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الـمقدمـة

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ن، وال�����ش��اة وال�����ش��ام ع��ل��ى اأ����ش���رف الأن��ب��ي��اء 
واملر�شلن.. ثم اأما بع�د:

اإىل ال�شتعانة بعد اهلل - عز وجل -  املتميزة  الثقافية  حتتاج الربامج 
نريد  ال��ذي  الهدف  اإىل  بامل�شتمع  ت�شل  حتى  والهادفة؛  املتنوعة  بالفقرات 
الو�شول اإليه بكل ت�شويق واإث��ارة، وهو ما تكفله له فقراتنا املتنوعة يف هذا 

الكتاب - باإذن اهلل.



فيافي الفقرات الثقافية8

وال��رب��وي��ة،  الدينية،  املعلومات  اإخ���راج  على  ال��ف��ق��رات  ه��ذه  وتعتمد 
حقول  من  غريها  اأم  والطبية،  والعلمية،  والفكرية،  والأدب��ي��ة،  والثقافية، 
وهي  األ  التقليدية،  الطريقة  عن  خمتلفة  و�شيغ  بقوالب  املختلفة  العلم 
الإلقاء املبا�شر، بطريقة �شّب املعلومات، فبالطبع هذا ما ل تقوم به الفقرات 

املتميزة.
املعلومة،  اإىل  امل�شتمع  يجذب  �شيء  كل  عن  تبحث  الفقرات  ه��ذه  بل 
ويحببها اإليه، بحيث ين�شت لها وي�شغي اإليها، ويف النهاية يعمل بها، وهذا 

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

التي األفها وجمعها العلماء، واملوؤرخون، والأدباء.
ويبقى قالب �شبك، وحبك الفقرة، يف ثوبها املنا�شب هو ال�شر الأكرب 

لنجاحها، والطاقة الفاعلة لتاأثريها.
فمثًا: املعلومة التي من املنا�شب اأن ت�شاغ بقالب هل تعلم، من اخلطاأ 

اأن ت�شاغ بقالب اأوائل، اأو اأواخر.
اأن  اخلطاأ  من  اأمثال،  قالب  يف  ت�شاغ  اأن  املنا�شب  من  التي  واملعلومة 
ت�شاغ يف قالب �شوؤال وجواب.. وهكذا كل فقرة مبا ينا�شبها من قوالب، وكما 

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

ا لكي تذكر بها. هدفها، ونعطي �شورة عنها، واأي�شً
كما اأود التذكري باأن هذه الفقرات ما هي اإل نقطة يف بحر، فابحثوا 
عن اجلديد واملفيد، من الفقرات واملوا�شيع، ول تقفوا عند حٍد من احلدود.
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 مو�سوعة 
القراآن الكرمي

الباطل  ياأتيه  ل  عنده،  باحلق من  ل  ُم��ن��زَّ اهلل،  ك��ام  الكرمي  ال��ق��راآن 
والتحريف  والنق�شان  ال��زي��ادة  من  حمفوظ  خلفه،  من  ول  يديه  بن  من 
والتبديل.. تنزيل رب العاملن. واإن اأ�شرف العلوم واأنبل املعارف، ما تقف من 
اإىل  واملعامات،  والقواعد  واملعارف  العلوم  وه��ذه  العزيز.  الكتاب  اآي��ات  بن 
غريها من الدرر والكنوز التي حواها امل�شحف املبارك بن دفتيه ومل ي�شبع 
منها العامل الإ�شامي اإىل قيام ال�شاعة، بل مل يكت�شفوا اإل النذر الي�شري من 
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�شر وبديع علوم القراآن احلكيم، مع التقدم العلمي احلا�شل يف هذا العمر 
وتطور اأ�شاليب البحث وتعدد الأدوات احلديثة امل�شاعدة يف الك�شف حتى عن 
اأدق الأ�شياء واأ�شغر الذرات.. كل هذه الأمور �شاعدت على البحث والتنقيب 

عن كنوز واآثار وجواهر القراآن الكرمي.
ف��ت��ع��ددت ال��ك��ت��ب وال��ب��ح��وث ال��ت��ي اخت�شت ب��ج��وان��ب ال���ق���راآن ال��ك��رمي  
جديدة  وحكًما  اأ�شراًرا  ا�شتنباطاتهم  ثمرات  من  التف�شري  علماء  وا�شتخرج 
وكل هذه الأعمال العظيمة واجلهود احلديثة ما هي اإل قطرة يف بحر هذا  
هذا  �شحراء  يف  وذرة  احلكيم  التنزيل  هذا  ب�شتان  يف  وورق��ة  العزيز  الكتاب 

