلق  قبل  بالتوبة  وب��ادر  �حل�ساب,  يوم  قبل  نف�سك  حا�سب   -1٧5
�لباب.

1٧6- �أقم �ساتك تنعم بحياتك.

1٧٧- �أحمد �لباغة �ل�سمت حني ال َيْح�ُسُن �لكام.

1٧8- �إذ� تكلمت بالكلمة ملكتك, و�إذ� مل تتكلم بها ملكتها.

1٧٩- �أنت على رد ما مل تقل �أقدر منك على رد ما قلت.

180- �إياك و�أن ي�سرب ل�سانك عنقك.

181- تكلم فقد كلم �هلل مو�سى.

182- خر �لكام ما قل ودل.

183- خر �لال حفظ �لل�سان.

184- رب �سكوت �أبلغ من كام.

185- رب كام يثر �حلروب.

186- �سرك �أ�سرك.
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18٧- رب كلمة قالت ل�ساحبها دعني.

188- �سدرك �أو�سع ل�سرك.

18٩- �سدور �الأحر�ر قبور �الأ�سر�ر.

1٩0- عرثة �لقدم �أ�سلم من عرثة �لل�سان.

1٩1- كاأن على روؤو�سهم �لطر.

1٩2- �لعمل �أبلغ خطاب.

1٩3- �الأفعال �أبلغ من �الأقو�ل.

1٩4- �زرع كل يوم تاأكل.

1٩5- �طلب تظفر.

1٩6- �عملو� فكل مي�سر لا خلق له )حديث(.

1٩٧- �حلركة بركة.

1٩8- �ل�سماء ال متطر ذهًبا وال ف�سة.

1٩٩- �ل�سيف يقطع بحده و�لرء ي�سعى بجده.

200- �لعي�ص يف �لدنيا جهاد د�ئم.

رُّ َمرَّ �ل�سحاب. 201- �لُفَر�ُص مَتُ

202- �إن جهد �لقل غر قليل.



305

حديقة الفقرات الثقافية

203- �إن مفاتيح �الأمور �لعز�ئم.

204- خر �الأعمال ما كان دمية.

205- زرع �آباوؤنا فاأكلنا, ونزرع لياأكل �أبناوؤنا.

206- زيادة �لقول حتكي �لنق�ص يف �لعمل ومنطق �لرء قد يهديه 
للزلل.

20٧- �سعرنا وال قمح غرنا.

208- عليَّ �أن �أ�سعى ولي�ص عليَّ �إدر�ك �لنجاح.

20٩- كما تزرع حت�سد.

210- ال توؤجل عمل �ليوم �إىل �لغد.

211- ال تعنِّف طالًبا لرزقه.

ي �لعزم و�لدهر �أبى. 212- ال َتُلْم كفي �إذ� �ل�سيف نبا, �سح ِمنِّ

213- ال بد دون �ل�سهد من �إبر �لنحل.

214- ما �لنا�ص �إال �لاء يحييه جريه.

215- من جال نال.

216- من �سعى جنى ومن نام ر�أى �الأحام.

21٧- �أ�سد �لهاد جماهدة �لغيظ.

218- �أ�سد �لفاقة عدم �لعقل.
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21٩- �أ�سحاب �لعقول يف نعيم.

220- �إ�ساح �لوجود خر من �نتظار �لفقود.

221- �أ�سيق �الأمر �أدناه من �لفرج.

222- �طلبو� �لعلم من �لهد �إىل �للحد.

223- �طلبو� �لعلم ولو يف �ل�سني.

224- �أعط �لبز لبازه ولو �أكل ن�سفه.

225- �أعط �لقو�ص باريها.

226- �لهل �سر �الأ�سحاب.

22٧- �حلاجة تفتق �حليلة.

228- د�ء �لهل لي�ص له دو�ء.

22٩- درهم وقاية خر من قنطار عاج.

230- ود من �لوجود.

231- �حلر تكفيه �الإ�سارة.

232- �حِلْلُم �سيد �الأخاق.

233- �لد�ل على �لر كفاعله.

234- �لرفق بالاين عتاب.
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235- �ل�سر �أمانة.

ى تكرب. ى تو��سع, و�لو�سيع �إذ� َتَقوَّ 236- �ل�سريف �إذ� َتَقوَّ

23٧- �ل�سدق دليل �لتقوى.

238- �ل�سدق يح�سن بالفتى, و�لكذب يح�سب من عيوبه.

23٩- ظاهر �لعتاب خر من باطن �حلقد.

240- �لعتاب �سابون �لقلب.

241- �لعفة جي�ص ال يهزم.

242- �لعفو عند �لقدرة.

243- �لقدوة �حل�سنة خر من �لن�سيحة.

244- �لقناعة كنز ال يفنى.

245- �لكذب د�ء و�ل�سدق دو�ء.

246- �لكرمي من �أكرم �الأحر�ر.

24٧- �لكرمي يظلم من فوقه, و�للئيم يظلم من حتته.

248- �لوؤمن كالنحلة تاأكل طيًبا وت�سع طيًبا.

24٩- �لرء باالأخاق ي�سمو ذكره.

250- �لنظافة من �الإميان.
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251- �لنعمة عرو�ص مهرها �ل�سكر.

252- �لوعد �سحاب و�الإجناز مطره.

253- �أملك �لنا�ص لنف�سه من كتم �سره.

254- �إن �هلل يحب معال �الأمور ويبغ�ص �سفا�سفها.

255- �إن �لْقِدرة ُتْذِهَب �حلفيظة.

256- �لرء باأ�سغريه: قلبه ول�سانه.

يَت هانًئا لتهناأ. 25٧- �إمنا �ُسمِّ

258- �إنه ن�سيج وحده.

25٩- �أوىل �لنا�ص بالعفو �أقدرهم على �لعقوبة.

260- �إياك وما يعتذر منه.

261- باالأر�ص ولدتك �أمك.

262- ِب�ْسُر �لكرمي يف وجهه يلوح.

263- بيت �لح�سن عمار.

264- تاج �لروءة �لتو��سع.

265- ترك �لذنب �أي�سر من �العتذ�ر.

266- متام �ل�سدق �الإخبار مبا حتمله �لعقول.
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ُهْم. 26٧- تنا�ص م�ساوئ �الإخو�ن يدم لك ُودُّ

268- ُح�ْسُن �للق خر قرين.

26٩- ُح�ْسُن �للق يذيب �لطايا كما تذيب �ل�سم�ص �لليد.

2٧0- ُح�ْسُن �للق يوجب �لودة.

2٧1- حق من كتب مب�سك �أن يختم بعنرب.

2٧2- خر �لنا�ص من فرح للنا�ص بالر.

اِت �لكرمي �أَْعَوُدها.  2٧3- خر �سِ

2٧4- خركم خركم الأهله )حديث(.

2٧5- ذكر �لفتى عمره �لثاين.

2٧6- �ساقي �لقوم �آخرهم �سر�ًبا.

2٧٧- �لفقر مع �الأمن خر من �لغنى مع �لوف.

2٧8- �سيد �لقوم خادمهم.

2٧٩- �سكرت جميل �سنعكم بدمعي

ودم��������ع �ل����ع����ني م���ق���ي���ا����ص �ل�������س���ع���ور
مرجعه ب��االأخ��اق  �أم���رك  �ساح   -280

ت�ستقم ب����االأخ����اق  �ل��ن��ف�����ص  م  َف����َق����وِّ
281- عامل �لنا�ص بر�أي رفيق و�لق من تلقى بوجه طليق.
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282- ع�سفور يف �ليد خر من ع�سرة على �ل�سجرة.

283- فرط �الأن�ص مك�سبة لقرناء �ل�سوء.

ُة �لتاج وو��سطة �لعقد. 284- فان ُدرَّ

285- يف �سعة �الأخاق كنوز �الأرز�ق.

286- قلب �لوؤمن دليله.

28٧- قليل يف �ليب خر من كثر يف �لغيب.

288- كل �مرئ مبا يح�سنه. 

28٩- كما �أن �ل�سوؤ�ل ُيِذلُّ قوما كذلك يعز قوم بالعطاء.

2٩0- ال ت�سن وجه �لعفو بالتاأنيب.

2٩1- ال تكن حلًو� فتوؤكل وال مًر� فرمى.

2٩2- ال متازح �ل�سريف فيحنق عليك وال �لدينء فيتجر�أ عليك.

مبثله وت���اأت���ي  خ��ل��ق  ع���ن  ت��ن��ه  ال   -2٩3
ع��ظ��ي��م ف���ع���ل���ت  �إذ�  ع���ل���ي���ك  ع�������ار 

2٩4- ال خر فيمن ال َياأَْلُف وال يوؤلف.

2٩5- لكل مقام مقال, ولكل زمان رجال.

2٩6- من ي�ستِح من �لنا�ص وال ي�ستحي من نف�سه فا قدر لنف�سه 
عنده.
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2٩٧- لو كان �لكذب ينجي فال�سدق �أجنى.

2٩8- ما كل من قال قوال وفى.

2٩٩- من ح�سن �إ�سام �لرء َتْرُكُه ما ال يعنيه )حديث(. 

300- معاتبة �الإخو�ن خر من فقدهم.

301- من تو��سع هلل رفعه.

ه. 302- من ح�سن ُخلُقه وجب حقُّ

303- من �سابه �أباه فما ظلم.

304- من �َسبَّ على �سيء �ساب عليه.

305- من عرف نف�سه عرف ربه.

306- من مل يقنع بالي�سر مل يكتف بالكثر.

30٧- نعم �لثوب �لعافية �إذ� �ن�سدل على �لكفاف.

308- نعم �لعون على �لروءة �لال.

ُب �لدهر. 30٩- نعم �لوؤَدِّ

310- �لعاقل من عقل نف�سه من �لحارم.

311- هذ� �ل�سبل من ذ�ك �الأ�سد.

312- هي �الأخاق تنبت كالنبات �إذ� �سقيت مباء �لكرمات.
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313- هيهات تكتم يف �لظام م�ساعل.

314- و�إمنا �الأمم �الأخاق ما بقيت

ف�����اإن ه���م ذه���ب���ت �أخ���اق���ه���م ذه��ب��و�
زم��ان��ه �الأخ����ر  ك��ن��ت  و�إن  و�إين   -315

�الأو�ئ���������ل ت�����س��ت��ط��ع��ه  مل  مب�����ا  الآت 
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قــ�ســـــ�ص

الق�س�ض حتّف اجلنة، وفيها العظة والعربة؛ قال تعاىل: زب ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ رب )يو�سف: 111(. 

تدفع  قد  عظيًما،  وقــبــوًل  حًبا  والعجيبة  امل�سوقة،  الق�س�ض  وحتظى   
م�ستمعِتها اإىل حفظها وتكرارها، ومن ثم ا�ستخال�ض العرب والدرو�ض والفوائد 

منها، وهذا هو ما ن�سبو ونطمح اإليه يف هذه الفقرة.
جمــالت  يف  واملهمة  املتنوعة،  الق�س�ض  مــن  العديد  بجمع  قمنا  فقد   
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ونواٍح �ستى، بهدف الإحاطة باأكرب قدر ممكن من التجديد والتطوير وعدم 
القت�سار على نوع واحد.

 لذا.. علينا جميًعا يف هذا احلقل الإذاعي وامليدان الإعالمي، اأن ن�ستغل 
وال�سريفة،  ال�سامية  والأفــكــار  الأهـــداف،  نريد من  ما  ن�سر  الق�س�ض يف  هــذه 
وكذلك التحذير من الأخالق الذميمة والدنيئة من خالل ذكر الق�س�ض التي 

تتحدث عن مثل هذه اجلوانب.
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-الق�صة الأوىل:

ق�سة املزارع واحل�سان

بد�أ  لكنها جافة,  مياه عميقة,  بئر  �لز�رعني يف  �أحد  وقع ح�سان 
خالها  �ل��ز�رع  كان  ع��دة,  �ساعات  هكذ�  و��ستمر  بال�سهيل,  �حليو�ن 

يبحث �لوقف ويفكر كيف ي�ستعيد �حل�سان؟
�أ�سبح  باأن �حل�سان قد  نف�سه  يقنع  �الأمر طويًا كي  ي�ستغرق  ومل 
عجوًز�, و�أن تكلفة ��ستخر�جه تقرب من تكلفة �سر�ء ح�سان �آخر, هذ� 

�إىل جانب �أن �لبئر جافة منذ زمن طويل وحتتاج �إىل ردمها باأي �سكل.
وهكذ� نادى �لز�رع جر�نه وطلب منهم م�ساعدته يف ردم �لبئر؛ 
كي يحل م�سكلتني يف �آن و�حد, �لتخل�ص من �لبئر �لاف ودفن �حل�سان.
وبد�أ �لميع بالعاول و�لو�ريف يف جمع �الأتربة و�لنفايات و�إلقائها 
يف �لبئر.. يف بادئ �الأمر, �أدرك �حل�سان حقيقة ما يجري, حيث �أخذ 
يف �ل�سهيل ب�سوت عال ميلوؤه �الأمل وطلب �لنجدة, وبعد قليل من �لوقت 

�نده�ص �لميع النقطاع �سوت �حل�سان.
�لبئر وقد  �إىل د�خل  �ل��ز�رع  قليل من �لو�ريف, نظر  وبعد عدد 
�سعق لا ر�آه, فقد كان �حل�سان م�سغوال بهز ظهره, فكلما �سقطت عليه 
�الأتربة يرميها بدوره على �الأر�ص ويرتفع هو مبقد�ر خطوة و�حدة الأعلى, 
وهكذ� ��ستمر �حلال �لكل يلقي �الأو�ساخ �إىل د�خل �لبئر فتقع على ظهر 
�حل�سان فيهز ظهره فت�سقط على �الأر�ص, حيث يرتفع خطوة بخطوة �إىل 
�أعلى, وبعد �لفرة �لازمة للء �لبئر �قرب �حل�سان لاأعلى وقفز قفزة 

ب�سيطة و�سل بها �إىل خارج �لبئر ب�سام.



316

حديقة الفقرات الثقافية

�أن  حاولِت  كلما  عليِك,  و�أثقالها  باأوجاعها  تلقي  �حلياة  كذلك 
تن�سي همومك فهي لن تن�ساِك, و�سوف تو��سل �إلقاء نف�سها, وكل م�سكلة 
تو�جهِك يف �حلياة هي حفنة تر�ب, يجب �أن تنف�سيها عن ظهرِك؛ حتى 
على  يوًما  نف�سِك  لتجدي  لاأعلى,  خطوة  بذلك  وترتفعي  عليها,  تتغلبي 

�لقمة.

-الق�صة الثانية:

الباحث والراعي

�الأر�ص, جبااًل  �لختلفة من  �لناطق  �لباحثني جال  �أحد  �أن  يحكى 
و�سهواًل وبحاًر� وودياًنا و�أدغااًل و�سحر�ء؛ لعرفة �حليو�نات �لتي تتكاثر 
بالتو�لد و�لتي تتكاثر بالبي�ص, وقد ق�سى من عمره �أكرث من �أربع �سنو�ت 
وهو يبحث ويدّون م�ساهد�ته يف �أور�ق يحملها. وفيما هو يف طريق �لعودة 
يف  �لرعاة  �أحد  �لتقى  �لبيت  عن  �لغياب  من  �لطويلة  �ل�سنني  هذه  بعد 
�الأور�ق  �لر�عي عن هذه  ف�ساأله  �لر�حة عنده,  ق�سًطا من  فاأخذ  طريقه 
�لتي يحملها؟ فقال: �إين �أبحث عن �حليو�نات �للبونة و�لبيا�سة, و�أريد �أن 
�أعرف �أنو�عها و�أفرز بينها.. فقال �لر�عي وهو ي�سحك, لقد ق�سيت عمًر� 
طويا يف بحثك ولو كنت �ساألتني الأخربتك عن ذلك بب�ساطة. ��ستغرب 
�الأذن  ذ�ت  �حليو�نات  بب�ساطة  �لر�عي:  فقال  كيف؟  له:  وقال  �لباحث 
بالبي�ص.  وتتكاثر  بيا�سة  �الأذن  دون  و�حليو�نات  بالوالدة,  تتكاثر  لبونة 
ر�جع �لباحث نف�سه ونتائج �أبحاثه فوجد قول �لر�عي �سحيًحا, فما كان 
منه �إال �أن مزق �أور�قه وعاد �إىل �لبيت يحمل تعب �ل�سنني �لتي ق�ساها يف 

معاناة لن ين�ساها طويًا.
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-الق�صة الثالثة:

الأ�سد املكار

ليبحث عن  يوم وعجز عن �لروج من عرينه  �الأ�سد ذ�ت  مر�ص 
طعامه, فاأعلن �إىل كل حيو�نات �لغابة �أن �الأ�سد مري�ص وعلى كل جن�ص 
من �حليو�نات و�لطيور �أن ير�سل و�حًد� من �أفر�ده لزيارته فهو �آمن من 
تو�فدت  وهكذ�  �سخ�سًيا,  ي�سمنه  وعد  �الأمان  هذ�  و�أن  عليه,  �العتد�ء 
حيو�نات �لغابة وطيورها يوًما بعد يوم على عرين �الأ�سد لتزوره يف مر�سه 
من  �قر�به  عند  حتى  منه  تهرب  كانت  �أن  بعد  خائفة  غر  �آمنة  وهي 

�أحدها وال جتروؤ من �القر�ب من عرينه.
ثعلب  ق��ال  فقد  �لثعالب؛  �إال  و�لطيور  �حليو�نات  كل  ذل��ك  فعلت 
و�لطيور عرين  تدل على دخول �حليو�نات  كلها  �الأق��د�م  �آثار  ل�ساحبه: 
�الأ�سد, لكنها ال تدل على خروجها منه.. يا �سديقي علينا �أن ن�سدق ما 

تر�ه �أعيننا ال ما ت�سمعه �آذ�ننا.

-الق�صة الرابعة:

ال�سمكة املغرورة

ُيحكى �أن �سمكة ملونة كانت ت�سكن قاع �لبحر وكان ��سمها "بديعة", 
و�الأخطبوط,  �ل��ح��ارة,  �سديقان,  لها  وك��ان  بجمالها,  مغرورة  وكانت 

و�عتادو� �أن يلعبو� وميرحو� مًعا. 
ويف �إحدى �لر�ت كانت بديعة تلعب مع �سديقيها فانزلقت �لحارة 
ووقعت يف حفرة؛ ف�سرخت م�ستغيثة ب�سديقيها بديعة و�الأخطبوط؛ لكن 
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�الأخطبوط  منها  طلب  ولا  �للعب,  يف  ��ستمرت  بل  عليها,  ترد  مل  بديعة 
�إنقاذ �سديقتهما �لحارة رف�ست ب�سدة, و�ساألت بتعجب:  �أن ت�ساعده يف 
وكيف تطلب مني �أنا بديعة �أجمل خملوقات �لبحار �أن �أ�ساعد هذه �لحارة 

قبيحة �ل�سكل؟. �تركها وهيا نلعب من جديد. 
فتعجب �الأخطبوط من ردها, وقال لها: �أتركني �سديقتك وتطلبني 
مني �أن �أتركها؟. ال.. لن يكون هذ� �أبد�, ولي�ص �الأخطبوط هو �لذي يتخلى 

عن �أ�سدقائه.
وتركها و�أ�سرع للمحارة ميد لها �أحد �أزرعه يف �حلفرة لتم�سك بها 

ويرفعها ب�سرعة.
خرجت �لحارة و�لدموع متاأ عينيها, تعاتب �سديقتها بديعة على 

موقفها, فلم تاأبه بها, فنهرها �الأخطبوط.
ويف �ليوم �لتال ظهرت يف �لنطقة �سمكة كبرة متوح�سة, وكانت 
تاأكل كل ما يقابلها من �لخلوقات �لبحرية �ل�سغرة و�لنباتات؛ فاختباأت 

�الأ�سماك �ل�سغرة من �سر هذه �لفر�سة �لتوح�سة.
وبينما كانت بديعة خمتبئة يف خمباأ �أمني كانت ت�سعر بجوع �سديد, 
�ل�سمكة,  �لع�سب, فلو فعلت ذلك الأكلتها  لكنها ال ت�ستطيع �القر�ب من 

وكان حال بديعة كحال معظم �لكائنات �ل�سغرة.
�لع�سب ببطء  ببديعة, �قربت من  و��ستبد �لوع  �لوقت  ولا طال 

فر�آها �الأخطبوط و�لحارة �للذ�ن كانا خمتبئني يف مكان قريب. 
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ومتلكهما �لرعب, ويف �لوقت نف�سه لحتها �ل�سمكة �لتوح�سة فبد�أت 
تقرب من مكانها لتلتهمها, فتقدم �الأخطبوط م�سرًعا فاألقى يف طريق 
�ل�سمكة �لتوح�سة من حربه فتعكر �لاء و�أخذ بديعة ليهرب, لكنه مل ي�ستطع 
�لتوح�سة,  �ل�سمكة  �أي �جتاه يهرب, فقد يندفع لفم هذه  �إىل  �أن يعرف 
فاإذ� بالحارة تفتح فاها فتظهر لوؤلوؤة جميلة ت�سيء لهما �لكان, فيعرفون 

�جتاههم فينطلقون جميًعا م�سرعني.
لنف�سها ب�سوتها �الأج�ص: مل يعد  �ل�سمكة �لتوح�سة وقالت  فتلفتت 
�أن جتر�أ علّي هوؤالء �ل�سغار �ستبد�أ �لقاومة  �لكان يروقوين, فبعد  هذ� 

من هنا وهناك, و�أنا ال �أحب �لقاومة.
وهكذ� رحلت �ل�سمكة �لتوح�سة, لكن هل عاد �الأ�سدقاء �لثاثة كما 
كانو�؟ لقد كانت بديعة خجلة جًد� من نف�سها, فقد تعلمت در�ًسا قا�سًيا؛ 
ولذلك �عتذرت ل�سديقيها فقالت لهما: لقد عرفت كم كنت حمقاء, فلكل 
خملوق يف هذه �لدنيا جماله؛ فاأنَت يا �أخطبوط �أ�سجع �أخطبوط عرفته, 
و�أنِت يا حمارة لوؤلوؤة هي �أجمل ما ر�أيت يف حياتي؛ فهل تقبان توبتي؟ 

هل تقباين �سديقة بعد ما حدث مني؟ 
فقاال لها: بالطبع؛ وعاد �الأ�سدقاء �لثاثة يلعبون من جديد مبرح 

و�سرور.
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-الق�صة اخلام�صة:

ق�سة �سلة الفحم والقراآن

�إحدى جبال  مزرعة يف  يعي�ص يف  م�سلم  �أمريكي  رجل  هناك  كان 
يف  ي��وم  كل  ي�سحو  �ل��د  وك��ان  �ل�سغر,  حفيده  مع  كنتاكي  مقاطعة 
حفيده  وكان  �لقر�آن,  ليقر�أ  �لطبخ  مائدة  على  ليجل�ص  �لباكر  �ل�سباح 
ا على �أن يقلده يف  يتمنى �أن ي�سبح مثله يف كل �سيء؛ لذ� فقد كان حري�سً

كل حركة يفعلها. 
وذ�ت يوم �ساأل �حلفيد جده قائًا:

يا جدي. �إنني �أحاول �أن �أقر�أ �لقر�آن مثلما تفعل, لكني كلما حاولت 
�أن �أقر�أه �أجد �أنني ال �أفهم كثًر� منه, و�إذ� فهمت منه �سيًئا فاإنني �أن�سى 

ما فهمته مبجرد �أن �أغلق �ل�سحف.
ثم قال: فما فائدة قر�ءة �لقر�آن �إذن يا جدي؟.

فتلفت بهدوء, وترك ما  �لدفاأة,  �لفحم يف  كان �لد ي�سع بع�ص 
ثم  �لنهر,  �إىل  بها  و�ذهب  �لالية هذه  �لفحم  �سلة  ُخذ  قال:  ثم  بيده؛ 
�ئِتني بها مليئة بالاء, ففعل �لولد كما طلب منه جده, لكنه فوجئ بالاء 
كله يت�سرب من �ل�سلة قبل �أن ي�سل �إىل �لبيت, فابت�سم �لد قائًا له: 

ينبغي عليك �أن ُت�سرع �إىل �لبيت يف �لرة �لقادمة يا ُبني.
ة, وحاول �أن يجري �إىل �لبيت؛ ولكن �لاء ت�سرب  فعاود �حلفيد �لَكرَّ
ا يف هذه �لرة, فغ�سب �لولد وقال لده: "�إنه من �ل�ستحيل �أن �آتيك  �أي�سً

ب�سلة من �لاء, و�الآن �ساأذهب و�أح�سر �لدلو لكي �أملوؤه لك ماًء.
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فقال �لد: ال, �أنا مل �أطلب منك دلًو� من �لاء, �أنا طلبت �سلة من 
�لاءن ثم قال: يبدو �أنك مل تبذل جهًد� كافًيا يا ولدي.

ملء  عملية  تنفيذ  على  بنف�سه  لُي�سرف  حفيده  مع  �لد  خرج  ثم 
�ل�سلة بالاء, وكان �حلفيد موقًنا باأنها عملية م�ستحيلة, لكنه �أر�د �أن ُيري 

جده بالتجربة �لعملية.
فماأ �ل�سلة ماء, ثم جرى باأق�سى �سرعة �إىل جده لريه وهو يلهث 
قائًا: �أر�أيت؟ ال فائدة.؛ فنظر �لد �إليه قائًا: �أتظن �أنه ال فائدة مما 
للمرة  و�أدرك  �ل�سلة,  �إىل  �لولد  فنظر  �ل�سلة,  �إىل  و�نظر  تعال  فعلت؟. 

�الأوىل �أنها �أ�سبحت خمتلفة.
لقد حتولت �ل�سلة �لت�سخة ب�سبب �لفحم �إىل �سلة نظيفة متاًما من 
�لارج و�لد�خل, فلما ر�أى �لد �لولد منده�ًسا, قال له: هذ� بال�سبط 
ما يحدث عندما تقر�أ �لقر�آن �لكرمي, قد ال تفهم بع�سه, وقد تن�سى ما 
فهمت �أو حفظت من �آياته, ولكنك حني تقروؤه �سوف تتغر لاأف�سل من 

�لد�خل و�لارج, متاًما مثل هذه �ل�سلة.
مل  �إن  �سيًئا  نتعلم  لن  �أننا  �لق�سة:  هذه  من  ا  �أي�سً ت�ستفيد  ولعلك 
قه يف حياتنا, فاإذ� �أردَت �أن تتذكر ما فهمَت وحفظَت من  منار�سه ونطبِّ

�لقر�آن فعليك �أن تطبقه يف حياتك.
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-الق�صة ال�صاد�صة:

اأ�سحاب الأخدود

�إنها ق�سة فتى �آمن, ف�سرب وثبت, فاآمنت معه قريته.
لقد كان غاًما َفِطًنا, ومل يكن قد �آمن بعد, وكان يعي�ص يف قرية 
ملكها كافر يّدعي �الإلوهية, وكان للملك �ساحر ي�ستعني به, وعندما تقّدم 
ليحّل  �ل�سحر  يعّلمه  له غاًما  يبعث  �أن  �للك  بال�ساحر, طلب من  �لعمر 

حمله بعد موته, فاختر هذ� �لغام و�أُر�ِسل لل�ساحر.
فكان �لغام يذهب لل�ساحر ليتعلم منه, ويف طريقه كان ميّر على 
ر�هب, فجل�ص معه مرة و�أعجبه كامه. ف�سار يجل�ص مع �لر�هب يف كل 
مرة يتوجه فيها �إىل �ل�ساحر, وكان �ل�ساحر ي�سربه �إن مل يح�سر؛ ف�سكا 
ذلك للر�هب. فقال له �لر�هب: �إذ� خ�سيت �ل�ساحر فقل حب�سني �أهلي, 

و�إذ� خ�سيت �أهلك فقل حب�سني �ل�ساحر.
ي�سّد طريق  بحيو�ن عظيم  ف��اإذ�  �الأي��ام,  �أحد  وكان يف طريقه يف 
�أم  �ل�ساحر  �أف�سل,  �أيهما  �أعلم  �ليوم  نف�سه,  يف  �لغام  فقال  �لنا�ص, 
�إليك  �أحب  �لر�هب  �أمر  كان  �إن  �للهم  وقال:  حجر�,  �أخذ  ثم  �لر�هب, 
من �أمر �ل�ساحر فاقتل هذه �لد�بة؛ حتى مي�سي �لنا�ص, ثم رمى �حليو�ن 
مبا  و�أخ��ربه  للر�هب  �لغام  فتوجه  طريقهم.  يف  �لنا�ص  وم�سى  فقتله, 
و�إنك �ستبتلى,  �أف�سل مني,  �ليوم  �أنت  يا بنى,  حدث, فقال له �لر�هب: 

فاإذ� �بتليت فا تدّل علّي.
ويعالج  و�الأبر�ص  �الأكمه  يربئ   - �هلل  من  بتوفيق   - �لغام  وكان 
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َفَقَد  وكان قد  �للك,  �أحد جل�ساء  به  �الأمر��ص. ف�سمع  �لنا�ص من جميع 
ب�سره, فجمع هد�يا كثرة وتوجه بها للغام وقال له: �أعطيك جميع هذه 
�إمنا ي�سفي �هلل  �أحًد�,  �أ�سفي  �أنا ال  �إن �سفيتني. فاأجاب �لغام:  �لهد�يا 
ف�سفاه  �للك,  فاآمن جلي�ص  ف�سفاك.  باهلل دعوت �هلل  �آمنت  فاإن  تعاىل, 

�هلل تعاىل.
فذهب جلي�ص �للك, وقعد بجو�ره كما كان يقعد قبل �أن يفقد ب�سره. 
فقال له �للك: من رّد عليك ب�سرك؟ فاأجاب �للي�ص بثقة �لوؤمن: رّبي. 
ورّبك  رّبي  تردد:  �ل��وؤدون  فاأجاب  غري؟  رّب  �ألك  وقال:  �للك  فغ�سب 
�هلل. فثار �للك, و�أمر بتعذيبه, فلم يز�لو� يعّذبونه حتى دّل على �لغام.

�أمر �للك باإح�سار �لغام, ثم قال له خماطبا: يا بني, لقد بلغت 
وتفعل  و�الأبر�ص  �الأكمه  تربئ  �أ�سبحت  حتى  عظيًما,  مبلًغا  �ل�سحر  من 
فاأمر  تعاىل.  ي�سفي �هلل  �إمنا  �أح��ًد�,  �أ�سفي  ال  �إين  �لغام:  فقال  وتفعل. 

�للك بتعذيبه, فعّذبوه حتى دّل على �لر�هب.
ذلك.  �لر�هب  فاأبى  دينك.  عن  �رجع  له:  وقيل  �لر�هب  فاأُح�سر 
ر  وجيء مبن�سار, وو�سع على مفرق ر�أ�سه, ثم ُن�ِسَر فوقع ن�سفني, ثم �أح�سِ
جلي�ص �للك, وقيل له: �رجع عن دينك, فاأبى؛ َفُفِعَل به كما ُفِعَل بالر�هب. 
ثم جيء بالغام وقيل له: �رجع عن دينك, فاأبى �لغام, فاأمر �للك باأخذ 
�لغام لقمة جبل, وتخيره هناك, فاإما �أن يرك دينه �أو �أن يطرحوه من 

قمة �لبل.
�للهم  �لفتى ربه:  �لغام, و�سعدو� به �لبل, فدعا  فاأخذ �لنود 
مي�سي  �لغام  ورجع  �لنود,  و�سقط  �لبل  فاهتّز  �سئت.  مبا  �كفنيهم 
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�إىل �للك فقال �للك: �أين من كانو� معك؟ فاأجاب: كفانيهم �هلل تعاىل. 
فاأمر �للك جنوده بحمل �لغام يف �سفينة, و�لذهاب به لو�سط �لبحر, ثم 

تخيره هناك بالرجوع عن دينه �أو �إلقائه.
فانقلبت  �سئت.  �كفنيهم مبا  �للهم  �لغام �هلل:  به, فدعا  فذهبو� 
بهم �ل�سفينة وغرق من كان عليها �إال �لغام, ثم رجع �إىل �للك؛ ف�ساأله 
�أين من كانو� معك؟ فاأجاب �لغام �لتوكل على �هلل:  �للك با�ستغر�ب: 
كفانيهم �هلل تعاىل, ثم قال للملك: �إنك لن ت�ستطيع قتلي حتى تفعل ما 
�آمرك به. فقال �للك: ما هو؟ فقال �لفتى �لوؤمن: �أن جتمع �لنا�ص يف مكان 
و�حد, وت�سلبني على جذع, ثم تاأخذ �سهًما من كنانتي, وت�سع �ل�سهم يف 
�لقو�ص, وتقول "ب�سم �هلل رّب �لغام", ثم �رمني, فاإن فعلت ذلك قتلتني.
و�سلب  �لنا�ص,  بجمع  �لفور  على  فاأمر  �الأمر,  بهذ�  �للك  ��ستب�سر 
�لفتى �أمامهم, ثم �أخذ �سهًما من كنانته, وو�سع �ل�سهم يف �لقو�ص, وقال: 

با�سم �هلل رّب �لغام, ثم رماه فاأ�سابه فقتله.
ف�سرخ �لنا�ص: �آمنا برّب �لغام, فهرع �أ�سحاب �للك �إليه وقالو�: 

�أر�أيت ما كنت تخ�ساه. لقد وقع, لقد �آمن �لنا�ص.
فاأمر �للك بحفر �سّق يف �الأر�ص, و�إ�سعال �لنار فيها, ثم �أمر جنوده, 
ففعل  �لنار,  يف  �إلقائهم  �أو  �الإمي��ان,  عن  �لرجوع  فاإما  �لنا�ص,  بتخير 
�لنود ذلك, حتى جاء دور �مر�أة ومعها �سبي لها, فخافت �أن ُترمى يف 

�لنار. فاألهم �هلل �ل�سبي �أن يقول لها: يا �أّماه ��سربي فاإنِك على �حلق.
وتف�سيلها يف  �الآي��ات )4-٩(,  �ل��ربوج  �سورة  �لق�سة يف  ورد ذكر 

�سحيح �الإمام م�سلم.
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-الق�صة ال�صابعة:

اأنا النمر

بْعَد  َطَعاٍم و �َسر�ٍب له,  َعْن  باِحًثا  َخَرَج �الأرَنُب �ل�سغُر الأوِل مرٍة 
و�سيَة  �أن�َسى  لْن  نْف�ِسِه:  قاَل يف  ِريِق  �لطَّ �أثناَء  ويف  ��ِه,  �أمِّ مْن  ��ستاأذَن  �أْن 
َم�سافًة  قَطَع  �أحٍد".  على  �أْعتدي  و�أال  فقط  َحاَجتي  �آخَذ  "�أن  �أب��ًد�:  ي  �أُمِّ
ُه يَتاأَمُل  َق�سرًة يف �لَغابِة, �أْعَجبتُه �الأ�سَجاَر و�الأْزهاَر �لميَلَة, فتاَبَع �َسْرَ

يف �ْلََناِظِر �ْلاَبِة, �َسَعَر باالأَماِن فقَطَع م�سافًة �أطوَل.
رُح,  ُموعَة ثَعالٍب َتْلعُب ومَتْ اَدَف جَمْ ُخوِر �لَعاليِة �سَ بالقرِب ِمَن �ل�سُّ

�قَرَب منها بهدوٍء, ف�ساأَله رئي�ُسها: 
غُر م�ستغرًبا: �أال َتْعرُفني؟.  َمْن �أنَت �أيُّها �لقادُم؟ �أَجاَب �الأرنُب �ل�سَّ

ردَّ رئي�ُص �لثعالِب: كيَف �أعرُفَك دوَن �أْن �أر�َك ِمْن قبُل؟. 
ِمُر. �أجاَب �الأرنُب بثقٍة: �أنا �لنَّ

َحّدَق فيه رئي�ُص �لثَّعالِب بحذٍر, ثم �ْبتعَد عْنه قليًا, فّكَر يف نف�ِسِه, 
وقاَل: 

ُموعِتنا  جَمْ �إىل  َر  وح�سَ �أََ  جَت��َرّ لا  �ل�سجاُع  �لنمُر  بالفعِل  َيكْن  مْل  لو 
�لَكبرِة متحِدًيا ُقوتنا.

هم بالطِر �لحدِق بهم,  �قَرَب رئي�ُص �لثعالِب من �لَبقيِة, و�أخرَبَ
�لذي  �لوح�ِصِ  َهذ�  ِمْن  باأنف�ِسهم  و�لنجاَة  مبا�سرًة  �لهروَب  مْنهم  وَطلَب 

�سمُعو� َعْن ُقوتِه كثًر�, ففُرو� َهاربنَي, ليبقى �الأرنُب وحيًد�.
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َر�َو�ِت �ْلَوجودِة  غُر َقِليًا, وَتناَوَل حاجَتُه ِمَن �ُل�سْ َلِعَب �الأرَنُب �ل�سَّ
ى يف �لغابِة ي�ستمتُع بجماِلها. يف �ْلَكاِن, وم�سَ

ت�سريُح  غ��ْزالٍن  جَمُموعَة  اَدَف  �سَ رًة,  َق�سِ َم�َسافًة  َقَطَع  �أْن  َبْعَد 
فَهبَّ  به,  تفاجاأْت  و�سجاعٍة,  بهدوٍء  مْنها  �قَرَب  �ْلُبحرِة,  ِمَن  باْلقرِب 

َرِئي�ُسهم و�ساأَلُه: َمْن �أنَت �أيها �لقادُم �إىل َو�حِة �لُغزالِن؟ 
�أَجاَب �الأرنُب بثقٍة: �أنا �لنمُر. 

ئي�ُص, �بَتعَد عْنه, و�أْخرَب �ْلبقيَة باأمِر هذ� �لوح�ِصِ �لكا�سِر,  َخاَف �لرَّ
ًة  وطلَب مْنهم �لنجاَة باأنف�ِسهم, فهربو�, ليجَد �الأرنُب �ل�سغُر نف�َسُه مرَّ

ى. �أْخَرى وحيًد�, ��سر�َح قليًا يف �ْلو�حِة, وم�سَ
ادَف يف طريِق َعودِتِه �إىل َمنزِله وح�ًسا كبًر�, َمرَّ بَجانِبِه, �سّلَم  �سَ
وعدَم  ت�سرَفُه,  �لوح�ُص  ��سَتغرَب  ُه,  �َسْرَ وتابَع  و�طمئناٍن,  بهُدوٍء  عليه 

�لوِف منه, وقاَل يف نف�ِسِه: َلاذ� مْل يخْف مِني؟. 
َق بِه, ��سَتَعَد ل�سرِبِه مبا�سرًة, لكنُه �نتظَر, وَفكَر:  �أ�ْسرَع �ْلَوح�ُص وحَلِ
وَنَظَر  يَتوْقَف, فوَقَف,  �أن  وَطَلَب  �ِسرَّ �سجاعتِه. �قَرَب منُه,  �أريُد معرفَة 
َق بِه, مل  �إىل �ْلوح�ِص �لكا�ِسِر باحِر�ٍم, و�ساأَلُه ماذ� ُيِريُد منه, ولاذ� حَلِ

ُيجْبُه �ْلوح�ُص �ْلَكا�ِسُر, و�ساألُه غا�سًبا: َمْن �أنَت �أيُّها �ل�سكنُي؟ 
كما  منه  �سيهرُب  �أنه  معتقًد�  باعتز�ٍز,  ِغُر  �ْل�سَّ �الأرن��ُب  �إليه  َنظَر 
ِحَك  بِب, و�أجاَب: �أنا �لنمُر. �سَ هربْت �لثعالُب و�ْلغزالُن دوَن �أْن ُيفكَر بال�سََّ

�لوّح�ُص �َساِخًر�, و�َساأَل مْن َجِديد: هْل َتعرُفنْي �أيُّها �ل�سغُر؟ 
ِمُر؟  ال �أعرُف �أحًد� يف هذه �لغابِة. �ساأَل �لوح�ُص: �أال تعِرُف َمن ْهو �لنَّ
ِثقَته  �لوح�ُص  ��ستغرَب  �لنمُر.  �أنا  �أن��ا,  بثقٍة:  ِغُر  �ل�سَّ �الأرن��ُب  ردَّ 

�ئدِة, و�ساأَلُه: َمْن قاَل لَك ذلَك؟  �لزَّ
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ي هي �لتي قالْت ِل, وطَلبْت مني  ي, �أُمِّ ِغُر: �أُمِّ �أجاَب �الأرنُب �ل�سَّ
�أْن �أحرَم �الآخرين.

َك. هزَّ �ْلوح�ُص ر�أ�َسُه, وقاَل: هّيا معي �إىل �أُمِّ
, وقالْت يف نف�ِسها:  ا �رتعَبْت �الأُمُّ ذَهبا �إىل بيِت �الأرنِب, وعندَما و�سََ

لقد َجَلَب ل �بني مَعه �لهاَك. 
ي. ِه برب�ءٍة: هذه هي �أمِّ �قَرَب �البُن, و�أ�ساَر �إىل �أُمِّ

ِمُر: لاذ� �أ�سمْيتِه بهذ� �ال�سِم؟ �رتبَكْت, ثم بَكْت, ��ستغرَب  �ساأَلها �لنَّ
�بُنها �سبَب بكاِئها, كرَر �لنمُر �ل�ُسوؤ�َل, فاأجابْت: 

�سِمي  يُب, مل �أجْد ��سًما �أْجمَل ِمْن ��سِمَك �أُ حًبا بك �أيُّها �لنمُر �لطَّ
به �بني �لغاِل.

ِه,  يِل, وفهَم مْن �أمَِّ غُر َلهما ما َجَرى معه بالتف�سِ َحَكى �الأْرنُب �ل�سَّ
مُر للِحكايِة, وَقِبَل بترِبيِر �الأمِّ  لاذ� َهِربْت مْنه �لّثعالُب و�لغزالُن, �رَتاَح �لنَّ

ِديًقا د�ئًما لهما. ِمَر على قبوِله باأْن يكوَن �سَ ِكَيِة, ثم �َسكر� �لنَّ �لذَّ
: لوال ��سُمك �لميُل �لذي �أوَحى لهم بقوِتك لقتلو� �بني.  قالْت �الأُمُّ
ِمُر حكايَة �الأُمِّ �لتي حتبُّ �بَنها كثًر�, وحترَم قوَته, وَقاَل: �أح�سنِت  َفِهَم �لنَّ

, و�أنا م�ستعٌد د�ئًما ل�ساعدِتكما. �أيُّتها �الأُمُّ
ِمَر  ْت �بنها, وهي ُتر�ِقُب �لنَّ ًة �أخرى, �سمَّ َفِرَحْت بكاِمِه, �سَكرْته مرَّ

ًيا. �لذي َر�َح َيبتِعُد عْن َمنزِلها ر��سِ
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-الق�صة الثامنة:

الكتكوت املغرور

يطيق  وال  �إخوته,  يعاك�ص  �سنه  �سغر  رغم  �سقي,  كتكوت  ْو  ْو�سَ �سَ
�لبقاء يف �لنزل, و�أمه حتذره من �لروج وحده؛ حتى ال توؤذيه �حليو�نات 

و�لطيور �لكبرة. 
ْو �أّمه وخرج من �لنزل وحده, وقال يف نف�سه: �سحيح  ْو�سَ غافل �سَ

�أنا �سغر و�سعيف, لكني �ساأثبت الأمي �أين �سجاع وجريء. 
قابل �لكتكوت يف طريقه �الأوّزة �لكبرة, فوقف �أمامها ثابًتا, فمّدت 

رقبتها وقالت: كاك كاك. 
قال لها: �أنا ال �أخافك.. و�سار يف طريقه.

فمّد  كذلك..  ثابًتا  �أمامه  ووقف  �لكلب,  ذلك  بعد  ْو  ْو�سَ �سَ وقابل 
وقال:  �لكتكوت  �إليه  �لتفت  ونبح ب�سوت عال: هو.. هو..,  ر�أ�سه,  �لكلب 

�أنا ال �أخافك. 
ْو حتى قابل �حلمار, وقال له: �سحيح �أنك �أكرب من  ْو�سَ ثم �سار �سَ
وترك  هاء...  هاء..  �حلمار:  فنهق  �أخافك.  ال  ترى  كما  لكني..  �لكلب, 

�لكتكوت و�ن�سرف. 
ثم قابل بعد ذلك �لمل, فناد�ه باأعلى �سوته وقال: �أنت �أيها �لمل 

�أكرب من �الأوزة و�لكلب و�حلمار, لكني ال �أخافك. 
�لطيور  فكل  و�سجاعته,  بجر�أته  فرحان  م�سروًر�,  �لكتكوت  �سار 

و�حليو�نات �لتي قابلها, �ن�سرفت عنه ومل توؤذه, فلعلها خافت ُجْر�أته. 
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ومّر على بيت �لنحل..
عليه  وهجمت  مزعًجا,  طنيًنا  �سمع  وفجاأة  مطمئًنا,  ثابًتا  فدخله 
تاحقه,  وهي  م�سرًعا  فجرى  ر�أ�سه,  يف  باإبرتها  ول�سعته  �سغرة,  نحلة 

حتى دخل �لنزل, و�أغلق �لباب على نف�سه. 
ْو له: ال بد �أن �حليو�نات �لكبرة قد �أفزعتك . فقال  ْو�سَ قالت �أم �سَ
وهو يلهث: لقد حتديت كل �لكبار, لكن هذه �لنحلة �ل�سغرة عّرفتني قدر 

نف�سي.

-الق�صة التا�صعة:

ال�سدقة

قالت فاطمة: �حِك ل يا جّدي حكاية جميلة من حكاياتك �لميلة. 
قال �لد: ��سمعي هذه �حلكاية يا فاطمة.

ه ثريٌّ حم�سن طّيب �لقلب �إىل ب�ستان له, فر�أى يف طريقه د�ًر�  توجَّ
حترق, و�سيًخا يبكي ويولول وحوله ن�ساء و�سبيان يت�سارخون, ف�ساأل عنه 

فقيل له: 
هذ� رجل تاجر �حرقت د�ره و�فتقر. 

ففكر �ساعة, ثم قال الأحد �أعو�نه: ترى هذ� �ل�سيخ �لذي تاألت حلاله 
وتنّغ�سْت علّي نزهتي ب�سبب�ه, وال �أ�ستطيع �لتوجه �إىل ب�ستاين �إال بعد �أن 
كما  وهي  د�ره  يف  �ل�سيخ  وجدت  �لنزهة,  من  عدت  �إذ�  �أين  ل  ت�سمن 
كانت مبنية, جم�س�سة, نظيفة وفيها �أ�سناف �لتاع و�الأثاث كما كانت, 

وت�سري له ولعياله ك�سوة �ل�ستاء و�ل�سيف. 
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فقال �لرجل: مدين مبا �أحتاجه من �لنقود, و�أح�سر ل من �أطلبه 
اع.  من �ل�سنَّ

فقال �لرثي: لك ما �أردت. 
وثبتت  وج�س�ست,  �ل��د�ر  �سقفت  حتى  �لع�سر  وقت  حل  �أن  وما 
فبي�ست  �لب�ستان.  �لتوقف يف  ي�ساأله  �لرثي  �إىل  �لرجل  و�أر�سل  �الأب��و�ب, 
لهم  ودف��ع��ت  �ل��ث��ي��اب,  وعياله  �ل�سيخ  ولب�ص  وفر�ست  وكن�ست  �ل���د�ر, 

�ل�سناديق مملوءة باالأمتعة. 
فمر �لرثي �لطيب و�لنا�ص قد �جتمعو� كاأنهم يف يوم عيد, ي�سجون 

بالدعاء له. 
فتقدم �لرجل �لرثي و�أعطى �ل�سيخ مبلًغا من �لنقود, ثم �سار �إىل 

د�ره. 
وقّدمتها  زي��ت,  فيها  بقربة  وج��اءت  �لطبخ,  �إىل  فاطمة  نه�ست 
لّدها وهي تقول: و�أنا �أريد �أن �أكون كرمية.. خذ هذ� �لزيت يا جّدي, 

و�أعطه لارتنا �لفقرة. 
�لهدف من �لق�سة: 

)1( �لال مال �هلل - عز وجل -, وقد ��ستخلف تعاىل عباده فيه 
�أين  من  يديه:  بني  قدمو�  �إذ�  عنه  �سائلهم  هو  ثم  يعملون,  كيف  لرى 

جمعوه؟ وفيَم �أنفقوه؟
و�لفا�سد, وحتل  و�لهلكات  �الآفات  من  �لال  �ل�سدقة  )2( حتفظ 
له  �أنفع  هو  �ساحبها مبا  على  �هلل  �إخ��اف  �سبًبا يف  وتكون  �لربكة,  فيه 

و�أكرث و�أطيب.
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-الق�صة العا�صرة:

ال�سجرة والنهر والع�سفور

�ساأل �لنهر �سديقته �ل�سجرة:
- لاذ� �أنت حزينة؟

�أجابت �ل�سجرة:
- �آه, كيف عرفت؟

قال �لنهر:
و�أغ�سانك  �أور�ق��ك  ترق�ص  مل  قليل,  قبل  �لريح,  مرت  عندما   -
رق�ستها �لميلة, �أخربيني لاذ� �أنت حزينة؟ �أل�ست �سديقك؟ و�ل�سديق 

ال يخفي عن �سديقه �أي �سيء.
�هتزت �أور�ق �ل�سجرة, ومال غ�سن حتى كاد يام�ص �سفحة �لنهر 

قالت:
- كل �الأ�سياء تتحرك, �أنت مت�سي من مكان �إىل مكان, ترى �لدنيا 
وت�ساهد �لنا�ص, و�حليو�نات... ولك.. كل �سيء, �أما �أنا فجذري مغرو�ص 
يف �الأر�ص, ثابتة يف مكاين, ال �أحترك, �أنا حزينة �أيها �لنهر, حزينة الأنني 

بد�أت �أح�صَّ باللل و�ل�سجر.
��ستمع �لنهر �إىل �سديقته �ل�سجرة بانتباه ومودة, وقال لها: �ساأحاول 
�أن �أ�ساعدك, فا حتزين, علّي �الآن �أن �أو��سل م�سري يف جمر�ي حتى 
فالكثرون يف  �أتاأخر,  �أال  يجب  �لبحر,  �إىل  ثم  �لكبر  �ل��و�دي  �إىل  �أ�سل 

�نتظار و�سول, ود�ًعا.
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و�لطعام,  �لياه  �مت�سا�ص  عن  �ل�سجرة  �متنعت  �ليوم,  ذلك  منذ 
الأية  بر�عم جديدة  تظهر  ومل  �ل�سجرة,  على  و�ال�سفر�ر  �ل�سحوب  فبد�أ 

زهرة, وهذ� ما مل يحدث من قبل لل�سجرة.
��سفر�ًر�  تزد�د  ير�ها  كان  �لتي  �سديقته  على  كثًر�  �لنهر  حزن 
�أن يفعل �سيًئا يف �لبد�ية, فقد كان عليه  يوًما بعد يوم, لكنه مل ي�ستطع 
�لياه  �الأر�ص, ويعطي  لي�سقى  �لقرى  �لوديان, وي�سر بني  �إىل  �أن ينحدر 

للكائنات.
وقف  �ل�سخور,  �إح��دى  من  ببطء  تهدر  �لنهر  حياة  كانت  فيما 

ع�سفور على قمة �سخرة, و�ساح:
- ما بالك �أيها �لنهر تبدو حزيًنا على غر عادتك؟ �أين �سرعتك؟ 

و�أين �سوت خريرك �لميل؟
�إليك, فلقد تعلمت منك حلًنا جميًا, �أحبه زمائي  دعني �أ�سغي 

�لع�سافر يف �لغابة, فلماذ� ال ت�سمعني خريرك �لميل؟
�سمت �لنهر قليًا.

�سديقته  بحكاية  و�أخ��ربه  باحلزن,  مليًئا  جميًا  �سوًتا  �أ�سدر  ثم 
�ل�سجرة.

هز �لع�سفور جناحيه ورفع ر�أ�سه وزقزق طويًا, وقال:
- لدي فكرة �أيها �لنهر �ل�سديق.

ثم طار وهو يقول: "�ستعرف غًد� كل �سيء".
من  جم��م��وع��ة  ك����رو�ن  �لع�سفور  ��سطحب  �ل��ت��ال,  �ل��ي��وم  ويف 

�لع�سافر: ح�سا�سني وبابل وكناري, وحطو� جميًعا على �ل�سجرة.
قال �لع�سفور كرو�ن �سديق �لنهر:
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- �أي��ت��ه��ا �ل�����س��ج��رة جئنا �إل��ي��ك م��ن ك��ل �ل��غ��اب��ات, وم���ن �أع���ال 
�ل�سجرة  �أيتها  و�أنت  �لطيور,  كل  �سديق  وهو  �أخربنا  قد  �لبال,فالنهر 
جميلة, مليئة باالأغ�سان, وال نريد �أن حتمل �أغ�سانك �أية �أور�ق �سفر�ء.. 

فهل تقبلينا �أ�سدقاء لك؟
فرحت �ل�سجرة باأ�سر�ب �لع�سافر و�لطيور, وهتفت:

- �أجل, فكيف �أكون �سديقة لكم؟
قال �لع�سفور كرو�ن, بينما كان �لميع يزقزقون, وين�سدون بفرح:
�لثلوج,  و�ستت�ساقط  �ل�ستاء  جاء  وقد  بعيدة,  باًد�  ن�سكن  "نحن 
دفئك  لتعطينا  �أغ�سانك  بني  باالإقامة  لنا  ت�سمحني  فهل  �لربد,  وي�ستد 

�لميل ولن�سع �لبي�ص يف �أع�سا�سنا؟
�أ�ساف �لكناري �ل�سغر:

- ونربي �سغارنا - �أفر�خنا بني �أغ�سانك.
�أكمل �ل�سنونو:

- وكلما طرنا, وعدنا, و�سرنوي لك ما ن�ساهده يف �لدنيا, �سنغني 
لك ون�سدو, ونغرد ونزقزق, ونحكي لك كل �سيء عن �لدنيا.

فرحت �ل�سجرة كثًر�, و�سمت �أغ�سانها يف حنان على �أ�سدقائها 
�لع�سافر وقالت: �ساأحميكم من �لرياح, ومن �أ�سعة �ل�سم�ص حني ت�ستد 

حر�رتها.
ت�سدو  وب��د�أت  �لع�سافر,  خرجت  �لنهر,  فرح  �ل�سجرة,  فرحت 
�لوديان  �إىل  �سره  ويو��سل  �لميل,  خريره  يو��سل  �لنهر  وعاد  وتغرد 

و�حلقول و�لقرى, وي�سقي من مياهه �الأ�سجار و�لكائنات.
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-الق�صة احلادية ع�صرة:

وفاء �سبي

كان ولد �سغر ��سمه �إبر�هيم يلعب مع جمموعة �أوالد بعمره.
لكنها  ليلتقطها,  فاأ�سرع  �حل�سائ�ص,  و�سط  ملونة  كرة  ر�أى  عندما 
�نطلقت مبتعدة وكاأن �أحًد� جذبها بقوة بخيط ال يرى, وتوقف متعجًبا, ثم 
لا ر�أى �لكرة تتوقف ثانية جرى �إليها, وجرت �لكرة �أمامه, �سارت �لكرة 

جتري ب�سرعة و�لولد �إبر�هيم يجري ب�سرعة �أكرب ليلحق بها ومي�سكها.
�لروج  ي�ستطع  ومل  عميقة  بئر  يف  �إبر�هيم  �لولد  �سقط  وفجاأة.. 

منها. 
�أخذ �إبر�هيم ي�سيح لعل �أحًد� ي�سمعه ويخرجه, غر �أن �لوقت مر 
وحّل �لليل و�إبر�هيم وحده يف �لبئر, حاول �ل�سعود على جدر�نها, لكنها 
ومل  جدر�نها  يف  باأظافره  يحفر  �أن  وحاول  ومبتلة,  وعالية  مل�ساء  كانت 

يقدر على �سيء.. فرك نف�سه يتكوم د�خل �لبئر ويبكي.. 
�أثناء كان رجل مير وهو ر�كب على ح�سانه, حينما  يف هذه �لفي 
�سمع �سوت �لبكاء فاقرب قليًا قليًا, و��ستمع ونظر, لكنه مل ير �أحًد�. 
ده�ص �لرجل وحار كثًر� فيما يفعل, �لبكاء ياأتي من باطن �الأر�ص, 
�أحد  فهل هو ِجني يبكي؟ نعم, لعله جني حًقا, وهتف �لرجل هل يوجد 

هنا؟ 
هنا  �أن��ا..  نعم..  �أن��ا..  �لبئر..  د�خل  من  �إبر�هيم  �سرخ  وب�سرعة 

و�ساأله �لرجل: هل �أنت �إن�سان �أم جني؟ 
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�أرجوك  ول��د..  ول��د..  �إن�سان..  �أنا  �سائًحا:  يجيب  �إبر�هيم  �أ�سرع 
�أنقذين.. هنا.. هنا.. �أنا يف بئر هنا.. 

و�نطلق يبكي.. فنزل �لرجل عن ح�سانه, ودنا ببطء وهدوء, وهو 
يتلم�ص �الأر�ص بيديه ويبحث بني �حل�سائ�ص, وكان يتحدث مع �لولد لكي 
لياأتي  قامته  وب�سرعة رفع  �لبئر,  �أ�سابعه بحافة  يتبع �سوته حتى عرثت 
تركني..  ال  عمي  يا  �أرج��وك  �لولد:  فهتف  �حل�سان,  ظهر  من  بحبل 

�أنقذين �أرجوك. 
و�أجابه �لرجل: ال تخف �ساأجلب حبًا �أ�سحبك به �إىل فوق.. 

وهكذ� جلب �حلبل ورماه �إىل �لولد �لذي مت�سك به بقوة, ف�سحبه 
�لرجل و�سعد به �إىل �الأر�ص, وبعد �أن ��سر�ح �لولد قليًا �أركبه �لرجل؛ 

لكي يو�سله �إىل �أهله, �لذين �سكروه كثًر� على ح�سن �سنيعه. 
ذلك  �إبر�هيم  ون�سي  و�ل�سنون,  و�ل�سهور  و�الأ�سابيع  �الأيام  وم�ست 
قوًيا  �ساًبا  �سار  حتى  كثًر�  �إبر�هيم  كرب  وقد  حياته,  يف  �لخيف  �ليوم 

و�سيًما, و�أخذ يعمل بالتجارة, فيقطع �ل�سافات �لطويلة.
يف  نامو�  قد  قافلته  �أف��ر�د  مع  كان  �لطويلة,  �سفر�ته  �إح��دى  ويف 
��سر�حة بعد يوم �سفر طويل, لكن حني ��ستيقظ وجد نف�سه وحيًد�, وقد 
يكونو�  �أن  �أميكن  وت�ساءل:  لها, فتعجب,  �أثر  �أي  ير  قافلته, ومل  حتركت 
قد تعمدو� تركه؟؟ وهكذ� م�سى �سائًر� على قدميه �سًر� حثيًثا, حماواًل 
نهاية  ال  �سحر�ء  يف  تائًها  نف�سه  وجد  �أنه  غر  قافلته,  طريق  يف  �ل�سر 

لرمالها... 
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�أخذ ي�سر وي�سر, وقد بقي لديه قليل من ماء وطعام عندما ر�أى 
غر بعيد عنه �سيًئا مكوًما, فرفع �سيفه وتقدم �إليه, وهو يت�ساءل بينه وبني 
نف�سه: هل �سمعت �سوًتا ينادي؟.. وتقدم �أكرث �إليه, وعندئذ �سمع �سوًتا 
ي�سيح: "�لنجدة.. �نقذو� عجوًز� ميوت.. ", وتعجب �إبر�هيم, فمن جاء 

بهذ� �لعجوز �إىل هذ� �لكان؟
حني و�سل �إليه, وجده وهو يكاد ميوت, فاأ�سرع ينزل قربته من كتفه 

ويقربها من فم �لعجوز �لرجتف, ويقول له: 
خذ يا عم.. ��سرب.. فلي�ص يف قربتي غر هذ� �لقليل من �لاء, فرد 

�لعجوز ب�سوته �لرجتف بعد �أن �سرب و��سر�ح: 
بارك �هلل فيك يا.. ولدي.. و�أخرج له بقايا خبز لديه, وقال له: كل 

يا عم.. كل هذ� �لبز �لقليل لتقوى به.
فتناوله �لعجوز ودفعه �إىل فمه وقال: جز�ك �هلل خًر�.. �أيها �ل�ساب 

�لطيب.. 
و�ساأل �إبر�هيم: ولكن كيف و�سلت �إىل هذ� �لكان, �لقفر يف هذه 

�ل�سحر�ء �لقاحلة و�أنت يف هذه �حلال؟ 
رد �لعجوز: 

حظي �لذي �أو�سلني �إىل هذ� �لكان, وحظي �لذي جعلني يف هذه 
هذ�  يتذكر  �أن��ه  يفكر  �أخ��ذ  �لرجل,  �إبر�هيم  �ل�ساب  �سمع  حني  �حل��ال. 
�ل�سوت.. �إنه يعرفه.. وردد: �أنا �أعرفه.. ال بد �أين �أعرفه.. وكان �لعجوز 

ما ز�ل يتكلم: 
لقد تلفت �ساقاي يف حريق ن�سّب يف بيوت �لقرية, وبيت �أهلي منها 
يف  �الآن  وكنت  �لبي�ساء..  فر�سي  ظهر  على  �أتنقل  و�سرت  زم��ن..  منذ 
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طريقي �إىل �أهلي وبيتي, لكن قطاع �لطرق �أخذو� فر�سي ورموين للموت 
هنا.. 

و�ساأل متعجًبا: ومل يرقو� حلالك ويعطفو� عليك؟ 
فاأجابه �لعجوز: ال تعمر �لرحمة قلوب �لميع يا ولدي.. 

من  �أنقذه  �ل��ذي  �لرجل  وتذكر  ر�أ�سه,  يف  �لذكرى  �سطعت  فجاأة 
�لبئر, يوم كان �سبًيا �سغًر�, هكذ� �نز�ح �ل�سباب وظهر وجه �لرجل.. 

وهتف يف نف�سه: "هو.. هو.. �إنه هو.." و�ساأله �لعجوز: ما لك يا ولدي؟ 
فاأجابه �ل�ساب �إبر�هيم ب�سرعة: 

�أنت هو.. حمًد� هلل و�سكًر�.. هذه غاية عطاء �هلل  �أنت.. نعم  �إنه 
ل.. 

و�ساأله �لعجوز: ماذ� حدث لك يا ولدي؟ 
و�ساأله �إبر�هيم: هل تذكر يا عم �أنك قبل �سنني كثرة �أنقذت ولًد� 

�سغًر� �ساقًطا يف بئر؟ 
�الآخ��ر  هو  تذكر  ما  �سرعان  لكنه  �ل��رج��ل,  يتذكر  مل  �لبد�ية  يف 
حتت و�سف و�إحلاح �ل�ساب �إبر�هيم.. وقال له �إبر�هيم: �حلمد هلل �أنك 

تذكرت.. �أنا هو يا عم.. �أنا �إبر�هيم �لذي �أنقذته.
حمل �ل�ساب �إبر�هيم �لرجل �لعجوز على كتفيه وهو عِط�ص وجائع, 
و�نطلق ي�سر به وي�سر وهو يقول: �ساأ�سر بك ما دمت قادًر� على �ل�سر؛ 
�لعجوز, جتمع  �إىل قرية  �أموت, وحني و�سلو�  �أو  بيتك  �إىل  �أو�سلك  حتى 
ين �لعمل �لذي قام به �إبر�هيم ور�أو� فيه كل معاين  ِ �لنا�ص حولهما مكربِّ

�الإن�سانية و�لوفاء.
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-الق�صة الثانية ع�صرة:

احلمار الظريف

�لفاح  �ساحبها  وك��ان  جميلة..  بقرة  هناك  كان  ك��ان:  ما  يا  كان 
�لذي  �لاء  ُتخرج  �لتي  �ل�ساقية  ت�سغيل  ويف  �الأر���ص  حر�ثة  يف  ي�ستعملها 
ي�سقي به �الأر�ص وكانت �لبقرة تتعب تعًبا �سديًد� لدرجة �أنها كانت ترجع 

يف �آخر �لنهار فا ت�ستطيع �أن تقف على رجليها من �سدة �لتعب.
ويف يوم من �الأيام جل�ست �لبقرة ت�سكو حالها لارها �حلمار باأن 
ويذهب  �ساحبها  فيركها  �ل�سديد,  بالر�ص  �لفاح  �ساحبها  من  تهرب 

�إىل �حلقل دونها.
وكان �لفاح و�قًفا يف مكان قريب منهما ف�سمع هذ� �حلو�ر, ويف 
�ل�سباح خرج �لفاح ذ�هًبا �إىل �أر�سه فلما �أر�د �أن ياأخذ �لبقرة قالت له: 

�إنها مري�سة فما كان من �لفاح �إال �أنه �أخذ �حلمار بداًل منها.
يف  �لعمل  من  �أل��و�ًن��ا  �لعذ�ب  من  وذ�ق  �لفاح  مع  �حلمار  ذه��ب 

�الأر�ص و�ل�ساقية.
فلما عاد �حلمار نام على �الأر�ص من �سدة �الإعياء و�لتعب.

فجاءته جارته �لبقرة و�ساألته عما حدث له.. فق�ص عليها ما حدث 
له طو�ل �ليوم.

فقالت له �لبقرة: فبماذ� تن�سحني يا جاري �لعزيز.
قال لها �حلمار: لقد �سمعت �ساحبنا �لفاح يقول: �إذ� بقيت �لبقرة 

على حالها مري�سة هكذ� ف�سوف �أذبحها قبل �أن متوت.
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فن�سيحتي لك �أن تعودي غًد� �إىل عملك قبل �أن يفكرو� يف ذبحك.
فر�سيت �لبقرة بهذ� �حلل.

ال  ما  له  ح��دث  يعنيه  ال  فيما  تدخل  من  نف�سه:  يف  �حلمار  فقال 
ُير�سيه.. لو مل تذهب هي �إىل �لعمل لذهبت �أنا ول�ساعت �سحتي وعافيتي.

-الق�صة الثالثة ع�صرة:

احل�سان اجلبار

حوله  من  كل  و�أن  عروقه,  يف  ت�سري  هائلة  بقوة  �حل�سان  �سعر 
عاف �أمامه, وال يج�سرون على منازلته �أو حتى �القر�ب منه. �سِ

ويف يوم من �الأيام �أح�ص بزهو بالغ وِكرْب يف نف�سه, ف�ساح: �أال من مقاتل؟ 
�أنا �لقوي, �أنا �لبار, �أنا �أقوى �الأقوياء, لكن �أحًد� مل يجروؤ على �لرد.

قوته  �حليو�نات  كل  لت�سهد  مرتفع  جبل  قمة  �إىل  �ل�سعود  فقرر 
و�سطوته.

ور�ح يت�سلق �لبل متحدًيا قوة �النحد�ر و�سابة �ل�سخور, وكان 
كلما عا بفخر وجربوت �سغرت �الأ�سياء يف عينيه حتى تا�ست متاًما.

ب�سبب  عليه  مغ�سًيا  ف�سقط  مرعب  دو�ر  �أ�سابه  �لقمة  بلغ  وعندما 
�الإرهاق و�لتعب �لبالغ.

قوته  �أن  و�أدرك  ووهن,  ب�سعف  �حل�سان  نه�ص  وجيزة  مدة  وبعد 
ه�سة وحمدودة و�أن �لقوة �حلقيقية تكمن يف تو��سعه وخدمته لل�سعفاء 
�لذين يحيا بينهم, فاأ�سرع عائًد� �إىل �لكان �لذي �أتى منه بعد �أن تعلم 

در�ًسا عظيًما, و�أعلن �عتذ�ره وندمه �أمام �لميع.
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-الق�صة الرابعة ع�صرة:

الثعلب املكار

�لغابات يعي�ص ثعلب مكار وبخيل,  �إحدى  يا ما كان.. كان يف  كان 
وكان يحب �لعنب حًبا �سديًد�.. وكان بجو�ره ب�ستان فيه عنب كثر, فكان 
يدخل �لب�ستان من �لباب �للفي؛ حتى ال ير�ه �حلار�ص.. فيقطف ما �ساء 
من �لعنب ويذهب به �إىل �لبيت لياأكل وَيدخر باقي �لعنب يف حفرة حتت 

�الأر�ص؛ حتى ال ير�ه �أحد من جر�نه فياأكله.
ويف يوم من �الأيام مر�ص ثعلب عجوز ي�سكن يف �لبيت �لذي بجانبه؛ 

فجاء �لطبيب وقال له: �إن �سفاءك يف �أن تاأكل �لعنب.
فطلب هذ� �لعجوز من �لثعلب �لكار �أن يعطيه بع�ص �لعنب, �أو �أن 

يذهب ليقطف له بع�ص �لعنب.
ر�آين  لو  �لب�ستان  حار�ص  �إن  ل��اره:  وق��ال  �ل��ك��ار,  �لثعلب  رف�ص 

�سيقتلني, و�إين �أخاف �أن �أذهب �إىل هناك.
�إن  له:  ويقول  �لطبيب,  وياأتيه  �لكار  �لثعلب  ومير�ص  �الأي��ام  ومتر 
�سفاءك يف �أن تاأكل �لعنب.. في�سحك �لثعلب �لكار ويقول يف نف�سه: لقد 

خباأت �لعنب �لكثر حتت �الأر�ص, وحان �لوقت الإخر�جه.
من  �لعنب  وُيخرج  ليحفر  �لكار  �لثعلب  قام  �لطبيب  �ن�سرف  لا 

�حلفرة فكانت �لفاجاأة... لقد فوجئ باأن �لعنب قد ف�سد كله.
�لذي  �لعنب  من  حرمه  عندما  ج��اره  �إىل  �أ�ساء  قد  �أن��ه  علم  وهنا 

عنده.
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-الق�صة اخلام�صة ع�صرة:

هو من يا ترى؟

�لطلة على  �لدن �لميلة  �إح��دى  كان هناك يف  ك��ان..  ما  يا  كان 
�ساطئ �لبحر ملك من �للوك يعي�ص يف ق�سر جميل حتيط به �الأ�سجار 

و�لورود من كل جانب.
�أعد�ئه  �إىل  ت�سل  �أ���س��ر�ره  �أن  من  د�ئًما  ي�سكو  �للك  ه��ذ�  وك��ان 

فيك�سفون خططه وحتركاته.
ويف يوم من �الأيام جاء �أحد �أ�سدقاء �للك ف�سكا له �للك �أن �أ�سر�ره 
ت�سل �إىل �أعد�ئه, و�أنه يريد �أن يعلم من �لذي ُيخرج �أ�سر�ره �إىل �أعد�ئه.
فاأخذ �سديق �للك يفكر ويفكر �إىل �أن قال للملك: لقد وجدت لك 

خطة ر�ئعة تك�سف لك من �لذين يك�سفون �أ�سر�رك.
�للك: ما هي �لطة؟

�سديق �للك: �أريدك �أيها �للك �أن جتهز جمموعة من �الأ�سر�ر �لتي 
�إىل عدوك... ثم تدعو رجالك رجًا رجًا...  �إذ� و�سلت  توؤثر عليك  ال 
وتذكر لكل رجل �سًر� معيًنا, وال جتعل �أحًد� ي�سمعه غره؛ حتى تعلم �أن 
هذ� �ل�سر �إذ� خرج فاإن فاًنا هو �لذي �أخرج هذ� �ل�سر.. و�كتب يف ورقة 

عندك كل �سر و�أمامه ��سم �ساحبه �لذي �سمعه.
و�حد  لكل  وذكر  رج��ًا,  رجًا  رجاله  و��ستدعى  ذلك  �للك  ففعل 
� مل ُيذَكر لغره.. وكتب ��سم كل و�حد يف ورقة, وكتب معه �ل�سر  منهم �سرًّ

�لذي ذكره له.



342

حديقة الفقرات الثقافية

�الأع��د�ء, ومل  �إىل  �الأ�سر�ر وو�سلت  �نك�سفت بع�ص  �أيام عدة  وبعد 
تنك�سف بقية �الأ�سر�ر فعلم �للك من �لذين �أف�سو� �سره ومن �لذين كانو� 

�أمناء وحافظو� على �أ�سر�ر �للك.
فقام �للك بطرد �لائنني و�أجزل �لعطايا و�لهد�يا لاأمناء �لذين 

حافظو� على �أ�سر�ره.
ومنذ هذه �للحظة مل يخرج من �لق�سر �سٌر و�حد من �أ�سر�ر �للك.

-الق�صة ال�صاد�صة ع�صرة:

ق�سة ال�سجرة
وكان هناك  تفاح �سخمة,  �سجرة  كانت هناك  �لزمان..  يف قدمي 
طفل �سغر يلعب حول هذه �ل�سجرة كل يوم.. كان يت�سلق �أغ�سان �ل�سجرة 
وياأكل من ثمارها, ثم يغفو قليًا لينام يف ظلها, كان يحب �ل�سجرة وكانت 

�ل�سجرة حتب �أن تلعب معه.
مر �لزمن.. وكرب �لطفل, و�أ�سبح ال يلعب حول �ل�سجرة كل يوم.

�ل�سجرة:  له  فقالت  وكان حزينا,  �ل�سبي  �الأي��ام رجع  يوم من  يف 
�أنا �أريد  تعال و�لعب معي. فاأجابها �لولد: مل �أعد �سغًر� الألعب حولك, 

بع�ص �للعب و�أحتاج �إىل بع�ص �لنقود ل�سر�ئها.
فاأجابته �ل�سجرة: �أنا ال يوجد معي نقود, لكن ميكنك �أن تاأخذ كل 

�لتفاح �لذي لدي لتبيعه, ثم حت�سل على �لنقود �لتي تريدها.
�لتفاح  ثمار  كل  وجمع  �ل�سجرة  فت�سلق  للغاية..  �سعيًد�  كان  �لولد 

�لتي عليها وغادر �سعيًد�.
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عاد  يوم  وذ�ت  حزينة,  �ل�سجرة  فاأ�سبحت  بعدها,  �لولد  يعد  مل 
لعودته,  �ل�سعادة  منتهى  يف  �ل�سجرة  كانت  رج��ًا.  �أ�سبح  لكنه  �لولد, 
وقالت له: تعال و�لعب معي.. لكنه �أجابها: ال يوجد وقت لدي للعب.. فقد 
يوؤوينا.. هل ميكنك  بيت  �إىل  ونحتاج  عائلة  م�سوؤواًل عن  رجًا  �أ�سبحت 

م�ساعدتي؟ 
�ل�سجرة: �آ�سفة؛ فاأنا لي�ص عندي بيت, لكن ميكنك �أن تاأخذ جميع 

�أغ�ساين لتبني بها بيتا لك.
فاأخذ �لرجل كل �الأغ�سان, وغادر وهو �سعيد.

�إليها؛  يعد  �لرجل مل  لكن  �سعيًد�,  لروؤيته  م�سرورة  �ل�سجرة  كانت 
فاأ�سبحت �ل�سجرة وحيدة وحزينة مرة �أخرى.

يف  �ل�سجرة  وكانت  �لرجل  عاد  �ل�سيف..  �أي��ام  من  حار  يوم  ويف 
منتهى �ل�سعادة.

فقالت له �ل�سجرة: تعال و�لعب معي.
فقال لها �لرجل لقد تقدمت يف �ل�سن.. و�أريد �أن �أبحر الأي مكان 

الأرتاح.
فقال لها �لرجل: هل ميكنك �إعطائي مركًبا.

به  تبحر  �أن  ميكنك  وبعدها  مركب,  لبناء  جذعي  خذ  فاأجابته: 
بعيًد�, وتكون �سعيًد�.

فقطع �لرجل جذع �ل�سجرة و�سنع مركًبا, ف�سافر مبحًر� ومل يعد 
لدة طويلة.

�أخًر� عاد �لرجل بعد غياب طويل؛ لكن �ل�سجرة قالت له: �آ�سفة يا 
بني.. مل يعد عندي �أي �سيء �أعطيه لك.
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وقالت له: ال يوجد تفاح. قال لها: ال عليك مل يعد عندي �أي �أ�سنان 
الأق�سمها بها.. مل يعد عندي جذع لتت�سلقه.

فاأجابها �لرجل لقد �أ�سبحت عجوًز� وال �أ�ستطيع �لقيام بذلك. 
قالت: �أنا فعًا ال يوجد لدي ما �أعطيه لك.

قالت وهي تبكي.. كل ما تبقى لدي جذور ميتة.
فاأجابها: كل ما �أحتاج �إليه �الآن هو مكان الأ�سريح فيه.

فاأنا متعب بعد كل هذه �ل�سنني.
فاأجابته: جذور �ل�سجرة �لعجوز هي �أن�سب مكان لك للر�حة.

تعال.. تعال و�جل�ص معي لت�سريح.
جل�ص �لرجل �إليها.. كانت �ل�سجرة �سعيدة.. تب�سمت و�لدموع متاأ 

عينيها.
هل تعرف من هي هذه �ل�سجرة؟ 

�إنها �أمك.

-الق�صة ال�صابعة ع�صرة:

حكاية حممة وذكره البعث

عن مطر �لور�ق قال: بات هرم بن حيان عند حممة �ساحب ر�سول 
له  قال  �أ�سبح  فلما  �أ�سبح,  حتى  كلها  ليلته  يبكي  فبات حممة  ملسو هيلع هللا ىلص,  �هلل 
�لقبور,  تبعرث  �سبيحتها  ليلة  ذك��رت  ق��ال:  �أبكاك؟  ما  حممة,  يا  ه��رم: 

فيخرج من فيها.
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قال: وبات حممة عندهم, فبات ليلته يبكي حتى �أ�سبح, ف�ساأله حني 
�أ�سبح: ما �لذي �أبكاك؟ 

قال: ذكرت ليلة �سبيحتها تتناثر جنوم �ل�سماء, فاأبكاين ذلك.
�لريحان,  �سوق  فياأتيان  بالنهار,  �أحياًنا  ي�سطبحان  وكانا  ق��ال: 
في�ساأالن �هلل �لنة, ويدعو�ن, ثم ياأتيان �حلد�دين فيتعوذ�ن من �لنار, 

ثم يتفرقان �إىل مكان لهما. 

-الق�صة الثامنة ع�صرة:

حكاية عن حما�سبة ابن اخلطاب

قال �لعبا�ص بن عبد �لطلب: كنت جاًر� لعمر بن �لطاب - ر�سي 
�هلل عنه- , فما ر�أيت �أحًد� من �لنا�ص كان �أف�سل من عمر؛ �إن ليله �ساة, 
و�إن نهاره �سيام, ويف حاجات �لنا�ص, فلما تويف عمر �ساألت �هلل �أن يرينيه 
يف �لنوم, فر�أيته يف �لنوم مقبًا من �سوق �لدينة, ف�سلمت عليه و�سلم, 
ثم قلت له: كيف �أنت؟ قال: بخر. فقلت له: ما وجدت؟ قال: �الآن حني 
فرغت من �حل�ساب, ولقد كاد عر�سي يهوي بي لوال �أين وجدت رًبا رحيًما.
قلت: وقد قال �بن عمر: ر�أيت �أبي يف �لنام, فقلت: كيف �سنعت؟ 
قال: خًر�, كاد عر�سي يهوى بي لوال �أين لقيت رًبا غفوًر�. وقال ل: منذ 
من  �الآن  �نفلت  �إمنا  فقال:  �سنة.  ع�سرة  �ثنتي  منذ  قلت:  فارقتكم؟  كم 

�حل�ساب.



346

حديقة الفقرات الثقافية

-الق�صة التا�صعة ع�صرة:

حكاية رجلني يرتكان امللك ويتوبان اإىل اهلل

قال:  م�سعود,  بن  �أبيه عبد�هلل  بن عبد�هلل, عن  عن عبد�لرحمن 
منقطع  ذلك  �أن  فعلم  فتفكر,  مملكته,  يف  قبلكم  كان  ممن  رجل  بينما 
من  ليلة  ذ�ت  فان�ساب  ربه,  عباده  عن  �سغله  فقد  فيه  هو  ما  و�إن  عنه, 
ق�سره, فاأ�سبح يف مملكة غره, و�أتى �ساحل �لبحر, فكان ي�سرب �للنب 
باالآجر, فياأكل ويت�سدق بالف�سل, فلم يزل كذلك حتى رقى �إىل ملكهم, 
فاأر�سل ملكهم �إليه �أن ياأتيه, فاأبى, فاأعاد عليه �لر�سول, فاأبى �أن ياأتيه, 

وقال: ما له وما ل؟.
فركب �للك, فلما ر�آه �لرجل وىّل هارًبا, فلما ر�أى �للك ذلك رك�ص 
يف �إثره, فلم يدركه, فناد�ه: يا عبد�هلل, �إنه لي�ص عليك مني باأ�ص, فاأقام 
�بن فان  �أنا فان  قال:  يرحمك �هلل؟  �أنت  له: من  فقال  �أدرك��ه,  حتى 
�ساحب ملك كذ� وكذ�, تفكرت يف �أمري, فعلمت �أن ما �أنا فيه منقطع, 
�أعبد ربي - عز  �سغلني عن عبادة ربي, فركته, وجئت هاهنا  و�أنه قد 
د�بته,  عن  ن��زل  ثم  مني,  �سنعت  ما  �إىل  باأحوج  �أن��ت  ما  فقال:  وج��ل, 
�أن  يعبد�ن �هلل - عز وجل, فدعو� �هلل  فكانا جميًعا  تبعه,  ثم  ف�سيبها, 

مييتهما جميًعا, فماتا.
قال عبد�هلل: لو كنت برميلة م�سر الأريتكما قربيهما بالنعت �لذي 

نعت لنا ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
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-الق�صة الع�صرون:

ملٌك متمرد

عن بكر بن عبد�هلل �لزين قال: كان فيمن كان قبلكم ملك, وكان 
متمرًد� على ربه - عز وجل - , فغز�ه �ل�سلمون, فاأخذوه �سلًما, فقالو�: 
باأية قتلة نقتله؟ فاأجمعو� ر�أيهم على �أن يجعلو� له قمقًما عظيًما, ويح�سو� 

حتته �لنار, وال يقتلوه حتى يذيقوه طعم �لعذ�ب, ففعلو� ذلك به. 
�أعبدك  كنت  يا فان مبا  و�ح��ًد�؛  و�ح��ًد�  �آلهته  يدعو  قال: فجعل 
يغنون  ال  ر�آهم  فلما  فيه,  �أنا  مما  فاأنقذوين  وجهك  و�أم�سح  لك  و�أ�سلي 
ا,  عنه �سيًئا رفع ر�أ�سه �إىل �ل�سماء, وقال: ال �إله �إال �هلل, ودعا �هلل خمل�سً
ف�سّب �هلل عليه مثعًبا من �ل�سماء, فاأطفاأ تلك �لنار وجاءت ريح فاحتملت 
ذلك �لقمقم, فجعل يدور بني �ل�سماء و�الأر�ص, وهو يقول: ال �إله �إال �هلل. 
فقذفه �هلل - عز وجل - �إىل قوم ال يعبدون �هلل - عز وجل - , وهو 

يقول: ال �إله �إال �هلل, فا�ستخرجوه, فقالو�: ويحك. ما لك؟ 
فقال: �أنا ملك بني فان, كان من �أمري, وكان من �أخذين, فق�ص 

عليهم �لق�سة؛ فاآمنو�.
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معلومات عن بع�ص 
احليوانات والطيور

الأليفة،  واحلــيــوانــات  بالطيور  الهــتــمــام  ال�سغريات  الطالبات  حتــُب 
ويع�سقن مناظرها.

الطيور معرو�سة  �سيقة عن  الفقرة مبثابة معلومات  كانت هذه  لــذا.. 
بطريقة �سهلة ومنا�سبة.

 وهي يف الوقت نف�سه تعد ثقافة تكت�سب الطالبات من خاللها معرفة 
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بعائالت الطيور واأ�سكالها وخ�سائ�سها، وكذلك معلومات عن بع�ض احليوانات 
الأليفة.

 لذا.. اأو�سي بالهتمام بهذه الفقرة.
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ع�صافري الدوري:
�لهاتف  و�أ�ساك  �الأغ�سان  على  جتثم  �حلجم  �سغرة  ع�سافر 
�لعامل,  من  مكان  كل  يف  �لب�سر  ب�سحبة  موجودة  وهي  �لبيوت,  و�أ�سو�ر 
ُبنية �للون �أو رمادية يتخللها �الأبي�ص و�الأ�سود, لها منقار ق�سر خمروطي 
ما  عادة  و�حل�سر�ت..  و�لفو�كه  و�لبذور  �حلبوب  على  وتتغذى  �ل�سكل, 
تت�ساحب يف جمموعات كبرة ت�سعى للطعام مًعا, وت�سريح �أو تنتظر على 
�لجاثم مًعا, ويف مو��سم �لتز�وج تتجنب �أماكن تو�جد �لب�سر على قدر ما 
ت�ستطيع, وتع�س�ص فوق �الأ�سجار فار�سة �أع�سا�سها بالق�ص و�لع�سب؛ لت�سع 
الإبادة  �لدوري  ع�سافر  تعر�ست  وقد  يفق�ص.  حتى  عليه  وترقد  �لبي�ص 
و��سعة يف �ل�سني يف �أثناء �لثورة �لثقافية؛ التهامها باأنها تنهب حم�سول 
�إثره  على  بيئًيا  خطاأً  �إبادتها  وكانت  و�الأرز.  �لقمح  حقول  من  �حلبوب 
�لتي  �لو�د  �سمن  �لع�سافر  هذه  عليها  تتغذى  �لتي  �حل�سر�ت  تكاثرت 
تتغذى بها, وتطلب �لو�سع �سنني عديدة حتى عادت �لع�سافر وتناق�ست 

�حل�سر�ت.

حلزون احلدائق:
لي�ص حلزوين �ل�سكل, بل بيته هو �لذي ياأخذ �ل�سكل �حللزوين, وهو 
بعباءة جلدية  �لرخوية, ج�سمه منب�سط وطري, وحماط  من �حليو�نات 
عندما  بطنه  على  �لزحف  يف  ت�ساعده  و�ح��دة  قدم  وله  �لعطف,  ت�سمى 
�أما �لقوقعة, بيته, فتتكون من مادة  يخرج من قوقعته ليًا وبعد �لطر. 
مكوًنا  ويكرب  يدور  �سغر,  جزء  بعد  �سغًر�  جزًء�  جلده  يفرزها  كل�سية 
حلقة بعد حلقة مع منو ج�سم �حليو�ن. ويف �لناخ �لاف يدخل �حليو�ن 
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قوقعته ويغلق على نف�سه بباب من مادة خماطية جافة, وال تنفتح ليخرج 
منها �إال عند حت�سن �لو.

الدب الأ�صود الآ�صيوي:
ويكرث يف منطقة جبال �لهيمااليا و�سمال �لهند, وعلى �سدره رقعة 
من �لفرو �الأبي�ص على �سكل رقم "٧", وهو يجيد ت�سلق �الأ�سجار, و�إن كان 
�أنه  �أع�سا�ص �لنحل �لربي, كما  لياأكل �لفاكهة ويجمع �لع�سل من  ببطء؛ 
ياأكل �حل�سر�ت و�حليو�نات �ل�سغرة, وهو �الآن من �حليو�نات �لهددة 
فيها  ليتو�سع  �لغابات  �أ�سجار  و�إز�ل��ة  �لائر  �ل�سيد  نتيجة  باالنقر��ص 

�الإن�سان, �سو�ء بالزر�عة �أم بناء م�ساكنه.

اأ�صماك ال�صلمون اأو �صمك �صليمان:
هي �أ�سهر �الأ�سماك �لهاجرة يف �لعامل, وتنت�سر يف �لزء �ل�سمال 
�الأطل�سي, حيث  �لحيط  �سلمون  �سهرة  �الأكرث  �أنو�عها  ومن  �الأر�ص,  من 
طولها  ي�سل  وعندما  �الأنهار,  يف  حياتها  �لقوية  �لكبرة  �ل�سمكة  تبد�أ 
�إىل نحو )15( �سم, ت�سبح يف جمرى �لنهر مع �لتيار �لتجه �إىل �لبحر, 
ويف �لبحر �أو �لحيط تتحول وت�ست�سر�ص, وتطارد فر�ئ�سها من �الأ�سماك 
و�لكائنات �لبحرية؛ لتلتهما بنهم, وعندما تبلغ �أق�سى �سخامتها وقوتها 
بعد �سنتني �أو �أربع �سنو�ت, تقوم برحلة �لعودة �لكبرة �إىل �لوطن, فتعرب 
�لبحر �سائمة, وتدخل نهرها مو��سلة �ل�سباحة �سد �لتيار, وهي �سائمة 
كذلك, وعندما ت�سل �أخًر� �إىل م�سقط ر�أ�سها, ت�سع بي�سها على ح�سى 
قاع �لنهر, ثم تعود �إىل �لبحر؛ لتعو�ص ما خ�سرته من قوة وطاقة يف �أثناء 

رحلة �لتكاثر �لتي ت�ستهلك �أكرث من ن�سف وزنها.



353

حديقة الفقرات الثقافية

الببغاء املقو "املكاو":
ي�سر غامًقا على �لظهر وفاحًتا على �لبطن, ومنقاره �أ�سود. وكان 
�أغ�سان  على  �لتع�سي�ص  �عتاد  الأنه  �لرب�زيل؛  يف  باهيا  منطقة  ي�ستوطن 
�سجرة معينة ت�سمى"كار�يبر�". وببغاو�ت �لكاو عموًما هي �أكرب ببغاو�ت 
م�ستدق  طويل  ذيل  ولها  و�لنوبية,  �لو�سطى  �أمريكا  يف  تعي�ص  �لعامل, 
�لطرف و�أجنحتها قوية, وغالًبا ما ترحتل يف �أزو�ج لتطر �سائحة فوق 
�لعقوفة  مبناقرها  لتفلقها  �لكبرة  و�لبذور  �لوز  عن  باحثة  �لغابات 
باال�ستد�رة  يتميز  ا  بي�سً وت�سع  �الأ�سجار,  جتاويف  يف  وتع�س�ص  �لقوية, 

�لكاملة تقريًبا.

العقاب اخلطاف:
جتعلها  عري�سة  ق�سرة  �أجنحة  ذ�ت  وهي  عدة,  �أنو�ع  منه  يوجد 
بذكاء  يتميز  �إفريقي  ن��وع  ومنها  �ل��ط��ر�ن.  وبطيئة  �ل��ن��اورة  يف  بارعة 
ومكر �سديدين, فهو ي�سرق بي�ص �لنعام ويختلي به بعيًد�, ثم ي�سعه على 
على  �حل�ساة  م�سقطا  �لو  يف  ويرتفع  مبنقاره  ح�ساة  ويلتقط  �الأر���ص 
خالها  ر�أ�سه  ميد  ق�سرتها  يف  نافذة  يفتح  حتى  مرة؛  بعد  مرة  �لبي�سة 
تكون  �لن�سور  الأن  ن�سًر�؛؛  ن�سميه  �أن  ي�سح  وال  �لبي�سة,  حمتويات  لياأكل 
ر�أ�سه غزير,  فري�ص  �لعقاب  �أما  �لر�أ�ص,  على  ذ�ت زغب خفيف  �سلعاء 
وهو ال ي�سطاد فر�ئ�ص حية, بل يحط على �لفر�ئ�ص �لنافقة؛ ليلتهم منها 

مبنقاره �ل�سعيف �له�ص.
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احلمار الوح�صي:
يف  يعي�ص  وه��و  �الإفريقية,  �ل���رب�ري  حيو�نات  و�أ�سهر  �أجمل  من 
�لناطق �لع�سبية �لك�سوفة يف قطعان متفرقة ت�سم مئات �الأفر�د, ويعتمد 
تبلغ  ب�سرعة  �لطر,  مو�جهة  يف  بالفر�ر  نف�سه  حلماية  �ل�سرعة  على 
)40( كيلومًر� يف �ل�ساعة, ويد�فع عن نف�سه بالرف�ص. وتن�سيق �لطوط 
�ل�سود�ء مع �لطوط �لبي�ساء على ج�سمه هو ب�سمة ال تتكرر بني حيو�ن 
و�آخر, ولعلها تكون �لو�سيلة �لتي تتعرف بها هذه �حليو�نات بع�سها على 

بع�ص.

وحيد القرن:
حيو�ن �سخم, له فوق مقدمة �أنفه قرن و�حد بارز �أو �ثنان �أحدهما 
�سغر, وهذ� �لقرن ال يتكون من �لعظام, بل من �ألياف ملتحمة بع�سها 
فاإن  �ل��دك��وك,  �لثقيل  �حليو�نات  ه��ذه  �سكل  من  �لرغم  وعلى  ببع�ص. 
�الأبي�ص,  �لرتيت  هما:  �أنو�عه  و�أ�سهر  مرهفة,  و�سمع  �سم  حو��ص  له 

و�لرتيت �الأ�سود.
و�لرتيت �الأبي�ص لي�ص �أبي�ص متاًما, بل رمادي �للون, وهو حيو�ن 
�أكرب  فهو  �أطنان,  �لبالغ )6-3(  �لذكر  وزن  ويبلغ  �لع�سب.  ياأكل  م�سامل 
حيو�ن بري بعد �لفيل. ونتيجة لاعتقاد باأن م�سحوق قرنه مينح للب�سر 
قوة خارقة, فاإنه تعر�ص كثًر� لل�سيد �لائر, فلم يبق منه غر �أعد�د 

حمدودة تنت�سر يف �إفريقيا �ال�ستو�ئية, و�لنوب �الإفريقي.
يتو�جد  �لتي  نف�سها  �الأماكن  يف  و�لتو�جد  �الأ�سود,  �لرتيت  �أما 
فيها �الأبي�ص, فهو غر م�سامل, ويندفع مهاجًما ب�سرعة غر متوقعة مع 
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حجمه �ل�سخم, وقد تناق�ست �أعد�ده ب�سدة هو �الآخر, فبعد �أن كان عدد 
�لوجود منه منذ خم�سني �سنة نحو مائة �ألف, مل يتبق منه �الآن غر �ألفني.

الدب القطبي:
هو �أكرب دببة �لعامل, ي�سل وزن �لذكر منه �إىل )600( كيلوجر�م, 
�الأربع.  قو�ئمه  يقف على  �لكتفني )1/ 6( مر عندما  ويبلغ طوله عند 
يتجول  فهو  �ل�ستاء  يف  �أما  و�لقو�ر�ص,  �لعليق  ثمار  ياأكل  �ل�سيف  خال 
عرب �لبحر �لتجمد لي�سطاد �لفقمات يف �أثناء خروجها من �لاء لتتنف�ص؛ 
لهذ� يعد ذوبان �لليد نتيجة الرتفاع درجة حر�رة �الأر�ص كارثة بالن�سبة 
له؛ الأنه يتعرث يف �لربك �لثلجية �لرتبة على هذ� �لذوبان. وغالًبا ما تظل 
ذكور هذه �لدببة ن�سيطة طو�ل �لعام, �أما �الإناث فهي تدخل يف �ل�سبات �أو 

�لبيات �ل�ستوي د�خل �الأوكار �لليدية, وتخرج من دفء �لربيع.

الفيل الأفريقي:
هو �أ�سخم حيو�ن مي�سي على وجه �الأر�ص, فهو يرتفع )3/ ٧( مر 
يومًيا  ويحتاج  �أطنان,   )6( �إىل  وزنه  ي�سل  �لبالغ  و�لذكر  �لكتف,  حتى 
يختلف  وهو  �ل��اء,  من  لر  و)100(  �لطعام  من  كيلوجر�م   )200( �إىل 
بظهره  يتميز  لكنه  حجًما,  �أ�سخم  باأنه  فقط  لي�ص  �الآ�سيوي,  �لفيل  عن 
�لائل و�أذنيه �الأكرب و�الأكرث ��ستد�رة, وبطرف خرطومه ما ي�سبه �أ�سبعني 
�أنياب, لكن ناب  �أ�سياء. ولاإناث و�لذكور  يتحكم بهما فيما مي�سكه من 
�لنمو طيلة  ي�ستمر يف  �لذي  �لناب  وهذ�  �أمتار,  ويبلغ )3(  �أطول  �لذكر 
�الأ�سجار,  حلاء  ولنزع  �لاء  عن  بحًثا  �حلفر  يف  �لفيل  ي�ستخدمه  حياته 
الأنها  نكبتها؛  �سبب  هي  �لفيلة  هذه  و�أنياب  �لفر�سة.  �حليو�نات  وردع 
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�لفيل  ويعي�ص  �لحرمة.  �لعاج  جت��ارة  ل�سالح  �لائر  لل�سيد  تعر�سها 
�الإفريقي يف �الأر��سي �لع�سبية و�لرب�ري, يف �أ�سر, كل �أ�سرة تقودها �لفيلة 
�الأم �لكبرة, وتتغذى �الأفيال �ل�سغرة على �ألبان �أمهاتها حتى عمر �سنة 
ون�سف, وي�سعب تدريبه, لكن �لفيل �الآ�سيوي �سهل تدريبه و��ستئنا�سه, 
عن  �قت�سادية  �أك��رث  و�سيلة  وه��و  �لغابات  قطع  عمليات  يف  وي�ستخدم 
��ستخد�م �لاكينة, وب�سبب طبيعته تلك, �سهل تدريبه ليكون من حيو�نات 

�ل�سرك فقد ال جند فيًا �أفريقيا يف �ل�سرك على �سبيل �لثال.

الفرا�صات:
هي �أجمل �حل�سر�ت و�أق�سرها عمًر�, ويرجع جمالها يف �الأ�سا�ص 
�ألو�ن �أجنحتها �لتي هي يف �لو�قع �سفافة, وتر��ص عليها حر��سف  �إىل 
يحلله  كما  �ل�سوء  حتليل  على  وتعمل  بدقة,  م�سفوفة  ا,  �أي�سً �سفافة 
�لن�سور �لزجاجي, ثم تعك�ص هذه �حلر��سف مكونات �ل�سوء �للونية تبعا 
على  ملونة,  �لفر��ص  �أجنحة  �أن  فنح�ّص  �سفها,  وطريقة  ل�سائ�سها 
�لرغم من �أنه ال �ألو�ن فيها. و�لفر��سات تتغذى برحيق �الأزهار وع�سار�ت 
�لنهار,  يف  تطر  لهذ�  لل�سم�ص؛  حمبة  ح�سرة  وهي  و�لنباتات,  �لفو�كه 
وتعد �لطور �لكامل للح�سرة؛ �إذ ت�سع �لبي�ص فيفق�ص, ويتحول �إىل �أ�سكال 
دودية هي �لي�ساريع, و�لي�سروع ياأكل بنهم فيكرب ب�سرعة, ثم يتحول �إىل 
خادرة, �أي يدخل يف غاف �أو حافظة �أو �سرنقة, وهناك يتفكك ج�سمه 

ويعاد بناوؤه في�سر فر��سة, متزق �ل�سرنقة وتخرج �إىل �لنور و�لرحيق.
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طائر النمنمة:
هو ع�سفور �سغر يغني يف هم�ص رقيق ل�سغاره يف �أثناء تدريبهم 
�لثنائية  �الأغ���اين  ت��وؤدي  وه��ي  �لنمنمة  طيور  �سمعت  و�إذ�  وتوجيههم, 
يتبادالن  و�حدة  �أغنية  �لطيور يف  �ثنان من  ي�سرك  �إذ  ف�ست�سمع عجًبا؛ 
�أن ذلك قد ي�ستمر  مقاطعها يف توقيت منتظم عجيب, على �لرغم من 

طويًا.

طائر الع�صـاق:
)�أبو هارون( طائر يف حنجرته �أ�سو�ت مليحة �سجية, يفوق �لنو�ئح, 
ويروق كل معنى, ال ي�سكت بالليل �لبتة, وي�سيح �إىل وقت �ل�سباح, وجتتمع 
فا  عليها  �لعا�سق  ي�مرُّ  ورمبا  �سوته.  با�ستماع  اللتذ�ذها  �لطيور؛  عليه 

يقدر على �لعبور, بل يقعد ويبكي على �سوته.

حيوانات خمتلف يف اأُكلها

ال�صبع:
ب�سم �لباء و�سكونها, ��سم لاأنثى وال يقال �سبعة, و�لذكر �سبعان. 
ومن �أ�سماء �ل�سبع: ح�ساجر, وجعار, و�أم عامر, و�أم عمرو, ومن عجيب 
�أمره �أنه يكون �سنة ذكًر� و�سنة �أنثى, فيلقح يف حال �لذكورة ويلد يف حال 
�الأنوثة, وهو مولع بنب�ص �لقبور ل�سهوته للحوم بني �آدم. وقد ذكر �ل�سافعي 
قليل  وهو حيو�ن  با نكر".  و�لروة  �ل�سفا  بني  وي�سرى  يباع  كان  "�أنه 

�لعدو قبيح �لنظر ينب�ص �لقبور.
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عن عبد�لرحمن بن عبد�هلل بن �أبي عمار قال, قلت لابر ر�سي 
قلت:  نعم.  قال:  �آكلها؟  قلت:  نعم.  قال:  هي؟  �أ�سيد  �ل�سبع,  عنه:  �هلل 

�أقاله ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قال: نعم.
ولفظ �أبي د�ود, عن جابر ر�سي �هلل عنه: �ساألت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص عن 

�ل�سبع, فقال: "هي �سيد, ويجعل فيه كب�ص �إذ� �ساده �لحرم". 
حكمه: �لر�جح جو�ز �أكله لقوة دليله. 

الثعلب:
�لبث  لفرط  لكنه  وخديعة,  مكٍر  ذو  م�ست�سعف  جبان  �سبع  هو 
و�لديعة يجري مع كبار �ل�سباع, ومن حيلته يف طلب �لرزق �أنه يتماوت 
وينفخ بطنه ويرفع قو�ئمه حتى يظن �أنه مات فاإذ� قرب منه حيو�ن وثب 

عليه و�ساده, ومن �أ�سد �ساحه �لروغان و�لتماوت.
حكمه: �لر�جح حترمي �أكله لدخوله يف عموم �ل�سباع �لنهي عنها؛ 

الأنه يعدو بنابه ويفر�ص.

ابن اآوى:
فوق �لثعلب ودون �لكلب طويل �لخالب, فيه �سبه من �لذئب و�سبه 
من �لثعلب. و�سمي بذلك؛ الأنه ياأوي �إىل عو�ء �أبناء وال يعوي �إال ليًا �إذ� 
�لاحظ:  قال  �ل�سبيان.  �سياح  ي�سبه  و�سياحه  وحده,  وبقي  ��ستوح�ص 
"ومن خو��سه �أنه �إذ� مر حتت �سجرة عليها دجاج ت�ساقطت كلها ورمت 
بنف�سها �إليه و�إن كانت �ألف دجاجة؛ فزًعا منه. قال: ولو مر حتتها ذئب 

�أو ثعلب �أو غره مما ياأكلها فاإنها تتما�سك مكانها وتثبت". 
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حكمه: �لر�جح حترمي �أكله؛ الأنه م�ستخبث وياأكل �ليف.

الهر:
وهو �ل�سنور و�لمع هررة كقرد وقردة, و�الأنثى هرة, وهو نوعان: 

�أهلي ووح�سي, وهو يعدو بنابه.
حكمه: �لر�جح حترمي �لهر مطلًقا �سو�ء كان وح�سًيا �أم �أهلًيا؛ الأن 
�حلديث مل يفرق بينهما, عن جابر ر�سي �هلل عنه: "�أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى 
يف  فيدخل  �الأنياب  ذو�ت  من  �لهر  وكذلك  ثمنها".  و�أك��ل  �لهر  �أكل  عن 

عموم �حلديث �ل�سحيح يف �لنهي عن كل ذي ناب من �ل�سباع.

الوْبر:
بفتح �لو�و وت�سكني �لباء وي�سبه �لفاأر, لكنه �أكرب و�أطول منه, ق�سر 
�لذنب, وهو نوعان, منه ما يربى يف �لبيوت, ومنه ما هو بري يعي�ص يف 
�سقوق �لبال ويتغذى على �لنبات, وله ناب لكن ال يفر�ص به, وغالًبا ما 

يكون م�سكنه قريب من مكان �أكله, ويرعى ليًا �إذ� �حتاج لذلك. 
كحاء  وهي  منها,  و�أبتل  �أكرب  �أنها  �إال  كالرذ  دويبة  "و�لوبر 
�لبدو,  �أك��ل��ه  ورمب��ا  �ل��ف��ل��و�ت,  تكون يف  ع��ر���ص,  بنات  م��ن جن�ص  �ل��ل��ون 

و�الأنثى وبرة". 
�الإباحة,  �الأ�سياء  �الأ�سل يف  الأن  �لوبر؛  �أكل  �إباحة  �لر�جح  حكمه: 

وعموم �لن�سو�ص يقت�سيها ومل يرد فيه حترمي.

الريبوع:
هو حيو�ن طويل �لرجلني ق�سر �ليدين جًد�, وله ذَنب كذنب �لرذ 

ال يرفعه �سعًد�, يف طرفه �سبه �لنو�رة, لونه كلون �لغز�ل. 
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حكمه: �لر�جح �إباحة �أكل �لربوع؛ الأن �الأ�سل �الإباحة ومل يرد فيه 
حترمي.

ابن عر�س:
هو دويبة رقيقة تعادي �لفاأر تدخل جحره وتخرجه, وجمعه بنات 

عر�ص. 
حكمه: �لر�جح حترمي �أكل �بن عر�ص؛ الأنه ينه�ص بنابه, فهو د�خل 

يف عموم �لنهي عن �ل�سباع.

ال�صب:
بفتح �ل�ساد حيو�ن بري معروف يعي�ص يف �ل�سحر�ء. 

�إباحة �أكل �ل�سب؛ الأنه ثبت يف �حلديث �ل�سحيح  حكمه: �لر�جح 
�لذي رو�ه م�سلم يف �سحيحه: �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف �ل�سب: »ل�ست باآكله 
وال حمرمه« ويف رو�يات: »ال �آكله وال �أحرمه« ويف رو�ية �أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال: 

»كلو� فاإنه حال, ولكنه لي�ص من طعامي«. 

القنفذ:
يعي�ص يف �ل�سحاري ويقتات على �لدو�ب و�حل�سر�ت. 

�أما  عنه,  �لناقل  يرد  حتى  �الإباحة  فيه  �الأ�سل  �أن  �لر�جح  حكمه: 
ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »خبيثة من �لبائث«  �لنبي  �أنه ذكر عند  �أبي هريرة  حديث 
فقد رو�ه �أحمد و�أبو د�ود وقال �لطابي: لي�ص �إ�سناده بذ�ك. وقال يف بلوغ 

�لر�م: �إ�سناده �سعيف فهو �سعيف. 
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�أن  و�لر�جح  �ل�سارح:  قال  ي�ستطيبونه.  �أنهم  �لعرب  عن  و�لنقول 
�الأ�سل �حلل حتى يقوم دليل ناه�ص ينقل عنه �أو يتقرر �أنه م�ستخبث يف 

غالب �لطباع. 

الني�س:
لياأكل  �ل��ز�رع؛  على  وي�سطو  �ل�سجر,  جذوع  ياأكل  �لدلدل,  وي�سمى 
الأنه من  �ل�سافعية؛  �أباحه  �للحم,  ثمارها, وهو حيو�ن جمر, طيب  من 

�لطيبات عندهم, وحّرمه �حلنابلة؛ الأنه يف �عتبارهم م�ستخبث. 
على  يدل  مما  و�أمثالها  �لزئيات  هذه  يف  �ل��اف  هذ�  حكمه: 
�سعف �الأ�سل �لذي بنو� عليه, وهو �ال�ستخباث وقوة �لقوة بعدم �عتباره.

اأنواع حلوم الطيور

الدراج:
خفيف لطيف �سريع �له�سم مولد للدم, �لعتدل و�الإكثار منه يحد 
ومي�سك  �لني  يف  ويزيد  �حلجل,  حلم  من  و�أعمل  �ألطف  وهو  �لب�سر, 

�لطبع.

احلجل:
ويزيد  وي�سمن  �لطبع  يعقل  رطب  حار  �للحوم,  �ألطف  من  وهو 
�لدم  وتولد  �له�سم  بطيئة  الأنها  ��ستمرئت؛  �إذ�  كثًر�  ويغذي  �لباه,  يف 

�ليد. 
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الأوز:
غليظ �للحم, وينبغي �أن يطلى قبل �ل�سو�ء بزيت ليذهب �سهوكته, ومياأ 

�لبطن ف�سواًل غليظة, ويطبخ باأبازير حارة, وهو رديء �لغذ�ء �إذ� �أعتيد. 

البط:
�لطر  �أرط���ب  ولعله  و�حل����ر�رة,  �ل��رط��وب��ة  كثر  �أخ���ف,  �أجنحته 
ي�سفي  �الأوج��اع, وحلمه  ي�سكن  �لطر,  �سحوم  �أف�سل  و�سحمه  �حلامي, 
�إذ� �نه�سم غذي كثًر�, بطيء �له�سم,  �للون و�ل�سوت, يزيد يف �لباه, 
ثقيل, كثر �لف�سول, �سريع �إىل حدوث �حلميات, ويطبخ باأبازير حارة, 

ويطلى بزيت قبل �سيه. 

احلباري:
ي�سر  �لرياح,  ي�سكن  �لغلظ,  يف  و�لبط  �لدجاج  بني  رطبة  ح��ارة 
بالفا�سل و�لقولون, ع�سر �له�سم, يعمل بالد�ر �سيني وخل وزيت, ويوؤكل 

بعد ع�سل, �أو زجنبيل مربى. 
�أبيه عن جده,  عن  �سفينة  بن  عمر  بن  برية  ورد يف حديث  "وقد 
الأ�سحاب  نافع  حار  وهو  حبارى".  حلم  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  مع  �أكلت  ق��ال: 

�لريا�سة و�لتعب.

الكركي:
و�لتعب,  �لكد  �سود�وًيا, وي�سلح الأ�سحاب  دًما  يولد  ياب�ص خفيف, 
وينبغي �أن يرك بعد ذبحه يوًما �أو يومني ثم يوؤكل. وهو �سيئ �ال�ستمر�ء, 

ولهذ� يعمل باأبازير حارة وبعدها ع�سل. 
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الطاوو�س:
�أجودها �حلديثة �ل�سن, حارة ت�سلح للمعدة �ليدة �له�سم, رديئة 
�لز�ج, �أع�سر �لطر ه�سًما؛ ولذلك ينبغي �أن ترك بعد ذبحها يومني, ثم 
ت�سد يف �أرجلها �حلجارة وتعلق ثم تطبخ بالل. وقال بع�سهم: �لطاوو�ص 
و�ساح  جناحه  ن�سر  �ل�سموم  رو�ئ��ح  �سم  �أو  م�سموم  طعام  �إىل  نظر  �إذ� 
�للوك له يف جمال�سهم, ال كما يظن من ال  �تخاذ  ورق�ص, فهذه حكمة 

خربة له �أن ذلك حل�سن ري�سه, وكذلك �لطائر �لعروف بالببغاء. 

الع�صفور:
ومرقه  �لع�سافر,  �أدمغة  خا�سة  �لباه,  من  ويزيد  �لطبيعة  عاقل 
يلني �لطبع و�لفا�سل, وقد ورد عن عبد�هلل بن عمرو �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ما من �إن�سان يقتل ع�سفوًر� فما فوقه بغر حقه �إال �ساأله �هلل - عز وجل 
- عنها, قيل يا ر�سول �هلل, وما حقه؟ قال: تذبحه فتاأكله, وال تقطع ر�أ�سه 

وترمي به«.

احلمام:
للباه و�لكلى ويزيد يف  �أجود من فر�خه, جيد  حلمه حار وناه�سه 
و�لرع�سة,  و�ل�سكتة  و�حلذر  �ال�سرخاء  من  �سفاء  ذكورها  وحلم  �لدم, 

وكذلك �سم ر�ئحة �أنفا�سها. 

القطا:
ويقلل  �لغذ�ء,  رديء  �ل�سود�ء,  يولد  �له�سم  ع�سر  �حل��ر�رة  قليل 

�سرره بالدهن, لكنه ينفع يف �ال�ست�سقاء. 
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ان: ال�صمَّ
وقيل: �ل�سماين ينفع �لفا�سل من برد, وي�سر بالكبد �حلارة, ودفع 

م�سرته بالل و�لك�سربة, و�أدمغتها �أنفع من �أدمغة �لو��سي. 

الكروان:
�سحمه وحلمه يحرك �سهوة �لباه حتريًكا �سديًد�. 

اجلراد:
�أوفى - ر�سي �هلل عنهما -  �أبي  قد ورد فيها حديث عبد �هلل بن 
قال: غزونا مع ر�سول �هلل �سبع غزو�ت كنا ناأكل معه �لر�د. وقال ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�أحلت لنا ميتتان ودمان, فاأما �ليتتان: فالر�د و�حلوت, و�أما 
�لدمان: فالطحال و�لكبد«. وهو حار ياب�ص قليل �لغذ�ء, و�إد�مة �أكله تورث 
�لن�ساء,  وخا�سًة  وع�سره,  �لبول  تقطر  من  نفع  به  تبخر  و�إذ�  �لهز�ل, 
�سار  وهو  �لعقرب  ل�سع  من  ويوؤكل  ي�سوى  و�سمانه  للبو��سر,  به  ويتبخر 

الأ�سحاب �ل�سرع.
و�لرق نافع عند �الأطباء, عن �أن�ص ر�سي �هلل عنه قال: كان ر�سول 
فاأكرث  مرقة  عملت  "�إذ�  ا:  �أي�سً وروي  �ل��رق-.  ثفل   - �لثفل  يعجبه  �هلل 

ماءها و�غرف لر�نك". 
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اأنواع الطيور واأ�سنافها

1( الطيور املهاجرة )الغري م�صتقرة(:
تكاثرها مرة و�حدة كل عام  �أماكن  بتغير  تقوم  �لتي  �لطيور  هي 
وتذهب �إىل �أماكن د�فئة, ومن ثم تقوم بالعودة مرة ثانية, وذلك يف ف�سل 
�لربيع, وبتلك �لطريقة تكون هجرتها عادة يف ف�سل �ل�سيف و�لريف.

2( الطيور الثابتة )امل�صتقرة(:
تكون هذه �لطيور ثابتة يف �أماكن تكاثرها وب�سكل د�ئم.

3( الطيور املتنقلة )تنتقل من مكان اإىل مكان اآخر(:
ا لتغير �أماكن تكاثرها,  هذه �لطيور تنتقل ل�سافات ق�سرة و�أي�سً

وبذلك تنتقل باجتاهات عدة للبحث عن �لطعام.

هجرة الطيور ومواطنها

�أحياًنا  وتكون  و�سبب  موطن  لها  يوجد  �أ�سكالها  بجميع  �لهجرة 
�لهجرة دون �سبب حمدد, �إال �أن ذلك يرجع �إىل طبيعة �لطيور وحاجتها 
�إىل �لتنقل, و�أما عن مو�طن �لهجرة فهي ح�سب ف�سيلة �لطيور, فمنها ما 
يهاجر �إىل �لنوب, و�سنف �آخر على �سمال �أوروبا, �أما من ناحية �سبب 
�لهجرة فيكون عادة �ل�سبب لطول �لنهار �لذي يختلف من مكان �إىل �آخر 
ودرجة �حلر�رة, فاإن فر�ت �ل�سوء يف �أثناء �لنهار ودرجة �حلر�رة هي 
�لتي تتحكم بهرمون �لتكاثر لدى �لطيور وتوجد بع�ص �أنو�ع من �لطيور ال 

تتكاثر �إال يف �الأماكن �لباردة فتنتقل وتهاجر �إىل مكان �أقل حر�رة.
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املوطن الأ�صلي للطيور:
للطيور وطن �أم, ولكل طر وطن يعود �إليه, ولو د�مت هجرته �سنة 
فتهاجر �لطيور �إىل �الأماكن �لباردة, وذلك ح�سب طبيعتها �لتي تتاءم 
ب�سبب  �الأم  وطنها  �إىل  ترجع  بعد ذلك  لكنها  �الأقل حر�رة,  �لناطق  مع 
ومهما  �لباردة,  �الأماكن  يف  حتدث  �لتي  �لثلجية  و�النهيار�ت  �لكو�رث 
�بتعدت �لطيور بهجرتها ف�سوف تعود حتًما �إىل موطنها �الأ�سا�سي, و�أنو�ع 

�أخرى من �لطيور تهاجر من مكان �إىل �آخر؛ بحًثا عن �حلر�رة.

الغذاء لدى الطيور:
يقوم  �لبوم  فمثا  �أ�سلوبه يف �حل�سول على غذ�ئه,  وله  كل طائر 
بالطر�ن  تقوم  �لتي  وهي  �لغو��سة  �لطيور  ويوجد  �لفاجئ,  بالهجوم 
ر�أ�سًيا يف �لهو�ء �إىل باطن �لياه, ومن ثم تلتقط �حل�سر�ت �لائية, و�أما 
عن �لطائر �الأ�سود فهو ينق�ص فجاأة على �لديد�ن مبجرد �أن ير�ها, و�أما 
عن طيور �لو�رح مثل "�ل�سقر" فهو يبقى حملًقا يف �ل�سماء فوق �لياه؛ 
حتى يرى �سمكة فينق�ص عليها ب�سرعة هائلة ومي�سكها مبخالبه �لقوية, 
بذلك  ويكون  �ليتة  �الأ�سماك  جتمع  فهي  يختلف,  �أ�سلوبها  طيور  ويوجد 
�ل�سب,  نقار  مثل  �لطيور  من  �آخر  نوع  ا  �أي�سً ويوجد  �لف�سل,  غذ�وؤها 
وياأتي على هذه �حلفرة  �ل�سجرة,  فاإنه يجمع طعامه يف حفرة يف جذع 
مثل �لكمني �لرقات و�حل�سر�ت, وي�ستخدم يف �لتقاطها ل�سانه �لطاطي 
مدبب �ل�سكل, و�إن هذ� �لطائر ذكي جد� فاإنه من �الأ�سا�ص وقبل �أن يختار 
ويختار  منقاره  خال  من  �ل�سجرة  على  ينظر  فاإنه  �حلفرة  عمل  مكان 
ا نقار خ�سب يعمل  �لكان �الأكرث طعاًما له, ويوجد من هذه �لف�سيلة �أي�سً
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�أنفاًقا عميقة يف باطن �الأر�ص, وي�سل �إىل بيوت �لنمل ويلتقطها بل�سانه 
�لطويل وعادة يكون لون نقار �ل�سب �أخ�سر.

طيور تتغذى من اأعماق البحار:
تتغذى طيور "�لانيت" على �الأ�سماك فقط, فاإنها تغط�ص وت�سم 
لتنق�ص على فري�ستها, وهذ� على عمق )30  �لاء  جناحيها حتت �سطح 

مًر�( من �رتفاع )20-30مًر�(.
�ل�سمك  طريق  عن  طعامها  تتناول  فاإنها  "�لهرون"  طيور  و�أم��ا 
�لفقاريات  تاأكل  و�الأوز فهي  �لبجع  و�أما عن  �ل�سحلة,  �لياه  �لتو�جد يف 
من  �لقريبة  �الأ�سماك  �إال  تاأكل  ال  طيور  ويوجد  و�حل�سر�ت,  �ل�سغرة 
حيث  من  �لتغذية  يف  �أ�سلوبه  له  �لطيور  هذه  من  طر  وكل  �ل�سو�طئ, 

�لنوعية و�لكيفية. 

عائلة طائر مالك احلزين:
يعي�ص هذ� �لطائر عادة يف �الأقاليم �لعتدلة و�ال�ستو�ئية ويف �الأماكن 
ا  �لتي يوجد بها بحار, يوجد منه �أنو�ع كثرة, بع�سها مهاجر, وخ�سو�سً

�لذي يعي�ص يف �الأقاليم �لعتدلة.
�أو�أبي�ص,  رم��ادي,  لونه  �سم(,  �ل��ط��ائ��ر)140-30  هذ�  طول  يبلغ 

�أوبني, و�أحياًنا يكون �أزرًقا.
وهو طائر مائي, رقبته طويلة على �سكل )S(, و�أرجله طويلة عارية 
�أجز�ء ج�سده زغب, له من �الأ�سابع )4(  من �لري�ص, يوجد على بع�ص 
�أ�سابع طويلة, ري�سه ناعم رخو, قدرته على �لطر�ن عالية, �لذكر �أكرب 

من �الأنثى.
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ي�ستخدم هذ� �لطائر �لناورة يف �ل�سيد, يتكون غذ�وؤه من �لفقاريات 
و�حل�سر�ت �لتي تعي�ص يف �لاء, وبع�سها من �الأ�سماك.

يتعاون كل من �لذكر و�الأنثى يف بناء �لع�ص, ت�سع �الأنثى ما بني )3-
٧( بي�سات يرقد عليها كل من �لو�لدين )18-30( يوًما.

عائلة الطائر اأبو ملعقة "اأبو منجل":
وح�سائ�ص  بحر�ت  بها  �لتي  و�الأماكن  �ل�سهلية  �لناطق  يف  يعي�ص 
�ل�سافانا, ومنها �لهاجر, وبع�سها �الآخر م�ستقر, يبلغ طول هذ� �لطائر 
ما بني )48-110�سم(, تختلف �ألو�نه, فمنه �الأبي�ص �أو �لبني �أو �الأ�سود 

ومنه لونه �أحمر, �لذكر �أكرب حجًما من �الأنثى.
�أ�سابع  �أرب��ع  له  ق�سر,  ذيله  د�ئرية,  باأطر�ف  عري�سة  �أجنحته 
يربط بني نهاياتها غ�ساء رقيق ق�سر, منقاره طويل رفيع ومنحٍن, وقد 
�سمى باأبي ملعقة؛ الأن منقاره طويل وعري�ص و�سكله ي�سبه �للعقة, يت�سف 

كل من رقبته و�أرجله بالطول �لعتدل.
�أع�سا�سه يف م�ستعمر�ت  ياأكل �حلبوب و�حليو�نات �لبحرية, يبني 
جماعية ت�سع �الأنثى )2-5( بي�سات, لون بي�سه �أزرق, وميكن �أن يكون 
مبقًعا, وبع�ص �الأحيان �أبي�ص وتكون م�ستوية, يتم ح�سانة �لبي�ص من قبل 

�لو�لدين, وتبد�أ �ل�سغار بعد )20-30يوًما( يف �لطر�ن.
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عائلة طائر ال�صنونو:
�أغمق  طائر مهاجر, ري�سه كثيف خمتلف �الألو�ن, فالزء �لعلوي 
�لتو�سط  فمن  ذيله  �أما  حادة,  جًد�  �أجنحته طويلة  �ل�سفلي,  �لزء  من 
للطويل مع طرف مربع �أو قد يكون مت�سعًبا, �أرجله ق�سرة و�أقد�مه ه�سة 
كثًر�  بفتحة عري�سة يطر  �أن منقاره ق�سر منب�سط  �سغرة, يف حني 

بقوة ور�ساقة, لكن م�سيته �سعبة.
عند  �حلفر  �أو  �ل�سجر  جتويف  يف  ع�سه  ويبني  �حل�سر�ت,  ياأكل 
يحت�سنها  مبقعة,  بي�سات   )٧-3( �أنثاه  ت�سع  �لطني,  من  �أو  �ل�سفاف 

�الأبو�ن.

عائلة طائر اجلنة:
طائر غر مهاجر, �سغر �حلجم, له �ألو�ن كثرة متعددة, وللذكر 
لون �أ�سود المع, كما يوجد على عنقه و�سدره وذيله وجناحيه ري�ص جميل 

مثر.
بع�ص هذه �لطيور لديها ز�ئدة حلمية �أو قطعة على �لر�أ�ص, منقاره 
ما بني �لطويل و�لتو�سط رفيع منحٍن, �أرجله ق�سرة و�أقد�مه قوية, وله 

�أجنحة متو�سطة �لطول.

عائلة طائر التعري�صة:
�حلجم,  متو�سط  طائر  وهو  متاألئة,  �لذكر  �أل��و�ن  م�ستقر,  طائر 
منه  �لبع�ص  عال,  �سوته  قو�ئم,  ري�سات  ع�سرة  لديه  عرف  منه  للبع�ص 

مقلٌد لاأ�سو�ت.
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عائلة طائر املاء:
يعي�ص يف جميع �أرجاء �لعامل, �إال �لقطب �لنوبي و�لحيط �لتجمد 
ب�سكل  �ل�سباحة  ومتار�ص  مائية,  �لن�سف  �لطيور  من  ُي�سنف  �ل�سمال, 

ا قوية يف �لطر�ن. جيد, وهي �أي�سً
تت�سف رقبته بالطول ورجاه بالق�سر, وهو �سمني بع�ص �ل�سيء له 

فتحات �أنفية د�ئرية مفتوحة, له غدة دهنية ري�سية.
ويغطي ج�سمها  مبا�سرة,  فق�سها  بعد  �لع�ص  �لفر�خ مبغادرة  تقوم 
ري�ص من �لزغب يف �الأ�سفل للبالغ منها, ويوجد �لكثر من �أنو�عها, نذكر 

منها:

عائلة طائر الكاتب:
طوله  يبلغ  ج��زئ��ًي��ا,  مهاجر  طائر  وه��و  �إف��ري��ق��ي,  �أ���س��ل  م��ن  يعد 
)115�سم(, لون ج�سمه �أ�سود رمادي, ولون وجهه �أحمر, رجاه طويلتان 
�للون  �سود�ء  �لري�ص  من  عرق  ر�أ�سه  خلف  يف  ويوجد  وردي,  لون  ذو�ت��ا 

طويلة.
له عنق طويل, وذيله كذلك يت�سف بالطول, �أما �أ�سابعه فق�سرة, 
وله خمالب طويلة قوية منحية لاأ�سفل, طر�نه جيد يرك�ص مبجرد �أن 
يتعر�ص لاإزعاج, وي�سدر �سرخات و�سيحات وهو يف ع�سه, على �لرغم 
�الأ�سجار  و�أبًد� على  د�ئًما  ي�ستخدمه  �لذي  ويبني ع�سه  �أنه �سامت,  من 
�لنخف�سة من �لعيد�ن و�الأع�ساب, ويعي�ص على هيئته جمموعات �سغرة.
على  باالنق�سا�ص  وذل��ك  �لكبرة,  و�حل�����س��ر�ت  �ل��زو�ح��ف  ي��اأك��ل 
�لثعبان بتوجيهه �سربات �سريعة وبخفة متناهية على ر�أ�ص هذ� �لثعبان. 
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ت�سع �الأنثى )2-3( بي�سات لونها �أزرق قريبة من �لبي�ساء, وتقوم �الأنثى 
بالرقود على �لبي�ص, �أما �لذكر في�سهم بتغذية و�إطعام �ل�سغار.

عائلة طائر ال�صماين:
يتو�جد هذ� �لطائر عادة يف �لزيرة �لعربية و�إفريقيا و�سرق �آ�سيا, 
وغينيا �لديدة ونيوزيلند� و�أ�سر�ليا وجنوب �لقارة �الأوروبية, يعي�ص يف 

�لناطق �لتي توجد بها ح�سائ�ص ويف �لغابات.
)50�إىل80مم(,  ووزنه  18�سم(,  )11�إىل  �لطائر  هذ�  طول  يبلغ 

لونه �إما بني �أو رمادي �أو �أ�سود.

عائلة طائر كا�صر اجلوز:

طائر م�ستقر, له لون���ه رمادي, بني يف �لزء �لعلوي, و�أبي�ص مييل 
للبن���ي يف �لزء �الأ�سفل, ور�أ�سه �أ�سود وبني وخط غامق عند �لعني, �سكل 
منقاره حاد رفيع منحٍن, �ساقه ق�سرة �أ�سابعه طويلة �سلبة, �أما �أجنحته 

فهي طويلة حادة ذيله ق�سر ب�سكل مربع, له رقبة ق�سرة �سغر.

وه���و ذو حجم �سمني, يقفز قف���ز�ت �سغرة لاأ�سفل ولاأعلى وعلى 
�لان���ب, موجها ر�أ�سه لاأ�سفل, يحب �أكل �حلبوب و�حل�سر�ت و�لفاكهة, 
م�سكن���ه �الأ�سجار؛ حيث يبني ع�سه يف جتوي���ف �ل�سجر مبطًنا بالطحالب 
و�أور�ق �ل�سج���ر, ت�سع �أنث���اه )4-10( بي�سات بعام���ات بنية, حتت�سنها 

�الأم. 
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عائلة طائر اليورا:
زغبية,  وب���اأرد�ف  �لطول  حيث  من  بالبلبل  �سبيه  م�ستقر,  طائر 
�لبلبل,  من  �أكرث  ز�هية  فهي  �ألو�نه  �أما  �لعنق,  نهاية  كال�سعر يف  وري�سه 

لونه �أ�سود بني مع بع�ص �الختاف يف �ألو�نه �أخ�سر �أ�سفر.

عائلة طائر الرثثار:
طائر م�ستقر, �ألو�نه غامقة وبع�ص �ألو�نه ز�هية مع بع�ص �لعامات, 
ري�سه لني زغبي, �أجنحته ق�سرة جموفة ورجاه كبرتان قويتان, يطر 

ب�سعف, �سوته �أج�ص ذو �سجيج.
يتغذى على �حل�سر�ت وبع�ص �حليو�نات و�لفاكهة, يبني ع�سه بهيئة 
فنجان مبدخل جانبي على �ل�سا�سل و�الأر�ص ويف �الأغ�سان, ت�سع �أنثاه 

)2-٧( بي�سات, يحت�سنها �الأبو�ن.

عائلة الطائر النكات:
�لقرب من  تو�جده يف  ويكرث  �لباردة,  �ل�سمالية  �لناطق  يعي�ص يف 
�لعامل,  يف  �لناطق  خمتلف  يف  و�لاحلة  �حللو  �ل��اء  وب��رك  �ل�ستنقعات 

يهاجر يف ف�سل �ل�ستاء.
يبلغ طول هذ� �لطائر �إىل )30-50�سم(, ويبلغ وزنه )435-140(, 
له لون رمادي, �أ�سود, �أبي�ص, بني, وله رجان رفيعتان وطويلتان, لقدمه 

ثاثة �أ�سابع بينها غ�ساء غر كامل.
�لائية  �لافقاريات  وياأكل  �لائية,  �لناطق  يف  يتحول  طائر  وهو 

و�لفقاريات �ل�سغرة, حيث يلتقطهما مبنقاره �لطويل �لرفيع.
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يتكاثر هذ� �لطائر يف م�ستعمر�ت, حيث ت�سع �الأنثى �أربع بي�سات, 
ويحت�سن �لو�لد�ن �لبي�ص لدة ثاثة �أ�سابيع, وت�ستطيع �ل�سغار �أن تطر 

ا. بعد )28-48( يوًمَ

عائلة طائر نه�س الفلفل:
جميلة  باألو�ن  يتميز  م�ستقر,  طائر  �لك�سوفة,  �لغابات  يف  ينت�سر 
ز�هية, �أخ�سر زيتوين يف �لزء �لعلوي, و�أ�سفر مييل لاأخ�سر و�الأبي�ص 
فوق  �أحمر  �سبه  خط  ويوجد  �ل�سفلي,  �ل��زء  يف  و�لربتقال  و�الأ�سفر 

�لعينني.
ورجان  قدمان  وله  د�ئريان,  ق�سر�ن  وجناحاه  منحٍن  منقاره 
قويتان, وهو هادئ, حذر �حلركة بني �الأور�ق ويطر ب�سعف, �سوته عال 

�أج�ص مغرد.
 )3-2( �أن��ث��اه  ت�سع  و�لفاكهة,  �حلجم  �لكبرة  �حل�سر�ت  ياأكل 
بي�سات مرق�سة باالأبي�ص �لائل للوردي, ويبقى �لبي�ص باحت�سان �الأبوين 

يف ع�ص على فرع غ�سن. 
 عائلة طائر بومة املخازن:

طائر غر مهاجر, حجمه متو�سط ويبلغ طوله من )23�إىل 53�سم(, 
ووزنه )180جم �إىل 1.3كجم(, لونه بني مائل للذهبي.

وجهه د�ئري على �سكل قلب, عيناه �سغرتا �حلجم, وهو ال يرى 
و�أ�سابعه  بالري�ص,  �أرجله طويلة مغطاة  كبر,  ور�أ�سه  ليلًيا,  كونه  نهاًر�؛ 
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يجعل  مما  د�ئريان,  عري�سان  وجناحاه  �لذهبي,  �لبني  باللون  عارية 
طر�نه �سهًا ودون �سوت, �أما ذيله فبطول متو�سط.

�أنثاه �أكرب من �لذكر حجًما, ياأكل �لثدييات �ل�سغرة, ت�سع �الأنثى 
)4٧( بي�سة, حتت�سنها �الأنثى ويرعى �ل�سغار �الأبو�ن مًعا, ال يوجد ع�ص 

ثابت له فقد ي�سع �لبي�ص د�خل حفرة يف بناء �أو �سجرة.

عائلة طيور قاطعة النباتات:

رمادي  لونه  يبلغ طوله )1٧8-20�سم(,  هو طائر مهاجر جزئًيا, 
بني يف �أعلى ج�سمه, �أما �أ�سفله فيميل لاحمر�ر, وعيناه لونهما �أ�سفر.

وهو ذو ذيل طويل وجناح �سغر بحافة حادة, وكذلك منقاره فهو 
�سغر على هيئة خمروطية بحافة م�سننة.

�الأنثى  ت�سع  و�لفاكهة,  �لبذور  مع  �ل�سر�ء  �لنباتات  �أور�ق  ياأكل 
)2-4٩( بي�سة, فتحت�سن �الأنثى �لبي�ص.

عائلة طائر ال�صمنة:

يبلغ طول هذ� �لطائر )11-33�سم(, ووزنه )8-220جم(, يطغى 
عليه �للون �لرمادي و�الأحمر و�لبني و�الأ�سفر و�الأبي�ص و�الأ�سود عليه.

�لذكر �أكرب حجًما من �الأنثى, له منقار حاد �لطرف متو�سط �لطول 
مع بع�ص �ل�سعر�ت عند �لقاعدة, رجاه خمتلفتا �لطول وقدماه قويتان 
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عند بع�ص �الأنو�ع و�سعيفة عند �أنو�ع �أخرى, �أما �لناحان فهما بحافة 
د�ئرية حادة, وذيله متو�سط �إىل طويل, مما يجعله ذ� قدرة على �لطر�ن 

بقوة, ويتميز بال�سوت و�لغناء �لعذب.
وهو من �لطيور �لهاجرة, حيث �إنه يهاجر من �لناطق �لباردة �إىل 

�أماكن �أكرث دفًئا وياأكل �لافقاريات و�لفو�كه �ستاًء.

عائلة طائر اأبو احلناء الأ�صرتايل:
طائر �أغلبيته مهاجرة جزئًيا, طول �سدره وبطنه ي�سل �إىل )10-
�ألو�نه �لعلوية بنية و�سود�ء وخ�سر�ء, و�ل�سفلية حمر�ء وردية  16 �سم(, 

وبي�ساء ورمادية, و�إما �سفر�ء.
طائر ذو �أحجام �سغرة, منقاره متو�سط �لطول عري�ص �لقاعدة, 
متو�سطتان  رج��اه  دقيقة,  �سغرة  �سعر�ت  حوله  خطايف  ح��اد  طرفه 
�سعيفتان, يختلف طوال جناحيه بني �لتو�سط و�لطويل وينتهيان بطرفني 

حادين, ذيله خمتلف �الأطو�ل, لكنه مربع �ل�سكل عند �لطرف.
يحب �لعي�ص بانفر�د وهو د�ئم �لطر�ن و�لتحليق عادة يطر وهو 

بهيئة م�ستقيمة هاز� ذيله بني �حلني و�الأخرى.
ت�سع �أنثاه )2-4( بي�سات لونها �أزرق بنقط حمر�ء �أو بنف�سجية, 
�أع�سا�ص عالية ت�سل �لع�سرين  حتت�سنها �الأنثى لدة )12-14( يوًما يف 

مًر�, م�سنوعة من �أغ�سان وخيوط كخيط �لعنكبوت.
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عائلة طائر �صحرور:
هذ�  طول  يبلغ  و�لنوبية,  �ل�سمالية  �الأمريكية  للقارة  �أ�سله  يعود 
�لطائر )15-53�سم(, ووزنه )20-450جم(, لونه بنف�سجي غامق المع 
�أو �أ�سود بني, وبع�سه خليط من �الأ�سود مع �الأحمر و�لربتقال و�الأ�سفر.

�الأنثى  من  �أكرب  و�لذكر  و�لطويل,  �لق�سر  بني  ما  حجمه  يختلف 
حجما, �أما مو��سفاته فهو ذو منقار طويل خمروطي, طرفه حاد وق�سر, 
جناحاه طويان مدببان, له ت�سعة ري�سات قو�ئم, �أما ذيله فمن �لتو�سط 

�إىل �لطويل بتدريج متنا�سق.
د�ئم  و�الآخ���ر  �أر���س��ي,  وبع�سه  عالية  قوية  �ل��ط��ر�ن  على  قدرته 

�لطر�ن وله �سوت مزعج وبع�ص �أنو�ع �ل�سحرور طفيلي.
�الأم  حتت�سنها  كبرة  بقًعا  مبقعة  بي�سات   )6-2( �الأنثى  ت�سع 
�لع�ص  يوًما يف  �ل�سغار من )35-1٩(  ��ستمر�ر  يوًما مع  من )15-12( 
يف  �أو  و�ل�سجر�ت  �لنباتات  بني  و�لتو�ري  �لنباتات  �ألياف  من  �ل�سنوع 
�الأر�ص, ويتوىل �لذكر تغذية �الأم و�ل�سغار يف فرة �حل�سانة و�لرعاية. 

عائلة طائر الغرغر:
تهرب جرًيا حني  �أ�سر�ب,  بهيئة  �لتنقلة  �ل�ستقرة  �لطيور  من  هو 
تتعر�ص للخطر, وهو طائر يتمتع باحلذر له �سوت �ساخب عال �أج�ص, وال 

ي�ستطيع �لطر�ن �إال ل�سافات ق�سرة وبقوة عظمى.
منقاره كبر قوي متني, وقدماه قويتان برجلني كبرتني, �أما ذيله 
فق�سر منقط ولون ري�سه �أ�سود ببقع وخطوط بي�ساء, له خوذة كبرة من 
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�لعظم, يف حني �أن ر�أ�سه و�لزء �لعلوي من �لرقبة عال.
ت�سع �أنثاه )٧-20( بي�سة, حتت�سنها �الأم ويرعاها �الأبو�ن مًعا.

عائلة طائر الديك الرومي:
هو طائر غر مهاجر, لونه برونزي بعامات بنية �سود�ء �أو بي�ساء, 

ولون �الأنثى �أعتم وحجمها �أ�سغر.
�أعلى  �أعلى �لرقبة, ويوجد يف  طائر بج�سم �سخم, ور�أ�ص عار مع 
�لرقبة ز�ئدة حلمية, ورقبته طويلة وجناحاه د�ئريان عري�سان, وكذلك 

ذيله, رجاه قويتان �سخمتان بهما �أ�سو�ك.

عائلة طائر الهويد:
طائر مهاجر, لون �لذكر �أ�سود يلمع, م�سقول يف �الأعلى ولونه يف 
�لزء �الأ�سفل �أفتح مع بع�ص �الألو�ن �الأخرى, �أنثاه �سغرة لونها بني من 

�الأعلى وفاحت لونها يف �الأ�سفل ال ميكن و�سفها, وذيله طويل �سخم جًد�.
وهو  �الأر���ص,  يف  و�حلبوب  �حل�سر�ت  عن  و�لتنقيب  �لبحث  د�ئ��م 
طائر طفيلي له زوجات عدة, فيتودد حملًقا ب�سكل د�ئري عال فوق �الأنثى 
مبا�سرة, وت�سع �الأنثى عدًد� كبًر� من �لبي�ص �الأبي�ص يف �أع�سا�ص �لطيور 

�ل�سمعية �لنقار.

عائلة طائر الدوري:
�أ�سمر فاحت,  �أ�سكاله خمتلفة, لونه  طائر م�ستقر, متعددة �الألو�ن, 
�أق�سر  �سغر �حلجم مبنقار ق�سر قوي حاد خمروطي, �لفك �ل�سفلي 

من �لفك �لعلوي, �ساقه ق�سرة.
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يتغذى على �حلبوب �ل�سغرة مثل �الأرز و�لقمح وغرها, ويفرخ يف 
مطلع �لربيع, و�لذكر و�الأنثى ي�سركان يف بناء �لع�ص من �أعو�د �لق�ص على 
�سكل كرة من�سوجة من �لق�ص. تبي�ص �الأنثى )5-6( بي�سات, وباالإمكان 
)٧( بي�سات, لونها �أبي�ص منقط بنقط بنية, ويفق�ص �لبي�ص بعد )16( 

يوًما, وتظل يف �لع�ص )21( يوًما؛ حتى ت�ستطيع �لطر�ن.
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اأ�سراط ال�ساعة

وتدل  ت�سبقها،  التي  واأعالمها  ال�ساعة: هي عالماتها،  اأ�سراط  تعريف 
على قربها، وقيامها، وجميء ال�ساعة بعدها، وانتهاء الدنيا وانق�سائها.

تنق�سم اأ�سراط ال�ساعة اإىل ق�سمني:

الق�سم الأول: اأ�سراط ال�ساعة ال�سغرى: وهي التي تتقدم ال�ساعة باأزمان 
متطاولة، وتكون من النوع املعتاد، وهي كثرية.

التي  العظام  الأمـــور  الــكــربى: وهــي  ال�ساعة  اأ�ــســراط  الــثــاين:  والق�سم 
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تظهر قرب قيام ال�ساعة، وتكون غري معتادة الظهور.
وهــي: »املهدي - والدجال - ونــزول عي�سى بن مرمي - عليه ال�سالم - 
من  ال�سم�ض  وطــلــوع  والــدخــان-   - الثالثة  واخل�سوفات   - ومــاأجــوج  ويــاأجــوج 

مغربها - والدابة - ونار حت�سر النا�ض«.
اإ�سارات للموؤمن بقرب ال�ساعة، فيتنبه  وتعد هذه العالمات والدللت 
ويتعظ من كان له قلب، ويتغافل ويتنا�سى املفرط؛ لذا.. كان لزاًما علينا يف 
منربنا الإذاعي اأن نذكر بهذه العالمات ونحذر منها، كما اأمرنا وحذرنا منها 

امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص .
ال�سغرى،  ال�ساعة  اأ�سراط  الأول:  اإىل �سقني:  الفقرة  وقد ق�سمت هذه 

والثاين اأ�سراط ال�ساعة الكربى.
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اأ�سراط ال�ساعة ال�سغرى

وهي كما يلي: 
1- بعثة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: عن �أن�ص بن مالك - ر�سي �هلل عنه- قال: قال 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُبعثت �أنا و�ل�ساعة كهاتني, قال: و�سم �ل�سبابة و�لو�سطى« 

رو�ه م�سلم.
2- موت �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: عن عوف بن مالك - ر�سي �هلل عنه- قال: قال 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�عدد �سًتا بني يدي �ل�ساعة: .. وذكر منها: موتي« �أخرجه 

�لبخاري.
3- فتح بيت �لقد�ص: جاء يف حديث عوف بن مالك - ر�سي �هلل 
بيت  »فتح  �ل�ساعة« فذكر منها  �سًتا بني يدي  »�عدد  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  �أنه  عنه- 
�لقد�ص« رو�ه �لبخاري. ففي عهد عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل عنه- مت 
فتح بيت �لقد�ص �سنة �ست ع�سرة من �لهجرة كما ذهب �إىل ذلك �أئمة 
�ل�سر, فقد ذهب عمر - ر�سي �هلل عنه- بنف�سه و�سالح �أهلها وفتحها 

وطهرها من �ليهود و�لن�سارى, وبنى بها م�سجًد� يف قبلة بيت �لقد�ص. 
4- طاعون عمو��ص: جاء يف حديث عوف بن مالك �ل�سابق قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»�عدد �سًتا بني يدي �ل�ساعة فذكر منها: ثم موتان ياأخذ فيكم كقعا�ص 

�لغنم« رو�ه �لبخاري.
قال �بن حجر: »يقال: �إن هذه �الآية ظهرت يف طاعون عمو��ص يف 

خافة عمر, وكان ذلك بعد فتح بيت �لقد�ص« فتح �لباري. 
�لذي عليه �لمهور  �ل�سهور  للهجرة على  ثماين ع�سرة  �سنة  ففي 
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وقع طاعون يف كورة عمو��ص ثم �نت�سر يف �أر�ص �ل�سام, فمات فيه خلق 
كثر من �ل�سحابة -ر�سي �هلل عنهم- ومن غرهم, قيل: بلغ عدد من 
مات فيه خم�سة وع�سرون �ألًفا من �ل�سلمني, ومات فيه من �ل�سهورين �أبو 

عبيدة عامر بن �لر�ح �أمني هذه �الأمة -ر�سي �هلل عنه-. 
5- ��ستفا�سة �لال و�ال�ستغناء عن �ل�سدقة: عن �أبي هريرة - ر�سي 
�هلل عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تقوم �ل�ساعة حتى يكرث فيكم �لال, 
�إليه �لرجل  فيفي�ص حتى يهمَّ رّب �لال من يقبل منه �ل�سدقة, ويدعى 

فيقول ال �أرب ل فيه« �أخرجه �لبخاري وم�سلم. 
و�الم��ت��ح��ان  �الب��ت��اء  وه��ي  فتنة,  �ل��ف��نت جمع  �ل��ف��نت:  ظ��ه��ور   -6
و�الختبار, ثم كرث ��ستعمالها فيما �أخرجه �الختبار للمكروه, ثم �أُطلقت 
على كل مكروه, �أو �آل �إليه كاالإثم و�لكفر و�لقتل و�لتحريق وغر ذلك من 
�الأمور �لكروهة. وقد �أخرب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن من �أ�سر�ط �ل�ساعة ظهور �لفنت 
�لعظيمة �لتي يلتب�ص فيها �حلق بالباطل, فيتزلزل �الإميان حتى ي�سبح 
�لرجل موؤمًنا ومي�سي كافًر�, ومي�سي موؤمًنا وي�سبح كافًر�. كلما ظهرت 
فتنة قال �لوؤمن: هذه مهلكتي, ثم تنك�سف ويظهر غرها فيقول هذه, وال 

تز�ل تظهر يف �لنا�ص �إىل �أن تقوم �ل�ساعة.
ففي �حلديث عن �أبي مو�سى �الأ�سعري - ر�سي �هلل عنه- قال: قال 
ي�سبح  �لظلم,  �لليل  كقطع  فتًنا  �ل�ساعة  يدي  بني  »�إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول 
�لرجل فيها موؤمًنا ومي�سي كافًر�, ومي�سي موؤمًنا وي�سبح كافًر�. �لقاعد 
فيها خر من �لقائم, و�لقائم فيها خر من �لا�سي, و�لا�سي فيها خر 
ب�سيوفكم  و��سربو�  �أوت��ارك��م,  وقطعو�  ق�سيَّكم,  فك�سرو�  �ل�ساعي,  من 
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�حلجارة. فاإن دخل على �أحدكم فليكن كخر �بني �آدم« رو�ه �الإمام �أحمد 
و�أبو د�ود و�بن ماجة و�حلاكم يف �ل�ستدرك.

و�أمر  �لفنت  من  �أمته  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  حذر  فقد  كثرة  �لفنت  و�أحاديث 
بالتعوذ منها, و�أخرب �أن �آخر هذه �الأمة �سي�سيبها باء وفنت عظيمة. 

وهناك فنت ح�سلت يف �لتاريخ مثل ظهور �لفنت من �ل�سرق, ومقتل 
عثمان ر�سي �هلل عنه, وموقعة �لمل, وموقعة �سفني, وظهور �لو�رج, 

وموقعة �حلرة, وفتنة �لقول بخلق �لقر�آن, و�تباع �س� �الأمم �لا�سية. 
وهناك عوا�سم من الفنت منها:

- �الإميان باهلل و�ليوم �الآخر. 
- لزوم جماعة �ل�سلمني وهم �أهل �ل�سنة و�إن قلو�. 

- �البتعاد عن �لفنت. 
- �لتعوذ منها. فقد قال -عليه �ل�ساة و�ل�سام-: »تعوذو� باهلل 

من �لفنت ما ظهر منها وما بطن« رو�ه م�سلم.
عي �لنبوة: ففي �ل�سحيحني عن �أبي هريرة عن �لنبي  ٧- ظهور مدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تقوم �ل�ساعة, حتى يبعث دجالون كذ�بون, قريب من ثاثني 

كلهم يزعم �أنه ر�سول �هلل«.
�لنبوة يف  عى  �دَّ �لكذ�ب,  �لثاثني م�سيلمة  وممن ظهر من هوؤالء 
�آخر زمن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص, و�الأ�سود �لعن�سي يف �ليمن, وقتله �ل�سحابة, وظهرت 
�سجاح, و�دعت �لنبوة وتزوجها م�سيلمة, ثم لا ُقتل رجعت �إىل �الإ�سام, 
وطلحة بن خويلد �الأ�سدي, ثم تاب ورجع �إىل �الإ�سام وح�سن �إ�سامه, 
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ثم ظهر �لختار بن �أبي عبيد �لثقفي, و�أظهر حمبة �أهل �لبيت, و�حلارث 
�لكذ�ب خرج يف خافة عبد �للك بن مرو�ن فقتل. ويف �لع�سر �حلديث 

مرز� �أحمد �لقادياين بالهند. 
8- �نت�سار �الأمن: عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى ي�سر �لر�كب بني �لعر�ق ومكة ال يخاف �إال 

�سال �لطريق« �أخرجه �أحمد يف م�سنده.
٩- ظهور نار باحلجاز: عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تقوم �ل�ساعة حتى تخرج نار من �أر�ص �حلجاز ت�سيء 

�الإبل بب�سرى« رو�ه �لبخاري وم�سلم.
وقد ظهرت هذه �لنار يف منت�سف �لقرن �ل�سابع �لهجري يف عام 
�أربعة وخم�سني و�ستمائة, وكانت ناًر� عظيمة, �أفا�ص �لعلماء ممن عا�سر 
�آخر  يف  تخرج  �لتي  غر  �لنار  وهذه  و�سفها.  يف  بعدهم  ومن  ظهورها, 
يف  عليها  �لكام  يف  �سياأتي  كما  حم�سرهم,  �إىل  �لنا�ص  حت�سر  �لزمان؛ 

�الأ�سر�ط �لكربى. 
10- قتال �لرك: روى م�سلم عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تقوم �ل�ساعة حتى يقاتل �ل�سلمون �لرك, قوًما 

َعِر«. َعَر, ومي�سون يف �ل�سَّ وجوههم كاَلَجاَنّ �لُْطرقة, يلب�سون �ل�سَّ
11- قتال �لعجم: عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ُحمر  �الأعاجم,  من  وكرمان  خوز�ن  تقاتلو�  حتى  �ل�ساعة  تقوم  »ال  قال: 
�لطرقة,  �لجان  وجوههم  ك��اأن  �الأع��ني  �سغار  �الأن��وف,  فط�ص  �لوجوه, 

َعِر« رو�ه �لبخاري.  نعالهم �ل�سَّ
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قال  قال:  �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه-  �الأمانة: عن  12- �سياع 
يعت �الأمانة فانتظر �ل�ساعة, قال: كيف �إ�ساعتها  ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� �سُ
رو�ه  �ل�ساعة«  فانتظر  �أهله  �إىل غر  �الأمر  �أُ�سند  �إذ�  قال:  ر�سول �هلل  يا 

�لبخاري.
�أن�ص بن مالك - ر�سي �هلل  �لعلم وظهور �لهل: عن  13- قب�ص 
عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �أ�سر�ط �ل�ساعة �أن ُيرفع �لعلم ويثبت 

�لهل« رو�ه �لبخاري وم�سلم.
و�لق�سود برفع �لعلم موت �لعلماء كما جاء يف حديث عبد �هلل بن 
عمرو بن �لعا�ص -ر�سي �هلل عنهما- قال: �سمعت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
�لعلم  يقب�ص  ولكن  �لعباد,  ينتزعه من  �نتز�ًعا  �لعلم  يقب�ص  »�إن �هلل ال 
بقب�ص �لعلماء, حتى �إذ� مل يبق عالًا �تخذ �لنا�ص روؤو�ًسا جهااًل ف�سئلو� 

فاأفتو� بغر بعلم؛ ف�سلو� و�أ�سلو�« رو�ه �لبخاري وم�سلم.
�أبي  عن  م�سلم  �الإم��ام  روى  �لظلمة:  و�أع���و�ن  �ل�سرط  ك��رثة   -14
�أهل  من  »�سنفان  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  قال  قال:  عنه-  �هلل  ر�سي   - هريرة 
�لنار مل �أرهما: قوم معهم �سياط كاأذناب �لبقر ي�سربون بها �لنا�ص ...« 
وقال ملسو هيلع هللا ىلص الأبي هريرة ر�سي �هلل عنه: »�إن طالت بك مدة �أو�سكت �أن ترى 
�أذناب  مثل  �أيديهم  يف  لعنته,  ويروحون يف  �هلل,  �سخط  يف  يغدون  قوًما 

�لبقر« رو�ه م�سلم.
15- �نت�سار �لزنى: عن �أن�ص - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن من �أ�سر�ط �ل�ساعة ... فذكر منها: ويظهر �لزنى« رو�ه �لبخاري 

وم�سلم. 
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16- �نت�سار �لربا: يف �سحيح �لبخاري عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل 
عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لياأتني على �لنا�ص زمان ال يبال �لرء مب 

�أخذ �لال, �أمن حال �أم من حر�م«.
1٧- ظهور �لعازف و��ستحالها: روى �لبخاري يف �سحيحه عن �أبي 
مالك �الأ�سعري - ر�سي �هلل عنه- �أنه �سمع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ليكونن من 
�أقو�م  ولينزلن  و�لعازف,  و�لمَر  و�حلرير  �حلرَّ  ي�ستحلون  �أقو�م  �أمتي 
�إىل جنب علم, يروح عليهم ب�سارحة لهم ياأتيهم - يعني �لفقر - حلاجة 
فيقولون: �رجع �إلينا غًد�. فيبيتهم �هلل وي�سع �لعلم, ومي�سخ �آخرين قردة 

وخنازير �إىل يوم �لقيامة«.
18- كرثة �سرب �لمر و��ستحالها: روى �الإمام م�سلم عن �أن�ص بن 
مالك - ر�سي �هلل عنه- قال: �سمعت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من �أ�سر�ط 

�ل�ساعة ... وذكر منها: وي�سرب �لمر«.
1٩- زخرفة �ل�ساجد و�لتباهي بها: قال �بن عبا�ص: »لتزخرفنها 

كما زخرفت �ليهود و�لن�سارى« رو�ه �لبخاري معلًقا.
20- �لتطاول يف �لبنيان: يف رو�ية ل�سلم: »و�أن ترى �حلفاة �لعر�ة 

�لعالة رعاة �ل�ساة يتطاولون يف �لبنيان«.
21- والدة �الأمة ربتها: جاء يف حديث جربيل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »و�ساأخربك 

عن �أ�سر�طها: �إذ� ولدت �الأمة ربتها« متفق عليه. 
22- كرثة �لقتل: عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول �هلل 
�ل�ساعة حتى يكرث �لهرج, قالو�: وما �لهرج يا ر�سول  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تقوم 

�هلل؟ قال: �لقتل, �لقتل« رو�ه م�سلم.
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23- تقارب �لزمان: عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى يتقارب �لزمان« رو�ه �لبخاري, 

وعنه - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة 
كالمعة,  �ل�سهر  ويكون  كال�سهر,  �ل�سنة  فتكون  �لزمان  يتقارب  حتى 
كاحر�ق  �ل�ساعة  وتكون  كال�ساعة,  �ليوم  ويكون  كاليوم,  �لمعة  وتكون 

�ل�سعفة« رو�ه �أحمد و�لرمذي و�سححه �الألباين. 
24- تقارب �الأ�سو�ق: عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تقوم �ل�ساعة حتى تظهر �لفنت, ويكرث �لكذب, وتتقارب 

�الأ�سو�ق« رو�ه �أحمد. 
25- ظهور �ل�سرك يف هذه �الأمة: 

قال  ق��ال:  عنه-  �هلل  ر�سي   - ثوبان  و�لرمذي عن  د�ود  �أب��و  روى 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� ُو�سع �ل�سيف يف �أمتي مل يرفع عنها �إىل يوم �لقيامة, 
وال تقوم �ل�ساعة حتى تلحق قبائل من �أمتي بال�سركني, وحتى تعبد قبائل 

من �أمتي �الأوثان«.
وروى �ل�سيخان عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول 
ذي  حول  َدْو���ٍص  ن�ساء  �أليات  ت�سطرب  حتى  �ل�ساعة  تقوم  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل 

ِة« و�لل�سة: �سنم لقبيلة دو�ص.  �َلَل�سَ
26- ظهور �لفح�ص وقطيعة �لرحم و�سوء �لو�ر: روى �الإمام �أحمد 
و�حلاكم عن عبد �هلل بن عمرو - ر�سي �هلل عنهما - �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
�لرحم,  وقطيعة  و�لتفاح�ص,  �لفح�ص  يظهر  �ل�ساعة حتى  تقوم  »ال  قال: 

و�سوء �لجاورة«.
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2٧- ت�سبب �ل�سيخة: عن �بن عبا�ص - ر�سي �هلل عنه- قال: قال 
�آخر �لزمان بال�سو�د كحو��سل  ملسو هيلع هللا ىلص: »يكون قوم يخ�سبون يف  ر�سول �هلل 

�حلمام, ال يريحون ر�ئحة �لنة« �أخرجه �أحمد.
28- كرثة �ل�سح: عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »يتقارب �لزمان, وينق�ص �لعمل, ويلقى �ل�سح« رو�ه �لبخاري. 
بن  و�حلاكم عن عبد �هلل  �أحمد  �الإم��ام  روى  �لتجارة:  2٩- كرثة 
م�سعود - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: »بني يدي �ل�ساعة ت�سليم 

�لا�سة, وف�سو �لتجارة حتى ت�سارك �لر�أة زوجها يف �لتجارة«.
�أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال  �ل��زالزل: عن  30- كرثة 

ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى تكرث �لزالزل« �أخرجه �لبخاري. 
31- ظهور �ل�سف و�ل�سخ و�لقذف: عن عائ�سة - ر�سي �هلل عنها- 
قالت: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يكون يف �آخر هذه �الأمة خ�سف وم�سخ وقذف. 
قالت: قلت: يا ر�سول �هلل, �أنهلك وفينا �ل�ساحلون؟ قال: نعم �إذ� ظهر 

�لبث« رو�ه �لرمذي و�سححه �الألباين يف �سحيح �لامع.
�لمور  و�ساربي  �ل��ع��ازف,  �أه��ل  م��ن  للع�ساة  �لوعيد  ج��اء  وق��د 

بال�سف, و�ل�سخ, و�لقذف. 
�أن  عنه-  �هلل  ر�سي   - ح�سني  ب��ن  ع��م��ر�ن  ع��ن  �ل��رم��ذي  روى 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يف هذه �الأمة, خ�سف, وم�سخ, وقذف, فقال رجل 
و�ُسربت  و�لعازف  �لقيان  ظهرت  �إذ�  قال:  ذلك؟  ومتى  �ل�سلمني:  من 

�لمور«.
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32- ذهاب �ل�ساحلني: عن عبد �هلل بن عمرو - ر�سي �هلل عنهما 
- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى ياأخذ �هلل �سريطته من 
�أهل �الأر�ص, فيبقى منها عجاجة ال يعرفون معروًفا, وال ينكرون منكًر�« 

رو�ه �أحمد.
33- �رتفاع �الأ�سافل: لا رو�ه �الإمام �أحمد عن �أبي هريرة - ر�سي 
�هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : »�إنها �ستاأتي على �لنا�ص �سنون خد�عة 
ي�سدق فيها �لكاذب, ويكذب فيها �ل�سادق, ويوؤمتن فيها �لائن, ويخون 
فيها �الأمني, وينطق فيها �لرويب�سة. قيل: وما �لرويب�سة؟ قال: �ل�سفيه 

يتكلم يف �أمر �لعامة«.
وعن حذيفة بني �ليمان - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ال تقوم �ل�ساعة حتى يكون �أ�سعد �لنا�ص بالدنيا ُلكع بن ُلكع« رو�ه �أحمد 

و�لرمذي. 
و�للكع عند �لعرب: �لعبد ثم ��ستعمل يف �حلمق و�لذم وهو �للئيم, وقد 

يطلق على �ل�سغر, فاإن �أطلق على �لكبر �أريد به �سغر �لعلم و�لعقل. 
34- �أن تكون �لتحية للمعرفة: عن �بن م�سعود - ر�سي �هلل عنه- 
ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن من �أ�سر�ط �ل�ساعة �أن ي�سلم �لرجل على  قال: قال ر�سول �هلل 

�لرجل ال ي�سلم عليه �إال للمعرفة« رو�ه �الإمام �أحمد.
35- �لتما�ص �لعلم من �الأ�ساغر: روى �الإمام عبد �هلل بن �لبارك 
ب�سنده عن �أبي �أمية �لمحي - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»�إن من �أ�سر�ط �ل�ساعة ثاًثا: �إحد�هن �أن يلتم�ص �لعلم عند �الأ�ساغر« 

�سحيح �لامع.
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�لذين  فقال:  �الأ�ساغر؟  عن  �لبارك  بن  �هلل  عبد  �الإم��ام  و�سئل 
ا:  يقولون بر�أيهم, فاأما �سغر يروي عنه كبر فلي�ص ب�سغر.. وقال �أي�سً

�أتاهم �لعلم من قبل �أ�ساغرهم يعني �أهل �لبدع.
�هلل  ر�سي   - هريرة  �أب��ي  عن  �ل��ع��اري��ات:  �لكا�سيات  ظهور   -36
قوم  �أرهما:  �لنار مل  �أهل  »�سنفان من  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  قال  قال:  عنه- 
معهم �سياط كاأذناب �لبقر ي�سربون بها �لنا�ص, ون�ساء كا�سيات عاريات 
�لائلة, ال يدخلن �لنة وال  �لبخت  مميات مائات, روؤو�سهن كاأ�سنمة 

يجدن ريحها, و�إن ريحها ليوجد من م�سرة كذ� وكذ�« �أخرجه م�سلم. 
3٧- �سدق روؤيا �لوؤمن: يف �ل�سحيحني عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� �قرب �لزمان مل تكد روؤيا �ل�سلم  عنه- قال: قال ر�سول �هلل 
خم�ص  من  جزء  �ل�سلم  وروؤي��ا  حديًثا,  �أ�سدقكم  روؤيا  و�أ�سدقكم  تكذب, 

و�أربعني جزًء� من �لنبوة« هذ� لفظ م�سلم.
38- كرثة �لكتابة و�نت�سارها: جاء يف حديث �بن م�سعود-ر�سي �هلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�إن بني يدي �ل�ساعة ظهور �لقلم« رو�ه �الإمام  �أن �لنبي  عنه- 

�أحمد.
�لتهاون  ومنها  �الإ�سام:  فيها  ب  رغَّ �لتي  بال�س�  �لتهاون   -3٩
ب�سعائر �هلل تعاىل, كما جاء يف �حلديث عن �بن م�سعود - ر�سي �هلل 
عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن من �أ�سر�ط �ل�ساعة �أن ميرَّ �لرجل 
»�أن  رو�ي��ة:  ويف  خزمية,  �بن  �سححه  ركعتني«  فيه  ي�سلي  ال  بال�سجد 
�لهيثمي  و�سححه  �لبز�ر  رو�ه  فيه«  ي�سلي  فا  بال�سجد  �لرجل  يجتاز 

يف جممع �لزو�ئد.
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40- �نتفاخ �الأهلة: عن عبد �هلل بن م�سعود - ر�سي �هلل عنه- قال: 
قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �قر�ب �ل�ساعة �نتفاخ �الأهلة« رو�ه �لطرب�ين يف 

�لكبر, و�سححه �الألباين.
41- كرثة �لكذب وعدم �لتثبت يف نقل �الأخبار: عن �أبي هريرة ر�سي 
�هلل عنه عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: »�سيكون يف �آخر �أمتي �أنا�ص يحدثونكم, 

ما مل ت�سمعو� �أنتم, وال �آباوؤكم, فاإياكم و�إياهم« رو�ه م�سلم.
42- كرثة �سهادة �لزور وكتمان �سهادة �حلق: جاء يف حديث عبد 
�هلل بن م�سعود - ر�سي �هلل عنه- قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن بني يدي �ل�ساعة �سهادة 

�لزور وكتمان �سهادة �حلق« �أخرجه �أحمد وهو �سحيح.
قال:  عنه  �هلل  ر�سي  �أن�ص  عن  �ل��رج��ال:  وقلة  �لن�ساء  ك��رثة   -43
يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  �سمعت  بعدي,  �أحد  يحدثكم  ال  حديًثا  الأحدثنكم 
»من �أ�سر�ط �ل�ساعة �أن يقل �لعلم, ويظهر �لهل, ويظهر �لزنى, وتكرث 
�لن�ساء, ويقل �لرجال حتى يكون لم�سني �مر�أة �لقيم �لو�حد« �أخرجه 

�لبخاري وم�سلم.
44- كرثة موت �لفجاأة: عن �أن�ص بن مالك - ر�سي �هلل عنه- يرفعه 
�أن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�إن من �أمار�ت �ل�ساعة.. �أن يظهر موت �لفجاأة« رو�ه 

�لطرب�ين يف �الأو�سط وح�سنه �الألباين.
45- وقوع �لتناكر بني �لنا�ص: عن حذيفة ر�سي �هلل عنه قال: �سئل 
�إال  �ل�ساعة فقال: »علمها عند ربي ال يجليها لوقتها  ملسو هيلع هللا ىلص عن  ر�سول �هلل 
قالو�:  وهرًجا,  فتنة  يديها  بني  يكون  وما  �أخربكم مب�سارطها  ولكن  هو, 
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يا ر�سول �هلل: �لفتنة قد عرفناها, فالهرج ما هو؟ قال: بل�سان �حلب�سة 
�لقتل, ويلقى بني �لنا�ص �لتناكر فا يكاد �أحد �أن يعرف �أحًد�« رو�ه �أحمد.
46- عودة �أر�ص �لعرب مروًجا و�أنهاًر�: عن �أبي هريرة ر�سي �هلل 
�لعرب  �أر���ص  تعود  حتى  �ل�ساعة  تقوم  »ال  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  �أن  عنه 

مروًجا و�أنهاًر�« �أخرجه م�سلم.
4٧- كرثة �لطر وقلة �لنبات: عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلصقال: »لي�ست �ل�سنة باأال متطرو�, ولكن �ل�سنة �أن متطرو�, 

ومتطرو� وال تنبت �الأر�ص �سيًئا« �أخرجه م�سلم.
ا قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة حتى متطر  وعنه �أي�سً
�ل�سعر«  بيوت  �إال  منها  تُكنُّ  وال  �لدر,  بيوت  منها  تُكنُّ  ال  �ل�سماء مطًر�, 

�أخرجه �أحمد.
48- ح�سر �لفر�ت عن جبل من ذهب: عن �أبي هريرة ر�سي �هلل 
عنه �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تقوم �ل�ساعة حتى يح�سر �لفر�ت عن جبل 
من ذهب يقتتل �لنا�ص عليه, فيقتل من كل مائة ت�سعة وت�سعون, ويقول كل 

رجل منهم: لعلي �أكون �أنا �لذي �أجنو« رو�ه �لبخاري وم�سلم.
وعن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يو�سك 
�لفر�ت �أن يح�سر عن كنز من ذهب, فمن ح�سره فا ياأخذ منه �سيًئا« 

رو�ه م�سلم.
�أبي  عن  �حلديث  يف  جاء  لاإن�ص:  و�لماد�ت  �ل�سباع  كام   -4٩
منها  فاأخذ  �لغنم  ر�عي  �إىل  ذئب  »جاء  قال:  عنه-  �هلل  هريرة -ر�سي 
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�ساة, فطلبه �لر�عي حتى �نتزعها منه. قال: ف�سعد �لذئب على تٍل فاأقعي 
�نتزعته مني.  �إىل رزق رزقنيه �هلل -عز وجل-  و��ستذفر فقال: عمدت 
�أعجب  �لذئب:  قال  يتكلم..  ذئًبا  كاليوم  ر�أي��ت  �إن  تاهلل  �لرجل:  فقال 
هو  ومب��ا  م�سى  مبا  يخربكم  �حلرتني  بني  �لنخات  يف  رج��ل  ه��ذ�  من 
كائن بعدكم.. وكان �لرجل يهودًيا. فجاء �لرجل �إىل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�أخربه, 
�أم��ار�ت بني يدي  �أم��ارة من  �إنها  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال  �لنبي  ف�سدقه 
�ل�ساعة, قد �أو�سك �لرجل �أن يخرج فا يرجع حتى حتدثه نعاه و�سوطه 

ما �أحدث �أهله من بعده« رو�ه �الإمام �أحمد.
قال:  �أن  �إىل  �لق�سة  �سعيد �ل��دري فذكر  �أب��ي  له عن  رو�ي��ة  ويف 
قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�سدق و�لذي نف�سي بيده ال تقوم �ل�ساعة حتى تكلم 
�ل�سباع �الإن�ص, ويكلم �لرجل عذبة �سوطه و�سر�ك نعله, ويخربه فخذه مبا 

�أحدث �أهله من بعده«.
50- متني �لوت من �سدة �لباء: عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- 
قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »و�لذي نف�سي بيده, ال تذهب �لدنيا, حتى ميّر 
�لرجل على �لقرب فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان �ساحب هذ� 

�لقرب, ولي�ص به �لدين �إال �لباء« رو�ه م�سلم. 
51- كرثة �لروم وقتالهم للم�سلمني: جاء يف حديث عوف بن مالك 
�الأ�سجعي - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�عدد �سًتا بني يدي 
�ل�ساعة ... فذكر منها: ثم هدنة تكون بينكم وبني بني �الأ�سفر, فيغدرون 
فياأتونكم حتت ثمانني غاية, حتت كل غاية �ثنا ع�سر �ألًفا« رو�ه �لبخاري. 
�أن  عنه-  �هلل  ر�سي   - هريرة  �أب��ي  عن  �لق�سطنطينية:  فتح   -52
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يف  منها  وجانب  �ل��رب,  يف  منها  جانب  مبدينة  »�سمعتم  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي 
�لبحر؟ قالو�: نعم يا ر�سول �هلل قال: ال تقوم �ل�ساعة حتى يغزوها �سبعون 
�ألًفا من بني �إ�سحاق, فاإذ� جاءوها نزلو� فلم يقاتلو� ب�ساح, ومل يرمو� 
ثور  �أحد جانبيها. قال  �أكرب, في�سقط  �إال �هلل و�هلل  �إله  قالو�: ال  ب�سهم. 
)�أحد رو�ة �حلديث(: ال �أعلمه �إال قال: �لذي يف �لبحر. ثم يقولو� �لثانية: 
ال �إله �إال �هلل و�هلل �أكرب في�سقط جانبها �الآخر, ثم يقولو� �لثالثة: ال �إله 
�إال �هلل و�هلل �أكرب, فيفرج لهم فيدخلوها فيغنمو�, فبينما هم يقت�سمون 
�لغنائم �إذ جاءهم �ل�سريخ فقال: �إن �لدجال قد خرج, فيركون كل �سيء 

ويرجعون« رو�ه م�سلم.
قحطان  من  رجل  يخرج  �لزمان  �آخر  يف  �لقحطاين:  خروج   -53
ذكره  ولهذ�  �لزمان,  تغر  عند  عليه  وجتتمع  بالطاعة,  �لنا�ص  له  تدين 

�الإمام �لبخاري يف باب تغر �لزمان.
روى �الإمام �أحمد و�ل�سيخان عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تقوم �ل�ساعة حتى يخرج رجل من قحطان, ي�سوق 

�لنا�ص بع�ساه«.
وهذ� �لقحطاين من �الأح��ر�ر؛ الأن ن�سبه �إىل قحطان �لذي تنتهي 
�أن�ساب �أهل �ليمن من حمر وكندة وهمد�ن وغرهم �إليه, و�أما �لهجاه 
فهو من �لو�ل, ويوؤيد ذلك ما رو�ه �الإمام �أحمد عن �أبي هريرة - ر�سي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يذهب �لليل و�لنهار حتى ميلك  �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل 

رجٌل من �لو�ل يقال له: جهجاه«.
54- قتال �ليهود: روى �ل�سيخان عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- 
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عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تقوم �ل�ساعة حتى يقاتل �ل�سلمون �ليهود, فيقتلهم 
�ل�سلمون حتى يختبئ �ليهودي من ور�ء �حلجر و�ل�سجر, فيقول �حلجر 
و�ل�سجر: يا م�سلم, يا عبد �هلل, هذ� يهودي خلفي فتعال فاقتله, �إال �لغرقد 

فاإنه من �سجر �ليهود« رو�ه �لبخاري.
يف  �ل�سجرة  هذه  بزر�عة  فبد�أو�  �حلديث  هذ�  �ليهود  عرف  وقد 

فل�سطني, ولكن �إذ� جاء �أمر �هلل ال تغني عنهم هذه �ل�سجرة �سيًئا.
�أحد �ل�سايخ يف خطبة �لمعة  يقول �أحد طلبة �لعلم: �سمعت من 
من  �لئات  �سحيتها  ر�ح  �لتي  �الأق�سى  �ل�سجد  جم��زرة  بعد  �إن��ه  يقول: 
�لقتلى و�لرحى, تقابل م�سلم مع يهودي, وقال له �ل�سلم: مهما طال بكم 
�لزمن �سنخرجكم من فل�سطني �أذالء �ساغرين, وناأخذ �ل�سجد �الأق�سى, 
هذ�  نعم  �ليهودي:  قال  حربكم,  يف  معنا  �سيكون  و�حلجر  �ل�سجر  حتى 
�أنتم. قال  �سحيح, ونقر�أه يف �لكتب, ويعلمه عالنا وجاهلنا, ولكن لي�ص 
�ل�سلم: من هم؟ قال: هم �لذين يكون م�سلوهم يف �لفجر بقدر �ل�سلني 

يف �ساة �لمعة. فمتى �سنكون كذلك؟ و�هلل �ل�ستعان. 
�الإمام  روى  �لزمان:  �آخر  خر�بها  ثم  ل�سر�رها  �لدينة  نفي   -55
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ياأتي  �أن ر�سول �هلل  �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه-  م�سلم عن 
على �لنا�ص زمان يدعو �لرجل �بن عمه وقريبه, هلمَّ �إىل �لرخاء, هلمَّ 
ال  بيده,  نف�سي  و�لذي  يعلمون,  كانو�  لو  لهم  خر  و�لدينة  �لرخاء,  �إىل 
يخرج منهم �أحد رغبة عنها �إال �أخلف �هلل فيها خًر� منه, �أال �إن �لدينة 
كالكر تخرج �لبيث, ال تقوم �ل�ساعة حتى تنفي �لدينة �سر�رها, كما 

ينفي �لكر خبث �حلديد«.
حديث  يف  ج��اء  �لوؤمنني:  �أرو�ح  لقب�ص  �لطيبة  �لريح  بعث   -56
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عليه  عي�سى-  ون��زول  �ل��دج��ال,  ق�سة  يف  �لطويل  �سمعان  بن  �لنو��ص 
�ل�سام-, وخروج ياأجوج وماأجوج: »�إذ� بعث �هلل ريًحا طيبة فتاأخذ حتت 
يتهارجون  �لنا�ص  �سر�ر  ويبقى  م�سلم,  موؤمن  كل  روح  فتقب�ص  �آباطهم, 

فيها تهارج �حلمر, فعليهم تقوم �ل�ساعة« رو�ه م�سلم.
�أحمد  �الإم��ام  روى  �لكعبة:  وه��دم  �حل��ر�م  �لبيت  ��ستحال   -5٧  
�أن  قتادة  �أبا  يخرب  �أبا هريرة  �سمعت  قال:  �سمعان  بن  �سعد  ب�سنده عن 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يبايع لرجل ما بني �لركن و�لقام, ولن ي�ستحل �لبيت 
�حلب�سة  تاأتي  ثم  �لعرب,  هلكة  عن  ت�ساأل  فا  ��ستحلوه  ف��اإذ�  �أهله,  �إال 

فيخربونه خر�ًبا ال يعمر بعده �أبًد�, وهم �لذين ي�ستخرجون كنزه«.
�لدري  �سعيد  �أبي  عن  �لا�سية:  �الأم��ة  �س�  و�تباع  �لتقليد   -58
ر�سي �هلل عنه, �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لتتبعن �س� من كان قبلكم �سرًب� 
ب�سرب وذر�ًعا بذر�ع, حتى لو دخلو� جحر �سب لتبعتموهم. قلنا: يا ر�سول 

�هلل, �ليهود و�لن�سارى؟ قال: فمن« �أخرجه �لبخاري. 
5٩- فتنة �الأحا�ص و�لدهيماء: عن عبد �هلل بن عمر بن �لطاب 
�لفنت  فذكر  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  قعوًد� عند  كنا  قال:   - ر�سي �هلل عنهما   -

فاأكرث يف ذكرها حتى ذكر فتنة �الأحا�ص.
هرب  »ه��ي  ق��ال:  �الأح��ا���ص؟  فتنة  ما  �هلل,  ر�سول  يا  قائل:  فقال 
وحرب, ثم فتنة �ل�سر�ء دخًنا من حتت قدم رجل من �أهل بيتي يزعم �أنه 
مني ولي�ص مني, �إمنا �أوليائي �لتقون, ثم ي�سطلح �لنا�ص على رجل كورك 
على �سلع, ثم فتنة �لدهيماء, ال تدع �أحًد� من هذه �الأمة �إال لطمته لطمة, 
فاإذ� قيل �نق�ست متادت, ي�سبح �لرجل فيها موؤمًنا ومي�سي كافًر� حتى 
ي�سر �لنا�ص �إىل ف�سطاطني: ف�سطاط �إميان ال نفاق فيه, وف�سطاط نفاق 
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ال �إميان فيه, فاإذ� كان ذلك, فانتظرو� �لدجال من يومه �أو من غٍد« رو�ه 
�الإمام �أحمد و�أبو د�ود و�حلاكم يف �ل�ستدرك و�سححه وو�فقه �لذهبي. 

عبد  قال  �لفنت:  �سدة  من  �لبال  �سغف  �إىل  بالدين  �لفر�ر   -60
�لغنم  حتب  �أر�ك  »�إين  �سعيد:  �أب��و  ل  قال  �سع�سعة:  �أب��ي  بن  �لرحمن 
وتتخذها, فاأ�سلحها و�أ�سلح ُرعامها, فاإين �سمعت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
»ياأتي على �لنا�ص زمان تكون �لغنم فيه خر مال �ل�سلم, يتبع بها �سغف 

�لبال ومو�قع �لقطر, يفر بدينه من �لفنت«« رو�ه �لبخاري. 
بن  �لقد�م  عن  �ل�سحيح  �حلديث  يف  �لنبوية:  �ل�سنة  رف�ص   -61
معد يكرب - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يو�سك �أن يقعد 
ث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم  �لرجل متكًئا على �أريكته, يحدَّ
كتاب �هلل, فما وجدنا فيه من حال ��ستحللناه, وما وجدنا فيه من حر�م 

حرمناه, �أال و�إن ما حرم ر�سول �هلل مثل ما حرم �هلل«.
ر�سي �هلل   - ثوبان  �الإ�سامية: عن  �الأمة  على  �الأمم  تد�عي   -62
كما  عليكم  تد�عى  �أن  �الأمم  »يو�سك  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  ق��ال  ق��ال:  عنه- 
تد�عى �الأكلة �إىل ق�سعتها, فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل �أنتم 
يومئذ كثر, ولكنكم غثاء كغثاء �ل�سيل, ولينزعن �هلل من �سدور عدوكم 
�لهابة منكم, وليقذفن يف قلوبكم �لوهن, قيل: وما �لوهن يا ر�سول �هلل؟ 

قال: حب �لدنيا وكر�هية �لوت« رو�ه الإمام �أحمد و�أبو د�ود. 
63- قطع �لال و�لغذ�ء عن �لعر�ق وغرها من باد �الإ�سام: فعن 
�أبي ن�سرة قال: كنا عند جابر بن عبد �هلل فقال: يو�سك �أهل �لعر�ق �أال 
�لعجم  قبل  قال: من  �أين ذ�ك؟  قلنا: من  وال درهم,  �إليهم قفيز  ُيجبى 
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مينعون ذ�ك. ثم قال: يو�سك �أهل �ل�سام �أال يجبى �إليهم دينار وال ُمدٌي, 
قلنا: من �أين ذ�ك؟ قال: من قبل �لروم,. ثم �سكت هنيهة ثم قال: قال 
ه عدًد�«,  ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يكون يف �آخر �أمتي خليفة يحثي �لال حثًيا ال يعدُّ
قال: قلت الأبي ن�سرة و�أبي �لعاء: �أتريان �أنه عمر بن عبد �لعزيز؟ فقاال: 

ال. رو�ه م�سلم.
وعن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمنعت 
�لعر�ق درهمها وقفيزها, وُمنعت �ل�سام مديها ودينارها, وُمنعت م�سر 
�إردبها ودينارها, وعدمت من حيث بد�أمت, وعدمت من حيث بد�أمت, وعدمت 

من حيث بد�أمت, �سهد على ذلك حلم �أبي هريرة ودمه«.
�لعا�ص  بن  عمرو  عن  �لقر�سي  �ل�ستورد  ق��ال  �ل��روم:  ك��رثة   -64
-ر�سي �هلل عنهما-: �سمعت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »تقوم �ل�ساعة و�لروم 
�سمعت من  ما  �أقول  قال:  تقول.  ما  �أب�سر  له عمرو:  فقال  �لنا�ص,  �أكرث 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص. قال: »لئن قلت ذلك �إن فيهم خ�سااًل �أربًعا: �إنهم الأحلم 
�لنا�ص عند فتنة, و�أ�سرعهم �إفاقة بعد م�سيبة, و�أو�سكهم كرًة بعد فرٍة, 
من  و�أمنعهم  جميلة,  ح�سنة  وخام�سة  و�سعيف,  ويتيم  ل�سكني  وخرهم 

ظلم �للوك«« رو�ه م�سلم.
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اأ�سراط ال�ساعة الكربى

اأوًل: املهدي: 
�لدين,  به  �هلل  يوؤيد  �لبيت  �أه��ل  من  رجل  يخرج  �لزمان  �آخ��ر  يف 
وميلك �سبع �سنني مياأ �الأر�ص عداًل كما ُملئت جوًر� وظلًما, تنعم �الأمة يف 
عهده نعمة مل تنعمها قط, تخرج �الأر�ص نباتها, ومتطر �ل�سماء مطرها, 

وُيعطى �لال بغر عدد.
 قال �بن كثر - رحمه �هلل - : »يف زمانه تكون �لثمار كثرة, و�لزروع 
غزيرة, و�لال و�فر, و�ل�سلطان قاهر, و�لدين قائم, و�لعدو ر�غم, و�لر 

يف �أيامه د�ئم«.

ثانًيا: امل�صيح الدجال: 
ما من نبي �إال وحذر �أمته �لدجال وهي �أ�سد فتنة مير بها �ل�سلمون, 
فقد قال عنها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما بني خلق �آدم �إىل قيام �ل�ساعة فتنة �أكرب من 
�آدم يهودي مم�سوخ �للقة, �سيطاين  فتنة �لدجال«. وهو رجل من بني 
�سبعون  ويتبعه  �ل�سياطني  به  حتيط  و�ل�سورة,  �ل�سكل  �سيطاين  �لن�ساأة, 

�ألًفا من �ليهود وهو حيُّ يرزق, لكنه حمبو�ص يف دير �إىل �أجل م�سمى. 
يقول  �أن��ه  حتى  �سيء  كل  له  �هلل  ي�سّخر  ب��اأن  �لدجال  فتنة  وتكون 
من  وما  فتنبت,  �لزرع  تنبت  �أن  �الأر�ص  وياأمر  فتمطر,  �أمطري  لل�سماء 
�أحييت لك  �إذ�  �أنه ياأتي بالرجل فيقول له  �إال ويتحقق حتى  �سيء يطلبه 
�أمك و�أباك �أتوؤمن فيقول: نعم, فيحيي �أمه و�أباه فياأتيانه فيقوالن له: يا 
بني �إنه ربك فاتبعه, وهو باحلقيقة ال يحييهم, ولكن يتمثل له �سيطانان 
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بهيئتهما, حيث �إن �هلل ي�سّخر له كل �سيء؛ ولذلك و�سفه وبّينه لنا �لنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص بياًنا �سافًيا كافًيا ال يدع معه �سًكا وال تردًد� يف �لتعرف عليه, فقد قال 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »رجل ج�سيم �أحمر جعد �لر�أ�ص �أعور �لعني كاأن عينيه ِعَنَبُة 
طافية«, ومن �أو�سح �لعامات �أنه مكتوب بني عينيه "كافر" يقروؤها كل 
يوًما  �أربعني  �الأر�ص  �لدجال يف  و�سوف ميكث  قارئ,  وغر  قارئ  موؤمن 
يقول عنها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �إنها يوم ك�سنة ويوم ك�سهر ويوم كاأ�سبوع وبقية �أيامه 
َر �هلل له �أن يرى �لدجال فليتفل يف وجهه وليقر�أ عليه  كاأيامنا, فمن َقدَّ
باإذن �هلل, ومن عجز عن كل  م  َفُيع�سَ �أو خو�تيمها  �لكهف  �سورة  فو�حت 
ذلك فعليه �أن يفر من �أمام �لدجال مع لزوم �لذكر و�لدعاء, فاإنه - باإذن 
�هلل - ال ي�سره, ونذكر هنا حديًثا �سحيًحا جامًعا لفتنة �لدجال رو�ه �بن 

ماجه و�بن خزمية:
»يا  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  �أن  عنه-  �هلل  ر�سي   - �أمامة  �أب��ي  فعن 
�آدم  �الأر���ص منذ ذر�أ �هلل ذرية  فتنة على وجه  تكن  �إنها مل  �لنا�ص  �أيها 
�أمته  �إال حذر  نبًيا  يبعث  وجل مل  عز  �هلل  و�إن  �لدجال,  فتنة  من  �أعظم 
�لدجال, و�أنا �آخر �الأنبياء, و�أنتم �آخر �الأمم وهو خارج فيكم ال حمالة, 
فاإن يخرج و�أنا بني �أظهركم فاأنا حجيج لكل م�سلم, و�إن يخرج من بعدي 
فكل حجيج نف�سه و�هلل خليفتي على كل م�سلم, و�إنه يخرج من خلة بني 
�ل�سام و�لعر�ق فيعيث مييًنا و�سمااًل, يا عباد �هلل �أيها �لنا�ص فاثبتو� فاإين 
�أنا ربكم, وال ترون  �إياه قبلي نبي, يقول:  �ساأ�سُفه لكم �سفًة مل ي�سفها 
ربكم حتى متوتو�, و�إنه �أعور و�إن ربكم لي�ص باأعور, و�إنه مكتوب بني عينيه 
معه جنًة  �أن  فتنته  و�إن من  كاتب,  �أو غر  كاتب  موؤمن  كل  يقروؤه  كافر, 
وناًر�, فناره جنة وجنته نار, فمن �بتلي بناره فلي�ستعذ باهلل وليقر�أ فو�حت 
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�لكهف, و�إن من فتنته �أن يقول لاأعر�بي: �أر�أيت �إن بعثت لك �أباك و�أمك 
و�أمه  �أبيه  �أين ربك؟ فيقول: نعم, فيتمثل له �سيطانان يف �سورة  �أت�سهد 

فيقوالن يا بني �تبعه فاإنه ربك«.
»و�إن من فتنته �أن ي�سلط على نف�ص و�حدة فيقتلها ين�سرها بالن�سار 
حتى تلقى �سقني, ثم يقول: �نظرو� �إىل عبدي هذ� فاإين �أبعثه, ثم يزعم 
ربي  فيقول:  ربك؟  من  �لبيث:  له  ويقول  �هلل  فيبعثه  غري  رًبا  له  �أن 
�هلل و�أنت عدو �هلل, �أنت �لدجال, و�هلل ما كنت قط �أ�سد ب�سرة بك من 

�ليوم«. 

ثالًثا: نزول عي�صى - عليه ال�صالم - :
�الأر���ص يبعث �هلل عي�سى - عليه  و�إف�ساده يف  �لدجال   بعد خروج 
�لبي�ساء �سرقي  �إىل �الأر�ص, ويكون نزوله عند �لنارة  �ل�سام - فينزل 
ثم  بور�ص  ثوبني م�سبوغني  �أي: الب�ص   - �ل�سام وعليه مهروذنان  دم�سق 
�إذ� طاأطاأ ر�أ�سه قطر, و�إذ�  زعفر�ن - و��سًعا كفيه على �أجنحة ملكني, 
مات  �إال  نف�سه  ريح  يجد  لكافر  يحل  وال  �للوؤلوؤ,  جمان  منه  حتدر  رفعه 
�لن�سورة  �لطائفة  على  نزوله  ويكون  طرفه,  ينتهي  حيث  ينتهي  ونف�سه 
�إقامة  �لتي تقاتل على �حلق وتكون جمتمعة لقتال �لدجال, فينزل وقت 

�ل�ساة ي�سلي خلف �أمر تلك �لطائفة.

رابًعا: ياأجوج وماأجوج:
 ياأجوج وماأجوج: ��سمان �أعجميان, وقيل: عربيان, وعلى هذ� يكون 
ْت �لنار �أجيًجا �إذ� �لتهبت. و�أ�سل ياأجوج وماأجوج من  ��ستقاقهما من �أجَّ

�لب�سر من ذرية �آدم وحو�ء - عليهما �ل�سام -.
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 وياأجوج وماأجوج من ذرية يافث �أبي �لرك, ويافث من ولد نوح - 
عليه �ل�سام -, و�لذي يدل على �أنهم من ذرية �آدم - عليه �ل�سام - ما 
رو�ه �لبخاري عن �أبي �سعيد �لدري - ر�سي �هلل عنه- عن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »يقول �هلل تعاىل: يا �آدم. فيقول: لبيك و�سعديك و�لر بني يديك, 
فيقول: �أخرج بعث �لنار, قال: وما بعث �لنار؟ قال: من كل �ألف ت�سعمائة 
وت�سعة وت�سعني, فعنده ي�سيب �ل�سغر, وت�سع كل ذ�ت حمل حملها, وترى 
�لنا�ص �سكارى وما هم ب�سكارى ولكن عذ�ب �هلل �سديد. قالو�: و�أينا ذلك 

�لو�حد؟ قالو�: �أب�سرو�؛ فاإن منكم رجًا ومن ياأجوج وماأجوج �ألف«.

خام�ًصا: اخل�صوفات الثالثة: 
�أخربنا �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن �ل�سوفات - و�لتي هي من عامات �ل�ساعة - 
تقع يف �أماكن ثاثة, �لكان �الأول: جهة �ل�سرق و�لر�د به م�سرق �لدينة, 
وال �سك �أن �لق�سود مو�سع بال�سرق ولي�ص جميع �أرجائه. و�لكان �لثاين: 
جزيرة �لعرب, ولي�ص بال�سرورة �أن ي�سمل جميع �أرجائها, بل رمبا �أتى على 
بع�ص قبائلها, كما جاء يف "�ل�سند" قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم �ل�ساعة 
حتى يخ�سف بقبائل فيقال من بقي من بني فان«, و�لكان �لثالث: جهة 
�لغرب و�لر�د به غرب �لدينة �لنبوية, و�لق�سود منه لي�ص عموم �لغرب 

و�إمنا مو�سع منه, و�هلل �أعلم.
 و�سوؤ�ل: هل وقعت هذه �ل�سوفات؟.

 �لو�ب: ما ز�لت �ل�سوفات تقع منذ بدء �للق �إىل يومنا هذ�, 
عن  �سبحانه  �أخربنا  وق��د  ُخِلقت,  �أن  منذ  �الأر���ص  عن  تنقطع  مل  فهي 

�ل�سف كعقوبة عاقب بها من ع�سى �أمره, فقال �سبحانه: زب ٺ ٺ 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
حمل  فينبغي  وعليه  )�لعنكبوت(.  رب  ڇ  چ  چ  چ 
�لكام �لنبوي عن هذه �ل�سوفات �لثاثة على معنى خا�ص, وقدر ز�ئد 
تختلف به هذه �ل�سوفات عن مثياتها, يقول �حلافظ �بن حجر: "وقد 
وجد �ل�سف يف مو��سع, ولكن يحتمل �أن يكون �لر�د بال�سوف �لثاثة 

قدًر� ز�ئًد� على ما وجد, كاأن يكون �أعظم مكاًنا �أو قدًر�".
كانت تلك وقفة مع �أحد �أ�سر�ط �ل�ساعة �لكربى, وهي مبثابة �لنذير 
بني يدي �ل�ساعة, ليتنبه �لغافل في�ستعد بعمل ما ينجيه من �أهو�ل ذلك 
�ليوم, وهذ� هو �لذي يجب �أن يحوز �هتمام �ل�سلم, وهو �لعمل �ل�سالح 
و�لبعد عن �لف�ساد �لعقائدي و�الأخاقي, فكما مر معنا يف �الأحاديث �أن 
�سبب وقوع �ل�سوفات و�لزالزل �إمنا هي �لعا�سي باأنو�عها, ويف مقدمتها 
حيث  هذ�,  زمننا  يف  عياًنا  نر�ه  ما  وهذ�  و�لغناء,  �لمر  و�سرب  �لزنا 
�نت�سرت هذه �لعا�سي �نت�سار �لنار يف �له�سيم, وجوهر بها, وعدت من 

�أ�سباب �لتمدن و�لتح�سر, فاإنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

�صاد�ًصا: الدخان: 
زب گ گ گ  تعاىل:  قوله  �لقر�آن:  من  ذلك  على  �الأدل��ة   -1
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ رب )�لدخان(.

2- �الأدلة من �ل�سنة: ما روى م�سلم عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »بادرو� باالأعمال �سًتا.. وذكر منها: �لدجال و�لدخان«.

 وروى �بن جرير و�لطرب�ين عن �أبي مالك �الأ�سعري - ر�سي �هلل 
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ياأخذ  �لدخان  �أنذركم ثاًثا:  »�إن ربكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  عنه- قال: قال ر�سول �هلل 
�لوؤمن كالزكمة, وياأخذ �لكافر فينتفخ حتى يخرج من كل م�سمع منه«.

�صابًعا: طلوع ال�صم�س من مغربها:
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال  �ل��ق��ر�آن:  ذل��ك  على  دل   
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ رب )�الأنعام: 158(.

 فقد دلت �الأحاديث �ل�سحيحة على �أن �لر�د ببع�ص �الآيات �لذكورة 
يف �الآية هو طلوع �ل�سم�ص من مغربها, وهو قول �أكرث �لف�سرين. 

 �الأدلة يف �ل�سنة على ذلك:
 روى �ل�سيخان عن �أبي هريرة - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »ال تقوم �ل�ساعة حتى تطلع �ل�سم�ص من مغربها, فاإذ� طلعت فر�آها 
�لنا�ص �آمنو� �أجمعون, فذلك حني ال ينفع نف�ًسا �إميانها مل تكن �آمنت من 

قبل, �أو ك�سبت يف �إميانها خًر�«.

ثامًنا: الدابة:
 دلَّ �لقر�آن �لكرمي على خروجها, قال تعاىل: زب ڎ ڎ ڈ ڈ 
)�لنمل:  رب  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

.)82
 و�أما �ل�سنُّة: فما رو�ه م�سلم و�أبو د�ود من حديث عبد�هلل بن عمرو 
بن �لعا�ص -ر�سي �هلل عنهما- قال: جل�ص �إىل مرو�ن بن �حلكم بالدينة 
ثاثة نفر من �ل�سلمني ف�سمعوه وهو يحدث عن �الآيات: �أن �أولها خروج 
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قد حفظت من  �سيًئا,  يقل مرو�ن  بن عمرو: مل  فقال عبد�هلل  �لدجال, 
�الآيات خروًجا:  »�أول  يقول:  �سمعته  َبْعد,  �أن�سه  ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا مل  ر�سول �هلل 
و�أيتهما  �سحى,  �لنا�ص  على  �لد�بة  وخ��روج  مغربها,  من  �ل�سم�ص  طلوع 

كانت قبل �ساحبتها فاالأخرى على �إثرها قريًبا«.
 �سفاتها: يف حديث �أبي �أمامة - ر�سي �هلل عنه- �أن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »تخرج �لد�بة فت�سم �لنا�ص على خر�طيمهم, ثم يعمرون فيكم حتى 
�أحد  ��سريته من  ��سريته؟ فيقول:  �لبعر فيقول: ممن  �لرجل  ي�سري 

�لخطمني« رو�ه �أحمد و�إ�سناده �سحيح.

تا�صًعا: النار التي حت�صر النا�س:
�لكربى  �ل�ساعة  �أ�سر�ط  ذكر  يف  �أ�سيد  بن  حذيفة  حديث  يف  جاء 
قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »و�آخر ذلك نار تخرج من �ليمن تطرد �لنا�ص �إىل حم�سرهم« 

رو�ه م�سلم.
 وقد بينت �الأحاديث كيفية ح�سر هذه �لنار للنا�ص, روى �ل�سيخان 
عن �أبي هريرة -ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يح�سر �لنا�ص على 
ثاث طر�ئق ر�غبني ر�هبني, �ثنان على بعر, وثاثٌة على بعر, و�أربعٌة 
حيث  معهم  تقيل  �لنار,  بقيتهم  ويح�سر  بعر,  على  وع�سرٌة  بعر,  على 
ومت�سي  �أ�سبحو�,  حيث  معهم  وت�سبح  باتو�,  حيث  معهم  وتبيت  قالو�, 

معهم حيث �أم�سو�« رو�ه �لبخاري وم�سلم.
 ويح�سر �لنا�ص �إىل �ل�سام يف �آخر �لزمان وهي �أر�ص �لح�سر, كما 
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جاء يف �حلديث عن �بن عمر - ر�سي �هلل عنهما - يف ذكر خروج �لنار, 
وفيه قال: قلنا: يا ر�سول �هلل, فماذ� تاأمرنا؟ قال: »عليكم بال�سام« رو�ه 

�أحمد و�لرمذي.
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اأوائــــــل

 تعد فقرة اأوائل من الفقرات التي لها جمهور كبري، حيث تعتمد على 
البحث عن دقائق املعلومات، ومن ثم ت�ساغ على قالب اأوائل.