الفرقان املبن. 
وكان لهذا الدور البارز والهتمام البالغ بعلوم القراآن الكرمي ثمرات 
يانعة، ونتائج طيبة ظهرت على الفرد امل�شلم والأمة اأجمع، بل حتى على غري 

امل�شلمن، ومن هذه الثمرات ما يلي: 
1-  اإقبال النا�ض على القراآن الكرمي وزيادة تعظيمه يف نفو�شهم. 

2-  حماولة قراءة القراآن الكرمي بطريقة التدبر والتفكر. 
3- زيادة الإميان. 

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

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

اإىل غريها من الثمرات والربكات التي حلَّت على الكون باأجمعه. 
العلوم  ن�شر هذه  األ وهو  دور مهم وعظيم،  يقع علينا  وها نحن هنا 
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الكتاب  ه��ذا  اأ���ش��رار  يت�شنى لطابنا معرفة  ال��ك��رمي(؛ حتى  ال��ق��راآن  )علوم 
العظيم، والتعاظ باإعجازه ومعانيه.

اإًذا.. لنجتهد مًعا، يف اإي�شال علوم هذا الكتاب اإىل اأ�شماع واأفهام اأبنائنا 
يف مدار�شهم.. واهلل من وراء الق�شد وعليه التكان.
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اأ�سماء القراآن واأو�سافه

اأواًل: اأ�صماوؤه:

1- القراآن: اإ�صارة اإىل حفظه يف ال�صدر: زب ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ رب )الإ�صراء: ٩(.

2- الكتاب: اإ�صارة اإىل كتابته يف ال�صطور: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  
پپ پپ ڀ  ڀ ڀ رب )البقرة(.

ڱ  ڱ   ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  زب  تعاىل:  قوله  يف  ك��ر:  ال��ذِّ  -3 
ں  رب )احلجر(.

زب ڭ  والباطل:  احلق  بني  يفرق  اأنه  اإىل  اإ�صارة  الفرقان:   -4
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ رب  )الفرقان: 1(.

ثانيا: اأو�صافه:

1- هدى: يف قوله تعاىل: زب پ پ  ڀ رب)لقمان: 3(.
رب  ائ  ى  ى  ې  زب  ت���ع���اىل:  ق���ول���ه  يف  ن����ور:   -2

.)1٧4 )الن�صاء: 
رب   ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  زب  ت��ع��اىل:  قوله  يف  �صفاء:   -3

)الإ�صراء: ٨2(.
4- حكمة: يف قوله تعاىل: زب ائ ائەئ رب  )القمر: ٥(.

www.alukah.net
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ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  زب  تعاىل:  قوله  يف  موعظة:   -٥
ڈ رب  )يون�س: ٥٧(.

رب  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت���ع���اىل:  ق��ول��ه  يف  وح����ي:   -6
)الأنبياء: 4٥(.

ب�سارات للمتقني يف القراآن

بب�صارات  الكرمي  كتابه  املتقني يف  ر اهلل - عز وجل - عباده  ب�صَّ
عّدة, اأزفها اإليكم: 

الأوىل: ب�ّصرك اهلل - اأيها التقي - مبا ي�صرك يف الدنيا والآخرة 
ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  زب  ت��ع��اىل:  ل��ق��ول��ه 

ٿ ٿ ٹ ٹٹ رب)يون�س: 63- 64(.
حئ  جئ  ی  زب  تعاىل:  لقوله  يعينك؛  معك  باأنه  وب�ّصرك  الثانية: 

مئ ىئ يئ جب حب خب  رب  )النحل(.
ىئىئ  ېئ   زب  ت��ع��اىل:  لقوله  ال��ع��ل��م؛  �صيعطيك  واأن���ه  ال��ث��ال��ث��ة: 

ىئ یی رب)البقرة: 2٨2(.
لقوله  والباطل؛  احلق  بني  والتمييز  لل�صواب  ويهديك  الرابعة: 

تعاىل: زب ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ رب)الأنفال: 2٩(.
اخلام�صة: ويكفر ذنوبك ويعظم اأجرك؛ لقوله تعاىل: زب جئ حئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب رب )الطالق: ٥(.
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ڍ  ڍ  زب  تعاىل:  لقوله  خطاياك؛  لك  ويغفر  ال�صاد�صة: 
ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ رب )الن�صاء: 12٩(.