الإجنــازات  والفتوحات، ف�ساًل عن  واملعارك  بالأحداث  والتاريخ مليء   
اأول من قام  الفقرة وبالتحديد هو:  اأن ما تبحث عنه هذه  اإل  والكت�سافات، 
بهذا العمل، اأو اأول من اأحرز �سرف ال�سبق يف هذا الخراع.. وهكذا �سل�سلة من 
الأوائل املتتابعة واملتتالية تقوم هذه الفقرة با�ستخال�سها وتنقيحها، ومن ثم 
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اإخراجها بال�سكل املطلوب.
 ومن هنا.. اأود اأن اأ�سري اإىل اأنه ينبغي على م�سرفات الإذاعات املدر�سية 

�سرورة العناية بهذا الفقرة، والتو�سط فيها.
اأما  اأو مرتني يف الأ�سبوع يعد كافًيا ومنا�سًبا،   فطرح هذه الفقرة مرة 
الإغراق من هذه الفقرة طوال الأ�سبوع فاإنه يحدث �سيًئا من النفور، والبعد 
الفقرة  نكهة هذه  ا�ستهالك  الفقرة، ف�ساًل عن  املن�سود من هذه  الهدف  عن 

نفو�ض الطالبات.
 لذا.. علينا التو�سط يف طرح هذه الفقرة، واأن نحر�ض على ح�سن اإلقائها 
اأمام جمهور الإذاعة، واأن ننتقي عدًدا ل باأ�ض به من هذه الفقرة، مثاًل خم�ض 

اأو �ست نقاط كل مرة، وهكذا بناًء على الوقت املتاح لالإذاعة املدر�سية.
ول اأن�سى التنبيه اإىل اأن هذه الفقرة مق�سمة اإىل ق�سمني:

الأول: يعتمد على طرح فقرة اأوائل على �سكل نقاط، جتاوزت الأربعمائة 
- بحمد اهلل.

الثاين: يعتمد على طرح فقرة اأوائل على �سكل مو�سوعات تتحدث عن 
فقرة اأوائل باإ�سهاب وتف�سيل. 

ومن ال�سروري التنويع بني الق�سمني. واهلل ويل التوفيق.
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1- �أول ما يرفع من �لنا�ص �الأمانة. 
2- �أول ما ُيق�سى بني �لنا�ص �لدماء. 

3- �أول من ُيك�سى يوم �لقيامة هو: �إبر�هيم عليه �ل�سام. 
4- �أول من ي�سفع يف �لنة هو: �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

5- �أول نبي �أر�سل هو: نوح عليه �ل�سام. 
6- �أول من يدخل �لنة من �أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص هما: )�أبو بكر وعمر( 

ر�سي �هلل عنهما. 
٧- �أول من نظر يف علم �حل�ساب و�سرها هو: نبي �هلل �إدري�ص عليه 

�ل�سام. 
8- �أول من �سام هو: نوح عليه �ل�سام. 

٩- �أول من لب�ص �لخيط هو: �إدري�ص عليه �ل�سام. 
10- �أول من لقب بال�سديق هو: يو�سف عليه �ل�سام. 

11- �أول من ن�سي, �آدم عليه �ل�سام. 
12- �أول من �سرب من ماء زمزم هو: �إ�سماعيل عليه �ل�سام. 

13- �أول من خط بالقلم هو: �إدري�ص عليه �ل�سام. 
�إيا�ص بن معاذ - ر�سي �هلل  �أ�سلم من �الأن�سار هو:  �أول من   -14

عنه-. 
بناها عمرو  وقد  �إ�سامية يف م�سر)�لف�سطاط(  �أول مدينة   -15

بن �لعا�ص - ر�سي �هلل عنه-. 
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�لقائد  بناها  تون�ص )�لقرو�ن( وقد  �إ�سامية يف  �أول مدينة   -16
�الإ�سامي عقبة بن نافع �لفهري. 

هي  �لعربية  �لزيرة  �سبه  خ��ارج  �لعرب  بناها  مدينة  �أول   -1٧
)�لب�سرة( �سنة )16ه�( يف عهد عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل عنه-. 

�سنة  بنيت  وقد  )فا�ص(  هي  �لغرب  يف  �إ�سامية  مدينة  �أول   -18
)1٩2ه�(  يف عهد �لدولة �لعبا�سية. 

1٩- �أول فد�ئية يف �الإ�سام هي: �أ�سماء بنت �أبي بكر �ل�سديق - 
ر�سي �هلل عنها-. 

20- �أول من بايعت �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص من �لن�ساء هي: )�أم عامر فكيهة 
بنت يزيد بن �ل�سكن �الأن�سارية(.

21- �أول من �أر�سعت �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص هي جارية �أبي لهب )ثويبة(.
22- �أول مهاجرة م�سلمة �إىل �حلب�سة �أم �لوؤمنني )�أم �سلمة هند 

بنت �أبي �أمية(. 
23- �أول من �أحدث �ل�سبحة هم كهنة �ل�سني و�لهند.

24- �أول معركة بني �ل�سلمني و�ل�سركني هي )غزوة بدر(. 
25- �أول معركة بني �ل�سلمني و�لروم هي )غزوة موؤتة(.

26- �أول معركة بني �ل�سلمني و�لفر�ص هي )معركة �لقاد�سية(. 
2٧- �أول معركة بني �ل�سلمني و�ليهود هي )غزوة بني قينقاع(. 

28- �أول معركة بني �ل�سلمني و�لتتار هي )عني جالوت(. 
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2٩- �أول من ��ستقبل �لقبلة حًيا وميًتا هو �ل�سحابي �لليل: "�لرب�ء 
بن معرور - ر�سي �هلل عنه-, وهو �أول من �سلى عليه من �ل�سلمني �لر�سول 

ملسو هيلع هللا ىلص. 

30- �أول من جمع �لقر�آن هو: �أبو بكر �ل�سديق - ر�سي �هلل عنه-. 
31- �أول رم�سان �سامه �ل�سلمون كان يف �ل�سنة �لثانية للهجرة. 

�ل�سلمني هو �ل�سحابي �لليل:  �أول من دخل مكة ملبًيا من   -32
ثمامة بن �أثال �حلنفي - ر�سي �هلل عنه-.  

يف   و�الأ�سحى  �لفطر  بعيدي  �ل�سلمون  فيها  �حتفل  مرة  �أول   -33
�ل�سنة �لثانية للهجرة. 

34- �أول من توىل �لق�ساء يف �الإ�سام عمر بن �لطاب - ر�سي 
�هلل عنه-. 

35- �أول من م�ست معه �لرجال وهو ر�كب �الأ�سعث بن قي�ص - ر�سي 
�هلل عنه-. 

36- �أول من خلع نعليه لدخول �لكعبة �لوليد بن �لغرة. 
3٧- �أول من َقَطَع يف �ل�سرقة يف �لاهلية هو: �لوليد بن �لغرة. 

38- �أول من �تخذ �لق�سورة يف �ل�سجد هو: معاوية بن �أبي �سفيان- 
ر�سي �هلل عنه-. 

3٩- �أول من نق�ص بالعربية على �لدر�هم عبد �للك بن مرو�ن. 
40- �أول من جعل للجنود �إجاز�ت يف �ليو�ص عمر بن �لطاب - 

ر�سي �هلل عنه-. 



412

حديقة الفقرات الثقافية

�لر�سائل وختم على �لطني عمر بن �لطاب -  خ  �أرَّ �أول من   -41
ر�سي �هلل عنه-. 

�أبو �سيارة �لعدو�ين وُيقال  �أول من �سنَّ �لدية مائة من �الإبل   -42
عبد �لطلب جدُّ �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

43- �أول من فر�ص عطاًء للمولود عند والدته عمر بن �لطاب - 
ر�سي �هلل عنه-.

44- �أول من عمل �لقر�طي�ص يو�سف عليه �ل�سام.
45- �أول من عمل �ل�سابون �سليمان بن د�ود عليهما �ل�سام.

46- �أول من ق�صَّ �لِق�س�ص �الأ�سود بن �سريع �لتميمي.
4٧- �أول من �نتعل �لنعال ُجذمية �الأبر�ص بن مالك.

48- �أول من �سنَّ و�سع �لنجنيق ُجذمية �الأبر�ص بن مالك.
�سفيان  �أبي  بنت  فاطمة  �ل�سرقة  يف  يدها  ُقِطَعت  �م��ر�أة  �أول   -4٩

�لخزومية. 
50- �أول من قطعت يده من �لرجال �ليار بن عدي بن نوفل بن 

عبد مناف 
51- �أول ر�ٍم يف �الإ�سام �سعد بن �أبي وقا�ص. 

52- �أول من �سمى �لمعة كعب بن لوؤي.  
ع و��سمه �سعد �حلمري(. 53- �أول من ك�سا �لكعبة )ُتبَّ
54- �أول من �أهدى �لُبدن �إىل �لبيت �إليا�ص بن م�سر. 
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55- �أول من خطب على �لع�سا ق�ص بن �ساعدة �الإيادي. 
56- �أول من دعا �إىل عبادة �الأ�سنام وبحر �لبحرة وجعل �لو�سيلة 

و�حلام عمرو بن حلي �لز�عي.  
5٧- �أول من لب�ص �لطوق عمرو بن ُعدي. 

58- �أول من �تخذ �ل�سياط مالك �الأ�سبحي. 
5٩- �أول من حرم �لقمار �أقرع بن حاب�ص. 

60- �أول �مر�أة تزوجها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص خديجة - ر�سي �هلل عنها-. 
�الإ�سام مبكة هو: عمر بن �لطاب - ر�سي  �أظهر  �أول من   -61

�هلل عنه-. 
62- �أول من كتب �لتاريخ �لهجري هو: عمر بن �لطاب - ر�سي 

�هلل عنه-. 
�لال هو: عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل  بيت  �تخذ  �أول من   -63

عنه-. 
64- �أول من ع�صَّ بالليل هو عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل عنه-. 

65- �أول من �أ�سهر �سيفه يف �سبيل �هلل �لزبر بن �لعو�م - ر�سي 
�هلل عنه-. 

66- �أول من �أر�ق دًما يف �سبيل �هلل �سعد بن �أبي وقا�ص - ر�سي 
�هلل عنه-. 

�ل�سنة  يف  )�الأب��و�ء(  بنف�سه.  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  غز�ها  غزوة  �أول   -6٧
�الأوىل من �لهجرة. 
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68- �أول لو�ء ُعِقد يف �سبيل �هلل كان حلمزة بن عبد �لطلب- ر�سي 
�هلل عنه-.

6٩- �أول قتيل من �ل�سركني عمرو بن �حل�سرمي. 
�هلل  ر�سي   - �ل�سديق  بكر  �أب��و  �لرجال  من  �أ�سلم  من  �أول   -٧0 

عنه -.  
�أبي طالب - ر�سي �هلل  �أ�سلم من �ل�سبيان علي بن  �أول من   -٧1

عنه-. 
٧2- �أول من �أ�سلم من �لو�ل زيد بن حارثة - ر�سي �هلل عنه-.
٧3- �أول من �أ�سلم من �لعبيد بال بن رباح - ر�سي �هلل عنه-.

�هلل  ر�سي   - خويلد  بنت  خديجة  �لن�ساء  من  �أ�سلم  من  �أول   -٧4
عنها-.

٧5- �أول �سهيد يف �الإ�سام يا�سر - ر�سي �هلل عنه-.
٧6- �أول مقاتلة يف �سبيل �هلل ن�سيبة بنت كعب �الأن�سارية - ر�سي 

�هلل عنها-.
٧٧- �أول من جهر بالقر�آن عبد�هلل بن م�سعود - ر�سي �هلل عنه-.

٧8- �أول خملوق من �الإن�ص �آدم عليه �ل�سام. 
٧٩- �أول �مر�أة من �الإن�ص حو�ء عليها �ل�سام. 

80- �أول خملوق من �لن �إبلي�ص - لعنه �هلل -. 
81- �أول مع�سية يف �الأر�ص هي: �حل�سد.  
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82- �أول �سرية يف �الإ�سام �سرية �سيف �لبحر يف رم�سان من �ل�سنة 
�الأوىل. من �لهجرة بقيادة عبيد �هلل بن جح�ص - ر�سي �هلل عنه-.  

83- �أول �سورة نزلت منها �آيات �سورة �لعلق. 
84- �أول من �سمى �لقر�آن م�سحًفا �أبوبكر �ل�سديق - ر�سي �هلل 

عنه-.
85- �أول �سفر يف �الإ�سام م�سعب بن عمر - ر�سي �هلل عنه-.  

�أيوب �الأن�ساري -  �أبي  ملسو هيلع هللا ىلص بالدينة د�ر  86- �أول د�ر نزلها �لنبي 
ر�سي �هلل عنه-.

8٧- �أول من قاتل مع ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص من �ليهود خُمريق. 
�ل�سلمني  من  �سجدة  هلل  ي�سجد  ومل  �لنة  يدخل  من  �أول   -88

)�الأ�سرم: عمرو بن ثابت( - ر�سي �هلل عنه-. 
8٩- �أول من جمع �لنا�ص لل�ساة بالدينة �أ�سعد بن زر�رة - ر�سي 

�هلل عنه-.
٩0- �أول من ُدفن بالبقيع و�أول من مات من �لهاجرين عثمان بن 

مظعون - ر�سي �هلل عنه-.
عبد  بن  �سلمى  �أبو  �لدينة  �إىل  �لهاجرين  من  قدم  من  �أول   -٩1

�الأ�سد - ر�سي �هلل عنه-.
َنً يف �الإ�سام بال بن رباح - ر�سي �هلل عنه-. ٩2- �أول من �أَذَّ

٩3- �أول مولود يف �الإ�سام قبل �لهجرة عبد�هلل بن عمر - ر�سي 
�هلل عنهما -.
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٩4- �أول مولود يف �الإ�سام بعد �لهجرة عبد�هلل بن �لزبر - ر�سي 
�هلل عنهما -.

٩5- �أول مولود لاأن�سار يف �الإ�سام �لنعمان بن ب�سر - ر�سي �هلل 
عنهما -.

٩6- �أول من ُرِجم يف �الإ�سام ماعز بن مالك - ر�سي �هلل عنه-.
بيت  �إىل  كانت  حيث  �لقبلة  �أم��ر  �ل�سريعة  من  ُن�ِسخ  ما  �أول   -٩٧

�لقد�ص. 
ب��ن ح��م��ار - ر���س��ي �هلل  ُج��ِل��د يف �ل��م��ر ع��ب��د�هلل  �أول م��ن   -٩8 

عنه -.
٩٩- �أول فر�ص ُعِقر يف �الإ�سام فر�ص جعفر بن �أبي طالب - ر�سي 

�هلل عنه-.
100- �أول من عمل �لنرب متيم �لد�ري - ر�سي �هلل عنه-.

�سفيان -  �أبي  بن  �الإ�سام معاوية  �لربيد يف  �أول من و�سع   -101
ر�سي �هلل عنهما -. 

102- �أول �الأمر�ء على مكة عتاب بن �أُ�سيد - ر�سي �هلل عنه-.
103- �أول �الأمر�ء على �لدينة �سهل بن حنيف - ر�سي �هلل عنه-.

�هلل  ر�سي   - �لعا�ص  ب��ن  عمرو  م�سر  على  �الأم���ر�ء  �أول   -104 
عنه -.

105- �أول �الأمر�ء على �ل�سام �أبو عبيدة بن �لر�ح - ر�سي �هلل 
عنه-. 
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106- �أول من �تخذ �لدفاتر للح�ساب يف �لديو�ن خالد بن برمك. 
10٧- �أول من �ُسِمي وزيًر� هو: �أحم�ص بن �سليمان �لال. 

108- �أول من و�سع �الإعر�ب هو: �أبو �الأ�سود �لدوؤل. 
نَّف يف �لفقه هو �الإمام: مالك بن �أن�ص.  10٩- �أول من �سَ

110- �أول من و�سع علم �لعرو�ص هو: �لليل بن �أحمد �لفر�هيدي. 
111- �أول �مر�أة �كتحلت باالإثمد زرقاء �ليمامة.  

112- �أول من نظر يف �لطب �أفريدون. 
113- �أول �مر�أة �دعت �لنبوة �سجاح بنت �سويد. 

114- �أول من جعل لل�سيف �سدر �لجل�ص بهر�م جور. 
115- �أول من م�سح �الأر�ص وجدد �لر�ج وو�سع �لدو�وين قباد. 

116- �أول �سعر قيل يف �الإ�سام �سعًر� هو �سعر: �سر�ر بن �لطاب.  
11٧- �أول جي�ص خرج من �لدينة بعد وفاة �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص هو: جي�ص 

�أ�سامة بن زيد - ر�سي �هلل عنه-. 
118- �أول يوم �نت�سفت فيه �لعرب هو: يوم ذي قار. 

11٩- �أول من وقف على �لديار و�أبكى و��ستبكى �مروؤ�ص �لقي�ص بن 
حجر. 

120- �أول من طرد �ليل طرفة بن �لعبد. 
121- �أول من رثى نف�سه يزيد بن عبد �للك. 
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122- �أول ق�سر ُبِني , ُبِني يف �لطائف �سنة 8 للهجرة. 
123- �أول من قال )�أيدك �هلل( عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل عنه-.

124- �أول من �أ�ساف �ل�سيفان نبي �هلل �إبر�هيم عليه �ل�سام. 
�أول من خاطب )باأطال �هلل بقاءك( عم�ر بن �لط�اب -   -125

ر�سي �هلل عنه-. 
126- �أول ما ُيْننِت من �الإن�سان بطنه. 

12٧- �أول ما ُبِدئ به ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص من �لوحي �لروؤيا �ل�ساحلة. 
128- �أول ما نزل من �لقر�آن من �ل�سور كاملة �سورة �لدثر.  

12٩- �أول ما فر�ست �ل�ساة ركعتني ركعنت. 
بن  �هلل  عبد  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  ريق  بطنه  دخل  �سغر  مولود  �أول   -130

�لزبر - ر�سي �هلل عنه-. 
131- �أول من �سنَّ �لقتل قابيل عندما قتل �أخاه هابيل. 

132- �أول من َقَتل ببدر من �ل�سلمني َمْهجع موىل عمر بن �لطاب 
- ر�سي �هلل عنهما -. 

 - �الأ�سود  بن  �لقد�د  �هلل  �سبيل  يف  فر�سه  به  عد�  من  �أول   -133
ر�سي �هلل عنه-.

�لنا�ص  �أ�سر�ط �ل�ساعة نار تخرج من قعر عدن حت�سر  �أول   -134
من �ل�سرق �إىل �لغرب.

135- �أول من يقرع باب �لنة حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 
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136- �أول من تن�سق عنه �الأر�ص حممد ملسو هيلع هللا ىلص.  

13٧- �أول �سفيع يف �لنة حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

138- �أول من حّيى �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بتحية �الإ�سام �أبو ذر - ر�سي �هلل 
عنه-.

ْكب. 13٩- �أول فر�ص ملكه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �ل�سَّ

140- �أول من �تخذ �لكمني يف �حلروب بختن�سر.

141- �أول من طبخ �حلبوب نوح عليه �ل�سام.

142- �أول من بنى مبكة بيًتا مربًعا حمد بن زهر. 

143- �أول �سجرة نبتت يف �لدنيا �سجرة �لزيتون. 

144- �أول �سجرة ��ستقرت على وجه �الأر�ص �لنخلة. 

145- �أول من ��ستعمل �لبنج �لعرب. 

146- �أول من �أقام �لاعب �الإغريق.  

14٧- �أول من طبع �لطو�بع و��ستعملها �الإجنليز. 

148- �أول من �ساد بال�سقر من �لعرب �حلارث بن معاوية �لكندي. 
ه. �سَّ 14٩- �أول من و�سع �ل�سطرجن �سِ

150- �أول �لنهار �ل�سبح. 
151- �أول �لليل �لغ�سق.
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152- �أول �لطر �لو�سمي.  
رحمه   - �ل�سافعي  �الإم��ام  �لفقه  �أ�سول  يف  �سنَّف  من  �أول   -153 

�هلل -. 
154- �أول �سرة �ألفت يف �الإ�سام �سرة �لزهري.

155- �أول �لع�سر �ل�ساف.
156- �أول �لفاكهة �لباكورة.

15٧- �أول �لولد �لبكر.
158- �أول من �سنَّف يف �لفقه �الإمام �أبو حنيفة - رحمه �هلل -.

15٩- �أول من �سنَّف يف علوم �حلديث �لر�مهرمزي.
160- �أول من جاهد يف �سبيل �هلل هو �إدري�ص عليه �ل�سام.

161- �أول من و�سع �لت�سريف معاذ بن م�سلم �لهر�ء. 
162- �أول �لي�ص �لطليعة. 

163- �أول من و�سع �لثلث قطرب. 
164- �أول من �أحدث �لفل�سفة و�حلكمة �لروم. 

165- �أول من تكلم يف �لريا�سيات و�أفرده علًما �إقليد�ص. 
166- �أول من �أخرج علم �لنطق �أر�سطو طالي�ص.  

16٧- �أول من قال )�إنَّ غًد� لناظره قريب( قر�د بن �أجدع. 
168- �أول مثل �أُجِري َ للعرب قولهم: )�لر�أة من �لريء, وكل �أدماء 

من �آدم(. 
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16٩- �أول من قال: )�إيَّاك �أعني و��سمعي ياجارة( �سهل بن مالك 
�لفز�ري. 

1٧0- �أول من قال: )بع�ص �ل�سر �أهون من بع�ص( طرفة بن �لعبد. 
1٧1- �أول من قال: )�حلديث ذو �سجون( �سبه بن �أَّد.  

�ل�سو�ص و�سور  �الأر�ص بعد �لطوفان �سور  �أول �سور و�سع يف   -1٧2
ت�سر.

حر�ن  حائط  �لطوفان  بعد  �الأر���ص  على  و�سع  حائط  �أول   -1٧3
بدم�سق. 

1٧4- �أول مدينة عمرت مب�سر بعد �لطوفان منف. 
1٧5- �أول ماحدث �حلي�ص يف ن�ساء بني �إ�سر�ئيل. 

1٧6- �أول من لقب بالدولة �أبو �حل�سني �لقا�سم بن عبيد �هلل. 
1٧٧- �أول من �ُسِمي �لقر�سي ق�سي بن كاب. 

1٧8- �أول من غر�ص �لنخلة و��ستخرج قطنة �أنو�ص بن �سيث بن �آدم 
عليه �ل�سام. 

1٧٩- �أول من ه�سم �لرثيد عمرو بن عبد مناف. 
180- �أول من ر�أى �لهال مع �ل�سهود �بن لهيعة. 

181- �أول من �تخذ �ل�سويق �الإ�سكندر. 
182- �أول من جمع �لقر�ء�ت و�ألفها حف�ص بن عمر �لدوري.  

183- �أول من �سنَّف �أحكام �لقر�آن �ل�سافعي رحمه �هلل. 
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184- �أول من �سنَّف تف�سر �لقر�آن باالإ�سناد مالك بن �أن�ص - رحمه 
�هلل -. 

185- �أول من �سنَّف يف �حلديث �ل�سحيح �لجّرد �الإمام �لبخاري 
- رحمه �هلل -.

�سباأ  بن  عبد�هلل  ه��و:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  على  ك��ذب  من  �أول   -186
�ليهودي. 

18٧- �أول من قال: )خالف ُتذَكر( �حلطياأة. 
ا تزدد حًبا(  معاذ بن �سرم �لز�عي.  188- �أول من قال: )زر ِغبًَّ

18٩- �أول من قال: )�لعود �أحمد( خد��ص بن حاب�ص �لتميمي. 
1٩0- �أول من قال: )�ن�سر �أخاك ظاًلا ومظلوًما( جندب بن �لعنرب. 

1٩1- �أول من قال: )هلم جر�( عائذ بن يزيد �لي�سكري. 
1٩2- �أول من قال: )�لرء باأ�سغريه( �سقة بن �سمرة. 

1٩3- �أول كلمة قالها �إبر�هيم عليه �ل�سام عندما �أُلقي يف �لنار: 
)ح�سبنا �هلل ونعم �لوكيل(.  

1٩4- �أول من �سافح هو: ذو �لقرنني. 
1٩5- �أول من ُحِمل �إليه �لثلج �حلجاج بن يو�سف �لثقفي. 
1٩6- �أول من �ختط قارة �إفريقيا عقبة بن نافع �لفهري.

�سبيح  بن  �إ�سماعيل  �لروؤ�ساء  من  �لو�عيد  �أخلف  من  �أول   -1٩٧
كاتب �لر�سيد. 
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1٩8- �أول من �سقف �لبيوت بال�سب �لن�سور �أميم. 
1٩٩- �أول من ��ستخرج �لعادن مهائيل. 

200- �أول من طوى بئًر� عدي بن حامت �لطائي. 
201- �أول من �أظهر �لتوحيد مبكة وما حولها ورقة بن نوفل وق�ص 

بن �ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل.  
202- �أول من �أدخل �ل�سحف �إىل م�سر عقبة بن عامر �لهني - 

ر�سي �هلل عنه-.
203- �أول من نقط �ل�سحف يحيي بن يعمر. 

يف  )1530م(  �سنة  كانت  �ل�سريف  للم�سحف  طباعة  �أول   -204
�لبندقية. 

)188٧م(  �سنة  كانت  �لكرمي  للقر�آن  �إ�سامية  طباعة  �أول   -205
برو�سيا. 

206- �أول من و�سع علم �الجتماع �بن خلدون. 
20٧- �أول من �آمن من قوم �سالح عليه �ل�سام جندع بن عمرو بن 

حماة �أحد �أ�سر�ف ثمود.  
208- �أول �سيء بناه �هلل تعاىل �ل�سماء. 

20٩- �أول من �سنَّف يف ِحْرفة, عبد�هلل بن �لعتز. 
210- �أول من بنى �ل�سجن يف �الإ�سام على بن �أبي طالب - ر�سي 

�هلل عنه-.
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211- �أول من عرف �لقمح هم �ل�سريون �لقدماء عام )5400( 
قبل �لياد.

عام  باري�ص  مدينة  هي  هاتفية  ب�سبكة  زودت  مدينة  �أول   -212
)1880م(.

213- �أول �الأ�سو�ت �لتي ي�ستطيع �لطفل متييزها هو �سوت �الأم.
بن�سلفانيا  والية  يف  كانت  �لعامل  يف  ُحِفرت  نفطية  بئر  �أول   -214

�الأمريكية عام )185٩م(.
ثاثة  قبل  �ل�سني  يف  �أن�سئت  �لعامل  يف  حيو�ن  حديقة  �أول   -215

�آالف �سنة.
216- �أول �سورة فوتوغر�فية يف �لعامل مت �لتقاطها كانت يف فرن�سا 

عام )1826م(.
21٧- �أول طائر يعمل يف �لربيد �لهدهد. 

218- �أول �إن�سان عربي و�سل �إىل قمة �أفر�ست هو: )فاروق بن �سعد 
�لزومان( من من باد �حلرمني.

�للكة  بريطانيا يف عهد  �لعامل يف  بريد �سدر يف  �أول طابع   -21٩
فكتوريا �سنة )1840م(.

وليم  وبناها  د����ص  د�ن  �سارلوت  هي  بخارية  �سفينة  �أول   -220
�سمينجتون يف ��سكتلند� عام )1802م(.

�سنة  كاك�ستون  وليم  �الإجنليزي  هو  مطبعة  �أن�ساأ  من  �أول   -221
)16٧4م(.
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222- �أول من �كت�سف �لدورة �لدموية �ل�سغرى هو �بن �لنفي�ص.
223- �أول م�سجد بني يف �الإ�سام هو م�سجد قباء بالدينة �لنورة.

224- �أول جي�ص منظم يف �لتاريخ هو �لي�ص �الأ�سوري. 
حممد  �ل�سيخ  هو  �الإ�سامي  �لعامل  لر�بطة  عام  �أمني  �أول   -225

�ل�سبان. 
226- �أول من ركب �لاء هو نبي �هلل نوح عليه �ل�سام.

- ر�سي �هلل  بن عفان  للق�ساء عثمان  د�ًر�   �تخذ  �أول من   -22٧
عنه-.

228- �أول من �سمم �لتل�سكوب هو جاليليو.
22٩- �أول من �أ�س�ص د�ًر� لتعليم �ل�سبيان عمر بن �لطاب - ر�سي 

�هلل عنه-. 
230- �أول من زرع �لطماطم �سكان �أمريكا �لنوبية.

231- �أول من �سنع بطارية كهربائية هو �إلي�ساندرو فولنا.
232- �أول دولة ت�سدر �سحيفة ر�سمية هي فرن�سا.

233- �أول بلد عربي يعرف �لطباعة هو لبنان. 
234- �أول طبيب عرفه �لتاريخ هو �لطبيب �لفرعوين �أمنحوتب.

235- �أول مرة ��ستعمل فيها �لر�ديو �سنة )1٩22م(.
�الأ�سنان  لطبيب  �أجريت  �سناعي  قلب  زر�ع��ة  عملية  �أول   -236

�الأمريكي بارين كارك.
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23٧- �أول من �أطلق على �لبحر �الأ�سود هذ� �ال�سم هم �الأتر�ك.
238- �أول من �كت�سف نظرية �لذرة هو جون د�لتون.
23٩- �أول من ��ستعمل خامت �لطوبة هم �لرومان.

240- �أول من ��ستعمل �لبارود هم �ل�سينيون.
241- �أول رو�سة لاأطفال �أن�سئت يف �لعامل كانت يف �ألانيا.

242- �أول برقية �أر�سلت بو��سطة تلغر�ف برقية مور�ص من و��سنطن 
�إىل بلتيمو على بعد 65كم وكانت حتمل عبارة )هذ� من ف�سل �هلل(.

243- �أول من حدد موقًعا لبئر �لزيت يف �لملكة �لعربية �ل�سعودية 
هو �الأمريكي ماك�ص �ستنال.

244- �أول غو��سة ظهرت �سنة )1863م(.
245- �أول من ��ستعمل �لكيمياء يف �سناعة �لدو�ء �لعامل �ل�سلم �لر�زي.
246- �أول من و�سع خريطة الأمريكا �لغر�يف �ل�سلم �بن �لزيات 

�لتوفى �سنة )111٩م(. ومت �كت�ساف �لريطة �سنة )1٩52م(.
24٧- �أول ميناء برول يف �لملكة �لعربية �ل�سعودية هو ميناء ر�أ�ص 

تنورة يف �لنطقة �ل�سرقية. 
ح��و�ل  م��ن��ذ  �ل��ه��ن��ود  ه��م  �لق�سب  �سكر  ع���رف  م��ن  �أول   -248

عام400ق.م .
24٩- �أول من عرف �ل�سارعة من �ل�سعوب هم �ل�سريون �لقدماء, 

منذ حو�ل )3000ق.م(.
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250- �أول بنك حلفظ �لدم �أن�سئ يف �سيكاغو عام )1٩3٧م(.
251- �أول مرة عرف فيها مر�ص �الإيدز �سنة )1٩81م(.

252- �أول �سعب عرف �لنب و�سرب �لقهوة �الأحبا�ص.
253- �أول من �سخ�ص مر�ص �لدري و�حل�سبة هو �أبو بكر �لر�زي.

254- �أول عا�سمة للدولة �الإ�سامية هي �لدينة �لنورة. 
255- �أول فاحت لل�سني هو �لقائد �ل�سلم قتيبة بن م�سلم.

عام  رونتيجن  �الأل���اين  �لعامل  �إك�ص  الأ�سعة  مكت�سف  �أول   -256
)18٩5م(.

هو  �الإجنليزية  للغة  �لقر�آن  معاين  ترجمة  ح��اول  من  �أول   -25٧
�الإجنليزي جورج �سيل. 

258- �أول �أمني لاأمم �لتحدة هو ترل جفي من �لرنويج.
25٩- �أول من قال ))�أما بعد(( نبي �هلل د�ود عليه �ل�سام.

260- �أول من �سنَّ �ساة ركعتني عند �لقتل هو �ل�سحابي �لليل: 
)خبيب بن عدي( - ر�سي �هلل عنه-.

261- �أول مو�سع نزل فيه �لقر�آن �لكرمي هو غار حر�ء.
262- �أول خليفة من خلفاء �لدولة �لعبا�سية �ل�سفاح بن �لعبا�ص. 

263- �أول خليفة من خلفاء �لدولة �لعثمانية عثمان �أرطغرل.
264- �أول من تكلم يف �لهد عي�سى بن مرمي عليه �ل�سام.
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265- �أول من قاتل بال�سيف �إبر�هيم عليه �ل�سام.
266- �أول ما خلق �هلل من �لزمان �ل�سم�ص.

26٧- �أول طعام ياأكله �أهل �لنة زيادة كبد �حلوت. 
ڇ  چ  چ  چ  زب  �ل��ط��ب��ة  �آخ����ر  يف  ق����ر�أ  م���ن  �أول   -268 

ڇ رب )�لنحل: ٩0(. عمر بن عبد �لعزيز - رحمه �هلل - . 
ذ�ت  غ��زوة  يف  كانت  �ل�سلمون  �ساها  خ��وف  �ساة  �أول   -26٩

�لرقاع. 
2٧0- �أول ر�ئد ف�ساء يف �لعامل يوري جاجارين. 

2٧1- �أول من يرد حو�ص �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �لتحابون يف �هلل وفقر�ء �الأمة.  
2٧2- �أول خليفة بنى مئذنة للحرم �لكي �أبو جعفر �لن�سور.

2٧3- �أول معركة بحرية خا�سها �ل�سلمون معركة ذ�ت �ل�سو�ري. 
2٧4- �أول جامعة يف �لعامل هي جامعة �لقرويني..

�لعثماين  �لليفة  �ل�سريفني  بخادم �حلرمني  َب  ُلقِّ �أول من   -2٧5
�سليم �الأول.  

2٧6- �أول من ر�سم خريطة للعامل �لعامل �ل�سلم �الإدري�سي.
2٧٧- �أول قائد م�سلم وطئت قدماه �أر�ص �الأندل�ص طريف بن مالك 

عام )٧10م(.
2٧8- �أول معجزة للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص هو �لقر�آن �لكرمي. 

�لدين  : �ساح  �أول من حمل لقب )�سلطان( يف م�سر هو   -2٧٩
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�الأيوبي. 
280- �أول من قا�ص �سدة �لزالزل �لعامل �ليولوجي ريخر.

281- �أول دولة عربية ظهر فيها �لنفط هي م�سر عام )1٩11م(.
282- �أول من �تخذ �لكنافة من �لعرب معاوية بن �أبي �سفيان زمن 

واليته �ل�سام يف عهد �لليفة عثمان بن عفان - ر�سي �هلل عنه-. 
283- �أول طابع بريد يف �لعامل كان �سنة )1840م(.

284- �أول معجم لغوي عربي هو معجم �لعني للخليل بن �أحمد.
285- �أول من �ألف يف علم �أ�سول �لفقه هو �الإمام �ل�سافعي.

286- �أول من �كت�سفو� �لطاط هم �الإ�سبان منذ �أكرث من 450 عاًما 
يف �أمريكا �لنوبية.

28٧- �أول �سورة متحركة يف �لعامل �سنعها رجل يدعى مايربيدج 
فقد و�سع )24( �آلة للت�سوير يف �سف و�سور ح�ساًنا يجري.

288- �أول جبل و�سع يف �الأر�ص, هو جبل �أبي قبي�ص.
28٩- �أول من ت�سدق بزنة �سعره ف�سة �سنة يف �لولود يوم �ل�سابع 

من �لعقيقة, هو �لنعمان بن ب�سر - ر�سي �هلل عنه-.
2٩0- �أول من ��ستعمل �لبيجاما هم �لهنود.

2٩1- �أول من �فتتح مدر�سة لتعليم �لبنات يف م�سر هو �لبطريك 
كرل�ص �لر�بع ع�سر, �لذي لقب باأبي �الإ�ساح.

2٩2- �أول ما ظهرت به �لعملة �لعدنية يف �لتاريخ كانت يف �ل�سني 
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�أو  �أمو��ص  هياأة  على  �لربونز  من  �سكوها  وقد   , ق.م  �ل�سابع  �لقرن  يف 
جماريف.

2٩3- �أول من �سك �لنقود �لذهبية هو كروزو�ص �آخر ملوك ليديا 
�لتوفى عام )546 ق.م(. 

2٩4- �أول مبعوث م�سري للعلم يف �لارج هو رفاعة �لطهطاوي.
2٩5- �أول من �خرع �لطباعة هو يوهان جونتربج.

�لريا�سي  �لعامل  هو  �لتاريخ  يف  حا�سبة  �آل��ة  خم��رع  �أول   -2٩6
�لفرن�سي )با�سكال( عام )1642م(.

�لوقائع  جريدة  هي  �لعربية  باللغة  �سدرت  جريدة  �أول   -2٩٧
�ل�سرية �لتي �أ�سدرها حممد علي با�سا يف �سنة )1828م(.

2٩8- �أول من �أن�ساأ د�ر �لبحث �لعلمي هو بطليمو�ص �الأول.
2٩٩- �أول من و�سع قوة جتاذب بني كوكبني هو نيوتن.

300- �أول معمل لتكرير �لبرول كله كان يف م�سر �سنة )1٩13م(.
301- �أول من �خرع �لنديل هو �للك �الإجنليزي ريت�سارد �لثاين.

302- �أول طائر عرف يف �الأر�ص هو �لغر�ب.
303- �أول �سفينة طافت حول �لكرة �الأر�سية هي �ل�سفينة فيكتوريا 

بقيادة ماجان عام )1520م(.
304- �أول طابع بريد �سدر يف �إجنلر� كان يف عهد �للكة فيكتوريا.
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305- �أول من و�سع �أ�س�ص علم �لنحو هو �أبو �الأ�سود �لدوؤل.
306- �أول حديقة حيو�ن �أن�سئت يف �لقرن �لثاين ع�سر قبل �لياد 

كانت يف �ل�سني يف عهد �للك وين.
30٧- �أول من �أمر بتجويف �لحاريب هو �لوليد بن عبد �للك.

عام  توقف  دون  �الأطلنطي  ع��رب  مت��ت  ط��ر�ن  رحلة  �أول   -308
)1٩1٩م(.

30٩- �أول من عمل �الأوز�ن هو �حلجاج بن يو�سف.
310- �أول دولة عرفت جهاز �لتلفاز هي �أمريكا.

311- �أول عملة ذهبية �سنعت كانت يف عهد قارون.
312- �أول قطار مر من حتت �الأر�ص يف لندن عام )1863م(.

313- �أول من قال " رب �أخ لك مل تلده �أمك " هو لقمان بن عباد.
314- �أول معاق عرب بحر �لان�ص هو خالد ح�سان.

315- �أول من ق�سم �الأ�سبوع �إىل �سبعة �أيام هم �لبابليون.
316- �أول منازل �الآخرة هو �لقرب.

31٧- �أول مر�تب �حلاجة �إىل �ل�سرب �لعط�ص.
318- �أول من خف�ص �ساعات �لعمل يف رم�سان هو �أحمد بن طولون.

31٩- �أول من عرف �لتمثيل و�ل�سحافة �ليومية هم �ل�سينيون.
320- �أول خليفة �أمر برجمة �لكتب �إىل �للغة �لعربية هو �لليفة 
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�لعبا�سي �أبو جعفر �لن�سور.
�الإ�سكندر  ه��و  معدنية  عملة  على  �سورته  و�سع  م��ن  �أول   -321

�لقدوين.
322- �أول فرعون م�سري �آمن بوحد�نية �هلل هو �إخناتون.

323- �أول جبار يف �الأر�ص لعنه �هلل هو �لنمرود.
324- �أول �سيارة تدور بالبنزين كانت يف عام )18٩5م(.

325- �أول جامعة م�سرية بالعنى �حلديث هي جامعة �للك فوؤ�د 
�الأول )1٩08م(.

326- �أول من ��ستخدم �لورق هم �ل�سينيون.
وكانت  بفرن�سا  )186٩م(  �سنة  كان  للدر�جات  �سباق  �أول   -32٧

�ل�سافة )34كم(.
ن �سعر �لقبائل �لعربية هو �أبو عمرو �ل�سيباين. 328- �أول من َدوَّ

�لنود  ه��م  �ل��رج��ال  م��ن  �ل��ي��د  �ساعة  ��ستعمل  م��ن  �أول   -32٩
�لربيطانيون يف �حلرب �لعالية �الأوىل.

330- �أول من �خرع مانعة �ل�سو�عق هو بنيامني فر�نكلني.
331- �أول من و�سع �ل�سور يف �الإعانات هو بنيامني فر�كلني.

332- �أول من �كت�سف هو�ء �لزفر �ل�سام هو بنيامني فر�نكلني.
333- �أول من فكر يف �تباع �لتوقيت �ل�سيفي هو بنيامني فر�نكلني.

334- �أول بلد عرفت �ل�سيكوالتة هي �لك�سيك.
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�أمنحوتب يف �لع�سر �لفرعوين  �أول مهند�ص يف �لتاريخ هو   -335
وقد نفذ هرم �سقارة �لدرج.

�ل�سويدي  �لالية  �الأور�ق  الإ���س��د�ر  م�سرًفا  �أن�ساأ  من  �أول   -336
بلم�سروك.

33٧- �أول من كتب )ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم( �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بعد 
يف  تكتب  قري�ص  وكانت  ومر�ساها(  جمريها  �هلل  )ب�سم  �الآي��ة  نزلت  �أن 

�لاهلية )با�سمك �للهم(. 
رب   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  زب  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  من  ن��زل  ما  �أول   -338

)�لعلق: 1(.
�أم عمار بن  �الإ�سام هي �سمية بنت خياط  �أول �سهيدة يف   -33٩

يا�سر �ل�سحابي �لليل. 
حز�م  بن  حكيم  هو  �ل�سرفة  �لكعبة  د�خ��ل  ولد  مولود  �أول   -340

�الأ�سدي وهو �لولود �لوحيد �لذي ولد د�خل �لكعبة. 
341- �أول من �أ�ساف ��سم �هلل �إىل ��سمه من �للفاء هو �لعت�سم 

وقيل �لعت�سم باهلل. 
342- �أول م�سجد بني يف �الإ�سام هو م�سجد قباء بالدينة �لنورة. 
343- �أول ممر�سة ومطببة يف �الإ�سام هي رفيدة بنت �سعد �الأ�سلمية. 
عا�سم  بن  ن�سر  هو  �حل��روف  على  �لنقاط  و�سع  من  �أول   -344

وذلك بطلب من �حلجاج بن يو�سف �لثقفي. 
345- �أول من حاول �لطر�ن يف �لعامل بقذف نف�سه من برج عال 
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مدينة  يف  )880م(  عام  وذلك  �سريًعا  �سقط  ثم  قليًا  فطار  �لهو�ء  يف 
قرطبة �الأندل�سية هو: عبا�ص بن فرنا�ص. 

�لدوؤل وطلب منه  �الأ�سود  �أبو  �لنحو هو  �أول من و�سع علم   -346
ذلك علي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه. 

34٧- �أول من �بتدع فكرة �الحتفال بذكرى �لولد �لنبوي �ل�سريف 
هم �للفاء �لفاطميون يف م�سر.

348- �أول من ك�سا �لكعبة �ل�سرفة من حكام م�سر و�أر�سل �لك�سوة 
لها هي: �سجرة �لدر ملكة م�سر. 

34٩- �أول جامع يف م�سر بناه �لقائد عمرو بن �لعا�ص و��سمه جامع 
عمرو وقد بناه عام 642م. 

350- �أول من فكر يف بناء �ل�سد �لعال يف جنوب م�سر هو �لعامل 
�حل�سن بن �لهيثم. 

�لر�بع  لوي�ص  �للك  ��ستخدمه  )باروكة(  م�ستعار  �سعر  �أول   -351
ع�سر الأنه �أ�سيب بال�سلع مبكًر�. 

352- �أول معارك خالد بن �لوليد بعد �إ�سامه هي معركة موؤتة. 
353- �أول من جمع �لنا�ص على �إمام ي�سلي بهم �لر�ويح يف �سهر 

رم�سان هو عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل عنه-.
354- �أول من و�سع �ل�سفر يف �لريا�سيات هم �لعرب. 

355- �أول ملكة يف �لدولة �الإ�سامية هي �سجرة �لدر, ود�م ملكها 
حو�ل ثمانني يوًما. 
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356- �أول من فر�ص �ل�سجد باحل�سباء عمر بن �لطاب. 
35٧- �أول من ��ستعمل �ل�ساعة �لائية �لفر�عنة �سنة )1400 ق. م(. 

358- �أول من �أقامو� �ل�سور يف �لعامل هم �لهنود. 
35٩- �أول طبيب عربي قام بعمليات جر�حية هو �لعامل �لر�زي. 

360- �أول من �سنع طقم �الأ�سنان و��ستعمله هم �لعرب �ل�سريون. 
�سيدنا  زوجة  �ل�سيدة هاجر  بالقرط هي:  �مر�أة حتلت  �أول   -361

�إبر�هيم - عليه �ل�سام -. 
362- �أول جريدة يومية �سدرت يف �إجنلر� هي ديلي كورنيت. 

363- �أول مرة ��ستعملت �ل�سوكة يف �لطعام كان يف �لقرن �ل�ساد�ص 
ع�سر يف مدينة �لبندقية. 

364- �أول من قال: "�إن �لعامل �أ�سبح قرية" هو �لفيل�سوف �لكندي, 
مار�سال ماكلوهان. 

هم  �لعربي  �لغرب  �إىل  �لزيتون"  "�سجرة  نقل  من  �أول   -365
�لفينيقيون. 

366- �أول من عرف �أن �سرعة �ل�سوء �أكرب من �سرعة �ل�سوت هو 
�لعامل �ل�سلم �لبروين. 

36٧- �أول ��ستعمال للمحرك �لبخاري كان ل�سخ �لياه من �لناجم. 
�سموئيل  �لدكتور  هو  لاإجنليزية  قامو�ًسا  و�سع  من  �أول   -368

جون�سون. 
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36٩- �أول بلد عربي عرف �لطباعة هو لبنان. 
زيتية يف حياته هو عبا�ص  لوحة  له  �أول ملك م�سلم ر�سمت   -3٧0

�ساه. 
3٧1- �أول حا�سة يفقدها �الإن�سان عندما ميوت هي حا�سة �لب�سر 

ثم �لتذوق ثم �ل�سم ثم �للم�ص ثم �ل�سمع.
3٧2- �أول حيو�ن �سار على قدميه يف �لتاريخ هو �لدينا�سور.

�لجرمني  على  للتعرف  �الأ�سابع  ب�سمات  ��ستخدم  �أول من   -3٧3
هم �ل�سينيون. 

3٧4- �أول من �سنع �لورق من نبات �لربدى هم �لفر�عنة. 
بغد�د عام  بد�أ من  �لعربي  �لوطن  تلفزيوين يف  �إر�سال  �أول   -3٧5

)1٩58م(. 
3٧6- �أول من فر�ص نظام منع �لت�ج��ول هو زياد بن �أبيه على �أهل 

�لب�سرة. 
�الثنتي  �للوحات  �سريعة  هو"  مكتوب  روم��اين  ت�سريع  �أول   -3٧٧
ع�سرة" و�لذي مت و�سعه عام )451م( على �ثنتي ع�سرة لوحة من �لربونز. 
لونا,   : هي  �لقمر  �سطح  على  حتط  ف�سائية  مركبة  �أول   -3٧8

�ل�سوفييتية وذلك عام )1٩66م(. 
�سليم  �أم  هي  �الأن�سار  من  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  بايعت  �م��ر�أة  �أول   -3٧٩ 

- ر�سي �هلل عنها-. 
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385- �أول �أر�ص دخلها �الإ�سام يف �إفريقيا �إريتريا. 
381- �أول رئي�ص وزر�ء �أوروبي �غتيل بعد �حلرب �لعالية �لثانية هو 

�أندرو مورو عام )1٩٧8م(, و�غتالته منظمة �الألوية �حلمر�ء. 
382- �أول من قال م�سطلح " �لعامل �لثالث " هو نهرو. 

�لقطبية  بالقارة  ترتبط  ال  �أ�سر�ليا  �أن  �كت�سف  من  �أول   -383
�لنوبية هو �لهولندي "تا�سمان". 

384- �أول من �تخذ لقب �أمر �لوؤمنني يف �الأندل�ص هو عبد�لرحمن 
�لثالث. 

385- �أول من تويف من زوجات �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته زينب بنت 
جح�ص - ر�سي �هلل عنها-. 

386- �أول من �أن�ساأ نظام �لع�س�ص يف �لليل هو: عمر بن �لطاب - 
ر�سي �هلل عنه-. 

38٧- �أول رئي�ص ل�سوريا بعد د�ستور )1٩36م( هو ها�سم �الأتا�سي. 
عليه  �سعيب  �هلل  نبي  هو  و�ل��ي��ز�ن  �لكيال  �تخذ  من  �أول   -388

�ل�سام.
38٩- �أول �ساة فر�ست على ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص هي: �ساة �لظهر. 

3٩0- �أول من �أذن يف �ل�سماء جربيل عليه �ل�سام. 
3٩1- �أول من بنى م�سجًد� ي�سلي فيه عمار بن يا�سر - ر�سي �هلل 

عنه-. 
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3٩2- �أول من قال �سبحان ربي �الأعلى هو �إ�سر�فيل عليه �ل�سام.

اأول من جمع الأحاديث ال�صحيحة :
�أول من جمع �الأحاديث �ل�سحيحة �لت�سلة �لرو�ية بالر�سول ملسو هيلع هللا ىلص هو 
�لعامل �لليل �أبو عبد�هلل حممد بن �إ�سماعيل �لعفي �لبخاري - رحمه 
�هلل -, وكان �سديد �لتدقيق يف كتابة �حلديث �ل�سحيح, فا يكتب �إال من 
رو�ة ثقات مت�سلني بالرو�ية عن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص, وجمع �لبخاري �الأحاديث 
�ل�سحيحة يف كتابه �لعروف ب�سحيح �لبخاري و�لذي يعد �لرجع �لثاين 

بعد �لقر�آن يف �لت�سريع, وجمع فيه ما يقرب من ٧3٩٧ حديًثا.

اأول من ختم الكتب من قري�س :
�أول من ختم �لكتب من قري�ص هو ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص, ذلك �أن �لر�سول 
�هلل  عبادة  �إىل  يدعوهم  و�الأم���ر�ء  �للوك  �إل  و�لر�سائل  �لكتب  �أر�سل 
به؛ حتى  ُتختم  �لكتب من ختم  لهذه  بد  ال  فكان  �الإ�سام,  و�لدخول يف 
و��ستعمل  تركه  ثم  له خامًتا من ذهب,  ف�سنع  ومقبولة,  تكون م�سدقة 

�آخر من ف�سة مكتوًبا عليه "حممد ر�سول �هلل".

ب الدواوين : اأول من عرَّ
�الأم��وي  �لليفة  ه��و  بالدولة  �لا�سة  �ل��دو�وي��ن  ب  ع��رَّ م��ن  �أول 
�أن كانت تكتب يف  عبد�للك بن مرو�ن, حيث جعلها كلها بالعربية, بعد 

�لعر�ق بالفار�سية, ويف م�سر بالقبطية, ويف �ل�سام باليونانية.

اأول ذنب ُع�صي اهلل به :
�أول ذنب ُع�سي �هلل به هو �لِكرب, وذلك حني �أمر �لائكة بال�سجود 
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�أنا  فقال:  وتكرب وجترب  �أبى  فقد  �للعني  �إبلي�ص  �إال  ف�سجدو� جميعُا  الآدم 
خر منه خلقتني من نار وخلقته من طني, فاأخرجه �هلل ولعنه وذريته �إىل 

يوم �لدين.

اأول من �صجد لآدم من املالئكة :
خلق �هلل �آدم - عليه �ل�سام - بيده, ونفخ فيه من روحه, و�أ�سجد 
عليه   - �إ�سر�فيل  �لائكة  من  �سجد  من  �أول  فكان  �لكر�م,  مائكته  له 

�ل�سام-, وقد جاز�ه �هلل على ذلك باأن واله �للوح �لحفوظ.

اأول من �صّيف ال�صيف :
هو �إبر�هيم - عليه �ل�سام -؛ الأنه �أول من قام باإكر�م �سيوفه من 
�لائكة �لكر�م عندما ب�ّسروه بابنه �إ�سحاق وهم يف طريقهم ليهلكو� قوًما 

جبارين هم قوم لوط �لكافرون.

اأول من ادعى النبوة بعد موت الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص :
م�سيلمة  �لكذ�ب  هو  ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  موت  بعد  �لنبوة  �دعى  من  �أول 
�إليه  فاأر�سل  حنيفة,  بني  و�دي  يف  و�أعلنها  �لنبوة  �دعى   ,- �هلل  لعنه   -
�لليفة �أبو بكر – ر�سي �هلل عنه-جي�ًسا بقيادة خالد بن �لوليد - ر�سي 

�هلل عنه- فاأخمد فتنة �لردة, وقتل م�سيلمة �لكذ�ب.

اأول من اأ�صلم من الفر�س :
�أول من �أ�سلم من �لفر�ص �سلمان �لفار�سي - ر�سي �هلل عنه- كان 
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�أبوه فار�سًيا جمو�سًيا يعبد �لنار, فركه وذهب �إىل �لن�سر�نية �ل�سحيحة, 
ثم تركها و�سمع بنبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص فنزل �لدينة و�أ�سلم وكان لبيًبا )حازًما( 
مع عقاء �لرجال وُعّبادهم ونبائهم, وهو - ر�سي �هلل عنه- �لذي �أ�سار 

على �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بحفر �لندق يف غزوة �الأحز�ب. 

اأول من اأ�صلم من الروم :
�أول من �أ�سلم من �لروم �سهيب بن �سنان �لرومي - ر�سي �هلل عنه- 
�أ�سره �لروم يف غارة  �أ�سيل,  �أنه مل يكن رومًيا, بل هو عربي  و�ل�سحيح 
على قبيلة وتربى يف �أر�ص �لروم حتى هرب �إىل مكة, فلما بعث �لر�سول 
لقري�ص  �أمو�له  ترك  �أن  بعد  �لدينة  �إىل  ثم هاجر  و�سدقه,  به  �آمن  ملسو هيلع هللا ىلص 

مقابل هجرته, فربح �لبيع.

اأول من اأ�صلم من العرب بعد الأن�صار :
�أن  وُذِك��ر  �ليمن,  �أهل  �الأن�سار هم  بعد  �لعرب  �أ�سلم من  �أول من 
�سورة �لن�سر نزلت فيهم وفيمن �أ�سلم بعدهم من �لعرب حني دخلو� يف 

دين �هلل �أفو�ًجا.

اأول اإن�صان من الب�صر :
�أول �إن�سان من بني �لب�سر خلقه �هلل - عز وجل - هو �آدم - عليه 
�ل�سام -, خلقه �هلل بيده ونفخ فيه من روحه و�أ�سجد له مائكته, ويرجع 
ن�سب جميع �لعالني �إليه وزوجه حو�ء �لتي خلقها �هلل من �أحد �أ�ساعه, 

وهو �أول نبي كلمه �هلل - عز وجل-. 
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د اهلل يف اجلاهلية : اأول من وحَّ
�أول من وحد �هلل يف �لاهلية و�آمن به وبالبعثة هو ق�ص بن �ساعدة 
�الإيادي, �لطيب �ل�سهور, ومن �ل�سّلم به �أن هناك �أنا�ًسا �آخرين �تبعو� 
�ل�ساعر  ومنهم  �الأ�سنام,  عبادة  ونبذو�  �هلل  ووّحدو�  �إبر�هيم,  �أبيه  ملة 
�ل�سهر زهر بن �أبي �سلمى وورقة بن نوفل �لذي ��ست�سارته خديجة بنت 
بعثته, وهناك زيد  ملسو هيلع هللا ىلص عند  �لر�سول  �أمر  خويلد - ر�سي �هلل عنها- يف 
بن عمرو بن نفيل �لذي �أخرجته قري�ص خارج مكة؛ لعد�وته الأ�سنامهم 

وحماربته و�أد �لبنات.

اأول قا�ٍس يف الإ�صالم :
�أول قا�صٍ يف �الإ�سام هو عمر بن �لطاب - ر�سي �هلل عنه – وقد 
�لدينة  يف  – �لق�ساء  عنه  �هلل  ر�سي   - �ل�سديق  بكر  �أبو  �لليفة  واله 
فمكث �سنة ومل يفتتح جل�سته ومل يخت�سم �إليه �ثنان, فطلب من �ل�سديق 
�إعفاءه من هذ� �لن�سب, فقال �أبو بكر- ر�سي �هلل عنه –: �أمن م�سقة 
�لق�ساء تطلب �الإعفاء يا عمر؟ فقال �لفاروق - ر�سي �هلل عنه-: ال يا 
موؤمنني عرف كل منهم  قوم  بي عند  ولكن ال حاجة  ر�سول �هلل,  خليفة 
�أكرث منه, وما عليه من و�جب فلم يق�سر يف  له من حق فلم يطلب  ما 
�أد�ئه, و�أحب كل منهم الأخيه ما يحبه لنف�سه, و�إذ� غاب �أحدهم تفقدوه 
�أ�سيب  و�إذ�  و�إذ� �حتاج �ساعدوه,  �أعانوه  �فتقر  و�إذ�  و�إذ� مر�ص عادوه, 
�لنكر..  عن  و�لنهي  بالعروف  �الأمر  وخلقهم  �لن�سيحة,  دينهم  و��سوه, 

ففيم يخت�سمون؟.
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اأول داعية يف الإ�صالم :
�أول د�عية يف �الإ�سام هو م�سعب بن عمر - ر�سي �هلل عنه- بعثه 
�أهلها  على  ليقر�أ  �الأوىل؛  �لعقبة  بيعة  عقب  �لدينة  �إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول 
لهذ�  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  �ختاره  وما  فيه,  ويفقههم  �لدين  ويعلمهم  �لقر�آن 
�لغر�ص �إال لا يتمتع به من �سفات توؤهله للقيام بهذ� �لعمل �ل�ساق, فاأ�سلم 
على يديه �أنا�ص كثرون, منهم: �سعد بن معاذ و�أ�سيد بن �حل�سر - ر�سي 
�هلل عنهما - وكانا زعيمي قومهما, وقد نزل م�سعب يف بد�ية دعوته عند 

�أ�سعد بن زو�رة �أحد �الأن�سار �ل�سابقني لاإ�سام.

اأول �صالة �صالها الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص :
فر�ست  بعدما  �لع�سر  ملسو هيلع هللا ىلص هي �ساة  �لر�سول  �أول �ساة �ساها 

ٻ  ٻ  ٱ  زب  ف�سلها  يف  �هلل  وق��ال  �لم�ص,  �ل�سلو�ت  عليه 
ٻ ٻ رب, و�ل�ساة �لو�سطى هي �لع�سر.

اأول ما اأمر الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص برتكه :
�أول �سيء �أمر �هلل عز وجل ر�سوله �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص �أن يركه هو عبادة 
ر�سول  �سيبة عن  �أبي  �بن  �لرجال, فعن  و�سرب �لمر وماحاة  �الأوثان 
�أنه قال: »�أول ما نهاين ربي عز وجل عن عبادة �الأوث��ان, وعن  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل 

�سرب �لمر, وعن ماحاة �لرجال«. 

اأو من اأقام داًرا ل�صناعة ال�صفن يف الإ�صالم :
�أول من �أقام د�ًر� ل�سناعة �ل�سفن يف تاريخ �لدولة �الإ�سامية هو 
بن  عثمان  �لليفة  عهد  يف  عنه-  �هلل  ر�سي   - �سفيان  �أب��ي  بن  معاوية 
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عفان - ر�سي �هلل عنه – , ومتكن �ل�سلمون من �سناعة �ل�سفن �لبحرية 
وو�جهو� بها �أ�سطول �لروم يف �لبحر �لتو�سط وهزموهم �سر هزمية يف 
معركة ذ�ت �ل�سو�ري, و�أن�سئت هذه �لد�ر على �لبحر �لتو�سط يف مدينة 

عكا. 

اأول معركة بحرية اإ�صالمية :
�أول معركة بحرية �إ�سامية هي معركة ذ�ت �ل�سو�ري �لتي وقعت 
�سنة )31ه�( يف عهد �للفية �لر��سد عثمان - ر�سي �هلل عنه- و�لتقى 
جي�ص �ل�سلمني �لكون من مائتي �سفينة مع جي�ص �لروم �لكون من �ألف 
�سفينة بقيادة ق�سطنطني بن هرقل, و��ستطاع جند �الإ�سام �أن يخرقو� 
�سنيعة  وهزمية  �ل�سلمني  بن�سر  �لعركة  و�نتهت  ويغرقوها,  �لروم  �سفن 

للروم.

اأول حملة �صليبية على امل�صلمني :
قامت �حلمات �ل�سليبية �لتي قادتها �أوروبا �سد �لدولة �الإ�سامية 
�حلمات  هذه  عدد  وبلغ  �لهجريني,  و�ل�سابع  �ل�ساد�ص  �لقرنني  خال 
�لعدو�نية ثماين حمات كانت �الأوىل عام 4٩1ه� يف �سمال �ل�سام, وقد 
بلغ عدد �ل�سركني يف �حلملة �الأوىل من �لن�سارى نحو مليون �سخ�ص, 

منهم مائتا �ألف فار�ص.

اأول من ارتد عن الإ�صالم :
�أول من �رتد عن �الإ�سام هو �الأ�سود �لعن�سي و��سمه عبهلة بن كعب 
بن غوث, وقد �رتد -لعنه �هلل- و�دعى �لنبوة �أو�خر �أيام �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�حتل 
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�سنعاء و�ليمن كله, وُقِتل قبل وفاة �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص على يد فروز �لديلمي يف 
�سنعاء؛ وبذلك �نتهت فتنة �الأ�سود �لعن�سي - �أخز�ه �هلل-.

اأول وزير يف الإ�صالم :
�أول من �تخذ ��سم وزير هو حف�ص بن �سليمان �لعروف باأبي �سلمة 
�أبي  �لعبا�سي  للخليفة  �الإ�سام, وكان وزيًر�  �أول وزير يف  �لال, فكان 
ا له بال�سلطة �إذ� لزم �الأمر,  جعفر �لن�سور, منفًذ� الأو�مر �لليفة ومفو�سً

وقد ��ستبد �لوزر�ء على �للفاء يف �أخريات �لدولة �لعبا�سية كثًر�. 

اأول خليفة اأ�صاف ا�صم اهلل اإىل ا�صمه :
كان �للفاء �لعبا�سيون ي�سيفون ��سم �لالة �هلل �إىل �أ�سمائهم؛ 
و�أول  �إلخ,  باهلل...  و�ل�ستع�سم  �هلل  على  و�لتوكل  باهلل  �لعت�سد  فمنهم 
خليفة منهم �أ�ساف ��سم �هلل �إىل ��سمه هو �لليفة �لعت�سم باهلل حممد 
بن هارون �لر�سيد �لذي ُولد عام 1٧٩ه� وتويف عام 22٧ه�, ود�مت فرة 

حكمه ثماين �سنو�ت وعمره ثمانية و�أربعون عاًما.

اأول من كتب بالعربية :
�أول من كتب بالعربية هما مر�مر بن مرة, و�أ�سلم بن �سدرة, وهما 
من �الأنبار, ثم �نتقلت منهما �إىل �أهل �حلرة, ومنهم �إىل �لعرب, وخا�سة 

�لهاجرين و�أهل مكة قبل �الإ�سام وبقيت هذه �لكتابة خالدة خملدة.

اأول �صرطة اإ�صالمية :
كان �لليفة �أبو بكر �ل�سديق - ر�سي �هلل عنه- �أول من فكر يف 
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��سم  �أما  �لهمة,  بهذه  قام  من  �أول  م�سعود  بن  عبد�هلل  وكان  �أهميتها, 
)�ل�سرطة( فقد �أطّلقه علّي بن �أبي طالب - ر�سي �هلل عنه- على رجال 

�الأمن, و�أطلق على رئي�سهم )رئي�ص �ل�سرطة(.

اعة الأطباء-: اأول من اخرتع - �صمَّ
�أول من �خرع )�ل�سماعة( لاأطباء و�لتي ت�ستعمل �ليوم هو طبيب 

باري�سي ��سمه رينيه ليناك. 
يف عام 1٩16م ��ستعد �لطبيب ليناك لفح�ص فتاة ت�سكو من مر�ص 
يف قلبها, و�أبت �لفتاة �أن ت�سمح للطبيب بفح�ص قلبها كما جرت �لعادة 
�سكل  ها على  ف�لفَّ بجو�رها �سحيفة  �أن وجد  وت�سادف  يف ذلك �حلني.. 
�أذنه,  على  �الآخ��ر  و�لطرف  �سدرها  على  منها  طرًفا  وو�سع  �أ�سطو�نة, 
فده�ص حينما �سمع دقات �لقلب بو�سوح, وما �أن فرغ من فح�سها حتى 
كانت قد �ختمرت يف ر�أ�سه فكرة )�ل�سماعة( �لتي ي�ستعملها �الأطباء يف 

جميع �أنحاء �لعامل. 
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ما هــو ؟ وما هــي ؟

ما هو؟ وما هي؟ .. هي فقرة ثقافية حتتوي على العديد من املعلومات 
ال�سّيقة واملثرية، والغريبة نوًعا ما.

تبداأ كل فقرة مبا هو؟ وما هي؟ ثم تنهال عليِك املعلومات من كل حدب 
و�سوب.

 لـــذا .. تــعــد هـــذه الــفــقــرة عــنــ�ــســر اإثــــــارة وجــــذب لــلــطــالــبــات، وينبغي 
الركيز عليها.
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ما هو القطار الهوائي؟

 �سّكل �خر�ع هذ� �لقطار �سرًبا من �سروب �لروج عن �لاألوفاأنه 
�ل�سغوط, ت�سدره �ساغطاته  �لهو�ء  ينزلق على مرتكز من  بل  ي�سر  ال 

على مدى طريقه, من حتته.
 بعدما ُجّرَب بنجاح كامل على منوذج م�سغر بقيا�ص ن�سفي, و�أطلق 
على طريق بفرن�سا, ظهر �لقطار �لهو�ئي )برتن( ك�سيارة قاطرة حتمل 

نحو )100( مقعد.
 و�سع �لقطار على م�سلك م�ساحته ب�سكل حرف )T( مقلوب, وكانت 
�أر�سية �لطريق من �لباطون, ويف و�سطه حائط �سغر عمودي يدخل يف 
يف  ب�ساغطات  �ل�سبوطة  �لهو�ء  م�سخات  وحتمل  م��روره,  عند  �لقطار 
�لق�سم �للفي للقطار, على تثبيته من جهة, وعلى تاأمني ح�سن �سره من 
جهة �أخرى. ويتعلق �لقطار بالعمود على علو �سنتمر�ت عدة عن �لطريق 
�إال عندما يتوقف حني  �أي �حتكاك بينه وبني �لطريق  �ل�سطح وال يوجد 

تلم�ص �لز�لق �الأر�ص. 
مروحة  يدفع  ط��ائ��رة  حم��رك  بو��سطة  �إج��م��ااًل  يكون  و�لت�سير   
�لت�سير  �إمكانية  عن  للم�ستقبل  �ليوم  �لبحث  يجري  لكن  "كا�سيكية". 
ثورة  ي�سكل دون �سك  ��ستعمال حمرك جديد  �إىل  و�سي�سار  �لكهربائي, 
حقيقية, حيث ينف�سل �لزء �لتحرك عن �لزء �لثابت, وي�سبح �لزء 
�لتحرك �سريًطا من �الأ�ساك �لثابتة و�لثبتة على �لطريق نف�سها, ويظل 
�لزء �لثابت وحده على �لقطار. تعد ميز�ت �لقطار �لهو�ئي عديدة فدون 
�لدوالب و�هر�ئه, ميكنه بلوغ �سرعات كبرة جًد� باأمان؛ الأنه ي�ستحيل 

�أن ينحرف عن م�ساره. 
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جم��االت  ث��اث��ة  وه��ن��اك  فا�ستثنائية.  �ل��ق��ط��ار  يف  �ل��ر�ح��ة  �أم���ا   
لا�ستعمال: �أواًل: �النطاق دون توقف ب�سرعة )400( كم يف �ل�ساعة على 
خطوط �لنقل �لثقيل �لتي يف�سل بينها نحو )500( كلم )خط باري�ص - 
ليون مثًا(: ثانًيا: �ل�سات فائقة �ل�سرعة بني �لحطات. و�أخًر� �ل�سلة 

بني مدينة كبرة ومطارها.

ما هي اأ�سباب حوادث ال�سري؟

 �الأ�سباب �لرئي�سة حلو�دث �ل�سر ب�سرية بالدرجة �الأوىل, وتندرج 
يف �سكل عام كالتال:

1- زيادة يف �ل�سرعة.
2- تاأثر �لكحول.

3- �لتجاوز وقيادة �ل�سيارة �إىل �لي�سار.
�الأعطال  فاأبرزها  ب�سرية,  �أخطاء  �إىل  تعود  ال  �لتي  �الأ�سباب  �أما   

�ليكانيكية و�سوء حال �لطرقات و�سوء �الأحو�ل �لوية.
 �إال �أن هناك بع�ص �ل�سببات �لا�سة للحو�دث مثل:

- �لعمر: �إن �سرعة ردة �لفعل لدى �الإن�سان تتناق�ص تدريجًيا بن�سبة 
�لثلثني بني �ل�)20( و�ل�)60( �سنة.

بعمى  م�سابون  �لنا�ص  م��ن   )%3( نحو  هناك  �الأل����و�ن:  عمى   -
�الألو�ن, في�سيئون مثًا تقدير لون �الإ�سارة �حلمر�ء؛ لذلك يعتمدون يف 

�لتكهن بلونها عرب موقعها يف �أعلى لوحة �الأ�سو�ء.
- �لوع: يوؤدي �نخفا�ص م�ستوى �ل�سكر يف �لدم �إىل تر�جع كبر يف 

�لقدرة على �لركيز يف �سرعة ردة �لفعل.
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- مقعد �لوت: �أي �لقعد �أو �لكر�سي �لوجود يف مقدمة �ل�سيارة �أو 
�أو لن يجل�ص بجانبه.  لل�سائق  �أكان  �ل�سيارة  �لكر�سي �لوجود يف مقدمة 
يو�زي  بات  �الأمامي  �لقعد  خطر  �أن  �الأم��ان  حز�م  ��ستخد�م  �أثبت  وقد 

عملًيا خطر �لقعد �للفي.
عنا�سر  ببع�ص  �لر�كب  �أو  �ل�سائق  �سدمة  �أي  �لثانية:  �ل�سدمة   -
�ل�سيارة نف�سها. �إن ن�سبة )30%( من �لروح و�الإ�سابات ي�سببها �لقود؛ 
مما ��ستدعى �خر�ع �أكيا�ص �لهو�ء, كما �أن )21%( من �الإ�سابات ي�سببها 

�ال�سطد�م بلوحة �لقيادة )�لتابلو(.
- �لروؤية �ل�سيئة: يوؤدي �سوء �لروؤية �إىل �لت�سبب بحادث مميت من 

كل ثمانية )35% ب�سبب �الأمتعة �لر�كمة �لتي حتجب �لروؤية(.
- �أثر �لكحول: ي�سبب �لكحول لل�سائق تدنًيا يف �لقدرة على تقدير 
و�أحياًنا  �لفعل  ردة  �سرعة  يف  وتر�جًعا  و�لخاطر,  و�ل�سرعات  �ل�سافات 
�لنظري  �لركيز  يف  ��سطر�ب  عن  ف�سًا  نف�سها,  �لفعل  ردة  غياب 
�سدمة  �إىل  ي��وؤدي  ع�سبي  و�رتخاء  �لتعب  مقاومة  يف  و�سعف  و�ل�سمعي 

�أقوى.

ما هي فوائد البكرتيا لالإن�سان؟

�الأول  �الإن�سان:  �إىل  بالن�سبة  متناق�سني  وجهني  ذ�ت  �لبكريا  �إن   
م�سر و�لثاين مفيد.

 فالبكريا �لتي تزيد �أنو�عها على �الألفني ال ت�سكل �سرًر� لاإن�سان 
�إال يف ق�سم قليل منها. �أما معظمها فذو فو�ئد خمتلفة. فهي �أواًل مفيدة يف 
حت�سر �أنو�ع من �لطعام يعتمد عليها �الإن�سان يف غذ�ئه, وكذلك �حليو�ن, 
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كتخمر �الأجبان و�الألبان و�لل؛ كما ت�ساعد �لنباتات يف �حل�سول على 
�أنو�ع معينة من �لفيتامينات عرب حتويل �لنيروجني �لوجود يف �لربة, 

وبع�ص �أنو�ع �لنبات ي�سكل غذ�ءه لاإن�سان و�حليو�ن.
 وت�ساعد �لبكريا �لوجودة يف �أمعاء �الإن�سان و�حليو�ن على تفتيت 
�الأطعمة وت�سهيل عملية �له�سم و�إمد�د �ل�سم ببع�ص �لفيتامينات �لتي 

تفرزها.

ما هي اأ�سباب وجع الراأ�ص؟

 �سحيح �أن �لتعب �لفرط ميكن �أن يكون �سبًبا الأمل �لر�أ�ص, �إال �أن 
�أوجاع �لر�أ�ص �لقوية و�لتكررة يجب �أن تخ�سع لعاينة �لطبيب.

�أذن,  �أنف,  �لجاورة )عني,  �الأع�ساء  و�أوج��اع  �أمر��ص  بعيًد� عن   
فقد  خمتلفة.  �أ�سباب  عن  تنجم  �أن  ميكن  �لر�أ�ص  �أوج��اع  فاإن  �أ�سنان(, 
يكون �لوجع ناجًما عن ع�سب يف �لوجه, �أو عن �لع�سب �لثلث �لتو�ئم, �أو 

عن �عتال مف�سلي يف �لعنق, �أو عن وجع يف عروق �لوجه.
�أو  نف�سي  �لبحث عن �سبب  �الأ�سباب كلها, يجب  �نتفت هذه  و�إذ�   

�لتفكر مبر�ص يف �لدماغ.
�لنف�سية, يوجد  �لر�أ�ص  و�أوجاع  �الأوجاع �ل�سدية �حلقيقية   وبني 
�سد�ع ن�سف �لر�أ�ص. و�ل�سد�ع: هو �أمل ي�سيب �لر�أ�ص, لكن �أ�سبابه قد 
تكون ناجتة عن �لكبد, �أو �لهاز �له�سمي, �أو �حل�سا�سية �أو عن ��سطر�ب 

نف�سي.
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من  تخفف  لكن  منف�سًا,  �أو  فردًيا  دوًر�  تلعب  �لعو�مل  هذه  كل   
�ل�سبب �الأهم ناجت عن  �أن  �أو تزيد يف حدوثه. ومع ذلك, يبدو  �ل�سد�ع 
��سطر�ب يف تنظيم �الأع�ساب �لحركة لعروق �لدماغ, ورمبا ذ�ت �أ�سل 

حيوي, �أو نتيجة عامل ور�ثي.

ما هي لغة الإ�سارات بني احليوانات؟

تعي�ص �سمن جمموعة,  �لتي  �لقنا�سة  �لفر�سة   متلك �حليو�نات 
فيما  �لتما�سك  ولتثبيت  �لبع�ص  بع�سها  مع  للتو��سل  و��سعة  حركية  لغة 

بينها, ولتن�سيق ن�ساطات �لجموعة.
 ال ميكن روؤية �لكثر من هذه �الإ�سار�ت �إال عن قريب ومنها تعابر 

�لوجه.
 �خرع �حليو�ن لغة �أخرى لات�سال عن بعد, فالكلب مثًا ي�ستخدم 
ذيله �لذي يعرب عن �لعدو�نية عندما يكون م�ستقيًما ويف �متد�د �لعمود 
ا بني قو�ئمه, فهو يعني �لنوع يف حني  �لفقري, وعندما يكون منخف�سً

يعرب عن �ل�سد�قة عندما يلوح من �ليمني على �لي�سار.
 يعرب ذيل �لهر عن جمموعة ت�سرفات, فعندما ي�سعر باأنه مهدد 
ينف�ص وبره ويقو�ص ظهره ويكون ذيله مت�سلًبا وم�ستقيًما ور�جًفا. عندما 
ذيله يف  �نزعاجه من خال حتريك  باللهو يظهر  يرغب  نلهو مع هّر ال 
�إ�سارة الإظهار توتره وخ�سيته وقلقه, وهي دليل �لعدو�نية. تكون حركات 
�لذيل نادرة عند �لهررة �لفر�سة؛ الأنها غر جمدية, فهي عندما ت�سادف 

�الإن�سان تهرب.
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ما هي وظيفة ميكانيكي الطائرات؟

 يقوم هذ� �ليكانيكي بركيب و�سيانة وت�سليح �الأجهزة �لكهربائية 
و�لقيادة,  �لعد�د  عن  م�سوؤول  وهو  �لطائر�ت.  يف  �لوجودة  و�الإلكرونية 
وكب�سات �سرب �لقذ�ئف و�لر�د�ر�ت, و�سبط �لقاذفات و�أجهزة �الإنذ�ر 
�لطر�ن  و�أجهزة  �الت�ساالت  نن�سى  �أن  دون  �ل�سادة,  �ل�سو�ريخ  من 

و�أجهزة �لعر�ص �لتلفازي.
�ل�سانع  يف  �حل��رب��ي  �ل��ط��ر�ن  جم��ال  يف  �ليكانيكي  ه��ذ�  يعمل   

�حلربية.
�لعلمية,  �لبكالوريا  �سهادة  م�ستوى  �الخت�سا�ص  ه��ذ�  ويتطلب   
�حلربي  و�لتعليم  بالتدريب  )تعنى  �الأولية  �لتن�سئة  من  �سهًر�   )14( ثم 
لدة )16(  مهنية  تن�سئة  ثم  �لريا�سية(,  و�لن�ساطات  �لحاربني  وتن�سئة 
وتقنية  �لعلوماتية  �لربجمة  يت�سمن  �ل��ذي  �لتخ�س�ص  قبل  �أ�سبوًعا 
�لطائر�ت  على  �لتدريب  وي��دوم  �لتطابقي.  و�لنطق  �لتتابعية  �الأنظمة 
و�الأ�سو�ت  �لوجات  ودر��سة  �لقيا�سي  �حل�ساب  وفيه  �أ�سبوًعا,   )25(

و�لتقاط �لوجات و�حلا�سبات �لكهربائية و�لقيادة.

من هو مراقب الأر�ساد؟

 م�سوؤول د�ئم عن تقدمي معلومات �الأر�ساد �لوية وتغر�تها �إىل 
�أبر�ج �لر�قبة و�لطائر�ت. ويقوم بتفح�ص �الأحو�ل �لوية على م�ستوى 
�الأر�ص و�لعلو. يح�سل على معطيات حمطات �الأر�ساد �لختلفة, ويقوم 
�لعلومات  وينقل  و�لقبلة  �لر�هنة  لاأو�ساع  �لوية  �لر�ئط  بر�سم 

و�لنتائج �إىل �لوحد�ت �لعينة.



454

حديقة الفقرات الثقافية

من  �سهًر�   )14( ثم  علمية  بكالوريا  �سهادة  �لطلوب  �ل�ستوى   
�لحاربني  وتن�سئة  �حلربي  و�لتعليم  بالتدريب  )تعنى  �الأولية  �لتن�سئة 
و�لن�ساطات �لريا�سية(, ثم تن�سئة مهنية لدة )22( �أ�سبوًعا يف مدر�سة 
عام,  ب�سكل  �لوية  �الأحو�ل  ودر��سة  �لوية  �الأر�ساد  بدر��سة  خمت�سة 
و�الأدو�ت �ل�ستخدمة و�لتحليل و�لتابعة و�لعلوماتية و�الت�ساالت و�لفيزياء 

و�لريا�سيات(.

ما هو جبل اإيفر�ست .. واأين يقع؟

يبلغ  �لتي  �سل�سلة جبال همايا  تنت�سب  و�ل�سني,  �لهند  بني  يقع   
�رتفاع �أعلى قممها, جبل �إيفر�ست )8880( مًر�, وي�سميه �لبليون "�أم 

�لعامل".
 وجبل �إيفر�ست وهو �أعلى جبال �لعامل, زعيم قطيع من )14( قمة 
�لفا�سلة  �لتخوم  �آالف مر. وهو يحدد  �رتفاعها )8(  يف همايا, يفوق 
بني �لنيبال و�لتيبت. وقد كلف ت�سلقه حياة �لكثرين من مت�سلقي �لبال 
يف �لعامل؛ الأنه �سعب جًد� ب�سبب �لعقبات �لكاأد�ء, و�لربد �لقار�ص, وندرة 
حمل  �إىل  �لت�سلق  ي�سطر  �لذي  �الأم��ر  مر,  �آالف   )٩( علو  فوق  �لهو�ء 
�أيار/مايو )1٩53م(,  �أخًر� يف )2٩(  جهاز تنف�سي. وقد مت بلوغ قمته 
وكان �لت�سلق �لنيوزيلندي �دموند هياري ير�فقه �حلمال �لنيبال تن�سنغ 
رئي�سة يف  �أ�سهم ب�سورة  �إجنليزي  ��سم جغر�يف  و�إيفر�ست هو  تورغاي. 
و�سع خريطة دقيقة لتلك �لناطق �لتي كانت غر معروفة متاًما يف �لقرن 

�لتا�سع ع�سر, وتعرف كذلك بلقب "�سقف �لعامل". 



455

حديقة الفقرات الثقافية

ما هو قو�ص قزح؟

ت�ساءل  ولطالا  �لطبيعة,  يف  �ل�ساهد  �أجمل  من  هو  ق��زح  قو�ص   
�لكبر - حاول  �ليوناين  �لفكر  �أر�سطو -  �الإن�سان ماذ� يحدثه؟.. حتى 
تف�سر قو�ص قزح, فقد ظن �أنه �نعكا�ص �أ�سعة �ل�سم�ص بفعل �لطر, وكان 

خمطًئا يف تعليله. 
 �إن �أ�سعة �ل�سم�ص, �أو �ل�سوء �لعادي, هو حًقا مزيج من كل �الألو�ن. 
حافة  �ل�سوء  ي�سرب  عندما  يحدث  ماذ�  �ساهد  قد  منا  و�حد  كل  ولعل 
مر�آة, �أو فقاعة �سابون. فال�سوء �الأبي�ص ينك�سر �إىل �ألو�ن خمتلفة, فرنى 
و�لنيلي,  و�الأزرق,  و�الأخ�سر,  و�الأ�سفر,  و�لربتقال,  �الأحمر,  ذ�ك  �إذ 

و�لبنف�سجي.
و�الألو�ن  �ل�سوء يدعى من�سوًر�,  يك�سر  �أن  �لذي ميكنه  �ل�سيء  �إن   
�لتي تن�ساأ عن ذلك توؤلف جمموعة من �ل�سر�ئط, كل لون يتدرج �إىل �للون 

�لذي يليه, وت�سمى هذه �لجموعة �لطيف.
 وقو�ص قزح هو بكل ب�ساطة طيف متقو�ص �سخم �أو جمموعة �ألو�ن 
ي�سببها �نحال �ل�سوء �لذي مير عرب نقاط �لطر �لت�ساقط �لتي تعمل 

عمل �لن�سور متاًما.
 وقو�ص قزح ال ُيرى �إال خال هطول �الأمطار, وعندما تكون �ل�سم�ص 
و�ل�سم�ص  �لو�سط,  يف  يكون  �أن  للمرء  وينبغي  نف�سه.  �لوقت  يف  م�سرقة 
ور�ءه, و�لطر �أمامه, و�إال تعذر عليه روؤية قو�ص قزح. فال�سم�ص ت�سرق فوق 
كتفه د�خل نقاط �لطر �لتي حتول �ل�سوء �إىل طيف, �أو جمموعة �ألو�ن. 
خط  على  جميًعا  قزح  قو�ص  وو�سط  و�لعينان,  �ل�سم�ص  تكون  �أن  وينبغي 
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م�ستقيم.
�ل�سماء ي�ستحيل عمل مثل هذ�  �ل�سم�ص عالية يف كبد  و�إذ� كانت   
�إال يف �لفرة �ل�سباحية  �أقو��ص قزح ال ُترى  �لط �ل�ستقيم؛ لذ� كانت 
�لبكرة, �أو يف وقٍت متاأخٍر من بعد �لظهرة. فقو�ص قزح �سباًحا يعني �أن 
�ل�سم�ص م�سرقة يف �ل�سرق, و�لطر يت�ساقط يف �لغرب. وقو�ص قزح بعد 
�لظهرة يعني �أن �ل�سم�ص م�سرقة يف �لغرب, و�لطر يت�ساقط يف �ل�سرق.

�أن ظهور قو�ص قزح هو   و�لذين يعتقدون �لر�فات كانو� يظنون 
نذير �سوؤم؛ ذلك �أن �الأرو�ح - يف �عتقادهم - كانت تذهب �إىل �ل�سماء 
فوق ج�سر قو�ص قزح, فاإذ� ما ظهر قو�ص قزح فمعنى ذلك �أن هناك من 

�سيموت. 

ما هي الرطوبة؟

 �إذ� و�سعنا �إبريًقا زجاجًيا فيه ماء مثلج فوق طاولة وتركناه فرة 
�لارجي,  �الإبريق  �سطح  على  �لرطوبة  تتجمع  يحدث؟  فماذ�  ق�سرة, 

لكن من �أين تاأتي �لرطوبة هذه؟ �إن م�سدرها �لهو�ء.
 �لو�قع �أن هناك دوًما رطوبة يف �لهو�ء ب�سكل بخار. ويف حالة �إبريق 
و�أ�سبح  �الإبريق,  من  �لبارد  �ل�سطح  على  تكثف  �لبخار  فاإن  �لثلج,  �لاء 
"�لرطوبة"  وكلمة  �لاء يف �لو غر منظور.  بخار  �أن  هكذ� مرئًيا غر 
تعني, بكل ب�ساطة وجود بخار �لاء يف �لهو�ء, وهو موجود يف كل مكان, 

حتى يف �ل�سحاري �لكربى.
 وهذ� يعني بالطبع �أن ثمة رطوبة دوًما, ولكن �لرطوبة لي�ست هي 
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نف�سها على �لدو�م. فهناك طرق عدة للتعبر عن �لرطوبة, و�ثنتان منها 
تعرفا ب� "�لرطوبة �لطلقة", و"�لرطوبة �لن�سبة".. ولرنى ماذ� تعني كل 

و�حدة منهما. 
 �لرطوبة �لطلقة: هي كمية بخار �لاء يف كل وحدة حجم من �لهو�ء. 
 فهناك كمية من �لذر�ت يف �لقدم �لكعبة �لو�حدة من �لهو�ء, لكن 
ذلك ال يعني لنا �سيًئا كثًر� من �لناحية �لعملية. فاإذ� �سئنا �أن نعلم ما 
�إذ� كنا �سن�سعر بالر�حة �أو ال, فاإن �لو�ب �لقائل: "�أربع ذر�ت بالقدم 
ا �أو رطًبا. �إن �لرطوبة  �لكعبة �لو�حدة" لن يفيدنا �إذ� ما كان �لهو�ء جاَفً
�لتي تتبخر من ج�سمنا �إىل �لهو�ء ب�سهولة جتعلنا نح�ص بالر�حة, وتتوقف 
طاقة �لهو�ء �لبخرة على �حلر�رة, و�لرطوبة �لطلقة ال ت�سر يف قليٍل �أو 

كثر �إىل طاقة �لهو�ء �لبخرة. 
 �أما �لرطوبة �لن�سبية, فيعرب عنها بالن�سبة �لئوية. فاإن "و�حًد� يف 
�لائة" ميثل �لهو�ء �ل�سبع, �أو �لليء كلًيا ببخار �لاء. وكلما �رتفعت درجة 
�حلر�رة ��ستطاع �لهو�ء �أن يحمل كمية �أكرب من بخار �لاء. وهكذ� يف يوم 
قائظ �سديد �حلر�رة تعني ن�سبة )٩0( يف �لائة من حيث �لرطوبة قدًر� 
�إىل  �إزعاجنا  يف  �سبًبا  �ليوم  هذ�  فيكون  �لهو�ء,  يف  �لرطوبة  من  كبًر� 

�أق�سى حد. 

ما هو املاء الع�سر؟

�أماح جتعل �ل�سابون ال يرغي  �لع�سر, هو ماء يحتوي على  �لاء   
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ا على مو�د كيميائية مذ�بة توؤثر على �ل�سابون  ب�سهولة, وهو يحتوي �أي�سً
فتك�سوه بالزبد, و�إذ� كان م�سدر �لاء مناطق كل�سية, وقد �أذيب فيه حجر 

كل�سي, فاإن ذلك يجعل �لاء ع�سًر�. 
 وللماء �لع�سر �سيئات عدة, من ذلك �أن كمية �أكرب من �ل�سابون, 
�أو من م�سحوق �ل�سابون �سرورية للح�سول على رغوة منا�سبة. وف�سًا 
عن ذلك, فاإن �لزبد �أو �لغثاء يظل عالًقا بال�سيء �لغ�سول, كما يرك �لاء 
و�لر�جل,  و�لقدور,  �لعدنية,  �الأباريق  تر�سًبا كثر �حلر��سف يف  �لع�سر 

�الأمر �لذي يخف�ص فعاليتها.
 ولكن بالو�سع معالة �لاء �لع�سر الإز�لة �لكيميائيات غر �لرغوب 
فيها منه, ففي �لنازل ميكن ��ستعمال كميات �سئيلة من �ل�سود� �ل�ستعملة 

للغ�سيل, �أو �لبورق.
 ويف معامل ترقيق �لياه �لكبرة �لتي تزود �لنازل بالاء, فاإن �لاء 
�لكيميائيات.  يزيل  �لذي  �لزيوليت  يدعى  معدن  عرب  ي�سفى  �أو  يقطر 
�لوقت, يبطل  �أنه مع مرور  �إال  �ل�سيليكات,  و�لزيوليت: هو جمموعة من 

مفعول �لزيوليت, ولكن بالو�سع ��ستعادته بغ�سله بالاء �لالح. 
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ما هو �سبب اأحالمنا؟

لنبد�أ بالقول ماذ� ي�سبب �أحامنا؟.. فاأحامنا ال تاأتي من "عامٍل 
�آخر", وهي لي�ست ر�سائل من م�سدر خارجي, كما �أنها لي�ست نظرة �إىل 

�ل�ستقبل, وال هي تتكهن �أو تتنباأ ب�سيء. 
 �إن الأحامنا عاقة ما بانفعاالتنا وخماوفنا, ورغباتنا �ل�سديدة, 
على  يوؤثر  �أن  "�لارج" ميكن  يف  ما  �سيًئا  لكن  وذكرياتنا..  وحاجاتنا, 
ما نحلم به. فاإذ� كان �لرء جائًعا �أو متعًبا �أو ي�سعر بالربد, فاإن �أحامه 
ميكن �أن تت�سمن هذ� �الإح�سا�ص. و�إذ� ما �سقطت �الأغطية عن فر��سك 
و�أنت نائم, ميكنك �أن حتلم باأنك نائم, ميكنك �أن حتلم باأنك فوق جبل 
من  تنبثق  �أن  ميكن  �لليلة  منا  �لو�حد  ير�ه  �لذي  �حللم  فمادة  جليدي, 

�الختبار�ت �لتي �سيمر بها يف يومه.
 �إًذ�, فاإن "حمتوى" �حللم هذ� ي�سدر عن �سيء يوؤثر على �لرء وهو 
�إلخ..(  �أو ي�سعر بانزعاج,  �أو ي�سمع �سوًتا,  �إما ي�سعر بالربد,  نائم )فهو 
و�الهتمامات  و�لدو�فع  �لقدمية,  �ختبار�ته  ي�ستخدم  �أن  كذلك,  وميكن 
�لتي تكون لديه. ومن هنا, كان قو�م �أحام �الأوالد �ل�سحرة و�لنيات, 
يحلمون  و�لياع  �لدر�سية,  باالمتحانات  منهم  �الآخ��رون  يحلم  حني  يف 
يحلمون  �لوطن  �إىل  و�حلنني  بالفرقة  يح�سون  �لذين  و�لنود  بالطعام, 

باأ�سرهم, و�ل�ساجني باحلرية.
كل  تكون  وعندما  نومنا,  �أثناء  ماذ� يحدث يف  ترينا  وهذه ق�سة   
رغباتنا وحاجاتنا جمتمعة مًعا يف حلم. كان �أحدهم نائًما, ففرك ظاهر 
يده بقطن ممت�ص؛ فحلم �أنه يف �ل�ست�سفى, وحبيبته تزوره, جال�سة فوق 

�سريره, وهي تلم�ص يده.
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 وهناك �أنا�ص يدعون حمللني نف�سانيني, قامو� بدر��سة خا�سة حول 
لاذ� نحلم مبا نحلم به؟ وما معنى هذه �الأحام؟ ولكن تف�سرهم لاأحام 
�أن  مل يحظ قبول �لميع, لكنه يقدم �قر�ًبا مهًما من �ل�سكلة, وتوقنا 
�الأحام هي تعبر�ت عن رغباتنا �لتي مل تتحقق, وتوقنا �لحبط. وبعبارة 

�أخرى, فاإن �حللم هو طريقة لتحقيق �لرء رغبته.
 خال فرة �لنوم وفًقا لهذه �لنظرية تكون رغباتنا كذلك نائمة. 
ويكون بو�سعنا �لتعبر عما نرغب فيه حًقا, �أو نح�ص به؛ لذ� نقوم بذلك 
يف �حللم, وبذلك نوفر منفًذ� لرغباتنا, ورمبا كانت رغباٍت مل ندِر حتى 

بوجودها فينا. 

ما هي عالقة طول العمر بنوع العمل؟

 قام �الإجنليز يف �الآونة �الأخرة باإح�ساء تناولو� فيه طول �حلياة 
�لب�سرية يف خمتلف �لهن, فتبني �أن �لز�رعني ورجال �الإكلرو�ص - على 
متو�سط  يبلغ  �إذ  �لطويلة؛  �حلياة  يف  حًظا  �لنا�ص  �أ�سعد  هم   - يبدو  ما 
�ل�سيا�سة  وياأتي بعدهم رجال  ما يعي�سون على وجه �الأر�ص )٧0( �سنة, 

و�لق�ساة, ومن ثم �لفلكيون و�ل�سحفيون �لذين يعي�سون حتى �ل�)68(.
 �أما متو�سط عمر موظفي �ل�سكك �حلديدية فهو )62( �سنة, فاإذ� 
 )3( تبلغ  زي��ادة  من  يفيد  فاإنه  رئي�ص حمطة  رتبة  منهم  �لو�حد  بلغ  ما 

�سنو�ت.
 و�أما �لهن �الأدبية, فاإن ن�سبة طول �حلياة تتوقف على �لفرع �لذي 

يتخ�س�ص فيه �الأديب, فال�سعر�ء يعي�سون حتى �سن �ل�)6٧(.
 �سوى �أن �ل�ساعر �لعبقري يجد �أن هذ� �لعدل ينخف�ص �إىل �لن�سف.
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�أما  �ل����)60(,  حد  و�لرو�ئيون  �ل����)65(,  حد  يبلغون  و�ل��وؤرخ��ون   
�لناثرون و�لتاأنقون فا يتجاوزون �ل�)52( من �لعمر, ويبلغ متو�سط عمر 

�لر�سامني و�لنحاتني )62( �سنة.
 موظفو �لكاتب يق�سون يف �سن �ل�)66(, وموظفو �حلكومة يف �سن 
�ل�)60(, و�لباعة وعمال �لناجم يف �ل�)55(, و�سائقو �لركبات �لثقيلة يف 
�ل�)3٩(, ومل يذكر �الإح�ساء �سيًئا عن �أولئك �لذين ال يقومون باأي عمل.
يتعر�سون لطر  �لعمل  �لعاطلني عن  هوؤالء  �أن  نعلم جيًد�  لكننا   

�لوت �لفاجئ �لعنيف.

ما هو الأمل؟

�أج�سادهم. ح�سًنا,  باأمٍل يف  �ل�سعور  منا طالا متنو� عدم   كثرون 
باالأمل,  �الإح�سا�ص  ن�ستطيع  الأننا  �أنف�سنا حمظوظني؛  نعترب  �أن  لنا  ينبغي 
فاالأمل هو �لو�قي لنا, فلو �أننا الن�سعر باأمل �ل�سر�ص, لا كنا نهتم بها يف 
و�إذ� مل نكن نح�ص باالأمل عندما  �إنقاذها,  �لوقت �لنا�سب, ون�سعى على 

نلم�ص �سيًئا حاًر� لت�سببنا الأنف�سنا باأذى خطر.
من  مينعهم  مبر�ص  م�سابون  �لنا�ص  بع�ص  �أن  يعلمون  وقليلون   
�الإح�سا�ص ببع�ص �أنو�ع �الأمل, ويعرف هذ� �لر�ص بتكهف �لنخاع, وهو د�ء 
من �أدو�ء �حلبل �ل�سوكي, يحل فيه حمل �لن�سيج �لع�سبي جتويف مليء 
ب�سائل معني. فال�ساب بهذ� �لد�ء ميكنه �أن يلم�ص �الأ�سياء �حلارة دون 
ما  لكن  بذلك,  �ل�سعور  دون  يده  ر�حة  يغرز ظفًر� يف  �أو  بها,  �الإح�سا�ص 
يحدث لهوؤالء �الأ�سخا�ص هو �أنهم ي�سيبون �أنف�سهم -غالًبا- باأذى كبر, 
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فيحرقون بع�ص �أن�سجتهم, وي�سابون بجر�ٍح دون �أن يعنو� بها؛ وذلك كله 
الأنهم مل ي�سعرو� باالأمل لكي ينبههم �إىل �أن ثمة �سيًئا خاطًئا.

 و�لغريب يف �الأمر �أن �لعلم مل يتمكن حتى �الآن من تف�سر كيفية 
ن�سوء �الأمل. و�لعتقد �أن �الأمل �سببه �أذى ي�سيب �أطر�ف �الأع�ساب �حلرة 
يف �للد ولهذ� �ل�سبب فاإن �إثارة �سعيفة جًد� لن حتدث �ألًا. ومبعنى �آخر: 
"�إح�سا�ص",  �أنه  على  ما  �سيًئا  تلتقط  �لع�سبية يف �للد  �الأطر�ف  هذه 
لكن, ما مل يكن فيه �سيء كثر من �لطاقة, فاإننا ال ن�سعر به كاأمٍل. ففي 
�سيء حاٍر جًد� تتحرك �لزيئات بطاقة هائلة؛ ولذ� نح�ص باالأمل عندما 

نلم�سه.
 ولي�ص للج�سم, على قدر معرفتنا �أية "متقبات" �أو �أع�ساء ح�ص 
لاأمل, لكن يبدو �أن هناك �أع�ساًبا خا�سة توؤدي من �لو�سع �لذي مت فيه 

تلقي �لنبه �سعوًد� يف �حلبل �ل�سوكي �إىل �لدماغ. 
�الأمل  باإح�سا�ص  للمنبهات  ت�ستجيب  �لتي  �للد  على  �الأماكن  �إن   
�ل�سم  يف  موزعة  �لو��سع  هذه  ولي�ست  �الأمل",  "مو��سع  با�سم  تعرف 
يف  ولكن  تقريًبا.  �أمل  مو��سع  �أية  فيها  لي�ص  �أماكن  ثمة  الأن  بالت�ساوي؛ 
�لتو�سط هناك مو�سع �أمل و�حد لكل جزء يف �للد ال يزيد حجمه على 

�لرقم )5(.
�للد,  على  موزعة  �أمل  مو�سع  مايني   )3( هناك  يكون  وهكذ�   

حيث ميكن �أن يحدث �الأمل.
�أن��و�ع عدة من �الأمل؛ مثل: �الح��ر�ق, و�ل��رح, و�لتاآكل,   وهناك 
من  مزيج  رمبا  هو  كاأمل  به  ن�سعر  وما   ... �إلخ  يغرز,  ما  ب�سيء  و�ل�سعور 
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�أحا�سي�ص مبا فيها: �ل�سغط, و�حلر�رة �لرتفعة, وما �ساكل. ومن هنا كان 
�الأمل "تركيًبا" من �أحا�سي�ص مزعجة.