زب ۇئ ۆئۆئ  ال�صابعة: ويي�صر اأمورك يف كل حني؛ لقوله تعاىل: 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ رب )الطالق: 4(.

الثامنة: ويخرجك من الغم واملحنة؛ لقوله تعاىل: زب ڱ ڱڱ 
ڱ ںں رب )الطالق: 2(.

زب ڱ ڱڱ ڱ  التا�صعة: ويرزقك رزًقا وا�صًعا؛ لقوله تعاىل: 
ںں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀہ رب )الطالق: 2- 3(.

العا�صرة: وينّجيك من العذاب والعقوبة؛ لقوله تعاىل: زب ڱ ڱ 
ڱ ںرب )مرمي: ٧2(.

احلادية ع�صرة: ويجعلك كرمًيا عنده وعند النا�س؛ لقوله تعاىل: 
زب ڇڍ ڍ ڌ ڌڎ رب)احلجرات: 13(.

ۀ  ۀ  ڻ  زب  تعاىل:  لقوله  لك؛  بحبه  ويب�ّصرك  ع�صرة:  الثانية 
ہ رب )التوبة: 4(.

زب ائ ائ  الثالثة ع�صرة: وبفالحك يف كل اأمر؛ لقوله تعاىل: 
ەئ  ەئ رب )البقرة: 1٨٩(.

لقوله  واإح�����ص��ان��ك؛  عملك  ي�صيع  ل��ن  واأن���ه  ع�����ص��رة:  ال��راب��ع��ة 
رب  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  زب  تعاىل: 

.)٩٠ )يو�صف: 
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تعاىل:  لقوله  ي���رده؛  ف��ال  عملك  و�صيقبل  ع�����ص��رة:   اخلام�صة 
زب ڳڱ ڱ ڱ ڱ رب )املائدة: 2٧(.

ال�صاد�صة ع�صرة: واأنك من اأهل اجلنان؛ لقوله تعاىل: زب چ چ 
چ ڇ  ڇ ڇ رب )الذاريات(.

ال�صابعة ع�صرة: وتنال الأمن واملنزلة الرفيعة؛ لقوله تعاىل: زب ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ رب )الدخان(.

لقوله تعاىل:   القيامة؛  يوم  الفوقية  بعز  وت�صتمتع  الثامنة ع�صرة: 
زب ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ رب )البقرة: 212(.

اأذن  ول  راأت  عني  ل  ما  اللذائذ  من  ويعطيك  ع�صرة:  التا�صعة 
ٻ  ٻٻ  ٱ   زب  تعاىل:   لقولة  ب�صر؛  قلب  على  خطر  ول  �صمعت, 

ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ رب )النباأ (.
الع�صرون: ويجعلك يوم القيامة قريًبا منه.. ت�صتمتع بالنظر اإىل 

وجهه الكرمي؛ لقوله تعاىل: زب ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ  رب)القمر(.

تعاىل:  لقوله  ال�����ص��در؛  ب�صالمة  وتتمتع  وال��ع�����ص��رون:   احل��ادي��ة 
زب ڱ ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ ڻ رب )الزخرف(.

الثانية والع�صرون: وي�صلح لك عملك؛ لقوله تعاىل: زب ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭڭڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ رب )الأحزاب(.

تعاىل:  لقوله  ب��الأم��ور؛  الب�صرية  ومينحك  والع�صرون:   الثالثة 
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گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   زب 

گ گ رب )الأعراف(.

الرابعة والع�صرون: ويعظم اأجرك؛ لقوله تعاىل: زب وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئۈئ رب )اآل عمران: 1٧2(. 

اخلام�صة والع�صرون: وتكون من الفائزين؛ لقوله تعاىل: زب ىئ  
ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئىئ رب )النور(.

ال�صاد�صة والع�صرون: ويرزقك التفكر والتدبر يف خلق اهلل؛ لقوله 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  زب  ت��ع��اىل: 

ی ی  ی ی  رب )يون�س(.

 ال�صابعة والع�صرون: وينجيك من النار, لقوله تعاىل: زب ڀ  
ڀ ڀ رب )الليل(.