ما هو النوام؟

 �لنو�م هو مر�ص منت�سر يف �أ�سقاع كثرة من �إفريقيا �ال�ستو�ئية, 
�الإن�سان  ي�سيب  وه��و  و�ل��ه��ز�ل,  و�الرت��ع��اد  و�لنعا�ص,  باحلمى  ويتميز 

و�حليو�ن على �ل�سو�ء.
 ويت�سبب بهذه �لعدوى حيو�نات دنيا طفيلية ت�سمى �لثقبيات, وهذه 

�لطفيليات, �أو �لر�ثيم حتملها ذبابة مر�ص �لنوم وتدعى �ل�سذ�ة.

ما هي ال�سكتة الدماغية؟

 �ل�سكتة, �أو �ل�سكتة �لدماغية, هي نوع من �الإ�سابة يف �لدماغ. 
 عندما حتدث �ل�سكتة يقطع تدفق �لدم �إىل جزء من �لدماغ فجاأة, 

ونتيجة ذلك, ت�ساب باالأذى كل �لبنيات �لت�سلة بهذ� �لزء.
 هناك �أمور عدة ميكن �أن ت�سبب هذ� �لتق�سر من جانب �لدم يف 
�أحد �الأوعية �لدموية وي�سبب نزًفا.  �أجز�ء من �لدماغ, فقد يتمزق  بلوغ 
وقد تتكون جلطة د�خل وعاء دموي, ويعرف هذ� بالرث, وميكن �أن يكون 
هناك تقل�ص يف �سريان ما, �أو �أن ين�سد وعاء دموي ب�سبب ج�سم �سغر, 

غالًبا ما يكون جلطة دموية, ي�سبح يف جمرى �لدم.
�دة. وترتبط �ل�سد�دة عامة, مبر�ص يف �لقلب,   ويعرف هذ� بال�سدَّ
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ا. ولكن ميكن �أن حتدث يف �أمر��ص �أخرى �أي�سً
ذلك  �إن  �لدماغية.  �ل�سكتة  ي�سبب  لا  �أهمية  ال  �لتلف,  جهة  من   
�لزء من �لدماغ �لذي متر عربه �لعروق �لتي ت�سبط حركاتنا �لطوعية, 
�أن  ميكن  و�لروؤية  و�للم�ص,  و�حل��ر�رة,  �الأمل,  �إىل  بالن�سبة  و�أحا�سي�سنا 

يتلف.
�أنه ميكن  �الأمر  و�لغريب يف  لل�سكتة هو �لرث,  �الأعم  �ل�سبب  �إن   
�أن ي�ساب �الإن�سان بهذ� �لنوع من �ل�سكتة عقب فرة من عدم �لن�ساط. 
�أو  �أو �ساقه,  �أن ذر�عه,  �أن ينه�ص �لرء يف �ل�سباح ليكت�سف  مثال ذلك 
حتى جانًبا كامًا من ج�سمه عقيم, وغر ذي عناء. ولعله يكت�سف �أنه ال 

ي�ستطيع �لكام كما يجب, �أو حتى ال ي�ستطيع �لنطق �ألبتة. 
�أمل  �ل�سكتة لديهم  �لنوع من  �لذين ي�سابون بهذ�  �الأ�سخا�ص  �إن   

كبر بال�سفاء, لكن غالًبا ما يخلف ذلك فيهم نوًعا من �لعجز. 
�أن يعرف ما ت�سبب بها؛ ولذ�  �ل�سكتة, ينبغي للطبيب   يف معالة 
فهو يحتاج �إىل �الطاع على �لتاريخ �لر�سي للم�ساب. و�لذين ي�سابون 
بال�سلل بطريقة ما جر�ء �ل�سكتة, ميكن �إعادة تاأهيلهم, �أي �أنهم يدربون 
يت�سمن  وه��ذ�  بال�سلل.  �أ�سيب  �ل��ذي  �لع�سو  ��ستخد�م  ي�ستعيدو�  لكي 

��ستخد�م �لع�سات و�لقدرة على �لنطق جمّدًد�. 
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ما هي احلمى الرثيية؟

�أمر��ص �لقلب  �إحدى  �أو حمى �لروماتيزم, وهي   �حلمى �لرثيية, 
�لتي ت�سيب غالًبا �الأ�سخا�ص �سغار �ل�سن. ول�سوء �لطالع �أن هذ� �لر�ص 
ميكن �أن ينتج عنه �أذى خطر ود�ئم للقلب, ومن هنا كان على من ي�سكو 
من هذه �حلمى �أن يكون �سديد �لعناية ب�سحته, وحذًر� جًد�, �سوى �أنه 

ي�ستطيع �أن يحيا حياة عادية ون�سطة نوًعا ما.
 يبدو �أن �سبب �حلمى �لرثيية هو �الإ�سابة بنوع من �لبكتريا. 

 و�ل�سخ�ص �لذي ي�ساب بها يكون ح�سا�ًسا بالن�سبة �إىل هذ� �لنوع 
�لا�ص من �لبكتريا. ورمبا كان ذلك نتيجة �لور�ثة. 

 ولل�سن على ما يبدو عاقة كبرة باالإ�سابة بهذ� �لر�ص؛ فالذين 
تر�وح �أعمارهم بني �ل�ساد�سة و�لتا�سعة ع�سرة ي�سابون به غالًبا, و�لذين 

هم �أ�سغر �سًنا �أو �أكرب, ي�ستبعد �أن ي�سابو� به. 
�أ�سا�سها  هذه  �لروماتيزم  بحمى  �الإ�سابة  ح��االت  كل  �أن  ويظهر   
يتكاثر  مكور  بكتر  )وهو  �لعقدي  �لكور  با�سم  تعرف  ببكريا  �الإ�سابة 
باالنق�سام يف �جتاه و�حد فقط حمدًثا �سا�سل �أو عقوًد�(؛ ولذ� يحتمل �أن 
ين�ساأ عقب �إ�سابة �حلنجرة بهذه �لبكريا, �أو عقب �لتهاب �للوزتني, �أو 
�الإ�سابة يف �الأنف, �أو �حلمى �لقرمزية. ومن هنا كان من �الأهمية مبكان 

معالة مثل هذه �الأمر��ص �لعدية على �لفور وحتت �إ�سر�ف �لطبيب. 
يتجاهلها  بحيث  طفيفة  �لرثيية  �حلمى  �أعر��ص  تكون  ما  كثًر�   
�لرء كلًيا. غر �أن �لطبيب ميكن �أن يتبني �حلالة, ورمبا �ساعد عاجه 
على �حلوؤول دون تفاقم �لر�ص. و�أحياًنا عندما ي�سكو �الأوالد مما ن�سميه 
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�سعيفة حلمى  نوبة  يعانون  �حلقيقة-  يكونون -يف  فاإنهم  �لنمو",  "�آالم 
�لروماتيزم, وينبغي �أن يفح�سهم �لطبيب على �لفور. 

وبخا�سة  �لفا�سل,  يف  غالًبا  �لرثيية  حلمى  �لر�فقة  �الآالم  تن�ساأ   
�حلمى  ذل��ك  ي�سحب  �أن  ميكن  �حل��ادة  �حل��االت  ويف  و�ل��ك��وع.  �لركبة 

�لرتفعة جًد�. وتتورم �لفا�سل وحتمر, وت�سبح طرية, وموؤلة جًد�.
�أحو�ٍل كثرة  نتوء�ت حتت �للد, وذلك يف  ا يكون هناك  و�أحياًنً  
�إ�سارة �إىل �أن �حلالة خطرة. وت�ستدعي معالة هذ� �لر�ص عناية طبية 

متو��سلة. 

ما هي الغريزة؟

�ختيارية  �أو  �إر�دية  هي  بها  نقوم  حركة  كل  �أن  يعتقد  معظمنا   
ذلك,  نود  الأننا  نت�سافح  �أو  ذلك,  نريد  الأننا  نقف  �أو  جنل�ص  �أن  �أي 

جًر�. وهلم 
 غر �أن حركات �لب�سر وكل �لكائنات �حلية ال ميكن تف�سرها بهذه 
�ل�سهولة. مثًا عندما متتطي در�جة, ميكن �أن تقوم بعدد من �حلركات 
دون �أن تفكر حتى فيها و�أنت تقوم بها هذه �حلركات هي نتيجة �لتعلم 

و�لربة.
 �الآن, لنفر�ص �أنك ل�ست �سيًئا حاًر�, و�سحبت �أ�سبعك فوًر�. 

 فاأنت مل تفكر يف �سحب �أ�سبعك, لكنك فعلت ذلك, هذه �حلركة 
هي �لفعل �لنعك�ص, �أو �لفعل �لا�إر�دي.
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�أي تفكر من  ثالث من �حلركة يحدث دون  نوع  �إىل  �الآن   ون�سل 
جانبك, �أنت جائع, ولكنك ال تقول بينك وبني نف�سك: "�أنا جائع, �ساأبحث 
عن طعام". بل �إنك تعمد من فورك لتاأتي بالطعام, هذ� �لنوع من �حلركة 

ميكن �أن يو�سف باأنه غريزة. 
حًقا,  غر�ئز  للب�سر  كان  �إذ�  ما  على  بعد  �لنف�ص  علماء  يتفق  مل   
�سائر  �أن  نعلم  ولكننا  �إلخ..  بال�سغار  و�لعناية  �لطعام,  �لبحث عن  مثل 
�حليو�نات تت�سرف ح�سب �لغريزة. فالغريزة: هي حركة تقوم بعمل ما 

دومنا تفكر من جانب �لقائم بهذ� �لعمل. 
 مثال ذلك �أن �لع�سفور �لذي يبني ع�سه, يجمع �لق�ص, و�لع�سب, 
جتعل  بطريقة  �إفريز  �أو  غ�سن,  فوق  كلها  يرتبها  ثم  و�لوبر,  و�الألياف, 
�أع�سا�ص �لع�سافر �الأخرى  �لع�سب مرتفعا نوعا ما, وثابتا, ومثل �سائر 
من �لنوع نف�سه, و�ل�سيء �لوحيد �لذي ميكن �أن يف�سر مثل هذ� �لت�سرف 

هو �لغريزة. 
 �حلركة �لغريزية تنفذ دوما الأن ثمة د�فعا طبيعيا د�خل �لخلوق 
�أنه رمبا جعلت  و�لو�قع  �لتز�وج(,  و�لرغبة يف  )مثل �لوع, و�لوف, 
�إفر�ز�ت بع�ص �لغدد يف �ل�سم �لع�سفور �أو �حليو�ن يقوم مبا ن�سيمه 
�الأم��وي��ة,  و�لعناية  و�ل��ت��ز�وج,  �لطعام,  عن  فالبحث  غريزيا.  عمًا 
�ل�ستاء - كلها متعلقة بعمل �لغدد يف  �أي �سبات  و�لهجرة, و�الإ�سبات - 

�لع�سفور.
 وتكاد كل �حليو�نات تتمتع ببع�ص �لت�سرف �لغريزي لتلبية حاجة 

حيوية من حاجات �ل�سد.
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ما هي الوراثة؟

 كل متع�ٍص جديد )بد�ئيات وحقيقيات �لنو�ة(, �سو�ء �أكان نباًتا, 
�أم �سمكة, �أم حيو�ًنا, �أم ب�سًر� ي�سبه و�لديه, ومع ذلك فهو يختلف عنهما. 
مثال ذلك �أن �الأوالد ميكن �أن ي�سبهو� �أحد �لو�لدين, لكن عادة ما يكون 
�أوالدهما  �أورثا  �لو�لدين  �أن  لهم بع�ص مامح كل منهما, وما حدث هو 
ت�سبه  كيف  در��سة  هي  فالور�ثة  �إذن,  �ل�سائ�ص.  �أو  �ل�سفات  بع�ص 

�لذرية �لو�لدين. 
جزيئات  هي  و�لينات  �لينة,  �أو  �لورثة  �لور�ثة  وح��دة  ت�سمى   
كبرة توجد يف �لنو�ة يف كل من خايا �ل�سائل �لنوي, وخايا �لبي�سة. 
ود�خل نو�ة كل خلية هنالك خيوط طويلة ورفيعة تدعى �لكرومو�سومات 

وهي �لتي حتمل �لينات. 
 ولا كانت �لكرومو�سومات �أزو�ًجا دوًما, فاإن جيناتها كذلك �أزو�ج. 
 وميكن �أن حتتوي كرومو�سومات �للية مئات �الآالف من �لينات 

�الأزو�ج. 
 وكل زوجني من �لينات ي�سبط و�حًد� من �لامح �لا�سة بالتع�سي 

�أو �أكرث, من مثل �ل�سعر, و�سكل �الأنف, وحجم �ل�سم, �إىل ما هنالك.
 هناك قو�نني عدة للور�ثة, �الأمر �لذي يعني �أن �لعملية تتم بطرق 
وكل  "عامل" مفرد,  على  تتوقف  �لوروثة  �ل�سمة  �أن  ذلك:  مثال  معينة, 
عامل يت�سرف با�ستقالية تامة. وكون �سمة معينة موروثة من �لو�لدين, 
ال يعني �أن �أية �سمة �أخرى ينبغي بال�سرورة �أن تكون موروثة. مبعنى �آخر 

لي�ص للعو�مل �أو �لينات, �أية عاقة بع�سها ببع�ص. 
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 يحمل بع�ص �لينات �سمات هي �لغالبة �أو �لنافرة, وبع�سها �الآخر 
ور�ثية  �أو منفورة )�سفة  �أي �سفة مكبوتة  "متنحية",  يحمل �سمات هي 
نا�سئة عن جينة �أو مورثة ذ�ت فعالية كيميائية حيوية �أ�سعف من مورثة 
�ل�سعر  جينة  �أن  ذلك:  مثال  �لنافرة(.  �أو  �لغالبة  بالورثة  تعرف  �أخرى 
�لجعد يبدو �أنها غالبة بالن�سبة �إىل جينة �ل�سعر �الأمل�ص, وعندما يكون 
كا �لو�لدين ذ� �سعر �أجعد فاإنهما يرزقان عادة �أوالًد� ذوي �سعر �أجعد. 
ولكن �إذ� كان من �لو�لدين من يحمل جينة منتحية لل�سعر �الأمل�ص, فاإن 

بع�ص �الأوالد ميكن �أن يكونو� ذوي �سعر �أمل�ص.
ك�لون  �لب�سرية  �ل�سفات  �أو  �ل�سمات  هذه  مثل  �لعلماء  در�ص  لقد   
يعلمو� كيف  �أن  ي�ستطيعون  باتو� عادًة  و�للد, بحيث  و�ل�سعر,  �لعينني, 

�ستورث �إىل �أ�سخا�ص يكون تاريخ �أ�سرهم معروًفا طو�ل �أجيال. 

ما هو الإيدز

ما هو الإيدز؟ :
 هو فرو�ص يهاجم خايا �لهاز �لناعي �ل�سوؤولة عن �لدفاع عن 
�ل�سم �سد �أنو�ع �لعدوى �لختلفة و�أنو�ع معينة من �ل�سرطان, ومن ثم 

يفقد �الإن�سان قدرته على مقاومة �لر�ثيم �لعدية و�ل�سرطانات.
 ي�سمى هذ� �لفرو�ص "فرو�ص نق�ص �لناعة �لب�سري".

 و�ال�سم �لعلمي لر�ص �الإيدز هو "متازمة �لعوز �لناعي �لكت�سب" 
�أو "متازمة نق�ص �لناعة �لكت�سب".
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 وال يوجد �إىل �الآن عاج ي�سفي هذ� �لر�ص؛ لذلك ت�ستمر �الإ�سابة 
به مدى �حلياة.

 ما هي اأعرا�س املر�س؟ :
 مير �لري�ص بفرة ح�سانة, وهي �لدة �لفا�سلة بني حدوث �لعدوى 
وبني ظهور �الأعر��ص �لوؤكدة للمر�ص, وهي مدة غر معروفة على وجه 
يف  وتكون  �سنو�ت,  وع��دة  �سهور   )6( بني  ت��ر�وح  �أنها  يبدو  �إذ  �لدقة؛ 

�لتو�سط �سنة عند �الأطفال, و)5( �سنو�ت يف �لبالغني.
-50( يعاين  �ل�سم,  �لفرو�ص  دخول  من  �أ�سابيع   )4  -3( بعد   
٧0%( من �ل�سابني توعًكا وخمواًل و�أًلا يف �حللق و�عتال �لعقد �لليمفاوية 

و�آالًما ع�سلية وتعًبا و�سد�ًعا وظهور طفح بقعي على �لذع.
تختفي  ثم  �أ�سابيع,   )3( �أو  �أ�سبوعني  لدة  �الأعر��ص  هذه  ت�ستمر   

ويدخل �لر�ص يف طور �لكمون.
خالها  يتكاثر  �سنو�ت  عدة  �إىل  �سهور  من  �لكمون  طور  ي�ستمر   

�لفرو�ص وي�سيب �أكرب كمية ممكنة من خايا �لهاز �لناعي.
 يف �لرحلة �لتالية تظهر �أعر��ص على �سكل ت�سخم منت�سر وم�ستدمي 
�الأقل مع عدم وجود �سبب  �أ�سهر على  �لليمفاوية, وتدوم )3(  �لعقد  يف 

لهذ� �العتال.

كيف ينتقل الإيدز؟ :
للوقاية, ويتم  �لعدوى قابلة  �أن جميع طرق نقل   من ح�سن �حلظ 

�نتقال �لعدوى بهذ� �لفرو�ص بالطرق �لتالية:
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�أو  �لطبيعي  �لن�سي  �الت�سال  هي  للعدوى  �لرئي�سة  �لطريقة   -1
�ل�ساذ ب�سخ�ص م�ساب, ووجود �أمر��ص جن�سية �أخرى ي�ساعف �حتماالت 

�لعدوى.
�للوثة  م�ستقاته  �أو  �لدم  نقل  طريق  عن  كذلك  �لعدوى  تنتقل   -2

بالفرو�ص.
3- زر�عة �الأع�ساء )كلية, كبد, قلب( من متربع م�ساب.

4- ��ستخد�م �إبر �أو �أدو�ت حادة �أو ثاقبة للجلد ملوثة, مثل �أمو��ص 
�حلاقة �أو �أدو�ت �لو�سم.

5- عن طريق �الأم �إىل �لنني, يف �أثناء �حلمل, �أو �إىل وليدها, يف 
�أثناء والدته, �أو عن طريق �لر�ساعة �لطبيعية )بو��سطة �لثدي(.

وقد �ت�سح �أن فرو�ص �الإيدز ال ينتقل عرب �لمار�سات �الجتماعية غر 
�لن�سية, وال ينتقل عرب �لهو�ء �أو �لغذ�ء �أو �لاء �أو �حل�سر�ت �أو �لام�سة, 

ومل تظهر �أية حالة �إيدز نتيجة �ل�ساركة يف غرف �لدر��سة �أو �حلمامات.

ما هو الربد العادي اأو الزكام؟

فرو�سية  �إ�سابة  وهو  �سيوًعا,  �لعدية  �الأم��ر����ص  �أك��رث  هو  �ل��ربد   
بالام�سة.  �لعدوى  �ل�سديد  �حلاد  �لنوع  من  �لعليا  �لتنف�سية  للم�سالك 
وثمة عدد من �لفرو�سات ال يقل عن �ل�)20( تبني �أنها ت�سبب �أنو�ع �لربد, 
كان.  ما  كائنا  ما,  ل�سبب  �نخف�ست مناعته  وقد ت�سيب كل �سخ�ص قد 
�حليويات  م�ساد�ت  حيال  منيعة  �لظروف,  ل�سوء  هي  �لربد  وفرو�سات 
�حلالية, كما �أنه مل يهتد بعد �إىل لقاح و�ق ذي فاعلية حقيقية تقاومها 

يف جميع �لظروف.
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لدة  �إال  مناعة  متنحه  ال  بالربد  ما  �سخ�ص  �إ�سابة  فاإن  وكذلك,   
ق�سرة. وكثٌر من �لنا�ص ي�سابون بب�سع وعكات من �لربد يف كل عام.

ما هو اللتهاب الرئوي

 هو �لتهاب حاد بالرئة �أو عدوى حادة بها, ولقد كان فيما م�سى من 
�أهم �أ�سباب �لوفيات, فكانت تعزى �إليه و�حدة من بني كل �أربع, وال يز�ل 
له خطره بني �الأطفال و�ل�سنني ب�سفة خا�سة؛ لعدم حتملهم �الإ�سابة به. 
�الأدوية  ب�سبب  بدرجة كبرة,  به  �لوفاة  ن�سبة  �نخف�ست  ومع ذلك, فقد 

وو�سائل �لعاج �حلديثة.
بكتري  �إما  �لعدي  �لرئوي  �اللتهاب  و�لعاج:  و�الأعر��ص  �الأنو�ع   
و�إما فرو�سي. و�إما �بتد�ئي و�إما ثانوي )�أي من م�ساعفات مر�ص �آخر(.
وهو �إما ي�سيب �إحدى �لرئتني و�إما �الثناين مًعا. و�أهم �أ�سبابه �لكور�ت 
�لرئوية. وتوجد هذه �لكور�ت بالفم و�حللق د�ئًما. وال حتدث �سرًر� �إال 
�أو  �لر�ص  �أو  �ل�سديد  �لربد  بعامل  كبرة  قلة  �ل�سم  مقاومة  قلَّت  �إذ� 
�نت�سار �لر�ص.  �لعمر عامل يف  �أو �سعف �سحي عام.  �لت�سمم �لكحول 
و�إذ� قلت مقاومة �لري�ص �أو ��ستدت قوة �لبكريا, فاإنها جتتاح �لرئتني 

ويحدث �اللتهاب �لرئوي.
من  �لتقليل  ف�سل  و�للفوناميد�ت  �حليوية  للم�ساد�ت  كان  ولقد   
خطر �لر�ص, وقد ت�سفيه متاًما يف بع�ص �الأحو�ل. ويجب �ال�ستمر�ر يف 

تناول هذه �الأدوية لدة �أ�سبوع بعد �سفاء �لري�ص؛ لنع �النتكا�ص.
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طــرائــــف

يرى كثري من املفكرين اأن ال�سحك والبت�سامة من اأقوى الأ�سباب التي 
تدفع الإن�سان ليكون اأكرث فاعلية واإنتاًجا.

 وتخل�ض تو�سياتهم: اأن يكون اجلميع - كل بح�سب موقعه على �ستى 
�سروب احلياة - اإذا اأراد اأن يعي�ض مطمئًنا مرتاًحا �سعيًدا اأن يكون مرًحا مبت�سًما 
�ساحًكا، وهذا من �ساأنه اأن ي�سنع جًوا من النقاء وال�سفاء وطرد ال�ساآمة وامللل 

والقلق من هذه احلياة.
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الــذي ل يعرف كيف  الرجل  "اإن  ال�سينيون يف حكمة يرددونها:  يقول 
يبت�سم ل ينبغي له اأن يفتح متجًرا".

 وقد و�سف عدد من العلماء ال�سحك باأنه اختالجات عقلية ت�ستهلك 
الكميات الفائ�سة من التوتر.

 ول غرو، فاإن ال�سحك - واأعني به ال�سحك املعتدل - بل�سم للروح ودواء 
للنف�ض وراحة للخاطر املكدود بعد اجلهد والعمل. والبت�سامة وال�سحك فن 

من فنون احلياة ل يرغب الكثري اأن يتعلمه، رغم �سهولته وي�سره.

 يقول اأبو الدرداء - ر�سي اهلل عنه- : اإين لأجم فوؤادي ببع�ض الباطل 
احلق. املباح" لأن�سط  اللهو  "اأي 

اأبو الفرج بن اجلوزي: ما زال العلماء الأفا�سل يعجبهم امللح،   ويقول 
ويه�سون لها؛ لأنها جتم النف�ض وتريح النف�ض، وتريح القلب من كد الفكر.

 وتقول احلكمة: ابت�سم لغرميك ي�ساحمك، ول�سديقك يفديك.

 واعلم اأين لو ا�ستطردت يف ذكر فوائد ال�سحك وال�ستجمام على النف�ض 
الب�سرية لت�سع املقام، ولكن يكفي من القالدة ما اأحاط بالعنق.

الكتئاب  اأعرا�ض  اأن معظم  والدرا�سات  الأبحاث  توؤكد  اأحدهم:  يقول   
وامللل يجعل الإن�سان �سجًرا ملوًل ثائًرا ع�سبي املزاج.

 والــو�ــســفــة الــتــي ي�سفها اجلــمــيــع ملــثــل هـــذه احلــــال هــي الــلــجــوء اإيل 
ال�سحك؛،فال�سحك يتيح لالإن�سان موا�سلة عمله بروح معنوية مرتفعة ويف 

حيوية ون�ساط )(. 
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الــطــرائــف  جــانــب  نهمل  األ  الثقافية  اأن�سطتنا  يف  نــحــن  علينا  لــــذا..   
واللطائف، فهي تعمل عمل امللح يف الطعام يوؤخذ منه القليل، لكن دونه قد ل 

يوؤكل الطعام األبتة.

فينبغي اأن نخ�س�ض طرفة اأو طرفتني يف الأ�سبوع لطرحها عرب منرب 
الإذاعة املدر�سية، مع احلر�ض على البعد عن الطرائف العامية التي ل هدف 
من وراء الكثري منها �سوى ال�سحك فقط، بل ينبغي احلر�ض على الطرائف 
والتفكري، عالوة  الفائدة  �سيء من  ورائها ح�سول  يرجى من  والتي  الهادفة 

على اإ�ساعتها جلو املرح وال�سرور.
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دكتوراه فخرية لـ ) بغل (

ُمنح بغل �سهادة دكتور�ه فخرية من جامعة يال �لعريقة )للم�ساهمة 
من  كيلوجر�ًما   )36( �لبغل  نقل  فقد  �لعلوم(؛  تقدم  يف  قدمها  �لتي 

�ل�سخور خم�س�سة لفريق من �ليولوجيني يف �لامعة. 
و�سلمت وثيقة حتمل توقيع �أكرب �ل�سوؤولني يف �لامعة ومتنح لقب 
�أثناء �حتفال جرى  �إىل �لود بلوز, )10( �سنو�ت, يف  )دكتور�ه فخرية( 
يف �ساحة بورت �أجنل�ص بوالية و��سنطن و�أو�سح �لربف�سور مارك بروندن 
رئي�ص فريق �ليولوجيني, و�لذي �أو�سى مبنح �لدكتور�ه �إىل �لبغل: »�إننا 
يحمل  بغل  �أول  �لبغل  هذ�  �أ�سبح  وهكذ�  م��ز�ًح��ا«,  �لعمل  هذ�  نعترب  ال 

دكتور�ه فخرية. 

طرائف من تاريخ الربيد

له  يظهر  فا  �ل�سرية  �لر�سائل  يف  باحلليب  يكتبون  �لقدماء  كان 
�أثر فاإذ� ذرو� عليه رماًد� �ساخًنا من رماد �لقر�طي�ص �لحروقة ظهرت 
�لكتابة يف �حلال, وكانو� يكتبون مبر�رة �ل�سلحفاة فا تقر�أ �لكتابة نهاًر�, 

لكنها تقر�أ ليًا بكل و�سوح. 
وكان �لقو�د غاظ �لقلوب ي�ستخدمون �لروؤو�ص �لب�سرية يف كتابة 
�لر�سائل: يحلقون �سعر �لر�سول, ثم يكتبون عليه �لر�سالة بالو�سم ويركون 
�ل�سعر ليطول �أو يغطون �لر�أ�ص ب�سعر م�ستعار ثم ير�سلونه وعندما يقروؤون 

�لر�سالة �لكتوبة على �لر�أ�ص يقطعونه. 
ويرى �لقريزي �أن بع�ص �لغاربة كتب �إىل �للك �لكامل بن �لعادل 
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لونها  كان  �ل�سر�ج  �سوء  قرئت يف  �إن  بي�ساء,  ورقة  على  رقعة  �أيوب  بن 
ف�سًيا, و�إن قرئت يف �ل�سم�ص كان لونها ذهبًيا, و�إن قرئت يف �لظل كانت 

حرًب� �أ�سوًد�. 

اإجابات م�سحكة

و�إن كانت  �إجابات بع�ص �لطاب بغر�ئب وعجائب, وهي  تطالعنا 
طريفة �إال �أن لها دالالت تربوية, فهي تعك�ص مدى حت�سيل هوؤالء �لطاب, 

ومدى حاجتهم �إىل مزيد من �لرعاية و�لتوجيه.
 - يف مادة �لقو�عد: �أعرب ما حتته خط )ركد �لاء يف بطن �لو�دي(

�لكلمة �لطلوبة كانت )بطن(.
ج: �لباء حرف جر. طن: ��سم جمرور.

تركي  )يا  �أع��رب  �إع��ر�ب:  �سوؤ�ل  �أت��ى  ا  �أي�سً �لقو�عد  م��ادة  ويف   -
�جتهد(. يا: حرف ند�ء. تر: ��سم وهو م�ساف. كي: م�ساف �إليه م�ستعار 
من �حلرف �الإجنليزي )كي( وهو �أعجمي ممنوع من �ل�سرف. �جتهد: 

خرب مبعنى: �بذل ق�سارى جهدك.
- يف مادة �الأدب: �أتى �سوؤ�ل: خطبة �لبر�ء من قائلها؟ وما �سبب 

ت�سميتها بذلك؟
�أجاب: قالتها �لبر�ء و�سبب �لت�سمية؛ الأنها برت يديها ورجليها.

-�أحد �لطاب كتب ترجمة ل�ساعر جاهلي كالتال:
عام  تويف  �لعبا�سية  �لدولة  �سعر�ء  من  معا�سر  �سعودي  )�ساعر 
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141٩ه�(.
- �سوؤ�ل: لاذ� ت�سرق �ل�سم�ص بالريا�ص قبل مكة �لكرمة؟

�لو�ب: الأن �لريا�ص عا�سمة �لملكة.
- �سوؤ�ل: عرف �لرب�كني؟.

�لو�ب: �نظر �لكتاب �سفحة 104.
- يف مادة �للغة �الإجنليزية و�سعت �سورة طماطم وحتتها ��سمها 
�لدر�ص  وطلب  تفاحة  �سورة  و�سعت  ثم   )tomatos( باالإجنليزي 

��سمها باالإجنليزي.
كتب �أحد �لطلبة: توفيتوح�ص.

اأبو الغ�سن

�لليل, فعرث يف دهليز منزله  يوًما يف  �لغ�سن من منزله  �أبو  خرج 
�أب��وه,  وعلم  فيها,  فاألقاه  منزله  بئر  �إىل  وج��ره  به,  ف�سجر  قتيل,  على 
ثم  بعده.  �لبئر  و�ألقاه يف  قتله,  كب�ًسا حتى  وغيبه, وخنق  �لقتيل  فاأخرج 
�إن �أهل �لقتيل طافو� يف �سكك �لكوفة يبحثون عنه, فتلقاهم �أبو �لغ�سن, 
فقال: يف د�رنا رجل مقتول, فتعالو� �نظرو�, �أهو �ساحبكم؟ فعدلو� �إىل 
منزله, و�أنزلوه يف �لبئر, فلما ر�أى �لكب�ص ناد�هم وقال: يا هوؤالء, هل كان 

ل�ساحبكم قرن؟ ف�سحكو� ومرو�.



479

حديقة الفقرات الثقافية

الأعم�ص وجلي�سه

يانعة,  و�أرغفة  �سميًنا,  جدًيا  ت�ستهي  له:هل  للي�ص  �الأعم�ص  قال 
وخًا حاذًقا؟ قال: نعم.

فاأخرج له خبًز� ياب�ًسا وخًا, فقال �لرجل: �أين �لدي و�الأرغفة؟.
فقال: مل �أقل �إنهما عندي, و�إمنا قلت: هل ت�ستهي ذلك؟

رثاء حمار

ور�ء  �الأدي��ب ال�ستغال كل حدث  تدفع  �لنف�ص  �لظرف وخفة  روح 
�لنكتة �ل�ستملحة و�لطر�فة �لحبوبة, وهذ� هو �ل�ساعر حممد بن �سليم 
�ل�سري مر��سًا �سديقه �ل�سر�ج �لور�ق حني �سقط له يف �لبئر )حمار( 

فمات؛ �إذ يقول:
م��ردًي��ا م�سى  �إذ  )جح�سك(  يفديك 

ي���ف���دي �الأدي���������ب و ط����ارف وب���ت���ال���د 
ر�أى وال  ي���ج���ده  ف��ل��م  �ل�����س�����ع��ر  ع�������دم 

ك��ال��ت��ال��ف �ل��ظ��م�����ا  م���ن  ور�ح  )ت��ب��ًن��ا( 
م���اوؤه���ا خ����اف  )�ل���ب���وي���رة(غ���ر  ور�أى 

ف�������رم���ى ح�����س��ا���س��ة ن��ف�����س�����ه ل���خ���اوف
ق����د مي�����وت ح���م���اره���م ع��ط�����س���ً��ا ل��ق��د

�ل�سالف �ل��زم��ان  يف  )ب��ح��امت(  �أزرو� 
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حفظ مكان الإمام

�أبو �لعيناء: كان وقويف يف �ل�سف ور�ء �الإمام, فذكر �الإمام,  قال 
�سيًئا فقطع �ل�ساة وقدم �لدين ليوؤمهم, فوقف طويًا, فلما �أعيا �لنا�ص 

�سبحو� )هلل( له, وهو ال يتحرك. فنحوه وقدمو� غره وعاتبوه.
فقال: ظننته يقول ل: �حفظ مكاين حتى �أجيء.

احلمار امل�سروق

�ل�سوق ف�سرق منه, فلما عاد  ليبيعه يف  �سرق رجل حماًر�, وذهب 
قيل: بكم بعت حمارك؟ فقال: بر�أ�ص �لال.

يريد �أنه باعه با �سيء, �أي �سرق منه.

الأحمق والعد

�أحد �حلمقى ي�سوق ع�سرة حمر فركب و�حًد� منها وعدها,  كان 
فاإذ� هي ت�سعة حمر, فنزل وعدها فاإذ� هي ع�سرة. فقال: �أم�سي و�أربع 
حماًر� خر من �أن �أركب و�أخ�سر حماًر�. فم�سي �إل �أن بلغ قريته حتى كاد 

�أن يتلف.

ذكاء اأبي حنيفة

�لبادية فاحتجت  ق��ال: دخلت  �أن��ه  �أب��ي حنيفة  �الإم��ام  وي��روى عن 
�إىل �لاء, فجاءين �أعر�بي ومعه قربة ماآنة, فاأبى �أن يبيعها �إال بخم�سة 
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در�هم فدفعتها �إليه, فقلت: ما ر�أيك يا �أعر�بي يف �ل�سويق؟ فقال:هات. 
فاأعطيته �سويًقا ملتوًتا بزيت, فجعل ياأكل حتى �متاأ, ثم عط�ص, فقال: 
عليَّ ب�سربة. فقلت: بخم�سة در�هم على قدح من ماء فا�سرددت �لم�سة 

وبقي �لاء.

دعاء اأعرابي

قال �الأ�سمعي: ر�أيت رجًا من �الأعر�ب, وقد تعلق باأ�ستار �لكعبة 
وهو يقول:

ت����رى ك����م����ا  �����س����ائ����ل  �إين  رب  ي������ا 
م�������س���ت���م���ل ����س���م���ي���ل���ت���ي ك����م����ا ت����رى

و����س���ي���خ���ت���ي ج����ال���������س����ة ف���ي���م���ا ت����رى
و�ل����ب����ط����ن م���ن���ي ج����ائ����ع ك���م���ا ت���رى

فما ترى يا ربنا فيما ترى؟.

الأعم�ص وامراأته

من  �أ�سحابه  بع�ص  ف�ساأل  وح�سة؛  �مر�أته  وبني  �الأعم�ص  بني  وقع 
�لفقهاء �أن ير�سيها وي�سلح بينهما.

فدخل �إليها وقال: �إن �أبا حممد �سيخ كبر, فا يزهدنك فيه عم�ص 
عينيه, ودقة �ساقيه, و�سعف ركبتيه, وننت �إبطيه, وبخر فيه, وجمود كفيه.
فقال له �الأعم�ص: قم قبحك �هلل, فقد �أريتها من عيوبي ما مل تكن 

تعرفه.
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ال�سافعي والثعلب

لنتع�سى, وح�سرت  �سفرتنا  �ليمن, فو�سعنا  �ل�سافعي: كنا يف  قال 
�ساة �لغرب, فقمنا ن�سلي ثم نتع�سى, فركنا �ل�سفرة كما هي, وقمنا 
�إل �ل�ساة وكان فيها دجاجتان, فجاء �لثعلب, فاأخذ �إحدى �لدجاجتني. 

فلما ق�سينا �ل�ساة �أ�سفنا عليها, وقلنا: ُحرمنا طعامنا.
�لدجاجة  كاأنه  �سيء  فمه  �لثعلب, ويف  �إذ جاء  فبينما نحن كذلك 
فو�سعه فبادرنا �إليه لناأخذه, ونحن نح�سبه �لدجاجة قد ردها. فلما قمنا 
الأخذه,  �إليه  قمنا  �لذي  و�أ�سبنا  �ل�سفرة  و�أخذها من  �الأخ��رى,  �إىل  جاء 

فاإذ� هو ليف قد هياأه مثل �لدجاجة.

دجاجة بـ 500 درهم

نزل عبد�هلل بن جعفر �إىل خيمة �أعر�بية ولها دجاجة وقد دجنت 
عندها, فذبحتها وجاءت �إليه فقالت: يا �أبا جعفر, هذه دجاجة ل كنت 
�أدجنها و�أعلفها من قوتي و�أل�سها يف �آناء �لليل فكاأمنا �أل�ص بنتي زلت عن 
كبدي؛ فنذرت �هلل �أن �أدفنها فيه, ف�سحك عبد�هلل بن جعفر, و�أمر لها 

ب�)500( درهم.

احليتان

�إذ  حيتاًنا,  عنده  ياأكلون  �لدينة  من  رجل  عند  جلو�ص  قوم  بينما 
يب�سط  �أن  �أ�سعب  ع��ادة  من  �إن  �أحدهم:  فقال  �أ�سعب,  عليهم  ��ستاأذن 
ر�أيك  كيف  له:  قالو�  �أ�سعب  دخل  فلما  ففعلو�,  �لطعام,  �أح�سن  �إىل  يده 
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�لبحر  �أبي مات يف  الأن  �سديًد�؛  عليها حقًد�  �إن ل  فقال:  �حليتان؟  يف 
و�أكلته �حليتان. قالو� له: هلم خذ بثاأرك منها, فجل�ص, ومد يده �إىل حوت 
�لتي فيها �حليتان  �إىل �ل�سفحة  �أذنه, وقد نظر  �سغر, ثم و�سعه عند 
�لكبار يف ركن �لائدة, فقال: �أتدرون: قالو�: ال, قال: �إنه مل يح�سر موت 
�أبي وال �أدركه؛ الأن �سنه ت�سغر عن ذلك, وقال ل: عليك بتلك �حليتان 

�لكبار �لتي يف ركن �لائدة فهي �لتي �أدركت �أباك و�أكلته.

مداعبة بني �سديقني

د�عب حممود غنيم �سديًقا له �ساعًر�, �سرقت حمفظته, بقوله: 
ه�����������ّون ع����ل����ي����ك وج������ف������ف �ل�����غ�����ال

و�ل�����ال �ل�����س��ع��ر  ب����ني  �هلل  ي��ج��م��ع  ال 
فت�سلبه م����ال  ذ�  �أ���س��ب��ح��ت  �أي�����ن  م���ن 

ي���ا �أ���س��ب��ه �ل��ن��ا���ص ب���ي يف رق���ة �حل���ال
ف��ي��ا ل��ه��ا ����س���رة م���ن ج��ي��ب��ك �ن��ط��ل��ق��ت

و�أن�����������ت �أح�����������وج خم�����ل�����وق ل���ث���ق���ال
ع����وذ ن���ق���ودك و�ع���ق���د ح��ول��ه��ا ع��ق��ًد�

وث������ي������ق������ة ت������ت������ح������دى ك��������ل ح������ال
ق����ال����و� خ���ل���ت ي�����ده م����ن ك����ل م����ا م��ل��ك��ت

ف��ق��ل��ت ب����ل ر�أ�����س����ه م����ن ع��ق��ل��ه خ���ال
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ي���ا ل��ي��ت ���س��ع��ري م�����اذ� �أن�����ت ���س��ان��ع��ه
�أت���زم���ع �ل�����س��وم ح��ت��ى ���س��ه��رك �ل��ت��ال

اأ�سعب واجلارية

قال �سعب �أ�سعب: جاءتني جارية بدينار وقالت: هذ� وديعة عندك. 
فجعلته بني ثني �لفر��ص, فجاءت بعد �أيام وقالت: باأبي �أنت. �لدينار.

فقلت: �رفعي فر��سي وخذي ولده قد ولد.
وكنت قد تركت �إىل جنبه درهما, فاأخذت �لدرهم وتركت �لدينار, 
كذلك,  �لثالثة  ويف  فاأخذته,  �آخر  درهًما  معه  فوجدت  �أيام  بعد  وعادت 

وجاءت �لر�بعة فلما ر�أيتها بكيت؛ فقالت: ما يبكيك؟
قلت: مات دينارك يف �لنفا�ص.

فقالت: وكيف يكون للدينار نفا�ص؟.
قلت: يا فا�سقة. ت�سدقني بالوالدة وال ت�سدقني بالنفا�ص.

اأبو العنب�ص واملنرب

�سعد �أبو �لعنب�ص منرًب� من منابر �لطائف, فحمد �هلل و�أثنى عليه, 
ثم قال: �أما بعد.. فارجت عليه, فقال: �أتدرون ما �أريد �أن �أقول لكم؟ قالو�: 
ال. قال: فما ينفعكم ما �أريد �أن �أقول لكم؟ ثم نزل. ويف �لمعة �لثانية 
قال: �أما بعد.. فارجت عليه, فقال: �أتدرون ما �أقول لكم؟ قالو�: نعم. قال: 
كانت �لمعة  فلما  نزل.  ثم  علمتم؟  ما  لكم  �أقول  �أن  �إىل  فما حاجتكم 
�لثالثة قال: �أما بعد...فارجت عليه, فقال: �أتدرون ما �أريد �أن �أقول لكم؟ 
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يدري  �لذي  فليخرب  قال:  ي��دري.  ال  �الآخ��ر  وبع�سنا  يدري  بع�سنا  قالو�: 
منكم �لذي ال يدري, ثم نزل.

 ي�سرق منزًل ثم ينام اأمامه حلني 
و�سول ال�سرطة يف �سلوفاكيا

بذل ل�ص يف �سلوفاكيا جهًد� كبًر� من �أجل "�إمتام عمله بنجاح", 
لكنه مل يتمكن من مقاومة �الإجهاد وغط يف نوم عميق �إىل جو�ر غنيمته 
د�خل �إحدى �ل�سيار�ت. �لطريف �أن �لل�ص نام د�خل �ل�سيارة �لتي كان 
�ل�سرطة  عمل  �سهل  �لذي  �الأم��ر  عليه,  �سطا  �لذي  �لنزل  �أم��ام  يركنها 

ب�سكل كبر للقب�ص عليه.

ق�سة طريفة

عن حممد بن كعب �لقرظي قال: جاء رجل �إىل �سليمان �لنبي -عليه 
�ل�سام - فقال يا نبي �هلل: �إن ل جر�ًنا ي�سرقون �الأوز؛ فنادى: �ل�ساة 
ثم  �أوزة جاره,  ي�سرق  و�أحدكم  فقال يف خطبته:  ثم خطبهم  جامعة".. 

يدخل على �ل�سجد و�لري�ص على ر�أ�سه.....؟
فم�سح رجل بر�أ�سه فقال �سليمان خذوه فاإنه �ساحبكم.

الأعرابي والوايل

وقف �أعر�بي معوج �لفم �أمام �أحد �لوالة, فاألقى عليه ق�سيدة يف 
�لثناء عليه؛ �لتما�ًسا لكافاأة, ولكن �لو�ل مل يعطه �سيًئا, ف�ساأله: ما بال 

فمك معوًجا؟
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فاأجابه �الأعر�بي: لعلها عقوبة من �هلل لكرثة �لثناء بالباطل على 
بع�ص �لنا�ص.

جحا واأمه

ذهبت �أم جحا وهو �سغر �إىل عر�ص وتركته يف �لنزل بعدما �أو�سته 
�أن يحفظ �لباب, جل�ص جحا حتى �لع�سر ولا مل تعد �أمه قام وخلع �لباب 
وحمله على ظهره وذهب به �إىل �أمه, فلما ر�أته �سرخت: ويحك ما هذ�؟ 
وقد حفظته  �إليك  �أحمله  �أنا  وها  �لباب,  �أحفظ  �أن  �أو�سيتني  لها:  فقال 

جيًد�. 

عدد العقالء

قيل لحا: عّد لنا �لجانني يف هذه �لقرية. قال: هذ� يطول بي.. 
ولكني �أ�ستطيع ب�سهولة �أن �أعد لكم �لعقاء. 

واأنا مل اأجد جواًبا

دخل جحا يوًما �إىل ب�ستان يف �أثناء غياب �ساحبه ور�ح يقطف ما 
يقع حتت يده من �الأثمار, حتى ماأ �سلته, ولا هّم بالروج ر�أى �لب�ستاين 

عائًد� فارتبك وخاف فقال له �لب�ستاين: ما �لذي تفعله هنا؟
�أم�ص  م�ساء  هبطت  �لتي  �لعا�سفة  حملتني  لقد  متلعثًما:  فقال 

فاألقتني هنا غ�سًبا عني.
فقال: ح�سًنا ومن �لذي قطف ما يف �سلتك؟
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فقال: كان �لهو�ء �ل�سديد يتاعب بي ويلقي بي هنا وهناك فاأمت�سك 
مبا يقع حتت يدي من �ل�سر و�الأثمار فتقطع وتظل يف يدي.

�ل�سلة  يف  ذلك  و�سع  �لذي  من  لكن  �أح�سن,  وهذ�  �لب�ستاين:  قال 
حتى ماأها؟

فلم ي�ستطع جحا �لو�ب, ولكنه قال: 
منذ  �أبحث  باأين  �لقول  �أ�سدقك  لكنني  ا,  �أي�سً هذ�  يف  �أفكر  و�أن��ا 

ر�أيتك عن جو�ب فلم �أجده.

رفًقا باحلمار

�إىل قرية جماورة فركبنا �حلمار  يوًما  و�بني  يقول جحا: �سافرت 
و�سرنا فقابلنا بع�ص �لنا�ص فقال بع�سهم لبع�ص:

�نظرو� ظلم �الإن�سان للحيو�ن, يركب هو و�بنه على حمار �سعيف, 
بقوم  فمررنا  ر�كًبا,  �بني  وتركت  �أم�سي  ونزلت  كامهم  من  فخجلت 
ف�سمعتهم يتهام�سون: �نظرو� كيف يركب �لغام ويرك و�لده مي�سي على 

قدميه؟.
فنزل �بني خجًا من كامهم, وقال: �ركب �أنت يا و�لدي, فمررنا 
�لهزيل  �بنه  ويرك  يركب  �لرجل  �إىل  �نظرو�  يقولون:  ف�سمعتهم  بقوم 

مي�سي.
فنزلت وجريت خلف �حلمار �أنا و�بني قائًا: لن ن�سلم من �أل�سنة 

�لنا�ص مهما فعلنا.
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وملاذا اأنزلتني اأنت؟

كان جحا يف �لغرفة �لعليا من منزله فطرق بابه طارق, فاأطل من 
�لنافذة فر�أى رجًا فقال: ماذ� تريد؟

قال: �نزل حتى �أكلمك.
فنزل فقال �لرجل: �أنا فقر �حلال �أريد ح�سنة يا �سيدي.

فغ�سب جحا منه, لكنه كظم غيظه وقال له: �تبعني.
و�سعد �إىل �أعلى �لبيت و�لرجل يتبعه, فلما و�سل �إىل �لطابق �لعلوي 

�لتفت �إىل �ل�سائل وقال له: �هلل يعطيك.
فاأجابه �لفقر: ولاذ� مل تقل ل ذلك وكنت حتت؟

فقال جحا: ولاذ� �أنزلتني ومل تقل ل و�أنا فوق؟.

جتارة البي�ص

�أن يتعاطى �لتجارة يوًما فا�سرى بي�سا على  خطر على بال جحا 
فقال  بقر�ص  ع�سرة  كل  يبيعها  و�أخ��ذ  بقر�ص  بي�سات  ت�سع  كل  ح�ساب 

�أحدهم متهكًما: ما هذه �لتجارة �لر�بحة؟
يقول  �أن  يكفيني  �أال  �لتجارة.  �سروط  من  �لربح  كان  ومتى  فقال: 

عني �أ�سحابي �أين تاجر �أبيع و�أ�سري؟
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اأبو دلمة وال�سفاح
دخل �أبو دالمة على �لليفة �أبو �لعبا�ص �ل�سفاح فقال له:

�سلني حاجتك؟. 
قال �أبو دالمة: كلب �سيد.

قال: ويلك �أهذه حاجتك؟ كلب؟
قال: نعم.

قال: �أعطوه �إياه.
قال: يا �أمر �لوؤمنني فكيف �أحلق به �أ�أعدو على رجلي؟

قال: �أعطوه فر�ًسا.. قال: فمن يخدم �لفر�ص؟
فاأمر له بغام.. قال: فاإن �سدت �سيًد� فمن يطبخه؟

فاأمر له بجارية.. قال: يا �أمر �لوؤمنني وهوؤالء يبيتون بالطريق؟
فاأمر له بد�ر... قال: يا �أمر �لوؤمنني قد �سرت يف عنقي جملة من 

�لعيال فمن �أين �أنفق عليهم؟
فاأعطاه مااًل جزيًا, وقال: بقيت لك حاجة؟

قال: نعم, تدعني �أقّبل يدك.. قال: �أما هذه فا.
قال: ما منعتني حاجة �أهون عليَّ منها.

اأبو دلمة يهجو نف�سه

دخل �أبو دالمة على �لهدي وكان عنده جماعة من علية �لقوم, فقال 
�لبيت الأ�سربن  �إن مل تهُج و�حًد� ممن يف  �أعطي �هلل عهًد�  �أنا  �لهدي: 

عنقك.
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ر�ساه,  لينال  غمزه  منهم  و�حد  �إىل  نظر  فكلما  �لقوم  �إىل  فنظر 
ولا تيقن �أبو دالمة �أنه ال بد من هجاء و�حد ممن يف �لجل�ص مل يجد �إال 

نف�سه؛ فاإن يف ذلك �ل�سامة و�لعافية فقال:

دالم�������ة �أب�����������ا  �إل�������ي�������ك  �أب�������ل�������غ  �أال 

ك���ر�م���ة وال  �ل�����ك�����ر�م  م�����ن  ف���ل���ي�������ص 

ق�����������رًد� ك������ان  �ل���ع���م���ام���ة  ل���ب�������ص  �إذ� 

�ل���ع���م���ام���ة ن�������زع  �إذ�  وخ�����ن�����زي�����ًر� 

ج���م���ع���ت دم�����ام�����ة وج���م���ع���ت ل���وؤم����ً�������ا

ك����ذل����ك �ل������ل������وؤم ت���ت���ب���ع���ه �ل���دم���ام���ة

ف�������اإن ت����ك ق����د �أ����س���ب���ت ن���ع���ي���م دن��ي��ا

ف�����ا ت����ف����رح ف���ق���د دن������ت �ل���ق���ي���ام���ة
ف�سحك كل من يف �لجل�ص ومل يبق �أحٌد �إال �أجازه.

الأ�سد والرجل املذعور

تعر�ص �أ�سد الأهل قافلة, تربع رجل, فخرج �إىل �الأ�سد, لكنه �سقط 
عن د�بته, فركبه �الأ�سد, ف�سد عليه �لقوم, و�أحاطو� به, فخاف �الأ�سد, 
وتركه مبتعًد�, ولا و�سل �إليه �لقوم, قالو�:ما حالك؟ قال:ال باأ�ص, ولكن 

�الأ�سد �أحدث يف �سر�ويلي.
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راأ�ص خروف اأم جمجمة؟

ر�أ�ص  به  ي�سري  ب��اأن  و�أم��ره  البنه جحا  درهًما  و�ل��د جحا  �أعطى   
خروف. فم�سى و��سرى �لر�أ�ص و�أكل ما عليه من �للحم جميًعا, وجاء �إىل 

�أبيه بجمجمة فارغة, وقدمها بني يديه, فقال له �أبوه: يا خبيث ما هذ�؟
 فقال: ر�أ�ص غنم.

 قال: �أين �أذناه؟
 فقال: كان �أ�سًما.

 قال: �أين عيناه؟
 فقال: كان �أعمى.
 قال: �أين ل�سانه؟

 فقال: كان �أبكًما.
 قال: �أين جلد ر�أ�سه؟

 فقال: كان �أقرًعا

من طرائف المتحانات

اهلل ي�صفيك:
ي�ستطع  ومل  �سعبة  �الأ�سئلة  فوجد  �المتحان  دخل  جامعي  طالب 
ذهب  وعندما  دكتور(  يا  تعبان  )�أنا  �لورقة:  على  فكتب  عنها,  �الإجابة 
يا  ي�سفيك  ��سمه )�سامتك: �هلل  �أمام  �لنتيجة وجد مكتوًبا  للبحث عن 

ر��سب(.
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هت�صوووا:
طالب يقول: يف �متحان �آخر �لعام لادة �لغر�فيا جاءنا �سوؤ�ل عن 
�الإجابة  لكن  هنت�سو",  "جزيرة  �الإجابة  وكانت  �ليابان.  �أكرب �لزر يف 
باأحد  �إذ�  �الإجابة  لتذكر  يائ�سة  حماوالت  وبعد  متاًما  عقلي  من  ذهبت 
زمائي يف �لقاعة يعط�ص ب�سوت عاٍل "هت�سووووو�.. " فتذكرت �الإجابة 

على �لفور.

النملة والفيل:
 �أحد �لطاب �سمع من �سديقه �أنه �سياأتيهم يف �متحان مادة �لعلوم 
�سوؤ�ل عن "�لنملة"؛ فقر�أ وحفظ كل ما يتعلق بالنملة, ففوجئ باأن �ل�سوؤ�ل 

جاء عن �لفيل فاأخذ يكتب:
كذ�  فهي  �لنملة  �أم��ا  �لنملة,  من  �أك��رب  وهو  كبر,  حيو�ن  - �لفيل 

وكذ�..�لخ
- �لفيل حيو�ن �سخم وله خرطوم كبر وطويل, �أما �لنملة فهي كذ� 

وكذ�.. �لخ . وذكر كل ما در�سه عن �لنملة.

�صوؤال معلم التاريخ:
 �ساأل معلم �لتاريخ تلميًذ�:

 متى بد�أت �حلرب �لعالية �لثانية ومتى �نتهت؟
 �أجاب �لتلميذ:

 بد�أت يف �سفحة )60( من كتاب �لتاريخ و�نتهت يف �سفحة )٧5( 
من �لكتاب نف�سه.
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ملاذا اأخذت �صفر:
 قال �الأب البنه: لاذ� �أخذت �سفًر� يف �لريا�سيات؟

 �البن: الأن مقعدي يف �آخر �لف�سل.
 �الأب: وما عاقة ذلك بالدرجات؟

 �البن: الأن �لدر�ص وزع �لدرجات من �أول �لف�سل ولا و�سلني �لدور 
كانت �لدرجات قد نفدت.

حكايات ما قبل النوم:
قال �لوؤلف للنا�سر: لقد �أم�سيت )15( �سنة يف كتابة �حلكايات قبل 

�لّنوم لاأطفال �لتي �أقدمها لك لتن�سرها ل.
ف�ساأله �لنا�سر: ولاذ� ��ستغرقت كل هذ� �لوقت يف �لكتابة؟

الأنني يف كل مرة كنت ��ست�سلم للنوم و�أكتب.

ِلـَم العجلة؟.:
 �سئل رجل قبل تنفيذ �حلكم باإعد�مه: ماذ� تريد قبل موتك؟

 قال: �أريد �أنانا�ص.
 قالو� له: لكن هذ� لي�ص مو�سم �الأنانا�ص؟.

 قال: �إذن ننتظر �لو�سم. فاأنا ل�ست م�ستعجًا.

جحا والقا�صي:
ا على   ذ�ت يوم كان جحا يت�سوق فجاء رجل من �للف و�سربه كفًّ
خده, فالتفت �إليه جحا و�أر�د �أن يتعارك معه؛ لكن �لرجل �عتذر ب�سدة 



494

حديقة الفقرات الثقافية

قائًا: �إين �آ�سف يا �سيدي فقد ظننتك فاًنا.
 فلم يقبل جحا هذ� �لعذر و�أ�سر على حماكمته.

�لقا�سي  �إىل  يذهبا  �أن  �لنا�ص  �ق��رح  بينهما  �ل�سياح  عا  ول��ا   
يكون  �لقا�سي  ذلك  �أن  و�سادف  �لقا�سي,  �إىل  فذهبا  بينهما,  ليحكم 
قريًبا للجاين, ولا �سمع �لقا�سي �لق�سة غمز لقريبه بعينه )يعني ال تقلق 

ف�ساأخل�سك من هذه �لورطة(.
 ثم �أ�سدر �لقا�سي حكمه باأن يدفع �لرجل لحا مبلغ )20( ديناًر� 

عقوبة على �سربه.
 فقال �لرجل: لكن يا �سيدي �لقا�سي لي�ص معي �سيًئا �الآن.

و�سينتظرك  حااًل  و�أح�سرها  �ذهب  له:  يغمز  وهو  �لقا�سي  فقال   
جحا عندي حتى حت�سرها.

غرميه  ينتظر  �لقا�سي  جمل�ص  يف  جحا  وجل�ص  �لرجل  فذهب   
�لرجل,  يح�سر  ومل  �ل�ساعات  وم��رت  �النتظار  طال  لكن  �ل��ال,  يح�سر 
ا �أنه كان يبحث عن تف�سر الإحدى �لغمز�ت  ففهم جحا �لدعة, خ�سو�سً
�لتي وجهها �لقا�سي لغرميه. فماذ� فعل جحا؟ قام وتوجه �إىل �لقا�سي 
و�سفعه على خده �سفعة طارت منها عمامته, وقال له: �إذ� �أح�سر غرميي 

�ل�)20( ديناًر� فخذها لك حااًل طيًبا, و�ن�سرف جحا.
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�سدقي اأو ل ت�سدقي

تعد فقرة "�سدقي اأو ل ت�سدقي" من الفقرات التي جتمع الإثارة واملتعة 
مع الفائدة واملعلومة يف قالب واحد.

لذا .. هي من الفقرات املحببة اإىل نفو�ض الطالبات، كما حتظى بقبول 
كبري.

 وهي بكل ب�ساطة.. معلومات ق�سرية ومثرية تعلق يف ذهن م�ستمعتها، 
ولي�ست متخ�س�سة يف جمال بعينه.
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�سدقي اأو ل ت�سدقي

- يف �أول �أبريل من �أحد �الأعو�م؛ �أعلنت �إحدى �ل�سحف �لهولندية 
على �سفحتها �الأوىل: "�أنه نظًر� للر�ئحة �لكريهة �لتي تنبعث من �حلرب 
�لعادي �ل�ستعمل يف �لطابع؛ فاإننا �سرعنا من هذ� �لعدد با�ستعمال حرب 
بر�ئحة »زهرة �لتوليب«, وهي �لزهرة �لهولندية �لوطنية �ل�سهرة, فلم 
يكن من جميع �لقر�ء �إال �أن رفعو� �ل�سحيفة �إىل �أنوفهم ل�سمها قبل �أن 

ينتبهو� �إىل تاريخ �لعدد, ويفطنو� �أنها كذبة �إبريل". 

- �ل�سنة �لعادية �لوؤلفة من )365( يوًما؛ د�ئًما تنتهي باليوم نف�سه 
�لذي بد�أت منه. 

- �أكرب هروب من �سجن حدث عام )1٩٧1م( عندما هرب )106( 
�سجناء يف �أورجو�ي بعد �أن حفرو� نفًقا طوله )٩1( مًر�.

على  قدرته  ُخم�ص  يفقد  فاإنه  عينيه  �إح��دى  �الإن�سان  فقد  �إذ�   -
�الإب�سار.

- مل يكن للفرن�سيني �حلّق يف ت�سمية �أوالدهم حتى عام )1٩٧0م(, 
وز�رة  من  مو�سوعة  قائمة  ح�سب  ولد  لكل  تعطى  �الأ�سماء  كانت  و�إمن��ا 

�لد�خلية, وذلك قبل وفاة �لرئي�ص �سارل ديجول. 

- ت�ستطيع �لفئر�ن �لعي�ص دون ماء لفرة طويلة من �لزمن �أطول 
بكثر من �لمل.
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�ل�سعودية  للنا�سئني«  �لعامل  كاأ�ص  تفوز »ببطولة  �أول دولة عربية   -
�سنة )1٩8٩م(.

د« تدمًر� تلك �لتي �سربت مدينة »مر�د  - من �أكرث »عو��سف �لرَبَ
بلغ حجم  ن�سمة, حيث  �سنة )1888م(, فقد قتلت )230(  بالهند  �آباد« 

حبة �لربد حجم كرة �ل�سرب.

- جمع طبيب �أ�سنان - روما - �الأ�سنان �لتي قام بخلعها طو�ل عمله 
كطبيب, فو�سل عددها �إىل )2.000.٧44( �سًنا.

يف  �لن�سر«  ع�ص  »كهف  يف  �سماعه  ميكن  لل�سوت  �سدًى  �أط��ول   -
�أيرلند�, فاإذ� ما �سرخت عند مدخل �لكهف؛ فاإنك �ست�سمع �سدى �سوتك 

�أكرث من )100( َمّرة.

- �أ�سل كلمة )دكتور( التيني, وهي تعني �لعلم �أو �لدر�ص, و�تخذتها 
جامعة »بولونا« يف �إيطاليا درجة علمية متنحها لطابها, وكان ذلك يف 

ل تخ�س�ص منحت فيه هو �لقانون �لدين. نهاية �لقرن �لثاين ع�سر, و�أوَّ

- طريقة و�سع �ل�ساي يف �أكيا�ص �بتكرت م�سادفة؛ فقد كان �ل�ساي 
ُيقّدم للزبائن ملفوًفا بقطعة من �حلرير؛ ولعجز �لبع�ص عن �إخر�ج �ل�ساي 
من �لقطعة �حلريرية كانو� ي�سعونها يف �لاء �لغلي, ثم تطور �الأمر �إىل 

�أن ظهرت �أكيا�ص �ل�ساي �لعلقة, و�لتي القت ��ستحباب معظم �لنا�ص. 

وزنه  ي�ساوي  ما  يحمل على ظهره  �أن  ي�ستطيع  �لعناكب من  - من 
)٩00( مرة. 
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- توجد يف والية "مي�سوري" �الأمريكية ُمدن حتمل �الأ�سماء �لتالية: 
بجع, جامو�ص, �سر�سور, �سلحفاة, حمار �لوح�ص, غز�ل, فاأر.

ل�ستها.  �إذ�  �إال  ي��وؤذي  ال  ما  فمنها  حًقا,  متنوعة  �الأفاعي  طباع   -
ومنها ما يهاجمك مبجرد �أن وطئت حماها, ومنها ما ال يوؤذي �إال وهي 

على بي�سها �أو فر�خها؛ ومنها ما ال يوؤذي على �الإطاق.

لهارون  �لثامن  �الب��ن  هو  باهلل"  "�لعت�سم  �لعبا�سي  �لليفة   -
�لر�سيد؛ و�أب لثمانية �أوالد وثمان بنات, وحكم مدة ثمان �سنو�ت وثمانية 

�أ�سهر وثمانية �أيام. 

"�لكنجارو" �سمي بهذ� �ال�سم؛ الأن �لكت�سفني له عندما  - حيو�ن 
ر�أوه الأول مرة يف �أ�سر�ليا �ساألو� �أحد �لو�طنني �الأ�سليني عن ��سمه, لكن 
ذلك �لو�طن �أجاب دون �أن يفهم �ل�سوؤ�ل وقال: ال �أدري, وهي باالأ�سر�لية 

)كان جار(. 

عد�  ما  �ل�سدر  من  �لو�سط  يف  مو�سوع  �حليو�نات  جميع  قلب   -
�الإن�سان, فاإن قلبه مائل �إىل �لانب �الأي�سر قليًا.

- من قوة �حلية �أنها �إذ� �أدخلت �سدرها يف جحر مل ي�ستطع �أحد �أن 
يخرجها لق�سوة ع�ساتها وتعاون �أجز�ئها, ورمبا �نقطعت يف يدك و�أنت 

حتاول �سدها. 

تاأخذ  فاإنها  �سبب,  الأي  فقدت  �أو  جر�حًيا,  �أزيلت  �إذ�  �الأظافر   -
)100( يوم لكي تعود كما كانت مرة �أخرى. 
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�أثناء �حلديث, هي  �أي �سعب يف  لغة  ��ستعمااًل يف  �لكلمات  �أكرث   -
كلمة "�أنا". 

�حليو�نات  قلوب  �أ�سغر   - �لوحو�ص  ملك  وه��و   - �الأ���س��د  قلب   -
�لفر�سة. 

- يوجد )28( مليون قطة يف �لواليات �لتحدة �الأمريكية. 

- لقب »�ل�سائني« �أطلقه �سكان �أثينا على �أفاطون وطلبته؛ الأنهم 
كانو� يناق�سون �لق�سايا �لعوي�سة وهم مي�سون. 

وذلك  �لعامل,  �أكرب مطبخ يف  �لهند  بني يف  عام )1٩٧3م(  - يف 
مليوًنا  ينتج  �لطبخ  هذ�  كان  �لع�سرين,  �لقرن  يف  جماعة  �أكرب  ليغطي 

و)200( �ألف وجبة يومًيا. 

- يف �لهند عام )1٩٧0م( كانت هناك مدر�سة يف »جاما« تقت�سر 
على طالب و�حد ومعلم و�حد.

�لتحدة  �لواليات  يف  �لعامل  يف  �سيار�ت  كمية  �أكرب  ت�سنيع  يتم   -
�الأمريكية؛ يف كل دقيقة )12( �سيارة. 

- ثلثا �لذهب �لنتج يف �لعامل ياأتي من دولة »جنوب �إفريقيا«.

- يقال �إن �لتاميذ �ليابانيني جمدون جًد�, تبد�أ �لدر�سة يف �لثامنة 
�سباًحا, وت�ستمر �لدرو�ص �إىل ما بعد عودتهم �إىل �لبيت يف �ل�ساء, بعد ذلك 

عليهم �لقيام بو�جباتهم �لدر�سية حتى �ل�ساعة �حلادية ع�سرة كل ليلة. 
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- �أطول ��سم لادة كيميائية هو ��سم تركيب حم�ص معني يتاألف من 
)3600( حرف, رمبا نحتاج �إىل �ست �سفحات من هذ� �لكتاب لنتمكن 

من كتابته. 

- �ل�سيدة »مارثا نيل�سون« من »�أوهايو - �لواليات �لتحدة �الأمريكية«, 
و�لتي توفيت عام )1٩٧5م(, ق�ست �أطول مدة ميكن �أن يق�سيها �إن�سان 
يف م�ست�سفى فقد مكثت يف م�ست�سفى و�حد �أكرث من )٩٩( �سنة, وماتت 

يف �سن )103(.

- �لطفل حديث �لوالدة يبكي يف �لتو�سط مدة )113( دقيقة يومًيا, 
و�لدموع �لتي يفرزها ت�ساعد كثًر� على رعاية �سحته �لعامة. 

�أطفال من  لثاثة  �أ�سماء  و�أكرثها جنوًنا: ثاثة  �الأ�سماء  �أغرب   -
�لواليات �لتحدة هي: )�لتهاب �لز�ئدة �لدودية, �لتهاب �سحائي, �لتهاب 

�للوزتني(, ولهذه �الأ�سماء يف �الإجنليزية لفظة و�حدة. 

- "�الأفيال" هي �حليو�نات �لوحيدة �لتي ال ت�ستطيع �لقفز. 

- قدمًيا كان �أطباء �الأ�سنان يف �ليابان يخلعون �الأ�سنان باأ�سابعهم, 
�ليدين,  �أ�سابع  تقوية  وممار�سة  �لتدريب,  عليهم  لز�ًما  كان  وبالتال 

للقيام بهذه �لهمة �ل�ساقة. 

�أن��ه  كما  �الإن�����س��ان,  م��خ  م��ن  تعقيًد�  و�أك��رث  �أك��رب  �لدولفني  -م��خ 
�لاء  �سطح  على  يظهر  لذلك  دقائق؛  خم�ص  كل  مرة  �لهو�ء  ي�ستن�سق 

كثًر�, و�إال غرق. 
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خًطا  يخط  �أن  عادي  ر�سا�ص  قلم  يف  �لوجود  للجر�فيت  ميكن   -
طوله )4٧( كيلومًر�.

عالية,  قيمة  ذ�ت   - �لعثمانية  �لدولة  زمن   - يف  �الألقاب  كانت   -
مبلغ  م�سر  يف  �للك  نائب  �الأول«  »�إ�سماعيل  دفع  )186٧م(  �سنة  ففي 
)300( �ألف دوالر؛ للح�سول على لقب من كلمة و�حدة؛ وقد دفع �لبلغ 
�إىل �لوزير �لركي »فوؤ�د با�سا« ر�سوة حلمل �ل�سلطان �لعثماين على منحه 

لقب »�لديوي«.

- �حلرف �الأول من كلمة �الأم �لعامية )ماما( هو )حرف �ليم(يف 
معظم لغات �لعامل تقريًبا.

- م�سغ عود من �لبقدون�ص يزيل ر�ئحة �لثوم و�لب�سل من �لفم. 

- ال ي�ستطيع �الإن�سان تذوق �أي �سيء �إذ� كان ل�سانه جاًفا. 

باإذن  �إال  �لعمومة,  �أبناء  يزوج  �أن  �لفرن�سي  �لقانون  ي�ستطيع  ال   -
خا�ص من رئي�ص �لمهورية, ومبر�سوم خا�ص ين�سر يف �لريدة �لر�سمية. 

مكان  من  تقع  فعندما  تو�زنها,  حفظ  على  فائقة  ق��درة  للقطة   -
مرتفع ت�سقط وهي و�قفة على �أقد�مها �الأربع, وال ت�ساب باأي �أذى. 

- تنفرد دولة »فنزويا« برعايتها باحلمام, وقد بني لهذ� �لغر�ص 
بيوت جميلة يف كل �أطر�ف �لدن؛ لكي تعي�ص فيها هذه �لطيور �لحببة. 

- حتى يقبل من �لرء �لتربع بالدم يجب �أال يقل وزنه عن )50( كلجم. 
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- نرويجي م�سهور بالرك�ص ل�سافات طويلة, و��سمه »مين�ص �إيرن�ست« 
رك�ص من باري�ص �إىل مو�سكو خال �أ�سبوعني, وقطع �سباحة )13( نهًر� 

خال رحلته, وما ز�ل ي�ستطيع �لرك�ص يومًيا ل�سافة )200( كيلومر. 

يف  بركال«  »روب��رت  �سنعه  �لعامل  يف  ك��رمي«  »�آي�ص  طبق  �أك��رب   -
 )4( �رتفاعه  )1٩٧5م(  �سنة  �الأمريكية«  �لتحدة  �لواليات   – »�أوهايو 

�أمتار, و�سنع من )50( نوًعا من �لثلجات. 

- �أول قر�ر �أ�سدرته �للكة "فيكتوريا" بعد �عتائها عر�ص بريطانيا 
هو وجوب �إجر�ء حمام يومي لكابها �لثمانية �الأليفة.

�الأحمر« كثًر�؛  »�لكرز  �لفر�عنة كان يحب  �أحد ملوك  �إن  - يقال 
لكن لعدم وجود هذه �لفاكهة يف م�سر فكان م�سطًر� �إىل �إح�سارها من 
لبنان, وهي �أقرب �لباد �لنتجة لهذه �لفاكهة ل�سر وما كان منه �إال �أن 
�أر�سل يف قافلة �إىل لبنان ب�)1000( طائر من �حلمام �لز�جل حملت كل 
�للك يف مو�سمها, فكان  �إىل  و�أر�سلت  و�حدة منه ثمرة و�حدة يف قدم, 

بذلك �أول من نقل �لب�سائع عرب �لو. 

- �أعقد �الأ�سياء يف �لعامل كله هو "�لعقل �لب�سري".

- �الإن�سان عندما يتكلم؛ فاإنه ي�ستعمل )44( ع�سلة, وعندما يغ�سب 
ي�ستعمل )23( ع�سلة, ويف �أثناء �لنوم ت�سرخي )35٧( ع�سلة. 

- يبلغ عدد �أنو�ع �لناف�ص - بف�سائلها �لختلفة - يف �لعامل �أكرث من 
ربع مليون نوع ورمبا ي�سل �إىل )300( �ألف نوع, فهي ت�سكل نحو )%25( 
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من �أنو�ع �لكائنات �لوجودة على ظهر �الأر�ص وهي من �حل�سر�ت �لتي ال 
يخ�سى عليها من �النقر��ص؛ الأنها - بب�ساطة - تاأكل �أي �سيء �سو�ء كان 
حًيا �أم ميًتا, نباتًيا �أم حيو�نًيا, و»�لناف�ص« تعلب دوًر� يف تلقيح �لزهور 

يف �أثناء تنقلها بني �لنباتات.

- �لثعلب ال يقرن �سوى باأنثى و�حدة فقط طو�ل حياته, و�إذ� ماتت 
�إذ� مات �لذكر فاإن  �أما  تلك �الأنثى فاإن �لذكر يظل عزًبا طو�ل حياته, 

�الأنثى ال تتورع عن  �الرتباط بذكر جديد.

- �إذ� مات �لفيل وهو و�قف فاإنه يظل و�قًفا لب�سع  �ساعات قبل �أن 
ا. ي�سقط �أر�سً

)8(  كيلومر�ت..  م�سافة  على  من  �سماعه  ميكن  �الأ�سد  زئر   -
ف�سبحان �هلل.

الأنه  وذلك  »�لنمل  �ل�سفاح«؛  با�سم  ي�ستهر  �لنمل  نوع من  - هناك 
ي�سن غار�ت على م�ستعمر�ت �لنمل �لجاورة له, حيث يقتل ملكاتها  وينهب 
حمتوياتها, ثم يقتاد عدًد� من ذلك �لنمل ويجربه على �لعمل  كعبيد لديه.

 )100( بن�سبة  ا  خال�سً ذهًبا  لي�ص  قر�ًطا   )24( عيار  �لذهب   -
�لذهب  �أن  وذلك  �لنحا�ص؛  من  �سئيلة  ن�سبة  على  يحتوي  �لائة,  بل  يف 
�لال�ص )100( يف �لائة  يكون ليًنا كال�سل�سال لدرجة �أنه ي�سبح من 

�لمكن ت�سكيله باليدين. 

من  ي�ستيقظ  عندما  كالب�سر  »يتثاءب«  �لنمل  �أن  �لعلماء  الحظ   -
نومه  يف �ل�سباح.
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- يف م�سر �لفرعونية, كانت جثث ن�ساء �لنباء ترك لب�سعة  �أيام 
قبل �أن تبد�أ �إجر�ء�ت حتنيطها, وكان �لهدف من ور�ء ذلك هو �ل�سماح 

للجثة  كي تفقد رونقها ون�سارتها.

- قلب �سمك �لمربي يوجد يف ر�أ�سه.

-عندما يولد �الإن�سان يكون يف ج�سمه )300( عظمة, �إال  �أن ذلك 
�لعدد ير�جع �إىل )206( فقط عند �لو�سول �إىل �سن �لبلوغ. �لع�سو�ن 
�حلياة  طو�ل  عن  �لنمو  يتوقفان  ال  �للذ�ن  �الإن�سان  ج�سم  يف  �لوحيد�ن 

هما: �الأذنان و�الأنف.

�سدقي اأو ل ت�سدقي يف الذئب

هل تعلمني �أن �لذئب لديه من �لذكاء ما يجعله يعرف �إن كان ر�عي 
من  �لهجوم  يقرر  ذلك  غر�ر  وعلى  يحمل,  ال  �أو  �ساًحا  يحمل  �لا�سية 
�لهجوم  يقرر  وعليه  �أنثى  �أو  �لا�سية ذكر�  ر�عي  كان  �إن  ويعرف  عدمه, 

من عدمه. 
يف  معني  مبكان  ي�ستقر  فا  �حلركة  كثر  �لذئب  �أن  تعلمني  وهل 

�لقفار. 
با�ستخر�ج  يقوم  �ل�سحية  يفر�ص  عندما  �لذئب  �أن  تعلمني  وهل 
�الأح�ساء �أواًل, �أو ما ي�سّمى عند �لبادية ب�)�ل�سو�ء(, وهي �الأع�ساء �لطرية 
د�خل �ل�سم مثل �لكبد و�لكليتني و�لطحال و�الأمعاء فيلتهمها �أواًل, ومن 

ثم باقي �ل�سم. 
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 وهل تعلمني �أن �أنثى �لذئب �أكرث �سر��سة من �لذكر وبالذ�ت عندما 
يوجد لديها �سغار.

 ولهذ� كان �لعرب ي�سفون من يت�سف بال�سجاعة و�لذكاء و�لفطنة 
ذئًبا, فما �أحلى �أن ي�سّمى �لب�سر ذئًبا, وبالذ�ت عند �أهل �لبادية؛ فللذئب 

ق�س�ص ورو�يات عجيبة.

احليوانات وطبائعها وعجائبها

- �الأ�سد ال يدنو من �لنار, وال من �لر�أة �لطامث.. وهو قليل �ل�سرب.
و�الأفاعي,  و�لنمور,  �الأ�سود,  عيون  بالليل:  ت�سيء  �لتي  �لعيون   -

و�ل�سنانر.
�ل�سديدة,  �لظلمة  يف  وال  �ل�سديد  �ل�سوء  يف  �لفا�ص  يب�سر  ال   -

و�أنثاه تلد وتر�سع وتطر با ري�ص, وحتمل ولدها حتت جناحها.
فاإنه  �لتم�ساح  عد�  ما  �الأ�سفل,  فكه  ح��ّرك  �أك��ل  �إذ�  حيو�ن  كل   -

يحرك فكه �الأعلى.
- �ل�سب و�لنزير ال ت�سقط �أ�سنانهما �أبًد�.

�أ�سرب على �لوع من �حلية, ثم �ل�سب  - لي�ص يف �الأر�ص حيو�ن 
بعدها.

- �إذ� �بتلع �لبعر يف علفه خنف�ساء قتلته �إذ� و�سلت �إىل جوفه وهي 
حية.

- �الأر�نب تنام مفتوحة �لعني.
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- عني �الأفعى وعني �لر�د ال تدور�ن.
- �لقرد ال ي�ستطيع �ل�سباحة, و�إذ� �أُلقي يف �لاء غرق.

- �لفر�ص ال طحال له.
�لعام  خال  مر�ت  �أرب��ع  �أو  مر�ت  ثاث  جلودها  �لثعابني  تبدل   -

�لو�حد.
- يوجد نوعان من �لفيلة: �الإفريقي و�لهندي.

- �أوروبا هي �لوطن �الأ�سلي لاأ�سود.
- ال يوجد عند �لزر�فة جهاز �سوتي, لكن �أذنها مرهفة �ل�سمع.

عند  �الإب�سار  قوة  �أ�سعاف  ثمانية  ت�ساوي  �ل�سقر  �إب�سار  قوة   -
�الإن�سان.

- خرطوم �لفيل هو �أنفه.
يف  يعي�ص  �لقطبي  و�ل��دب  �لنوبي,  �لقطب  يف  يعي�ص  �لبطريق   -

�لقطب �ل�سمال.
مرة  �أل��ف  �الإن�سان  عند  منها  �أق��وى  �لكاب  عند  �ل�سم  حا�سة   -

تقريًبا.
- �أعلى �سغط دم عند �حليو�نات كلها هو �سغط دم �لزر�فة.

باأ�سنان  مزود  و�لفك  ع�سلة,   )500( من  �أكرث  به  �لقط  ج�سم   -
حادة وقوية ي�سل عددها �إىل )30( �سًنا.

�لعرق  �أي  �أنه  و�ل�سبب  غ��دًد� عرقية,  له  �أن  مع  يعرق  ال  - �لمل 
�سيفقده جزًء� من �لاء �لذي يخرنه يف �أثناء �سره يف �ل�سحر�ء, ودرجة 
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حر�رة ج�سم �لمل نحو )40( درجة مئوية؛ وذلك لكي يتاءم مع درجة 
حر�رة �ل�سحر�ء, ويقل عرقه ويحتفظ مباء ج�سمه.

وال  �لي�سرى,  يدها  ت�ستخدم  )ع�سر�ء(  �لقطبية  �لدببة  جميع   -
ت�ستخدم ميناها �أبًد� يف �لهجوم وال يف �لدفاع.

تلد  �لتي  �لولودة  �لثدييات  من  بل  �الأ�سماك,  من  لي�ص  �حل��وت   -
وتر�سع �سغارها.

 - �لفامبر  ي�سمى   - �لفافي�ص  �أو   , �لوطاويط  من  نوع  هناك   -
ال  وهو  نائًما.  �ساحبه  يكون  عندما  ا  �أي�سً و�الإن�سان  �حليو�ن  دم  ميت�ص 
يفعل ذلك بو��سطة ثقب يحدثه يف عنق �أو ج�سد �ل�سحية, لي�ص كما يظن 
كثرون, و�إمنا بحك �للد حًكا ثابًتا متو��سًا حتى يظهر �لدم, فيعمد 

�لوطو�ط �إىل م�سه.
- �لنمر �سباح ماهر, وي�ستطيع ��سطياد �الأ�سماك يف �لياه �ل�سحلة.
و�إذ�بته؛  بل  �بتلعه,  �إذ�  �لنيلي ه�سم �حلديد  �لتم�ساح  ي�ستطيع   -

الأن معدته تفرز حام�ص �لهيدروكلوريك مبقادير كبرة.
يتجاوز حجمه  فبع�سها مل  كلها,  تكن �سخمة  �لدينا�سور�ت مل   -
كلها  �لدينا�سور�ت  باأن  �ل�سائد  �العتقاد  �أن  على  �لرومي,  �لديك  حجم 
ومعناه:  �الأ�سل,  "دينا�سور" يوناين  نف�سه  فاال�سم  ما يربره؛  له  �سخمة 

�ل�سخم �لفزع.
- عدد دقات قلب �لفيل )25( دقة يف �لدقيقة, و�حل�سان )50( دقة, 
و�الأغنام )٧0( دقة, و�لكلب )10( دقات, و�الأرنب )150( دقة, و�لفاأر من 

)250 - 300( دقة, و�لع�سفور نحو )1000( دقة يف �لدقيقة �لو�حدة.
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�الإجناب  ت�ستطيع  فاأنثاه  �لتكاثر؛  حيث  من  لاأر�نب  مناف�ص  ال   -
بطن  يف  �أجنة   )٩( حمل  وت�ستطيع  عمرها,  من  �لر�بع  �ل�سهر  يف  وهي 
و�حد, وال يطول حملها �أكرث من )31( يوًما, وت�ستطيع �حلمل مرة �أخرى 

بعد �لو�سع مبا�سرة.

عالج حول العني بع�سلة اليد

�لبحريني  �لدكتور  متكن  �لعلمية,  �لبطوالت  �سباق  م�سمار  يف 
�أحمد �لبطل -�ال�ست�ساري ورئي�ص �أق�سام جر�حة عيون �الأطفال و�حلول 
مب�ست�سفيات �لغربي بال�سعودية - من حتقيق �إجناز طبي بتطبيق تقنية 

جديدة يف جر�حة حول �لعينني بالعامل.
�أ�سماء  �ل�سعودية  �لطفلة  عاج  من  �لليجي  �لطبيب  متكن  فقد   
يف  وزرعها  يدها  من  ع�سلة  نقل  بعد  �حل��ول,  من  �أع��و�م  �لثمانية  ذ�ت 
�لعني. وهذه هي �لرة �الأوىل يف تاريخ �لطب �لتي ُينقل فيها جزء طبيعي 
من ج�سم �الإن�سان �إىل عينه, وهو ما ينبئ باأن تكون هناك تطبيقات �أو�سع 

حلاالت خمتلفة �أخرى يف جر�حة �لعيون.

احليوانات واجلو

�الأل���ان  وك���ان  �ل��وي��ة,  ب��االأح��و�ل  �لتكهن  �حل��ي��و�ن��ات  ت�ستطيع   
حني  نقيقها  تطلق  الأنها  حية؛  بارومر�ت  بو�سفها  بال�سفادع  يحتفظون 
يهبط �ل�سغط �لوى, وينتقل �لنمل �إىل �أر�ص �أكرث �رتفاًعا قبل عا�سفة 

�لطر, وال يعود �سوف �لر�ف جمعًد�.
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�سدقي اأو ل ت�سدقي يف اخليل

1- �ليل حتمل جهاز تربيد يف جانبي �لر�أ�ص حتت �لفك �ل�سفلي 
مبطنتان  فجوتان  وهما  �ل�سمعي؛  �لردبي  �الأنبوب  ي�سّمى  جانبيه,  ومن 
�لفتحة �لارجية يف �لنخر وعند دخول  باأن�سجة خماطية رطبة, حيث 
ويربد,  �الأن�سجة  على  �لهو�ء  ي�سرب  �ل�سريعة  �حلركة  �أثناء  يف  �لهو�ء 
وبدوره يربد �لخ فت�سور �ل�سيارة �لتي تربد ماكينتها )�لر�دير(, فهكذ� 

يربد ر�أ�ص �ليل عند �حلركة �ل�سريعة مثل �لبب و�لهذب.

2- تتميز �ليل بجهاز �الحتمال �لذي ي�سهل على �ليل �لوقوف 
عن  عبارة  وهو  �لطاقة,  و�سرف  �لع�سات  �إجهاد  دون  طويلة  لفر�ت 

رباط �ساد يو�زن بني �الأوتار �لبا�سطة و�لقاب�سة.

3- تتميز �ليل بامتاكها خم�سة قلوب, �الأول يف �لهة �لي�سرى 
�لدموية  �ل���دورة  �إك��م��ال  يف  لي�ساعد�  حافر  كل  يف  وو�ح��د  �ل�سدر  من 
لاأطر�ف؛ لذلك وجب عدم �إعطاء �لر�حة �لتامة يف �ليل؛ الأنها توقف 

�لقلوب �الأربعة وت�سبب عرقلة يف دور�ن �لدم يف �الأطر�ف.

4- ال تتقياأ �ليل مطلًقا؛ لعدم وجود و�سط يف �لخ م�سوؤول عن هذه 
�لعملية, و�إن ح�سل �لتقيوؤ يف �ليل فهو �إ�سارة �إىل وجود متزق �لعدة, 

خا�سًة �إذ� جل�ص �حل�سان جلو�ص �لكلب, �أي على ربعه �للفي.

تتنف�ص  وال  فتموت خمنوقة,  تتنف�ص �ليل من فمها مطلًقا  5- ال 
من �لفم؛ لذلك عند ح�سول خلل يف �لنخرين جترى عمليه �سريعة لفتح 

�لرغامي و�إال متوت خنًقا؛ فاليل تاأبى �أن يكون منظرها �إال جميًا.
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6- ال متتلك �ليل مر�رة.

 )214( بز�وية  حولها  من  وترى  و�لقريب,  �لبعيد  �ليل  ترى   -٧
عدم  وجب  لذلك  �ل��دورة؛  و�إكمال  للروؤيا  �لر�أ�ص  تدير  و�لباقي  درج��ة, 
�لعدو  �أن  تعد  الأنها  �للف؛  من  �أي  روؤيتها,  نطاق  خارج  للخيل  �لتقرب 

يهاجمها من هذه �لنطقة فتد�فع عن نف�سها غريزًيا.

8- ترى �ليل باالألو�ن ومتيز �ألو�ن �الأخ�سر و�الأحمر و�الأزرق.

٩- ت�سمع �ليل ما ال ن�سمعه, فقابليتها لل�سمع عالية, وت�سمع �ل�سوت 
ذ� �لردد �أقل من )20( ذبذبة, وكذلك �لردد�ت �لعالية �لتي ال ي�سمعها 
�الإن�سان؛ لذلك هناك �عتقاد باأن �ليل ترى �لن, و�حلقيقة هي �أنها 

تتنبه لاأ�سو�ت �لذي ال ي�سمعها �الإن�سان, فيتعجب ويتخيل ويف�سر.

10- �لعجيب يف خلقها, �أنها معروفة بالذكورة �لعالية عند �لفحول, 
لكنها تنتج كميات هائلة من �لهرمون �الأنثوي.

كاأنها  و�لطو�حن  �لقو�طع  بني  �أ�سنانه  دون  م�سافة  هناك   -11
م�سممة لل�سكيمة, لتنفيذ ما دعا �أبونا �إ�سماعيل - عليه �ل�سام - ؛ حيث 
جاء يف �حلديث �ل�سريف »�ركبو� هذه �ليل فاإنها دعوة �أبيكم �إ�سماعيل, 

وكانت وحو�ًسا فدعا ربه ف�سّخرها له«.

12-ال توجد حلمتان �أثريتان يف ذكور �ليل كما يف �الأ�سنان.

13-ال يوجد حاجب يف �ليل.
14- توجد �ل�سو�رب عند بع�ص �ليل.
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15- تبي�ص �أ�سنان �ليل عند تقدمها يف �لعمر, عك�ص ما يحدث 
للمخلوقات �الأخرى.

تبتلع  �أو  تتناول  وال  ب�سفتيها,  �لغذ�ء  باختبارها  تتميز �ليل   -16
�الأج�سام �ل�سلبة �أو غر �لر�غبة فيها.

عزز  مما  خا�سة؛  و�لعربية  بالذكاء  عموًما  �ليل  تتميز   -1٧
عاقتها ببع�سها وكذلك مع �الإن�سان.

18- تنظف �ليل خمرجها ذ�تًيا؛ الأنها نظيفة.
�لبول على  ي�سمح الرتد�د  ال  و�سع  تاأخذ  فاليل  �لتبول  1٩- عند 

�أطر�فها.
20- �ليل حتلم وت�سدر �أ�سو�ًتا ت�سر �إىل فرحها �أو حزنها ح�سب 

�حللم.
21- تقع �ليل يف �سر�ك �حلب و�لع�سق, حيث يع�سق �لذكر فر�ًسا 

دون غرها, و�لعك�ص �سحيح عندما تعي�ص كقطيع.
وحمل  للركوب  دق��ة  بكل  م�سمم  �لفقري  عمودها  تكوين   -22
توجد  ال  حيث  �الأ�سنان,  عن  ويختلف  �حلركة  �أثناء  يف  خا�سة  �الأثقال, 
�هلل  ف�سبحان  �لعمود..  مرونة  وقلة  �لفقر�ت  بني  �لغ�سروفية  �الأقر��ص 

�لالق �لعظيم.
�الآالم  عند  خا�سة  �لدموع,  وتذرف  ت�سحك  وال  �ليل  تبكي   -23

�ل�سديدة ويف �أثناء �لوالدة, وبع�ص �الأفر��ص �لعربية بعد �لهر �لوليد.
24- تتميز بقابليتها المت�سا�ص �ل�سدمات يف �أثناء �حلركة ب�سبب 
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وجود �لر�كيب �لا�سة لهذ� �لغر�ص, وهي �لغ�ساريف يف �حلافر وميان 
�ل�سامية �الأوىل وميان �لكتف.

�إ�سطبلها  �إىل  عودتها  طريق  لعرفة  �لعالية  �لقابلية  متتلك   -25
مهما بعدت �ل�سافة.

26- تتميز �ليل بتحا�سيها رف�ص �أو �إيذ�ء ر�كبها بعد �سقوطه ويف 
�أثناء حركتها.

2٧- تفرح �ليل وتعرب عن ذلك بالت�سنيف, �أي برفع �ل�سفة �لعليا 
�إىل �الأعلى, وكذلك ر�أ�سها.

28- تتميز �ليل بال�سعور �لعال باالأمومة وحتب �الإجناب.
لتنظيف  وتتعاون  تتفاهم  وقد  �ليل,  بني  تفاهم  لغة  هناك   -2٩

بع�سها �لبع�ص, وقد تختلف وتت�ساجر فيما بينها.
30- تتميز �ليل �لعربية بانعكا�ص �سلوك �لعربي على �سلوكها, فا 

تقبل �لظلم وحتقد وتثاأر وال تن�سى من يوؤذيها.
31- على �لرغم من �أن �لقوه تقا�ص باحل�سان, �إال �أن �ليل رقيقة 
�لتاعب �لدية  لها  ت�سبب  ب�سيطة  �إ�سابات  �إىل  تتعر�ص  وح�سا�سة, وقد 

و�سواًل �إىل نفوقها.
تنتج  قد  و�لربية  �لبيئة  لكن  �سجاعة,  �لعربية  �ليل  عموم   -32
"�ل�سيَّا�ص"  عاملها  �إذ�  خا�سة  و�المتناع,  �لوف  �سلوك  وتظهر  �لعك�ص 

بالطرق �ل�ساذة فقد تكره �الإن�سان.
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33- تتعر�ص �ليل لاإ�سابة بالكاآبة و�حلزن و�الأمر��ص �لنف�سية 
فتعزل نف�سها �أو تتمرد.

34- تتميز �ليل �لعربية بالوفاء.. نعم, بالوفاء, فهي وفية وهناك 
ق�س�ص حقيقية كثرة عن وفاء �ليل.

و�لركبة,  �لعرقوب  �الأط��ر�ف حتت  �لع�سات يف  وجود  35- عدم 
و�لعظام  و�الأع�ساب  و�ل�سر�يني  و�الأوردة  و�الأربطة  و�الأوتار  �للد  فقط 

و�أغ�سيتها.

36- هناك م�سنع يف �أمعاء �ليل للتخمر و�إنتاج فيتامني )ب(, 
وهناك �أحياء جمهرية ت�ساعد على �له�سم.

3٧- توجد �الأنياب يف �حل�سان �لبالغ وعددها �أربعة, وال توجد يف 
�الأفر��ص, لكنها قد تظهر يف �الأفر��ص بعد عمر )12( �سنة.
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 )50( �سوؤًل وجواًبا 
فـي العقـيــدة

)50( �سوؤًل وجواًبا يف العقيدة، هو كتاب من تاأليف الإمام املجدد/ حممد 
بن عبدالوهاب - رحمه اهلل -.

 وهو كتاب �سهل ومهم وي�سري، و�سعه الإمام على طريقة �سوؤال وجواب.
 لذا .. كان من املنا�سب اأن ُيعَر�ض على طالبات املرحلة البتدائية بهذا 

ال�سكل. 
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�ص1- ما �الأ�سول �لثاثة �لتي يجب على �الإن�سان معرفتها؟ 
ج1: معرفة �لعبد ربه ودينه ونبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

�ص2- من ربك؟ 
ج2: ربي �هلل �لذي رباين وربى جميع �لعالني بنعمه وهو معبودي 
زب پ پ پ پ رب  تعاىل:  قوله  و�لدليل  �سو�ه  معبود  لي�ص ىل 

)�لفاحتة: 2(. وكل ما �سوى �هلل عامل و�أنا و�حد من ذلك �لعامل. 
�ص3- ما معني �لرب؟ 

ج3: �لالك �لعبود �لت�سرف وهو �ل�ستحق للعبادة. 
�ص4- مب عرفت ربك؟ 

و�ل�سم�ص  و�لنهار  �لليل  �آياته  ومن  وخملوقاته,  باآياته  �أعرفه  ج4: 
�ل�سبع  و�الأر�سون  فيهن  ومن  �ل�سبع  �ل�سماو�ت  خملوقاته  ومن  و�لقمر, 

ومن فيهن وما بينهما, و�لدليل قوله تعاىل: زب ۇ ۇۆ ۆ 
ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉې ې ې 
زب ڌڎ  تعاىل:  وقوله  )ف�سلت(.  ېىى ائ ائ رب 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ رب )�الأعر�ف(.
�ص5- ما دينك؟ 

ج5: ديني �الإ�سام, و�الإ�سام هو �ال�ست�سام و�النقياد هلل وحده, 
زب ڃ ڃ چ چ چچ رب )�آل عمر�ن:  و�لدليل عليه قوله تعاىل: 
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  زب  تعاىل:  قوله  �آخر  ودليل   .)1٩
ڃ ڃ ڃ چ چ چ رب )�آل عمر�ن(. ودليل �آخر قوله تعاىل: 

زب چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ رب 
)�لائدة:3(.

�ص6- على �أي �سيء ُبني هذ� �لدين؟ 
ج6: ُبني على خم�سة �أركان, �أولها �سهادة �أال �إله �إال �هلل و�أن حممًد� 
رم�سان,  �سهر  وت�سوم  �لزكاة,  وتوؤتي  �ل�ساة,  وتقيم  ور�سوله,  عبده 

وحتج �لبيت �إن ��ستطعت �إليه �سبيا. 
�ص٧- ما هو �الإميان؟ 

وتوؤمن  �الآخ��ر  و�ليوم  ور�سله  وكتبه  ومائكته  باهلل  توؤمن  �أن  ج٧: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  تعاىل:  قوله  و�لدليل  و�سره  خره  بالقدر 

ڱ ںں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ رب )�لبقرة: 285(.

�ص8- وما �الإح�سان؟ 
ج8: هو �أن تعبد �هلل كاأنك تر�ه فاإن مل تكن تر�ه فاإنه ير�ك, و�لدليل 
رب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  زب  تعاىل:  قوله  عليه 

)�لنحل(.
�ص٩- من نبيك؟ 

ج٩: نبيي حممد بن عبد �هلل بن عبد �لطلب بن ها�سم, وها�سم 
ذرية  من  و�لعرب  �لعرب,  من  وكنانة  كنانة,  من  وقري�ص  قري�ص,  من 
�إ�سماعيل بن �إبر�هيم, و�إ�سماعيل من ن�سل �إبر�هيم, و�إبر�هيم من ذرية 

نوح -عليهم �ل�ساة و�ل�سام-. 
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�ص10- وباأي �سيء ُنبئ؟ وباأي �سيء �أر�سل؟ 
ج10: نبئ باقر�أ, و�أر�سل بالدثر. 

�ص11- وما هي معجزته؟ 
ب�سورة  ياأتو�  �أن  �لائق  جميع  عجزت  �ل��ذي  �لقر�آن  هذ�  ج11: 
من مثله, فلم ي�ستطيعو� ذلك مع ف�ساحتهم و�سدة حذ�قتهم وعد�وتهم 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  زب  تعاىل:  قوله  و�لدليل  �تبعه,  ول��ن  له 
ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى 
ٺ  ڀ  ڀ  زب  تعاىل:  قوله  �الأخ��رى:  �الآي��ه  ويف  )�لبقرة(.  رب  ېئ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ رب )�الإ�سر�ء(.
�ص12- ما �لدليل على �أنه ر�سول �هلل؟ 

ج12: قوله تعاىل: زب ڄ ڄڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 
ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک ک ک ک رب )�آل عمر�ن(.
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قوله  �آخر  ودليل 

ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ رب )�لفتح: 2٩(.
�ص13- ما هو دليل نبوة حممد؟ 

ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  زب  تعاىل:  قوله  �لنبوة  على  �لدليل  ج13: 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ رب )�الأحز�ب: 40(. وهذه �الآيات 

تدل على �أنه نبي و�أنه خامت �الأنبياء. 
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�ص14- ما �لذي بعث �هلل به حممًد�؟ 
ج14: عبادة �هلل وحده ال �سريك له, و�أال يتخذو� مع �هلل �إلًها �آخر, 
ونهاهم عن عبادة �لخلوقني من �لائكة و�الأنبياء و�ل�ساحلني و�حلجر 

و�ل�سجر, كما قال �هلل تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ رب )�الأنبياء(. وقوله تعاىل: زب ڄ ڄ 
)�لنحل:36(.  رب  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  زب  تعاىل:  وقوله 
ڄ  ڄ  ڄ  زب  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه  )�ل���زخ���رف(.  رب  ائ  ائ  ى 
خلق  ما  �هلل  �أن  بذلك  فيعلم  )�ل��ذ�ري��ات(.  رب  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

�للق �إال ليعبدوه, ويوحدوه فاأر�سل �لر�سل �إىل عباده ياأمرونهم بذلك. 
�ص15- ما �لفرق بني توحيد �لربوبية وتوحيد �الألوهية؟ 

و�الإحياء  و�ل��رزق  �للق  مثل  �ل��رب,  فعل  �لربوبية:  توحيد  ج15: 
و�الإماتة و�إنز�ل �لطر و�إنبات �لنباتات وتدبر �الأمور. 

وتوحيد �الألوهية: فعل �لعبد, مثل �لدعاء و�لوف و�لرجاء و�لتوكل 
و�الإنابة و�لرغبة و�لرهبة و�لنذر و�ال�ستغاثة وغر ذلك من �أنو�ع �لعباد�ت. 

�ص16- ما هي �أنو�ع �لعباد�ت �لتي ال ت�سلح �إال هلل؟ 
ج16: من �أنو�عها: �لدعاء, و�ال�ستغاثة, و�ال�ستعانة, وذبح �لقربان, 
و�ل�سية,  و�لحبة,  و�الإن��اب��ة,  و�لتوكل,  و�ل��رج��اء,  و�ل���وف,  و�ل��ن��ذر, 
و�لتذلل,  و�ل�سوع,  و�ل�سجود,  و�لركوع,  و�لتاأله,  و�لرهبة,  و�لرغبة, 

و�لتعظيم �لذي هو من خ�سائ�ص �الألوهية. 
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�ص1٧- فما �أجل �أمٍر �أمر �هلل به؟ و�أعظم نهي نهى �هلل عنه؟ 
ج1٧: �أجل �أمر �أمر �هلل به هو توحيده بالعبادة, و�أعظم نهي نهى 
�هلل عنه هو �ل�سرك به, وهو �أن يدعو مع �هلل غره �أو يق�سد غره باأنو�ع 
ربا  �تخذه  فقد  �هلل  لغر  �لعبادة  �أن��و�ع  من  �سيئا  �سرف  فمن  �لعبادة, 

و�إالها و�أ�سرك مع �هلل غره �أو يق�سده بغر ذلك من �أنو�ع �لعباد�ت. 
�ص18- ما �ل�سائل �لثاثة �لتي يجب تعلمها و�لعمل بها؟ 

ج18: �الأوىل: �أن �هلل خلقنا ورزقنا ومل يركنا هما بل �أر�سل �إلينا 
ر�سوال فمن �أطاعه دخل �لنة ومن ع�ساه دخل �لنار. 

ملك  ال  �أحد  عبادته  يف  معه  ي�سرك  �أن  ير�سى  ال  �هلل  �أن  �لثانية: 
مقرب وال نبي مر�سل. 

�لثالثة: �أن من �أطاع �لر�سول ووحد �هلل ال يجوز له مو�الة من حاد 
�هلل ور�سوله ولو كان �أقرب قريب. 

�ص1٩- ما معني �هلل؟ 
ج1٩: معناه ذو �الألوهية و�لعبودية على خلقه �أجمعني. 

�ص20- الأي �سيء �هلل خلقك �هلل؟ 
ج20: لعبادته. 

�ص21- ما هي عبادته؟ 
ج21: توحيده وطاعته. 

�ص22- ما �لدليل على ذلك؟ 
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رب  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  ت��ع��اىل:  قوله  ج22: 
)�لذ�ريات(.

�ص23- ما هو �أول ما فر�ص �هلل علينا؟ 
قوله  ذلك  على  و�لدليل  ب��اهلل,  و�الإمي��ان  بالطاغوت  �لكفر  ج23: 

حت  جت  يب  مبىب  حبخب  جب  يئ  مئىئ  جئحئ  ی  تعاىل:زب 
جخ  مح  جح  حجمج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت   خت 

حخ رب )�لبقرة(.
�ص24- ما هي �لعروة �لوثقي؟ 

ج24: ال �إله �إال �هلل, ومعنى ال �إله: نفي, و�إال �هلل: �إثبات. 
�ص25- ما هو �لنفي و�الإثبات هنا؟ 

ال  وح��ده  هلل  �لعبادة  ومثبت  �هلل.  دون  يعبد  ما  جميع  ن��اٍف  ج25: 
�سريك له. 

�ص26- ما �لدليل على ذلك؟ 
ج26: قوله تعاىل: زب ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎڎڈ ڈ 
زب ژ ڑ ڑ رب  ژ رب )�لزخرف( هذ� دليل نفي, ودليل �الإثبات: 

)�لزخرف(.
�ص2٧- كم عدد �لطو�غيت؟ 

وهو  ُعبد  ومن  �هلل,  لعنه  �إبلي�ص  خم�سة:  وروؤو�سهم  كثرون  ج2٧: 
ر��ص, ومن دعا �لنا�ص �إىل عبادة نف�سه, ومن �دعى �سيئا من علم �لغيب, 

ومن حكم بغر ما �أنزل �هلل. 
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�ص28- ما �أف�سل �الأعمال بعد �ل�سهادتني؟ 
وو�جبات,  و�أرك��ان  �سروط  ولها  �لم�ص,  �ل�سلو�ت  �أف�سلها  ج28: 
و�إز�ل��ة  �حل��دث,  ورف��ع  و�لتمييز,  و�لعقل,  �الإ���س��ام,  �سروطها  فاأعظم 

�لنجا�سة, و�سر �لعورة, و��ستقبال �لقبلة, ودخول �لوقت, و�لنية. 
و�أركانها �أربعة ع�سر: �لقيام مع �لقدرة, وتكبرة �الإحر�م, وقر�ءة 
�لفاحتة, و�لركوع, و�لرفع منه, و�ل�سجود على �ل�سبعة �أع�ساء, و�العتد�ل 
و�لرتيب,  �الأرك��ان,  و�لطماأنينة يف هذه  �ل�سجدتني,  بني  و�لل�سة  منه, 

و�لت�سهد �الأخر, و�للو�ص له, و�ل�ساة على �لنبي, و�لت�سليم. 
قول  �الإح���ر�م,  تكبرة  غر  �لتكبر�ت  جميع  ثمانية:  وو�جباتها 
�سبحان ربي �لعظيم يف �لركوع, �سمع �هلل لن حمده لاإمام و�لنفرد, ربنا 
�ل�سجود,  �الأعلى يف  و�لنفرد, �سبحان ربي  و�لاأموم  ولك �حلمد لاإمام 
رب �غفر ل بني �ل�سجدتني, و�لت�سهد �الأول, و�للو�ص له, وما عد� هذ� 

ف�س� ؛ �أقو�ل و�أفعال. 
�ص2٩- هل يبعث �هلل �للق بعد �لوت؟ ويحا�سبهم على �أعمالهم 
خرها و�سرها؟ ويدخل من �أطاعه �لنة؟ ومن كفر به و�أ�سرك به غره 

فهو يف �لنار؟ 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  زب  ت��ع��اىل:  قوله  و�لدليل  نعم,  ج2٩: 
وق��ول��ه:  )�ل��ت��غ��اب��ن(.  رب  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۆۈ   ۇۆ 

زب ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ رب )طه(. ويف �لقر�آن 
من �الأدلة على هذ� ما ال يح�سى. 
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�ص30- ما حكم من ذبح لغر �هلل من هذه �الأمة؟ 
ج30: حكمه هو كافر مرتد ال تباح ذبيحته, الأنه يجتمع فيه مانعان: 

�الأول: �أنها ذبيحة مرتد, وذبيحة �لرتد ال تباح باالإجماع. 
�أه��ل لغر �هلل وق��د ح��رم �هلل ذل��ك يف قوله:  �أن��ه��ا مم��ا   �ل��ث��اين: 

زب ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ 
)�الأنعام:  رب  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

.)145
�ص31- ما هي �أنو�ع �ل�سرك؟ 

ج31: �أنو�عه هي: طلب �حلو�ئج من �لوتى, و�ال�ستغاثة بهم و�لتوجه 
�إليهم. وهذ� �أ�سل �سرك �لعامل؛ الأن �ليت قد �نقطع عمله, وهو ال ميلك 
لنف�سه نفًعا وال �سًر�, ف�سًا لن ��ستغاث به, و�ساأله �أن ي�سفع له �إىل �هلل, 
وهذ� من جهله بال�سافع و�ل�سفوع عنده, فاإن �هلل تعاىل ال ي�سفع �أحد عنده 
�إال باإذنه, و�هلل مل يجعل �سوؤ�ل غره �سبًبا الإذنه, و�إمنا �ل�سبب الإذنه كمال 

�لتوحيد, فجاء هذ� �ل�سرك ب�سبب مينع �الإذن. 
و�ل�سرك �سركان: �سرك ينقل عن �للة وهو �ل�سرك �الأكرب, و�سرك 

ال ينقل عن �للة وهو �ل�سرك �الأ�سغر ك�سرك �لرياء. 
�ص32- ما هي �أنو�ع �لنفاق ومعناه؟ 

ج32: �لنفاق نفاقان: نفاق �عتقادي, ونفاق عملي. 
لهم  �أوج��ب  مو�سع,  غر  يف  �لقر�ن  يف  مذكور  �العتقادي:  �لنفاق 

تعاىل به �لدرك �الأ�سفل من �لنار. 
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منافًقا  كان  فيه  كن  »�أرب��ع من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  �لع�ملي: جاء يف  �لنفاق 
ا, ومن كانت فيه خ�سلة منهن كانت فيه خ�سلة من �لنفاق, حتى  خال�سً
يدعها: �إذ� حدث كذب, و�إذ� عاهد غدر, و�إذ� خا�سم فجر, و�إذ� �وؤمتن 
خان«. وكقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�آية �لنافق ثاث: �إذ� حدث كذب, و�إذ� وعد �أخلف, 

و�إذ� �وؤمتن خان« رو�ه �لبخاري. 
قال بع�ص �الأفا�سل: وهذ� �لنفاق قد يجتمع مع �أ�سل �الإ�سام ولكن 
�إذ� ��ستحكم وكمل فقد ين�سلخ �ساحبه من �الإ�سام بالكلية و�إن �سّلى و�سام, 
وزعم �أنه م�سلم, فاإن �الإميان ينهى عن هذه �لال, فاإذ� كملت للعبد, ومل 

ا.  يكن له ما ينهاه عن �سيء منها, فهذ� ال يكون �إال منافًقا خال�سً
�ص33- ما �لرتبة �لثانية من مر�تب دين �الإ�سام؟ 

ج33: هي �الإميان. 
�ص34- كم �سعب �الإميان؟ 

�هلل(,  �إال  �إل��ه  )ال  ق��ول:  �أعاها  �سعبة,  و�سبعون  ب�سع  هي  ج34: 
و�أدناها �إماطة �الأذى عن �لطريق, و�حلياء �سعبة من �الإميان. 

�ص35- كم �أركان �الإميان؟ 
ج35: �ستة: �أن توؤمن باهلل, ومائكته, وكتبه, ور�سله, و�ليوم �الآخر, 

وتوؤمن بالقدر خره و�سره. 
�ص36- ما �لرتبة �لثالثة من مر�تب دين �الإ�سام؟ 

ج36: هي �الإح�سان, وله ركن و�حد. هو �أن تعبد �هلل كاأنك تر�ه فاإن 
مل تكن تر�ه فاإنه ير�ك. 
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�ص3٧- هل �لنا�ص حما�سبون وجمزيون باأعمالهم بعد �لبعث �أم ال؟ 
تعاىل:  قوله  بدليل  باأعمالهم  وجم��زي��ون  حما�سبون  نعم   ج3٧: 

زب گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ رب )�لنجم: 31(.
�ص38- ما حكم من كّذب بالبعث؟ 

ج38: حكمه �أنه كافر بدليل قوله تعاىل: زب ے ےۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ 
ۇ ۇۆ ۆۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ رب )�لتغابن(.

�أمة مل يبعث �هلل لها ر�سواًل ياأمرها بعبادة �هلل  �ص3٩- هل بقيت 
وحده و�جتناب �لطاغوت؟ 

ج3٩: مل تبق �أمة �إال بعث �إليها ر�سواًل بدليل قوله تعاىل: زب ڄ 
)�لنحل:  رب  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

.)36
�ص40- ما هي �أنو�ع �لتوحيد؟ 

قوله  يف  كما  �لكفار  به  �أقر  �لذي  وهو  �لربوبية:  توحيد   -1 ج40: 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  زب  تعاىل: 
ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ رب )يون�ص(.
2- توحيد �الألوهية: هو �إخا�ص �لعبادة هلل وحده من جميع �للق, 
الأن �الإله يف كام �لعرب هو �لذي يق�سد للعبادة, وكانو� يقولون �أن �هلل 
و�لائكة,  �ل�ساحلني  مثل  �أخ��رى  �آلهة  معه  يجعلون  لكن  �الآلهة  �إله  هو 

وغرهم يقولون �أن �هلل ير�سى هذ� وي�سفعون لنا عنده. 
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3- توحيد �ل�سفات: فا ي�ستقيم توحيد �لربوبية وال توحيد �الألوهية 
�إال باالإقر�ر بال�سفات لكن �لكفار �أعقل ممن �أنكر �ل�سفات. 

�ص41- ما �لذي يجب علّي؛ �إذ� �أمرين �هلل باأمر؟ 
ج41: وجب عليك �سبع مر�تب: 

�الأوىل: �لعلم به, �لثانية: حمبته, �لثالثة: �لعزم على �لفعل, �لر�بعة: 
�ل�ساد�سة:  �سو�با,  خال�سا  �ل�سروع  على  يقع  كونه  �لام�سة:  �لعمل, 

�لتحذير من فعل ما يحبطه, �ل�سابعة: �لثبات عليه. 
�ص42- �إذ� عرف �الإن�سان �أن �هلل �أمر بالتوحيد ونهى عن �ل�سرك 

هل تنطبق هذه �لر�تب عليه؟ 
و�ل�سرك  حق,  �لتوحيد  �أن  علم  �لنا�ص  �أكرث  �الأوىل:  �لرتبة  ج42: 
وباع  �لربا  ح��رم  �هلل  �أن  وع��رف  ي�ساأل,  ومل  عنه  �أعر�ص  ولكن  باطل, 
و��سرى ومل ي�ساأل, وعرف حترمي �أكل مال �ليتيم وجو�ز �الأكل بالعروف, 

ويتوىل مال �ليتيم ومل ي�ساأل. 
�لرتبة �لثانية: حمبة ما �أنزل �هلل وكفر من كرهه, فاأكرث �لنا�ص مل 

يحب �لر�سول بل �أبغ�سه و�أبغ�ص ما جاء به, ولو عرف �أن �هلل �أنزله. 
و�أحب  عرف  �لنا�ص  من  وكثر  �لفعل,  على  �لعزم  �لثالثة:  �لرتبة 

ولكن مل يعزم خوًفا من تغر دنياه. 
�لرتبة �لر�بعة: �لعمل وكثر من �لنا�ص �إذ� عزم �أو عمل وتبني عليه 

من يعظمه من �سيوخ �أو غرهم ترك �لعمل. 
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ا  ا فاإن وقع خال�سً �لرتبة �لام�سة: �أن كثًر� من �لعمل ال يقع خال�سً
مل يقع �سو�ًبا. 

لقوله  �لعمل  حبوط  من  يخافون  �ل�ساحلني  �أن  �ل�ساد�سة:  �لرتبة 
من  وهذ�   .)2 )�حلجر�ت:  رب  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  تعاىل:زب 

�أقل �الأ�سياء يف زماننا. 
�لرتبة �ل�سابعة: �لثبات على �حلق و�لوف من �سوء �لامتة وهذ� 

ا من �أعظم ما يخاف منه �ل�ساحلون.  �أي�سً
�ص43- ما معني �لكفر و�أنو�عه؟ 

ج43: �لكفر كفر�ن: 
1- كفر يخرج �ساحبه عن �للة وهو خم�سة �أنو�ع: 

زب ڑ ڑک ک ک ک گگ  تعاىل:  قال  �لتكذيب,  كفر  �الأول: 
گ گڳ ڳڳ ڳ ڱڱ رب )�الأنعام(.

زبہ  تعاىل:  قال  �لت�سديق.  مع  و�الإب��اء  �ال�ستكبار  كفر  �لثاين: 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 

ڭڭرب )�لبقرة(.
�لثالث: كفر �ل�سك, وهو كفر �لظن قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ رب )�لكهف(.
�لر�بع: كفر �الإعر��ص و�لدليل عليه قوله تعاىل: زب ۀ ہ ہ 

ہ ہ رب )�الأحقاف: 3(.
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ڭ  ڭڭ  ۓ  زب  تعاىل:  قوله  ودليله  �لنفاق  كفر  �لام�ص: 
ڭۇ ۇ ۆۆ ۈۈ ٴۇ رب )�لنافقون(.

و�لدليل  �لنعمة,  كفر  وه��و  �ل��ل��ة,  ع��ن  ي��خ��رج  ال  �أ�سغر  كفر   -2
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  ع��ل��ي��ه 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
وقوله:  )�لنحل(.  رب  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄڄ 

زب ٺ ٺ ٺ ٺ رب )�إبر�هيم: 34(.
�ص44- ما هو �ل�سرك وما �أنو�ع �ل�سرك؟ 

ج44: �علم �أن �لتوحيد �سد �ل�سرك. 
و�ل�سرك ثاثة �أنو�ع: �سرك �أكرب, و�سرك �أ�سغر, و�سرك خفي. 

�لنوع �الأول: �ل�سرك �الأكرب وهو �أربعة �أنو�ع: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  قال  �لدعوة,  �سرك  �الأول: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ رب )�لعنكبوت(.
ڃڃ  ڃ  زب  تعاىل:  قال  و�لق�سد,  �الإر�دة  �لنية,  �سرك  �لثاين: 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ ڳ رب )هود(.
�ل��ث��ال��ث: ���س��رك �ل��ط��اع��ة, ق���ال ت��ع��اىل: زب ۇ ۆ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
وئ  وئ  ائەئەئ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 

ۇئ ۇئ رب )�لتوبة(.
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زب چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  تعاىل:  قال  �لحبة,  �سرك  �لر�بع: 
گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں رب )�لبقرة(.

�لنوع �لثاين: �سرك �أ�سغر وهو �لرياء, قال تعاىل: زب يت جث مثىث 
يث حجمج جح مح جخ حخمخ جس رب )�لكهف: 110(.

�لنوع �لثالث: �سرك خفي, ودليله قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�ل�سرك يف هذه �الأمة 
�أخفى من دبيب �لنمل على �ل�سفاة �ل�سود�ء يف ظلمة �لليل«. 

�ص45- ما �لفرق بني �لقدر و�لق�ساء؟ 
�لتقدير �لذي  ج45: �لقدر يف �الأ�سل م�سدر قدر, ثم ��ستعمل يف 
ا بعد �لغلبة يف تقدير �هلل للكائنات  هو �لتف�سيل و�لتبيني, و��ستعمل �أي�سً

قبل حدوثها. 
�الأق��د�ر  بجريان  �لكوين,  �حلكم  يف  ��ستعمل  فقد  �لق�ساء:  و�أم��ا 
وما كتب يف �لكتب �الأوىل, وقد يطلق هذ� على �لقدر �لذي هو �لتف�سيل 

و�لتمييز. 
بوقوع  �لكوين  �حلكم  هو  �ل��ذي  �لق�ساء  على  ا  �أي�سً �لقدر  ويطلق 

�لقدر�ت. 
تعاىل:  �هلل  ق��ال  �ل�سرعي,  �لديني  �حلكم  على  �لق�ساء   ويطلق 
ويطلق   .)65 )�لن�ساء:  رب  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  زب 
رب  ڤ  ٹ  ٹ  زب  تعاىل:  كقوله  و�لتمام,  �لفر�غ  على  �لق�ساء 

ۋ  ۋ  ٴۇ  زب  تعاىل:  قال  نف�سه,  �لفعل  على  ويطلق   .)10 )�لمعة: 
تعاىل:  قال  بالرب,  و�لتقدم  �الإع��ان  على  ويطلق  ۅۅ رب )طه: ٧2(. 
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زب ٹ ٹ ٹٹ رب )�لزخرف: ٧٧(. ويطلق على وجود �لعذ�ب, 
قال تعاىل:زب ۆئ ۆئ رب )هود: 44(. ويطلق على �لتمكن من �ل�سيء 
رب  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  زب  كقوله:  ومتامه, 

زب ڀ ڀ  �لف�سل و�حلكم, كقوله تعاىل:  )طه: 114(. ويطلق على 
ڀ رب )�لزمر: ٧5(. ويطلق على �للق كقوله تعاىل: زب ٱ ٻ 
ٻ رب )ف�سلت: 12(. ويطلق على �حلتم, كقوله تعاىل: زب ۇ ۆ 
ۆ رب )مرمي: 21(. ويطلق على �الأمر �لديني, كقوله تعاىل: زبڑ 

ومنه:  �حلاجة,  بلوغ  على  ويطلق   .)40 )يو�سف:  رب  کگ  ک  ک  ک 
مبعنى  ويطلق  باحلكم,  �ل�سمني  �إل��ز�م  على  ويطلق  وط��ري,  ق�سيت 
�الأد�ء, كقوله تعاىل: زب ں ں ڻ رب )�لبقرة: 200(.

عليه,  دل  �ل��وج��وب:  �الأم��ر  و�قت�سى  م�سدر,  �لكل:  يف  و�لق�ساء 
و�القت�ساء هو: �لعلم بكيفية نظم �ل�سيغة, وقولهم: ال �أق�سي منه �لعجب, 

قال �الأ�سمعي: يبقى وال ينق�سي. 
�ص46- هل �لقدر يف �لر و�ل�سر على �لعموم جميًعا من �هلل �أم 

ال؟ 
�لعموم, فعن علي - ر�سي �هلل  ج46: �لقدر يف �لر و�ل�سر على 
عنه- قال: كنا يف جنازة يف بقيع �لغرقد, فاأتى �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص فقعد فقعدنا 
حوله, ومعه خم�سرة, فنك�ص فجعل ينكت مبخ�سرته, ثم قال: »ما منكم 
من �أحد, ما من نف�ص منفو�سة �إال وقد كتب �هلل مكانها يف �لنة و�لنار, 
�أفا منكث على كتابنا  �أو �سعيدة« قال: فقال رجل:  و�إال قد كتبت �سقية 
�أهل  �إىل عمل  �ل�سعادة ف�سي�سر  �أهل  وندع �لعمل؟ فقال: »من كان من 
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�ل�سعادة, ومن كان من �أهل �ل�سقاوة ف�سي�سر �إىل عمل �أهل �ل�سقاوة, ثم 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  زب  قر�أ: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ رب )�لليل(«. 
ويف �حلديث: »�عملو� فكل مي�سر, �أما �أهل �ل�سقاوة فيي�سرون لعمل 
�أهل �ل�سعادة, ثم قر�أ:  �ل�سعادة فيي�سرون لعمل  �أهل  �أهل �ل�سقاوة, و�أما 

زب ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ رب )�لليل(«. 

�ص4٧- ما معنى ال �إله �إال �هلل؟ 
ج4٧: معناها ال معبود بحق �إال �هلل, و�لدليل قوله تعاىل: زب ڳ 
فيه  رب  ڱ  ڳ  زب  فقوله:   .)23 )�الإ���س��ر�ء:  ڱرب  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

معنى: "ال �إله", وقوله: زب ڱ ڱرب فيه معنى: "�إال �هلل". 
�ل�ساة  �لذي فر�سه �هلل على عباده قبل  �لتوحيد  �ص48- ما هو 

و�ل�سوم؟ 
ج48: هو توحيد �لعبادة, فا تدعو� �إال �هلل وحده ال �سريك له, ال 

زب ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  �لنبي وال غره, كما قال تعاىل:  تدعو� 
ڇ ڇ رب )�لن(.

�ص4٩- �أيهما �أف�سل: �لفقر �ل�سابر �أم �لغني �ل�ساكر؟ وما هو حد 
�ل�سرب وحد �ل�سكر؟ 

و�ل�ساكر كل منهما من  فال�سابر  و�لفقر,  �لغنى  �أما م�ساألة  ج4٩: 
�أف�سل �لوؤمنني, و�أف�سلهما �أتقاهما كما قال تعاىل: زب ڇڍ ڍ ڌ 

ڌڎ رب )�حلجر�ت: 13(.
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و�أما حد �ل�سرب وحد �ل�سكر: �ل�سهور بني �لعلماء �أن �ل�سرب عدم 
�لزع, و�ل�سكر �أن تطيع �هلل بنعمته �لتي �أعطاك. 

�ص50- ما �لذي تو�سيني به؟ 
ج50: �لذي �أو�سيك به و�أح�سك عليه: �لتفقه يف �لتوحيد, ومطالعة 
ر�سوله,  به  بعث �هلل  �لذي  �لتوحيد  تبني لك حقيقة  فاإنها  �لتوحيد  كتب 
مه �هلل ور�سوله, و�أخرب �أنه ال يغفره, و�أن �لنة  وحقيقة �ل�سرك �لذي حرَّ

على فاعله حر�م, و�أن من فعله حبط عمله. 
به  �هلل  بعث  �لذي  �لتوحيد  حقيقة  معرفة  يف  �ل�ساأن  كل  و�ل�ساأن   

ر�سوله, وبه يكون �لرجل م�سلًما مفارًقا لل�سرك و�أهله.
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كيف اأ�سبح طالبة متـفـوقـة 
؟

عنوان هذه الفقرة هو هم لكثري من الطالبات.. التفوق حلم ت�سعى اإليه 
اأية طالبة تريد لنف�سها اأن تكون يف مكان متميز يف امل�ستقبل القريب.

 لهذا كانت هذه الفقرة مبثابة اإر�سادات، ومو�سوعات، ونقاط مهمة يف 
طريق التفوق، وكيفية احل�سول عليه.
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اأمور ت�ساعد على احلفظ

 ينبغي للطالبة �أن تعد لنف�سها تقديًر� يف �لتكر�ر, فاإنه ال ي�ستقر يف 
قلبها حتى �أبلغ ذلك �لبلغ, وينبغي للطالبة �أن تكرر در�ص �الأم�ص خم�ص 
مر�ت ودر�ص �ليوم �لذي قبل �الأم�ص �أربع مر�ت, و�لدر�ص �لذي قبله ثاث 

مر�ت, و�لذي قبله �ثنتني و�لذي قبله مرة و�حدة, فهذ� �أدعى للحفظ. 
�أال تخاف من �لتكر�ر؛ الأن �لدر�ص و�لتكر�ر   وينبغي على �لطالبة 
ينبغي �أن يكونا بقوة ون�ساط, وال جتهر جهًر� يجهد نف�سها؛ كي ال تنقطع 

عن �لتكر�ر, فخر �الأمور �أو�سطها. 

 وهذه بع�س الأمور التي ت�صاعدِك على احلفظ: 
 �أ . �الإخا�ص؛ �إذ يجب �أن يكون �حلفظ من �أجل �لعلم ولهذ� وجب 

�البتعاد عن حفظ ما يغ�سب �هلل. 
�لزء  ب�سماع  �إال  ذلك  يكون  وال  و�لقر�ءة/  �لنطق  ت�سحيح  ب .   

�لر�د حفظه من �لعلم. 
 ت . حتديد �لفقرة �لر�د حفظها �أو عدد �الأبيات. 

 ث . عدم �النتقال من �لزء �لقرر حفظه؛ حتى جتيدي �حلفظ 
متاًما. 

 ج . �لفهم طريق �حلفظ, فاإن �أعظم ما يعني على �حلفظ هو �لعنى 
�الإجمال لا حتفظني. 

�لر�د  بالو�سوع  تربطيها  حتى  �لحفوظة  �لفقرة  تتجاوزي  ال  ح .   
حفظه. 
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 خ . يجب �أال تعتمدي على حفظِك مبفردِك, بل يجب �أن تعر�سي ما 
حفظِت على زميلة لِك �أو تكتبي ما حفظِت حتريًر�, ثم ُتر�جعي ما كتبِت 

على �لن�ص �الأ�سلي. 
�أ�سمعي  �لفجر  �ساة  بعد  فمثا  حفظِت,  لا  �لد�ئمة  �لتابعة  د .   

نف�سِك ما حفظِت. 
�لفرق  لِك  ليت�سح  �لت�سابهة  �الألفاظ  على  تركزي  �أن  حاول  ذ .   

وتتجنبيه. 
 ر . �جعلي ما ترغبني بحفظه على هيئة �سعر لي�سهل عليِك ��ستيعابه.

حقائق تعينِك على التفوق
 - �لتفوق حقيقة, ولي�ص حلًما. 

 - ال ياأتي �سدفة. 
 - من �سنع يديِك وبتعبِك وكدِك. 

 - كوين هادئًة تكوين ناجحًة. 
 - �لذ�كرة �لقوية تعينِك على �لتفوق. 

 - �لثقة بالنف�ص تدفعِك للتفوق. 
 - �لتذكر �لد�ئم ليوم �لنتيجة. 

تذكري دائًما يوم النتيجة

 - تذكرِك �لد�ئم ليوم �لنتيجة يدفعِك �إىل �لنجاح و�لتفوق.
 - فهوؤالء �سديقاتك فرحات بالنجاح.
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 - وهذه تبكي متاأثرًة بر�سوبها. 
 - وو�لد هذه يذكرها بف�سلها, وبنتيجة �إهمالها.

 - وهوؤالء جار�تِك و�سديقاتِك وقريباتِك ي�ساألن عن نتيجتِك, وكم 
لِت من �لدرجات؟ وهل �أنِت من �لتفوقات �أم ال؟  ح�سََّ

 - ترى �أين �أنِت يوم �لنتيجة, هل من �لفرحات �أم من �لباكيات؟ 

اأنِت متفوقٌة وهذا الدليل

 ت�سعر بع�ص �لطالبات عند �قر�ب مو�سم �الختبار�ت ب�سيء من 
�لو�طر  ذهنهن  على  وتتو�رد  و�لردد,  و�لوف  بالنف�ص,  �لثقة  �سعف 
�ل�سيئة, ومتر على ذهنهن بع�ص �لعبار�ت و�الأفكار �لحبطة, وهنا ياأتي 
دور �لربجمة �لنف�سية �الإيجابية, و�لبعد عن �الإيحاء�ت �ل�سلبية؛ وللتغلب 
بالطو�ت  �لنجاح  على  نف�سِك  برجمي  �ل�سلبية  �الإي��ح��اء�ت  هذه  على 

�لتالية:

احذري هذه الكلمات:
- �أنا فا�سلة يف �لدر��سة.

- ال ميكن �أن �أجنح يف هذه �لادة. 
- ال �أ�ستطيع مر�جعة هذه �لادة. 

- لي�ص عندي �أ�سا�ص قوي يف هذه �لادة؛ ولذلك ال �أ�ستطيع �لنجاح فيها.
 - ال ميكن �أن �أح�سل على �أكرث من مقبول.

( نف�سي و�أنا �أذ�كر هذه �لادة.   - )َت�ْن�سدُّ
 - �لادة �سعبة جًد�
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وعليِك بهذه العبارات:
 رددي يف نف�سك هذه �لعبار�ت وب�سوت مرتفع ن�سبًيا:

 - �إنني �أثق باهلل.. ثم بذ�كرتي.
 - �إن �لعلومات �لتي �أقر�أها �ساأفهمها, و�أتذكرها ب�سهولة. 

 - �إن �لادة �ستكون �سهلة مع �لوقت, و�سوف �أفهمها. 
 - غًد� يف �المتحان �ستكون �أع�سابي هادئة.. هادئة.. هادئة. 

واإليِك هذه اخلطوات:
�أنِك  تخيلي  در��ستِك,  يف  ناجحة  تكوين  �أن  نف�سِك  برجمي  �أواًل:   

ح�سلِت على �أعلى تقدير. 
 ثانًيا: برجمي نف�سِك �أنك ذكية المعة, تخيلي نف�سِك كذلك. 
 ثالثا: �سوري �لعبارة �الإيجابية �لتي تنا�سبِك �أكرث من �سورة.

�أن  على  يوميا؛  �أمامِك  متكررة  �أماكن  يف  �ل�سور  �ل�سقي  ر�بًعا:   
تكون يف موقع بارز من غرفتِك, بجو�ر مكتبِك, عند �لباب.

 خام�ًسا: عّودي نف�سِك �لنظر �إىل هذه �لعبار�ت يومًيا. 
 �ساد�ًسا: كرري �لعبار�ت يف ذهنكِ كلما تذكرِتها, وبا�ستمر�ر. 

ال�سعبة املواد  لقراءة  مفيدة  "7" نقاط 

�إذ� كانت لديِك خلفية كافية  �لعنو�ن و�لقدمة: حّددي  1- �قرئي 
لتبد�أي �لقر�ءة. 
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و�إذ� �حتجِت لزيادة خلفيتِك  �لعلومات,  تعّريف على كيفية تنظيم 
عن �لو�سوع ��ستعيني مب�سادر �أخرى. 

�لرئي�سة  �لعناوين  عن  �بحثي  �لرئي�سة:  �الأف��ك��ار  عن  �بحثي   -2
و��ستعيني  للمو�سوع,  �لرئي�سة  �لمل  �ختاري  �لعري�سة,  و�لطوط 

بالو�سائل و�لر�ئط و�لد�ول �لتو�سيحية �لرتبطة بالو�سوع. 
3- �بحثي عن �لكلمات: �بحثي عن معاين �لكلمات �ل�سرورية لفهم 

�لو�سوع, لكن ال تنحريف عن �لو�سوع �الأ�سا�سي. 
4- ر�قبي ��ستيعابِك: دورًيا.. توقفي و��ساأل نف�سِك: ماذ� تعلمِت 

حتى �الآن؟.. �ربطي ذلك مبا تعرفينه. 
عاودي  معينة,  فكرة  ت�ستوعبني  ال  كنِت  �إذ�  �لقر�ءة:  ع��اودي   -5

�لقر�ءة, و�سيغي �الأفكار �ل�سعبة بكلماتِك. 
6- �قرئي حتى �لنهاية: ال تتوقفي عن �لقر�ءة �إذ� و�جهِت �سعوبة 
يف �لفهم, فاالأفكار قد تت�سح �أكرث �إذ� و��سلِت �لقر�ءة. عندما تنتهني من 

�لقر�ءة, ر�جعي لري ماذ� ��ستوعبِت و�أعيدي قر�ءة ما مل ت�ستوعبيه.
٧- �كتبي و�أنِت تقرئني: لزيادة �لركيز, �سعي خًطا حتت �لمل 

�لهمة يف �أثناء �لقر�ءة, و�كتبي ماحظاتِك وتلخي�ساتِك. 

العقلية قدراتك  حت�سني  يف  تفيدِك  "8" ن�سائح 

�لن�سائح  بع�ص  باتباع  �لذكاء  يف  ق��در�ت��ِك  زي��ادة  با�ستطاعتِك   
�أذكى رجل يف �لعامل: فلقد �ساعد �لوؤلف و�لعلم  �لب�سيطة �لتي ي�سديها 
عند  ذكائه  حا�سل  يقدر  �لذي  ب��وز�ن  توين  �لرموق  �لربيطاين  و�لفكر 
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"230" مايني �لب�سر, مبن فيهم �الأمر �سارلز ول �لعهد �لربيطاين, على 
حت�سني ذ�كرتهم وحا�سل ذكائهم. وفيما يلي نورد �أفكار بوز�ن �لعجيبة 

حول كيفية حت�سني �لذكاء, كما جاءت يف �سحيفة ديل �لربيطانية.
1- حلم �ليقظة: جمرد ترك خمِك يغرق يف �أحام �ليقظة, حيث 
يحررِك من �لتفكر �لتحليلي �لقا�سي �لذي ميكن �أن يجهد مناطق معينة 
عملية  تريح  �ليقظة  فاأحام  �أخ��رى.  مناطق  يتجاهل  بينما  �ل��خ,  من 

�لتفكر �لنطقي هذه وتزيد من �لقدر�ت �الإبد�عية.
ماحظة  بب�ساطة  �أو  م�سحكة,  بطريقة  �لتفكر  نكات:  �حكي   -2
جديدة  مناطق  �كت�ساف  لك  يتيح  �ليومية  �لو�قف  كل  يف  �لرح  وتقدير 

للتفكر وحت�سني قدر�ت �لخ.
3- ��ستمعي لنف�سِك: نحن نتحدث مع �أنف�سنا يومًيا, و�أحياًنا نقول 

الأنف�سنا �أ�سياء �سلبية لي�ص لها معنى عندما نفكر فيها حقيقة.
و�لاوعي لديِك ي�سمع ويعتقد يف هذه �الأكاذيب. و�حلل: ��ستمعي 
�إيجابية  لنف�سِك  تعطينها  �لتي  �لعلومات  �أن  من  وتاأكدي  نف�سِك  �إىل 

وخاقة.
4- عرّبي عن خجاتك: تذكري �أن �لتفكر لي�ص كله منطًقا و�سبًبا. 
ا كلما كانت هناك �سرورة لذلك �أو �إباغ  فبب�ساطة عندما ت�سكرين �سخ�سً
لن حتبينهم �أنهم مهمون بالن�سبة لك يجعلِك �أكرث �سر�حة ويح�ّسن من 

قدر�تِك على �لتعامل مع �لنطقة �لهمة يف �لعاقات �ل�سخ�سية.
5- ال تهملي جانبِك �لروحي, فاقرئي �لكتب �لدينية ومار�سي عباد�تِك, 

وتو�سطي يف حل بع�ص �لافات؛ فكل ذلك يعزز من قدر�تِك �لعقلية.
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6- مار�سي �ألعاًبا ذكية: فهي حت�ّسن ذكاءك.
٧- تعلمي لغة جديدة, حتى ولو كنِت مل تخططي مطلًقا لل�سفر �إىل 
�إن �لركيز على كلمات  �أجنبية يعد فكرة جيدة.  �لارج, فاإن تعلم لغة 
جديدة �سيجعلك �أكرث �إدر�ًكا بكلمات لغتِك �الأ�سيلة وكيفية ��ستخد�مها.

8- �لتدريبات �لريا�سة: �لتدريبات �لريا�سية يف �لهو�ء �لطلق مثل 
�ل�سي و�لرك�ص توؤدي �إىل حت�سني تدفق �لدم �إىل �لخ, وتدريبات �سبط 

�لنف�ص, متنحِك �لطاقة �لطلوبة للتفكر �ل�سليم.

اأ�سباب الف�سل

 للف�سل يف �حلياة �أ�سباب عديدة, �أهمها: 
1- عدم �لثقة بالنف�ص, �أو �لثقة �لز�ئدة بالنف�ص. 

2- �لك�سل وعدم بذل �لهد, فهناك �أنا�ص ينتظرون �أن متطر عليهم 
�ل�سماء ذهًبا دون عمل, وين�سون �أن �لنجاح حليف �لعمل و�لهد د�ئًما. 

3- �لتطلع الأهد�ف �سعبة بعيدة �لنال, فلكي ينجح �الإن�سان يجب 
يف  يفكر  �أن  قبل  فمثًا  �إليها,  �لو�سول  ي�ستطيع  �أهد�ًفا  �أمامه  ي�سع  �أن 

�حل�سول على �لدكتور�ه, يفكر كيف يح�سل على �ل�سهادة �لثانوية. 
و�لحاولة  فاالإ�سر�ر  نعم,  �لفا�سلة.  �لحاولة  على  �الإ���س��ر�ر   -4
يدفع  �أن  �لف�سل يجب  تكر�ر  لكن  �لنجاح,  �لحاولة من مقومات  و�إعادة 

�إىل �إعادة �لنظر يف �لهدف. 
5- هناك عو�مل �أخرى, كالت�سرع و�لنكو�ص قبل �لو�سول, وكذلك 

�لنجاح �ل�سريع �لبكر, وظروف �الإن�سان �لعائلية و�الجتماعية وغرها.
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حذاٍر من النغما�ص يف ال�سبكة العنكبوتية

�لن�سائح  لتقدمي  جمعية  �أك��رب  وه��ي  )ريليت(  منظمة  �أعلنت   
�لعاقات  النهيار  �الأ�سباب  �أحد  هو  �الإنرنت  �أن  بريطانيا,  يف  �لزوجية 

�لزوجية يف بريطانيا.
وزوجة  زوج  �ألف  فاإن )10%( من )٩0(  �لنظمة,  تقرير   وح�سب 
�إحدى  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  �أن  �أكدو�  �لنظمة,  با�ست�سارة  �سنوًيا  يقومون 

�ل�ساكل �لعوي�سة �لتي يو�جهونها.
�أن  ميكن  �لعنكبوتية  بال�سبكة  �لهو�ص  �أن  ا,  �أي�سً �لنظمة  و�أعلنت   
ت�ستنفد جزًء� كبًر� من �لوقت تارًكا �لقليل جًد� من �لوقت للحديث مع 
�لجال  تتيح  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  �أن  منها  �أخرى  عو�مل  وهناك  �لزوجة. 
لات�سال باالأ�سدقاء �ل�سابقني, حتى مع زماء �لدر��سة. وهناك عامل 
�آخر - يف �لبلد�ن �لتي ال تقوم مبر�قبة �ل�سبكة �لعنكبوتية, وهو �إمكانية 
م�ساهدة �سور �إباحية ب�سهولة, و�لدخول على مو�قع �لدرد�سة �لتي تدور 

حول �لن�ص على �ل�سبكة �لعنكبوتية. 

جتنبي ال�سهر

 هل تبقني �ساهرًة طو�ل �لليل, �سو�ء لا�ستعد�د لاختبار �أم لق�ساء 
�ال�ست�سام  يف  �سعوبة  جتدين  هل  �الجتماعية؟  �لنا�سبات  يف  �لوقت 
للنوم, ثم جتدين نف�سِك تتحاملني على نف�سِك لكي ت�ستيقظي يف �ل�سباح 

للذهاب �إىل �لدر�سة �أو �لعمل؟
�إن كان هذ� هو حالِك, فاإن هذ� �ل�سلوك و�لذي يعرف علمًيا با�سم 
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�لانبية  �الآث��ار  �أما  باالكتئاب..  ي�سعرِك  �أن  ميكن  �لنوم  من  �حلرمان 
للحرمان من �لنوم فهي ت�سبب �الأرق و�الكتئاب. �إن �حلرمان من �لنوم 
يوؤدي �إىل �إفر�ز كميات كبرة من �لكورتيزول وهو �أحد هرمونات �ل�سغط, 
وميكن �أن تقود �لزيادة �لفرطة يف معدل �لكورتيزول �إىل �سعف �لذ�كرة 
تتجنبي  �أن  يجب  لذ�  و�الكتئاب؛  �لناعة  و�إ�سعاف  �لدم  �سغط  و�رتفاع 

�الكتئاب باحل�سول على ق�سط �أوفر من �لنوم يف كل ليلة.

ق�سة طالب مع مادة العلوم

مدر�ص  متدنية,  فيها  عاماتي  �أحبها,  مل  �سعبة  م��ادة  �لعلوم   
و�لتاريخ  و�للغة  تلميذ جمتهد, متفوق يف �حل�ساب  �أين  يعلم  كان  �لعلوم 

و�لغر�فيا, م�سكلتي فقط. مادة �لعلوم.
 حاول مدر�ص �لعلوم �كت�ساف �سبب تاأخري يف هذه �لادة, كان يظن 

�أنه �ل�سبب يف ذلك.
 �أنا متفوق يف جميع �لو�د با�ستثناء �لعلوم. طلب مني �أن �خربه عن 

�ل�سبب �إن كنت ال �أفهم �ل�سرح, �أم �أنه ال يف�سر مبا فيه �لكفاية؟
ال  و�سعبة,  �أر�ه��ا جافة  �ل��ادة  �الأم��ر خمتلف متاًما,  �إن  له:  قلت   

�أ�ستطيع �حلفظ و�لدر��سة.
�أم  ق��ررت  ل��ذ�..  �ل��در���ص,  �ل��ادة, وطيبة طلب  �أهمية ه��ذه  �أعلم   

�أكت�سف نف�سي.
 �ساعدين �لعلم, �أ�سبح ي�سرح ل �لدر�ص يف �أوقات �لفر�ص, �أعيد 

قر�ءة �لدر�ص حتى �أحفظه.. �أن�سخه مر�ت ومر�ت.. و�لدر�ص ي�سجعني.
 مل �أكتف بذلك, فكلما �أخذنا در�ًسا عن حيو�ن �أو نبات �أو �أية مادة 
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علمية �أذهب �إىل �لكتبة, �أح�سر كتاًبا فيه معلومات و�فية مكملة للدر�ص.
كثًر�,  �رتفعت  عاماتي  �لديدة,  �هتماماتي  حظ  ال  �لدر�ص   

�أتدرون ما �أنا �الآن؟
 �أنا �الآن �أعمل يف موؤ�س�سة علمية كربى.

 .. �سربت  لكنني  �لعلوم,  �أح��ب  ال  كنت  م�سهوًر�,  عالًا  �أ�سبحت   
فكرت .. فنجحت وحققت �أ�سياء مل �أكن �أحلم بها.

التميز الدرا�سي

كله,  �الأمر  فاإنها جماع  �سيء,  كل  وبعد  قبل  �هلل  بتقوى  عليِك   -1
ف�سًا عن �لر�حة �لنف�سية �لتي ت�سببها. 

تقوى �هلل ت�ساعد على �لنجاح و�لتفوق...
2- �هتمي بتهيئة نف�سك لا�ستذكار.

ا تبدئني فيه �لذ�كرة.  3- حّددي لنف�سِك وقًتا خا�سً
4- �تخذي جل�سة �النتباه ال جل�سة �ال�سرخاء و�لتكا�سل �لتي تعطل 

�ال�ستيعاب. 
�لبدء  ي�ستح�سن  لذ�  �سعًبا؛  �لذ�كرة  يف  �لبدء  يكون  ما  كثًر�   -5

باأعمال روتينية كتنظيم �لذكر�ت. 
و�لكر��سات �أو نقل در�ص ناق�ص يكون هذ� مبثابة ��ستعد�د و�سحذ 

على �لذ�كرة. 
6- ر�جعي �لدر�ص �لا�سي قبل �لبدء يف �لدر�ص �لديد.
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٧- �حلر�ص على �الأخذ بالتوجيهات �لتي ت�ساعد على �لنوم �لهادئ 
�لريح. 

�إن  �لكتابة؛ حيث  �الأق��ام يف  من  �لختلفة  �الأل��و�ن  ��ستخدمي   -8
�النفتاح �لنف�سي مهم للمذ�كرة. 

�أو  �لدر�سية  �ل�ساحة  يف  ذ�ت��ِك  و�ب��رزي  �الأن�سطة  يف  �ساركي   -٩
�لامعية. 

10- ح�سني عاقتِك مع مدر�ساتِك, فاإن ذلك مدعاة لاهتمام بِك 
�أكرث, خا�سة يف �أثناء �لغياب. 

11- �إذ� فرغِت من �لو�جبات و�لذ�كرة و�لر�جعة, فا باأ�ص من �أن 
جتهزي ن�ساًطا �سفًيا للدر�ص �لقادم. 

�لكتاب  نهاية  يف  م��ادة  �أي��ة  من  تاأخذينها  عامة  كل  �سجلي   -12
�لا�ص للمادة. 

13- حافظي على نظافة طاولتِك �لدر�سية. 
14- ال تتعودي على �لغياب, وال تتغيبي �إال عند �ل�سرورة �لق�سوى.
15- �حر�سي على �لرفقة �ل�ساحلة �لتي تعينِك على �لطاعة و�لدر��سة. 
16- ال تطيلي �للو�ص �أمام �لتلفاز. )و�أنا �أ�سيف من عندي .. ال 

تطيلي �للو�ص �أمام �حلا�سوب(. 
1٧- د�ئًما �حملي معِك مذكرتِك �لا�سة, لكتابة �أي �أمر طارئ �أو 

موعد �أو و�جب توؤدينه. 
18- ��ستخدمي �أي طاقة �إبد�عية متتلكينها بالتميز �لدر��سي, مثل: 
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�لط - �لر�سم - �ل�ساركة �الإذ�عية. 
1٩- �علمي جيًد� �أن �الأخاق �حلميدة يف �ل�سف �أو �لامعة من 

�أهم عو�مل �لنجاح و�لتفوق. 
20- فكري يف �لتميز, ثم �لتميز, ثم �لتميز, ثم �لتميز, ثم �لتميز, 

ثم �لتميز, ثم �لتميز, ثم �لتميز. 
وثقي يف نف�سِك �أنِك ت�ستطيعني �أن حت�سلي على �لركز �الأول.

و�سفة النجاح النهائية

 �لتاأجيل هو �سارق �لوقت و�حلياة و�لنجاح. فا�سدقي �لعزمية كي 
تقهريه.

 طّبقي مبد�أ �لتاأجيل �لبدع على كل �أن�سطتِك. قرري بوعي �أال توؤدي 
�لهام عدمية �الأهمية؛ فبذلك يكون لديك وقت �أكرث لهامك �الأ�سا�سية. 

 �إن �إد�رة �لوقت هي �لعادة �الأ�سا�سية �لوحيدة حلياة ممتعة و�فية, 
وذ�ت �أد�ء عاٍل.

 �أ�سعد �الأ�سخا�ص و�أكرثهم �إنتاًجا هم �لذين يوؤدون عمًا ي�سعرهم 
حًقا باأنهم يحدثون �ختاًفا يف �لعامل.

اأهمية العلم ووجوب التعلم

 �إن �لعلم و�لفقه �لذي ُخلقنا الأجله و�جب علينا تعلمه؛ حتى ال نكون 
من �لذين يعبدون �هلل على جهل و�سال. 

�لغ�سوب  طريق  يجنبنا  �أن  ن�ساأله  �أن  �أمرنا  �هلل  �أن  ذلك  ودليل   
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عليهم وطريق �ل�سالني, فقال تعاىل: زب ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ رب )�لفاحتة(.

ومل  �لعلم  تعلمو�  �أنهم  وذل��ك  �ليهود؛  هم  رب  ڦ  ڦ  زب   
يعملو� به, و�أما زب ڄ رب فهم �لن�سارى؛ وذلك �أنهم عبدو� �هلل على 

جهل و�سال. 
 قال �سيخ �الإ�سام �بن تيمية - رحمه �هلل: "من �نحرف من �لعلماء 
�ليهود, ومن �نحرف من  �أمة حممد ومل يعمل بعلمه ففيه �سبه من  من 

�لعباد وعبد �هلل على جهل ففيه �سبه من �لن�سارى". 
 فنحن يف حاجة �إىل معرفة ما يهمنا يف هذه �حلياة؛ حتى ال نكون 

�سبيهني بهوؤالء. 
 وقد ذكر �لعلماء �أن �لعلم منه ما هو فر�ص عني ومنه ما هو فر�ص 

كفاية. 
 فتعلم �لعباد�ت �لازمة فر�ص عني على كل م�سلم وم�سلمة, فيتعلم 

كيفية �ل�ساة و�لطهارة و�ل�سيام وما �أ�سبه ذلك مما هو حمتاج �إليه. 
 ويجب عليه �أن يتعلم ما حرمه �هلل من �الأعيان و�الأعمال �لتي ورد 

�لن�ص بتحرميها.

اغتنام الأوقات وخا�سة لل�سابات

 �إن �لعلم فري�سة على كل م�سلم وم�سلمة, فاإذ� عرفنا هذ� عرفنا �أننا 
مطالبات بتعلم ما ينفعنا, فاإن علينا �أن نغتنم �الأوقات قبل �أن تتغر �الأحو�ل. 
 ونوؤكد ذلك على �ل�سابات ونقول لهن: �غتنمن �لفر�سة وال ت�سيعنها. 
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 ولكن لاذ� �ل�سابات؟.
 نعرف �أن �ل�سابة وهي يف �سن �ل�سغر قد كفيت �لوؤونة وي�ّسر �هلل 
لها:  فنقول  للتعلم,  تتفرغ  ويركانها  عليها  ينفقان  �للذين  �لو�لدين  لها 

�نتهزي �لفر�سة وتعلمي, وجمال �لعلم و��سع. 
و�سن �ل�سباب هو وقت �لذكاء ووقت �حلفظ ووقت بقاء �لعلومات, 

وكما يقول بع�سهم: "�لعلم يف �ل�سغر كالنق�ص على �حلجر". 
 وهذ� مثل مطابق؛ الأن �ل�سغر متفرغ �لقلب ومتفتح �لذهن, فما 
قرع �سمعه وقر يف قلبه وبقي يف ذ�كرته مدة طويلة, فينتفع بذلك كثًر�, 

خا�سة عند كربه. 
تتفرغ  عندما  وذلك  �سنو�ت,  بعد  نف�سها  �إىل  حتتاج  قد  و�ل�سابة   
�لتفرغ  ذلك  بعد  عليها  في�سق  بنف�سها؛  ومعي�ستها  رزقها  بك�سب  وتكلف 
كفني  قد  �لائي  لل�سابات  مهياأة  فر�سة  من  �أح�سنها  فما  �لعلم,  لطلب 

�لوؤونة وي�ّسرت لهن �الأ�سباب.
 وهناك �أ�سباب كثرة قد ي�ّسرها �هلل لل�سباب – من �لن�سني - يف 

هذ� �لزمان, وما عليهم �إال �أن ي�سمرو� عن �ساعد �لد ويطلبو� �لعلم: 

معوقات حت�سيل العلم

هذه  يف  متمكنة  �لعلم  حت�سيل  �سبيل  يف  �لعو�ئق  �أن  �سك  ال   
وبني  بينهن  ذلك  حال  وقد  �ل�سابات,  من  كثر  يف  وموجودة  �الأزمنة 
�لعو�ئق؛ حتى حتذرها  بيان �سيء من هذه  بد من  حت�سيل �لر, وال 

�لعلم, ومنها:  طالبة 
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 1- جلي�صات ال�صوء: 
 جلي�سات �ل�سوء يحرمن �الإن�سانة من جمال�ص �لر, ومن حلقات 
زمياتها  �أو  �سديقاتها  �إحدى  �لطالبة  تخرب  فقد  �أكرثهن,  وما  �لعلم, 
فتعيقها  �لفانية,  �حللقة  �أو  �لفاين  �لدر�ص  �إىل  �لذهاب  على  بعزمها 
�أال �أهمية وال فائدة يف ذلك. فهذه هي جلي�سة �ل�سوء  عن ذلك, وتدعي 

�لتي يجب �البتعاد عنها و�حلذر منها. 

 2- املالهي والألعاب: 
�إحد�هن  �لعلم, فرى  و�الألعاب عن طلب  تعوق �لاهي   كثًر� ما 
�أو  �ل�سيفية  �لر�كز  �إىل  �أو  �لعلم  �إىل حلقات  بنا  تقول ل�سديقتها: هلم 
�ل�سجد �لفاين, فا تز�ل بها �سديقتها هذه تغريها حتى ت�سرفها عن 
�لباريات  �لتلفاز من  بر�مج  ن�ساهد  بل,  فتقول:  �أدن��ى,  هو  ما  �إىل  ذلك 

وغرها, حتى ي�سيع �لوقت. في�ستبدلون �لذي �أدنى بالذي هو خر. 

 3- اآلت اللهو: 
�لعلم  عن  �سدتهن  �لتي  �للهو  �آالت  على  يعكفن  �لائي  �أك��رث  ما 
�ل�سحيح, فتلقن �لتي تتبعها عقيدة فا�سدة, �سًر� وف�ساًد�, مما ال ت�سلح 

به �لجتمعات.

4- الأ�صفار اخلارجية والداخلية:
 تلك �الأ�سفار �لارجية و�لد�خلية �لتي كثًر� ما يقوم بها طالبات 
�لعلم لغر فائدة علمية �سوى قطع �لوقت, فر�هن يرحلن رحات غر 
مفيدة, ال يرتب عليها �إال �إ�ساعة �لوقت و�لال, فهذ� من �أكرب عائق عن 

حت�سيل �لعلم. 
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 فهذه �لعو�ئق وما �أ�سبهها مما يح�سل بها �سغل عن �لر, و�سد 
عن �لعلم, لكن �إذ� عرف �لعاقل �أنها مف�سدة, و�أنها �سارة فما عليه �إال 
�أن يحاربها, و�أن ي�ستغل باالأ�سباب �لتي تعينه على �لعلم, وتوؤهله الأن يكون 

من حملته.
�أن ينفعنا مبا علمنا, ويعلمنا ما ينفعنا, ويرزقنا علًما   ن�ساأل �هلل 
نافًعا, ونعوذ به من علم ال ينفع, �إنه على كل �سيء قدير, و�سلى �هلل على 

نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

)8( عالمات فارقة بني الناجحات والفا�سالت

 كثًر� ما نت�ساءل لاذ� �لناجحات ناجحات, ما �لذي فعلنه لي�سبحن 
ناجحات؟.. وهل لديهن �إمكانات وقدر�ت �أكرث من غرهن, �أم �أنهن �أكرث 

حًظا من �الأخريات؟
 ولاذ� �لفا�سات فا�سات, ما �لذي ينق�سهن ليحققن �لنجاح؟.. 
حًظا يف  �أقل  �أنهن  �أم  وقدر�تهن,  �إمكاناتهن  ل�سعف  ر�جع  ف�سلهن  وهل 

�حلياة؟
بني  جوهرية  فروًقا  هناك  �أن  تعريف  �أن  عليِك  ب�سيطة,  و�الإجابة   
�لف�سل..  �أو  �لنجاح  طريق  يبد�أ  �أين  من  لتعلمي  و�لفا�سات  �لناجحات 
هذه �لفروق متثل عامات فارقة بني �الإن�سان �لناجح و�الإن�سان �لفا�سل, 

ونعر�سها كالتال: 
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 العالمة الأوىل: 
- �الإن�سان �لناجح: 

�أحاًما  ويحلم  كالناجحني,  وي�سعر  ويت�سرف  ناجح,  �أن��ه  يفكر   
كبرة كالناجحني, ويوؤمن بنجاحه, و بقدرته على مو�جهة كل �لعوقات 
وتذليلها يف �سبيل �لو�سول الأهد�فه. فيجب �أن نعلم �أن �لنجاح ما هو �إال 
حالة ذهنية للفرد, فاإذ� فكر �الإن�سان �أنه ناجح ينجذب �إليه كل �سيء من 
�أ�سخا�ص و�أحد�ث وفر�ص لتحقيق ما يفكر فيه وما يتوقعه لنف�سه وحياته.

- �الإن�سان �لفا�سل:
باأقل �سيٍء من �لمكن   يفكر وي�سعر ويت�سرف كالفا�سلني, ويحلم 
�أن ي�سل �إليه �أو يح�سل عليه, وتك�سره �أول عقبة �سغرة تقف يف طريقه, 
فهو ال يثق يف نف�سه وال يف قدر�ته, و يوؤمن ب�سكل ر��سخ �أنه مهما فعل فاإنه 

�سيف�سل بالتاأكيد.
 فهذه هي �حلالة �لذهنية �لا�سة باالإن�سان �لفا�سل؛ حيث يجذب 
له كل �سيء يوؤكد فكرته عن نف�سه, وت�ساعده على �لو�سول للف�سل باأ�سرع 

وقت. 
�لف�سل  يف  فّكري  �لنجاح,  ياأتيِك  �لنجاح  يف  فّكري  �لا�سة:   
فاإذ�  للفرد؛  ذهنية  حالة  و�لف�سل  �لنجاح  �لنهاية  ففي  عليه,  حت�سلي 
فا�سلة,  فاأنِت  فا�سلة  �أنِك  فكرِت  و�إذ�  ناجحة,  فاأنت  ناجحة  �أنِك  فكرِت 
فكل ما تفكرين فيه �سياأخذه عقلِك �لباطن على �أنه حقيقة وو�قع, ولن 

يجادلِك فيه و�سيطبعه يف حياتِك لت�سبح كما �أردت.
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 العالمة الثانية: 
- �الإن�سان �لناجح: 

يف  ما  كل  ويعمل  لها,  خطًة  في�سع  حياته,  من  يريد  ماذ�  يعرف   
�لنجاح,  حتقيق  على  وي�سّر  باالأ�سباب,  وياأخذ  �أهد�فه,  لتحقيق  طاقته 
جد  بكل  ويعمل  ويكتبها  �ليوم  مهام  يحدد  ن�سيًطا  �سباًحا  ي�ستيقظ  فهو 
حت�سني  على  ويعمل  �لنتائج  وير�قب  كلها,  الإجنازها  ومثابرة  و�جتهاد 

خطته با�ستمر�ر مبا يتنا�سب مع �لظروف و�الأحد�ث �لديدة. 
- �الإن�سان �لفا�سل: 

 ال يعرف ماذ� يريد من حياته, فر�ه يعمل قليًا جًد� وينتظر مكافاأة 
ين�سغل  وهو  يتمنى,  ما  له  لتحقق  �ل�سماء  من  عليه  تنزل  �سربة حظ  �أو 
�أو  جهد  با  �ل�سريع  �لك�سب  عن  ويبحث  �لعمل,  يف  و�حليل  بال�سابقات 
عمل, وهو ي�ستيقظ �سباًحا ال يعرف ما يفعله يف يومه وتر�ه كثر �ل�ساغل, 
لكنه ال يكمل �أمًر�؛ فحياته تفتقد للنظام ولي�ص له خطة �أو هدف يتحرك 
من خاله , فهو تائه ال يعرف طريقه, يرك نف�سه للحياة و�لظروف تتجه 

به �أينما ت�ساء وكيفما ت�ساء دون تدخل منه. 
 �لا�سة: �لنجاح لي�ص �سربة حظ, وال ياأتي دون جمهود �أو عمل, 
يعني  و�لف�سل  �الأه��د�ف,  حتقيق  على  و�إ�سر�ر  خطة  �إىل  يحتاج  �لنجاح 

�ال�ست�سام لتيار �لظروف و�الأوهام. 
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 العالمة الثالثة: 
- �الإن�سان �لناجح: 

يفكر  فهو  و�أقو�له,  و�أعماله  ت�سرفاته  لنتائج  ووعًيا  تفهًما  �أكرث   
�لمكن  من  �لذين  و�الأ�سخا�ص  �الأح���د�ث  ويحدد  �سيء,  كل  عو�قب  يف 
�أهد�فه وي�سعى لعلها يف �سفه, ومبدوؤه )�أجنح  �أن ي�ساندوه يف حتقيق 
وينجح معي �الآخرون( فهو ي�سعد من خال �لتعاون مع �الآخرين, فمن 

خال جناحهم يحقق جناحه. 
- �الإن�سان �لفا�سل: 

 طائ�ص ومتهور, د�ئًما لديه حالة من �لامباالة بكل ما يقول ويعمل 
�الأعمال من ردود  �أو  �الأق��و�ل  تلك  ينتج من  يهتم مبا  ويت�سرف, فهو ال 
من  للكثر  نف�سه  يعّر�ص  وبالتال  نف�سه,  على  �أو  حوله  من  على  �أفعال 
يفكر يف  �لطوفان(  )�أنا ومن خلفي  ومبدوؤه يف �حلياة  و�لحن,  �ل�ساكل 
نف�سه فقط, يريد �لنجاح وال يهم من يدو�ص عليه يف طريقه ليحقق هذ� 

�لنجاح �لزعوم. 
 �لا�سة: �الإن�سان �لناجح, �إن�سان ر�سني يتعامل مع �الأمور كافة 
�لفر�ص  كل  ي�سيع  فمتهور  �لفا�سل  �الإن�سان  �أما  وثقة,  و�إيجابية  بفاعلية 

�لطيبة على نف�سه, حتى موؤيدوه ينقلبون عليه. 

 العالمة الرابعة: 
- �الإن�سان �لناجح: 

�أعمالهم  عن  ي�ساأل  خطو�تهم,  ويتتبع  �لناجحني  نهج  على  ي�سر   
وكيف قامو� بها, وكيف �أ�سبحو� ناجحني ومتميزين فيها, وما �تبعوه من 
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خطو�ت الإجناحها, ويعمل مثلما يعملون لتحقيق �لنتائج نف�سها ويتقدم يف 
حياته كما يتقدمون. 

- �الإن�سان �لفا�سل:
ويرك  �أه��د�ًف��ا,  ي�سع  وال  يخطط  ال  ه��دى,  با  �حلياة  ي�سر يف   
د�ئًما  خا�سًعا  ويكون  ت�ساء,  �أينما  وت�سعه  ت�ساء,  �أينما  به  ت�سر  �حلياة 

للظروف ال م�سيطًر� عليها.
ا يف �الأر�سيف,   فاإذ� كان يف عمل ما فا باأ�ص �أن يكون موظًفا ب�سيَطً
�أو حتى مندوًبا يف �لبيعات �أو يف �لعاقات �لعامة, فالهم لديه ��ستام 
ر�تبه بانتظام وال �سيء �آخر يهمه؛ فهو ال ي�سعى ل�سيء وال يهتم مب�ستقبله 
وحياته ومكانته �لهنية, وال يرغب يف ترك �أية ب�سمات يف جمال عمله �أو 

حياته.
 �لا�سة: �إذ� �أردِت �لنجاح ففت�سي عن �لناجحني و��سنعي مثلما 
ي�سنعون لتح�سلي على ما ح�سلو� عليه من نتائج, �أما �إذ� كنِت ال تهتمني 
�لتيار وال  ت�ساء وكوين مع  باأن تكوين فا�سلة, فدعي �حلياة ت�سرك كما 
تتوقعي �أن تري بر �الأمان دون خريطة �أو خطة حلياتِك ت�سرين عليها, 
ل�سيطرة  وفًقا  �سيكون  لديِك  �سيء  فكل  تغرقني؛  ورمبا  تنجي  �أن  فع�سى 

�لظروف ال ل�سيطرتِك �أنِت.

العالمة اخلام�صة: 
- �الإن�سان �لناجح: 

 يجّرب كل �سيء وينتهز كل فر�سة لتحقيق �أهد�فه �أو حلل �ل�سكات 
و�لعو�ئق �لتي قد تقف يف طريقه؛ فهو يرى يف كل فر�سة منحة ت�ساعده 
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و�لتقدم  �لتطور  يعني  لديه  فالتغر  للتغير؛  حمب  وه��و  �لتقدم,  على 
و�ال�ستمر�ر يف �لنجاح, وهو ي�سيطر على حياته وعلى �لتغر�ت من حوله 

ويتحكم فيها وال ينتظرها حتى تاأتي وتفر�ص قو�نينها عليه. 
- �الإن�سان �لفا�سل: 

�لو�سع  "ال يتحرك", فهو يف�سل  �ساء �هلل  �إىل ما   قابع يف مكانه 
وهو ميكث يف  �أو خمتلف,  �سيء جديد  �أي  يجرب  وال  و�ل�سمون,  �الآمن 
�لعمل نف�سه طو�ل حياته, ويكون له �الأ�سدقاء و�لعارف �أنف�سهم, ويذهب 
لاأماكن نف�سها, ويعي�ص يف �لنزل نف�سه حتى �آخر حياته. فهو خائف من 
�لديد مرتعب من �لتغير عدو للنمو و�لتطور. وهو يرى يف كل فر�سة 
حمنة, ويركز على �ل�ساكل و�لعقبات وال يحاول حلها �أبًد�, فال�سلبية جزء 

من تفكره وحياته.
و�لتوج�ص  �لتوتر  من  حياته  ط��و�ل  يعاين  �ل�سكل  بهذ�  و�الإن�سان   
فيه  لتتحكم  و�لتغر�ت  �لظروف  ل�سيطرة  و�أ�سرته  حياته  كل  ويخ�سع 

وت�سيطر عليه. 
 �لا�سة: �لتغر �سياأتي ال حمالة فعليِك �أن ت�ستخدميه يف �لوقت 
�لنا�سب, وتخ�سعيه لتحقيق �أهد�فِك وطموحاتِك, �أو تنتظري فياأتي هو 

ويخ�سعِك ل�سيطرته. 
 فاإما �أن تكوين �أنِت �ل�سيطرة على حياتِك, و�إال �ستجعلني حياتِك 

عر�سة ل�سيطرة �لظروف و�لتغر�ت عليها, لتلعب بِك حتى �لنهاية. 
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العالمة ال�صاد�صة: 
- �الإن�سان �لناجح: 

 يتمتع بالر�أة و�ل�سجاعة لتحقيق �أهد�فه, وما يوؤمن به, يقول جون 
و�ين: )�ل�سجاعة هي �أن تكون خائًفا حتى �لوت, ومع ذلك متتطي �سهوة 

جو�دك(.
كل  على  وتتغلبني  �أه��د�ف��ِك  تنجزين  جتعلِك  ما  هي  فال�سجاعة   
ما  كل  لتحقيق  ج��ر�أة  �الأك��رث  �لقر�ر�ت  وتتخذين  و�لتحديات,  �لعوقات 

تريدينه من �حلياة. 
- �الإن�سان �لفا�سل:

 .. �أفعل  ال  �أو  )�أفعل  با�ستمر�ر  نف�سه  يت�ساءل يف   .. د�ئًما   مردد 
�أمامه  �أتعجل(, فهو ينتظر �سنني و�سنني حتى يتقل�ص هدفه  �أم ال  �أقرر 
وي�سيع ويتيه منه, حتى عندما يقرر �سيًئا يكون قد �نتهى �لوقت و�ساعت 

�لفر�سة.
�إىل  حتتاجني  فاأنِت  الأخ��ذه,  �ذهبي  �سيًئا  �أردِت  �إذ�  �لا�سة:   
�ل�سجاعة لتح�سلي على �حلياة �لتي ترغبينها وتريدينها, بل وت�ستحقينها, 
فاإذ� تاأخرِت فا تلومي �إال نف�سِك, فقد يكون �الأو�ن قد فات و�أخذ �لفر�سة 

غرِك بينما كنت �أنِت ما زلِت تفكرين.
العالمة ال�صابعة: 

- �الإن�سان �لناجح: 
لغة  ويقيم  �حلياة,  قيمة  متاًما  وي��درك  حوله,  ومن  نف�سه  يحب   
�أبو�ب  كل  له  تفتح  �لتي  �للغة  هذه  حوله..  من  �لعامل  مع  وح��و�ر  تفاهم 
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�لنجاح و�ل�سعادة, فهو يعمل ما يحب ويتقبل �حلياة كما هي ومي�سي وفق 
قو�نينها, ويحب الأخيه يف �الإن�سانية ما يحبه لنف�سه. 

- �الإن�سان �لفا�سل:
 يكره نف�سه ومن حوله, فهو ناقم على �لنا�ص وعلى �حلياة, متم�سك 
�لفطرة  خاف  تدفعه  م�ساعر  وهى  و�لكر�هية,  و�حلقد  �لغل  مب�ساعر 
وخاف قو�نني �لكون, فيكون لديه دوًما حالة من �ال�سطر�ب و�لغ�سب 
يذوق  ال  فر�ه  �حلياة,  ومع  نف�سه  مع  متخا�سم  فهو  �ل�ستمر,  �لد�خلي 
غر  �أو  خر�فة  ويعدها  بل  �لنف�ص,  مع  �ل�سام  حاوة  �أو  �حلب,  حاوة 
�أنه ال يحب  �إىل خ�سارة نف�سه وكل من حوله, كما  موجودة, مما يدفعه 

�لر الإخوته؛ لذ� ترى �حلياة ت�سر دوًما معاك�سة لكل ما يريد. 
 �لا�سة: �حلب هو ثروة �لناجحني ودونه ال يتحقق �لنجاح يف �أي 
�سيء, و�لحروم من �حلب حمروم من �لنجاح يف حياته. فما قيمة �لنجاح 

�إذ� مل جتدي من ي�ساركِك جناحِك وي�سعد به معِك؟
 يقول �أوج ماندينو: )�دخر �حلب �لذي تتلقاه قبل �أي �سيء �آخر, 

�إنه �ل�سيء �لذي �سيدوم طويًا بعد �أن يذهب مالك و�سحتك(.

العالمة الثامنة: 
- �الإن�سان �لناجح: 

 يرى جميع �الأمور �ليدة و�ل�سيئة �لتي حتدث له على �أنها فر�ص 
و�لذي  �حلياة,  يف  �الأك��رب  �لتفائل  فهو  وتعاىل,  �سبحانه  �هلل  من  ومنح 
ياأخذ منها على قدر ما ي�ستطيع, ويبحث عن �لظروف �لتي يريدها, فاإن 

مل يجدها ي�سنعها. 
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 يقول �هلل تعاىل يف �حلديث �لقد�سي: )�أنا عند ظن عبدي بي, فاإن 
ظن بي خًر� فله, و�إن ظن بي �سًر� فله(. 

- �الإن�سان �لفا�سل: 
 يرى �ل�سعوبة يف كل �سيء .. فهو مت�سائم على �لدو�م يتوقع د�ئًما 
�ل�سيئ, وكل ما لي�ص يف �ساحله, فهو يرى دوًما من �لكاأ�ص �لن�سف �لفارغ 
�لف�سل  �أن  تقنعه  و�أع��ذ�ر  �أ�سباب  عن  ويفت�ص  �لملوء,  �لق�سم  ويتجاهل 
�الأمر  د�ئًما: )هناك معوقات يف هذ�  لنف�سه  حتًما وال مفر منه, فيقول 
- �لظروف ال ت�سمح يف كل �الأحو�ل - �أنا ال �أ�سلح للقيام بعمل خا�ص ... 
�لخ(, وهكذ� تتو�ىل �الأعذ�ر حتى ت�سيع كل �لفر�ص عليه, فهو لي�ص لديه 
�ال�ستعد�د لو�ص معركة �حلياة وحتقيق ما ي�سبو �إليه من �أهد�ف, �أو 
رمبا تر�ه يبحث عمن يقوم بالعمل بداًل عنه ويحلم باالأرباح �لتي �سيجنيها 
من ور�ء من يخو�ص معركته, وهيهات �أن يجد هذ� �ل�سخ�ص �لن�سود �إال 

يف نومه. 
 �لا�سة: تقول مرجريت تات�سر: )يظن �لنا�ص �أنه لي�ست هناك 
�أنها قمة  �لقمة على  للتفكر يف  �إنهم مييلون  �لقمة,  م�ساحة كافية على 
�إفر�ست �لتي ال تقهر, و�أقول هنا �إن هناك م�ساحة هائلة تت�سع للكثرين 

على �لقمة(. 
 لذ� ال بد �أن يعرف كل �إن�سان �أن �حلياة تت�سع للكثر من �لناجحني؛ 
فقط �عريف ماذ� تريدين من حياتِك, و��سعي لتحقيقه بكل �سجاعة وقوة 
و�إ�سر�ر, وكوين متفائلة حمبة تري من �حلياة �أجمل ما فيها .. لتبادلِك 

�حلياة بالثل هذ� �حلب و�لعطاء. 
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تعلمي يف اأثناء النوم

يف  �سعب  �ختبار  �أد�ء  ب�سدد  �أن��ِك  �لثال  �سبيل  على  فلتفر�سي   
�سباح �ليوم �لتال, �أو �أنِك يف حاجة �إىل حفظ دورِك يف �ل�سرحية, مهما 
تكن �لهمة �لتي �أنِت ب�سددها, فا حترقي وقودِك �لليلي وال تدعيه يفلت 
من بني يديِك و�ح�سلي على ق�سط من �لر�حة بداًل من ذلك. فهذه هي 
�أن  �أثبتت  �لتي  �لوثقة  �لدر��سات  �لكثر من  �إليها  تو�سلت  �لتي  �لنتيجة 

�لنوم يعد �إحدى �لركائز �الأ�سا�سية �لتي يقوم عليها �لتعلم.
�أن  وج��د  ه��ارف��ارد  كلية طب  بها  قامت  �لتي  �لتجارب  �إح��دى   يف 
�الأ�سخا�ص �لذين مل يح�سلو� على ق�سط و�فر من �لنوم يف �لليلة �ل�سابقة 
كالتال:  �لتجربة  �سارت  وقد  �سئيل.  تقدم  �سوى  ي�سجلو�  مل  لاختبار 
تدرب )24( متطوًعا على �أد�ء مهام جديدة, لكن مل يحظ ن�سف �الأفر�د 
بق�سط �لنوم نف�سه �لذي حظي به �لن�سف �لثاين يف �لليلة �الأوىل, ونام كل 
�الأفر�د يف �لليلتني �لثانية و�لثالثة. ويف �ليوم �لر�بع للتجربة كان م�ستوى 
�أد�ء �لجموعة �لتي نامت يف �لليلة �الأوىل �أف�سل من �لجموعة �لتي مل تنم 

و�لتي مل حتقق �أي حت�سني. 
ا �إىل �لنتيجة نف�سها, وهي �أن �لطلبة   وقد تو�سلت در��سة كندية �أي�سً
�لذين يذ�كرون ب�سدة لاختبار, ثم ينامون يكونون �أقدر على �الحتفاظ 

بالعلومات من �لطلبة �لذين يبقون دون نوم طو�ل �لليل. 
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تدربي على التذكر

�لهاتف - على �سبيل  بالن�سبة لرقم  �لعلومة..  �إيجاد   تدربي على 
�لثال - �حفظيه يف ذ�كرته يف وقت مبكر )فكلما �عتدِت على �لبحث عن 
�الأرقام يف دليل �لهاتف �زد�د عقلِك خمواًل يف ��سرجاع �لرقم من تلقاء 
ذ�ته(, ثم و��سلي �لحاولة لكي تتذكريه. وبعبارة �أخرى يجب �أن تتدربي 
�إعادة  على تلقي �لعلومة و��سرجاعها. ف�سوف ي�سّهل ذلك عليِك مهمة 

جتميع �الأرقام, وغر ذلك من �لعلومات يف �ل�ستقبل.

اجلئي اإىل الرتديد ب�سوت عاٍل

 �لرديد ب�سوت عال هو ترديد �لعلومات �أو �الأفكار �لتي حتتاجني 
�إىل تذكرها ب�سوت مرتفع. فاإن كنِت - على �سبيل �لثال - ترغبني يف 
ب�سوت  ترديدها  تكرري  �أن  فعليِك  تق�سيها,  حتى  �لنكات  �إحدى  تذكر 
�ل�سيء ب�سوت  فاأنِت عندما ترددين  �أن حتفظيها,  �إىل  عال مر�ت عدة 
�أن  �إىل  يرجع  وهذ�  وتذكره,  ب��د�أِت يف حفظه  قد  بذلك  تكونني  مرتفع, 

�لرديد ب�سوت عال يحيل �لادة �إىل ذ�كرة �لدى �لطويل. 
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مـعــلــومـــات

كلنا يعلم اأننا يف ع�سر املعلومات، بل يف ثورة املعلومات.
لذا .. كانت هذه الفقرة من اأهم فقرات هذا الكتاب، وهي بكل ب�ساطة 

معلومات متفرقة، ولي�ست حم�سورة يف حقل معني.
وهنا اأدعو اجلميع اإىل الهتمام ال�سديد بهذه الفقرة.
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ال�سحاري

 هل تعلمني �أن �ل�سحاري تكون باأ�سكال خمتلفة عديدة؟ قد تكون 
بحًر� من �لرمال �لتقلبة, �أو منطقة �سا�سعة من �أر�ص منب�سطة و�سخرية, 

�أو منطقة جبلية من �سخور مت�سظية متناثرة.
 من �ل�سحاري ما يكون حاًر� ومنها ما يكون بارًد�. ما �لذي يجمع 
�إًذ� بني هذه �لناطق �لختلفة؟ �لو�ب هو �أنها �سديدة �لفاف وتتلقى 
كمية من �الأمطار تقل عن )25( �سم يف �لعام, هذ� �لطر قد ال ي�سقط 
بانتظام. بداًل من ذلك, قد ي�سقط كله يف يوم و�حد دفعة و�حدة ُم�سبًبا 

�سيواًل �ساعقة.

ال�سواريخ

�أ�سبه  �أمد بعيد, وكانت تبدو   �خرعت �ل�سو�ريخ يف �ل�سني منذ 
لذلك,  �ل�سو�ريخ؛  تكن  فلم  �ال�ستعال,  �ل�سريع  بالبارود  وتعمل  باأ�سهم 
�إطاق  �ستى  بطرق  يحاول  و�الإن�سان  �لزمان  ذلك  منذ  بعيًد�.  تذهب 
من  نوعان  ي�ستخدم  �لع�سرية  �ل�سو�ريخ  ويف  �لف�ساء.  يف  �ل�سو�ريخ 
من  �ل�ساخن  �لغاز  فيندفع  وي�ستعان,  مًعا  ميتزجان  �ل�سائل,  �لوقود 

�لقاعدة د�فًعا �ل�ساروخ عالًيا وبعيًد�.
�الآن,  �الإن�سان حتى  بناه  �ساروخ  "5" �أقوى  �ساترون  �ساروخ  يعدُّ   

طوله يف علو مبنى من )30( طابًقا.
��ستخدم يف برنامج �أبولو �لذي حمل �أول رو�د ف�ساء �أمريكيني �إىل 

�لقمر.
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الرحلة القمرية

 �لقمر �أقرب جر�ننا يف �لف�ساء, ومع ذلك ي�ستغرق �لو�سول �إليه 
�لف�ساء  �نطلق رو�د  لو كان ذلك ممكًنا )200( يوم. عندما  بال�سيارة, 
�سطح  على  حطو�  �أمريكيون  ف�ساء  رو�د  يكن  مل  �لقمر,  �إىل  مرة  الأول 
�لقمر �ست مر�ت, وعادو� كلهم �إىل �الأر�ص �سالني. كانت �لرحلة �لقمرية 

�الأوىل يف �لعام )1٩6٩م(.

حياة النبات

�ل�سمال  يف  �لتجمدة  �لناطق  من  مكان,  كل  يف  �لنباتات  تنمو   
و�لنوب �إىل �لناطق �لد�رية �أي مكان يكون فيه هو�ء و�سوء وماء, يف 

�ل�سحاري, حيث يندر �لطر, وعلى �لنبات �أن يدخر �لرطوبة.
�سوق ذ�ت طياٍت  �ل�سبار  �أنو�ع  �ل�سحر�وية من  �لنباتات  لبع�ص   
و�لرطب  �لناخ �حلار  �لاء. يف  لتخزين  �لطر  نزول  تتفتح عند  مزمومة 
مطرة  غابات  م�سّكلة  �ل�سنة  م��د�ر  على  كبرة  ب�سرعة  �لنباتات  تنمو 
�سديد  وال  �سديد �حل��ر�رة  �لناخ ال هو  �لعتدلة حيث  �لناطق  كثيفة. يف 
�لربودة, وبكميات مطر معتدلة تزهو �لنباتات يف معظمها وتعطي ثماًر� 
يف �ل�سيف, لكن تفقد �أور�قها �ستاًء. تنمو �لنباتات عادة يف �لربة لكن 

بع�سها يت�سرب ما يحتاج �إليه من غذ�ئه مبا�سر من �لاء.
غذ�ء,  على  نح�سل  �لنبات  من  خمتلًفا,  عالنا  يكون  نبات,  دون   
يزودنا  �أنه  كله  ذلك  من  �أهم  لكن  �الأ�سياء..  من  وكثر  وورق,  وثياب, 

باالأك�سجني, �لذي حتتاج �إليه �لخلوقات �حلية كلها يف تنف�سها.
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كيف ي�سنع النبات غذاءه

 �حليو�نات �لائعة تخرج بحًثا عن طعام, لكن �لنبات ال ي�ستطيع 
�أن يفعل ذلك. فبداًل من �ل�سعي �إىل �لغذ�ء فاإنه ي�سنع غذ�ءه بنف�سه يف 
�أك�سيد  وثاين  �لربة,  من  و�لاء  �ل�سم�ص,  من  �ل�سوء  م�ستخدًما  �أور�قه, 
بالتمثيل  غذ�ئه  تخليق  يف  �لنبات  طريقة  تدعى  �لهو�ء.  من  �لكربون 
�لنبات  يتلقى  �لنهار عندما  �ل�سوئي, ويتم ذلك يف  �لتخليق  �أو  �ل�سوئي 

�سوء �ل�سم�ص.

اجلذور

 �لذور لي�ست لطيفة �لنظر �أو ملونة مثل �الأور�ق و�الأزهار, لكن 
�لنبات ال يعي�ص من غرها تنغر�ص يف �الأر�ص ومت�سك �لنبات �سامًد� يف 
ا متتد �أفقًيا ونزواًل؛ �سعيا ور�ء �لاء  وجه �لريح وعو�مل �لطق�ص, وهي �أي�سً
و�لعادن �لتي ترتفع بعد �حل�سول عليها �إىل �الأور�ق. فكري يف �لعلو �لذي 

تبلغه �الأ�سجار فتعرفني �حلاجة �إىل جذور قوية مت�سكها.

الذباب

 كثًر� ما ترين ذبابة حتوم يف مطبخِك. ينظر �لنا�ص �إىل �لذباب 
على  وتع�سنا, ومت�سي  تئز حولنا  �آفة خملوقات �سغرة مزعجة  بو�سفه 
طعامنا وتلوثه وتن�سر �الأمر��ص, لكن من ناحية �أخرى فاإن للذباب جانًبا 
الأنو�ع  طعاًما  ويكون  �لنباتات,  تلقيح  على  ي�ساعد  �إذ  عالنا؛  يف  مفيًد� 

عديدة من �حليو�نات.
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النمل

حتت  قرى  تكون  �أن  ت�سبه  خايا  يف  جماعية  عي�سة  �لنمل  يعي�ص   
�الأر���ص, قد يجتمع يف خلية و�حدة نحو ن�سف مليون منلة, معظم هذ� 
ما  وت�سلح  �للية  تبني  �ل�سغاالت  بع�ص  �سغاالت.  وت�سمى  �إن��اث  �لنمل 
ي�سيبها من �أ�سر�ر, بينما بع�سها �الآخر يعمل "جنوًد�" حتر�ص �لدخل. 
�لتي  �ل�سخمة  و�للكة  للرقات  �لطعام  بجمع  �أخ���رى  باأعمال  وت��ق��وم 
تق�سي حياتها يف و�سع مايني �لبيو�ص, و�لتي عليها يعتمد بقاء �للية 

و�زدهارها.

طيور البحار

 طيور �لبفن �للعوبة وطيور �الأطي�ص �لوقورة, مثلها مثل �سائر طيور 
جتوبها  تظل  �لتي  �لبحر  �أج��و�ء  يف  وتنام  نف�سها  وتنظف  تاأكل  �لبحار, 

معظم �ل�سنة.
 لكنها تعود يف كل �سيف �إىل �ل�سو�طئ لت�سع بي�سها. معظم طيور 

�لبحار تبني �أع�سا�سها يف جمموعات كبرة ت�سمى م�ستوطنات.
 فعائاتها تكون �أكرث �أماًنا حني تكون يف رعاية �ألوف �لعيون, تختار 
بع�ص طيور �لبحار �أن تع�س�ص جماعاتها فوق �لروف �ل�سخرية �ل�سديدة 

�النحد�ر, بعيًد� عن متناول �لعديد من ل�سو�ص �لبي�ص.
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القطط

فري�ستها  �سوب  �لقطط  معظم  تزحف  الحمة,  حيو�نات  �لقطط   
مت�سللة ببطء و�سكون ومتخفية بالنباتات �لعالية. ثم, فجاأة تنق�ص على 
�حلادة.  �أنيابها  من  بع�سة  عليها  تق�سي  ما  و�سرعان  �لغافلة,  فري�ستها 
�أكرب �لقطط هو �لبرب �لخطط �لذي باإمكانه �أن ياأكل )25( كيلوجر�ًما 
مع  يتقابل  ال  �لرعب  �حليو�ن  هذ�  لكن  �لو�حدة  �لوجبة  يف  �للحم  من 
�الأ�سد, ملك �لقطط, �أبًد�؛ ذلك �أن �الأ�سد يعي�ص يف �إفريقيا و�لبرب يعي�ص 

يف �آ�سيا.

عينان �ساطعتان

يف  �ل�سوء  كعاك�ص  تتاألقان  قط,  عيني  على  �ل�سوء  ي�سيع  عندما   
موؤخرة �لدر�جة؛ يحدث ذلك الأن �ل�سوء يرتد عن طبقة خا�سة يف عيني 
�لقط, هذه �لطبقة جتمع �ل�سوء وت�ساعد �لقط على �أن يرى �أف�سل مما 

ترين �أنِت يف �ل�سوء �لافت ب�ست مر�ت.

الأقدمون

عن  �الختاف  كل  خمتلفة  �لبعيد  �لا�سي  يف  �لنا�ص  حياة  كانت   
و�أن  �لكهوف  يف  يعي�سو�  �أن  �الأو�ئ��ل  �الأقدمني  على  كان  �ليوم.  حياتنا 
ي�سطادو� لياأكلو�, �أو ياأكلو� مما ينبت برًيا, وظل �الإن�سان زمًنا طويًا ال 
يعرف �لقر�ءة و�لكتابة فكانت �الأخبار و�لعلومات و�حلكايات تتو�رث عن 
طريق �لرو�ية, �أي �سفاهة. وجاء �لتغر يف طريقة حياة �لنا�ص تدريجًيا, 



570

حديقة الفقرات الثقافية

غر  باد  يف  �حلرب  �إىل  يذهبون  �لذين  و�لحاربون  �لرحالة  كان  فقد 
بادهم, يعرفون يف �نتقالهم من مكان �إىل مكان طرًقا جديدة يف �سنع 
�الأ�سياء, و�أطعمة جديدة ومو�د جديدة, وقد كانت �لتغر�ت �أحياًنا ذ�ت 
كان  �لتغر  من  �لنوع  هذ�  و�لطباعة,  �لعجلة  �خر�ع  مثل  بالغة,  �أهمية 

�سريع �النت�سار, وكان يغر �أ�ساليب �حلياة �ليومية تغيًر� �سامًا.

�سيادون وجماعيون

 كان �سكان �الأر�ص �الأو�ئل يعي�سون على �ل�سيد وجمع ما يجدونه 
وكانو�  و�لفو�كه.  و�ل�سر�و�ت  و�الأ�سماك,  و�للحوم,  للطعام:  �ساحًلا 
�لكهوف  وي�سكنون  �لف�سول,  بح�سب  �آخر  �إىل  مكان  من  ينتقلون  رحًا 
ودهًنا  لهم طعاًما,  توفر  ي�سطادونها  �لتي  كانت �حليو�نات  �أو �ليام, 
�أ�سلحة  منها  ي�سنعون  وعظاًما  وثيابهم,  ليامهم  وجلوًد�  للم�سابيح, 
ودعائم ليامهم وجموهر�ت ولعًبا. وقد وجدنا �أن بع�ص هوؤالء �ل�سيادين 
�لماعيني من �الأوروبيني �لذين كانو� يعي�سون قبل )16000( �سنة, قد 
ر�سمو� يف كهوفهم ر�سوم حيو�نات, ال نعلم ِل�َم فعلو� ذلك, لكننا نخمن �أنه 

كان للر�سوم عاقة مبعتقد�تهم �أو مبا كانو� يتوهمونه من قوى عجيبة.

الزيوت النباتية

 تعد �لزيوت �لنباتية من بذور وثمار �لعديد من �لنباتات �لتي تنمو 
يف �أنحاء �لعامل �لختلفة, من بذور �ل�سم�سم �لدقيقة �إىل ثمار جوز �لهند 
�سنع  ويف  �ل�سَلطات  ويف  �لطبخ,  يف  �لزيوت  ت�ستخدم  �لريانة.  �لكبرة 
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�أهمية يف  �لزيت  �أكرث م�سادر  �ل�سويا  و�لرجرين. حبوب  �لطبخ  دهون 
�أكرث �لزيت  �أوروبا  �لواليات �لتحدة �الأمريكية ويف  ا يف  �لعامل, خ�سو�سً

�إنتاًجا هو زيت بذر �للفت.

الدجاج

هي  �لد�جنة  �لدجاجة  للغاية,  �سائعة  د�جنة  حيو�نات  �لدجاج   
نتيجة �نتخاب حققه �الإن�سان لي�ص �لطبيعة. يربي �لنا�ص �لدجاج ل�سببني: 
للحمه, لبي�سه. �لبي�ص غني بالكال�سيوم و�لربوتني. �لدجاجة ت�سع بي�سة 
�ل�سوق, حيث  ويبعيونها يف  �لبيو�ص  يجمعون  �لز�رعون  تقريًبا.  يوم  كل 
نوع  �لبي�ص  لو�سع  �أف�سلها  عديدة,  �أن��و�ع  �لدجاج  من  �سر�وؤها.  ميكننا 

�للجهورن, بينما �أف�سلها للحم نوع �لبارنفلدر.

القهوة وال�ساي والكاكاو

 ُي�سرب �لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو يف معظم بلد�ن �لعامل, وي�ستعمل 
�لناطق  يف  و�لكاكاو  �لقهوة  ُت��زرع  �ل�سيكوالتة.  �سنع  يف  ا  �أي�سً �لكاكاو 
يف  فيزرع  �ل�ساي  �أم��ا  �سغرة,  و�أحياًنا  ع��ادة  كبرة  م��ز�رع  يف  �لد�رية 
يعمل  �لعامل  �أنحاء  يف  ا.  �أي�سً مز�رع  يف  �لد�رية  و�سبه  �لد�رية  �لناطق 
مايني �لعمال يف �إنتاج هذه �لحا�سيل. وللقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو �أهمية 
بالغة للبلد�ن �لنتجة؛ الأنها توؤّمن دخًا مما ُي�سّدر منها �إىل بلد�ن �لعامل 

�الأخرى.
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ال�سكر

 معظم �لنا�ص يحبون �ل�سكر, و�لعامل ينتج منه نحو )100( مليون 
�ل�سكر  �ل�سكر, وق�سب  تقريًبا من ق�سب  ي�ستخرج ن�سفها  �سنوًيا,  طن 
و�لهند  وكوبا  �لرب�زيل  يف  �لد�رية  �لناطق  يف  و��سع  نطاق  على  ي��زرع 
و�ل�سني و�أ�سر�ليا و�لك�سيك و�لفيليبني وتاياند و�أمريكا, �أما بقية �ل�سكر 
�ل�سر�و�ت.  من  هو  �لذي  �لبنجر  �أو  �ل�سكري  �ل�سمندر  من  ف�سُيخرج 
وكند�  و�أمريكا  �أوروب��ا  �ل��ربودة من  �إىل  مناطق متيل  �ل�سمندر يف  يزرع 

و�ل�سني و�ليابان.

النا�ص والأماكن

 �لنا�ص, حيث كانو� مت�سابهني يف نو�ٍح عديدة يف طرق معي�ستهم. فهم 
يبنون بيوًتا, ويلب�سون ثياًبا, وياأكلون وميرحون. على �أن للنا�ص يف �لبلد�ن 
�لختلفة لغات خمتلفة وعاد�ت قد تختلف �ختاًفا و��سًعا من بلد �إىل بلد. 
�حتفاالتهم  �أحد  يف  ير��سقون  �إ�سبانيا  يف  �لنا�ص  �أن  -مثًا-  تعلم  هل 
بالبندورة )�لطماطم(؟ وهل تعلم �أن للغة �ل�سينية )500000( عامة 
كتابية؟ وهل تعلم �أن يف �لدمنارك قرية �سياحية مبينة كلها من حجارة 
لعب �لركيب و�لبناء )�لليغو(؟.. �إن �لتعرف على �أ�ساليب حياة �لنا�ص يف 
ا على فهم �ل�سعوب �الأخرى  �لعامل لي�ص م�سلًيا فح�سب, بل هو ي�ساعد �أي�سً

�لتي قد تكون خمتلفة عّنا كل �الختاف وتي�سر �لتفاهم معها.
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اجلوامد

 كل ما يف �لكون م�سّكل من مادة. �لزيئات هي حجارة بناء �لادة. 
يف �لو�مد, تكون �لزيئات مر�سو�سة بانتظام, بحيث يحافظ �لامد 
�لادة مرئي ك�سفحة  �إىل وعاء مي�سكه. معظم  �سكله دون �حلاجة  على 
�لكتاب �لذي تقر�أ فيه, لكن بع�سها غر مرئي, كالهو�ء. قد تكون �لادة 

جامدة �أو �سائلة �أو غازية, وقد تتغر من حالة �إىل حالة �أخرى.

الغازات

 �لغاز�ت حتيط بنا من كل جانب, وال ن�سعر بها يف �الأحو�ل �لعادية 
وال نر�ها, و�إن كان لبع�سها ر�ئحة ن�سمها. �لرو�ئح كلها جزيئات غازية 
�إذ� �سممت ر�ئحة �سوربة �سهية, فاأنت يف �لو�قع ت�سم  خمتلطة بالهو�ء. 
جزيئات �ل�سوربة. عندما ت�سخن �سائًا يتحول �إىل غاز, �حلر�رة جتعل 
�لزيئات يف �ل�سائل تتحرك ب�سرعة �أكرب و�أكرب, تطر جزيئات �لغاز يف 

كل �جتاه, منت�سرة يف �لهو�ء.

الألوان

 ت�سوري نف�سك ت�ستيقظني فتجدين �لعامل من غر �ألو�ن, لن ترى 
قو�ص قزح وال �ألو�ن �الأزهار �أو �الأ�سجار وال �ألو�ن �لثياب �لميلة, عندما 
تطفئني �لنور ليًا تختفي �الألو�ن �لز�هية كلها من حولِك فجاأة, ذلك �أنِك 
ال ت�ستطيعني �أن تري لون �ل�سيء من غر �سوء. ميكن ف�سل لون �ل�سوء 
و�الأخ�سر  و�الأ�سفر  و�لربتقال  �الأحمر  قزح:  قو�ص  �أل��و�ن  �إىل  �الأبي�ص 
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مًعا,  �ل�سوئية  �الأل��و�ن  هذه  منزج  عندما  و�لبنف�سجي.  و�لنيلي  و�الأزرق 
يعود �ل�سوء �الأبي�ص فيت�سكل.

املغانط

 تت�سكل �لغانط من مو�د خا�سة ذ�ت قوة غر مرئية جتعلها قادرة 
على �أن تدفع �الأ�سياء �أو جتذبها �سمن جمال معني. كرتنا �الأر�سية هي 
تتولد  نف�سها,  حول  �الأر�ص  تدور  �إذ  �أنه  �لعلماء  يعتقد  مغناطي�ص.  �أكرب 
�لكهرباء  هذه  كهربائية.  طاقة  �الأر���ص  باطن  يف  �ل�ساخنة  �لعادن  يف 
تعطي �الأر�ص قدرتها �لغناطي�سية. لاأر�ص قدرتها �لغناطي�سية. لاأر�ص 
و�لقطب  �ل�سمال  �لغناطي�سي  �لقطب  ن�سميهما  مغناطي�سيان,  قطبان 
�لغناطي�سي �لنوبي. و�إبرة �لبو�سلة ت�سر د�ئًما �إىل �لقطب �لغناطي�سي 

�ل�سمال.