تعاىل:   لقوله  زاًدا؛  لك  التقوى  من  وتتخذ  والع�صرون:   الثامنة 
زب ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ رب )البقرة: 1٩٧(.

التا�صعة والع�صرون: ويرزقك ح�صن العافية؛ لقوله تعاىل:زب ہہ 
ہہ ھ  رب )هود: 4٩(. 

ڭ  ڭ  زب  ت��ع��اىل:  لقوله  اهلل؛  ب��ولي��ة  تفوز  واأخ���رًيا  ال��ث��الث��ون: 
ڭرب )اجلاثية: 1٩(.
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الفنت الأربع يف �سورة الكهف

الفنت الأربع يف احلياة هي: فتنة الدين )ق�صة اأهل الكهف(, فتنة 
املال )�صاحب اجلنتني(, فتنة العلم )مو�صى واخل�صر( وفتنة ال�صلطة 

)ذو القرنني(. 
من  بدينهم  هربوا  الذين  الفتية  ق�صة  ففي  ال��دي��ن:  فتنة  اأم��ا 
اإبقائهم  معجزة  لهم  حدثت  حيث  الكهف,  اإىل  ف��اآووا  الظامل,  امللك 
فيه ثالثمائة �صنة وازدادوا ت�صًعا, وكانت القرية قد اأ�صبحت كلها على 
التوحيد. ثم تاأتي اآيات ت�صري اإىل كيفية الع�صمة من هذه الفتنة؛ قال 

پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  ت��ع��اىل: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چچ  چ  چ  
رب   گ  ک  ک  کک  ڑڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ 

)الكهف(.
وتذكر  ال�صاحلة  بال�صحبة  تكون  الدين  فتنة  من  فالع�صمة 

الآخرة. 
كل  اآتاه اهلل  الذي  املال: ففي ق�صة �صاحب اجلنتني,  فتنة  واأما 
�صيء, فكفر باأنعم اهلل واأنكر البعث؛ فاأهلك اهلل تعاىل اجلنتني.. ثم تاأتي 

مئىئ  حئ  زب ی جئ  تعاىل:  قوله  يف  الفتنة  هذه  من  الع�صمة 
ىتيت  مت  خت  حت  جت   يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب 
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پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جح   مج  حج  يث   ىث  مث  جث 
من  والع�صمة  )الكهف(.  رب  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  

فتنة املال تكون يف فهم حقيقة الدنيا وتذكر الآخرة. 
واأما فتنة العلم: ففي ق�صة مو�صى مع اخل�صر, وكان مو�صى ظّن 
اأنه اأعلم اأهل الأر�س؛ فاأوحى له اهلل تعاىل باأن هناك من هو اأعلم منه؛ 
مل  لأنه  اخل�صر؛  فعله  ما  على  ي�صرب  فلم  منه,  والتعلم  للقائه  فذهب 
يفهم احلكمة يف اأفعاله.. واإمنا اأخذ بظاهرها فقط. وتاأتي اآية الع�صمة 

من هذه الفتنة يف قوله تعاىل: زب ہ  ہ ھھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ رب  )الكهف: 6٩(. 

والع�صمة من فتنة العلم هي التوا�صع وعدم الغرور بالعلم.
واأما فتنة ال�صلطة: ففي ق�صة ذي القرنني الذي كان ملًكا عادًل 
ميتلك العلم وينتقل من م�صرق الأر�س اإىل مغربها عني النا�س, ويدعو 
ياأجوج  اإىل قوم خائفني من هجوم  اإىل اهلل وين�صر اخلري؛ حتى و�صل 
وماأجوج؛ فاأعانهم على بناء �صد ملنعهم عنهم, وما زال ال�صّد قائًما اإىل 

ڳ   گ  گ  گ  زب  تعاىل:  قوله  يف  الع�صمة  اآية  وتاأتي  هذا..  يومنا 
رب   ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

)الكهف(. 
فالع�صمة من فتنة ال�صلطة هي الإخال�س هلل يف الأعمال وتذكر 

الآخرة.
ن�صاأل اهلل العافية ونعوذ به من الفنت.
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الأجوبة اخلالدة على ل�سان القراآن

 من �صورة االأنعام:

1- زب ەئ ەئوئ  وئ ۇئۇئ رب )الأنعام: ٨(.
ج- زب ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ رب )الأنعام(.