املحركات واملوتورات

 �لحركات و�لوتور�ت توؤّمن لنا �لقدرة على حتريك �الأ�سياء. تعمل 
�ل�سعر.  جمففات  مثل  �سغرة  �أجهزة  ون�سغل  بالكهرباء  عادة  �لوتور�ت 
�أول  �لبخاري  �لحرك  يف  باحلر�رة.  وت�سغل  قوة  �أك��رب  ع��ادة  �لحركات 
يدفع  و�لبخار  �لبخار,  فيت�ساعد  �ل��اء  ت�سخن  للحر�رة  فعلي  حم��رك 
لل�سيار�ت  �لقدر.  غطاء  �لغال  �لاء  بخار  يدفع  مثلما  متاًما  �لحرك, 
بالغاز �لذي  �لنوع يدور �لحرك  حمركات ذ�ت �حر�ق د�خلي. يف هذ� 

يولده �لبرول �لحرق د�خله.
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الطاقة وال�سناعة

 يف عامل �ليوم �آالف من �أنو�ع �ل�سناعات �لختلفة, وهي تنق�سم 
و�لتعدين  كالزر�عة  �الأ�سا�سية,  �أو  �الأولية  �ل�سناعات  فئات:  �إىل ثاث 
�لتي  �لت�سنيعية  �ل�سناعات  �الأر����ص,  من  �الأول��ي��ة  �ل��و�د  و��ستخر�ج 
�إىل ب�سائع مفيدة, و�سناعة �لدمات, وهي ت�سمل  حتول �لو�د �لام 
مثل  مهار�تهم  يقدمون  �أو  �لب�سائع  تلك  يبيعون  �لذين  �الأ�سخا�ص 
مع  لذ�  لتعمل؛  طاقة  �إىل  حتتاج  كلها  �ل�سناعات  و�لتعليم.  �لتمري�ص 
تز�يد توجه �لعامل �إىل �لت�سنيع, فاإنه يحتاج �إىل م�سادر متز�يدة من 
�لطاقة. نح�سل على �لطاقة لل�سناعات من �لوقود �الأحفورية: �لفحم 
نطاق  على  ت�ستهلك  �ل�سادر  هذه  �لطبيعي.  و�لغاز  و�لنفط  �حلجري 

و��سع, و�سرعان ما �ستنفد.

النفط

و�لبحار  �لثلجة  و�ل�����س��ه��ول  �حل��ارق��ة  �ل�����س��ح��اري  رم���ال  حت��ت   
�لنفط.  �أو  �الأ�سود  �لذهب  هو  �الأر���ص  باطن  يف  مدفون  كنز  �لعا�سفة 
لكن  �لطاقة,  �إنتاج  يف  ي�ستخدم  �الأ�سود  �الأحفوري  �لوقود  هذ�  معظم 
)12%( من كل برميل ي�ستخدم يف �إنتاج �لو�د �لكيماوية و�لبا�ستيك. 
�سهلة  عملية  تلك  �الأر�ص.  باطن  �آبار عميقة يف  بحفر  �لنفط  ي�ستخرج 
على �لياب�سة, �أما �لبحر فينبغي بناء من�سات حفر تكون بعلو ناطحات 

�ل�سحاب.



576

حديقة الفقرات الثقافية

الغاز الطبيعي

 يف عام )1٩18م( �كت�سف �لغاز يف حقل نفطي يف تك�سا�ص. وقد 
�سمى �لغاز �لطبيعي؛ الأنه حل حمل �لغاز �لذي كان ي�ستخرج من �لفحم 
�حلجري. هذ� �لغاز �لطبيعي ي�ستعمل �ليوم يف �ل�سانع و�لنازل يف �أنحاء 
�إىل  ي�سل  �أن  قبل  طويلة  م�سافة  �لطبيعي  �لغاز  يقطع  �لختلفة.  �لعامل 
جهاز �لطبخ في�ستعل لهًبا �أزرًقا. فهو ي�ستخرج من باطن �الأر�ص وينقى, 

ثم ينقل يف �أنابيب م�سافات طويلة.

الطاقة النووية

 �لذر�ت هي �ل�سيمات �لدقيقة �لتي يتكون منها �لكون كله. يف هذه 
�لذر�ت حتتب�ص كمية هائلة من �لطاقة. عندما حتطم بايني �لذر�ت من 
�ليور�نيوم يف حمطة للطاقة �لنووية ت�سخن �لطاقة �لطلقة ماًء �إىل درجة 
�لغليان, وي�ستخدم �لبخار �لناجت يف توليد �لطاقة �لكهربائية, لكن �لنا�ص 
قلقون مما قد ت�سببه �لطاقة �لنووية من خطر ت�سرب �الإ�سعاعات �لنووية 

�لميتة.

طاقة طويلة

�سيحتاج  �حلجري,  و�لفحم  �لطبيعي  و�لغاز  �لنفط  ينفد  عندما   
�لعامل �إىل م�سادر �أخرى للطاقة وقوًد� لل�سيار�ت والإنارة �لنازل. �الإن�سان 
ي�ستخدم قوة �لرياح و�لياه, لكن �الآمال �لكبرة للح�سول على طاقة ال 
تنفد معقودة على �ل�سم�ص. �سوء �ل�سم�ص وحر�رتها ين�سبان على �الأر�ص 
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�الإلكرونية  �حلا�سبات  �ل�سم�ص  �أ�سعة  ت�سّغل  �ليوم  متو��سلة.  ب�سورة 
و�ل�ساعات وحتى بع�ص حمطات �لطاقة. ياأمل �لعلماء �أن ياأتي يوم نتمكن 
فيه من �أن جنمع يف �لف�ساء �أ�سعة �سم�ص, ثم نعيد �إ�سعاعها �إىل �الأر�ص.

الكهرباء

 ت�ستخدم �لكهرباء و�سيلة لنقل �لطاقة من مكان �إىل مكان. تنقل 
�لطاقة  توليد  �لفحم �حلجري �لحرق يف حمطات  �لتولدة من  �لطاقة 
�لكهربائية  �لطاقة  معظم  �لكهربائية.  �الأج��ه��زة  لت�سغيل  �لنازل  �إىل 
ن�سمي  �لتي  �ل�سغرة  �لكهربائية  �ل��ول��د�ت  ومنها  �لاكينات.  تولدها 
حمطات  يف  �لد�رجات.  م�سابيح  ت�سيء  و�لتي  )دينمو(,  منها  �لو�حد 
توليد �لطاقة تتوىل مولد�ت �سخمة �إ�ساءة مدينة بكاملها. ن�سغل �لدينمو 
بتدوير دو��ستي �لدر�جة, �أما يف حمطات توليد �لطاقة في�ستخدم �لبخار 
يف توليد �لكهرباء. وهذ� �لبخار يتولد بحرق �لوقود �الأحفورية �أو ب�سطر 
ا توليد �لطاقة با�ستخد�م  �لذر�ت يف حمطات �لتوليد �لنووية. ميكن �أي�سً

�سوء �ل�سم�ص وم�ساقط �لياه وطو�حني �لهو�ء.

ال�سناعات الكيماوية

�لتي  �لفيدة  �لنتجات  على  �أمثلة  و�ل��غ��ر�ء  و�الأ�سمدة  �ل�سابون   
تنتجها �ل�سناعات �لكيماوية. هذه �لنتجات ت�سنع باحتاد مو�د خمتلفة 
منها  و�لتي  �ل�سناعات,  هذه  يف  �لرئي�سة  �ل��ادة  هو  �لام  �لنفط  مًعا. 
و�لدهان وحتى حبوب  �لبنزين  �أكرث من ن�سف مليون منتج, مثل  �ليوم 

�لدو�ء. عملية �لت�سنيع هذه تبد�أ يف ما ن�سميه م�سايف �لنفط.
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البال�ستيك

�أو �للد�ئن مو�د مده�سة, فهي ال تتعفن كال�سب وال   �لبا�ستيك 
�لنتجات  �لت�سكل.  �سهلة  خفيفة  وهي  �لفلزية,  �لعادن  كبع�ص  ت�سد�أ 
كلها  �الأم���و�ج  رك��وب  �أل��و�ح  وحتى  و�الأح��ذي��ة  �الأق��ام  مثل  �لبا�ستيكية 
�لكيماوية من  �لو�د  ت�ستخرج  �لفحم �حلجري.  �أو  �لنفط  م�سنوعة من 
ت�سهر  عندئذ  بي�ساء؛  كريات  �إىل  وحتول  �الأحفوريني  �لوقودين  هذين 
باط  لت�سكيل  ت��رق  �أو  �أكيا�ص  لت�سكيل  ت��رق  �أو  �أكيا�ص  لت�سكيل  وتنفخ 
لاأر�ص. وتت�سكل �لدالء �أو �لر�دل و�لطا�سات عادة بحقن هذه �لكريات 

يف ماكينات قولبة.

املباين

 مكننا �خر�ع مو�د جديدة و�بتكار �أ�ساليب جديدة يف �لبناء من 
ي�سندها  ال  �ل�سحاب  ناطحات  �ل�سحاب.  تناطح  �ساهقة  مبان  ت�سييد 
�ل�سب و�الآجر وجدر�ن �حلجارة, بل هياكل قوية من �لفوالذ تعلق عليها 
مباين  �أعلى  من  و�ح��د  �ليوم  �ل�ستائر.  تعلق  كما  و�ل�سبابيك  �ل��در�ن 
�لدنيا, وهو برج �سرز, يف مدينة �سيكاغو �الأمريكية, يتاألف من )110( 
ي�سيدو�  �أن  باإمكانهم  �أن  �الآن  يعتقدون  �لهند�سني  لكن  �أدو�ر,  �أو  طو�بق 
�أبر�ًجا �أعلى ب�ست مر�ت من برج �سرز. تخيل �أنك ت�سعد بال�سعد �إىل 

علو )660( طابًقا. 
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املوا�سالت

 �لو��سات جزء من حياتنا �ليومية ال غنى لنا عنها, من غرها 
تتباطاأ حياتنا وتتغر تغًر� جذرًيا.

�لعديد  �إىل مر�كز علمهم,  ي�سلون عندئذ  ال  �لب�سر  �لايني من   
من �الأطفال ال يذهبون �إىل �لدر�سة, وقد ال ن�ستطيع �لو�سول �إىل �الأ�سو�ق 
�إىل  �لر�سائل  وال  �الأ���س��و�ق  �إىل  �لب�سائع  ت�سل  وال  حاجاتنا,  لن�سري 
و�سيلة يف تنقاتهم, وظلت  �الأقدمون على �حليو�نات  �عتمد  �أ�سحابها. 
هذه هي �لو�سيلة �لوحيدة �إىل ما قبل نحو )200( �سنة, حني �خرعت 
�لدر�جة, �أما �ل�سيار�ت فلم تنت�سر �إال يف �لزء �الأول من �لقرن �لع�سرين. 
�ليوم, حتملك �لطائرة يف رحلة حول �الأر�ص يف غ�سون �ساعات, وحتمل 
�سفن �لف�ساء �ل�سخمة رو�دها وتقوم برحات ��ستك�سافية يف �لف�ساء. 

ولعل �ل�ستقبل �لقريب يحمل �لنا�ص �إىل كوكب �لزهرة �أو كوكب �لريخ.

الين�سون

�لبطن  و�نتفاخ  �لريح  بقدرتها على خف�ص  �لين�سون معروفة  بذور   
�الأعمال  ولكل  �لغ�ص  لتفريج  لاأطفال  �إعطاوؤه  وي�سيع  �له�سم,  و�إف��ر�ز 
ولتخفيف �لغثيان وع�سر �له�سم. وتفيد خ�سائ�ص بذور �الأني�سون �ل�سادة 
للت�سنج يف مو�جهة �أمل �حلي�ص و�لربو و�ل�ساهون و�لتهاب �لق�سبات. ويعتقد 
�أن بذور �لين�سون تزيد �إدر�ر حليب �لثدي, وقد تكون مفيدة يف عاج �لعنانة 
)�لعجز �لن�سي( و�لربودة �لن�سية. وي�ستخدم �لزيت �لعطري للين�سون 

ا لعاج �لقمل و�لرب. ل�سكاوى مماثلة. وي�ستخدم خارجًيا �أي�سً
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الأرز

جميع  ومع  �لف�سول  جميع  يف  تقدميه  �إمكان  مميز�ته  من  �الأرز   
�لاآكل و�ل�سر�و�ت على �ختافها. يقدم لاأ�سحاء ولل�سعفاء, للناقهني 
�سبغه  يف  �لبع�ص  ويتف�  �ل�سو�ء,  على  و�لكهول  لاأطفال  و�الأق��وي��اء, 
وتلوينه.. و�أحياًنا ميزج بالع�سفر و�لكركم ليغدو لونه �أ�سفر فاقًعا ي�ُسر 

�الآكلني. 
�لعامل  �سكان  ن�سف  و�إن  للطاقة,  �لرئي�ص  �ل�سدر  �حلبوب  تعد   
تقريًبا يح�سلون على هذه �لطاقة من �الأرز. ففي باد �ل�سرق �الأق�سى 
جميًعا: �ل�سني و�ليابان و�إندوني�سيا وغرها يعد �الأرز �أو �لرز �لغذ�ء �الأول 
للب�سر هناك, بل �إن كثرين منهم, يكادون ال يتناولون �سو�ه من �الأغذية. 

العـد�ص

عالية,  غذ�ئية  قدرة  تعطي  �لتي  �الأغذية  مقدمة  يف  �لعد�ص  يعد   
وهو يطبخ يف باد �ل�سام مع �لربغل يف �الأكلة �ل�سعبية �ل�سهورة �ل�سماة 
)جمدرة(. �لعد�ص يكاد �أن يكون معاداًل للحم من حيث �لقيمة �لغذ�ئية, 
بل يفوق �للحم يف بع�ص �لنو�حي؛ فهو يحتوي على مقادير من �لربوتني 
تكاد �أن تغني �آكله عن تناول �للحم, كما يحتوي على مو�د كربوهيدر�تية 
يعطينا  جر�ًما   )50( يتجاوز  ال  �لعد�ص  من  فمقد�ر  �لدهن,  من  وقليل 
غذ�ًء  يعد  فالعد�ص  لذ�  حر�رًيا؛  �سعًر�   )333( مقد�رها  حر�رية  قدرة 
�أ�سا�سًيا للذين يبذلون جمهود� ع�سلًيا �ساًقا, كما �أن �حتو�ء �لعد�ص على 
�لعظام و�الأ�سنان و�لدم.  �لكال�سيوم و�لفو�سفور و�حلديد يفيد يف تقوية 
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ونظًر� لغنى �لعد�ص بالفيتامني )ب( فاإنه يعد مقوًيا لاأع�ساب. وين�سح 
بتناول �لعد�ص غر مق�سور؛ الأن فيتامني )ب( يتو�سع يف �لق�سور, ف�سًا 

عن هذه �لق�سور تفيد يف مكافحة �الإم�ساك.
 ويحوي �لعد�ص مو�ًد� غذ�ئية ومعادن وفيتامينات. و�حلديد و�لكل�ص 
موجود�ن يف �لعد�ص ب�سكل ع�سوي طبيعي يتقبله �ل�سم ويتمثله ب�سرعة؛ 
ولذلك يفيد �لعد�ص يف زيادة وزن �الأطفال, ومعالة فقر �لدم عندهم. 
وينفع �لعد�ص يف وقاية �لرء من تنخر �الأ�سنان ومن �لردي يف �ل�سعف 

و�لهز�ل. 

العطاء

 �إن ثالث ما ينبغي عليِك هو عطاء بغر �سروط, فابدئي بالعطاء 
دون �أن ت�سرطي, فا تقول: �أنا �أعطي فانة وفانة وال و�حدة تعطيني 
�سيًئا, �أو: �أنا �أعطي �سديقاتي وال و�حدة تعطيني, �أو: �أعطي جار�تي وال 
و�حدة تعطيني, �أو: �أعطي �أهلي وال �أحد يعطيني .. بل �إنِك طالا �أعطيِت 
ذلك  عنِك  �نقطع  �سكوِت  و�إذ�   , منِكِ ي�ستقبل  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  فاإن 
�ال�ستقبال من �هلل �لعظيم �سبحانه وتعاىل, و�هلل �سبحانه وتعاىل �سوف 
يعطيهم عن طريق �آخر؛ ولذلك فلن ت�سعري بلذة �لعطاء �إذ� �سكوِت �أنك 
وجل,  عز  باهلل  �الرتباط  يف  �سيء  ثالث  هو  وهذ�  ت�ستقبلني,  وال  ِتعطني 
�أن �هلل عز وجل قد  تعلمي  و�أن  �أن تعطي هلل عز وجل ال لاإن�سان,  وهو 
جعلِك م�سدًر� من م�سادر �لعطاء. ومعنى ذلك �أن �هلل �سبحانه وتعاىل 
قد جعلِك كرمية وحم�سنة, وتذكري �أن �هلل �سبحانه وتعاىل قد �أعطاِك 

�سفة من �ل�سفات �لر�ئعة, فاإن �هلل عز وجل يحب �لح�سنني.
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 ومن هنا عرفنا �أن هناك ثاث ركائز �أ�سا�سية لارتباط باهلل - 
عز وجل - .. هي:

 �لت�سامح �لتكامل, و�حلب يف �هلل وهلل, و�لعطاء غر �ل�سرط. 
 فنظر �ل�ساب �إىل عيني �حلكيم وقال له: هذ� �لكام جميل جًد�, 
بطاقة  �الآن  و�أ�سعر  بجماله,  و�أ�سعر  �لكام,  هذ�  بلذة  �الآن  �أ�سعر  و�أن��ا 
تقربني �أكرث من �هلل عز وجل, ولقد �سعرت �الآن بطريق �المتياز, وهذ� 
هو �لطريق �إىل �المتياز, فنظر له �حلكيم بابت�سامة جميلة, ثم و�سع يده 
على كتفه وقال له: ولكننا مل ننته بعد .. فقال له �ل�ساب: �أنا �الآن ممتاز 
.. فقال له �لرجل: كا. فقال �ل�ساب: وماذ� بقي بعد �لت�سامح �لتكامل 
و�حلب يف �هلل وهلل و�لعطاء غر �ل�سرط؟. فقال �لرجل: يبقى �الإميان 

باهلل - عز وجل -.

الطاعة

 قال �ل�ساب للحكيم: �أنا �أطيع �هلل - عز وجل - .. فقال له: فماذ� 
تفعل؟ قال: �أ�سلي و�أ�سوم و�أفعل ما �أمرين �هلل به .. فقال له: ولكنك قد 
تكذب �أحياًنا, وقد حتقد �أو ت�سك �أو تكره, وما �سابه ذلك, ولكنك يجب 

�أن تعلم �أن �لطاعة تنق�سم �إىل ق�سمني, هما: 
 �أواًل: فعل �لاأمور .. �أي فعل كل ما �أمر �هلل عز وجل به, من �ساة 

و�سيام و�سدقة وحج .. �إلخ تلك �لطاعات.
 - �هلل  نهى  ما  كل  عن  متاًما  �البتعاد  �أي   .. �لحذور  ترك  ثانًيا:   
�أن نبتعد عن �ل�سرقة و�لزنا و�سرب �لمر,  عز وجل - عنه, فقد نهانا 
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ونهانا عن كل م�ساوئ �حلياة مبا فيها �لتدخني, فابتعد �أيها �ل�ساب عن 
نف�سه؛  لتدمر  �الإن�سان  �خرعها  �لتي  �ل�ساوئ  �أ�سو�أ  من  الأنه  �لتدخني؛ 
فالتدخني ي�سبب �الأمر��ص, و�لدخن يكون ظالًا لنف�سه ولن حوله, فابتعد 
�أيها �ل�ساب عن �لتدخني فاإن فيه عذ�ب �لدنيا, وفيه عذ�ب �لقرب, وفيه 
عذ�ب يوم �لدين, ول�سوف ي�ساألك �هلل �سبحانه وتعاىل عن كل �سيء .. 
عن عمرك ومالك و�سبابك, فعن �أبي برزة �الأ�سلمي قال: قال ر�سول �هلل 
�أفناه,  فيم  عمره  عن  ي�ساأل  حتى  �لقيامة  يوم  عبد  قدما  تزول  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص: 
وعن عمله فيم فعل, وعن ماله من �أين �كت�سبه وفيم �أنفقه, وعن ج�سمه 
فيم �أباه« .. فاإن �ساألك وقال لك: �أنت تاأكل الأنك جوعان, وت�سرب الأنك 

عط�سان, فلماذ� تدخن؟. فهل �ستجد �إجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل؟.

العفــو

�إذن فاهلل عز وجل  �إن�سان؛  �أن جتدي نف�سِك تقدرين على   جمرد 
وحتبني  وتعاىل,  �سبحانه  باهلل  مرتبطة  �أنِك  وطالا  �ختبار,  يف  و�سعِك 
يف �هلل وهلل, وتتعاملني مع �لنا�ص باُللق �حل�سن, �إذن فهذ� حتٍد, و�إذ� 
�أكرث مما تتخيلني؛ الأنك  عفوِت ف�ستجدين �هلل �سبحانه وتعاىل يعطيِك 
ُو�سعِت يف �ختبار, و�أي �إن�سان يف �لدنيا �سو�ء مثقف �أم ال, متعلم �أم ال, 
غني �أم فقر, من عائلة كبرة �أم ال, ذو مركز كبر �أم ال .. كل �لنا�ص 
جميًعا يف �متحان و�ختبار وحتديات, ويف يف �أثناء هذه �لتحديات تظهر 
�أخاق �الإن�سان, فعندما يو�سع �الإن�سان يف موقف �سعب تعرف جيًد� كيف 
يت�سرف؛ لذلك هناك حكمة عربية تقول: �أعط �الإن�سان �ل�سلطة تعرف 
�أخاقه, فبمجرد �أن ن�سعه يف موقف �ختبار فاإنه تظهر �أخاقه, ولي�ص 
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�سغًر�,  طفًا  يكون  �أن  �لمكن  فمن  كبر,  من�سب  ذ�  يكون  �أن  �سرًطا 
�أكرب منه, فاالأمر  �آخر  �أقوى من �سخ�ص  ويكون  بل  �لقدرة,  ولكن عنده 
�إىل �هلل  بها  تتقربني  �ل�سلطة, وكيف  ت�ستخدمني  تعريف كيف  �أن  كله يف 
عز وجل �أكرث, فاأنت تعرفني �أن �لت�سامح �لتكامل و�لعقل �لعاطفي و�لعقل 
�لتحليلي ال بد و�أن يكونو� جميًعا متو�فقني, مهما كانت �لظروف, فاأنِت 
ت�ساحمني؛ الأنها هلل ويف �هلل, وال بد و�أن تنتبهي؛ فمن �لمكن �أن يوجد بها 
�ل�سيطان  �إليِك  يدخل  تكونني غ�سبانة  �ل�سيطان, فحني  �أبو�ب  من  باب 
فوًر� من هذ� �لباب, ويقول لِك: �إن هذ� �ل�سخ�ص يحقد عليِك؛ فاحقدي 
ا عليه.. و�أول ما يبد�أ معِك يبد�أ معك بال�سك, فت�سكني يف نف�سِك  �أنت �أي�سً
�أجمعني, وطالا  نف�سِك ف�ست�سكني يف �للق  �سككِت يف  �أنكِ  �أواًل, وطالا 
�أنِك �سككِت يف �لنا�ص �إذن فقد �ساع �رتباطِك باهلل �سبحانه وتعاىل, فاإذ� 

عرف �ل�سيطان �أن لِك م�سلًكا من هذ� �لباب ف�سيدخل. 

الروؤية الوا�سحة

�أي �سيء �آخر يف حياته, ويرى   هي �سيء يريده �الإن�سان �أكرث من 
روؤية  عنده  �لذي  و�ل�سخ�ص  فو�ئدها,  ويعي�ص  لها  حمقًقا  بو�سوح  نف�سه 
�الآخرين؛  ��ستهز�ء من  �أو حتى  مو�سع هجوم  يكون  �أن  يريد  ال  و��سحة 
الأنه يرى روؤيته بو�سوح, وير�ها حقيقة و�قعة, �أما �الآخرون فا يرون ما 
�البتكار�ت  كل  مثل  يعرف,  ما  يعرفون  وال  يدرك,  ما  يدركون  وال  يرى, 
يف  ذلك  كان  �سو�ء  كافة,  �لجاالت  يف  �الآن  نعي�سها  �لتي  و�الخ��ر�ع��ات 

�لطب �أم �لعمار �أم �سيء �آخر.
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الكــذب

�أو  �ل��ظ��روف  كانت  مهما  �حل��ي��اة  يف  �سخ�ص  �أي  على  تكذبي  ال   
ما  يوم  يف  به  نطقِت  لو  الأن��ِك  ل�سانِك؛  عن  �لكذب  فابعدي  �لتحديات, 
�سياأخذها �ل�سيطان عليِك وي�ساعدِك �أكرث و�أكرث لتكوين كذ�بة حمرفة؛ 
ثم  ��سر�تيجية,  تكون  بطريقة  �أك��رث,  وقًتا  وخذي  �إطاًقا,  تكذبي  فا 
ملسو هيلع هللا ىلص  �أن ر�سولنا �لكرمي  �إال �ل�سدق, وتذكري  تكلمي بال�سدق, وال تقول 
كانو� ي�سمونه: �ل�سادق �الأمني, فال�سادق �أواًل ثم �الأمني, فهو كان ي�سدق 

فيما يقول, و�أميًنا يف تعاماته مع �لنا�ص.
كان  مهما  الأ�سحابها  �الأمانة  تعطي  و�أن  بالوعد,  تفي  �أن  بد  فا   
�ل�سخ�ص, �سو�ء كان م�سلًما �أم غر م�سلم, موؤمًنا �أم كافًر� طالا �أنه هو 
�ساحب �حلق, وال تقول: �إن هذ� من حقي؛ الأن هذ� لي�ص من حقِك طالا 
�سبحانه  �هلل  من  عليه  �ستعاقبني  و�إال  ي�ستحقه,  لن  �أعطيه  مااًل  �أخ��ذِت 
وتعاىل, وكوين متاأكدة �أنه طالا �أن مالك �أخذِته �أو ملكِته باحلال تاأكدي 

�أنه �سياأتينك؛ الأنِك كنِت �سبورة, فا تك�سبي �إال باحلال. 
 وال تكذبي مهما كانت �لظروف, وال تاأخذي ما لي�ص لك, �سو�ء �أكان 
فقط,  ت�ستحقينه  ما  �إال  تاأخذي  فا  بالر�سوة,  �أم  �الحتيال  �أم  بالن�سب 
�المتياز  �إىل  �لطريق  يف  �أنِك  وتذكري  �لنا�ص,  على  نف�سِك  تفر�سي  وال 
تاأخذي  بالال, فا  �إغر�ء�ت كبرة  و�ستقابلني  �أنا�ًسا كثرين,  �ستقابلني 
�إال ما ير�سي �هلل -�سبحانه وتعاىل- وال تك�سبي �إال باحلال, وتذكري �أن 
�هلل -�سبحانه وتعاىل- �سي�ساألِك عن �لال �لذي ح�سلِت عليه, فاإذ� كان 
حااًل و�سرفِته يف �حلال �سي�ساألِك عليه �هلل, و�إذ� كان حااًل و�سرفِته يف 
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�حلر�م ف�سيحا�سبِك عليه �هلل -�سبحانه وتعاىل- الأنه حال و�أنِت و�سعِته 
يف �حلر�م, و�إذ� كان حر�ًما وو�سعِته يف �حلر�م �ستحا�سبني عليه, و�إذ� 
كان حر�ًما و��ستخدمِته يف �حلال �ستاأخذين حقك يف �لدنيا, ومن �أخذه 
باحلال �سيتمتع بهذ� �حلال, ولكنِك �ستدفعني �لثمن؛ الأن جذوره من 

�حلر�م, فا تك�سبي �إال باحلال.

التدوين العالجي

�ل�ساعر  �لتعبر عن  �أن  زمن طويل  منذ  �لنف�ص  علماء  �أدرك  قد   
و�الإف�ساح عنها يعود بالنفع على �سامة �لعقل, ولكن مل يدرك �لعلماء 
�سوى  �لبدنية  �ل�سحة  �إيجابي على  �أثر  له  يكون  �لذكر�ت قد  تدوين  �أن 
�الإدر�ك  هذ�  من  نتج  وقد  فقط.  �لا�سية  عقود  �لثاثة  �أو  �لعقدين  يف 
لهذه �لقدرة �لكامنة جمموعة من �لدر��سات �لبحثية يرجع تاريخها �إىل 
�لتي  �لفو�ئد  منها  كل  �أو�سحت  �لع�سرين, حيث  �لقرن  من  �لثمانينيات 

تعود على �ل�سحة بالنفع من خال �لكتابة �لتعبرية.
 نعلم جميًعا �أن تدوين �لذكر�ت يعود بالنفع على �حلالة �لنف�سية 
�لفر�سة  و�إتاحة  �ل�سغوط  وط��اأة  من  �لتخفيف  مثل  �الأ�سحاء,  لاأفر�د 
ل�ساورة �لذ�ت, �سو�ء �رتبط ذلك بالتفكر يف �الأحام �ل�ستقبلية �أم يف 
حترير ذهن �ل�سخ�ص �لبالغ من �لتجارب �ل�سلبية لرحلة �لطفولة. ولكن 
�الأمر �لثر للده�سة هو �أن بع�ص �لباحثني قد �سرعو� يف �إثبات �أن تدوين 

ا �الأفر�د �ل�سابني باأمر��ص بدنية.  �لذكر�ت يفيد �أي�سً
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احلياة امليكرو�سكوبية

�أ�سعاًفا  �إليه   �ليكرو�سكوب: هو �لجهر, وهو منظار يكرب �لنظور 
كثرة.

 و�ليكرو�سكوب �لب�سيط هو عد�سة حمدبة �لوجهني مكربة, فعندما يقع 
ج�سم يف �لطول �لبوؤري لعد�سة حمدبة �لوجهني تتكون �سورة حقيقية م�ستقيمة 
�أكرب من �ل�سم, ويعرب عن �لتكبر باالأقطار. ويحتوي �ليكرو�سكوب على 
عد�ستني �أو �أكرث تثبت يف �أنبوبة معدنية, وميكن رفع �الأنبوبة وخف�سها, ويكرب 
�ل�سم �لرئي بالعد�سة �ل�سفلية, وترى �سورة �ل�سيء بالعلوية, وهو ي�ستخدم 

لفح�ص �لكائنات وحيدة �للية, و�لايا, و�الأن�سجة.
 و�حلياة �ليكرو�سكوبية ت�سمل: �لبكريا, و�لفرو�سات, و�حليو�نات 
�أحادية �للية وتدعى  و�لتي تدعى بروزيات, ونباتات  �الأحادية �للية, 

طحالب.
 ت�سمل مر�حل �حلياة �ليكرو�سكوبية يف حياة �لنباتات و�حليو�نات 
وهي  �لفطر,  وبوغيات  ل��اأزه��ار,  �ل�سغرة  �للقاح  حبوب  مثل  �الأك��رب 
�سغرة جًد� لدرجة �أننا ال نر�ها �إال من خال �ليكرو�سكوب؛ لذ� يجب 

تكبرها بن�سبة مليون مرة.

ال�سافون

�الإ�سام  �أهل  هم  و�ل�سافون:  �سفوف,  يف  �نتظم  �أي  �سف,  من   
تعاىل:  قوله  يف  بالائكة  ت�سبًها  �سفوًفا,  �ل�ساة  يف  لربهم   ي�سفون 

زب ٱ ٻ ٻ رب )�ل�سافات(.
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�أهل  ربهم يف �ساتهم ك�سفوف  ي�سفون عند  �لائكة  قيل: هم   
عند  �لائكة  ت�سف  كما  ت�سفون  »�أال  �حلديث:  ويف  �الأر���ص,  يف  �لدنيا 
�الأول,  ل�سفوف  »ينمون  قال:  ي�سفون؟  وكيف  �ل�سحابة:  ف�ساأله  ربها؟« 
وير��سون يف �ل�سف« �أخرجه م�سلم, وكان عمر – ر�سي �هلل عنه- يقول 
هدى  بكم  �هلل  يريد  �إمنا  و��ستوو�,  �سفوفكم  �أقيمو�  لل�ساة:  قام  �إذ� 
�لائكة عند ربها: زب ک ک گ گ رب )�ل�سافات(. وكان �لنا�ص 
)�ل�سافات(.  رب  گ  گ  ک  ک  زب  �هلل:  فاأنزل  متبددين  ي�سلون 
�لعر�ص,  �لائكة حول  وقيل: ي�سطف  ي�سطفو�.  �أن  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  فاأمرهم 
وكذلك يفعل �لوؤمنون خلف �إمامهم. و�إقامة �ل�سفوف من �الإميان, ومن 
ح�سن �ل�ساة, وتعني �لتاحم و�لتاآزر و�لت�ساوي و�لتاآخي, وهذه �سفات 

�ل�سافني �لذين هم �لوؤمنون.

الن�سح

 )13( �لقر�آن  يف  وياأتي  �لغ�ص؛,  من  �لعمل  �إخا�ص  هو  �لن�سح:   
مرة, و�الأنبياء من �لنا�سحني يبلغون ر�ساالت �هلل وين�سحون الأقو�مهم, 
ون�سح  �لن�سوح,  �لتوبة  �لن�سح:  وم��ن  �الأم��ن��اء,  �لنا�سحون  لهم  وه��م 
�ل�سيء, يعني �إذ� خل�ص, ون�سح له �لقول, �أي �أخل�سه له, ويف �حلديث 
قال:  قالو� لن؟  ثاًثا,  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  قالها  �لن�سيحة«  »�لدين   : عند م�سلم 
هلل«:  و»�لن�سيحة  ولعامتهم«.  �ل�سلمني  والأئمة  ولر�سوله,  ولكتابه,  »هلل, 
تكون باإخا�ص �العتقاد يف �لوحد�نية, وو�سفه ب�سفات �الإلوهية, وتنزيهه 
و»�لن�سيحة  م�ساخطه؛  عن  و�لبعد  حمابه,  يف  و�لرغبة  �لنقائ�ص,  عن 
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لر�سوله«: تكون بالت�سديق بنبوته, و�لتز�م طاعته يف �أمره ونهيه, ومو�الة 
من و�اله, ومعاد�ة من عاد�ه, وتوقره وحمبته, وتعظيمه �سنته, و�إحيائها 
بعد موته ون�سرها, و�لدعوة �إليها؛ و»�لن�سح لكتاب �هلل«: يكون بقر�ءته, 
يكون  �ل�سلمني«:  الأئمة  و»�لن�سح  وتعليمه؛  فيه,  و�لتفقه  به,  و�لتخلق 
باإر�سادهم �إىل �حلق وتنبيههم �إىل ما �أغفلوه, وحتذيرهم من �أن يكونو� 
فقهاء لل�سلطة يفتون بح�سب طلب �حلكام, و»�لن�سح للعامة«: باإر�سادهم 
و�إر�دة �لر لكافتهم. ويف �حلديث: »مثل �لوؤمنني يف تو�دهم وتر�حمهم 
له �سائر �ل�سد  ��ستكى منه ع�سو تد�عى  �إذ�  وتعاطفهم, مثل �ل�سد, 

بال�سهر و�حلمى«.

بيت املال

 بيت �لال يف �الإ�سام يعادل وز�رة �لالية �أو �لز�نة �لعامة للدولة, 
وهو �لنوط به جمع �لزكاة, و�لكو�ص و�ل�سر�ئب, ويرث من ال ورثه له, 
�لدولة  �أج��ور موظفي  ويدفع  �إل��خ,  �أم��اك �حلكومة..  �إليه دخول  وت��وؤول 
�إع�سار �لحكوم عليه بها, ومن مل يثبت  و�حلكام, ويدفع �لدية يف حالة 
و�إيو�ء �للقطاء, و�الأر�مل, و�الأيتام,  �لتعليم,  �أحد قتله, وينفق على  على 
تف�سر  وروده �سمن  و�أكرث  �لقر�آن,  �لال يف  بيت  ِذكر  يرد  و�ل�سنني, وال 

زب ۀ  �الآي��ة:  ويف  �إل��خ,  و�لعامات..  �لبيوع,  ويف  �لدين,  يف   �آياته 
موظفي  كل  وه��م  �ل��زك��اة,  م�سارف  من  فاإنهم   )60 )�لتوبة:  رب  ہ 
�لدولة, من �سعاة, وجباة وق�ساة, وكتبه, و�لوالة و�لنود.. �إلخ؛ ولذ� لزم 

�لتنويه عنه.
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اجل�سم الب�سري

ال  وفاته  وقت  حتى  �الإن�سان  فيها  يولد  �لتي  �الأوىل  �للحظة  منذ   
يتوقف ج�سمه عن �لعمل ثانية و�حدة, هذ� هو �سر �ل�سم �لب�سري.

 و�ل�سم �لب�سري يتاألف من جمموعة معقدة من �أكرث من )50( 
مليون وحدة حية, وهذه �لوحد�ت �حلية تدعى �لايا.

�أنو�ع �لايا,   ويف �ل�سم �لب�سري نحو )200( نوع خمتلف من 
مبا فيها �لايا �لع�سبية �لتي تدعي نيورون, وخايا متخ�س�سة تدعى 

خايا �لغدد.
 وهذه �لغدد تنتج مو�ًد� مثل �لهرمونات و�الإنزميات, �لتي تطلقها 

�إىل �ل�سم الأغر��ص معينة وخمتلفة.
 وكل نوع من خايا �ل�سم يقوم بعمل معني وله وظيفة ثابتة, �أما 
�لايا �لتي تقوم بوظائف مت�سابهة فهي تتجمع مًعا لت�سكل �أغ�سية كغ�ساء 

�لع�سل وغ�ساء �لع�سب.
وهذه  �أع�ساء,  لت�سكل  مًعا  تتجمع  بدورها  هي  ا  �أي�سً و�الأغ�سية   
و�لقلب,  كالرئتني,  للج�سم  �لنف�سلة  �لرئي�سة  �الأج��ز�ء  هي  �الأع�ساء 
و�لكبد, و�لكليتني وغرها, وجميعها تعمل كاأجهزة, وكل جهاز له وظيفة 

ثابتة رئي�سة يقوم به.
ي�سكل  جميعها  و�لدم  و�لدورة  �لكربى,  �لدموية  و�الأوعية  فالقلب   
وهاتان  �ل�سغرى,  �لدموية  و�ل���دورة  �ل��ك��ربى,  �لدموية  �ل���دورة  جهاز 
دورة  وكل  �لدم,  وتنقيان  �لغذ�ئية  و�لو�د  �الأوك�سجني  �لدورتان حتمان 

لها خا�سيتها ومهمتها وعملها.
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تعمل  �الإن�سان  �أوجدها �هلل تعاىل يف ج�سم  �لتي  �الأجهزة   وجميع 
مًعا ب�سكل منتظم ومر�بط, وكلها ي�سيطر عليها �لدماغ, ملك �الأجهزة.

�أح�سن  يف  �الإن�سان  خلق  �ل��ذي  �لعالني  رب  �لالق  عظمة  جّلت   
تقومي.

الأذنان

ما هي �الأذن؟
 - �الأذن هي ع�سو �ل�سمع يف �الإن�سان و�حليو�ن.

 وهي عند �الإن�سان كثرة �الأجز�ء جًد� بحيث ي�سعب ت�سورها �إال 
بروؤيتها م�سرحة.

 وهي كما يف�سلها علماء �لت�سريح مركبة من ثاثة �أجز�ء:
1- �الأذن �لظاهرة:

 وهي مرئية بالنظر, وهي �لكونة من تلك �ل�سفيحة �لغ�سروفية, 
وت�سمى �ل�سيو�ن, وهي بارزة مت�سك باليد.

وهي  �ل�سغر,  باالإ�سبع  حت�ص  قناة  وهي  �ل�سمعية,  �لقناة  ومن   
متتد د�خل �لعظم �ل�سدعي وعلى جانبيها ثقوب عدة تنفتح فيها قنو�ت 
�سروري  وهو  �ل�سماخ  ي�سمى  �أ�سفر  ثخيًنا  دهًنا  تفرز  بغدد  مت�سلة 
فرفعه  �الأذن,  خ��ارج  وتكون  وخ��رج  وظيفته  �أدى  متى  �الأذن  ل�سحة 
�الإن�سان باإ�سبعه, وكثر من �لنا�ص يدخل �إىل تلك �لقناة �أ�سابع من �لعاج 
�أن يخرج  قبل  لاأذن  �ل�سروري  �لدهن  بها ذلك  ي�ستاأ�سلون  �أو �ل�سب 
ا خطرة.  بنف�سه في�سرون �أنف�سهم �سرًر� بليًغا ويوجدون الأنف�سهم �أمر��سً
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2- �الأذن �لتو�سطة:
 وهي منف�سلة عن �الأذن �لظاهرة بغ�ساء �لطبلة, وهو غ�ساء �سفاف 
حتته �سندوق, وهو جتويف �سيق يت�سل بالفم �للفي بو��سطة قناة معّدة 
لتو�سيل �لهو�ء من �لارج �إىل باطن �سندوق �لطبلة, ويوجد يف �أق�سى 

�سندوق �لطبلة هذ� فتحتان م�سدودتان بغ�ساء م�سدود.
 وهاتان �لفتحتان مت�سلتان باالأذن �لباطنة.

 و�إحدى هاتني �لفتحتني مت�سل بها �أربع عظيمات تتحرك بع�سات 
�سغرة, وحتدث توتًر� �أو ��سرخاء يف �لغ�ساء �لرتكزة عليه.

3- �الأذن �لباطنة:
 وهي �لزء �النتهائي, وهي مكونة من دهليز مو�سوع يف �لو�سط 
تنفتح فيه قنو�ت �سكلها كن�سف �لهال مملوء بال�سائل ومت�سل ب�سندوق 

�لطبلة.
ويف هذه �الأذن �لباطنة تتوزع �أفرع �لع�سب �ل�سمعي.

الأع�ساب

منت�سرة يف  بي�ساء  �سبه خيوط  وهي  �لع�سب,  �لفرد  �الأع�ساب:   
�ل�سم كله, ي�سري فيها �حل�ص و�حلركة من �لخ �إىل �لبدن. 

 و�الأع�ساب ما ي�سد �لفا�سل ويربط بع�سها ببع�ص.
 عندما ير�سل �لدماغ ر�سائله �أو �إ�سار�ته �لتي ت�سل �إليه, ي�سنفها 

وير�سل تعليماته �إىل �سائر �ل�سم بو��سطة �الأع�ساب.
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�لع�سبية,  �لايا  من  رزم  من  خملوقة  كاالأ�ساك,  و�الأع�ساب   
وهي خا�سة باالإح�سا�ص, وتاأخذ �الإ�سار�ت من �لعينني و�الأذنني, و�لب�سرة 

�إىل �لدماغ. 
�إىل  �لدماغ  و�لتعليمات من  �الإ�سار�ت  تاأخذ  �لتحركة  و�الأع�ساب   

�لع�سات.

الدمـاغ

 �لدماغ: هو مخ �لر�أ�ص. 
�حلركات  مركز  وه��و  ع�سبي,  ن�سيج  من  كبرة  كتلة  و�ل��دم��اغ:   
�الإر�دية وت�سامنها يف �الإن�سان وغره من �لفقاريات, وهو كذلك مو�سع 

�لذ�كرة و�لتعليل وغرهما من �لعمليات �لعقلية.
�لخ,  وفيه:  �لفقري,  �لعمود  �أعلى  يف  �لمجمة  حتويه  و�لدماغ   

و�لخيخ, و�لنخاع �ل�ستطيل.
 و�ل�سائع ت�سمية �لدماغ �لخ, و�لدماغ هو �لزء �لت�سخم يف �أعلى 
�لهاز �لع�سبي �لركزي, وهو يوجد يف جتويف �لمجمة, ويف�سل بينه 
�إىل  �لرتيب من �لارج  ت�سمى على  �سحائية  �أغ�سية  �لعظم ثاثة  وبني 

�لد�خل:
1- �الأم �لافية.

2- �الأم �لعنكبوتية.
3- �الأم �حلنون.
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 ويوجد بني �لعنكبوتية و�حلنون م�سافة ميلوؤها �سائل ي�ساعد على 
�سامة �لن�سيج �لع�سبي من �ل�سدمات.

 يتاألف �لدماغ من �أجز�ء عدة, منها: 
1- �لخ: 

 وهو يتاألف من ق�سمني كبرين, ي�سل �أحدهما باالآخر حزمة كبرة 
من �الألياف �لع�سبية ت�سمى �ل�سم �لندمل, ويوجد على كل ق�سم خمي 
طبقة من �لادة �ل�سنجابية �للون تعرف بالق�سرة �لخية ب�سطحها ميازيب 
للح�ص,  �لعليا  �لر�كز  �لق�سرة  بهذه  وتوجد  رقعتها,  من  تزيد  عديدة 
ن�ساط  على  �لق�سمني  من  كل  يف  �لر�كز  وت�سيطر  و�الإدر�ك,  و�حلركة, 

�الأع�ساء يف �لن�سف غر �لماثل له يف �ل�سم.
2- �لخيخ: 

 ويوجد يف موؤخرة جتويف �لمجمة حتت �لق�سمني �لخني. ويقوم 
�لخيخ بتنظيم �لن�ساط �لعقلي.

 وهو يربط بني �لخ و�لخيخ, ويتاألف من �أجز�ء عدة, هي من �أعلى 
�إىل �أ�سفل: 

1- �لخ �لزدوج.
2- �لخ �الأو�سط.

3- قنطرة فارول.
4- �لنخاع �ل�ستطيل.
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بع�سها  يت�سل  �لبطينات,  ت�سمى  عدة  جتاويف  بالدماغ  وتوجد   
ببع�ص.

�لخ  بتجويف  يت�سل  �لذي  �لثالث  �لبطني  يوجد  �ل��زدوج  �لخ   ويف 
�الأو�سط �لعروف بالقناة �لخية, وهي تت�سل بالبطني �لر�بع �لوجود بني 
�لخيخ من �للف وقنطرة فارول و�لنخاع �ل�ستطيل من �الأمام, ويت�سل 

بالبطني �لر�بع بالقناة �لركزية للنخاع �ل�سوكي.
 ويبلغ �لدماغ �أرقى م�ستوياته عند �الإن�سان, حيث تبلغ �لن�سبة بني 
وزنه ووزن �ل�سم نحو )1- 4(, بينما هي تبلغ يف �لغوريلا �أو �ل�سمبانزي 
نحو )1-2( ثم تقل عن ذلك يف �حليو�نات �الأدنى من هوؤالء. وي�ساب 
�لدماغ ببع�ص �الأمر��ص �لطرة منها: �ال�ست�سقاء, وهو ينتج من �ن�سد�د 
يوؤدي  �نفجارها, مما  �أو  �الأوعية  بع�ص  ومنها جتلط  بع�ص جتاويفه,  يف 
�إىل �ل�سلل وفقد �الإح�سا�ص يف بع�ص �لناطق, ومنها �الأور�م �لتي يختلف 

تاأثرها باختاف مو�سعها.

الهيكل العظمي

 ما هي �لعظام؟ 
�لمع:  �للحم,  عليه  �لذي  و�الإن�سان  �حليو�ن  ق�سب  هو  �لعظم   

�أعظم وعظام.
 و�لهيكل �لعظمي هو جمموع �لعظام �لتي يقوم عليها بناء �ل�سد, 

�لمع: هياكل.



596

حديقة الفقرات الثقافية

 ود�خل ج�سم �الإن�سان مئات �لعظام تت�سل ببع�سها ك�سقالة �لبناء؛ 
لت�سكل �لهيكل �لعظمي, ودون هذ� �لهيكل ينهار �ل�سم.

 و�لهيكل �لعظمي يجعل �ل�سم �سلًبا, ويعطيه �سكًا لكل �الأجز�ء 
ا. �لطرية, وهو �لذي يحمي �الأع�ساء �أي�سً

 فالمجمة حتيط بالدماغ.
 و�ل�سلوع تعمل مثل �لقف�ص �لو�قي حول �لرئتني و�لقلب. 

�الأج��ز�ء  حت��رك  �لتي  للع�سات,  مر�ساة  هو  �لعظمي  و�لهيكل   
�لختلفة للج�سم.

باإطار من  و�لعظام يف �ل�سم م�سنوعة من خايا حية حماطة   
مطاطة  وترية  وم��ادة  و�لفو�سفات,  �لكال�سيوم  من  خا�ص  بوجه  �لعادن 

تدعى )�لفر�ء(.
 �أما يف �الأطفال �حلديثي �لوالدة فالعديد من �لعظام تكون م�سنوعة 
من مادة مطاطية طرية تدعى �لغ�سروف, فعندما ينمو �لطفل, يتحول 

�لغ�سروف تدريجًيا �إىل عظم �سلب.
 وعندما يكرب �الإن�سان ت�سبح �لعظام تدريجًيا ه�سة و�سهلة �لك�سر؛ 

ولذلك تنك�سر ب�سهولة.

الرئتان والتنف�ص

 ما هي �لرئة؟
�لتجويف  يف  وتقعان  رئ��ت��ان,  وه��م��ا  �لتنف�ص,  ع�سو  ه��ي  �ل��رئ��ة   
�ل�سهيق,  �الأوك�سجني من هو�ء  بالرونة, ومتت�سان  �ل�سدري, وتت�سفان 

وتخرجان ثاين �أك�سيد �لكربون مع هو�ء �لزفر.
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 �أما �لتنف�ص فهو �إدخال �لنف�ص �إىل �لرئتني و�إخر�جه منهما.
 وج�سم �الإن�سان يف حاجة �إىل �الأوك�سجني؛ ليتمكن من ��ستمر�رية 
�لعي�ص. ونحن نح�سل على �الأوك�سجني عن طريق تنف�ص �لهو�ء من خال 

�الأنف �أو �لفم, نزواًل �إىل ق�سبة �لرئة, و�إىل �لرئتني.
قدر  متت�سان  فهما  �ل�سدر,  يف  �لقويان  �لع�سو�ن  هما  و�لرئتان   

�الإمكان من �الأوك�سجني من �لهو�ء.
كل  �إىل  �لرئتني  من  �لدم  يف  طويلة  رحلة  يف  �الأوك�سجني  ويتنقل   
ناأكله  �ل��ذي  �لطعام  حلرق  �الأوك�سجني  ن�ستعمل  ونحن  �ل�سم,  �أنحاء 
�أك�سيد �لكربون �ل�سار �إىل خارج  و�لذي يتحول �إىل طاقة, ونطرد ثاين 

ا. �ل�سم بو��سطة �لرئتني �أي�سً
 وهذه �لعملية برمتها ت�سمى �لتنف�ص �لذي مير بالقنو�ت �لهو�ئية, 

و�حللق, و�لمر�ت �الأنفية.
ومايني  دموية,  و�أوعية  هو�ئية,  �أنابيب  على  حتتويان  و�لرئتان   

�الأكيا�ص �لهو�ئية �ل�سغرة و�لتي تدعى )�سنخية(.

النيازك

 تنق�سم �لنيازك �إىل ثاثة �أق�سام كربى, هي: 
وعلى  و�لكوبالت,  و�لنيكال  �حلديد  على  ت�سمل  وهي  �حلديدية:   

كميات �سعيفة من �لعادن.
 �حلجرية: وهي تتكون خا�سة من �ل�سلكات, وهي تتكون منا�سفة 

من �حلديد و�لنيكال من جهة, ومن �ل�سلكات من جهة �أخرى.
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�لثالث: نيازك حديدية �سخرية.
ح�سب  وذل��ك  كندرية,  وال  كندرية  �إىل  �حلجرية  �لنيازك  تق�سم   
��ستمالها �أو عدم ��ستمالها على �لكندر. هذ� �الأخر هو عبارة عن كوبر�ت 
�لنيازك  �الأر�سية. عندما ت�سطدم  �ل�سخور  تتو�فر يف  ال  �ل�سلكات  من 
�ل�سخمة ب�سطح �الأر�ص؛ فاإن ذلك يت�سبب يف قذف �سظايا من �ل�سخور 
بعيًد� عن موقع �الرتطام فُن�سمي  لتت�ساقط  �الأر�سية يف �لغاف �لوي 
�لتكتيت. ومهما كان تركيب �لنيازك فهي متثل عليه من �لادة �الأولية �لتي 
دقيقة,  تاأريخات  �أثبتت  فقد  وبالفعل  �ل�سم�سية.  �لجموعة  منها  تكونت 
�عتمد فيها على �لتطور �الأيزوتوبي الأجز�ء �إ�سعاعية �أن �لنيازك تكونت 
لل�سم�ص  �لفر�ص  �لعمر  يقابل متاما  ما  وهو  �سنة,  مليار  منذ )4.55( 

و�لكو�كب.

تلوث الرتبة

نطاق  وعلى  �لزر�عية  �الأر����س��ي  �إ�سابة  يف  �ل�سبب  هي  �لِفاحة   
فبع�ص مبيد�ت  �الأ�سمدة,  �لوجودة يف  �ل�سامة  و�لعادن  بالبيد�ت  و��سع 
بالربة  متكث  �أن  ا  �أي�سً باإمكانها  �حل�سائ�ص  م��و�د  وكذلك  �حل�سر�ت, 
فينجم عن ذلك بال�سو�ص �إ�سابة �حلليب عند �الأم مببيد�ت �حل�سر�ت 
�لبقر  �إىل حليب  ثم  �لنبات,  �إىل  �لربة  تنتقل من  �لتي  �لكلوروع�سوية, 

وحلمه, وبالتال �إىل �لر�أة �لر�سعة.
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�ليوم  �قرن  قد  �حل�سرية  �لبيد�ت  لهذه  �لبيولوجي  �لت�سخم  �إن   
بهذه �ل�سل�سلة �إىل درجة �أن ن�سبة )د. د. ت( يف حليب �الأم يف عديد من 

�لبلد�ن تعدت �ل�سو�بط �لتفق عليها يف منظمة �ل�سحة �لعالية.

�إثر  على  �لربة  ا  �أي�سً ت�سيب  �أن  �ل�سناعية  للملوثات  وميكن   
)كاديوم,  �سامة  لعادن  ا  �أي�سً �أو  للديوك�سني  �لو  طريق  عن  �إم��د�د�ت 

ر�سا�ص( متاأنية من ف�سات من�ساآت �لتعدين �أو �لتلوث �لنت�سر.

الع�سالت

 �لع�سلة هي ن�سيج ليفي يتميز بقدرته على �النقبا�ص, وي�سكل ثلث 
كيميائية  تفاعات  من  تنتج  �لع�سلي  �النقبا�ص  ظاهرة  �ل�سم.  وزن 

معقدة.
 يحتوي �ل�سم على ثاثة �أنو�ع من �لع�سات: �لع�سات �لخططة, 

�لع�سلة �لقلبية و�لع�سات �لل�ساء.
 تلعب �لع�سات �لخططة دوًر� رئي�ًسا يف �حلركة و�لتنقل, و�نقبا�سها 
�إر�دي. ت�سبب �ل�سيالة �لع�سبية �الآتية من �لدماغ و�لنخاع �ل�سوكي �إفر�ز 
�لكيميائية �لتي حتدث �النقبا�ص. ترتبط �لع�سات  �الأ�سيتوكولني  مادة 
تثنى �لفا�سل )مثنيات(, و�لبع�ص يب�سطها )با�سطات(. بع�ص �لع�سات 
حمور  من  )ُمقربات(  تقربها  �أو  )مبعد�ت(  �الأط���ر�ف  تبعد  �الأخ��رى 
�لاء,  وتخرج  �لطاقة  �لع�سات  هذه  ت�ستهلك  �نقبا�سها,  عند  �ل�سم 
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هذ�  ير�كم  كبر  جهد  بعد  �حلليبي.  و�حلام�ص  �لكربون  �أك�سيد  ثاين 
�حلام�ص, في�سبب �إح�سا�ًسا باالأمل: )ت�سنج �أو تيب�ص(.

لكن  �لخططة,  �لع�سات  م��ن  ببنائها  قريبة  �لقلبية  �لع�سلة   
�نقبا�سها ميكانيكي ال �إر�دي.

 تتحكم �لع�سات �لل�ساء يف عمل �لهاز �له�سمي, �الأوعية �لدموية, 
و�ل�سالك �لبولية, و�أع�ساء �أخرى هي ع�سات ذ�ت عمل ال �إر�دي.

املفا�سـل

 تختلف �لفا�سل بدرجة حركتها. �لبع�ص ال يتحرك �أبًد� )مفا�سل 
ثابتة(, مثل عظام �لمجمة. �لبع�ص �الآخر يتحرك قليًا مثل مفا�سل 
)�لفا�سل  كاملة  بحرية  تتحرك  مفا�سل  هناك  �لنهاية,  يف  �حلو�ص. 
م�ستوى  يعطي  مف�سل  كل  �لكتف.  مف�سل  مثل  �لتحركة(  �أو  �حلقيقة 
به:  �لرتبطة  و�لع�سلية  �لعظمية  �لبناء�ت  لوظيفة  �ل�سروري  �حلركة 
حماية و�سابة لمجمة, �نثناء للمرفق و�لركبة, دور�ن الأ�سفل �لمجمة. 
 يتكون �لف�سل �لتحرك �لنموذجي من طبقات من �لغ�سروف يدعى 
�لتاقي.  من  �لتقابلة  �لف�سلية  �ل�سطوح  وميكن  �لف�سلي,  �لغ�سروف 
يحيط �لغ�ساء �لزالل, �لحتوى يف �لحفظة �لف�سلية, بال�سطوح �لف�سلية 
ويفرز �سائًا زاللًيا يقوم بدور �لهمد و�لزلق. حتتوي بع�ص �لفا�سل على 
�أقر��ص منب�سطة مهمتها متهيد �ل�سدمات: �لفا�سل �لهالية ومفا�سل 

�الأقر��ص بني فقرية.
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مو�سوعة جين�ص

 مو�سوعة ت�سجل �الأرقام �لقيا�سية يف �لنو�حي كافة. �سدرت الأول مرة 
عام )1٩55م( وتخطت مبيعاتها حتى عام )1٩85م( نحو )50( مليون 
ن�سخة. وترجع فكرتها �إىل �لربيطاين هيوبيفر �لذي �سماها با�سم �ل�سانع 

�لتي كان ميلكها, و�ساعده يف ن�سرها وكالة �لوقائع و�الأرقام بلندن.

ال�سد العايل

و�سع  �أ�سو�ن.  مدينة  جنوبي  �أقيم  �لعامل,  �سدود  �أكرب  من  و�حد   
حجر �الأ�سا�ص له يف )٩( يناير )1٩60م( يف عهد �لرئي�ص �لر�حل جمال 
عبد �لنا�سر, و�كتمل بناوؤه بعد )10( �سنو�ت. وهو م�سنوع من �لر�نيت 
ويبلغ �رتفاعه )111( مًر�, وعر�سه عند �لقاعدة كيلومر, ومن �أعاه 
)32( مًر�, ويبلغ طوله )3500( مًر�. ��ستخدم يف بنائه )40( مليون 
مرمكعب و�سعة تخزينه )130( مليار مرمكعب من �لاء, يحتجزها يف 
بحرة نا�سر, �أكرب بحرة �سناعية يف �لعامل, تبلغ م�ساحتها )4( �آالف 

كيلومر وطولها )500( كيلومر.

الغابات

 مناطق مناخية تتنوع فيها مظاهر �حلياة �لنباتية و�حليو�نية, من 
�أمثلتها �لغابات �ال�ستو�ئية وهي د�ئمة �ل�سرة, �أ�سجارها عالية تت�سابك 
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طو�ل  �لرطوبة  عالية  ممطرة  حارة  وهي  جذورها,  وتتقارب  �أغ�سانها 
�لعام تبلغ )1�إىل 10( من م�ساحة �لياب�سة.

�الأم��ازون م�ساحتها  نهر  �أمريكا �لنوبية حول  �أكرب مناطقها يف   
كم  �أل��ف   )240( �لكونغو  �أدغ��ال  م�ساحة  وتبلغ  مربع,  كم  �أل��ف   )500(
مربع, كما توجد �أدغال يف �إندوني�سيا, وهي �أعلى منطقة متتاز بالرطوبة 
على �سطح �الأر�ص. وهناك �لغابات �لعتدلة وتنق�سم �إىل نوعني: �لغابات 
�أور�قها يف  ت�سقط  �لنف�سية  و�لغابات  د�ئمة �ل�سرة,  �ل�سنوبرية وهي 

�ل�ستاء. وتتنوع �حليو�نات و�لنباتات فيها مبا يتاءم مع �حلياة فيها.

جممع اللغة العربية يف القاهرة

�للغة  �سامة  على  ليحافظ  )1٩32م(  ع��ام  �لقاهرة  يف  �أن�سئ   
ويجعلها تائم �لع�سر, كما يقوم بو�سع �لعاجم وت�سجيع �الأدباء. تكون 
)1٩60م(  عام  �أع�سائه  عدد  و�سل  ثم  ع�سًو�,   )20( من  �إن�سائه  عند 
�إىل )80( ع�سًو�, ينتخب �أع�ساوؤه مدى �حلياة من �لبارزين من �الأدباء 
وعلماء �للغة, ينتخب من بينهم �لرئي�ص و�الأمني لدة )4( �سنو�ت قابلة 

للتجديد لكل منهما.

منظمة الهالل الأحمر

 �أ�س�ستها تركيا عام )18٧6م(, ثم تبعتها �لدول �الإ�سامية و�لعربية 
الأ�سباب  ونتيجة  �الأحمر؛  �ل�سليب  منظمة  تاأ�سي�ص  بعد  وذلك  �الأخ��رى, 

دينية مت �ختيار رمز �لهال مكان �ل�سليب.
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حيوانات غريبة

�ل�سيار  ت�ساطرنا كوكبنا  و�الأ�سماك,  �لربية,  �لطيور, و�حليو�نات   
�لذي نعي�ص عليه, وتعي�ص يف �الأماكن حيث �لناخ, و�حليو�نات, و�لنباتات 
عاد�ته  لنا  وتبدو  لدينا,  ماألوف  غر  بع�سها  فاإن  لذ�,  حاجاتها؛  تائم 
�لدب  ومن  مثًا,  �أوروب��ا,  �إىل  بالن�سبة  �لكنغر  �أغرب من  فلي�ص  غريبة, 
�لابونيني,  �إىل  بالن�سبة  �لتم�ساح,  ومن  �إفريقيا,  �إىل  بالن�سبة  �الأبي�ص, 
يف �سمال �لباد �الإ�سكندنافية. �إن �الأر�ص حديقة حيو�ن ف�سيحة, حيث 
�لر�قبة �لدقيقة للحياة �حليو�نية توفر �لكثر من �لده�سة لهذ� �حليو�ن 

�الآخر �لناطق – �الإن�سان. 

املناظر الطبيعية

 تقدم �لطبيعة �إىل �الإن�سان م�سهًد� بالغ �لروعة و�لتنوع, د�ئم �لتجدد 
�لعجزة  حتديد  �ل�سعب  ومن  �لفخمة,  ومو�قعه  �لطبيعية  مناظره  يف 
�ل�سياح - هوؤالء �ل�ستك�سفون يف  و�إثارة. ومينح  �الأجمل, و�الأكرث غر�بة, 
�لع�سور �حلديثة - كل هذ� �لمال �إعجابهم, قا�سرين طموحهم على 
زيارة �أكرب عدد ممكن منها. ثم تر�هم يعودون مثقلني بالذكريات �إىل 

وطنهم �الأم �لذي يزعم كل و�حد منهم �أنه �أجمل بلد�ن �لعامل.

نباتات غريبة

�أزهارها,  بف�سل  تروقنا,  �أن  ��ستطاعت  حية,  كائنات  �لنباتات   
ا بف�سل وظائفها �لكثرة: كغذ�ء,  ب�سورة خا�سة. لكنها تكون مفيدة �أي�سً



604

حديقة الفقرات الثقافية

وخا�سات  للبناء,  وم��و�د  ن�سيجية  و�ألياف  و�ل�سر�و�ت,  �لفاكهة  يف 
طبية, وعطور. و�إذ� كان ثمة �أكرث من مليون نوع حيو�ين, فاإن هناك ع�سرة 
�أ�سعاف من �الأنو�ع �لنباتية. فلي�ص غريًبا �إذن �أال نعرف كل �لنباتات, و�أن 

يكون بع�سها يبعث على �لده�سة بطبيعته �لغريبة وغر �لعادية.

اأماكن �سهرية

كاأن  فيه:  جرى  ما  مهًما  حدًثا  الأن  م�سهور؛  �لعامل  �أرج��اء  بع�ص   
ينجح  �أو  توقع معاهدة,  �أو  فيه معركة,  �أن جتري  �أو  �مروؤ فذ,  فيه  يولد 
م�سهورة  حتى  �الآن  �أ�سبحت  �الأماكن,  بع�ص  فهناك  علمي.  �ختبار  فيه 
تاريخًيا, الأ�سباب عدة. فالطاب يعرفون مثًا �أن بو�تييه كانت م�سرًحا 
لعارك حربية غر مرة, وكذلك فر�ساي دخلت �لتاريخ يف منا�سبات عدة, 
نع كذلك يف �أماكن �أقل �سهرة, ميكن �أال نعرف ��سمها  وكل تاريخ �لب�سر �سُ
�أبًد�. فاأين �خرعت �لنار؟ و�أين �سنعت �أول �سفينة؟ و�أين ولدت �أول لغة 

ب�سرية, �إلخ... �إلخ؟

منجزات ب�سرية

 ينتج �الإن�سان بيديه ما يت�سوره دماغه, ومنذ �أبعد �الأزمنة, ��ستطاع 
�أن يربهن على مهارته, وجده, ون�ساطه, �سو�ء �أكان ذلك يف تروي�ص �لنار, 
و�أجربها  �لطبيعية,  �لقوى  طّوع  �أن  فبعد  �لنووية.  �لطاقة  تدجني  �أم يف 
�أن  يكن جباًر� ميكن  مهما  م�سروع  �أي  ثمة  فلي�ص  �أجله,  من  �لعمل  على 
يخمد همته, فهو يدر�ص �سبل حتقيقه, وال يرجئ �إىل �لغد �إال ما ال ي�سعه 
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حتقيقه يف �ليوم نف�سه, و�إال كيف كان لديه �ل�سرب على حتويل جماري 
�الأنهار, ونقل �لبال من مو�قعها, وف�سل �لقار�ت بع�سها عن بع�ص؟.

ن�ساطات ب�سرية

و�عتبار  �لحلية,  �لرثو�ت  با�ستعمالهم  ن�سيطون  �لب�سر جمتهدون   
بح�سب  مو��ساتهم,  وو�سائل  وم�سانعهم,  منازلهم  ي�سيدون  �لناخ, 
�الإجنليزية,  مان  جزيرة  ففي  وحاجاتهم.  لتطلباتهم  ووفًقا  طريقتهم, 
�لتي ت�سربها رياح بحر �إيرلند� و�أمو�جه �ل�ساخبة, �سنع �ل�سكان هناك 
تربة حلد�ئقهم, مازجني �لرمل �لبحري بالفوق�ص, �أو �ل�سريع �لاف – 
وهو نبات �أخ�سر خفيف يقذفه �لبحر – وعندما يقبل مو�سم �ل�سيف, 
يكافئ بع�ص �ل�سر �لنادرة �لتي �أينعت يف هذه �لب�ساتني �ال�سطناعية, 
هوؤالء �لب�ستانيون على عنادهم ومثابرتهم. ويف �أمكنة �أخرى, �أمل ي�سيد 

هوؤالء �لب�سر �أنف�سهم مانهاتن �أو بر�زيليا؟

كنوز الفن

 تكون �الأعمال جميلة ب�سبب ميز�تها وخ�سائ�سها �لنظورة وغر 
�لنظورة يف �آن مًعا. و�لعناية �لتي تبذل يف �إجنازها تعادل متاًما �الختيار 
�لدقيق للمادة �لتي تبنى بها. هناك, يف �لفن, غالًبا, نية "الإتقان �لعمل", 
تتفوق على نف�سها, وتقود �لفنان �إىل "�سنع �لميل". وي�سبح �لعمل, �إذ 

ذ�ك, حتفة فنية.
 و�إن فاأ�ًسا منحوتة يف �ل�سو�ن لهي ر�ئعة كمنحوتة جبار م�سقولة 
من �لرخام �الأ�سيل. فاحلرفيون و�لفنانون, يف كل �حل�سار�ت, �أ�سهمو� 

جميًعا يف �إغناء تر�ث �لعامل �لذي نعي�ص فيه. 
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عادات وتقاليد

 �إن لكل �سعب, ولكل مزدرع - �أي �الأر�ص �لتي ينظر �إليها من حيث 
تتو�رثها �الأجيال بتقوى  �أ�سرة, تقاليد  �لزر�عي - وحتى لكل  �ال�ستغال 
�لعاد�ت  من  �لجموعة  وهذه  و�الأ�ساف.  �الأجد�د  لذكرى  تكرمًيا  وورع, 
كل ذلك  و�ل�سلوك,  �لت�سرف  و�الأ�ساطر, وطرق  و�لبادئ,  و�لعتقد�ت, 

يوؤلف فولكلور بلد ما, �أو روح �أ�سرة ما.
 وال ميكن دوًما تف�سر �لعاد�ت, وبخا�سة عندما تكون قد تطورت 

منذ ن�سوئها.
ن�سيج  م��ن  قم�ساًنا  "ناز�ره"  يف  �ل�سمك  �سيادو  ي��رت��دي  ل��اذ�   
هل  �الألانية؟  كولونيا  مدينة  "�لكولونيا" يف  ماء  ظهر  لاذ�  �أ�سكتلندي؟ 
يقدم �لعرب �ل�ساي �لمزوج بالنعناع "لتعطر �أقو�ل" �سيوفهم, �أم الإرو�ء 

عط�سهم؟ �إنه على �أية حال من تقاليد �ل�سيافة �حلية.

الأمالح املعدنية

�أهمها  ومن  �الإن�سان,  ل�سم  جًد�  �ل�سرورية  �ل��و�د  من  �الأم��اح   
�ل�سوديوم و�لكال�سيوم و�لبوتا�سيوم و�حلديد... �إلخ. وقد تبني �أن �لطبقة 
�لدماغ  يغذي  �ل��ذي  �لفو�سفور  على  حتتوي  �لقمح  حبة  من  �لارجية 
و�الأع�ساب و�الأجهزة �لتنا�سلية ويقويها. كما يحتوي على �حلديد �لذي 
�لعظام  يبني  �لذي  و�لكال�سيوم  و�الأوك�سجني,  و�حليوية  �لقوة  �لدم  يهب 
�سقوة  ويزيده  �ل�سعر  يقوي  �ل��ذي  �ل�سيلي�سيوم  وعلى  �الأ�سنان,  ويقوي 
ولعاًنا, و�ليود �لذي يعدل عمل �لغدة �لدرقية, وي�سفي على �آكله �ل�سكينة 
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و�لهدوء, و�ل�سوديوم و�لبوتا�سيوم و�لغن�سيوم, تلك �لعنا�سر �لتي تدخل 
يف تكوين �الأن�سجة و�لع�سار�ت �لها�سمة. 

عاهات الأولد

 كثًر� ما يكون �الأوالد �ل�سغار م�سابني بعطب يف بع�ص حو��سهم 
�لم�ص دون �أن يعلمو� ذلك. فقد يكون �لولد �سعيف �لب�سر �أو ثقيل �ل�سمع 
وهو ال يدري, وال ي�سكو �أمره لو�لديه. وهذ� يلقي على �لو�لدين تبعة كبرة 
ويوجب عليهم مر�قبة �أوالدهم مر�قبة دقيقة, ومعالة كل �سعف يبدو 
�أ�سعب  ت�سبح  �لعالة  فاإن  و�إال  فيهم,  تظهر  عاهة  وكل  حو��سهم  على 

متى و�سل �الأوالد �إىل �سن �لبلوغ.
�لذي  باأمر �ل�سباح  �إنه يجب �الهتمام  نقول:  �لنظر,  ِذكر   وعلى 
يدر�ص �الأوالد على نوره يف �لليل, و�الأف�سل �أن يكون هذ� �ل�سباح مغطى 
بغطاء �أخ�سر �سفاف؛ الأن �للون �الأخ�سر ال يوؤذي �لب�سر وال يتبعه. ولتكن 
�لغرفة �لتي يدر�ص فيها �الأوالد ذ�ت �ألو�ن مبهجة للنظر, و�أال يكون �الأثاث 

فيها كثًر�؛ الأن ذلك قد يلهي عن �لدر�ص.
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 الن�سيحة 
حٌق لكل م�سلمة

ا  للن�سائح دور كبري يف تغيري �سلوك الأفراد ورمبا املجتمعات، خ�سو�سً
اإذا كانت تنبع من خربة ومعرفة وجتربة عا�سرها �ساحبها، وعرف اأ�سرارها 

وخفاياها، فاأح�سن نقلها اإىل الآخرين.

 وديننا الإ�سالمي يحّثنا على الن�سيحة لكل م�سلم، واأل نبخل يف تقدمي 
الن�سح، واأن نبتغي الأجر واملثوبة من اهلل تعاىل.

 وقـــد كـــان لــنــا يف هـــذه الــفــقــرة وقـــفـــات مـــع عـــدد كــبــري مـــن الن�سائح 
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والتوجيهات املختلفة يف نواٍح متعددة.
هذا  مــن  القطف  ب�سرورة  املدر�سية  الإذاعــــات  م�سرفات  اأو�ــســي  لـــذا..   

احلقل املليء بالن�سائح اليانعة، واأن ينتقني ما يتنا�سب مع الوقت واحلال.
 واأن يخ�س�سن يوًما اأو يومني فقط يف الأ�سبوع لعر�ض هذه الفقرة عرب 

منرب الإذاعة املدر�سية؛ حتى ل متل الطالبات من �سماع هذه الفقرة. 
 وهنا علينا باملوازنة يف الأمر؛ فالن�سيحة مطلوبة، لكن الإكثار منها قد 

ي�سبب نفرة يف القلوب، وحرًجا لدى امللقي واملتلقي.
 فالعتدال مطلوب، والنتقاء الرائع يحقق املطالب، والإلقاء املتميز هو 

من يقودنا اإىل الهدف.
الهداية من اهلل،  لكن  لكل م�سلمة،  الن�سيحة حق  بــاأن  التذكري  يبقى   

فلي�ض لنا �سوى الن�سيحة املخل�سة.
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وقفات مع زبدة من الن�سائح العذبة

دي نف�سك �لبادرة لل�ساة لتجدي �ل�سرور. - عوِّ
�سبب  وه��ي  و�الأح���ز�ن,  �لهموم  م�سدر  فاإنها  و�ل��ذن��وب؛  �إي��اك   -

�لنكبات وباب �ل�سائب و�الأزمات.
من  وح��ّط  ح�سناته,  �إل��ي��ِك  �أه��دى  فقد  �غتابِك  من  �أن  �علمي   -

�سيئاتِك وجعلِك م�سهورًة, وهذه نعمة.
- ال تعي�سي يف �لثاليات, بل عي�سي و�قعِك؛ فاأنِت تريدين من �لنا�ص 

ما ال ت�ستطيعينه, فكوين عادلًة.
- عي�سي حياة �لب�ساطة.

�إياِك و�لرفاهية و�الإ�سر�ف و�لبذخ, فكلما ترفه �ل�سم تعقدت   -
�لروح.

و�لبيت  و�ل��ال  و�ل�سورة  �ل�سم  دون��ِك يف  من هي  �إىل  �نظري   -
و�لوظيفة و�لذرية؛ لتعلمي �أنِك فوق �ألوف �لنا�ص.

نعمة  لتعريف  و�ل�سجن  �لعافية,  نعمة  لتعريف  �ل�ست�سفى  زوري   -
�حلرية, و�لار�ستان لتعريف نعمة �لعقل؛ الأنك يف نعم ال تدرين بها.

و�ل��وق��وع يف  ف��اإي��اِك  �ل��رح,  على  �إال  يقع  ال  كالذباب  تكوين  ال   -
�أعر��ص �لنا�ص, وِذكر مثالبهم و�لفرح بعرث�تهم وطلب زالَّتهم.

- �هجري �لع�سق و�لغر�م و�حلب �لحرم؛ فاإنه عذ�ب للروح ومر�ص 
للقلب, و�فزعي �إىل �هلل و�إىل ِذكره وطاعته.
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وج��ر�ًح��ا يف  وغموًما  ي��ورث هموًما  �حل��ر�م  �إىل  �لنظر  �إط��اق   -
�لقلب, و�ل�سعيد من غ�ص ب�سره وخاف ربه.

- ما �أ�سابِك مل يكن ليخطئِك, وما �أخطاأِك مل يكن لي�سيبِك, وجفَّ 
�لقلم مبا �أنت القية وال حيلة لِك يف �لق�ساء.

- ال تظني �أن �حلياة كُملت الأحد.
- من عنده بيت لي�ص عنده �سيارة, ومن عنده زوجة لي�ص عنده وظيفة, 

ومن عنده �سهية قد ال يجد �لطعام, ومن عنده �لاأكوالت منع من �الأكل.
- �إن وقعت عليِك م�سيبة �أو �سدة فافرحي بكل يوم مير؛ الأنه يخفف 

منها وينق�ص من عمرها؛ الأن لل�سدة عمًر� كعمر �الإن�سان ال تتعد�ه.
عندها  ج�سدها  يف  معافاة  �سربها  يف  �آمًنة  منكن  �أ�سبحت  من   -

قوت يومها, فكاأمنا حيزت لها �لدنيا.
- �لطعام �سعادة يوم, و�ل�سفر �سعادة �أ�سبوع, و�لزو�ج �سعادة �سهر, 

و�لال �سعادة �سنة, و�الإميان �سعادة �لعمر كله.
- بينِك وبني �الأثرياء يوم و�حد.. �أما �أم�ص فا يجدون لذته, وغًد� 

فلي�ص ِل وال لهم, و�إمنا لهم يوم و�حد فما �أقله من زمن.
و� ربهم تعاىل, �أوجدهم من  - �إن �سّبِك ب�سر.. فتذكري �أنهم قد �سبَّ
و�آمنهم من  و�أطعمهم من جوع ف�سكرو� غره,  و� يف وجوده,  �لعدم ف�سكُّ

خوف فحاربوه.
- رزقِك �أَعَرف مبكانِك منِك مبكانه, وهو يطاردِك مطاردة �لظل, 

ولن متوت نف�ص حتى ت�ستويف رزقها.
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- لاذ� تفكرين يف �لفقود وال ت�سكرين على �لوجود, وتن�سني �لنعمة 
�حلا�سرة, وتتح�سرين على �لنعمة �لغائبة, وحت�سدين �لنا�ص وتغفلني عما 

لديك؟.
- �إذ� ز�رتِك �سدة فاعلمي �أنها �سحابة �سيف عما قليل تق�سع, وال 

يخيفِك رعدها وال يرهبِك برقها؛ فرمبا كانت حمملة بالغيث.
- �الأعمى يتمنى �أن ي�ساهد �لعامل, و�الأ�سم يتمنى �سماع �الأ�سو�ت, 
و�أن��ِت  كلمات,  يقول  �أن  يتمنى  و�الأبكم  خطو�ت,  �ل�سي  يتمنى  و�لُقعد 

ت�ساهدين وت�سمعني ومت�سني وتتكلمني.
- ينبغي �أن يكون لِك حد من �لطالب �لدنيوية تنتهي �إليه, فمثًا 
�ل�سهية  �أما فتح  ينا�سبِك, و�سيارة حتملِك,  ت�سكنينه وعمًا  بيًتا  تطلبني 

على م�سر�عيها فهذ� �سقاء.
- يظن من يقطع يومه كّله يف �للعب �أو �ل�سيد �أو �للهو �أنه �سوف 
ي�سعد نف�سه, وما علم �أنه �سوف يدفع هذ� �لثمن هًما مت�سًا وكدًر� د�ئًما 

الأنه �أهمل �لو�زنة بني �لو�جبات و�ل�سليات)1(.

 



614

حديقة الفقرات الثقافية

)5( ن�سائح
�الأوىل: ال ت�سمحي الأحد �أن ياأخذ �الأولوية يف حياتِك عندما تكونني 

�أنت خياًر� ثانوًيا يف حياته. 
�لثانية: ال تبكي على �أية عاقة يف �حلياة؛ الأن �لذي تبكني من �أجله 
تبكني  يدعك  لن  دموعِك  ي�ستحق  �لذي  و�ل�سخ�ص  دموعِك,  ي�ستحق  ال 

�أبًد�.
�لثالثة: عاِملي �لميع بلطف وتهذيب, حتى �لنا�ص �لوقحني معِك, 

لي�ص الأنهم غر لطيفني, بل الأنك �أنِت لطيفة وقلبِك نظيف.
�لر�بعة: ال تبحثي عن �سعادتِك يف �الآخرين, و�إال �ستجدين نف�سِك 
وحيدة وحزينة, بل �بحثي عنها د�خل نف�سِك و�ست�سعرين بال�سعادة حتى 

لو بقيِت وحيدة.
�لام�سة: �ل�سعادة د�ئًما تبدو �سئيلة عندما نحملها باأيدينا �ل�سغرة, 

لكن عندما نتعلم كيف ن�سارك بها, �سندرك كم هي كبرة وثمينة.

ن�سائح عملية لالنتفاع بالإجازة ال�سيفية
�لباد  طول  يف  منت�سرة  وهي  �ل��ق��ر�آن,  ِحَلِق  من  �ال�ستفادة  �أواًل: 
ُر بيوتنا, وهو ريا�ٌص مزهرٌة  وعر�سها, و�لقر�آن خر ما ي�سغُل وقتنا وُيعمِّ

�ٌت �إميانيٌة.  و�آفاٌق رحيبٌة عجيبٌة ولذَّ
ثانًيا: تخ�سي�ُص وقٍت لزيارة �حلرمني �ل�سريفني, �إن تي�سر ذلك؛ 

فما �أطيب �أن نق�سي �أياًما وليال يف هذ� �لو�ر �لكرمي.
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غنى  ال  �لتي  �لهار�ت  على  وتدريبهم  �الأبناء  بتعليم  �أن�سح  ثالًثا: 
عنها كال�سباحة وركوب �ليل, وهناك دور�ٌت خم�س�سٌة لذلك. 

ر�بًعا: كما �أن�سح بتعليم �الأبناء ما ينفعهم يف حياتهم �ل�ستقبلية ويف 
ر�سالتهم �لتي تنتظرهم, كما �أن�سح باإحلاق �الأبناء بالر�كز �ل�سيفية؛ لا 

فيها من فو�ئد كثرة. 
من  �لعلمية  �أبنائنا  مب�ستويات  للنهو�ص  فر�سٌة  �ل�سيف  خام�ًسا: 
خال �لدور�ت ودرو�ص �لتقوية �لتي تنه�ص مب�ستو�هم �لعلمي, وتدفع بهم 

�إىل �لتفوق و�لريادة.
�ل�سم  يف  �ل�سليم  فالعقل  �لبدنية؛  بالريا�سة  �الهتمام  �ساد�ًسا: 

�ل�سليم. 
�سابًعا: تنمية �لانب �الإمياين عند �الأبناء وذلك مبجال�ص �لذكر 
و�لتاوة و�لتدبر وقيام �لليل مع تنمية �لانب �لثقايف الأبنائنا بتعويدهم 
على �لقر�ءة, وي�ستحب م�ساعدتهم يف �ختيار �لكتب �لنافعة �لمتعة مع 

تنوعها.
ثامًنا: �العتد�ل يف �لاأكل و�ل�سرب, وجتنب �لك�سل؛ فقد تعود كثر 
من �الأبناء �أن ينامو� �إىل �لظهر, في�سيعو� يومهم يف �لنوم �لذي ال يجلب 

�سوى �لك�سل و�لوخم, وما يتبع ذلك من ح�سر�ت. 
كل  يف  و�سرفها  عليها  و�لحافظة  �الأوق��ات  تنظيم  �سرورة  تا�سًعا: 

مفيد نافع؛ فالوقت �أمانة وم�سوؤولية, و�لوقت نعمة �إلهية. 
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عا�سًر�: �ال�ستفادة من �الإجازة يف �سلة �الأرحام و�لت�سابق �إىل فعل 
�لر. 

وجتنب  �لباركة,  �لطيبة  �ل�سحبة  على  �حلر�ص  ع�سر:  ح��ادي 
�أ�سدقاء �ل�سوء وجمال�ص �ل�سوء )1(. 

عادات �سخ�سية يجب جتنبها بعد تناول وجبة الطعام
- �أبرز �لعاد�ت �ل�سخ�سية )2(:

1- �سرب �ل�ساي: ال ت�سربي �ل�ساي ؛ الأن �أور�ق �ل�ساي حتتوي على 
يف  �لوجود  �لربوتني  على  �ستوؤثر  �لادة  وهذه  �حلم�ص.  من  عالية  ن�سبة 

�الأطعمة �لتي ن�ستهلكها وجتعلها جافة وع�سرة �له�سم.
�أكل  �إن   - مبا�سرة  �الأك��ل  بعد  �لفو�كه  تاأكلي  ال  �لفاكهة:  �أك��ل   -2
يجب  لذ�  بالهو�ء؛  �لبطن  �نتفاخ  يف  يت�سبب  �الأكل  بعد  مبا�سرة  �لفو�كه 
�حلذر و�أخذ �حليطة يف عدم تناول �لفو�كه قبل م�سي �ساعة �إىل �ساعتني 

من �الأكل, �أو قبل �ساعة من �لوجبة �لغذ�ئية.
3- حز�م )م�سد( �لبنطال: ال ترخي حز�م )م�سد( �ل�سرو�ل بعد 

�الأكل؛ الأن ذلك يت�سبب يف �لتو�ء �الأمعاء ويقفلها.
4- �ل�سباحة: ال ت�سبحي بعد �الأكل؛ الأن �ل�سباحة بعد �الأكل ت�سبب 
لليدين و�الأرجل, وبالتال يقل تدفق �لدم يف مناطق  �لدم  �رتفاع تدفق 
�لبطن؛ وعليه �سيعطل ذلك  كثرة من �ل�سم, وباالأخ�ص حول منطقة 

�لهاز �له�سمي.
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�الأكل  بعد  �ل�سي  بجدوى  يعتقدون  �لنا�ص  من  �لكثر  �ل�سي:   -5
غر  هذ�  �أن  �حلقيقة  يف  عاًما..   )٩٩( تعمر  �ستجعلك  خطوة   )100(
�سحيح؛ الأن �ل�سي �سيعطل �لهاز �له�سمي من ��ستخا�ص �لغذ�ء من 

�الأطعمة �لتي �أكلناها يف �لتو.

6- �لنوم: ال تنامي يف �حلال؛ الأن �لنوم بعد �الأكل مبا�سرة يت�سبب 
يف تعطيل �إكمال عملية ه�سم �لطعام ب�سكل جيد. بالنتيجة �سيوؤدي ذلك 

�إىل عدوى معوية �أو �لتهاب معوي.

حتى تكوين اأ�سعد النا�ص
- �الإميان يذهب �لهموم, ويزيل �لغموم, وهو قرة عني �لوحدين, 

و�سلوى �لعابدين.

- ما م�سى فات وما ذهب مات, فا تفكري فيما م�سى فقد ذهب 
و�نق�سى.

فدع  بقدر  �سيء  كل  �لق�سوم,  و�ل��رزق  �لحتوم  بالق�ساء  �ر�سي   -
�ل�سجر.

- �أال بذكر �هلل تطمئن �لقلوب, وحتط �لذنوب, وبه ير�سى عام 
�لغيوب, وبه تفريج �لكروب. 

- ال تنتظري �سكًر� من �أحد, ويكفي ثو�ب �ل�سمد وما عليِك ممن 
جحد, وحقد وح�سد.
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- �إذ� �أ�سبحِت فا تنتظري �ل�ساء, وعي�سي يف حدود �ليوم و�جمعي 
همِك الإ�ساح يومِك.

�إذ� �أ�سلحِت  - �تركي �ل�ستقبل حتى ياأتي, وال تهتمي بالغد؛ الأنِك 
يومِك �سلح غدِك.

- طهري قلبِك من �حل�سد ونقيه من �حلقد, و�أخرجي منه �لبغ�ساء 
و�أزيلي منه �ل�سحناء.

على  و�أقبلي  بيتِك,  جلي�سة  وك��وين  خّر  من  �إال  �لنا�ص  �عتزل   -
�ساأنِك وقللي من �لخالطة.

�لعلم,  و�ساحبي  �لكتب  ف�سامري  �الأ�سحاب,  �أح�سن  �لكتاب   -
ور�فقي �لعرفة.

وبيتِك  ملب�سِك  يف  بالرتيب  فعليِك  �لنظام؛  على  ُبني  �لكون   -
ومكتبِك وو�جبِك.

رجي يف خلق  اء, وتفَّ - �خرجي �إىل �لف�ساء, وطالعي �حلد�ئق �لغنَّ
�لبارئ و�إبد�ع �لالق.

و�هجري  و�لمول  �لك�سل  و�جتنبي  و�لريا�سة  بال�سي  عليِك   -
�لفر�غ و�لبطالة.

و��ستمتعي  غر�ئبه  وتدبري  عجائبه  يف  وتفكري  �لتاريخ  �قرئي   -
بق�س�سه و�أخباره.

دي حياتِك ونّوعي �أ�ساليب معي�ستِك وغّري من �لروتني �لذي  - جدِّ
تعي�سينه.
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من  و�ح��ذري  و�لقهوة  كال�ساي  منها  و�الإكثار  �لنبهات  �هجري   -
�لتدخني و�ل�سي�سة وغرها.

- �عتني بنظافة ثوبِك وح�سن ر�حتِك وترتيب مظهرِك مع �ل�سو�ك 
و�لطيب.

و�لياأ�ص  و�الإح��ب��اط  �لت�ساوؤم  تربي  �لتي  �لكتب  بع�ص  تقرئي  ال   -
و�لقنوط.

- تذكري �أن ربِك و��سع �لغفرة يقبل �لتوبة, ويعفو عن عباده ويبّدل 
�ل�سيئات ح�سنات.

و�ل�سمع  و�ل�سر  و�لعافية  و�لعقل  �لدين  نعمة  على  ربِك  ��سكري   -
و�لب�سر و�لرزق و�لذرية وغرها.

�أو  حمبو�ص,  هو  �أو  �سحته,  �أو  عقله,  فقد  من  �لنا�ص  يف  �إن  �أال   -
م�سلول, �أو مبتلى.

- عي�سي مع �لقر�آن حفًظا وتاوة و�سماًعا وتدبًر�؛ فاإنه من �أعظم 
�لعاج لطرد �حلزن و�لهم.

�إليه  �إليه و�ر�سي بحكمه و�لئي  - توكلي على �هلل وفّو�سي �الأمر 
و�عتمدي عليه؛ فهو ح�سبِك وكافيِك.

حرمِك  من  و�أعطي  قطعِك,  من  لي  و�سِ ظلمِك  من  عن  �عفي   -
و�حلمي على من �أ�ساء �إليِك, جتدي �ل�سرور و�الأمن.

- كرري )ال حول وال قوة �إال باهلل(؛ فهذه �لكلمات حُتمل بها �الأثقال, 
وتر�سي بها ذ� �لال.
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- �أكرثي من �ال�ستغفار؛ فمعه �لرزق و�لفرج و�لذرية و�لعلم �لنافع 
و�لتي�سر وحط �لطايا.

- �قنعي ب�سورتِك وموهبتِك ودخلِك و�أهلِك وبيتِك؛ جتدي �لر�حة 
و�ل�سعادة.

�أن مع �لع�سر ي�سًر�, و�أن �لفرج مع �لكرب, و�أنه ال تدوم  - �علمي 
�حلال, و�أن �الأيام دول.

- تفاءل وال تقنطي وال تياأ�سي و�أح�سني �لظن بربِك و�نتظري منه 
كل خر وجميل.

تكون  بال�سلحة؛ فقد  تدرين  فاإنِك ال  باختيار �هلل لك؛  �فرحي   -
�ل�سدة لك مع �لرخاء.

- �لباء يقّرب بينِك وبني �هلل ويعلمِك �لدعاء ويذهب عنِك �لكرب 
و�لعجب و�لفخر.

- �أنِت حتملني يف نف�سِك قناطر �لنعم وكنوز �لر�ت �لتي وهبِك 
�هلل �إياها.

- �أح�سني �إىل �لنا�ص وقدمي �لر للب�سر لتلقي �ل�سعادة من عيادة 
مري�ص و�إعطاء فقر و�لرحمة بيتيم.

- �جتنبي �سوء �لظن و�طرحي �الأوهام و�لياالت �لفا�سدة و�الأفكار 
�لري�سة.

- �علمي �أنك ل�سِت �لوحيدة يف �لباء, فما �سلم من �لهم �أحد, وما 
جنا من �ل�سدة ب�سر.
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- تيقني �أن �لدنيا د�ر حمن وباء ومنغ�سات وكدر فاقبليها على 
حالها و��ستعيني باهلل.

- تفكري فيمن �سبقوِك يف م�سرة �حلياة ممن ُعزل وحب�ص وقتل 
و�متحن و�بتلي ونكب و�سودر.

- كل ما �أ�سابِك فاأجره على �هلل من �لهم و�لغم و�حلزن و�لوع 
و�لفقر و�لر�ص و�لدين و�ل�سائب.

- �علمي �أن �ل�سد�ئد تفتح �الأ�سماع و�الأب�سار وحتيي �لقلب وتردع 
�لنف�ص وتذكر �لعبد وتزيد �لثو�ب.

- ال تتوقعي �حلو�دث وال تنتظري �ل�سوء وال ت�سدقي �ل�سائعات وال 
ت�ست�سلمي لاأر�جيف.

- �أكرث ما ُيخاف ال يكون, وغالب ما ي�سمع من مكروه ال يقع, ويف 
�هلل كفاية وعنده رعاية ومنه �لعون.

- ال جتال�سي �لبغي�سات و�لثقيات و�حلا�سد�ت؛ فاإنهن حمى �لروح 
وهن ر�سل �لكدر وحملة �الأحز�ن.

منطلقات الناجحني
نفع  و��ستح�سري  عمل,  كل  يف  �لر  فانوي  بالنيات  �الأعمال   -

�الآخرين و�لكف عن �ل�سر.
�لعقل,  وتقدح  �الإن�سان,  ت�سقل  فاإنها  بالحن؛  ذرًعا  ت�سيقي  ال   -

وت�سعل �لهمم.
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بل�سم  وهما  �لنجاح,  �إىل  �الأعظم  �لطريق  هما  و�ل��د  �لعمل   -
الأدو�ئِك, وعاج الأمر��سِك, بل هما كنزِك.

ممقوت,  و�لفا�سل  �سفر,  و�لعاطل  يح�سن,  ما  �م��رٍئ  كل  قيمة   -
و�لخفق رخي�ص.

به  و�حرقي  فيه  و�نغم�سي  و�ح��د,  عمل  على  �هتمامِك  رك��زي   -
و�ع�سقيه لتكوين مبدعة.

- �بدئي باالأهم فالهم, و�إياِك و�ل�ستات وتوزيع �لهد على �أعمال 
عدة؛ فاإنه حرة وعجز.

مطلب  مو�سعه  يف  ���س��يء  ك��ل  وو���س��ع  �ل��ن��ج��اح,  ط��ري��ق  �لنظام   -
�لناجحني, �أما �لفو�سى فهي �سفة مذمومة.

ن�سائح يف فن النجاح
• �لنجاح ال يعني �سر�ًعا مع �الآخرين كما يفهم كثر من �لنا�ص, 
بل ميكن �أن يتم مب�ساعدة �الآخرين و�ال�ستفادة من جتاربهم وخرب�تهم. 
�إن  بل  و��ستغالهم,  �الآخرين  �بتز�ز  يعني  ال  كذلك  �لنجاح   •

�إ�سر�ك �الآخرين يف هذ� �لنجاح دعامة قوية ال�ستقر�ره و��ستمر�ره.
�الإيجابيني  �الأ�سخا�ص  مع  و�لتحاور  �لتو��سل  على  �حر�سي   •
�لذين يقدرون طموحاتِك, و�بتعدي عن �الأ�سخا�ص �لثبطني للهمم, وال 
جتعلي �لذين ال يتحم�سون الأهد�فِك يلتفون حولك؛ فهوؤالء لن يفعلو� لك 

�سيًئا �سوى �إعادتك للور�ء. 
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حياتِك قرارات  يف  للنجاح  "30" ن�سيحة 
1- كوين مبت�سمة, و�حر�سي على �أن تكون �البت�سامة طبيعية غر 
من  طبًعا  تكون  حتى  �البت�سامة؛  فت�سنعي  ت�ستطيعي  مل  و�إذ�  متكلفة, 
�أنها تك�سبِك �الأجر و�لثو�ب  �أ�سر�ر كثرة منها  طباعِك؛ فاالبت�سامة لها 
�لبكرة.. ومنها  �ل�سيخوخة  �سبح  توؤخر عنِك  �أنها  ومنها  من عند �هلل.. 

�أنها تقوي ع�سات وجهِك وتعطي قلبِك حيوية ون�ساًطا.
�أوقاتِك,  على  غيورة  وكوين  �أعمالِك,  وبر�مج  �أوقاتِك  نّظمي   -2
فاإن مل تفعلي فقد عر�سِت وقتِك لنهب �لناهبني وعبث �لعابثني, و�أذنِت 
لاآخرين �أن يت�سرفو� يف �أوقاتِك كيفما �ساءو�. فالتنظيم و�لرتيب �أمر 
ع�سر, لكّن ثمرته يف �لنهاية حلوة مفيدة, وو�سيتي لِك �أن حتاول ذلك 
ولو )100( مرة؛ فاالإخفاق ال يعني �لف�سل, بل هو �كت�ساب خربة ت�ساف 

�إىل خربة �سابقة.
�أخلق بذي �ل�سرب �أن يحظى بحاجته 

يلجا �أن  ل����اأب����و�ب  �ل���ق���رع  وم���دم���ن   
3- عي�سي حدود يومِك وقول لنف�سِك �ساأعي�ص هذ� �ليوم �سعيدة, 
طائعة لربي, متعاهدة م�سحفي, �أعود مري�سة, �أفّرج عن مكروبة, �أرحم 
�سغًر�, �أّجل كبًر�, و�ساأقول لنف�سي: لن �أ�سمح الأحد �أن ينكد عي�سي �أو 

يكدر �سفوي, هكذ� �ساأعي�ص يومي �إىل �أن �ألقى ربي.
4- حّددي �أهد�فِك بو�سوح, وذلك من خال كتابتها و�لعمل على 
و�لوظيفية  و�الجتماعية  �لروحية  �أهد�فِك  و�سجلي  �كتبي  حتقيقها, 
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كلما  �الأه���د�ف  ه��ذه  و�قرئي  حتقيقه,  تريدين  مما  وغرها  و�ل��ادي��ة 
�سنحت لِك �لفر�سة, و�عملي على متابعة نف�سِك ب�سكل �سهري؛ لتعريف 
للحياة  تعي�سني وقد عرفِت  يتحقق, وهكذ�  مدى ما حتقق منها وما مل 

ومعنى. طعًما 
�أودع فيِك �لوىل -  5- ال حتّقري نف�سك؛ فاأنِت خملوق عظيم قد 
�إال  �ل�سيء �لكثر, فما عليِك  �لقدر�ت و�لطاقات  �سبحانه وتعاىل - من 
عليه  بقوله  و�أّذك��رِك  ثانًيا,  وباالأفعال  �أواًل,  بالعبار�ت  نف�سك  تعّززي  �أن 

�ل�سام: »كل مي�سر لا خلق له«.
6- كوين يف �حلياة كال�سخرة �لتي تتحطم فوقها حبات �لثلج, فلو 

�لتفت �إىل كل ناعق لا خطوت خطوة �إىل �الأمام.
٧- ال تلتفتي �إىل نقد �لنا�ص وجتريحهم ما دمِت طائعة هلل.

���������س�������رب ع�����ل�����ى ك�����ي�����د �حل�����������س�����ود

ف���������������������اإن ������������س�����������ربك ق������ات������ل������ه

ف��������ال��������ن��������ار ت����������اأك����������ل ب����ع���������س����ه����ا

ت������اأك������ل������ه م����������ا  جت����������د  مل  �إن 
وال  �ل�سائعات,  تن�سرين  �ل�سيطان,  بريد  �ساعية  تكوين  ال   -8
متح�سني �الأخبار, وتزرعني �لفنت بني عباد �هلل من غر دليل وال برهان, 
فاإن فعلِت ذلك فقد وقعِت يف �أعظم �لذنوب؛ فال�سائعة قبل �أن تخرجيها 

من فيِك؛ فاأنِت �سيدتها, و�إن خرجِت فاأنِت عبدتها.
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٩- ال حتملي هموم �لكرة �الأر�سية يف ر�أ�سك, بل ��سنعي من �لليمونة 
�حلام�سة ع�سًر� حلًو�, و�طرحي �لهموم جانبا, وتذكري قول �لقائل:

�أع���ن���ت���ه���ا يف  جت�������ري  �الأم������������ور  دع   

�ل����ب����ال خ��������ال  �إال  ت����ب����ي����نّت  وال 
10- كوين جريئة يف �تخاذ �لقر�ر�ت بعد متحي�سها, وال ترددي 
�لتي  قر�ر�تِك هي  �أن  وتذكري  ت��رددي,  �أن  �ل��ر�أي  ف�ساد  فاإن  يف ذلك؛ 

حتدد م�سرِك.
على  �للقاة  �ل�سوؤولية  كامل  متحملة  نف�سِك  من  و�ثقة  كوين   -11

عاتقِك.
�إذ� �أ�سبِت باأية م�سيبة من م�سائب �لدنيا فا جتزعي, بل   -12
عليِك بال�سرب فاإنه مفتاح �لفرج, و�علمي �أن مع �لع�سر ي�سًر�, ولن يغلب 

ع�سر ي�سرين.
13- طهري قلبِك من �حلقد و�حل�سد و�سوء �لظن, وكفي �أذ�ك عن 

�لنا�ص, وتذكري قول �لقائل:

 ال ي��ح��م��ل �حل��ق��د م���ن ت��ع��ل��و ب���ه �ل��رت��ب

وال ي��ب��ل��غ �ل���ع���ا م���ن ط��ب��ع��ه �ل��غ�����س��ب
�إدمان  �إىل مرحلة  تعاىل حتى ي�سل  ل�سانك ذكر �هلل  14- عّودي 
لقوله  م�سد�ًقا  وذلك  �ل�سدر,  من�سرحة  �لنف�ص,  مطمئنة  تعي�سي  ذلك 

تعاىل: زب ىت يت جث مث ىث رب )�لرعد: 28(.
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15- عقلِك بف�سل من �هلل - �سبحانه وتعاىل - يعطيِك يف كل يوم 
�لطاقة  هذه  من  �ال�ستفادة  على  فاحر�سي  جديدة,  فكرة   )600( نحو 
�لعقلية ب�سكل م�ستمر؛ فاإن طاقة �لعقل مثل �لاء, �إن ��ستخدمِته حترك 

وتن�سط و�أنتج, و�إن تركِته ف�سد.
به  تتغذى  �لكرمي,  �لقر�آن  لقر�ءة  يومًيا  ورًد�  لنف�سك  �جعلي   -16

روحِك ونف�سِك, وورًد� �آخر للمطالعة, يتغذى منه فكرِك وعقلِك.
1٧- د�ومي على ممار�سة �لريا�سة ولو يف كل يوم ربع �ساعة, تك�سبي 

�لن�ساط و�حليوية, وتقللي بذلك من تر�سب �لدهون يف ج�سمِك.
18- يقول بع�ص �حلكماء: »متتبع �لعيوب كالذباب, ال يقع �إال على 
ا  �سخ�سً له  ذكرت  كلما  )لكن(,  بكلمة  م�سادرة  �لنا�ص  وبع�ص  �لرح, 
قال: خر... خر ولكن.. ثم ��سمع ما ياأتي بعد لكن.... هجاًء مقذعا, 

و�سباًبا قبيًحا, وهتًكا �سريًحا«.
1٩- ال تغ�سبي, فاإن �لغ�سب يف�سد �لز�ج, ويقطع �ل�سلة, وي�سيء 
�ل�سيطان,  من  وتعوذي  فا�سكتي,  غ�سبِت  فاإن  �ل��ودة,  ويف�سد  �لع�سرة, 

وغّري هياأتِك و�أكرثي من ِذكر �هلل.
20- �حتفظي مبذكرة �سغرة يف جيبِك ترتب لِك �أعمالِك, وتنظم 

�أوقاتِك, وتَذكرِك مبو�عيدِك, وت�سجلي عليها ماحظاتِك.
�أجرها,  وتاأملي  �ل�سيبة  من  �ل�سرق  �لانب  �إىل  �نظري   -21
بالنكوبني, و�حر�سي د�ئًما على  وتاأ�سي  �أ�سهل من غرها,  �أنه�  و�علمي 

�أن حتّول خ�سائرِك �إىل �أرباح.
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22- من تي�سرت له �لقر�ءة فاإنه �سعيد؛ الأن �لقر�ءة ت�سّر �لقلب, 
وتوؤن�ص �لنف�ص, وت�سرح �ل�سدر, وتنمي �لفكر, فاإن مل يكن لِك ن�سيب من 

�لقر�ءة فاأح�سن �هلل عز�ءِك.
23- ال تتخذي قر�ًر� حتى تدر�سيه من جو�نبه كافة, ثم ��ستخري 
�هلل و�ساوري �أهل �لر�أي و�حلكمة, فاإن جنحِت فهو �لر�د, و�إال فلن تندمي.
24- كوين كالنملة يف �لثابرة, فاإنها ت�سعد �ل�سجرة )100( مرة 

وت�سقط, ثم تعود �ساعدة حتى ت�سل, فا تكل وال متل.
�ل�سرق  تاريخِك  فتذكري  �لا�سي  م��ن  �سيًئا  ت��ذك��رِت  �إذ�   -25
لتفرحي, و�إذ� ذكرِت يومِك فاذكري �إجنازِك ت�سعدي, و�إذ� ذكرِت �لغد 

فاذكري �أحامِك �لميلة لتتفاءل.
�لمال  من  �لقطيع  يو�جه  �الأ�سد  فاإن  �ل�ساعب؛  تتهيبي  ال   -26

غر هّياب, وال ت�سكي �لتاعب؛ فاإن �حلمار يحمل �الأثقال وال يئن.
يف  معزولة  تكوين  وال  �الآخ��ري��ن,  و�خدمي  �لعروف  ��سنعي   -2٧
هام�ص �حلياة؛ فالعزلة م�سدر تعا�سة, فالجمتع ينتظر �أن يرى ب�سمتِك 

و��سحة من خال �إجناز�تِك و�إ�سهاماتِك.
28- �جعلي من �لهدية �لتو��سعة و�لكلمة �لطيبة قنطرة عبور �إىل 

قلوب �الآخرين.
2٩- كوين �إيجابية يف �حلياة, و�نظري �إليها بتفاوؤل, و�حذري من 

جمال�سة �لت�سائمني �لذين ال يرون من �حلياة �إال �للون �الأ�سود.
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�لدنيا يف يدِك ال يف  �الآخ��رة, و�جعلي  30- �جعلي همِك يف طلب 
عمل  من  �سيء  يفوتك  عندما  عليِك  �حلزن  ظهور  ذلك  وعامة  قلبِك, 
وكاأن  متما�سكة  فلتبقي  ونحوها  مالية  خ�سارة  �أ�سابتِك  �إذ�  �أما  �الآخرة, 

�سيًئا مل يقع.

ن�سائح ذهبية حلكيم
 �سئل حكيم: ما �أكرث �سيء مده�ص يف �لب�سر؟. 

 فاأجاب: �لب�سر. ميّلون من �لطفولة, ي�سارعون ليكربو�, ثم يتوقون 
ي�سرفون  ثم  �ل��ال,  ليجمعو�  �سحتهم  ي�سّيعون  ثانيًة,  �أطفااًل  ليعودو� 
�حلا�سر,  وين�َسون  بقلق  بال�ستقبل  يفكرون  �ل�سحة,  لي�ستعيدو�  �ل��ال 
فا يعي�سون �حلا�سر وال �ل�ستقبل, يعي�سون كما لو �أنهم لن ميوتو� �أبًد�, 

وميوتون كما لو �أنهم مل يعي�سو� �أبًد�.
 ثم �سئل: ما درو�ص �حلياة �لتي على �لب�سر �أن يتعّلموها؟ 

ما  كل  يحبهم,  �أح��ٍد  َجعل  ي�ستطيعون  ال  �أنهم  ليتعلمو�  فاأجاب:   
ي�ستطيعون فعله هو َجعل �أنف�سهم حمبوبني.

ليتعلمو� �أاّل يقارنو� �أنف�سهم مع �الآخرين.
ليتعلمو� �لت�سامح ويجّربو� �لغفر�ن.

ليتعلمو� �أنهم قد ي�سّببون جروًحا عميقًة لن يحبون يف ب�سع دقائق 
فقط, لكن قد يحتاجون لد�و�تهم �سنو�تٍ طويلة.

ليتعلمو� �أن �الإن�سان �الأغنى لي�ص من ميلك �الأكرث, بل هو من يحتاج 
�الأقل.
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ا يحبونهم جًد�, ولكنهم مل يتعلمو� كيف  ليتعلمو� �أن هناك �أ�سخا�سً
يظهرون �أو يعربون عن �سعورهم.

َيَرَياِنه  و  نف�سه  �ل�سيء  �إىل  ينظر�  �أن  �سخ�سني ميكن  �أن  ليتعلمو� 
ب�سكٍل خمتلف.

�أن  عليهم  لكن  �الآخ��ر,  �أحدهم  ي�سامح  �أن  يكفي  ال  �أن��ه  ليتعلمو� 
ا. ي�ساحمو� �أنف�سهم �أي�سً

ن�سيحتان غاليتان
�أعد�ءك بغ�سبِك وحزنِك؛ فاإن هذ� ما يريدون, فا  - ال تفرحي 

حتققي �أمنيتهم �لغالية يف تعكر حياتِك. 
- �إذ� وقعِت يف �أزمة فتذكري كم �أزمة مرت بِك وجناِك �هلل منها, 

حينها تعلمني �أن من عافاِك يف �الأوىل �سيعافيِك يف �الأخرى.

ن�سيحة من القلب اإىل القلب
 �أخو�تي وزمياتي:

 يف حياتنا توجد كثر من �لقناعات �ل�سلبية �لتي جنعلها )�سماعة 
للف�سل(.

 فكثًر� ما ن�سمع كلمة: م�ستحيل, �سعب, ال �أ�ستطيع وهذه لي�ست �إال 
قناعات �سلبية لي�ص لها يف �حلقيقة �سيء.

 و�الإن�سان �لاد �لتوكل على �هلل ي�ستطيع �لتخل�ص منها ب�سهولة.. 
فلماذ� ال نك�سر تلك �لقناعات �ل�سلبية باإر�دة من حديد ن�سق من خالها 

طريقنا �إىل �لقمة.
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ال�سغف الذي قد ي�سل اإىل حد الهو�ص
فيه  حياتنا  معظم  ق�ساء  نرغب  �لذي  للمجال  �لكبر  ع�سقنا  �إن   
�لجال  يف  و�أف���ذ�ًذ�  بل  ناجحني..  نكون  الأن  وكبر  �أ�سا�سي  حمرك  هو 
�لذي �خرناه, و�لذي بال�سرورة �أن يتفق مع ميولنا ورغباتنا �الأ�سا�سية.. 
�لناجح ال ي�ست�سلم �أبًد� لجال فر�ص عليه.. بل يظل يحاول دوًما �أن يوجه 
نف�سه �لتوجيه �ل�سحيح للمجال �لذي يهو�ه بعمق, و�لذي يكون حمفًز� له 

�أن يبذل �أي �سيء الأجله.
�أين تقع كل جهودِك؟.. ما �لجال  �أين هو موقعِك؟..  حني تعلمني 
�لذي تريدينه الآخر حياتِك؟.. حني يكون لديِك هذ� �ل�سغف �ل�سديد مبا 

تفعلينه, وما تق�سني جل وقتِك فيه.. تكونني ناجحة بحق.

ابدئي من حيث انتهى الآخرون
من  ب��د�أِت  �إن  تريدين  ما  كل  حتقيق  لِك  ي�سمن  وقًتا  تعي�سي  لن   

�ل�سفر.
 ر�ئع �أن تبدئي من حيث �نتهى �الآخرون, حيث �إن �لناجحني دوًما, 
�لتي  �لطرق  وي�سلكون  قبلهم,  �لذين من  �إليه  و�سل  ما  �آخر  يبدوؤون من 

تخت�سر عليهم �لكثر من �ل�سافات, وتوفر �لكثر من �لوقت و�لهد.
 �لبدء من حيث �نتهى �الآخرون ال يعني بال�سرورة تطوير �سيء قد 
بد�أه من قبلِك, لكنه يعني �أن تري كيف و�سلو� �إىل ما و�سلو� �إليه, وتطبقي 

ما فعلوه, و�ستكون لديِك �أفكارِك وم�ساريعِك �لا�سة �لن�ساأة من قبلِك.
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لِك  يكون  و�أن  بها,  ت�سر�سدين  قدوة  لِك  تكون  �أن  كذلك  يعني 
حينما  �إليه  تعودين  روح��ي(  )�أب  مرجع  ل��ِك  يكون  و�أن  �أعلى,  مثل 
ترك  ما  �إىل  بالعودة  �أو  ذل��ك  �أمكن  �إن  باال�ست�سارة  �إليه  حتتاجني 

�أثر. خلفه من 
 �أنِت كناجحة �سياأتي يوم, ويبد�أ من ياأتي بعدِك من حيث �نتهيِت, 

فماذ� �سيكون ما تركِته؟ ما �آثارِك؟ ما �إجناز�تِك؟

ن�سائح يف التغيري امل�ستمر والأفكار املتجددة
 �لتغير �سنة �لكون, د�أب كل �سيء تو�جد �أن يتغر, ال يوجد �سيء 

باق على حاله, كل ظروف �حلياة و�أحو�لها تتقلب.
 هل تذكر نف�سِك قبل ع�سر �سنو�ت من �الآن؟.. عي�سي هذه �للحظة 
قليًا, تذكري معي كيف كان �حلال وقتها, وكيف كنِت �أنِت.. كيف كانت 
�أفكارِك وتعاملِك مع �حلياة ومع من حولِك؟.. عودي بالزمن �أكرث؛ حني 

كنِت طفلة �سغرة, هل ترين �لكون حولِك باالألو�ن و�الأ�سكال نف�سها؟.
م�ستقبًا  �سرينه  وم��ا  �سابًقا,  ك��ان  عما  يختلف  �ليوم  ترينه  ما 

بالتاأكيد هو خمتلف كذلك.
 �إًذ�.. كيف يو�جه �لناجحون هذ� �لتغر �ل�ستمر؟

من  تغًر�  �أ�سرع  هو  يكون  بل  �أب��ًد�,  �لتغير  �أم��ام  يقف  ال  �لناجح 
�لتغير نف�سه, بحيث يكون لديه �لقدرة على �لتكيف على كل جديد, بل 

وي�ستطيع تخطي �لكثر ممن حوله يف قدرته على �لتغير و�لتجديد.
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 �لتغر يف �حلياة ال ي�سمل �لو�نب �لادية فقط, بل ي�سمل كل �سيء؛ 
فاأفكارنا ال بد �أن تتغر وتتجدد, وفعل �ل�سيء نف�سه بالطريقة نف�سها يعني 
�لنتائج نف�سها؛ فاإن كنا نريد �لتغر يف �لنتيجة, ونريد �لنجاح ب�سكل �أكرب 
فا بد �أن يكون لدينا طرق �أخرى و�أفكار جديدة على �لدو�م, وهذ� هو 

ديدن �لناجحني جميًعا.
�أ�ساليب   ال تخايف �أن تنفد �الأفكار. �الأفكار ال تنفد, و�لتغر يعني 
�لتي  �الأفكار  فعلِت  وكلما  �الأف�سل,  نحو  نف�سِك  من  غرِت  وكلما  �أك��رث, 
لديِك يف حياتِك.. تاأكدي �أنِك �ستجدين �لزيد, و�سُتفتح �الأبو�ب لِك مبا 

ال تتخيل.

)50( ن�سيحة للحياة وامل�ستقبل والأ�سرة
1- �قت�سدي يف مالِك؛ حتى و�إن كان قليًا.

2- كل �سخ�ص تقابلينه ميلك �سيًئا مميًز�, حاول تعلمه.
3- ال تركي منزلِك دون جهاز لك�سف �حلريق.

4- توكلي على �هلل ولكن �أغلقي بابك جيًد�.
5- ال تياأ�سي �أبًد� و�حتفظي بخط للرجعة.

6- ال تتخذي قر�ًر� و�أنِت غا�سبة.
٧- كوين �سجاعة, و�إن مل تكوين كذلك فتظاهري, فلن ياحظ �أحد 

�لفرق.
8- حاول فتح �ل�سيفون و�أبو�ب �حلمام "بكوعك".
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٩- تعلمي كيف ت�ستمعني؛ فالفر�ص �لفية حتتاج الأذن قوية.
10- ال حترمي �الآخرين من �الأمل فقد يكون هذ� كل ما ميلكونه.

11- حني ت�سادفني كتاًبا جيًد� ��سريه حتى لو مل تقرئيه.
الأح��د  ت�سمحي  ال  ول��ك��ن  �حلقيقة,  م��ن  �أك���رث  لطيفة  ك��وين   -12

با�ستغالك.
13- �عملي متارين للبطن )50( مرة يف �ل�سباح و)50( يف �ل�ساء.
14- ال ت�ستثمري يف �الأ�سهم مااًل تتحملني خ�سارته الحًقا )... ويا 

ليتِك �سمعِتها من قبل(.
15- ال ت�ساركي �مر�أة ف�سلت ثاث مر�ت.

16- ال ت�ستعملي بطاقات �الئتمان لل�سر�ء بالتق�سيط.
1٧- �بت�سمي؛ فهذ� ال يكلفِك �سيًئا, لكنه ال يقدر بالال.

18- ال جتادل �سفيهًة �أبًد� )... وهي ن�سيحة �سمعتها من و�لدي 
ا(. �أي�سً

فهذ�  ثمينة؛  �ساعة  �أو  جينز  بناطيل  �أو  حقائب  ت�سري  ال   -1٩
م�سيعة للمال.

يبلغون  حالا  فر�غهم  �أوق��ات  يف  �لعمل  على  �أبناءك  �سّجعي   -20
�ل�ساد�سة ع�سرة.

21- ال ت�سدقي كل ما ت�سمعني, وال تنفقي كل ما متلكني, وال تنامي 
قدر ما ترغبني.
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22- حني تقول و�لدتِك »�ستندمني على فعل ذلك«.. �ستندمني عليه 
غالًبا.

23- �عتني ب�سمعتِك جيًد�؛ ف�ستثبت لك �الأيام �أنها �أغلى ما متلك.
24- ال تخ�سي �لعقبات �لكبرة؛ فخلفها تقع �لفر�ص �لعظيمة.

25- قد ال يتطلب �الأمر �أكرث من �سخ�ص و�حد لقلب حياتِك ر�أ�ًسا 
على عقب.

من   %٩0 �سي�سكل  ق��ر�ر  فهو  بحر�ص؛  حياتك  رفيق  �ختاري   -26
�سعادتِك �أو بوؤ�سِك.

2٧- �قلبي عدو�تك ل�سديقات بفعل �سيء جميل ومفاجئ لهن.
28- حني تدق �لفر�سة على بابِك �دعيها للمبيت.

2٩- تعلمي �لقو�عد جيًد� ثم �ك�سري بع�سها.
ولي�ص  �لعطاء  على  قدرتِك  خال  من  جناحِك  على  �حكمي   -30

�الأخذ.
31- ال تتجاهلي �ل�سيطان مهما بّدل ثيابه.

32- ركزي على جعل �الأ�سياء �أف�سل ولي�ص �أكرب �أو �أعظم.
33- كوين �سعيدة مبا متلكني, و�عملي المتاِك ما تريدين.

34- �أعطي �لنا�ص �أكرث مما يتوقعون.
35- كوين بارة بو�لديِك, ود�ومي على ذلك �لرب.

36- ال تكوين من�سغلة لدرجة عدم �لتعرف على �أ�سخا�ص جدد.
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3٧- تعاملي مع �أخو�تِك �ل�سغر�ت بلطف وحنان.
38- �بتعدي عن �الأماكن �ل�سبوهة؛ فاالأحد�ث �ل�سيئة ال حتدث �إال 

هناك.
3٩- �لفا�سل يف �إنفاق ماله فا�سل يف كل �سيء يف حياته.

40- ال تهددي ما مل متلكي �لقدرة على �لتنفيذ.
41- تعلمي �الإ�سعافات �الأولية؛ فجميعنا مير بظروف يندم عليها.

42- حني ي�ساألِك �أحدهم �سوؤ�اًل ال حتبينه, �بت�سمي وقول »ولاذ� 
تريد �أن تعرف؟«.

43- ال تفقدي �أع�سابِك, �أو ثقتِك بنف�سِك, �أو مفاتيح �سيارتِك.
44- فاجئي �سديقة قدمية بات�سال مباغت.

ذلك  يعرف  فهي  �سمطاء,  �ست�سبح  �إنها  الم���ر�أة  تقول  ال   -45
م�سبًقا.

46- �سافري و�ساهدي �أماكن جديدة بعقل مفتوح.
ثم  �لوقع,  مهمة:  �سروط  لثاثة  �نتبهي  عقاًر�  ت�سرين  4٧- حني 

�لوقع, ثم �لوقع.
�سعي  ثم  حياتِك,  يف  �إجنازها  تريدين  �أ�سياء  ع�سرة  �كتبي   -48

�لورقة يف حمفظتِك.
4٩- �حملي معِك مفكرة لتدوين �أعمالِك, وترتيب يومِك.

52- �دخري د�ئًما )10%( من دخلِك.
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ن�سائح لتقوية الرتكيز
 �إن �سعف �لركيز ر�جع �إىل ظروف نف�سية, وعلى �أية حال لعاج 

هذه �ل�سكلة نن�سحك مبا يلي:

و�النتباه.  لا�ستذكار  لنف�سِك  د�فع  �إيجاد  على  د�ئًما  �حر�سي   -
وخا�سة  ل��ه,  وطاعة  هلل  كعبادة  �لعلم  )ح��ب  د�خلية  نوعان:  و�ل��دو�ف��ع 
�أن  �لفيد  ومن  حتبينه,  مبا  �أدرى  و�أن��ِت  و�لرغيب(  و�الإثابة  كاحلو�فز 

ت�سعي لنف�سِك قدوة ح�سنة تقتدين بها.

من  �أج��ر  ي�سيع  ال  �هلل  �أن  و�علمي  بنف�سِك,  د�ئًما  و�ثقة  كوين   -
�أح�سن عمًا.

- �بدئي مذ�كرتِك بتاوة ما تي�سر من �لقر�آن �لكرمي.. حتى ولو �آية 
ثم �لدعاء �لاأثور: "�للهم ال �سهل �إال ما جعلته �سهًا, و�أنت جتعل �حلزن 

�إن �سئت �سها".

�لوقت  باختيار  وذل��ك  لا�ستذكار,  نف�سِك  تهيئي  �أن  ت��ع��ّودي   -
�لنا�سب, بحيث ال تكونني متعبة وال مت�سايقة وال حزينة وال مهمومة.

و�تباع  �ل�سو�ساء  على  بالتغلب  وذلك  �ال�ستذكار؛  مكان  تهيئة   -
تكون  و�أال  ي�سارِك,  على  �الإ���س��اءة  فتكون  �ل�سحيحة,  �الإ���س��اءة  �أ�س�ص 
ا ترتيب �لكتب و�أال يكون  �سعيفة فيت�ستت �لركيز, ومن تهيئة �لكان �أي�سً
�أمام �لتعلمة على مكتبه �إال �لكتب �لتي تنوي مذ�كرتها, مع جتهيز �أدو�ت 

�لذ�كرة قبل �للو�ص.
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- �الهتمام بال�سحة و�لتغذية.

- عّودي نف�سِك �أال تذ�كري و�أنِت جائعة �أو متخمة بالطعام.

�نتباه ال جل�سة ��سرخاء عند  �أن جتل�سي جل�سة  - �حر�سي على 
وذلك  �النكفاء  ال  لاأمام  قليا  �ليل  مع  عمودًيا  )جتل�سني  �لذ�كرة 
�لقا�سي  بال�سن  وال  �لنوم  في�سبب  �لناعم  باللني  هو  ال  كر�سي  على 
�أو  �ل�سرير  على  جال�سة  �لذ�كرة  جتنب  مع  جل�سته(,  يف  ي�سرب  فا 

. م�ستلقية

�لعناوين  على  باالطاع  مذ�كرتِك  تبدئي  �أن  على  نف�سِك  دّربي   -
تفا�سيل  يف  �لدخول  ثم  �أوال,  وحتديدها  �لرئي�سة  و�الأفكار  �لعنا�سر  �أو 

�لدر�ص بعد ذلك.

- �أال تذ�كري مادتني مت�سابهتني على �لتو�ل؛ فاإن ذلك قد ي�سبب 
�لن�سيان و�لتد�خل.

- �هتمي بعملية �ال�سرجاع بني �حلني و�الآخر.

�أواًل؛ الأن �لفهم يحقق  - �علمي �سرورة فهم �ل�سيء �لر�د حفظه 
حفًظا �سريًعا وي�سًر�.

بني  دقيقة(   15:10 )من  ر�حة  فرة  لنف�سِك  تعطي  �أن  تعودي   -
فر�غِك من مذ�كرة مادة و�لبدء يف مادة �أخرى.
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ن�سائح داخل القاعة الدرا�سية
1- �حر�سي �أن تختاري مكانِك يف �لقدمة د�خل �لقاعة �لدر��سية؛ 

لري �الأ�ستاذة و�ل�سرح ب�سكل و��سح, ولت�سمعي وتكوين م�سموعة. 

�لدر�ص  مع  ورك��زي  تتعلمينه,  �ل��ذي  لل�سيء   )%100( �نتبهي   -2
�أن  منِك  �لطلوب  وك��اأن  �لحا�سرة,  عن  تقريًر�  تكتب  �سحفية  وكاأنِك 

تعيديها كاملة كما وردت بكلماتِك �لا�سة. 

�لتي  �لهمة  �الأ�سئلة  �أو  �الأ�ستاذة  عليه  تركز  ما  �إىل  �نتبهي   -3
تطرحها؛ الأنها تدل على �لنقاط �الأ�سا�سية, ومتثل حمور �هتمام �الأ�ستاذة 

وجمال �أ�سئلتها �الختبارية فيما بعد. 

4- ال ت�سردي بذهنك عن �لحا�سرة, و��ستعيني على ذلك بكتابة 
�لاحظات. 

�لطالبات  حت��رم  فالدر�سة  ���س��وؤ�ل,  �أي  ط��رح  يف  ت��رددي  ال   -5
�لهتمات. 

قريناتِك يف  �أو  للمدر�سة  �إزعاج  �أو  ت�سلط  ودون  باأدب  �ساركي   -6
وحاول  عنه.  �ل�سوؤ�ل  تريدين  مبا  �أو  �لو�سوع,  عن  تعرفني  مبا  �ل�سف 

توقيت م�ساركتِك خال �ل�سرح ب�سكل �سليم.
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ن�سائح مفيدة
و�أن��ِت  للم�س��ي  دقيقة   )30( �إىل   )10( وقتِك  من  خ�س�سي   -1

مبت�سمة.
2- �جل�سي �سامتة ل��مدة )10( دقائ���ق ي���ومًيا.

3- خ�س�سي لنومِك )٧( �ساعات يومًيا.
4- كوين دوًما مع �هلل.

5- �لعبي �ألعاًبا م�سلية يومًيا.
6- �قر�أي كتًبا �أكرث من �لتي قر�أِتها يف �ل�سنة �لا�سية.

٧- خ�س�سي وقًتا للغذ�ء �الإمياين: )�س���اة, ت�سبي��ح, دعاء(.
8- �ق�سي بع�ص �لوقت مع �سخ�سيات �أعمارهن جتاوزت �ل�)٧0( 

عاًما, و�أخريات �أعمارهن �أقل من )6( �أعو�م.
٩- �سعي لِك خطة للنجاح.

�الأغذية  عن  و�بعدي  �لطبيعية,  �الأغذية  تناول  من  �أك����رثي   -10
�لعلبة.

11- ��سربي كميات كبرة من �لاء.
12- حاول �أن جتعلي )3( �أ�سخا�ص يبت�سمون يومًيا.

13- ال ت�سيعي وقتِك �لثمني يف �لرثثرة.
14- �حفظي حدودِك.
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طاقتِك  ووف��ري  عليِك,  ت�سي���طر  �ل�سلبية  �الأفكار  جتعلي  ال   -15
لاأمور �الإيجابية.

16- �علمي �أن �حلياة مدر�سة, و�أنِت طالبة في��ها, و�ل�ساكل عبارة 
عن م�سائل ريا�سية ميكن ح�ل�ها.

1٧- كلي �إفطارِك كال�مل�ِك, وغد�ءِك كاالأمر, وع�ساءِك ك�الفقي�ر.
18- �بت�سمي, و��سحكي �أكرث.

1٩- �حلياة ق�سرة جًد� ف���ا تق�سيها يف كره �الآخرين.
20- ال تاأخذي )ج�م�ي�ع( �الأمور بج��دي�ة, ك�وين �س�ل��س�ة وع�ق�ان�ية.
21- لي���ص من �ل�سروري �لفوز بجميع �لناق�سات و�لجادالت؛ الأنِك 

لن ت�ستطيعي �أن تقنعي �لاهل دوًما.
22- �ن�سي �لا�سي ب�سلبياته؛ حتى ال يف�سد م�ستقبلِك.

23- ال تقارين حي��اتِك بغ���رِك.
24- �لوحي�����د �ل�سوؤول عن �سع���ادتِك هو �أنِت.

25- �ساحمي �لميع دون ��ستثناء.
26- ما يعتقده �الآخرون عنِك ال عاقة لِك به.

2٧- �أح�سني �لظن باهلل.
28- مهما كانت �الأحو�ل جي��دة �أو �سيئة ثقي باأنها �ستتغ�ر.

لذلِك  �سديقاتك؛  بل  مر�سِك  وقت  يف  بِك  يعتني  لن  عملِك   -2٩
�عتني بهن.
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�أو  منفعة  �أو  متعة  لها  لي�ص  �لتي  �الأ�سياء  جميع  من  تخل�سي   -30
جمال.

31- �حل�س��د هو م�سيعة للوقت )�أنِت متلكني جمي����ع �حتياجاتِك(.
32- توقعي �أن �الأف����س����ل قادم باإذن �هلل.

33- مهما كان �سعورِك, فا ت�سعفي, بل ��ستيقظي و�نطلقي.
34- �عملي �لعمل �ل�سحيح د�ئًما.

35- بري و�لديك و�سلي رحمِك.
36- كوين متفائلة و�سعيدة.

3٧- �أعطي كل يوم �سيًئا مميًز� وجي���ًد� لاآخرين.
38- عندما ت�ستيقظني يف �ل�سباح و�أنِت على قيد �حلياة فاحمدي 

�هلل على ذلك.

فّجري قواِك الكامنة
 يف د�خل كل منا معني ال ين�سب من �لقوة و�ل�سجاعة و�لت�سميم 

و�الأفكار �الإبد�عية �للهمة.
 ولكن متى تخرج هذه �الأفكار وتعلن عن نف�سها؟

 �الإجابة بب�ساطة حني يكون لديها هدف حمدد و��سح, ي�ستفزها 
وي�سعل جذوتها.

 و�إليِك ق�سة تو�سح �لعنى:
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 يحكى �أن جمموعة من �لاجئني هّمو� بالفر�ر من �إحدى مناطق 
وبينما كان  �لوعورة يف بادهم,  �لبقاع �سديدة  �إحدى  �حلرب باخر�ق 
�سعيف  عجوز  رجل  منهم  �ق��رب  �لرحيل  و�سك  على  �لاجئون  ه��وؤالء 
و�مر�أة و�هية �ل�سحة, حتمل على كتفها طفًا, و�تفق قادة �لاجئني على 
�ل�سر  م�سوؤولية  يتحما  �أن  ب�سرط  و�لر�أة,  �لرجل  �أن ي�سطحبو� معهم 

بنف�سيهما, �أما �لطفل �ل�سغر فالاجئون �سيتبادلون حمله.
�الأر�ص,  على  �لعجوز  �لرجل  وقع  �لرحلة  �أيام عدة يف  مرور  بعد   
وقال �إن �لتعب قد بلغ به مبلغه و�أنه لن ي�ستطيع �أن يو��سل �ل�سر, وتو�سل 

�لقادة �أن يركوه ليلقى م�سره, ويو��سلو� هم رحلتهم.
�أن  �لجموعة  ق��ادة  قرر  للموقف  �لقا�سية  �حلقيقة  مو�جهة  ويف   

يركو� �لرجل ور�ءهم ومي�سو� هم يف طريقهم.
 وهنا و�سعت �الأم طفلها بني يدي �لرجل �لعجوز, و�أخربته بحزم 
�أن دوره يف حمل �لطفل قد حان, ثم حلقت بالجموعة, ومل تنظر خلفها 

�إال بعد مرور مدة من �لزمن.
 لكنها حني نظرت خلفها وجدت �لرجل �لعجوز �لذي مل يكن ي�ستطيع 
�لوقوف و�ل�سر �سنتيمر�ت �إ�سافية يهرول م�سرًعا حماواًل �للحاق بهم, 

وهو يحمل �لطفل �ل�سغر بني يديه.
 فما �لذي حدث؟

 عندما وجد �لعجوز هدًفا جديًد� ي�ستحثه على �لقيام قام, وفّجر 
د�خله  يف  �ل�سغر  �لطفل  و�أيقظ  و�نتهت.  خارت  قد  ظنها  قوة  بد�خله 

م�ساعر �لقوة و�حلما�سة و�لت�سميم مرة �أخرى.
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 من هنا, نتعلم �أن �ل�سخ�ص �لذي �أنهكه �لف�سل, وحطمته �لكبو�ت, 
وطوقته حبال �لفتور و�ل�ساأم غالًبا ما يعاين �نعد�م �لهدف, ويحتاج حتما 
�إىل �سياغة هدف جديد يزيل حبل �لقنوط من حول عنق �أحامه و�أمانيه.
يف  �سوت  الأي  ن�سغي  �أن  يف   - �لطر  كل   - �لطر  �أن  وتعلمنا   

د�خلنا يدعونا �إىل �ال�ست�سام, و�لقعود, وقتل �لهمة.

ل تعتمدي على احلظ
�أمانيه  له  يعي�ص منتظًر� �سربة حظ حتقق  �لب�سر من   هناك من 

وتطلعاته...
 و�أمثال هوؤالء هم قيود �الإن�سانية, وم�سدر �سعفها وهمومها, �لرء 
منهم يعي�ص خامًا �ساكًنا يف �نتظار قطار �حلظ عله يح�سر معه ز�ئر 

�ل�سعادة و�لفرح.. وهيهات.
 فاحلظ �أو �لتوفيق - �إن �سئنا �لدقة؛ نادًر� ما يزور �لك�ساىل وعدميي 

�حليلة, لكنه قد يفت ع�سد �ل�سائرين, ويخت�سر م�سافات �لا�سيني.
 و�حلظ - كما يعرفه بع�ص �أ�ساتذة علم �لنف�ص - هو �لتقاء �لفر�سة 
�ليدة مع �ال�ستعد�د �ليد. و�الإن�سان �ل�سالح �لعاقل يوؤدي و�جبه �لنوط 
به على �أكمل وجه, مت�سلًحا مبا يلزمه من قدر�ت و�إمكانات, مت�سبًعا بروح 
�لعمل و�لد و�لكفاح, فاإذ� ما �ساءت �الأقد�ر �أن تعطيه من �أعطياتها ما 
يقربه من هدفه, و�أنعمت عليه من كرمي في�سها فيا حبذ�.. و�إن مل تعط 

يكفيه ما قدم, وكٌل يجني ثمار عمله.
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 و�لناظر يف حال �لب�سر قد يجد منهم من طاوعه �لتوفيق فرفعه 
�أث��رى  م��ن  تتكرر  م��ا  ن���ادًر�  �سفقة  جعلته  فهذ�  �أق��ر�ن��ه,  على  درج���ات 
تبحث عن  �سركة كربى  ليجد  فاأنهاها  منحة  نال  وهذ� طالب  �الأثرياء, 
�ساب مبو��سفات تنطبق عليه فاأ�سبح موظًفا مرموًقا على �سغر م�سو�ره, 
وهكذ�.., لكن �لتاأمل �لذكي يدرك جيًد� �أنه لوال �ال�ستعد�د و�النتباه �لتام 
لي�ستقله  نائمون  وهم  فاتهم  �حلظ  قطار  لكان  �الأ�سخا�ص,  ه��وؤالء  لدى 

غرهم, وينهلو� من خز�ئنه بدال منهم.

اأخطر اأ�سرار الإفراط يف م�ساهدة التلفاز
1- �الإ�سام يحث على �لقر�ءة �لتي �أُهِملت ب�سبب �لتلفاز, فنجد �أن 

�أول كلمة نزلت يف �لقر�آن �لكرمي هي "�قر�أ".
�لكونية  �الآي���ات  "�الآيات" �سو�ء  ب��ق��ر�ءة  حم��ددة  هنا  و�ل��ق��ر�ءة   
�لنا�ص  تاأمل  �أو  �لطبيعة و�حلياة,  �لختلفة يف  �لظو�هر  بتاأمل  )�لا�سة 
من حولنا ب�سيء من �لتجرد و�لو�سوعية؛ وذلك للو�سول �إىل �حلقيقة(, 
�ل�سدر  يعد  �ل��ذي   - وج��ل  عز   - �هلل  ك��ام  وه��ي  �لقر�آنية,  �الآي���ات  �أو 

�الأ�سا�سيلفهم معاين �حلياة.
�إن�سانيتنا؛ الأن ما يفرق �الإن�سان عن  2- و�الإ�سام هنا يبحث عن 

�حليو�ن هو قدرة �الإن�سان على �لقر�ءة, ووعيه مبا يقر�أ. 
 و�الإفر�ط يف م�ساهدة �لتلفاز يقلل قدرة �لطفل على هاتني �لقر�ءتني. 
من هنا ن�ستطيع �أن نقول �إن منع �لطفل من �لتلفاز يف �سنو�ته �الأوىل, وحتديد 

�ل�ساهدة يف �أ�سيق نطاق, �إمنا هو فر�ص على �الآباء و�الأمهات.



645

حديقة الفقرات الثقافية

وهذ�  �لوقت,  �إهد�ر  على  تعمل  �لتي  �الأ�سياء  �أكرث  من  �لتلفاز   -3
ما يحدث الأطفالنا, فهم ينفقون وقتهم )عمرهم( �أمام �لتلفاز. �لوقت 
فاإن  لذ�  �الإن�سان؛  عنها  �سي�ساأل  �لتي  �لرئي�سة  �لثاثة  �الأمانات  �إحدى 

جتنب �لتلفزيون يعّد �لتز�ًما �سرعًيا.
4- يغيَّب �لتلفاز وعي �الأطفال �ل�سغار, و�لوعي هو �ل�ساحة �لتي 
ت�سمح مبمار�سة �إن�سانيتنا, ومن ثم فاإن تغييب �لوعي هو تغييب لاإن�سانية, 
وهذ� مما ينهي عنه �لدين؛ لذ� يتحتم علينا �لناد�ة بتحجيم دور �لتلفاز, 
وحجب �الأبناء عنه, حماية الإن�سانيتهم وقدرتهم على ممار�ستها م�ستقبًا.
 و�أخًر�, فاإن قدرة �الإن�سان على جتريد �ل�سور و�الأفكار يف كلمات, 
وهي �لقدرة �لتي تطورت ومنت لدى �الإن�سان خال �آالف �ل�سنني, �أ�سبحت 
�الآن مهددة بال�سعف و�لتقل�ص ب�سبب �ل�ساهدة �لفرطة للتلفاز. �إن عقل 
�الإن�سان يبني �لثقافة �لتي تعمل على �إي�سال �لعلومات من جيل �إىل �آخر. 
ومبا �أن �لثقافة ال ت�سفر يف �لينات فاإنها ه�سة, وميكن �أن يتم �إف�سادها 
من خال ت�سكيل �سبكات ع�سبية جديدة؛ وهو �الأمر �لذي يفعله �لتلفاز, 
حيث �إنه ي�سكل هذه �ل�سبكات �لتي ترد �الإن�سان �إىل تفكر بد�ئي, ومن ثم 

فهي تعد نك�سة يف طريق تقدمه.
 وتتمة لهذه �لفكرة نختم بت�ساوؤل من جون �ستايرن:

�الإب���د�ع  ح��و�ف��ر  حت��ت  مد��سة  �لطبوعة  �لعرفة  �أ�سبحت  "�إذ�   
�لتكنولوجي, ماذ� �سيحدث لتفكرنا؟ هل �ستفقد قدرتنا على �لدقة يف 
�لذي  �لتخليقي  �لنطقي,  �لتحليلي,  لتفكرنا  �سيحدث  ماذ�  �لتفكر؟ 
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يخدم �حلد�ص �لبدع؟ قد يكون �لتفكر �للفظي �لبحت عقيًما, لكنه با 
�سك ملحق مهم لتفكر و�إبد�ع رفيعي �ل�ستوى.

ونتبع هذ� �لت�ساوؤل بن�سيحة من �لبرة: "جني هيلي":
تعلق  �إذ�  �سيما  وال  بالتكنولوجيا,  �نبهاره  يكبح  �حلكيم  "�لجتمع 

�الأمر بن�سئه �أي: �أطفاله و�أبنائه".
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اأنـا�سـيــــد

بني  جتمع  وهي  النف�ض،  اإىل  واملحببة  اجلميلة  الفقرات  من  الأنا�سيد 
�سفاء العبارة، وعذوبة ال�سوت.

 وقــد كــان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص حــاٍد يحدو لــه، ولــو كــان هــذا احلـــداء مكروًها اأو 
حمرًما لكان اأبعد النا�ض عنه هو نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص .

اإقبال من  اإىل حٍد مبالٍغ فيه، وتبعه  الأنا�سيد يف زماننا  انت�سرت   وقد 
العديد من ال�سباب والفتيات، وهذا بالطبع يحتاج اإىل التو�سط والإن�ساف.
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 فال�ستماع اإىل الأنا�سيد اخلالية من املحاذير ال�سرعية مباح، بل رمبا 
الإ�سالمية،  الأمــة  واآلم  اأحــداث  اإذا كان ي�سور  ا  يكون عماًل عظيًما، خ�سو�سً
الأخــالق، فكل هذا مباح، بل  الف�سائل ومكارم  اإذا كان فيه حث على  وكذلك 

ا يف منابر الإذاعات املدر�سية. ندعو اإليه، خ�سو�سً
وقت  من  الطوال  ال�ساعات  ي�سغل  الأنا�سيد  اإىل  ال�ستماع  كان  اإذا  اأمــا   
الفتاة، وكذلك يلهيها عن الأعمال اخلريية الأخــرى، فهذا بال �سك خمالف 
اللهو  هــذا  بل  ولعب،  لهو  ديــن  لي�ض  فالإ�سالم  الإ�سالمية؛  الأنا�سيد  لهدف 
واللعب هو بقدر حمدود كحبة امل�سكن توؤخذ بكمية �سئيلة لتحدث �سيًئا من 

ال�سعور بالراحة.
لذا .. من املهم علينا يف منابر الإذاعات املدر�سية اأن نوازن بني الإفراط 

والتفريط يف م�ساألة الأنا�سيد املدر�سية.
 فالعناية بالأنا�سيد داخل املدر�سية ت�سهم يف زرع نوع من ال�سعور بالراحة 
واإخــراج  اكت�ساف  يف  ت�سهم  وكذلك  للطالبات،  بالن�سبة  الربامج  يف  والتنويع 
العديد من الأ�سوات الندية وال�سجية التي رمبا ما كان لها لتخرج لول اهلل 

�سبحانه.. ثم منرب الإذاعة املدر�سية.
 وخال�سة القول: اإن تخ�سي�ض يوم يف الأ�سبوع لعر�ض اأن�سودة ب�سوت 
اأمـــر ح�سن وجــيــد، وحمــاولــة اإعــطــاء الــفــر�ــســة للطالبات  اإحــــدى الــطــالــبــات 

لكت�ساف اإبداعاتهن الإن�سادية اأمر يف غاية الأهمية.

 



649

حديقة الفقرات الثقافية

الدهر ذو دول

ع��ل��ل ذو  و�ل��������وت  دول  ذو  �ل����ده����ر 
�أ����س���ب���اه و�ل���ن���ا����ص  �أم������ل  ذو  و�ل�������رء 

م���ع���ت���رب ف����ي����ه����ن  ع�������رب  ت����������زل  ومل 
�أج��������ر�ه و�هلل  ق�������در  ب����ه����ا  ي����ج����ري 

ي���ب���ك���ي وي�������س���ح���ك ن���ف�������ص م�����س��رف��ة
�أب�����ك�����اه و�هلل  �أ�����س����ح����ك����ه  و�هلل 

و�ل����ب����ت����ل����ى ف����ه����و �ل����ه����ج����ور ج���ان���ب���ه
و�ل���ن���ا����ص ح��ي��ث ي���ك���ون �ل�����ال و�ل����اه

ت���دب���ره  ق����د  رب  خ���ل���ق  م����ن  و�ل����ل����ق 
م�������واله و�هلل  ف���م�������س���ت���ع���ب���د  ك�������ل 

ط������وب������ى ل����ع����ب����د ل������������واله �إن�����اب�����ت�����ه
�أو�ه �ل���ق���ل���ب  م��ن��ي��ب  ع���ب���د  ف�����از  ق����د 

ي����ا ب���ائ���ع �ل����دي����ن ب���ال���دن���ي���ا وب��اط��ل��ه��ا 
ت��ر���س��ى ب��دي��ن��ك ���س��ي��ًئ��ا ل��ي�����ص ي�����س��و�ه

ل��ع��ب ويف  ل���ه���و  يف  �أن�������ت  م���ت���ى  ح���ت���ى 
و�ل�������وت ن���ح���وك ي���ه���وي ف����اغ����ًر� ف���اه
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م����اك����ل م�����ا ي���ت���م���ن���ى �ل��������رء ي����درك����ه
مت���ن���اه ف���ي���م���ا  ح���ت���ف���ه  �م���������رئ  رب 

وه�����وى  �����س����ل����ًة  ل�����غ�����رور  �ل�����ن�����ى  �إن 
ل��ع��ّل ح��ت��ف �م����رئ يف �ل�����س��يء ي��ه��و�ه

ت����غ����ّر ل��ل��ج��ه��ل ب���ال���دن���ي���ا وزخ���رف���ه���ا
دن����ي����اه غ�����ّرت�����ه  ل�����ن  �ل���������س����ق����ّي  �إن 

ك��������اأن ح����ًي����ا وق������د ط����ال����ت ���س��ام��ت��ه
تغ�ساه �ل����وت  ���س��ك��ر�ت  يف  ���س��ار  ق���د 

و�ل���ن���ا����ص يف رق������دة ع���م���ا ي������ر�د ب��ه��م
ول������ل������ح������و�دث حت�����ري�����ك و�أن������ب������اه

منت�سًفا ك��ن��ت  م��ا  �إذ�  ه��دي��ت  �ن�����س��ف 
تر�ساه ل�ست  �سيًئا  للنا�ص  ت��ر���ص  ال 

�أ����س���غ���ره  �ل�����ع�����روف  م����ن  ال حت����ق����رن 
�أح�����س��ن ف��ع��اق��ب��ة �الإح�������س���ان ح�����س��ن��اه

وك����������ل �أم�������������ر ل��������ه الب����������د ع����اق����ب����ة
وخ�����ر �أم�������رك م����ا �أح����م����دت ع��ق��ب��اه

ت��ل��ه��و ول���ل���م���وت مم�����س��ان��ا وم�����س��ب��ح��ن��ا
م���ن مل ي�����س��ب��ح��ه وج����ه �ل�����وت م�����س��اه
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ك���م م���ن ف��ت��ًى ق���د دن���ت ل��ل��م��وت رحلته
ت���ق���و�ه ل���ل���ق���رب  �ل���ف���ت���ى  ز�د  وخ������ر 

م���ا �أق������رب �ل�����وت يف �ل���دن���ي���ا و�أب���ع���ده
وم������ا �أم�������ر ج���ن���ى �ل���دن���ي���ا و�أح�������اه

ك���م ن��اف�����ص �ل�����رء يف ����س���يء وك��اب��رف��ي���
�����ه �ل���ن���ا����ص ث����م م�����س��ى ع���ن���ه وخ����اه

ب��ي��ن��ا �ل�����س��ق��ي��ق ع���ل���ى �إل������ف ي�����س��ر ب��ه
و���س��ج��اه ي����وًم����ا  �أغ���م�������س���ه  ����س���ار  �إذ 

ي���ب���ك���ي ع���ل���ي���ه ق����ل����ي����ًا ث�����م ي���خ���رج���ه 
ف��ي��م��ك��ن �الأر����������ص م���ن���ه ث����م ي��ن�����س��اه

���س��ي��ب��ل��غ��ه ي�����وًم�����ا  �أج���������ل  ذي  وك�������ل 
���س��ي��ل��ق��اه ي�����وًم�����ا  ع����م����ل  ذي  وك�������ل 

اعمل لدار البقاء

�ع��م��ل ل����د�ر �ل��ب��ق��اء ر����س���و�ن خ��ازن��ه��ا
�ل������ار �أح����م����د و�ل����رح����م����ن ب��ان��ي��ه��ا

�أر�ص لها ذهب و�ل�سك طينتها 
و�ل����زع����ف����ر�ن ح�����س��ي�����ص ن���اب���ت ف��ي��ه��ا
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�أنهارها لنب حم�ص ومن ع�سل  
و�ل��م��ر ي��ج��ري رح��ي��ق��ا يف جم��اري��ه��ا

و�لطر جتري على �الأغ�سان عاكفة  
م��غ��ان��ي��ه��ا يف  ج����ه����ر�  �هلل  ���ح  ُت�������س���بِّ

من ي�سري �لد�ر بالفردو�ص يعمرها  
ي��خ��ف��ي��ه��ا �ل���ل���ي���ل  ب���رك���ع���ة يف ظ�����ام 

ب�����س��ب��ع��ت��ه م�����س��ك��ني  ج���وع���ة  ����س���د  �أو    
يف ي�����وم م�����س��غ��ب��ة ع����م �ل���غ���ا ف��ي��ه��ا

�لنف�ص تطمع يف �لدنيا وقد علمت  
فيها م���ا  ت����رك  م��ن��ه��ا  �ل�����س��ام��ة  �أن 

�أمو�لنا لذوي �لر�ث جنمعها  
ود�رن�����������ا ل��������ر�ب �ل�����ب�����وم ن��ب��ن��ي��ه��ا

ال د�ر للمرء بعد �لوت ي�سكنها  
ي��ب��ن��ي��ه��ا �ل������وت  ق���ب���ل  ك�����ان  �ل���ت���ي  �إال 

فمن بناها بخر طاب م�سكنه  
وم������ن ب���ن���اه���ا ب�������س���ر خ������اب ب��ان��ي��ه��ا

و�ل��ن��ا���ص ك��احل��ب و�ل��دن��ي��ا رح��ى ن�سبت 
ل����ل����ع����ال����ني وك��������ف �ل���������وت ي��ل��ه��ي��ه��ا
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ف���ا �الإق���ام���ة ت��ن��ج��ي �ل��ن��ف�����ص م���ن تلف 
ينجيها �الأح��������د�ث  م���ن  �ل����ف����ر�ر  وال 

خ���اوي���ة  �الآف����������اق  �ل�����ن�����ازل يف  ت���ل���ك 
بانيها �ل����وت  وذ�ق  خ���ر�ب���ا  �أ���س��ح��ت 

�أي�����ن �ل���ل���وك �ل���ت���ي ع���ن ح��ظ��ه��ا غفلت 
�ساقيها �ل����وت  ب��ك��اأ���ص  ���س��ق��اه��ا  ح��ت��ى 

عمر  ذي  ك���ل  و�أف���ن���ى  �ل���ق���رون  �أف���ن���ى 
ك���ذل���ك �ل������وت ي��ف��ن��ي ك����ل م����ا ف��ي��ه��ا

ن���ل���ه���و ون������اأم������ل �آم�����������اال ن�������س���ر ب��ه��ا 
���س��ري��ع��ة �ل������وت ت��ط��وي��ن��ا وت��ط��وي��ه��ا

مقتدر�  دم��ت  ما  �لتقى  �أ���س��ول  فاغر�ص 
و�ع����ل����م ب����اأن����ك ب���ع���د �ل������وت الق��ي��ه��ا

م��ك��رم��ة  د�ر  يف  غ�����د�  �ل���ث���م���ار  جت���ن���ي 
ي��اأت��ي��ه��ا �ل���ت���ك���دي���ر  وال  ف��ي��ه��ا  م����ن  ال 

ت���ره  ومل  ت�����س��م��ع  مل  و�ل����ع����ني  �الأذن 
فيها م���ا  �ل���ل���ق  ق���ل���وب  يف  ي����در  ومل 

ح�سلت.  �إذ�  ك���ر�م���ات  م���ن  ل��ه��ا  ف��ي��ا 
وي����ا ل��ه��ا م���ن ن��ف��و���ص ����س���وف حت��وي��ه��ا
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الليايل

�ل����ل����ي����ال ب����ال����رز�ي����ا ح����اف����ات و�الأم��������اين
�آن ك�����ل  ب����ال����رب�ي����ا  م����ا�����ص  �هلل  وق���������س����اء 
�لغاين رح��ب  �أبهجت  غيب  خلف  م��ن  وم�ست 
وب��ه��ا �خ�����س��رت غ�����س��ون ظ��ل��ل��ت �أم����ن �ل��ك��اِن
وه���ف���ت ل���ل���رو����ص ط����ر وت����ه����ادت ب����االأغ����اين
وط�����وى �ل��ظ��ل��م��ة ن����ور ه����ّل م���ن ط��ه��ر �ل��ث��اين
و�جن���ل���ى ل��ل��ن��ا���ص ���س��ب��ح ب��ع��د دي���ج���ور �ل���ه���و�ِن
�ل�����س��ول��اِن ذل  حت��ت  ب����اٍك  �ل�����س��اح��ك  و�إذ� 
�ل��ع��ن��ف��و�ِن ري���ا����ص  يف  �أ���س��ح��ت  �ل��غ��رب��ة  و�إذ� 
ت���ن���ف���ح �ل����ن����ا�����ص ب���خ���ر ورب�����ي�����ع و�ف����ت����ت����اِن
��ى يف �ل���زم���اِن رغ����م ���س��ي��ق و�����س����روف ت��ت��ل��ظَّ
�أو�ن غ����ر  م����ن  ج�����اء  رع�����د  ث����م  و����س���ح���اب 
وح����ن����اِن �أزل  ب�����ن�����وٍر  �الأر������������ص  ت���������س����رق 
وي��������ول ع�����ن رب�����اه�����ا م�����ن ظ������ام ودخ������ان
ف���ال���ل���ي���ال و�ل������رز�ي������ا الب����ت����اء و�م���ت���ح���اِن
�الآذ�ِن �أت���ى ���س��وت  ق��ل  ول��ك��ن  ت��ق��ل ���س��اق��ت  ال 
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و�ل���ت���ه���اين ب���ال���ت���اق���ي  ق����ري����ب  �هلل  ف������رج 
و�ل���ت�������ه���اين ب���ال���ت���اق���ي  ق����ري����ب  �هلل  ف������رج 

األــم الفـــراق

�ل����ف����وؤ�د �أع����م����اق  ي���ه���ز  �ل����ف����ر�ق  �أمل 
وي���ب���ث ����س���ك���و�ه �حل���زي���ن���ة يف �ل��ب��اد

وي����ق����ول ي����ا ���س��ح��ب��ي �ل����ك����ر�م مت��ه��ل��و�
م����ا ك���ل���ن���ا ي����ن����وي ف�����ر�ًق�����ا و�ب���ت���ع���اد

ل����ك����ن����ه����ا �آه���������������ات �������س������در ع���ل���ه���ا
ود�د ل���ن���ا  ت��ع��ي��د  �أو  ب�����س��ًم��ا  ت���ر����س���م 

ل�����ك�����ن�����ه �������س������ك������وى حم���������ب ع���ل���ه���ا
�ل��رق��اد ط��ع��م  ي���ذق  مل  ج��ف��ًن��ا  تغم�ص 

ب����ع����د �ف����ت����ق����اد �أح�����ب�����ة ك�����ان�����و� ل��ن��ا
�ل�سو�د ليل  ماحًيا  لنا  ي�سوي  كالنور 

�أح��ب��ت��ي �ج���ت���م���اع  �ل���دن���ي���ا  يف  ع���ز  �إن 
ي�����ارب ف��اج��م��ع ���س��م��ل��ن��ا ي����وم �ل���ع���اد.

ي������ارب ف���اج���م���ع ���س��م��ل��ن��ا ي�����وم �ل���ع���اد
ي������ارب ف���اج���م���ع ���س��م��ل��ن��ا ي�����وم �ل���ع���اد
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امل�سلم حــر

�ل������دن������ي������ا يف  ح����������ر  �ل�������������س������ل������م 
ب��������ال��������ذِل �أب�������������������د�  ي������ق������ب������ل  ال 

وال ل������ل������ط������اغ������وت  ي�����������س�����ج�����د  مل 
ل�����ي�����ِل �أع����������ت����������ى  يف  ل�������ل�������ظ�������امل 

ق�������د ب���������اع �ل�������������روح و�أرخ�����������س�����ه�����ا
�ل����������ه����������وِل ب�����������������س��������اح��������ات  هلل 

ف����ل����ت����ع���������س����ف ري�����������ح �ل������ل������ي������ل ب���ه
�����س����ي����ظ����ل ي�����������س�����ر وي���������س����ت����ع����ل����ِي

�ل������دن������ي������ا  يف  ن�������������ور  �ل�������������س������ل������م 
�أن�������ق�������ذه�������ا م��������ن ������س�����ر �ل�����ه�����ِل

ل�������������������واله ل������������ا ع����������رف����������ت ح����ق����ا
�ل������وح������ِل ل�������ج  يف  ول�����غ�����ا������س�����ت 

ل�������������������واله ل���������������اج �ل�������������������وج ب����ه����ا
�ل����ق����ت����ِل يف  �ل������ب������اط������ل  ول�������ع�������اث 

�ل����دن����ي����ا ع�������ن  غ���������اب  م�������ا  و�إذ� 
ف�������ال�������وي�������ل ل������ه������ا ك���������ل �ل�������وي�������ِل
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ي��������ا م���������س����ل����م ه�����������ذ� �أن��������������ت ف���ا
ي�������س���غ���ل���ك �ل������ق������ول ع������ن �ل����ف����ع����ِل

ي��������ا م���������س����ل����م ه�����������ذ� �أن��������������ت ف���ا
ت�����������رك �أه�����������و�ل�����������ك ت���������س����ت����وِل

ي������ا م�������س���ل���م �أن����������ت ل����ه����ا ف���ان���ه�������ص
ل������ت������ف������وز وت������ن������ع������م ب�����ال�����و������س�����ِل

ف�����������اهلل ي�������������ر�ك ول�����������ن ي����ن���������س����اك
����س���غ���ِل يف  ع�����ن�����ه  ت�������ك  ف�������ا   

حلظات حا�سمة يف حياة مدخن.

ف��ف��ك��ري �الأو�ن  ل����ك  �آن  ن���ف�������ص  ي����ا 
ت�����وّق�����ِر و  ع����������ّزة  يف  ت�����األ�����ق�����ي  و 

جت������ارٌب و  م������د�ر�������صٌ  �حل�����ي�����اة  �إن 
وت�����س��رّبي ف��ا���س��ربي   .. ج����زٌر  و  م���ٌد 

ُج���ب���ل���ت ع���ل���ى ك�����در �ل�����ف�����وؤ�د , و�إمن�����ا
ت�������س���ف���و �حل�����ي�����اة ل�����وؤم�����ٍن م���ت���دّب���ِر

ج�������ودي ع����ل����ّي ب��ط��ي��ب��ات��ك و�����س���ك���ري
ِن������َع������َم �الإل����������ه �ل������و�ح������د �ل���ت���ك���رب
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ت��األ��ق��ي و   , �ل������ردى  ���ُب���ل  ����سُ جت��ّن��ب��ي  و 
ع������ن خ�������زي ك������ل خم�����������ّدٍر وم����ف����ر

�����س����ت����ان ب������ني ف�����������وؤ�د ع�������زٍّ ي����زده����ي
م��ع��ّف��ر �ل���ذن���وب  �آخ������ِر يف  و  ت���ق���وى.. 

ي����ا ن���ف�������ُص م����ال����ك ل���ل���دخ���ان ره���ي���ن���ٌة
ف���ّك���ي ق����ي����ودك و�ن���ه�������س���ي وحت�����رري

�ل��ف�����س��ائ��ل و�ل��تُّ��ق��ى ه���ّب �ل���رج���ال �ىل 
ت���ت���اأخ���ري �أن  �ل����ع����ار  ك����ل  ف���ال���ع���ار 

��و� ع��ط��ر �الأز�ه��������ر و�ل���ن���دى و ت��ن��ف�����سَ
و�أن��������ا �أك�����اب�����د ح�������س���رت���ي وت����ذم����ري

م�سمومٌة ج���رع���ٌة   " �ل�����س��ي��ج��ارة   " �إن 
�ل���ظ���ه���ر ب���������ريء  ث����ع����ب����ان  ل���������ُرب  و 

بوؤ�سها ق�����س��ائ��د  ���س��دري  ع��ل��ى  نق�ست 
�ل�����ع�����روق �الأح����م����ر ب�����دم  ت���ع���ّب���ث���ت  و 

�أ����س���اع���ه �ل����وج����ه يف  ك���ئ���ي���ُب  ق���ل���ب���ي 
ي�������س���ك���و ب������������و�در ح����ظ����ه �ل����ت����ع����رث

�أرى ب��ال��ن��ظ��اف��ة ك���ي  �أح���ل���م  م���ا زل����ت 
��ر ُب�������س���رى ت��ب�����س��م ث����غ����رك �ل��ت��ن�����سّ
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�أن���ف���ا����س���ي �حل�������ّرى ر����س���ائ���ل ح�����س��رٍة
�ل��ت�����س��رر �آه������ة  و  �ل���ك���ئ���ي���ب  الأ�����س����ى 

و�سحتي �ل��ن��ف��ي�����ص  م���ال  ع��ل��ى  �أ���س��ف��ي 
�أ���س��ف �ل�����س��ي��وخ ع��ل��ى �ل�����س��ب��اب �ل��دب��ر

ه�������ذ� ه�����و �حل�������ق �ل����ب����ني ف�������س���ّم���ري
ت��ت��ق��ه��ق��ري وال  ح���ي���ن���ا  ت���ل���ب���ث���ي  ال 

ف��ان��ع��م��و� لل�سيجارة"  "ال  �إخ���وت���ي  ي���ا 
ب�������س���ذى �ل����ه����و�ء �ل��ن��ع�����ص �ل��ت��ع��ّط��ر

م���ن���زال �أك���������رم  �هلل  ع���ن���د  �ل���ن���ف�������ص 
�ل�����س��ت��ه��ر ه����وى  ي�����س��اوم��ه��ا  �أن  م���ن 

ف��ت�����س��ل��ح��و� ب����احل����زم و�ع����ل����و� ���س��اأن��ه
م���ئ���زر �أق���������وى  �هلل  ب���ع���د  ف�����احل�����زم 

و دع������و� �الأم��������اين �ل�����ب�����ارد�ت ف���اإمن���ا
ت���ل���ك���م ������س�����اُح �ل����ع����اج����ز �ل���ت���ح���ر

ن�����س��ائ��ح��ي ل���ل���ه���ب���اء  ت���رك���ت���م  ل���ئ���ن  و 
مب�سيطر ع��ل��ي��ك��ُم  ف��ام�����س��و�..ف��ل�����س��ت 
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يا �ساحب الهم

م��ن��ف��رج �ل���ه���م  �إن  �ل���ه���م  ���س��اح��ب  ي���ا 
�أب���������س����ر ب���خ���ر ف�������اإن �ل�����ف�����ارج �هلل

�ل����ي����اأ�����ص ي��ق��ط��ع �أح����ي����ان����ا ب�����س��اح��ب��ه
�هلل �ل������ك������ايف  ف���������اإن  ت����ي����اأ�����س����نَّ  ال 

م��ي�����س��رة �ل���ع�������س���ر  ب���ع���د  ي����ح����دث  �هلل 
�هلل �ل���������س����ان����ع  ف��������اإن  جت����زع����ن  ال 

ف�������اإذ� ب��ل��ي��ت ف���ث���ق ب�����اهلل و�ر��������ص ب��ه
�هلل ه���و  �ل���ب���ل���وى  ي��ك�����س��ف  �ل�����ذي  �إن 

�أح�����د م�����ن  �هلل  غ�����ر  ل�����ك  م�����ا  و�هلل 
�هلل ل�����ك  ك�����ل  يف  �هلل  ف���ح�������س���ب���ك 

مل يا �ساِح

�ل���ط���ري���ق���ا �أخ������ط������اأت  ������س�����اِح  ي�����ا  مل 
�ل���رف���ي���ق���ا ب������ال������درب  �أب������دل������ت  مل 

�ن�����ق�����ي�����اًد� ل���ل�������س���ر  �أ�����س����ل����م����ت  مل 
وخ����اط����ب����ت �ل������غ������و�ين و�ل���ن���ع���ي���ق���ا
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ل����ق����د ن����ب����ئ����ت ع������ن ن����ف���������ص ج����م����وٍح
خ��ل��وق��ا دن�������س���ت  �ل���������س����ه����و�ت  �إىل 

�ل���ل���ه���و ع�����س��ًق��ا ب����ح����ار  وخ�������س���ت���م يف 
�أظ�������ن �ل���ب���ح���ر ي�����ا ������س�����اِح ع��م��ي��ًق��ا

ح������ر�م يف  �ل�������ل�������ذ�ذة  ط����ل����ب  وم�������ن 
جت�������رع ك����اأ�����س����ه����ا ك����������دًر� و���س��ي��ق��ا

�ف�����ر�������ص ذ�  �ل����ف����ات����ن  و�أردت�������������ك 
وب����االأم���������ص �ل���ق���ري���ب ف����ت����ًى رق��ي��ق��ا

�أت������ذك������ر �أم�������س���ن���ا �أح����ي����ي����ت غ���رق���ي
ف����اأم����ا �ل����ي����وم ق����د ����س���رت �ل��غ��ري��ق��ا

ع����ذًب����ا �الآي  ت�����ل�����وت  �إذ  �أت������ذك������ر 
ف���اأ����س���ع���دت �ل���ج���اِل�������ص و�ل�����س��دي��ق��ا

ك���ًف���ا �إل  م����������ددت  �إذ  �أت�������ذك�������ر 
وث���ي���ق���ا ع�����ه�����ًد�  ع����اه����دت����ن����ي  و�إذ 

ب�������اٍق �هلل  يف  �إخ���������اءن���������ا  ب��������������اأّن 
ول������ك������ن �ل�����ع�����ه�����ود ب���������دت ب���ري���ق���ا

ح���ًب���ا �هلل  يف  ل  ق�������س���م���ت  ل����ك����م 
�����س����دوت ب����ه ع���ل���ى �ل����دن����ي����ا م��ف��ي��ق��ا
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�ل�������س���ي���ق جت��ل��و و�����س���ي���ت���ن���ي يف  ل���ك���م 
غ����م����ام �ل����ه����م ع�����ن ح������ال رف���ي���ًق���ا

ل�����ك�����م ب����ت����ن����ا ������س�����وًي�����ا و�رحت�����ل�����ن�����ا
ق�������س���دن���ا م����ك����ة �ل����ب����ي����ت �ل��ع��ت��ي��ق��ا

رف�����ع�����ن�����اه�����ا �أك��������ًف��������ا ������س�����ارع�����ات
�أي�����������ا رب�����������اه ظ�����ل�����ك و�ل����رح����ي����ق����ا

ع����ج����ي����ب خ�������������ٍل  م����������ن  هلل  ف�������ي�������ا 
ت���ق���ل���ب ح����ال����ه ي���ب���ك���ي �ل�������س���دي���ق���ا

رج����وع����ا  ������س�����اِح  ي�����ا  �آن  ق�����د  �أم���������ا 
ف���ق���د �أك��������رثت ل���ل���دن���ي���ا �ل�����س��ف��ي��ق��ا

و�أق����ب����ل ح���م���ل���ت  وم�������ا  �ل����دن����ي����ا  دع 
���س��ف��ي��ق��ا �أو�ًب�������������ا  �ل����رح����م����ن  �إىل 

بك اأ�ستجري

ب����ك �أ����س���ت���ج���ر ف���م���ن ي���ج���ر ����س���و�ك���ا
ف����اأج����ر ���س��ع��ي��ف��ا ي��ح��ت��م��ي ب��ح��م��اك��ا

ق���وى ع���ل���ى  �أ����س���ت���ع���ني  ���س��ع��ي��ف  �إين 
ذن���ب���ي وم��ع�����س��ي��ت��ي ب��ب��ع�����ص ق���و�ك���ا
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�أذن�����ب�����ت ي�����ا رب������ي و�آذت������ن������ي ذن�����وب
م������ال������ه������ا م���������ن غ�������اف�������ر �إالك�����������ا

دن������ي������اي غ����رت����ن����ي وع������ف������وك غ����رين
ذ�ك������ا �أو  ه��������ذه  يف  ح���ي���ل���ت���ي  م������ا 

ي�����ا م�������درك �الأب�����������س�����ار و�الأب���������س����ار
�إدر�ك����������ا ول���ك���ن���ه���ه  ل�����ه  ت���������دري  ال 

ف���اإن���ن���ي ت�������ر�ك  ع���ي���ن���ي  ت���ك���ن  مل  �إن 
ع���اك���ا �أ�����س����ت����ب����ني  ������س�����يء  ك������ل  يف 

غ�������س���اوة �أ������س�����ر  رب  ي�����ا  ك���ن���ت  �أن�������ا 
���لَّ ���س��ن��اك��ا ر�ن������ت ع���ل���ى ق��ل��ب��ي ف�������سَ

و�ل�����ي�����وم ي�������ارب م�����س��ح��ت غ�����س��اوت��ي
وب��������د�أت ب��ال��ق��ل��ب �ل��ب�����س��ر �أر�ك������ا

ي����ا غ���اف���ر �ل����ذن����ب �ل���ع���ظ���ي���م وق���اب���ا
ل�����ل�����ت�����وب ق�����ل�����ب ت������ائ������ب ن����اج����اك����ا

ي��������ارب ج���ئ���ت���ك ث�����اوي�����ا �أب�����ك�����ي ع��ل��ى
�أت����ب����اَك����ى ال  ي���������د�ي  ق����دم����ت����ه  م������ا 

�ل��ره��ي��ب عليك �ل��ع��ر���ص  �أخ�����س��ى م���ن 
�أل���ق���اك���ا �إذ  م���ن���ك  و�أخ���������س����ى  رب�����ي 
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ط��ائ��ع��ا رح����اب����ك  �إىل  ع������دت  ي�������ارب 
م�����س��ت�����س��ل��م��ا م�����س��ت��م�����س��ك��ا ب���ع���ر�ك���ا

ب����ك �أ����س���ت���ج���ر ف���م���ن ي���ج���ر ����س���و�ك���ا
ف����اأج����ر ���س��ع��ي��ف��ا ي��ح��ت��م��ي ب��ح��م��اك��ا

ق���وى ع���ل���ى  �أ����س���ت���ع���ني  ���س��ع��ي��ف  �إين 
ذن���ب���ي وم��ع�����س��ي��ت��ي ب��ب��ع�����ص ق���و�ك���ا

�أذن�����ب�����ت ي�����ا رب������ي و�آذت������ن������ي ذن�����وب
م������ال������ه������ا م���������ن غ�������اف�������ر �إالك�����������ا

دن������ي������اي غ����رت����ن����ي وع������ف������وك غ����رين
ذ�ك������ا �أو  ه��������ذه  يف  ح���ي���ل���ت���ي  م������ا 

م�������ال وم�������ا ل����اأغ����ن����ي����اء و�أن����������ت ي��ا
غ���ن���اك���ا ي����ح����د  وال  �ل����غ����ن����ي  رب 

م�������ال وم�������ا ل�����اأق�����وي�����اء و�أن����������ت ي��ا
�أق����و�ك����ا م����ا  �ل���������س����اأن  ع���ظ���ي���م  رب 

�حل���ي���اة يف  م��������اأوًى  ل���ك���ل  �أوي�������ت  �إين 
ف����م����ا ر�أي����������ت �أع��������ز م�����ن م�����اأو�ك�����ا

�لنجاة �إىل  �ل�سبيل  نف�سي  وتلم�ست 
ف���ل���م جت����د م���ن���ج���ى �����س����وى م��ن��ج��اك��ا
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وب��ح��ث��ت ع���ن ���س��ر �ل�������س���ع���ادة ج��اه��د�
ت���ق���و�ك���ا �ل�������س���ر يف  ف����وج����دت ه������ذ� 

فلي�سخطو� �أو  �ل��ن��ا���ص  ع��ن��ي  ف��ل��ر���صَ 
�أن�����ا مل �أع�����د �أ����س���ع���ى ل��غ��ر ر���س��اك��ا

�أدع�����������وك ي�����ا رب������ي ل���ت���غ���ف���ر ح��وب��ت��ي
وت����ع����ي����ن����ن����ي ومت������������دين ب����ه����د�ك����ا

ف��اق��ب��ل دع���ائ���ي و����س��ت��ج��ب ل��رج��اوت��ي
م����ا خ�����اب ي���وم���ا م����ن دع�����ا ورج���اك���ا

من اأجلك يا فجر الإ�سالم

م������ن �أج������ل������ك ي������ا ف����ج����ر �الإ�������س������ام
�الأمل درب  يف  حت������ل������و  ك���������م 

ب����ج����ال����ي����ك ت���������س����ط����دم �الأح����������ام
ت����ت����ف����ت����ق ب������ال������وع������ي �الإف��������ه��������ام

وت�������ع�������ان�������ق ط�����ل�����ع�����ت�����ك �الأي���������������ام
م�����ن �أج�����ل�����ك ي�����ا ف����ج����ر �الإ������س�����ام

م��ن �أجلك يا ف��������جر �الإ�س���������ام
م������ن �أج������ل������ك ي������ا وح��������ي �ل������ق������ر�آن

ت�����ت�����ع�����اىل ������س�����ي�����ح�����ات �ل������ي������د�ن



666

حديقة الفقرات الثقافية

م������ن �أج������ل������ك ي������ا وح��������ي �ل������ق������ر�آن
ت�����ت�����ع�����اىل ������س�����ي�����ح�����ات �ل������ي������د�ن

م������ن �أج������ل������ك ي���ن���ت���ف�������ص �الإمي����������ان
م������ن �أج������ل������ك ي���ن���ت���ف�������ص �الإمي���������ان

�ل�����ربك�����ان �الأر�������������ص  يف  وي������دم������دم 
وي��������ب��������ارك دع�������وت�������ك �ل����رح����م����ن 

م������ن �أج������ل������ك ي������ا ف����ج����ر �الإ�������س������ام
�الأمل  درب  يف  حت������ل������و  ك���������م 

ب����ج����ال����ي����ك ت���������س����ط����دم �الأح����������ام
ت����ت����ف����ت����ق ب������ال������وع������ي �الإف��������ه��������ام

وت�������ع�������ان�������ق ط�����ل�����ع�����ت�����ك �الأي���������������ام
م�����ن �أج�����ل�����ك ي�����ا ف����ج����ر �الإ������س�����ام

م��ن �أجلك يا ف��������جر �الإ�س���������ام
�آي��������ات��������ك �����س����اط����ع����ة �الأ���������س��������و�ء

ب������ال������ع������دل ت����ف����ي���������ص ب���������������االآد�ب
�آي��������ات��������ك �����س����اط����ع����ة �الأ���������س��������و�ء

ب������ال������ع������دل ت����ف����ي���������ص ب���������������االآد�ب
ف�����ف�����ي�����ه�����ا �أرو�ح�������������������������ا ودم�������������اء

ف�����ف�����ي�����ه�����ا �أرو�ح�����������������������ا ودم������������اء
وت�������خ�������ارق �أن������ف������ا�������ص �ل���������س����ه����د�ء

وت�����������س�����ع ف������ًت������ا ه���������زم �ل����ظ����ل����م����اء
م������ن �أج������ل������ك ي������ا ف����ج����ر �الإ�������س������ام

م�����ن �أج�����ل�����ك ي�����ا ف����ج����ر �الإ������س�����ام
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�الأمل درب  يف  حت�������ل�������و  ك����������م 
ب���ج���ال���ي���ك ت�������س���ط���دم �الأح���������ام 

ت����ت����ف����ت����ق ب�������ال�������وع�������ي �الإف��������ه��������ام
وت�������ع�������ان�������ق ط�����ل�����ع�����ت�����ك �الأي��������������ام 

م������ن �أج������ل������ك ي������ا ف����ج����ر �الإ�������س������ام
م�����ن �أج�����ل�����ك ي�����ا ف����ج����ر �الإ������س�����ام

ي�������ا ب���������اب �ل������ت������اري������خ �ل�����و������س�����ون
ق������د �أق������ب������ل ف�����ار������س�����ك �ل�����وع�����ود

م��������ن ب�����ع�����د م������ت������اه������ات و�������س������رود
م�������ن ب�����ع�����د م������ت������اه������ات و�������س������رود

ب������ي������دي������ه �ل�������ف�������ت�������اح �ل�����ف�����ق�����ود
و�ل�����ن�����������س�����ر ب������ر�ي������ت������ه م����ع����ق����ود

م������ن �أج������ل������ك ي������ا ف����ج����ر �الإ�������س������ام
م�����ن �أج�����ل�����ك ي�����ا ف����ج����ر �الإ������س�����ام

�الأمل درب  يف  حت�������ل�������و  ك����������م 
ب���ج���ال���ي���ك ت�������س���ط���دم �الأح���������ام 

ت����ت����ف����ت����ق ب�������ال�������وع�������ي �الأف��������ه��������ام
وت�������ع�������ان�������ق ط�����ل�����ع�����ت�����ك �الأي��������������ام

م������ن �أج������ل������ك ي������ا ف����ج����ر �الإ�������س������ام
م�����ن �أج�����ل�����ك ي�����ا ف����ج����ر �الإ������س�����ام
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ت����ه����زم  مل  �ل�����������س�����ح�����وة  ف�����ج�����ر  ي�������ا 
ي���ت���ل���م مل  ف�����ي�����ك  ب�������ك  �ل���������س����ي����ف 

ت����ه����زم مل  �ل�����������س�����ح�����وة  ف�����ج�����ر  ي�������ا 
ي���ت���ل���م مل  ف�����ي�����ك  ب�������ك  �ل���������س����ي����ف 

ف�������ت�������ق�������دم ي�����������ا ف�������ج�������ر ت������ق������دم
ف�������ت�������ق�������دم ي����������ا ف�������ج�������ر ت�����ق�����دم

ف���ح�������س���ان �ل������وث������اب ق�����د ح�����م ح��م
حم���ت���م ط���������ال  و�إن  و�ل�����ن�����������س�����ر 

م����ن �أج����ل����ك ي����ا ف���ج���ر �الإ������س�����ام م��ن
م�����ن �أج�����ل�����ك ي�����ا ف����ج����ر �الإ������س�����ام

�الأمل درب  يف  حت�������ل�������و  ك����������م 
ب���ج���ال���ي���ك ت�������س���ط���دم �الأح���������ام

ت����ت����ف����ت����ف ب������ال������وع������ي �الأف��������ه��������ام
وت�������ع�������ان�������ق ط�����ل�����ع�����ت�����ك �الأي��������������ام

م��ن �أجلك يا ف��������جر �الإ�س���������ام
م��ن �أجلك يا ف��������جر �الإ�س���������ام
م��ن �أجلك يا ف��������جر �الإ�س���������ام

يا �سباب الهدى

ي����������������ا ������������س�����������ب�����������اب �ل�����������ه�����������دى 
ع�������������������س���������ت ط��������������������ول �ل���������������دى 
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ر������������������������س����������������������ًد� م���������ر����������س���������د�
ل������������ل������������ع������������ا م�������������������س���������ع���������د�

ال تخاف �لردى
يا �سباب �لهدى

�أن�������������������������������ت ن�������������������������ور ون�������������������ار 
�أن����������������������ت رم������������������ز �ل��������ف��������خ��������ار

�أن������������������������ت رك�������������������ن �ل������������دي������������ار
ف��������������ال��������������ب��������������د�ر �ل�������������ب�������������د�ر

حقق �لق�سد�
يا �سباب �لهدى

دي�����������������ن�����������������ن�����������������ا جم�������������دن�������������ا 
ن�����������������������س�����������رة �ل�����������وؤم�����������ن�����������ني

ظ������������������ل������������������ه ������������س�����������ع�����������دن�����������ا
ل�����������ل�����������ح�����������م�����������ى ج���������ن���������دن���������ا

درعه و�لفد� 
يا �سباب �لهدى 

�ل����������������ر�����������������س����������������ول �الأم�����������������������ني
ق�������������������������������دوة �ل�������������وؤم�������������ن�������������ني 

و�ل�����������������ك�����������������ت�����������������اب �ل����������ب����������ني
م����������ن����������ه����������ج �ل���������ع���������ام���������ل���������ني 

قد �سفا مورد�
يا �سباب �لهدى
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ن����������ح����������ن �أه������������������������ل �ل����������ه����������اد 
و�ل�����������ت�����������ق�����������ى و�ل�����������������������س�����������د�د 

ز�د خ�������������������ر  ز�دن��������������������������������������ا 
ذخ�������������������رن�������������������ا ل��������ل��������م��������ع��������اد

ما خلقنا �سدى
يا �سباب �لهدى 

م����������������ن �أ�������������������س������������������ول ك����������������ر�م 
ن�����������ح�����������ن ب����������������ني �الأن���������������������������ام 

درب��������������������ن��������������������ا ل�����������������اأم�����������������ام
وئ�����������������ام  يف  ���������س��������م��������ل��������ن��������ا 

نتحدى �لعدى 
يا �سباب �لهدى 

ق����������������د دع����������������ان����������������ا �الإل����������������������ه 
ف��������ان��������ه�����������������س��������و� ي������������ا ه������������د�ه 

ر��������������������س�������������������ا ل����������ل����������ن����������ج����������اه 
ب��������ل�����������������س��������م��������ا ل��������ل��������ح��������ي��������اة 

ركًعا �سجًد�
يا �سباب �لهدى 

�أخ����������ل���������������������س����������و� و�ع���������م���������ل���������و� 
ج�����������������اه�����������������دو� و�ب���������������ذل���������������و� 

ف�����������������ج�����������������رن�����������������ا م���������ق���������ب���������ل
ن������������������������������������������وره �أج�����������������م�����������������ل
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فارقبوه غد� 
يا �سباب �لهدى 

ماذا نريد؟

ن�����ري�����د ب����������اأن ت�������س���ت���ن���ر �ل����ع����ق����ول
ي��ج��ه��ل��ون م����ن  �حل������ق  ي����ع����رف  و�أن 

ن�����ري�����د ب����������اأن ت�������س���ت���ق���ي���م �حل����ي����اة
ي���خ���ون م������ن  وال  ي�������س���ل  م������ن  ف������ا 

�ل�����س��م��اء ����س���رع  �ل���ن���ا����ص  ي��ح��ك��م  و�أن 
ي���ن���ع���م���ون د�������س������ت������وره  ظ�������ل  ويف 

�ل�������ورى ب������ني  �ل������ع������دل  ي���ع���ب���ق  و�أن 
�����س����اًم����ا و�أم�������ًن�������ا ب�����ه ي�������س���ع���دون 

�ل���ق���ل���وب ب�����ني  �حل�������ب  ي����رب����ط  و�أن 
ف���ي�������س���ع���ر ب����ال����ف����رح����ة �ل���ب���ائ�������س���ون

م���ه���ده يف  �ل����ط����ف����ل  ي����ن���������س����اأ  و�أن 
�����س����وًي����ا ع���ل���ى ن���ب�������ص ق���ل���ب ح���ن���ون

ي�����غ�����ذي�����ه ب����ال����ن����ب����ل و�ل������ك������رم������ات
ل���ي���ب���زغ ج���ي���ل �ل����ع����ف����اف �ل�������س���ون

وي�������������س������ع������د جم������ت������م������ع م�����اج�����د
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ي�����ع�����ز ف�����ي�����ه �ل�����ب�����ن�����ات و�ل�����ب�����ن�����ون
وي���ح���ت�������س���ن �ل������ك������ون ع����ف����و �الإل��������ه

وي���������س����رج����ع �ل������ر�ي������ة �ل�������س���ل���م���ون
�ل����ه����دى ن����ح����و  ز�غ  م������ن  ي������ق������ودون 

ق��������و�ف��������ل �����س����ت����ت����ه����ا �ل����ب����ط����ل����ون
وي�����ق�����ت�����ب�����������ص �ل������ف������ك������ر �إل������ه������ام������ه

م����ن �حل�����ق ال م����ن ����س���ال �ل��ظ��ن��ون
ه�����ن�����ال�����ك ي������زه������ر ف�����ج�����ر ج����دي����د

ت����ه����ون ال  ح�����������رة  �أم��������������ة  ع������ل������ى 
وت����ع����ن����و� �ل�����ب�����اه ل�������رب �ل�������س���م���اء

�ل����ت����ائ����ب����ون ي������ه������رع  ب������اب������ه  ويف 

دع الدنيا

ف���ي���ه���������������ا وم�����������������ا  �ل������دن������ي������ا  دع 
ف��ي��������������ك م���������������ا  ي���ح���زن���������������ك  وال 

�أم�����������������������و�ل ت����غ����������������������������������ررك  وال 
ت��غ��ري�����������������������ك �ل���ل�����������������������ذ�ت  وال 

ف�����������������اإن ����س���رت�����������������������ك �أي�����������������������ام
ف����اأي�����������������������������ام ����س���ت���ب���ك���ي�������������������������������ك
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ب���ال���ي���������������ر ج�����اءت�����������������������ك  و�إن 
غ��������������د� ب���ال�������س�������������������ر ت���اأت���ي�����������������������ك

ف���������س��������������ل ل�����ي�����ات�����ه�����������������ا ع���م�����������ا
ج�����������������رى ف����ي����ه��������������ا ����س���ت���ن���ب���ي�����������ك

ف�������ك�������م ق����������د �أزع�����������ج�����������ت ه�������ذي
وك�������������م ق����������د �أح�����������زن�����������ت ت����ي����ك

ه���������ي �ل�������دن�������ي�������ا غ������������دت خ�����م�����ر�
ب�������ك�������اأ��������ص �ل���������������وت ت�������س���ق���ي���ك

ك������ف������ى ل�������ه�������و� ف����ق��������������د ح����ّل��������������ت
خ�����ي�����������������ول �ل�������������������وت ن�����ادي�����������ك

ت����ن����ب��������������ه �أي�����ه�����������������������ا �ل����غ���������اف���������ل
ف�������������������اإن �ل���ن�������������������وم ي���وؤذي�������������������ك

ف���ال�����������زم���ه�����������ا �هلل  وت����ق�������������������وى 
ف�����ت�����ق�����������������و�ه ����س���ت���ن���ج�������ي�����������������������ك

م�������������������ن �هلل ت���خ���ج�����������ل  �أل������������������������م 
غ�����������������د� ي�����وم�����������������ا ي���اق���ي�������������������ك
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هل يا ترى حان الوداع

ه�������ل ي�������ا ت���������رى ح���������ان �ل��������������������ود�ع
ف�����رق�����رق�����ت م���ن�������������������ا �ل�����دم�����������وع 

�ل�������ف�������وؤ�د يف  ذك������������رى  وب������ق������ي������ِت 
م����ن����ه����ا حت����رق��������������ت �ل�������س���ل���������������وع 

�أن�������س���������������اك�����������������������م ل�������������������ن  و�هلل 
ح������ني �ل���ت���ق���ي���ن�������ا ب���ان�������س�������������������ر�ح 

�الأرج����������������������������������اء ه�����������������������������ذه  يف 
والح  �حل���������������ب  �أ�������س������رق  ق�����د  �إذ 

ت���ق���������������ل ال  �����س����دي����ق��������������ي  م�����ه�����ا 
ح���������ان �ل���������������ود�ع ف�������ا �ج����ت����م���������اع 

�إن�������������������ا ����س���ن���ب���ق�������������������ى �إخ������������������������وة
و�أح������ب�������������ة رغ�������������������م �ل������������������������ود�ع 

ي���������������ا �إخ����وت�������������������ي ي������ا ف��ت��ي�����������������ة
�ل�����������س�����م�����وع م������ث������ل  ل�����ي�����ل�����ن�����ا  يف 

ح����������ول �ل�����ك�����ت�����������������������اب حت���ل���ق���������������ت
وجت������م������ع������ت ت������ل������ك �ل�����م�����������������وع 
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ف�����اإل�����������ى ل����ق������������������������اء �إخ����وت������������������������ي
وع������ل������ى �ل�����������س�����ف�����اء ����س���ن���ل���ت���ق���ي 

و�ل������������������������ود ي���غ���م�������������������ر ق��ل��ب��ن��������������ا
ن����رت����ق�������������������ي �ل���������ع���������ال  و�إىل 

من اأر�ص الإ�سالم

م������ن �أر�������������ص �الإ���������س��������ام دع����ان���������ا
ق�������ل�������ب ي��ن�����ب�����������ص ب���االإي�����������م���������������ان

�الآن���������������ا ل���ب�����������و�  �أن  ي���دع�������ون�����������ا 
ج���������رح �الإخ�������������وة ف�������ي �ل��ب��ل��ق��������ان

ل���ب���ي�����������ك �أي�������������ا �أر������������ص �ل�����ي�����������ر
ن���ف�������دي �ل����دي���������ن ب���ن�����������ور �ل��ع��ي��������ن

�الأخ��������������������رى �إث���������������ر  يف  م�����ئ�����ذن�����ة 
ت�������س���ق���ط م������ن ه�����������ول �ل����اأ�����س���������اة

وت��������ق��������ول ل���������س����ج���������ده����ا �����س���������ر�
�آت جم�������ه�����������ول  م���������ن  �أخ���������س���������ى 

ن������ظ������رة ط����ف���������ل م�����������ا �أق���������س����اه���������ا
�أب�������ت ي�������ا  �ل���دن���ي�����������ا  ت�������س�����������رخ يف 
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و�ل������دم�������������ع ب���ع���ي���ن�������ي�������ه ت�����������اه���������������ا
ب���ي�������ن �ل���ظ���ل�������م وب���ي�����������ن �ل��ع�����ن�����ت

�ف���ر����س�������ا �إذ  �ل����ب����ن���������ت  ب����ح����ي���������اء 
م���ع���ت�������س���م �الأم�������������ة م���������ا ���س��م�����ع��������ا

�أن���������دل��������������ص ت���ت�������ب�������ع �أن�������دل�������س�������ا
وزم��������ان �ل���و����س�������ل ق�������د �ن��ق��ط�����ع��������ا

ف�����������اإن���������������ا ح���ن���ان���ي���������������ك  رب  ي���������ا 
م����ا�����س����ون ول������ن ن���خ�������س���ى �ل�����س��ن��ك��ا

�أم���������س����ي���������ن���������ا م���������ا �أح�������������د م�����ن��������ا
ر����������ص ع���������ن ل���ي�������ل ق���������د ح��ل�����ك�����������ا

اأمــي

ل���������������س�������وف �أع�������������������ود ي����������ا �أم����������ي
�أق����������ّب����������ل ر�أ�����������س����������ك �ل�������ز�ك�������ي

�أب�������������ثُّ�������������ك ك�����������ل �أ����������س���������و�ق���������ي
و�أر���������������س��������������ف ع�������ط�������ر مي�����ن�����اك

ق�����دم�����ي�����ك ث��������������رى  يف  �أم��������������������رغ 
خ��������������������دي ح���������������ني �أل�������������ق�������������اك
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دم�����ع�����ي م���������ن  �ل���������������رب  �أروي 
حم��������ي��������اك يف  ������������������س�����������������رور� 

ف�������ك�������م �أ����������س���������ه���������رت م����������ن ل����ي����ل
الأرق�����������������������د م���������������اأ �أج����������ف����������اين

وك������������م �أظ������������م������������اأت م���������ن ج������وف
ل������������روي������������ن������������ي ب�������ت�������ح�������ن�������اين

�أن�����������س�����ى ال  م������ر�������س������ت  وي���������������وم 
دم������������وع������������ا م��������ن��������ك ك�����ال�����ط�����ر

وع��������ي��������ن��������ا م��������ن��������ك ��������س�������اه�������رة
ت���������خ���������اف ع�������ل�������ي م�����������ن خ����ط����ر

وي��������������������وم ود�ع��������������ن��������������ا ف������ج������ر�
وم�������������ا �أق�������������������س���������اه م����������ن ف����ج����ر

�ل������ذي و������س�����ف  يف  �ل������ق������ول  ي�����ح�����ار 
الق�������������ي�������������ت م����������������ن ه��������ج��������ري

زل�����������������ت ال  م�������ق�������ول�������ة  وق���������ل���������ت 
م���������������ّدك���������������ر� ب���������ه���������ا ده�������������ري

��������س�������در� ت��������������رى  �أن  حم��������������ال 
�أح�������������ن ع�����ل�����ي�����ك م��������ن �������س������دري
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ب����������������ربك ي������������ا م��������ن��������ى ع������م������ري

�إل�����������������ه �ل����������ك����������ون �أو�����������س����������اين

ر��������������س�������������اوؤك ��������س�������ر ت����وف����ي����ق����ي

وح���������ب���������ك وم�������������������ص �إمي���������������اين

و���������س��������دق دع��������ائ��������ك �ن�����ف�����رج�����ت

ب�������������ه ك�����������رب�����������ي و�أح�������������������������ز�ين

ي�������������س������اط������رين ال  ود�دك 

ب�����������ه �أح������������������د م�����������ن �ل�����ب�����������س�����ر

ق���ل���ب���ي يف  �ل�����ن�����ب�����������ص  ف���������اأن���������ت 

ب���������س����ري يف  �ل��������ن��������ور  و�أن����������������ت 

����س���ف���ت���ي يف  �ل������ل������ح������ن  و�أن�����������������ت 

ب�������وج�������ه�������ك ي�����ن�����ج�����ل�����ي ك����������دري

�إل�����������ي�����������ك �أع���������������������ود ي�����������ا �أم�����������ي

غ�����������د� �أرت�������������������اح م��������ن �����س����ف����ري

وي�������������ب�������������د�أ ع���������ه���������دي �ل��������ث��������اين

وي��������زه��������و �ل�����غ�����������س�����ن ب�����ال�����زه�����ر
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اأناجي احلق

ل����ي����ل يف  �حل���������������ق  �أن��������������اج��������������ي 
ب�����ه�����ي�����م �أ������������س�����������دق �ل�����ن�����ج�����وى

ق����ل����ب م������������ن  �هلل  و�أدع���������������������������و 
������س�����ل�����ي�����م ي������ط������ل������ب �ل������ت������ق������وى

ظ��������رف يف  �����������س����������رت  �ل����������ه����������ي 
ع���������س����ي����ب ف�����اك�����������س�����ف �ل����ب����ل����وى

ف���������ي���������ا رب������������������ي �أن����������������������ا ع�����ب�����د
ي�����ق�����وى ال  �ل�������������س������ي������م  ل��������������رد 

�أم���������������ري يف  رب���������������ي  �أع�����������ن�����������ي 
ت�������ل�������وى ال  �ل�����������������ر  ف���������ك���������ف 

م����������������������اذي �أن����������������������ت ي���������ارب���������ي
�ل�����ب�����ل�����وى يف  �أن���������������ت  رح��������ي��������م 

�إل���������������ه���������������ي ف������������������������ارج �ل��������ه��������م 
وي����������ا م��������ن ت���������س����م����ع �ل���������س����ك����وى

ف���������ه���������ذ� �ل�������ل�������ي�������ل �أ��������س�������ن�������اين
ب�����������ط�����������ول م�����������ال�����������ه ج��������������دوى

�أن��������������������ا م������������ازل������������ت م�����ل�����ت�����اع�����ا
وق�������ل�������ب�������ي ب���������االأ����������س���������ى ي�����ك�����وى
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ف�������������اأي�������������ام �ل�����������ه�����������اد جت��������ري
و�أع����������������م����������������ار ل��������ن��������ا ت������ط������وى

�إل�����������������ه�����������������ي ه����������������������ذه ح�����������ال
�����س����ع����ي����ف ف������اق������ب������ل �ل�������دع�������وى

ف������ل������م������ا �ن��������ت��������اب��������ن��������ي �����س����ع����ف
�ل���������س����ك����وى يف  �هلل  ق�����������س�����دت 

مي��������������وت �ل���������ي���������اأ����������ص م�����غ�����ل�����وب�����ا
ت�������ط�������وى ل��������������ه  و�أور�ق 

ق���ل���ب���ي يف  �ل���������������س�������وق  وي������ح������ي������ا 
وي�����ب�����ق�����ى �الأن�������������������ص و�ل�����������س�����ل�����وى

و�أي���������������ام���������������ي �ل���������ت���������ي مت���������س����ي
ب��������ه��������ا �أم��������ن��������ي��������ت��������ي ت������ق������وى

�أت����������������������اين ط��������ي��������ف �أح��������ب��������اب��������ي
ف���������اأه���������ف���������و� دومن����������������ا ج����������دوى

ف�����������������س��������رب� �أي�����������ه�����������ا �ل�����ق�����ل�����ب
ي���������روى ال  �ل������������������روح  ح��������دي��������ث 

�إم������ع������ان������ا �ل�������������س������رب  يف  وزد 
ف������ف������ي �ل�������������س������رب ل������ن������ا �����س����ل����وى
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�������س������اأب������ن������ي ل�����ل�����م�����ن�����ى �����س����رح����ا
ع������ل������ى �الإمي���������������������ان و�ل������ت������ق������وى

ت���������س����ب����ي����ح �ل�������ل�������ي�������ل  يف  ول 
جن������وى ل  �الأ����������س���������ح���������ار  ويف 

������س�����ب�����ي�����ل �ل�������ر��������س�������د م����ن����ه����اج����ي
وق���������������س�������دي م�����ن�����ه�����ل �ل�����ت�����ق�����وى

و�أه������������������������وى �ل��������������ر ي�����������ا رب�������ي
ك�������م�������ا ك����������ل �ل�������������������ورى �أه�������������وى

ال�سني لنا

ل�����������س�����ني ل�������ن�������ا, و�ل���������ع���������رب ل���ن���ا
ل���ن���ا و�ل�������ك�������ل   , ل�����ن�����ا  و�ل������ه������ن������د 

�أ������س�����ح�����ى �الإ���������س��������ام ل����ن����ا دي����ًن����ا
وج�����م�����ي�����ع �ل��������ك��������ون ل�����ن�����ا وط����ن����ا

ن��������ور ل��������ن��������ا  �هلل  ت��������وح��������ي��������د 
�أع���������ددن���������ا �ل�������������روح ل�������ه ����س���ك���ن���ا

مت����ح����ى وال  ي����������������زول  �ل����������ك����������ون 
�����س����وؤددن����ا ����س���ح���ائ���ف  �ل�����ك�����ون  يف 
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م����ع����اب����دن����ا �الأر�����������������ص  يف  ب����ن����ي����ت 
ك���ع�������ب�������ت�������ن���ا �الأول  و�ل������ب������ي������ت 