2- زب ٿ ٿٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ رب )الأنعام(.
چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڤ  زب   � ج 

ڇ ڇ ڇ ڇڍڍ رب )الأنعام(.
3- زب ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ رب )الأنعام: 3٧(.

رب  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹٹ   ٹ  زب   � ج 
)الأنعام: 3٧(.

رب  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  زب   -4
)الأنعام(.

ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  زب   � ج 
ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب )الأنعام(.

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  زب   -٥ 
وئۇئ رب )الأنعام: 124(.

ج � زب ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ 
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ىئ ی ی ی ی جئحئ رب )الأنعام: 124(. 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ   ٺ  ٺ  زب   -6

ڤ ڤ ڤڤ  رب )الأنعام: 14٨(.

ڃ  ڃ  ڄڃ   ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  زب   � ج 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ڑ ک ک ک ک رب )الأنعام(.

من �صورة االأعراف:

ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  زب   -1
ەئ ەئ وئوئ رب )الأعراف: ٥٠(. 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  زب   � ج 
ىئ   مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ 
 ٥٠ )الأع��راف:  رب  جت   يب  ىب  مب  خب  حب  جب   يئ 

.)٥1 -
زب ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ    -2 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ رب )الأعراف(.
 ج- زب ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 
ک ک ک گ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳڳ ڱ ڱ 
ۀ ہ ہ ہ رب  ڱ ڱ ںں ڻ  ڻ  ڻ ڻ ۀ 
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)الأعراف(.
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  زب   -3   

ۆۈ رب )الأعراف: 143(.
  ج � زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅۉ ۉ ېې ې 
ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ېى 

ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ رب )الأعراف: 143(.
4- زب وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئۈئ رب )الأعراف: 1٨٧(.

ج �زب ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی یییجئ حئمئ ىئ يئجب حب 
خب مب ىبيب جت حت خت  متىت يت جث  مث ىث يث حج مججح 

محجخ رب )الأعراف: 1٨٧(.

من �صورة يون�س:

1- زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ 
ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ رب)يون�س: 1٥(.

ج � زب ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄڄ  ڄڄ 
ڑک  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ک ک ک رب )يون�س(.
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  زب   -2

ھ ھ ھ  ے ےۓ رب )يون�س: 1٨(.
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ۈٴۇ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  زب  ج- 
ۋ ۋ ۅ ۅ رب )يون�س: 1٨(.

3- زب ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی رب )يون�س: 2٠(.
رب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   ی  �زب  ج 

)يون�س: 2٠(.
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  زب   -4  
)يون�س:  رب  وئوئۇئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې 

.)32
 ج � زب ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی  ی ی 

ی جئ حئمئ ىئ يئ جب رب )يون�س(.
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  زب   -٥  

ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ  رب )يون�س(.

 6- زب ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ  ۀ رب )يون�س(. 
زب ۀ ہ  ہ ہہ ھ  ھ ھھ ے ےۓ ۓ  ڭڭڭ ڭ  ۇ   � ج 

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ  رب )يون�س(.
 ٧- زب مب ىب  يب جتحت رب )يون�س: ٥3(.

ج � زب خت مت ىت يت  جثمث ىث يث حج رب )يون�س: ٥3(. 
٨- زب ھ ے ے ۓۓ  ڭڭ رب )يون�س: 6٨(.

ۅۅ  ۋۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ڭۇ  ڭ  زب   � ج 
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ۉ ۉ ېې ې ې ى ىائ ائ رب )يون�س: 6٨(.

من �صورة هود:

1- زب ٱ  ٻ  ٻٻ رب )هود: 13(.  
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  زب   � ج 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڦڦڦ  ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ رب )هود(.
ۋ ۅ  ۋ   ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ ۆ  ۇ   زب ڭ ڭ ۇ   -2
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئۆئ رب )هود(.
ییی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  زب   � ج 

جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب  رب )هود(. 
3- زب ې ې ىى  رب )هود: 3٥(.

ج � زب ائ ائەئەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ رب )هود:3٥(. 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی  زب   -4

ىب يب جت حت  رب)هود(. 
ج � زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ  پ ڀ ڀڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  رب )هود (.
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معاين كلمات �سورة الن�سقاق

تف�شريهاالكلمةالآية
ان�صدعت عند قيام ال�صاعةال�صماء ان�صقت1
ا�صتمعت وانقادت له تعاىلاأذنت لربها2
حّق اهلل عليها ال�صتماع والنقيادُحّقت2
ُب�صطت و�ُصويت كمد الأدميالأر�س ُمّدت3
لفظت ما يف جوفها من املوتىاألقت ما فيها4
خلت عنه غاية اخللوتخلت 4
جاهد يف عملك اإىل لقاء ربككادح اإىل ربك6
فمالقي ل حمالة جزاء عملكفمالقيه6

ينادي هالًكا قائاًل يا ثبوراهيدعو ثبوًرا11
يدخلها اأو يقا�صي حرهاي�صَلى �صعرًيا12
لن يرجع اإىل ربه تكذيًبا بالبعثلن يحور14
اأق�صم "ل" مزيدةفال اأق�صم16
باحلمرة يف الأفق بعد الغروببال�صفق16
ما �صم وجمع ما انت�صر بالنهارما و�صق1٧
اجتمع وتكامل ومت نورهات�صق1٨
لتالقن اأيها النا�س )جواب الق�صم(لرتكنّب1٩
اأحواًل بعد اأحوال متطابقة يف ال�صدةطبًقا1٩
ي�صمرونه اأو يجمعونه من ال�صيئاتيوعون23
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تف�شريهاالكلمةالآية
غري مقطوع عنهمغري ممنون2٥

معاين كلمات �سورة الربوج

تف�شريهاالكلمةالآية
)اأق�صم( اهلل بها ومبا يعدهاوال�صماء1
ذات املنازل املعروفة للكواكبذات الربوج1
يوم القيامةاليوم املوعود2
من ي�صهد على غريه فيه�صاهد 3
من ي�صهد عليه غريه فيهم�صهود3
لقد لعن اأ�صد اللعن )جواب الق�صم(قتل 4
ال�صق العظيم, كاخلندقالأخدود4
ما كرهوا وما عابوا وما اأنكرواما نقموا٨

عذبوا اأو اأحرقوافتنوا1٠
اأخذه اجلبابرة والظلمة بالعذاببط�س ربك12
يخلق ابتداء لقدرتههو يبدئ13
يبعث املوتى يوم القيامة بقدرتهيعيد13
املتودد اإىل اأوليائه بالكرامةالودود14
العظيم اجلليل املتعايلاملجيد1٥
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معاين كلمات �سورة الطارق

تف�شريهاالكلمةالآية
)ق�صم( بالنجم الثاقب يطلع والطارق1
امل�صيء املتوهج اأو املرتفع العايلالنجم الثاقب3
ما كل نف�س )جواب الق�صم(اإن كل نف�س4
اإل عليهاملا عليها4
مهيمن ورقيب وهو اهلل تعاىلحافظ4
ممتزج من مائي الرجل واملراأةماء6
م�صبوب بدفع و�صرعة يف الرجلدافٍق6
ظهر كل من الرجل واملراأةمن بني ال�صلب٧

عظام ال�صدر اأو الأطراف من كل منهما, والرتائب٧
وال�صلب والرتائب كناية عنه 

اإعادة الإن�صان بعد فنائهرجعه٨
تك�صف مكنونات القلوبتبلى ال�صرائر٩

املطر لرجوعه اإىل الأر�س مراًراذات الرجع11
النبات الذي تن�صق عنهذات ال�صدع12
فا�صل بني احلق والباطللقول الف�صل13
اأجازيهم على فعلهم بال�صتدراجاأكيد كيًدا16
فال ت�صتعجل بالنتقام منهمفمّهل الكافرين1٧
اإمهاًل قريًبا, اأو قلياًل حتى ياأتيهم العذاباأمهلهم رويًدا1٧
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معاين كلمات �سورة الأعلى

تف�شريهاالكلمةالآية
نزّهه وجّمده تعاىل عما ل يليق به�صّبح ا�صم ربك1
اأوجد كل �صيء بقدرتهخلق2
بني خلقه يف الإحكام والإتقانف�صوى2
جعل الأ�صياء على مقادير خم�صو�صةقدر3
فوجه كل واحد منها على ما ينبغي لهفهدى3
ااأخرج املرعى4 اأنبت الع�صب رطًبا غ�صً
ياب�ًصا ه�صيًما من بعد كالغثاءفجعله غثاًء٥
اأ�صود اأو اأ�صمر بعد اخل�صرةاأحوى٥

عليه �صنقرئك6  - جربيل  بوا�صطة  اإل��ي��ك  نوحي  م��ا 
ال�صالم

اأبًدا من قوة احلفظ والإتقانفال تن�صى6

ني�صرك ٨
نوفقك للطريقة الي�صرى يف كل اأمرللي�صرى

ي�����ص��ل��ى ال��ن��ار 12
يدخل جهنم اأو يقا�صي حرهاالكربى

فاز بالبغيةاأفلح14
تطّهر من الكفر والع�صيانتزّكى14
املذكور)الآيات الأربع ال�صابقة(اإن هذا1٨
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معاين كلمات �سورة الغا�سية

تف�شريهاالكلمةالآية
القيامة تغ�صى النا�س باأهوالهاالغا�صية1
ذليلة خا�صعة من اخلزيخا�صعة2
جتر بال�صال�صل والغالل يف النارعاملة3
تعبة مما تالقيه فيها من العذابنا�صبة3
تدخل اأو تقا�صي ناًرا تناَهى حرهات�صلى ناًرا حامية4
بلغت اأناها )غايتها( يف احلرارةعني اآنية٥
�صيء يف النار, كال�صوك مر متني�صريع6
ل يدفع عنهم جوًعال يغني من جوع٧
ذات بهجة وح�صن ون�صارةناعمة٨

لغًوا وباطاًللغية11
مرتفعة ال�صمك اأو رفيعة القدر�صرر مرفوعة13
اأقداح بني اأيديهم لل�صرب منهااأكواب مو�صوعة14

مو�صوع منارق م�صفوفة1٥ عليها  يتكاأ  وم��راف��ق  و���ص��ائ��د 
بع�صها فوق بع�س

ب�صط فاخرة مفرقة يف املجال�سزرابي مبثوثة16
يتاأملون فيدركونينظرون1٧
مبت�صلط جبارمب�صيطر22
رجوعهم بعد املوت بالبعثاإيابهم2٥

www.alukah.net



29 فيافي الفقرات الثقافية

معاين كلمات �سورة الفجر

تف�شريهاالكلمةالآية
)اأق�صم تعاىل( بالوقت املعروفوالفجر1
الع�صر الأول من ذي احلجةوليال ع�صر2
يوم النحر. ويوم عرفةوال�صفع والوتر3
اإذا مي�صي ويذهب اأو ُي�صاُر فيهوالليل اإذا ي�صر4
املذكور الذي اأق�صمنا بههل يف ذلك٥

مق�صم به حقيق التعظيم لدى العقالء � ق�صم لذي حجر٥
نعم � )وجواب الق�صم( لنعذبن الكافرين

قوم هود �ُصّموا با�صم اأبيهمبعاد6
هو ا�صم جدهم وبه �صميت القبيلةاإرم ٧
ال�صدة اأو الأبنية الرفيعة املحكمة بالعمدذات العماد٧
قطعوه ونحتوا فيه بيوتهمجابوا ال�صخر٩

اجليو�س الكثرية التي ت�صد ملكهذي الأوتاد1٠
عذاًبا �صديًدا موؤملًا دائًما�صوط عذاب13
يرقب اأعمالهم ويجازيهم عليهااإن ربك لباملر�صاد14
امتحنه واختربه بالنعم اأو النقمابتاله ربه1٥
ف�صيقه عليه ومل يب�صطه لهفقدر عليه رزقه16
ردع لالإن�صان عما قاله يف احلالنيكال1٧
لكم اأعمال اأ�صواأ من ذلكبل1٧



فيافي الفقرات الثقافية30

تف�شريهاالكلمةالآية
ال حتا�صون1٨ ل يحث بع�صكم بع�صً
مرياث الن�صاء وال�صغارتاأكلون الرتاث1٩
جمًعا بني احلالل واحلراماأكاًل ملّا1٩
كثرًيا, مع حر�صه و�صرهحًبا جّما 2٠
دقت وك�صرت بالزلزلدكت الأر�س21
دًكا متتابًعا حتى �صارت هباًءدًكا دّكا21
مالئكة كل �صماءوامللك22
من اأين له منفعتها؟ هيهاتاأنى له الذكرى 23
ل ي�صد بال�صال