ن����ح����ف����ظ����ه ب�������ي�������ت  �أول  ه�����������و 
ب�����ح�����ي�����اة �ل��������������������روح وي���ح���ف���ظ�������ن���ا

ت����رب����ي����ن����ا �ل�������������س������ي������ف  ظ����������ل  يف 
وب������ن������ي������ن������ا �ل��������ع��������ز ل�����دول�����ت�����ن�����ا

ع�����ل�����م �الإ����������س���������ام ع�����ل�����ى �الأي�����������ام
���������س��������ع��������ار �ل����������ج����������د ل����ل����ت����ن����ا

ب������ه������ال �ل����ن���������س����ر ي�����������س�����يء ل���ن���ا
ومي��������ث��������ل خ�����ن�����ج�����ر �����س����ط����وت����ن����ا

ل���ه ك������������ان  �ل�����������س�����ل�����م  و�أذ�ن 
ه��م��ت��ن��ا م������ن  ������س�����دى  �ل������غ������رب  يف 

ق�������ول�������و� ل���������س����م����اء �ل�������ك�������ون ل���ق���د
ط������اول������ن������ا �ل�����ن�����ج�����م ب���رف���ع���ت���ن���ا

ي��������ا ده�����������ر ل������ق������د ج�������رب�������ت ع���ل���ى
ن���������������ر�ن �ل���������������س�������دة ع����زم����ت����ن����ا

ي����غ����رق مل  �ل������ب������اط������ل  ط��������وف��������ان 
ق����وت����ن����ا �����س����ف����ي����ن����ة  �ل������������وف  يف 
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ي���������ا ظ���������ل ح���������د�ئ���������ق �أن������دل�������������ص

�أن�����������س�����ي�����ت م������غ������اين ع�������س���رت���ن���ا

وع�������ل�������ى �أغ�������������س������ان������ك �أوك��������������ار

ع�������م�������رت ب������ط������ائ������ع ن���������س����اأت����ن����ا

ي��������ا دج������ل������ة ه��������ل �����س����ج����ل����ت ع���ل���ى

������س�����ط�����ي�����ك م����������اآث����������ر ع�����زت�����ن�����ا

�أم������������و�ج������������ك ت���������������روي ل����ل����دن����ي����ا

وت������ع������ي������د ج���������و�ه���������ر �����س����رت����ن����ا

ي�����ا �أر�����������ص �ل�����ن�����ور م�����ن �حل����رم����ني

وي��������������ا م���������ي���������اد �����س����ري����ع����ت����ن����ا

رو���������������ص �الإ������������س�����������ام ودوح�������ت�������ه

دم������ن������ا رو�ه���������������������ا  ظ�������ل�������ك  يف 

وحم������م������د ك����������ان �أم������������ر �ل�����رك�����ب

ي�������ق�������ود �ل���������ف���������وز ل����ن���������س����رت����ن����ا 

�ل�������ه�������ادي حم������م������د  ���������س�������م  �إن 

ل���ن���ه�������س���ت���ن���ا �الآم��������������������ال  روح 
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فــــارتـــق

�أف����ق����ا و�أرق  �ل��������ر  يف  ف������ارت������ق 
م�س�ل�ما  ت�ب�غ��ي  �ل�����ع�����ل�����ي��������اء  �إن��������ه�����ا 

�أن���������ت ع���ن�����������و�ن الأم�����������ج�������اد �الأُل�����������ى
�ل�سما يف  و����س��ع��د  �الأوح�����ال  ف��اه��ج��ر 

ل�������ن ت���������رى ي���وم�������ا وجن�����������م���ك �آف�������ل
ق��دم��ا �م����ص  و  �ل��ر�ي��ات  ف�ارف��ع 

�أ�������س������رج �ل���ق���ن���دي���ل و�أ�����س����ع����ل ه��م��ة
�أظ�ل��م�ا م�ه�م�ا  �الأه�����������و�ل  و�رك��������ب 

وك����ن دوم�����������ا  �ل�����ع�����زم  ف���������ارت���������ق يف 
م�ل�ه��م�ا رم�����ز�  �ل�����ن�����ا���ص  ف�����ي  �سام�ة 

�أف����ق����ا و�رق����������ى  �ل�������ر  ف�����ارت�����ق يف 
م�س�ل��ما ت�ب�غ��ي  �ل�ع�ل�ي��اء  �إن��������ه�����ا 

�أن���������ت ع���ن�����������و�ن الأم�����������ج�������اد �الأول�����������ى
�ل�سم�ا يف  ��سعد  و  �الأوح����ال  فاهجر 

م����ن ي���������روم �ل�������م���ج���د ي�������ج���ري �أدم�����ع
م�ع�ت�م�ا ل�ي�ا  �ل�ل�ي�ل  ج��ن�����ح  ت�ح�ت 

�ل���ع���د� وج�����ه  يف  �ل�������ن���ق���ع  ي�����ث�����ي�����ر  �أو 
م�ح�ك�م��ا �س���ح���ر�  لل�ج��ن���ات  �إن 
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ك��ن و  دوم�����������ا  �ل�����ع�����زم  يف  ف�������ارت�������ق 
م�ل�ه�م�ا رم�����ز�  �ل�����ن�����ا���ص  ف�����ي  �س�ام�ة 

�أف����ق����ا و�رق����������ى  �ل�������ر  ف�����ارت�����ق يف 
م�س�ل��ما ت�ب�غ��ي  �ل�ع�ل�ي��اء  �إن��������ه�����ا 

�أن���������ت ع���ن�����������و�ن الأم�����������ج�������اد �الأُل�����������ى
�ل�سما يف  و����س��ع��د  �الأوح�����ال  ف��اه��ج��ر 

وطني يا وطن الإ�سالم

وط�������ن�������ي ي��������ا وط�����������ن �الإ���������س��������ام

ي���������ا م������ه������د ج�����م�����ي�����ع �الأدي�����������������ان

�أح�����ب�����ب�����ت�����ك ي�������������������ا وط������ن������ي ح���ب���ا

ي���������������روى م���������ن ن������ب������ع �الإمي���������������ان

ق����ب����ل����ت����ه م��������ك��������ة  يف  وط����������ن����������ي 

ع���رو����س���ت���ه �ل����ق����د�����ص  ����س���ت���ب���ق���ى  و 

������س�����ري�����ع�����ت�����ه �هلل  ك���������ت���������اب  و 

م������ك������ان و  زم������������������ان  ك�����������ل  يف 

وط�������ن�������ي ي��������ا وط�����������ن �الإ���������س��������ام

ي���������ا م������ه������د ج�����م�����ي�����ع �الأدي�����������������ان
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�أح������ب������ب������ت������ك ي���������ا وط��������ن��������ي ح���ب���ا
ي���������������روى م���������ن ن������ب������ع �الإمي���������������ان

�الأوح���������د �الإ�������س������ام������ي  وط�����ن�����ي  يف 
مب����ح����م����د �إال  ق��������������������دوة  ال 

�أ������س�����ود �أو  الأب�����ي�����������ص  ف���������س����ل  ال 
و�ل�������ن�������ا��������ص ج����م����ي����ع����ا �إخ������������و�ين

وط�������ن�������ي ي��������ا وط�����������ن �الإ���������س��������ام
ي���������ا م������ه������د ج�����م�����ي�����ع �الأدي�����������������ان

�أح�����ب�����ب�����ت�����ك ي�������������������ا وط������ن������ي ح���ب���ا
ي���������������روى م���������ن ن������ب������ع �الإمي���������������ان

ب�������ال�������دي�������ن ن�����ح�����ق�����ق وح�����دت�����ن�����ا
وب���������������ه ن���������������س�������رج�������ع ع�����زت�����ن�����ا

�أم������ت������ن������ا �ل����������ع����������امل  ت��������ق��������ود  و 
ت�������ه�������دي�������ه ب��������ه��������دي �ل����������ق����������ر�آن

وط�������ن�������ي ي��������ا وط�����������ن �الإ���������س��������ام
ي���������ا م������ه������د ج�����م�����ي�����ع �الأدي�����������������ان

�أح�����ب�����ب�����ت�����ك ي�������������������ا وط������ن������ي ح���ب���ا
ي���������������روى م���������ن ن������ب������ع �الإمي���������������ان
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و�سف الدنيا

�ل���������ع���������ال �إىل  �ن���������ه�������������������ص 
ت��������ب��������ال وال  و�أق�����������������ب�����������������ل 

وخ����������������������ذ م����������������ن �ل��������������زم��������������ان
ح������������ًظ������������ا ف��������������اأن��������������ت ف����������اين

�ل�����������������������������������������������������������ه����م����م �ل�����������ع���ل���ي���ة
و�ل��������������������ه��������������������ج �الأب����������������ي����������������ة

ت���������������������ق���������������������رب �ل������������ن������������ي������������ة
�الأم����������ن����������ي����������ة �أو  م����������ن����������ك 

�ل��������������ج��������������د ب����������ال����������خ����������اط����������رة
و�ل�������ن���������������س�������ر ب������ال�������������س������اب������رة

�ل�������ع�������زل�������ة يف  ر�ح��������������������ة  ك������������م 
�ل�������ع�������ط�������ل�������ة يف  وع�������������م�������������ل 

ل����������ي���������������������ص ي����������������������������دوم ح������������ال
���������س��������ح��������م �ل������������ن������������ى ه��������������ز�ل

غ�����ف�����ل�����ة يف  ل��������������ل��������������ورى  م��������������ا 
ق�������������د خ�������������دع�������������و� ب������ال������ه������ل������ة

ي������ع������ق������ل ل����������ب����������ي����������ب  �أال 
ي�����������������س��������األ ج������������ه������������ول  �أال 
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ري���������ب���������ة يف  �أ�أن�����������������������ت�����������������������م 
م������������ا �أع������������ظ������������م �ل�����������س�����ي�����ب�����ة

دن���������������ي���������������اك���������������م ح�������ب�������ي�������ب�������ة
حل���������������س�������ن�������ه�������ا و�ل�������ط�������ي�������ب�������ة

ل������������ك������������ن������������ه������������ا غ������������������������������د�رة
خ��������������������د�ع��������������������ة غ���������������������������ر�رة

ل����������ي���������������������ص ل������������ه������������ا ح������ب������ي������ب
زو�ل�������������������������ه�������������������������ا ق�����������ري�����������ب

ك������������ال������������وم�������������������������ص �ل��������ب��������غ��������ي
زي ك���������������������ل  ت�����������ل�����������ب�����������������������ص 

خ���������������ل���������������وب���������������ة خ���������������و�ن���������������ة
ل��������ي�����������������ص ل����������ه����������ا �أم������������ان������������ة

ع�����������������زي�����������������زه�����������������ا ذل�����������ي�����������ل
ك����������������ث����������������ره����������������ا ق��������ل��������ي��������ل

ت���������������ف���������������رق �الأح��������������ب��������������اب��������������ا
ت�����������������س��������ت��������ت �الأت������������������ر�ب������������������ا

ح����������������������رب ل�����������������ن ��������س�������ال�������ه�������ا
مت��������������������ل م��������������������ن الزم�������������ه�������������ا
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ل������������������ق������������������اوؤه������������������ا ف���������������������ر�ق
وع�������������ر��������������س�������������ه�������������ا ط�������������اق

وو��������������س�������������ال�������������ه�������������ا ع���������ن���������اء
ووع������������������������ده������������������������ا وع�����������ي�����������د

ع������������ق������������وده������������ا م������ن������ق������و�������س������ة
�������������������س������������������دوده������������������ا ب��������������اء

�������������س������������ر�ب������������ه������������ا �������������س������������ر�ب
ع�����������ه�����������وده�����������ا م�������رف�������و��������س�������ة

ف�����ف�����ت�����ن�����ة �أق�����������ب�����������ل�����������ت  �إن 
ن����������ع����������ي����������م����������ه����������ا ع���������������������ذ�ب

�أخ�������������اق�������������ه�������������ا م��������ذم��������وم��������ة
ف����م����ح����ن����ة �أدب����������������������������رت  �أو 

ي��������ح��������ظ��������ى ب���������ه���������ا �ل���������ه���������ال
ل������������ذ�ت������������ه������������ا م�������������س������م������وم������ة

ي���������������س�������ق�������ى ب���������ه���������ا �ل������ل������ب������ي������ب
وي�������������ت�������������ع�������������ب �الأري�������������������������������ب

ف���������خ���������ل ع��������ن��������ه��������ا ي��������������ا ف�����ت�����ى
م������ت������ى. �إىل  م��������ت��������ى  �إىل 
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اأتيناكم اأتيناكم

�أت����������ي����������ن����������اك����������م �أت��������ي��������ن��������اك��������م
ف����������ح����������ي����������ون����������ا ن������ح������ي������ي������ك������م 

ب������اأح������ل������ى ج�������م�������ٍع ي��������ا �أح�������ب�������اب 
ق���������������د ج��������ئ��������ن��������ا ن�����ه�����ن�����ي�����ك�����م 

وج����������������������وه م��������������ا �أح���������ي���������اه���������ا 
ع�������ل�������ى �الأف�������������������������ر�ح ن����ل����ق����اه����ا 

ع�������رف�������ن�������اه�������ا  و�أرو�ح 
ب��������اري��������ك��������م  �هلل  ت�����������ع�����������اىل 

ل���������ق���������ان���������ا ف���������ي���������ه �إن�������������������س���������اد 
وم����������وع����������ظ����������ة و�إر����������������س���������������اد 

�إ�����������س����������ع����������اد  �هلل  وذك�����������������������ر 
ف������ي������ح������ي������ي������ن������ا وي�����ح�����ي�����ي�����ك�����م 

ت������������ب������������ارك رب����������ن����������ا ع������ر�������س������ك 
ومت��������������م ب������ال������ه������ن������ا �أن�������������س������ك 

وك���������������رث ب�������ال�������ت�������ق�������ى ع�����ر������س�����ك 
وب��������������������������ارك رب�����������ن�����������ا ف�����ي�����ك�����م 

ع��������ل��������ى �ل���������ت���������ق���������وى جت����م����ع����ن����ا 
ع����������ن �ل������ف������ح�������������س������ا ت�����رف�����ع�����ن�����ا 



691

حديقة الفقرات الثقافية

�أم�������ت�������ع�������ن�������ا  �هلل  وذك�����������������������ر 
ع�������ل�������ى �أن������������غ������������ام ������س�����ادي�����ك�����م 

ل�������ق�������اء �ل�����������س�����ح�����ب م��������ا �أح����������اه 
�هلل  ل����������وج����������ه  ك���������������ان  �إذ� 

ع�����ل�����ي�����اه  يف  �هلل  ����������س���������األ���������ت 
ل���������ك���������ل �ل�����������������ر ي������ه������دي������ك������م 

بقراآين

ب��������������������ق��������������������ر�آين و�إمي����������������������������اين 
وت������������ك������������ب������������ر�ت �إخ����������������������و�ين 

�أه�������������������ز �ل���������ك���������اف���������ر �ل������������اين 
و�أح������������م������������ي م�������ن�������ه �أوط�����������������اين 

ع�����������و�ط�����������ف�����������ن�����������ا ب�����������ر�ك�����������ني 
ت������������ث������������ور وم�����������ال�����������ه�����������ا ح�����ني 

وي�����������زك�����������ي ع�������زم�������ن�������ا �ل�������دي�������ن 
و�ل�������������س������ان  �ل������ع������ل������ي������اء  �إىل 

ل�������������ن�������������ا مب�����������ح�����������م�����������د م�������ث�������ل 
وب����������االأ�����������س����������ح����������اب ن����ت���������س����ل 
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������س�����ن�����ف�����ع�����ل م������ث������ل م���������ا ف����ع����ل����و� 
ب������������ب������������در ي�������������������وم ف����������رق����������ان 

ه�����������و �الإ����������������س���������������ام ر�ف�������ع�������ن�������ا 
ول�������������������اأجم�������������������اد د�ف��������ع��������ن��������ا 

غ������������������ًد� ت������������������دوي م������د�ف������ع������ن������ا 
ت����������������دك م��������ع��������اق��������ل �ل������������اين 

م������������ن �ل��������������ح��������������ر�ب ن����ن����ط����ل����ق 
ول������������ل������������خ������������ر�ت ن�����������س�����ت�����ب�����ق 

�أ�������������������س������������������وًد� ح������������ني ن����ن����ب����ث����ق 
ل������������ن������������درك ك������������ل ������س�����ي�����ط�����ان 

همنا من�سي ونعلي راية القراآن

ه���������م���������ن���������ا ي����������������ا �إخ��������������وت��������������ي 
�أم����������ت����������ي  ت���������������������س����������ود  �أن 

�ل������ق������م������ة  يف  ُت����������������������رى  �أن 
حت��������������م��������������ل �ل���������������������ق���������������������ر�آن 

ن�������ق�������ت�������دي  �أن  ه���������م���������ن���������ا 
ب�����������ال�����������ر������������س�����������ول �الأجم�������������������د 
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�ل��������غ��������د  يف  ن�������������ف�������������وز  ك���������������ي 
ب������������ر�������������س������������ى �ل����������رح����������م����������ن 

ي������������������ا �������������س������������ب������������اب ه������م������ن������ا 
ع���������زن���������ا  ي���������������ع���������������ود  �أن 

ل��������ل��������دن��������ا  ت��������������ع��������������ود  �أن 
ن���������������������س����������م����������ة �الإمي�������������������������������ان 

�أك�����������������رب  �هلل  رددو� 
�إخ��������وت��������ي ف����ال���������س����ب����ح �أ�����س����ف����ر 

وظ��������������������ام �ل��������ك��������ف��������ر �أدب����������������ر 
�الآذ�ن  ف��������������ارف��������������ع��������������و� 

ه��م��ن��ا من�����س��ي ون��ع��ل��م ر�ي�����ة �ل���ق���ر�آن 
�الإمي��ان  ذرى  تعلو  �أن  �ل��ك��ون  يف  همنا 

مكان  ك��ل  يف  �الإن�����س��ان  ي�سعد  �أن  همنا 
�الآذ�ن  برديد  �لدنيا  ت�سعد  �أن  همنا 

يا �سباب قد اأنابا

ي����������ا ��������س�������ب�������اًب�������ا ق����������د �أن���������اب���������ا
����س��ت��ج�����������������������������اب��������������������ا �هلل  و�إىل 
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�ل�������ث�������و�ب�������ا  ي��������رج��������و  م����������ن  �إن 
ب�����ال�����������س�����ع�����اب�����ا  ي����������ب����������ال  ال 

فاحت�ساًبا يف �أذى �حلق �حت�سابا
ف��������اح��������ت��������ك��������اًم��������ا ل��������اأ���������س��������ول 

و�إق������������������ت������������������د�ًء� ب������ال������ر�������س������ول 
�ل�������ع�������ق�������ول  م����������ت����������اه����������ات  يف 

ل�������ي���������������ص غ��������ره��������م��������ا دل������ي������ل 
�سنة �لهادي ومن يحيي �لكتاب

ق�����������د ر�أي������������ن������������ا �حل��������������ق ع�����������ًز� 
ف���������ج���������ززن���������ا �ل�����������������س��������ر ج��������ز�

ت���������������رد� ق���������������د  غ��������������������او  رب 
�أز�  �ل���������������س�������ي�������ط�������ان  �أزه 

فافتح �ليوم له درًبا وبابا
م����������������ن ������������س�����������ن�����������اه ن������ت������ل������ق������ى 

غ������رق������ى  �حل��������������ق  يف  ن�����������ر  مل 
ق��������د �����س����ق����ق����ن����ا �ل�������������س������در ����س���ق���ا 

ف���������زرع���������ن���������ا �ل��������ق��������ل��������ب ح����ق����ا 
وجنينا منه ر�سد� و�سو�با
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�إمن���������������������ا �ل����������ك����������ف����������ار رج���������������ص 
ف�����اأن�����������س�����و�  �هلل  ن�������������س������و�  ق��������د 

ل�����ي�����ت�����ه�����م ي����������وًم����������ا �أح���������������س�������و� 
ل����������ن ت����������������و�ق �ل����������ن����������ار ن����ف���������ص 

يوم قالو� ليتنا كنا تر�با
رب�������������ن�������������ا �إن�������������������������ا �أت���������ي���������ن���������ا 

وع��������ل��������ى �ل������������������درب �ق����ت����ف����ي����ن����ا 
غ���������������ر ب���������������ي م���������������ا ن�������وي�������ن�������ا

جن�������ع�������ل �الإخ�������������ا��������������ص ع����ي����ن����ا 
فارحم �للهم عبًد� قد �أنابا

فتية احلق اأنيبوا

ف��������ت��������ي��������ة �حل�����������������ق �أن���������ي���������ب���������و� 
�������س�����ت�����ج�����ي�����ب�����و�  �هلل  و�إىل 

ق���م���ن���ا  �ل��������دي��������ن  ب���������������س�������اأن  �إن 
ج��������اءن��������ا �ل�����ن�����������س�����ر �ل�����ق�����ري�����ب 

�أي����������ه����������ا �ل�������ف�������ت�������ي�������ان ��������س�������رو� 
�ل�������������س������ر  �هلل  يف  ك�����������������ان 

ح�����ت�����ى  �هلل  يف  ب���������������������س����������رو� 
ي�������ع�������ل�������م �حل��������������������ال �ل������ط������ر 
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م����������ن ���������س��������و�ك��������م ي����������ا ������س�����ب�����اب
�����س����ع����اب  ي���������وًم���������ا  ده�����������ت  �إن 

�أن������������ت������������م �الآم��������������������������ال ت������رج������ى 
�أن��������ت��������م �الأ�����������س����������د �ل����غ���������س����اب 

ق������ل������ًب������ا  هلل  �أخ����������ل���������������������س����������و� 
و�ع�����������ب�����������دو� �ل�������رح�������م�������ن رًب���������ا 

ك���������������ل م���������������ن وف�������������������ى ب�����ع�����ه�����د 
ق�������رًب�������ا  �ل���������رح���������م���������ن  ز�ده 

�أج����������م����������ع����������و� ب���������������اهلل �أم���������������ر� 
وع���������ل���������ى �ل�������������ك�������������روه �������س������رب� 

�إال  �ل�������������������رب  ي������������ن������������ال  ل���������������ن 
م�������ن ع�����ل�����ى �ل�����������س�����رب ������س����ت����م����ر� 

ت��������ت��������ل��������ى  �آي  �إن 
�إال  ل�������ي���������������ص  �أم���������������������ر  ه�������������ي 

ن�����ل�����ب�����ي  �أن  وع���������ل���������ي���������ن���������ا 
�أم�������ل�������ى  �هلل  ر������������س�����������ول  م�����������ا 

و�أط��������ع��������ن��������ا �������س������م������ع������ن������ا  �إن 
ع�����ن�����ا  �ل�����������ه�����������م  ك�������������ل  ز�ل 
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ح�����ق�����ا  �هلل  �أط��������������������������اع  م�������������ن 
ن�����������������ال ح�����������ًق�����������ا م�������������ا مت�����ن�����ى 

منهاج امل�سلم

ح�����������م�����������د� ل�����������رب�����������ي �ل������ن������ع������م
�أوج����������������������������������دين م���������������ن ع����������دم 

زودين  ب�������������������������ن�������������������������وره 
ع����������ل����������م����������ن����������ي ب��������ال��������ق��������ل��������م 

ت�����ن�����ق�����������س�����ي  ال  �أالوؤه 
ي���������ح���������وط���������ن���������ي ب���������ال���������ك���������رم 

م�����������ن رزق������������������ه م���������������دى �حل������ي������ا 
وم�����ط�����ع�����م�����ي  م���������������س�������رب�������ي  ة 

ه��������������و �ل�����������������������ذي ي�����ح�����ف�����ظ�����ن�����ي 
و�������س������ق������م������ي  ��������س�������ح�������ت�������ي  يف 

ه��������������و �ل������������������������ذي ي��������ر���������س��������دين 
ل����������ل����������خ����������ر و�ل������������ت������������ق������������دم 

�أح�������������������ب م�������������س������ل������ك �ل��������ه��������دى 
ون�����������ه�����������ج دي�����������ن�����������ي �ل������ق������ي������م 
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ي�����������دي  ح��������������������������ازت  م����������������ا  هلل 
ودم���������ي  وروح������������������ي   .. م������������ال 

ل���������������ه �����������س����������ات����������ي �أب������������������������ًد� 
م������������ع������������ر�ج ق��������ل��������ب �ل�����������س�����ل�����م 

ي������������������ع������������������رف ح���������������������ق رب��������������ه 
وي�������������رت�������������ق�������������ي ل������������اأجن������������م 

�ساأغدو كبرًيا

�����س����غ����ر �أن����������ا �ل������ي������وم ل����ك����ن غ������ًد� 
������س�����اأغ�����دو ك�����ب�����ًر� ب����������اإذن �الإل�������ه 

�ل���ن���ى  رف����ي����ع   .. �ل����ط����م����وح  ع���ظ���ي���م 
�أح���������ب �ل�����ع�����ال و�أب������ن������ي �حل����ي����اة 

�أح�������ق�������ق م����ه����م����ا �����س����م����ت غ���اي���ت���ي 
�ل����ه����د�ة درب  �حل������ق  يف  و�أ�����س����ل����ك 

ك��ب��ر  ق����ل����ب����ي  ول�����ك�����ن   ... �����س����غ����ر 
وع�����زم�����ي ق�������وي ي��������دكُّ �ل�������س���ع���اب 

�حل���ث���ي���ث  �����س����ع����ي  �أخ�����ل�����������ص  وهلل 
ط���ري���ق���ي �ل����ه����دى ورف���ي���ق���ي �ل��ك��ت��اب 
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�أ������س�����ر ع���ل���ى �ل���ن���ه���ج ف������وق �ل������ذرى 
و�أرت�������������اد ب���ال���ع���ل���م ك�����ل �ل�����رح�����اب 

م�����س��ت��ق��ب��ل��ي  و�أ�����س����ن����ع   .. ����س���اأم�������س���ي 
ف��������ي��������ارب ح������ق������ق ب��������ه م�����اأم�����ل�����ي 

و�أل������ه������م ف������������وؤ�دي ����س���ب���ي���ل �ل����ف����اح 
ف����اأ�����س����ع����د ن����ح����و �ل�����غ�����د �الأم�����ث�����ل 

ف�������اأغ�������دو ب������ه ������س�����احًل�����ا م�������س���ل���ًح���ا 
م��ن��ه��ل��ي  �ل���ت���ق���ى  ون��������ور   .. ج���ل���ي���ًا 

العبودية هلل

ت����ت����و�����س����اأ ف����دي����ن����ك دي��������ن ط���ه���ور 
و������س�����ل ������س�����اة �ل����ت����ق����ي �ل�������س���ك���ور 

�ل���������س����وع  والء  �أخ�����ل�����������ص  وهلل 
و����س���دق �ل�����س��وع وح�����س��ن �حل�����س��ور 

ف�������������اإن �ل�������ع�������ب�������ادة ح��������ق �الإل�����������ه 
ون����ور  وه�����ي ج�����ال   .. �ل���ع���ب���د  ع���ل���ى 

�ل�������س���ج���ود  وب������ني   .. �ل�����رك�����وع  وب������ني 
ت��ط��ي��ب �ل���ن���ف���و����ص وي����ن����دى �ل�����س��ع��ور 

وت�������ع�������رج ب��������ال��������روح �أ������س�����و�ق�����ه�����ا 
ف����ت����زك����و ب����ح����ب �الإل������������ه �ل����غ����ف����ور 
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وي����ع����ل����و �ل�������دع�������اء ل�������رب �ل�������س���م���اء 
ورب��������ك ي�������س���م���ع جن������وى �ل�������س���دور 

و����س���ب���ح���ان م����ن ي�����س��ت��ج��ي��ب �ل����دع����اء 
�ل��ن�����س��ر  ون����ع����م   .. �ل�������ول  ف���ن���ع���م 

لغتي الف�سحى

ل�����غ�����ت�����ي �ل�����ف�����������س�����ح�����ى ل���������س����اين 
وه�����������������ي ع�������ق�������ل�������ي وج���������ن���������اين 

ع������ري������ق  �أ�������������س������������ل  ل  وه���������������ي 
ق������������د من������������ا ع������������رب �ل����������زم����������ان 

�ل������ف������ر  ب��������ه��������ا  �هلل  �أن�����������������������زل 
ق��������������ان و�ل���������������س�������ب�������ع �ل�������ث�������اين 

���������س��������رف��������ت ب���������ال���������وح���������ي ح����ت����ى 
غ��������������ار م������ن������ه������ا �ل��������ف��������رق��������د�ن 

ف����������ه����������ي ل����������ل����������دي����������ن وع���������������اء 
������س�����ي�����غ م��������ن ������س�����ح�����ر �ل�����ب�����ي�����ان 

وه�����������������������ي ل����������ل����������ع����������م ب���������ح���������ار 
ح�������������س������ان  خ���������������������ر�ت  ذ�ت 
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وه������������������ي ل������������������������������اآد�ب ������س�����ف�����ر 
ر�ئ����������������������ع ع������������������ذب �ل���������ع���������اين 

ك������������������ل ف������������������ن �أب������������دع������������ت������������ه 
د�ين  �ل���������ع���������ط���������اء  رو������������س�����������ه 

ع�����ق�����ي�����ًم�����ا  ي�����������وًم�����������ا  ت�������ك�������ن  مل 
ت�����ع�����اين  �ل�������ع�������ج�������ز  م����������ن  �أو 

ول���������ه���������ا �ل�������������س������ب������ق ع�������ل�������ى ك����ل 
�ل��������ل��������غ��������ى ي����������������وم �ل����������ره����������ان 

وه�������������������ي و�الإ����������������������س���������������������ام يف 
م�������ق�������رن�������ان  �ل����������ع����������ا  درب 

اليوم الأول

ي�����������������������������������������������������������������������������������وم  �أول 
�أن�����������������������������������������������������������������������س�����اه  ال 

ف�������������������������������ي م�����������در������������س�����������ت�����������ي 
ط��������������������������������������اب ��������������س�������������ن�������������اه 

�أح��������������������������م��������������������������ل ك���������ت���������ب���������ي 
ف�����������������������������������ي حم���������ف���������ظ���������ت���������ي 
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درب������������������������������������������������ك درب�����������������������������ي 
ي�������������������������ا م�������������در��������������س�������������ت�������������ي 

�أب����������������������������������������������������ري ق���������ل���������م���������ي 
ب�������������������ال����������م�������������ب����������������������������������ر�ة 

ف��������������������ه��������������������و رف�������������ي�������������ق�������������ي 
ط������������������������������������ول ح������������ي������������ات������������ي 

ه������������������������������������������������ذ� �أل������������������������������������ف 
ه�������������������������������������������������������ذ� ب����������������������������اء 

�ل���������������������� ن�������������ط�������������ق  �أول 
�����������������������ح����������������������رف ه�������������ج�������������اء 

�هلل  ب�����������������������ا������������������������س�����������������������م 
�أب�����������������������������������������������د�أ در���������������س��������������ي 

ح�����������������������������������ب �ل����������������ع����������������ل����������������م 
مي�������������������������������������اأ ن����������ف���������������������س����������ي 

القراآن .. كتاب اهلل

�أت�������������ل�������������وه  �هلل  ك�������������ت�������������اب 
ب�������������اإح�������������ك�������������ام و�إت��������������ق��������������ان 



703

حديقة الفقرات الثقافية

ف�������ي�������م�������ن�������ح�������ن�������ي ه��������د�ي��������ت��������ه 
وي�������ف�������ت�������ح �����������س����������دره �حل����������اين 

ي����������ه����������ذب����������ن����������ي ب������ح������ك������م������ت������ه 
وي��������ع��������ظ��������م ف��������ي��������ه �إمي����������������اين 

ت�������������ك�������������اأُين  �هلل  وع���������������������ني 
وت��������رع��������اين   .. ب�����������س�����ح�����ب�����ت�����ه 

ه����������و �ل��������������ق��������������ر�آن خ����������ر ه�������دى 
ت������ب������ي������ان  خ�������������ر  يف  �أت���������������������ى 

ل�����ب  ذي  ك�������������ل  ف����������اأع����������ج����������ز 
وع�����������رف�����������ان  ع���������ل���������م  وذي 

ب��������ه ي��������ا �إخ���������وت���������ي �ع����ت���������س����م����و� 
ف��������ف��������ي��������ه ع������������������زة �ل�����������������س��������ان 

�������س������رع������ت������ه  م���������ن���������ه���������اج  ويف 
����������س���������ع���������ادة ك�����������ل �إن�����������������س��������ان 

ي�������������س������م �ل����������دي����������ن و�ل�������دن�������ي�������ا 
ع���������ل���������ى ب�������������ر و�إح�����������������������س�����������ان 

وف��������ي��������ه �ل���������ف���������وز و�ل������ب�������������س������رى 
ور������������س�����������و�ن   .. ب������ت������م������ك������ني 
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العلـم

�ل����������ع����������ل����������م ن��������������������ور وه���������������دى
�أ����������س���������ع���������ى �إل������������ي������������ه �أب���������������د�

�أط�����������ل�����������ب�����������ه م������������������دى �حل�������ي�������ا 
جم����ت����ه����د�   .. ر�غ��������ب��������ا   .. ة 

ي�����������������اأم�����������������رين رب�������������������ي ب��������������اأن 
�أح����������������ي����������������ا ب����������������ه م���������������������زود� 

�أب������������ن������������ي ع�������ل�������ي�������ه ن����ه���������س����ت����ي 
و�أت�����������������ق�����������������ي ب��������������ه �ل����������ع����������د� 

�أرع����������������������������ى ب��������������ه م��������ب��������ادئ��������ي 
و�ل���������������دي���������������ن و�ل��������ع��������ت��������ق��������د�

و�أ�����������س����������ت���������������������س����������يء ح�����ي�����ث�����م�����ا 
�������������س������������رت ب��������������ه م�����������������س��������دد� 

ب�������ال�������ع�������ل�������م ت�������ع�������ل�������و �أم��������ت��������ي 
وت��������ب��������ل��������غ �ل�������ن���������������س�������ر غ��������د� 

وجت���������ت���������ن���������ي رو����������������������ص �ل�������ن�������ى 
������������س�����������ع�����������ادة و�����������������س����������������وؤدد� 

غ���������د�  م��������������ن  ع������������������ون  و�هلل 
ب���������������ن���������������وره م���������������س�������ر��������س�������د� 
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اأمي ..

�أم�������������������ي �ل����������ت����������ي و������س�����ع�����ت�����ن�����ي 
رع������ت������ن������ي  ح���������م���������اه���������ا  ويف 

م����������ن روح����������ه����������ا �أر�������س������ع������ت������ن������ي 
ون��������ور�   .. وع�����ط�����ًف�����ا   .. ه��������دى 

الأج������ل������ي  ذ�  ك���������م   .. �أم������������������اه 
و����������س���������ل���������ت ل�����������ي�����������ًا ب�����ل�����ي�����ل 

ح������������ول  ق����������ل����������ب����������ك  ورف 
ي������ف������ي�������������ص ح����������ًب����������ا غ��������زي��������ر�

�أر�ك  م���������ر����������س���������ت  �إذ� 
حت�������������وط�������������ن�������������ي ع���������ي���������ن���������اك 

وحت������������ت������������وي������������ن������������ي ي������������������د�ك 
ت������اأ�������س������و ج�����ن�����اح�����ي �ل����ك���������س����ر� 

�أر�����������س����������ي����������ك  ال  ف���������ك���������ي���������ف 
مب���������ه���������ج���������ت���������ي �أف���������������دي���������������ك 

وب��������������ال��������������وف��������������ا �أج�������������زي�������������ك 
ح�����������ق�����������ا ع��������������ل��������������ّي ك��������ب��������ر� 

�حل���������ن���������ان  �أم  ب�������������������س���������رك 
ق�����������د ف���������������زت ب��������ال��������ر���������س��������و�ن 
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�ل����������رح����������م����������ن  ج������������ن������������ة  يف 
ن������ل������ت �ل������ه������ن������ا و�ل�����������������س��������رور� 

�سالًما من حنايانا

����������س���������اًم���������ا م�����������ن ح������ن������اي������ان������ا 
ون�����������������س��������ري��������ًن��������ا وري��������ح��������ان��������ا 

�ل���������ب���������اين  جم�������م�������ع�������ن�������ا  �إىل 
م��������ن �الأ���������س��������ح��������اب �إخ��������و�ن��������ا 

�ل�������ي�������وم  ح�����ف�����ل�����ن�����ا  يف  �������س������ف������ا 
ف�����������������������وؤ�دي و�جن����������ل����������ى خ�������ويف 

ف��������اأب�����������������س��������رت ب�����������ه �ل��������������درب 
رب  ي�������������ا  و�أر������������س�����������ي�����������ت�����������ك 

ق������ل������ب  ول  و�������������������س������������������رت 
ف���������������������زدين ب�������������ك �إمي�������������اًن�������������ا 

ب����������ن����������ات ف��������رح��������ن��������ا �ل��������ي��������وم 
الأن�������������ت�������������م خ�������������ر �إخ���������������������و�ت 

�هلل  دع�����������������������وة  �أج������������ي������������ب������������و� 
ف��������������م��������������اذ� ن����������ح����������ن ل��������������واله 
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وم�������������������������ن ع�������������������������اد ل�������������������واله 
�أت������������������اه �ل�������������س������ع������د �أل�����������و�ًن�����������ا 

����������س���������اًم���������ا م�����������ن ح������ن������اي������ان������ا 
ون���������������س�������ري�������ًن�������ا وري���������ح���������اًن���������ا 

بالدين ي�سمو املرء

ب����ال����دي����ن ي�������س���م���و �ل���������رء ل���ل���ع���ل���ي���اء 
وي�����ن�����ال م�����ا ي����رج����و م�����ن �ل���ن���ع���م���اء

�ل������دي������ن ن��������ور و�ل���������س����ال����ة ظ��ل��م��ة 
�����س����ت����ان ب������ني �ل������ن������ور و�ل����ظ����ل����م����اء 

ن��ع��ط��ي �ل�����س��ب��اب �الأت���ق���ي���اء ن��ف��و���س��ن��ا 
و�����س����خ����اء  ع���������زة  يف  وع�����ق�����ول�����ن�����ا 

ح����ت����ى ي���������س����ب����و� �����س����احل����ني �أع��������زة 
ك����رم����اء  ع�����ن  ي����ه����ن����ون  ال  ك�����رم�����اء 

ب���ري���ق���ه  ي���������س����ع  ن�����������وًر�  �أرى  �إين 
م���ن خ��ل��ف ت��ل��ك �الأوج�������ه �ل�����س��م��ح��اء 

و�أك��������اد �أ����س���م���ع زح���ف���ه���م وه���دي���ره���م 
ي���ع���ل���و ه����ن����اك مب����وط����ن �الإ�������س������ر�ء 
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م��ن��ه��م  �أغ����ل����ى  �����س����يء  �إخ����و�ن����ك����م ال 
�الأ�����س����ي����اء  م����ن  ي���ع���دل���ه���م  �����س����يء  ال 

ف���ري�������س���ة  ل���ل�������س���ي���اع  ت����رك����وه����م  ال 
ت����رك �ل�����س��ب��اب �أ����س���ا����ص ك���ل �ل����د�ء 

ك����ون����و� ل���ه���م ن���ع���م �ل����ع����ني ور�ق����ب����و� 
وم�������س���اء  م�������س���ب���ح  يف  �أع����م����ال����ه����م 

ع�����س��رن��ا يف  ي�����س��ع  ي��ه��م��ل  �إن  �ل���ف���رد 
ل��ل�����س��ع��ف��اء  �ل�����ي�����وم  م����ك����ان  ال  �إذ 

ب��ه��ني  ل���ي�������ص  �ل���ن�������س���ر  �أن  ع���ل���م���ه 
ب������ل دون����������ه ت����ع����ب وط����������ول ع���ن���اء 

وج�������ه�������اده  ب�������ج�������ده  �أن  ع�����ل�����م�����ه 
و�����س����اء م�������س���ت���ق���ب���ل  �إىل  ي�����رق�����ى 

���س��ن��ظ��ل ن���ع���م���ل ����س���ام���ت���ني ���س��ع��ارن��ا 
ب�������ذل وت�������س���ح���ي���ة ب�����ا ����س���و����س���اء 

وحت�����ي�����ة ل����ل����ح����ا�����س����ري����ن وب�����ورك�����ت 
ه������ذي �ل�����ه�����ود ب���ف���ك���ره���ا �ل���ب���ن���اء 
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ل ت�ساألوين

ح����ي����ات����ي  ع���������ن  ت���������������س�������األ�������وين  ال 

ف�����ه�����ي �أ�����������س����������ر�ر �حل�����ي�����اة   

ه������������ي م�������ن�������ح�������ة ه������������ي م����ن����ح����ة 

ه����������ي ع�������������امل م����������ن �أم�������ن�������ي�������ات 

ث������م  هلل  ب���������ع���������ت���������ه���������ا  ق�����������������د 

�ل�������ه�������د�ة  رك�����������ب  يف  م���������س����ي����ت 

و�ب��ت��اء  و�سيف  ق���ر�آن  فهو  طريقي  �أم���ا 

�الأن��ب��ي��اء  قبلي  عليه  و���س��ار  ب��ارك��ه  �هلل 

�لدماء  باأنهار  روت��ه  �ل�سهد�ء  وم��و�ك��ب 

ف��اإذ� به رو�ص ذكى يف �إط��ار من �سياء 

�أما م�سري فهو ما ير�سى �الإله وما يريد

�لفوز بالن�سر �لبني �أو �ل�سهادة و�للود 

فاإذ� وجدت على �لرثى و�لعمر حمدود �حلديد

فكن �لبطولة و�لهد�ية �أو فيا بئ�ص �لوجود 
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اإىل من حاد

����س���ف���ي  ع���������ن  ح������������اد  م���������ن  �إىل 
ك�����ف�����ى  ت�����������������ارًك�����������������ا  ووىل 

�����س����ل����ل����ت �ل���������������درب ي��������ا �����س����اح����ي 
وخ�������ن�������ت �ل������ع������ه������د ي���������ا �إل������ف������ى

ي�������وًم�������ا  ل  ق�������������ال  م����������ن  �إىل 
�أخ���������ن���������ع  ل�������������ن  �هلل  مي�������������ني 

��������س�������اأب�������ق�������ى ث��������اب��������ًت��������ا دوًم�������������ا 
ول������ل�������������س������ي������ط������ان ل����������ن �أرك�������������ع 

ن���������س����ي����ت �ل��������ق��������ول ي��������ا �����س����اح����ي 
و����������س���������رت �ل���������ي���������وم م����ف����ت����ون����ا

ف���������������س�������ال �ل����������دم����������ع م�������������������در�ًر� 
وب�����������������ات �ل�������ق�������ل�������ب حم�������زون�������ا 

�أت��������������ان��������������ا �ل��������ع��������ل��������م �أن��������ك��������م 
ت��������رك��������ت��������م ع��������ف��������ة �ل�����ب�����������س�����ر 

و�����������س����������رمت ت������ت������ب������ع������ون �ل�����ع�����ني 
م������ن������ظ������ر ف���������ات���������ن �ل�������������س������ور 

ف�������رت  ق����������د  �ل����������ي����������وم  �أر�ك 
�ل������ط������ر  وز�رك  ق������������������و�ك 
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������س�����ي�����ط�����ان  ور�ء  و������������س�����������رت 
ب����������������زي �الإن�����������������������������ص ي���������س����ت����ر 

ف��������ك��������ي��������ف �ل��������ل��������ت��������ق��������ى خ�����رب 
وك���������ي���������ف ن���������ك���������ون �إخ�����������و�ن�����������ا 

ول�����������ي�����������ل �ل�������������ذن�������������ب ت���������ه���������و�ه 
ون���������ح���������ن �ل�������ف�������ج�������ر ي������ه������و�ن������ا 

ن����ب����ق����ى  �أن  ت��������ري��������د  وك��������ي��������ف 
خ�����ان�����ا  �حل�����������������ال  ذ�  ع�������ل�������ى 

وق�������������د ��������س�������رن�������ا ع�������ل�������ى ه����������دٍي 
و�أن����������������������ت ب�������ق�������ي�������ت ح��������ر�ن��������ا 

ع���ن  ف��������ق��������دك  �أن  �أحت���������������س�������ب 
م�������������������ر�دي ���������س��������وف ي����ث����ن����ي����ن����ي 

�������س������اأم�������������س������ي ول�������������و وح��������ي��������ًد� 
ي����ك����ف����ي����ن����ي  �هلل  ن��������������ور  �إن 

ث���ق���ت���ي  �ل�����������������ورى  يف  �������س������اح������ي 
ي�����ح�����م�����ي�����ن�����ي  �هلل  ب�����������������������اأن 

ون����������������������ور �حل������������������ق وه�����������اًج�����������ا 
�������س������ر�ي������ي������ن������ي  يف  ت�����������������������اأالأ 
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روي�����������������������دك �أي������������ه������������ا �ل������������ايف 
وع�������������د ل�����ل�����م�����ن�����ه�����ل �ل�������������س������ايف 

ف�����������������������ودى �أن�����������������������ت ت������ع������رف������ه 
ج��������ل��������ًي��������ا ل�������ي���������������ص ب��������ال��������ايف 

الو�سوء

ب����ب����ن����ي ت�����و������س�����اأ وق���������م ل���ل�������س���اة
و������س�����ل ل�����رب�����ك ت���ك�������س���ب ر�����س����اه 

م�������س���ل���م  ع�������ن  �هلل  ر�������س������ي  �إذ� 
ي�����ن�����ال �ل���������س����ع����ادة ط�������ول �حل����ي����اه 

ب������ن������ي ت�������و��������س�������اأ وق�����������م ل����ل����ف����اح 
�ل���ن���ج���اح  �����س����ر  �هلل  ط����اع����ة  ف����ف����ي 

م�������س���ل���م  ع�������ن  �هلل  ر�������س������ي  �إذ� 
ب����د� م�����س��رق �ل���وج���ه م��ث��ل �ل�����س��ب��اح 

ب������ن������ي ت�������و��������س�������اأ مب������������اء ط�����ه�����ور 
ف�����م�����اء �ل�����و������س�����وء ل����وج����ه����ك ن����ور 

م�������س���ل���م  ع�������ن  �هلل  ر�������س������ي  �إذ� 
�أت�����������اه �ل�����ه�����ن�����اء ون���������ال �ل���������س����رور 
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احلج

ق������د ������س�����ار �أب����������ي وم���������س����ى ي����وًم����ا
ف���������س����األ����ت �أب����������ي ع������ن م���ق�������س���ده 

ف���������اأج���������اب �أب������������ي �أن���������������وي ح����ًج����ا 
ل���������رح���������اب �ل���������ن���������ور وم��������ول��������ده 

م����ن���������س����رًح����ا  ن�����ب�����ي�����ي  و�أزور 
و�أن����������������ا �ل�������������س������ت������اق ل���������س����ج����ده 

ف����ح���������س����ن����ت �أب������������ي م��������ا �أط����ي����ب����ه 
ول������ث������م������ت �ل�������������س������ك ع������ل������ى ي������ده 

بالدي

ع���ل���ى رب������اك ب������ادي ق����د زك�����ا �الأج�����ل
و�أي�����ن�����ع �حل������ب و�الإمي�����������ان و�الأم�������ل 

و�أن����ب����ت �حل���ق���ل ف���ر����س���اًن���ا ب����ا ع���دد 
ك��ال��غ��ي��ث م��ن�����س��ك��ًب��ا يف �ل��ل��ت��ق��ى ن��زل��و� 

و����س���ل ج��ي�����ص �ل���ع���دى يف ك���ل م��ن��ح��در 
وخ���ر يف �ل�����س��اح م��ن ه���ول �ل��ل��ق��ا هبل
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و����س���ف���ق �ل���ج���د و�ل����ت����اري����خ يف ط���رب 
و����س���اح���ة �ل���ج���د و�ل����ت����اري����خ ت�����س��ت��ع��ل 

ل��ت��ح��رق �ل��ظ��ل��م ب��ال��ن��ار �ل��ت��ي �ن��دل��ع��ت 
�ل����ذي حملو� ب��ال��ن��ور  �ل��ن��ا���ص  وت��ه��دي 

ت���ف���دي���ك ي����ا ر�ي������ة �الإ������س�����ام �أف���ئ���دة 
وق����د رن����ت ن��ح��وه��ا �الأح�������د�ق و�ل��ق��ل 

ت���ق���ب���ل �ل�������س���ي���ف و�ل������ر�ي������ات ت��ل��ث��م��ه��ا 
�لقبل  ع��ف��ت  ق���د  �ل���ه���دى  رح����اب  ويف 

يف ك����ل ����س���اح ل���ه���م ���س��ي��ف وم��ل��ح��م��ة 
وع�����ن�����د ك������ل ع�����ري�����ن م���ن���ه���م ب��ط��ل 

ل���ب���ارئ���ه���م يف �ل��ل��ت��ق��ى ���س��ح��ر� خ������رو� 
�سغلو�  ق���د  �هلل  ���س��ب��ي��ل  ع���ن  وغ���ره���م 

و�أك���رم���ه���م  م���ث���و�ه���م  �هلل  ف���اأح�������س���ن 
حلل �سند�ص  م��ن  جمعهم  ك�ست  وق��د 

ل��ه��م م���ن �هلل ج���ن���ات وخ�����س��ر رب������ًىًًً 
و�لع�سل  �ل��م��ر  ح��م��اه��ا  يف  غ���ذ�وؤه���م 

ي�����س��ح��ب��ه��ا  ت���اأث���ي���م  وال  ف��ي��ه��ا  غ�����ول  ال 
وج���ل  وال  ع���ي���ب  ���س��رب��ه��ا  يف  ول���ي�������ص 
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�ل����ذي����ن مت�������ادو� يف ���س��ال��ت��ه��م  �أم������ا 
ف��م��ن خ��م��ور �ل��ع��دى و�ل����ذل ق��د ثملو� 

ف�����س��ي��ع��و� درب���ه���م يف �ل��ت��ي��ه و�ن��ط��ل��ق��و� 
م��ن غ��ر وع���ي وق���د ���س��ل��ت ب��ه��م �سبل 

ي���ا ر�ي�����ة �حل����ق ����س���ري ل��ل��ع��ل��ى ق��دًم��ا 
و�الأ���س��ل  �ل�سيد  رم���اح  ح��م��اك  حت��م��ي 

ق�����د ح�����ف درب��������ك �آم����������ال و�أف�����ئ�����دة 
�لعلل ب���ه  ح��ف��ت  ق���د  خ�����س��م��ك  ودرب 

ن���ب���ذل���ه  �هلل  ����س���ب���ي���ل  يف  جن���ي���ع���ن���ا 
ي��ح��ت��م��ل �هلل  يف  ر�ع�������ف  وج���رح���ن���ا 

ف�����اإن وردن������ا ح��ي��ا���ص �ل���ع���ز ن�����س��رب��ه��ا 
ن���رحت���ل  �ل�������ذل  ق����ي����ود  ل���ق���ي���ن���ا  و�إن 

ودعوين.

ودع������������������وين ب������رب������ك������م ودع������������وين 
�ل����ل����ي����ال ج���ف���وين  �ل�����دم�����ع يف  ب���ل���ل 

ي�������س���ت���ث���ر �ل���������س����ج����ون مت�������اأ ق��ل��ب��ي 
وح�����ي�����ات�����ي م����ل����ي����ئ����ة ب���ال�������س���ج���ون 
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ك������ل �أرح��������ام��������ي �حل����ب����ي����ب����ة ح����ول 
وه��������ي ت�����رن�����و ح����زي����ن����ة ب���ال���ع���ي���ون 

ي��وًم��ا �أخ����ط����اأت  ك��ن��ت  �إن  ����س���احم���وين 
و�رف�����ع�����و� �ل����ل����وم ه�����دين ���س��احم��وين 

ي���������ا ق�������ل�������وًب�������ا م�����ل�����ي�����ئ�����ة ب����ح����ن����ان 
ووف����������اء و�ل�����ك�����ل ي�����رع�����ى ������س�����وؤوين 

ه��������ذه ه���م�������س���ة �ل�����ح�����ب ل����ع����ل �هلل 
ي������������روي ح�����دي�����ق�����ت�����ي وغ���������س����وين 

وت���ب���دو  ت����زه����و  �حل�����م�����ر�ء  وورودي 
�أف�������ق�������ا ب����������ان ر�ئ������������ع �ل����ت����ل����وي����ن 

و�ل�����ك�����ون دوت  ����س���ن���ة �حل����ي����اة  ه������ذه 
ق����ه����ق����ه����ات ت������ن������د�ح م����ث����ل �الأن�������ني 

وع���ف���و� ل���ط���ف���ا  �أرج�����������وك  �إين  رب 
ي���ق���ي���ن���ي  رح������ي������م  ي�������ا  �هلل  ث�����ب�����ت 

رح����ي����ًم����ا  ف����������������وؤ�ًد�  ل  �هلل  ه����ي����ئ 
د�ئ���������م �ل���������ود ������س�����ادًق�����ا ك������ل ح��ني 

و�ج����ع����ل �ل���ع���ي�������ص ي����ا �إل����ه����ي ر����س���ًي���ا 
ت��������ت��������وىل �أ��������س�������ب�������اب�������ه ب����ال����ل����ني 
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ب����رب����اط  ع���ي�������س���ت���ي  �هلل  و�رب������������ط 
وب��������ح��������ب��������ل م����������وف����������ق وم������ت������ني 

�سنع اهلل

ه��������������ذه �ل���������دن���������ي���������ا �ل�����م�����ي�����ل�����ة
ب���������������ني ق������������ف������������ٍر وخ������م������ي������ل������ة 

و���������������س��������������م��������������او�ٍت ������س�����ق�����ي�����ل�����ة
ك�������ل�������ه�������ا م������������ن ��������س�������ن�������ع رب��������ي

�ل����������ن����������ج����������وُم �ل���������������ز�ه���������������ر�ُت
و�ل��������������������ب��������������������دوُر �ل�����������ن�����������ر�ت

و�ل�����������������س��������ح��������ى و�ل�������ظ�������ل�������م�������ات
ك�������ُل�������ه�������ا م�����������ن �������س������ن������ع رب�������ي

�������������ِل �ل�������������ك�������������ون ب�����ب�����ح�����ر ج�������������مَّ
وب�������������������������������������و�ٍد حت����������������ت ن������ه������ر

م�������������������س���������رق���������اٍت ب��������ال��������م��������اِل
ك�������ل�������ه�������ا م������������ن ��������س�������ن�������ع رب��������ي

و�����������������س����������������ب����������������اه ب���������ج���������ب���������ال
ك����������ا�����������س����������ي����������ات ب����������ال����������ال
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م�������������������س���������رق���������اٍت ب��������ال��������م��������اِل
ك�������ل�������ه�������ا م������������ن ��������س�������ن�������ع رب��������ي

�������ْب ق��������������ال ل���������اإن�������������������س���������اِن ق�������لِّ
ط���������ب���������ِق �الأر��������������������������ص ون�������ّق�������ب

����ُد ت������ع������ِط������ك �حل��������������بَّ ف����ت����ح���������سُ
رب�������ي ف�������������س������ل  م����������ن  ذ�  ك����������ل 

م�سلمون

م�����س��ل��م��ون �إن�����ن�����ا  رددو�  �إخ������وت������ي 
�ل����ن����ون ن�����ه�����اب  ال  �إن������ن������ا  رددو� 

�أع�����ل�����ن�����و� ل�����ل�����ورى �أن�����ن�����ا ق�����ادم�����ون 
و�ه���ت���ف���و� م����لء �أف���و�ه���ك���م م�����س��ل��م��ون

ي��ا ���س��ب��اب �ل��ه��دى .. ال ت��ه��اب��و� �ل���ردى
م�����س��ل��م��ون �إن����ن����ا   .. ل���ل���ع���دى  �أث���ب���ت���و� 

ي�����ا ب���ن���ي �أم�����ت�����ي �أرج������ع������و� ب�����س��م��ت��ي
ول���ت���ك���ن ن���غ���م���ت���ي �إن�����ن�����ا م�����س��ل��م��ون

�أي�����������ن ق������ر�آن������ن������ا �أي�����������ن �إمي�����ان�����ن�����ا
�ل��ن��ائ��م��ون �أي���ه���ا   .. �أجم�����اُدن�����ا  �أي�����ن 
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�لكفاح ط��ري��ق  �ساحفي  �أم�����س��ى  ت��ل��ك 
�لنائمون �أي��ه��ا   .. �ل��ف��اح  ت��ن��ال��و�  ل��ن 

م�����س��ل��م��ون �إن�����ن�����ا  رددو�  �إخ������وت������ي 
�ل����ن����ون ن�����ه�����اب  ال  �إن������ن������ا  رددو� 

�أع�����ل�����ن�����و� ل�����ل�����ورى �أن�����ن�����ا ق�����ادم�����ون 
و�ه���ت���ف���و� م����لء �أف���و�ه���ك���م م�����س��ل��م��ون

احلمد هلل على نعمة الإ�سالم

�الإ������س�����ام ن���ع���م���ة  ع���ل���ى  �حل����م����د هلل 
ل����������واله ل����ك����ن����ا �أح�������ط�������اب ج��ه��ن��م

يغنم �ل���ن���ة  ويف  ي�����س��ل��م  �أ����س���ل���م  م���ن 
�سيحطم �ل��ن��ار  ويف  ي��ن��دم  ي��ك��ف��ر  م��ن 

�أعوذ باهلل
�أعوذ باهلل

�ل������ط������ر ت����������رمن و�ل��������������وج ت����اط����م
�ل����ال����ق �أب��������دع وم�����ا ك�����ان ف���ق���د مت

�سبحانه �هلل
�سبحانه �هلل

�أي�������ا ه������ذ� ت����ق����دم ف���ال���ب���اط���ل �أظ���ل���م
 ل��ل�����س��ف ت����اح����م ول����ل����ف����وز ت��ب�����س��م
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�الإ������س�����ام ن���ع���م���ة  ع���ل���ى  �حل����م����د هلل 
ل�������واله ل���ك���ن���ا �أح�����ط�����اب ج��ه��ن��م  

�لعزة هلل
�لعزة هلل

اأختي يف اهلل

�أق������������وى م���������ا  �هلل  يف  �أخ���������ت���������ي 
رب���������������اط �ل���������دي���������ن و�ل������ت������ق������وى

ف������ف������ي������ه ���������س��������ع��������ادة �ل������دن������ي������ا
وف�����������ي�����������ه ج���������ن���������ة �ل����������������������اأوى

ت�����������ذك�����������ر ي�������������ا �أخ���������������������ي �أن�������������ا
ن�����ق�����وى ال  �ل��������ف��������ق��������د�ن  ع������ل������ى 

ف�������������زرن�������������ا د�ئ�������������م�������������ا زرن�������������ا
�ل�������دع�������وى يف  ت�����ن�����������س�����ان�����ا  وال 

�هلل يف  �أخ����������������ي  ي����������ا  �أح����������ب����������ك 
ح����������ًب����������ا �����������س����������ادق����������ا ع������ذب������ا

و�أ�����������س����������األ����������ه �إل���������������ه �ل�����ع�����ر������ص
�ل�����ق�����رب�����ى ل������ن������ا  ي�����ب�����ق�����ي  �أن 
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ل�������ئ�������ن ف�������ارق�������ت�������ن�������ي ج�����������س�����د�
ل�������ق�������د �������س������اف������ي������ت������ن������ي ق����ل����ب����ا

م������ف������ازت������ن������ا ب����������ع����������دت  و�إن 
ق������رب������ا ز�دين  ف������ق������ل������ب������ك 

ف�������ه�������ي�������ا ن����������رف����������ع �ل������������ق������������ر�آن
ن�����������س�����ق�����ي �أُم�������������������ة ج�����دب�����ا   

اأحب اهلل والإ�سالم واجلنة

و�ل���ن���ة  و�ل�����ق�����ر�آن  و�الإ������س�����ام  �هلل  �أح������ب 
�أح�����ب ج��ح��اف��ل �الإمي������ان ت���رف���ع ر�ي�����ة �ل�����س��ن��ة
ج�����دودي ل��ل��دن��ا ����س���ارو� ول��ل��ع��ل��ي��اء ق���د ط���ارو�
ث���ارو� ق��د  �ل��ط��غ��ي��ان  ع��ل��ى  كتائبهم  جحافلهم 
ت���رع���اه وع�����ني �هلل  �أه���������و�ه  �الإ������س�����ام  �أن������ا 
ن��ل��ق��اه ����س���وف  ل���ي���وث  ن���ازل���ة  �ل���ط���اغ���وت  �إذ� 
�أن�������ا ب������اهلل �إمي���������اين �أن�������ا �أف�����دي�����ه ق������ر�آين
ول���و ج����اءت حت��ارب��ن��ا ذئ����اب �الإن�������ص و�ل���ان
�أن����ا �أح���ي���ا الإ���س��ام��ي م���دي ع��م��ري و�أزم�����اين
ول�����ن �أر������س�����اه م��غ��ن��م��ة الأ�����س����ب����اح و�أق��������ز�م
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جئنا لن�سر اخلري

موالنا ي��ا  فان�سرنا  �ل��ر  لن�سر  جئنا 
دنيانا ه��ج��رن��ا  ف��ق��د  �ل��دن��ي��ا  نبتغي  ال 

رك����ع����ن����ا �أو  �ن�����ح�����ن�����ي�����ن�����ا  م���������ا 
ال ال  رك���ع���ن���ا  �أو  ال  ال  �ن��ح��ن��ي��ن��ا  م����ا 

ل��������������������ب��������������������ي��������������������ك رب������������������������ي 
روح���������������������������������������ي وق�����������ل�����������ب�����������ي

ع�������������������������دن�������������������������ا ن����������ل����������ب����������ي
ع������������������������دن������������������������ا ن����������ل����������ب����������ي

ج���ئ���ن���ا ل���ن���ب���ن���ي ب�������االإمي�������ان ب��ن��ي��ان��ا
ال ن��رت�����س��ي �ل����ذل ف��ق��د رزق��ن��ا �إمي��ان��ا

رك����ع����ن����ا �أو  �ن�����ح�����ن�����ي�����ن�����ا  م���������ا 
ال ال  رك���ع���ن���ا  �أو  ال  ال  �ن��ح��ن��ي��ن��ا  م����ا 

ل��������������������ب��������������������ي��������������������ك رب������������������������ي
روح���������������������������������������ي وق�����������ل�����������ب�����������ي

ع�������������������������دن�������������������������ا ن����������ل����������ب����������ي
ع������������������������دن������������������������ا ن����������ل����������ب����������ي

يرعانا و�ل��رح��م��ن  �ل��ك��ف��ر  ل��ط��رد  جئنا 
د�عي �لهاد قد دعا و�ل�سوت �أ�سجانا
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رك����ع����ن����ا �أو  �ن�����ح�����ن�����ي�����ن�����ا  م���������ا 
ال ال  رك���ع���ن���ا  �أو  ال  ال  �ن��ح��ن��ي��ن��ا  م����ا 

ل��������������������ب��������������������ي��������������������ك رب������������������������ي
روح���������������������������������������ي وق�����������ل�����������ب�����������ي

ع�������������������������دن�������������������������ا ن����������ل����������ب����������ي
ع������������������������دن������������������������ا ن����������ل����������ب����������ي

ق��ت��ان��ا �ل���ن���ة  �إىل  �أو  وع�����ز  ن�����س��ر 
�أق�سانا نحو  ن�سر  �أن  علينا  عهدنا 

رك����ع����ن����ا �أو  �ن�����ح�����ن�����ي�����ن�����ا  م���������ا 
ال ال  رك���ع���ن���ا  �أو  ال  ال  �ن��ح��ن��ي��ن��ا  م����ا 

ل��������������������ب��������������������ي��������������������ك رب������������������������ي
روح���������������������������������������ي وق�����������ل�����������ب�����������ي

ع�������������������������دن�������������������������ا ن����������ل����������ب����������ي
ع������������������������دن������������������������ا ن����������ل����������ب����������ي

موالنا ي��ا  �ل��ذن��ب  و�غ��ف��ر  فا�سفح  ي���ارب 
ماآو�نا �لفردو�ص  و�جعل  وثبت  و�رح��م 

�����س����ك����ك����ن����ا �أو  ي�����ئ�����������س�����ن�����ا  م����������ا 
ال ال  ���س��ك��ك��ن��ا  �أو  ال  ال  ي��ئ�����س��ن��ا  م����ا 
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ل��������������������ب��������������������ي��������������������ك رب������������������������ي
روح���������������������������������������ي وق�����������ل�����������ب�����������ي

ع�������������������������دن�������������������������ا ن����������ل����������ب����������ي
ع��������������������دن��������������������ا ن��������ل��������ب��������ي  
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حطني يا اأملي

ح�����ط�����ني ي�������ا �أم�������ل�������ي وي���������ا �آم���������ال
ح���ط���ني ي����ا ع����ل����م����ُاً ع���ل���ى �الأط��������اِل

ح���ط���ني ����س���وق���ي ب�����ال�����ف�����وؤ�د حم���رق���ا
�أدع������������وك م�����ن ع���ل���ي���ائ���ك ف���ت���ع���ال

ه�����ل م�����ن �����س����اح ي�����ا ج����ن����ود حم���م���ٍد
ل���ي���دك ح�����س��ن �ل���ك���ف���ر غ����ر م��ب��ال

ح����ت����ى م����ت����ى ه�������ذ� �ل����ت����م����زق �أم����ت����ي
�الأن��������ذ�ل ي����د  ت���ب���ك���ي يف  و�ل����ق����د�����ص 

ف��م��ت��ى ن�����رى �أح����ف����اد ح���م���زة م��ق��دًم��ا
�الأب�����ط�����ال ����س���اح���ة  يف  خ�����ال�����ًد�  �أو 

وم�����س��ح��ًي��ا م���ت���ح���دًي���ا  ج����ع����ف����ًر�  �أو 
و�الأم�������������و�ِل و�الأوالد  ب���ال���ن���ف�������ص 

ي����ا دوح������ة �الإ������س�����ام جم�����دك خ��ال��د
ل����ك����ن����م����ا �الأجم���������������اد ب������االأف������ع������اِل

�ل����ف����خ����ر ب�������االأجم�������اد ُم�������ل ���س��م��اع��ه
ف���ل���ت���ف���خ���ري ي�����ا �أم�����ت�����ي ب���ن�������س���اِل

ح�����ط�����ني ي�������ا �أم�������ل�������ي وي���������ا �آم���������ال
حطني يا علما على �الأطالِ 
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حفلنا البهيج

ح�������ف�������ل�������ن�������ا �ل��������ب��������ه��������ي��������ج ح�����ي�����ا
�أل�����������������ف �أه�����������������ا ي����������ا �أُخ���������ي���������ا

ب��������ل��������ق��������اك��������م ق�������������د �������س������م������ون������ا
ف����������������وق ه������������ام������������ات �ل��������رثي��������ا

ب����������ق����������دوم �حل��������ف��������ل �أ�������س������ح������ى
ح�������ف�������ل�������ن�������ا ط���������ل���������ق �ل������ح������ي������ا

و������������س����������ت����������ع����������دو� ل�����������س�����ي�����وف
ك�������ل�������ه�������م ب�������ال�������ِب���������������س�������ر ح����ي����ا

ب��������االأن��������ا���������س��������ي��������د �ل�����������س�����ج�����ي�����ة
و�الأز�ه���������������������������������������ر �ل��������ن��������دي��������ة

ح�������ف�������ل�������ن�������ا ف�����������ا������������ص ج�������م�������اال
وب�������������������ه�������������������اء ع��������ب��������ق��������ري��������ا

�أل��������������ف �أه�����������������ًا ي���������ا �����س����ح����اب����ي
م����������������ّل روح��������������������ي ورح����������اب����������ي

�إن����������������������������ه ن�����������������������ور ك��������ت��������اب��������ي
حم�����ي�����ا ك���������������ل  يف  ��������������س�������������اء 
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ي���������ا ح�����������������س��������وًر� ت������������اق �����س����وق����ا
ع���������س����ق����ا ذ�ب  ل�������ل�������م�������ع�������اين 

�أق����������ب����������ل����������و� �ل�����������ي�����������وم ل������رنق������ى
�����س�������������������وي����ا �ل�����������م�����ج�����د  ذروة 

رحلة اأمـــل

ع������ام �أط��������ل وجن������م ع������ام ق�����د �أف�����ل
و�ل���ع���م���ر ع���ج���ل ل���ل���ق���اء م����ع �الأج������ل

ي���ئ�������ص �ل�����ف�����وؤ�د م����ن �حل����ي����اة م���ال���ًة
ف����ل مت��ن��ح��ي��ه �أم����ت����ي ب���ع�������ص �الأم�����ل

�أم�������ل ي����ج����وز ب����ه �����س����ر�ط م�����س��ائ��ب
م���ل���ك���ت ع���ل���ي���ه م����غ����رم ح���م���ر �ل���ق���ل

م����ن ال ي���ح���ب ����س���ع���ود ج���ب���ال �ل���ه���دى
�لوحل حفر  يف  �لعمر  ط��ول  �سيعي�ص 

�ل��ن��ى م����ن  �أردت  م����ا  ���س��ت��ب��ل��غ  ح��ت��م��ا 
ن�����س��ل م���ط���احم���ن���ا  �إىل  �هلل  ف���م���ع 

رح��������ل��������ة �أم����������������ل رح��������ل��������ة �أم����������ل
رح������ل������ة �أم�����������ل رح������ل������ة �أم�������ل  
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زمـــــًرا

زم���������������������ًر� �������س������ي������ق������و� �إل������ي������ه������ا
م������ل������ت������ق������ى �ل����������������ر ل������دي������ه������ا

غ�������������������در �ل������������ط������������ر ع�����ل�����ي�����ه�����ا
ف���������ادخ���������ل���������وه���������ا خ�������ال�������دي�������ن

ط�������ب�������ت�������م ن������ف�������������س������ا وروح����������������ا
ت�������ب�������ت�������م ت����������وب����������ا ن�����������س�����وح�����ا

������س����ل����ك����و� �ل������������درب �ل�������س���ح���ي���ح���ا
�أع�������������������������������ددت ل�����ل�����م�����ت�����ق�����ي�����ن�����ا

زخ�������������رف�������������ت ج�����������ن�����������ات ع���������دن
�أع�������������������������������ددت ل�����ل�����م�����ت�����ق�����ي�����ن�����ا

ق����������������ال رب����������������ي ف�������ادخ�������ل�������وه�������ا
ب�������������������������س������������ام �آم���������ن���������ي���������ن���������ا

�إن�����������ن�����������ي ��������س�������ب�������ل �الأ������������س�����������ود
�ب���������ت���������غ���������ي جم�������������د �ل�����������������دود

ف�������ا��������س�������ت�������ع�������دو� م�����������ن ج������دي������د
ل�������������������������س������������اح �ل����������ع����������ال����������ني
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ي�����������ا ��������س�������ب�������اب �ل���������س����ل����م����ي����ن����ا
ي�������������ا ق�����������ن�����������اة ل�������������ن ت�����ل�����ي�����ن�����ا

�ب���������ع���������ث���������و� �الآم�������������������������ال ف����ي����ن����ا
ن���������ق���������رب �ل�������ن���������������س�������ر �ل������ب������ني

ل تقل من اأين اأنت

ال ال تق�ل م�ن �أي��ن �أن����ت و ال ت�سل عن بلدتي
 �أنا من هن�ا من ك��ل �أر�ص تن�ت�م���ي للك��عب����ة

 �أنا من هن�ا ما د�م �س��وت �حلق �أعل�ى �سيحت�ي 
�أن�ّى �جته��ت ف��اإن�ن��ي ال �أ�س�ع��رن ب�وح���س��ة 

مه�م�ا تناءى مول�دي فاأن�ا هن��ا ف�ي بل�دت��ي 
يف كل �أر�ص موطن�ي �أهلي هناك و �سحبت�ي

يف كل م�س�ر يلت�ق�ي حب�ي وح�ب �إخ�وت����ي
فاأن�ا و�أن��ت وه���وؤالء ك�ل هن�ا م�ن �أ�س��رت�ي

ما د�م ق�سدك مق�سدي م�ا د�م �سي�رك وجهت�ي
ما د�م دين�ك يلت�ق��ي مت�ع�انق��ا بع�ق�ي��دت��ي

ما د�م ف�ي �س�وت �ل�ماآذن م�ا ين�ي��ر ب�س�ي��رت��ي
ما د�م دي��ن �حل�ق ي��دع�ون��ي ل�ك�ل ف��سي��ل��ة
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ما دمت �أرفع يف �ل�س�اة �إىل �لعال�ي جبهت�ي
�أنا من هنا هيهات �أ�س���ع��ر ل�ح�ظ��ة بال�غ��رب��ة

 �أعرفتني و عرف�ت يف �أي �لن�و�ح��ي بل�دت��ي
�أت�رى علم�ت �الآن م�ن �أي �الأ�س�ول قب�ي�لت����ي

فاأن�ا �ب��ن �أك�رم و�ل��د و�أن�ا �ب�ن �أع�رق �أ�س��رة 
فاأبي ه�و �الإ�سام و�ل���قيم �لرف�ي�ع�ة �أ�س�رت�ي

الدنيا ظل زائل

�ل������������دن������������ي������������ا ظ����������������ل ز�ئ����������������ل
م���������ن رك������������ن �إل�������ي�������ه�������ا ج�����اه�����ل

ي���������ه���������و�ه���������ا �ل��������ق��������ل��������ب ول������ك������ن
ي�������ح�������ذره�������ا �ل���������������رء �ل�����ع�����اق�����ل

�ل��������������������وت ���������س��������ي��������اأت��������ي ي������وم������ا
ن�����������ازل ب���������������������د�رك  ت�����������������ر�ه  و 

ي�����������س�����ل�����م�����ك ب��������ن��������وك و�أه��������ل��������ك
ل�����������ن جت�����������د ل����������وت����������ك ح������ائ������ل

�أل��������ه��������ت��������ك �ل��������دن��������ي��������ا ده�����������ر�
ف�����������������ذ�ك �الأم��������������������ر �ل������ع������اج������ل
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ل������������و ت�������ع�������م�������ل ي����������وم����������ا خ��������ر�
ق���������د ك������ن������ت ب�����������س�����غ�����ل �����س����اغ����ل

ل������������ل������������م������������ال حم������������������ب ج������������د� 
جت�������ن�������ي�������ه ب���������ك���������ل و��������س�������ائ�������ل

�����س����ي����ئ����ا م��������ن��������ه  ت�������ع�������ط�������ي  ال 
�����س����ائ����ل ي�������وم�������ا  ج��������������اءك  �إن 

�ل�����������ن�����������ار م�������������س������ر �ل������ك������اف������ر
غ�����اف�����ل ع������ن������ه������ا  �أن�����������������ك  �أم 

ف�����اق�����������س�����د م���������ن ث��������������ورك ح������اال
ق��������اب��������ل ل���������ل���������ت���������وب���������ة  رب 

ع���������ج���������ل ب���������ال���������ت���������وب���������ة ه�����ي�����ا
ب��������������������ادر دوم��������������������ا ب�������ن�������و�ف�������ل

اأنا الألف

ه�����ج�����اء ح�������������رف  �أول  �أل����������������ف 
�أل������������ف ت�������اأت�������ي ب������ع������ده ب�����اء   

�أل������������ف �أح��������م��������ر �أل������������ف �أ�����س����ف����ر
�أل���������ف �أه����������وى �ل�����ل�����ون �الأخ���������س����ر
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�أل������������ف �أك��������ت��������ب, �أل������������ف �أر�������س������م 
�أل������������ف �أع�������ب�������د رب����������ي �الأك������������رم

�أل����������������ف �أح����������ي����������ا ب��������االإ���������س��������ام 
دي������������ن ن��������ظ��������ام دي������������ن ������س�����ام

اأنا الباء

ب�������ب�������اء ب�������ل�������دي �أغ��������ل��������ى م����ك����ان
ب��������������اء ب�������ي�������اه�������ا �ل�������رح�������م�������ان 

ب���������������اء ب������ي������ت������ي ف��������ي��������ه م����ك����ت����ب
�أق�������������������ر�أ ف������ي������ه وف�������ي�������ه �أك������ت������ب 

ب������������اء ب�����ل�����������س�����م ي�����ع�����ن�����ي �����س����ف����اء
ب������������اء ح�����������س�����ن ي�����ع�����ن�����ي ب�����ه�����اء 

ب�����������اء ب������ه������و �ل�����ق�����������س�����ر ن���ظ���ي���ف
وب�������������ه ب�������������اب ُب���������ن���������ي ظ�����ري�����ف 

اأنا اجليم

ج��������ي��������م ج��������ن��������ة رب���������������ي ج������ن������ان
ف�����ي�����ه�����ا خ�������ل�������ود ف�����ي�����ه�����ا �أم�����������ان 

�ل�����������س�����ح�����ر�ء يف  ج������م������ل  ج������ي������م 
خ������ي������اء يف  ي���������ج���������ري  ج�������ي�������م 
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ج������ي������م ج��������������اري ج�����������اء ج�����������و�ري
ج�����ي�����م ي����ج����ل���������ص ق����������رب �ل����������د�ر 

ج�������ي�������م ج�������ف�������ن ف��������������وق �ل������ع������ني
�ل�����رج�����ل�����ني يف  ج��������������ورب  ج������ي������م 

اأنا الراء

ك������رمي �ل�������ع�������ر��������ص  رب  رد�ء 
ورح�������ي�������م  رح�����������م�����������ان  رد�ء 

وح���������ل���������ي��������������م رز�ق  رد�ء 
وع�����ل�����������ي�����������م  غ����������ف����������ار  ر�ء 

ت�����رب�����ح ن�����ف�����������س�����ك  ر�ق��������������ب  ر�ء 
ت���ن���ج���ح  �أم�����������������رك  رت������������ب  ر�ء 

ت����ف����ل����ح  �������������س������������وًر�  رت�������������ل  ر�ء 
خ�����������������ر�ت ح�������������س������ن������ات مت����ن����ح 

اأنا ال�ساد

����������س���������اد �������س������ل������ي������ت ب�������اإت�������ق�������ان 
ب�������ع�������د �������س������م������اع������ي ل�����������������اأذ�ن 
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رم�����������س�����ان يف  �����س����م����ن����ا  ��������س�������اد 
وت������وك������ل������ن������ا ع������ل������ى �ل������رح������م������ان 

����������س���������اد ����������س���������دق �أح������ب������ب������ن������اه 
����������س���������اد �������س������ل������ح �أن��������ف��������ذن��������اه 

���������س��������اد ���������س��������وت م���������ا �أع��������ذب��������ه 
ي������ت������ل������و ق��������������ر�آًن��������������ا ن����ح����ف����ظ����ه 

اأنا ال�ساد

���������س��������اد �������س������ي������ف �أك��������رم��������ن��������اه
مم�����������ا ن�����������اأك�����������ل �أط�������ع�������م�������ن�������اه

���������س��������اد ���������س��������وء ��������س�������ع ������س�����ن�����اه
�������س������اء �ل������ب������ن������ى, ب���������ان ����س���ي���اه

��������س�������اد �������س������و�������س������اء, و������س�����ب�����اب
�������س������اد �����س����ح����ك خ�����ل�����ف �ل�����ب�����اب

��������س�������اد ������س�����ر������س�����ي ق��������د �آل������ن������ي
م��������ن ي������اأت������ي������ن������ي, ل����ي����ع����ال����ن����ي
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اأنا الطاء

ط������������اء ط���������ر �ل��������ن��������ور���������ص ج������اء 
�الأج������������و�ء  يف  وح�����ل�����ق  ط��������ار   

وز�ن �ل����������ب����������در  ط�������ل�������ع  ط�������������اء 
�ل�������ي�������د�ن  يف  ن�������������وره  و���������س��������رى 

�ل�����ب�����������س�����ت�����ان يف  ط�������ف�������ل  ط�������������اء 
رت������������������ل �آي����������������������ا ل���������ل���������ق���������ر�آن

ط����������������اء ط�������ل�������ق�������ت �الأوه�����������������������ام
ط�������اب�������ت ن����ف���������س����ي ب������االإ�������س������ام

اأنا القاف

ك�������رب  هلل  ق��������������������م  ق��������������������������اف 
ت����ت����ك����رب  ال  خ������ل������ق������ه  وع���������ل���������ى 

ق�������������اف ب����������������ادر ب�������االإح���������������س�������ان
و�م������������������اأ ق�����ل�����ب�����ك ب���������االإمي���������ان 

ق�������������اف ق�������������دم خ����������������ًر� ُن�����ف�����ل�����ح 
و�ع������م������ل و�ن���������س����ب ح����ت����ى ت��ن��ج��ح 

ق�����������اف ق��������ل ��������س�������دًق�������ا ي���ن���ج���ي���ك
ي���������ه���������دي���������ك  ك��������ي  �هلل  و�دع 
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اأنا الهاء

ل������ل������رح������م������ن ه���������ل���������ل  ه������������������اء   
و�ح�������������ذر خ�������ط�������و�ت �ل�������س���ي���ط���ان

ه���������������اء ه������������ل ه���������������ال �ل�����ع�����ي�����د
م��������ا �أ�������س������ع������دن������ا ي����������وم �ل����ع����ي����د 

ه��������������اء ه��������ن��������اأن��������ا �الأح�����������ب�����������اب 
وت�������اق�������ي�������ن�������ا ب�������االأ��������س�������ح�������اب 

ه���������������اء ه��������ي��������ا ي�����������ا �أ���������س��������ب��������ال
�الأع������������م������������ال هلل  ن������خ������ل�������������ص 

التفاحة

�أم����������������������ي  ل  ت�������������������ق�������������������ول 
ي���������������ا ط���������ف���������ل���������ي �حل�������ب�������ي�������ب 

�ل������������ي������������وم  يف  ت������������ف������������اح������������ة 
ت��������غ��������ن��������ي ع��������������ن �ل������ط������ب������ي������ب 
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احلليب

�أو��������������س�������������ى ل��������ن��������ا �ل�����ط�����ب�����ي�����ب 
�حل������ل������ي������ب ن�������������������س���������رب  �أن 

ن�����غ�����ل�����ي�����ه �أن  ب���������ع���������د  م�������������ن 
ل�������ن���������������س�������م�������ن �ل���������������س�������ام�������ة 

ت���������ن���������م���������و ب����������������ه �ل���������ع���������ظ���������ام 
ت����������ق����������وى ب������������ه �الأج�������������������س���������ام 

ف����������ا�����������س����������رب����������ه ب�������ان�������ت�������ظ�������ام
ل�������ت���������������س�������م�������ن �ل���������������س�������ام�������ة
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النظافة

ق����������ب����������ل �الأك����������������������������ل وب����������ع����������ده
ب�������������ال�������������اء و�ل�������������������س���������اب���������ون

�غ���������������س�������ل ي���������دي���������ك �����س����ت����ب����ق����ى 
ك�����������اأن�����������ظ�����������ف م��������������ا ي�������ك�������ون

ح����������اف����������ظ ع��������ل��������ى �ل������ن������ظ������اف������ة
و�ل�����������ك�����������ان �ل�������������������س���������م  يف 

����������س���������ع���������ادة  يف  ت��������ع��������ي�����������������ص 
�أم����������������������ان يف  ت���������ع���������ي�������������������ص 

العناية بالأ�سنان

م�����ث�����ل �ل�����ث�����ل�����ج �الأب������ي�������������ص ت����ب����دو
�أ���������س��������ن��������اين دوًم����������������ا ب����ي���������س����اء

ب�������ال�������ف�������ر��������س�������اة وب������ال������ع������ج������ون
�أف�������رك�������ه�������ا ������س�����ب�����ًح�����ا وم���������س����اء

وك������������������ذ� ي������ف������ع������ل ك�����������ل ل����ب����ي����ب
د�ء �أو  ������س�����و������ص  م�������ن  خ�������وًف�������ا 
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عبور ال�سارع

ق����������������ال م������ع������ل������م������ن������ا ب������ح������ن������ان
�أن��������ت��������م ي��������ا �أح���������ب���������اب �����س����غ����ار 

ف�������وق ر�����س����ي����ف �ل�����������س�����ارع �����س����رو�
خ��������وًف��������ا م��������ن �أي�������������ة �أ���������س��������ر�ر

ح��������ني ت�������ري�������د ع�������ب�������ور �ل�����������س�����ارع
ومت�����ه�����ل ت�������������س������رع  ال  �ن���������ظ���������ر, 

ف����������������اإذ� ك�����������ان �ل���������������س�������ارع خ������ال
�الأخ�������ط�������ار ت����خ���������ص  ال  ف������اع������رب 

ال�سرطي

�ل���������������س�������رط�������ي �أرى  ح�������������ني 
�ل���������ط���������ري���������ق يف  ي�������������������س���������ر 

�أق�����������������������������������������ول م������������رح������������ًب������������ا
و�����������س����������ك����������ًر� ي�����������ا ������س�����دي�����ق�����ي

ن���������������ن���������������ام وه�����������������������و ����������س���������اح
�ل���������������������س����������و�رع يف  ي���������������س�������ر 

ل����������ي����������ح����������ر�����������ص �الأه���������������������������ال
و�ل������������������������������دور و�ل�����������������س��������ان��������ع
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الطبيب

ح�����������ني ت�����������������زور �ل���������س����ت���������س����ف����ى 
ط������ب������ي������ب �أي  وت���������������������������رى 

�الأب ح��������ن��������ان  ف������ي������ه  ���������س��������رى 
و�حل�������������������������������ب �ل�����������ط�����������ل�����������وب

ي�������اأت�������ي ع�����ن�����د �ل�����ط�����ل�����ب ����س���ري���ع���ا
�الأوق������������������������������������ات ك������������������ل  يف 

ي���������س����ه����ر ك�������ي ي���������س����ع����ف حم����ت����اًج����ا
�الأزم������������������������������ات وق��������������������ت  يف 

هالل رم�سان

�أ����������س���������ل ه��������ال��������ك �ل�������و��������س�������اُء
ف���������ي���������ه �ل������������������ر و�الأم�����������������������ل 

وج��������ئ��������ن��������ا ن�����������س�����ت�����������س�����ئ ب����ن����و 
ومن����ت����ث����ل   .. �ل����������ه����������ادي  رك 

�ل������ق������د�������س������� حم�����������ر�ب�����������ك  ويف 
�����������ي ي����������ا رم�����������������س��������ان ن����ب����ت����ه����ل 

ت���������ن���������زل ف��������ي��������ك وح���������������ي �ل������ل�������
������������ه ب���������������االآي���������������ات ف�������رق�������ان�������ا
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ف�������ي�������م�������اأن�������ا   .. ن��������������������������ردده 
ب��������������رب �ل��������ع��������ر���������ص �إمي���������ان���������ا

ي��������������������زود ب�������ال�������ت�������ق�������ى و�ل������������رب 
دن�����������ي�����������ان�����������ا و�أخ�����������������ر�ن�����������������ا

مدر�ستي

ف�������������������������������ي م�����������در������������س�����������ت�����������ي 
�أق�������������������������������������������������ر�أ, �أك�������������ت�������������ب 

وع����������������������ل����������������������ى �ل������������������ل������������������وح 
�أر�������������������������س������������������������م �أرن���������������������������ب 

م�����������������������ع �أ��������������س�������������ح�������������اب�������������ي 
�أل������������������������ه������������������������و �أل����������������ع����������������ب 

م������������������������������ا �أح�������������������������اه�������������������������ا
�أن�����������������������������������ا �أه���������������������و�ه���������������������ا 

ف�������������������������������ي م�����������در������������س�����������ت�����������ي 
�أق�������������������������������������������������ر�أ, �أك�������������ت�������������ب
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الطالبة املجتهدة

�أن��������������ا �أق����������������������ر�أ, �أن��������������ا �أك������ت������ب 
�أت������ع������ب  ال  �ل����������در�����������ص  �أح��������������ب 

وب���������ع���������د �ل�������������در��������������ص ت�����ل�����ق�����اين 
�أل����ع����ب  �أو  �حل������ا�������س������وب,  ع����ل����ى 

وت�������������������س���������األ���������ن���������ي م�����ع�����ل�����م�����ت�����ي 
�أج�������������اوب�������������ه�������������ا ف�����ت�����ب�����ت�����������س�����م 

�أط�����������ي�����������ع �أب������������������ي وو�ل�����������دت�����������ي 
ك��������ب��������ر �ل�����������������س��������ن �أح����������������رم

�أن��������������ا �أق����������������������ر�أ, �أن��������������ا �أك������ت������ب
�أت������ع������ب ال  �ل����������در�����������ص  �أح��������������ب 

النظافة

ن������������ظ������������اف������������ة �الأب�����������������������������������د�ن 
م������������ن ��������س�������ح�������ة �الإن�������������������س���������ان

و�ل�����������������س��������اء �ل���������������س�������ب�������ح  يف 
�أن���������������ظ���������������ف �الأ�������������س������������ن������������ان

�أن��������������������ظ��������������������ف �ل�������������������س���������ع���������ر
و�ل�����������ع���ي�����������ن�����������ي�����������ن و�الأذن 
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و�أغ�������������������������������س���������������ل �الأن��������������ف��������������ا
و�ل�������������������وج�������������������ه و�ل���������ك���������ف���������ني 

ن������������ظ������������اف������������ة �الأب�����������������������������������د�ن
م������������ن ��������س�������ح�������ة �الإن�������������������س���������ان

�سبحان اهلل

�هلل  ������������������س�����������������ب�����������������ح�����������������ان 
�هلل  �����������������س����������������ب����������������ح����������������ان 

�أع��������������������������������������ب��������������������������������������د  ال 
������������س�����������و�ه  �ل�����������������ك�����������������ون  يف 

خ������������������ل������������������ق �ل�����������ب�����������������������س�����������ر 
خ����������������ل����������������ق �ل���������������������س����������ج����������ر 

خ����������������ل����������������ق �حل��������������������ي��������������������و�ن
خ�������������������ل�������������������ق �ل�������������ث�������������م�������������ر

�هلل  ������������������س�����������������ب�����������������ح�����������������ان 
ف�����������������������������������������ي ع��������������ل��������������ي��������������اه 

ب���������������������������س�������������ط �الأر��������������������������������������ص
ورف������������������������������������������ع �������������س������������م������������اه 
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خ��������������������ل��������������������ق �ل��������������������ك��������������������ون 
م����������������������������������ا �أح����������������������������������������������اه

ف�������������������������������������������ي �أج���������������������م���������������������ل 
�����������������������س����������������������ورة ����������������س���������������و�ه 

�هلل  ������������������س�����������������ب�����������������ح�����������������ان 
�هلل  �����������������س����������������ب����������������ح����������������ان 

يف  �أع������������������������������ب������������������������������د  ال 
�ل����������������������ك����������������������ون ����������������س���������������و�ه 

اعقل .. وتوكل

�ع���������ق���������ل وت�����������وك�����������ل ول�����ت�����ع�����م�����ل 
ت��ك�����س��ل  ال  ب����ن���������س����اط  و�م�����������س�����ي 

ت�������س���ع���ى  ب�������������اأن  �هلل  �أم�������������ر  ق��������د 
ت����ف����ع����ل  م����������ا  ي����������ر�ق����������ب  و�هلل 

�أع���������م���������ال���������ك دي�������������ن وع��������ب��������ادة 
و�ل������ع������م������ل ن�����������س�����اط و������س�����ع�����ادة 

ب����اب����ه  �أغ��������ل��������ق  م��������ن  �أف��������ل��������ح  ال 
و�ن�����ت�����ظ�����ر �ل������������رزق ل����ك����ي ي���دخ���ل 
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�ل������ع������ل������ي������ا ت����������اأت����������ي ب�����ال�����ت�����ع�����ب 
����س���ب���ب  ب��������ا  �ل�������ج�������د  ي������ن������ل  مل 

������س�����وك ب���������ا  ي��������ك��������ون  ورد  ال 
و�ل���������ف���������ار����������ص ح�����ت�����م�����ا ي�����رج�����ل 

�ع���������ق���������ل وت�����������وك�����������ل ول�����ت�����ع�����م�����ل 
ت��ك�����س��ل  ال  ب����ن���������س����اط  و�م�����������س�����ي 

ت�������س���ع���ى  ب�������������اأن  �هلل  �أم�������������ر  ق��������د 
ت����ف����ع����ل  م����������ا  ي����������ر�ق����������ب  و�هلل 

اأنا م�سلمة

م�سلمة  �أن����ا  م�����س��ل��م��ة  �أن����ا  م�����س��ل��م��ة  �أن����ا 
م�سلمة ودي���ن���ي  وط���ن���ي,  ج��ن�����س��ي��ت��ي, 

م��ه��م��ا مت������ادى �ل���ظ���ال���ون و�أج����رم����و�
و�أح����ج����م  �أذل  وال  �أ�����س����ت����ك����ني,  ال 

فلت�سهدو� ...
ولتعلمو� ...

�أنا م�سلمة, �أنا م�سلمة
غ��اي��ت��ي  دوم�������ا  و�هلل  م�����س��ل��م��ة  �أن�������ا 

وحم����م����د م���ث���ل���ي �ل���ع���ظ���ي���م وق����دوت����ي 
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وك�����ت�����اب رب������ي م���ن���ه���ج���ي و���س��ري��ع��ت��ي
وم���ع���ل���م؟ م����ه����ذب  ������س�����و�ه  م�����ن ل 

فلت�سهدو� ...
ولتعلمو� ...

�أنا م�سلمة, �أنا م�سلمة
�أن������ا م�����س��ل��م��ة درب������ي ط���ري���ق �ل�����س��ج��د 

ن���ح���و �ل���ك���ر�م���ة و�ل����ع����ا و�ل�������س���وؤدد 
ه��و م��ن��زل, ه��و جم��ل�����س��ي, ه��و معهدي

م���ن ظ��ل��ه �ن��ط��ل��ق �ل���ر����س���ول �الأع���ظ���م 
فلت�سهدو� ...
ولتعلمو� ...

�أنا م�سلمة, �أنا م�سلمة
�أن������ا م�����س��ل��م��ة �أه�������دي ح���ي���ات���ي الأم���ت���ي 

�ل���ع���زة  �ل���دن���ي���ا ح����ي����اة  ل��ت��ع��ي�����ص يف 
ع��زمي��ت��ي  ت���ل���ني  ال  �أع�����م�����ل  �����س����اأظ����ل 

ح����ت����ى ي���������زول �ل�������س���ت���ب���د �ل����ظ����امل 
فلت�سهدو� ...
ولتعلمو� ...

�أنا م�سلمة, �أنا م�سلمة
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مدر�ستي

�أه������������������و�ك �أح��������ب��������ك م����در�����س����ت����ي 
ي�������ا م����ب����ع����ث �أم��������ل��������ي, ي�������ا ث���ق���ت���ي

ي�����������ا م�����������ن ت�������ب�������ن�������ني الأم�������ت�������ن�������ا 
������س�����رح �الأج��������ي��������ال �ل���������س����اع����دة 

ي�������ا م�����در������س�����ت�����ي �أن������������ت رج�����ائ�����ي 
ي�����������ا م�����ن�����ط�����ل�����ق�����ي ل�����ل�����ع�����ل�����ي�����اء 

�أر������س�����ع�����ت�����ي�����ن�����ي ع�����ل�����م�����ا وه��������دى 
ي��������ا رب����������ي ب�������������ارك م���ر����س���ع���ت���ي 

�أت�����������ع�����������رف ف������ي������ك ب������اأح������ب������اب������ي
و�أ�����������س����������ادق خ�������ر �الأ������س�����ح�����اب

و�أع��������������������ز ب�����ق�����ل�����م�����ي وك������ت������اب������ي 
و�أح�����������ق�����������ق ف�������ي�������ك �أم�����ن�����ي�����ت�����ي 

ي����������ا م�������در��������س�������ت�������ي زودت�������ي�������ن�������ي 
ب������ع������ل������وم �ل�������دن�������ي�������ا و�ل��������دي��������ن 

وج�����������م�����������ال �ل���������ف���������ن وروع���������ت���������ه 
ون���������������س�������اط �ل������ل������ع������ب و�ل�������ك�������رة 
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�أه������������������و�ك �أح��������ب��������ك م����در�����س����ت����ي 
ي�������ا م����ب����ع����ث �أم��������ل��������ي, ي�������ا ث���ق���ت���ي 

ي�����������ا م�����������ن ت�������ب�������ن�������ني الأم�������ت�������ن�������ا 
������س�����رح �الأج��������ي��������ال �ل���������س����اع����دة 

الأر�ص الطيبة

�أر���������������������������������������������������ص ب�������������������������ادي 
م�����������������������������ا �أح������������������������اه������������������������ا 

م���������������������������ا �أروع���������������������������ه���������������������������ا 
م��������������������������ا �أب������������������ه������������������اه������������������ا 

فلنحفظها .. ولنحميها
ول�رن�ع��ه��ا .. ولنبقيه�ا:

ت�������������������������زخ�������������������������ر دوم�����������������������������ا 
ب���������������������������������������������������������������������������������االآالء

ع�����������������ا������������������س�����������������ت ب�������������ل�������������دي 
ف�������������������������������ي �ل������������ع������������ل������������ي������������اء 

ع�����������������ا������������������س�����������������ت ب�������������ل�������������دي 
ف�������������������������������ي �ل������������ع������������ل������������ي������������اء 

ك���������������������������������م م���������������������������������ن ط�����������ر 
ي�����������������������������������س�����������������دو ف���������ي���������ه���������ا 
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باالأحلان
ك�����������������������������م م�����������������������������ن زه�������������������ر 

ي��������������ع��������������ب��������������ق ع�����������������ط�����������������ًر� 
كالريحان

ك������������������������م م������������������������ن ���������س��������م��������ك 
ف�������������������������������ي �أب���������������ح���������������ره���������������ا 

كالرجان
ك�����������������������������������م ح�����������������������ي�����������������������و�ن 

مي�������������������������������������������������رح ج�������������������������ذال 
كالغزالن

فلنحفظها .. ولنحميها
ولرنع����اها .. ولنبقيها

ت�������������������������زخ�������������������������ر دوم�����������������������������ا
ب����������������������������������������������������������������������������������االآالء 

ع�����������������ا������������������س�����������������ت ب�������������ل�������������دي 
ف�������������������������������ي �ل������������ع������������ل������������ي������������اء 

ع�����������������ا������������������س�����������������ت ب�������������ل�������������دي 
ف�������������������������������ي �ل������������ع������������ل������������ي������������اء 
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املحتوى
٧ �ل�م�قدم��ة 
٩ من علوم �لقر�آن 

5٧ �ل��ر�س����ول ملسو هيلع هللا ىلص 
٧3 �سور من حياة �ل�سحابة - ر�سو�ن �هلل عليهم �أجمعني - 
٩٧ �أحاديث منت�سرة ينبغي �حلذر منها 
13٩ تعجبني وال تعجبني 
16٧ م��ت�����ى ؟ 
18٧ )100( حدي�ث �سري��ف 
20٧ غر�ئ��ب وعج��ائب 
235 هل حتبني �لق�ر�ءة و�الط�اع ؟ 
261 مو�سوعة �الأ�سئلة و�الأجوبة 
28٧ حكم�ة �ل�سب��اح 
313 ق���س������ص 
34٩ معلومات عن بع�ص �حليو�نات و�لطيور 
3٧٩ �أ�سر�ط �ل�ساعة 
40٧ �أو�ئ������ل 
44٧ ما ه��و ؟ وما ه��ي ؟ 
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4٧3 ط��ر�ئ����ف 
4٩5 �سدقي �أو ال ت�سدقي 
515 )50( �سوؤاًل وجو�ًبا ف�ي �لعق�ي��دة 
535 كيف �أ�سبح طالبة مت�ف�وق�ة ؟ 
563 م�ع��ل��وم���ات 
60٩ �لن�سيحة حٌق لكل م�سلمة 
64٧ �أن�ا�س�ي����د 




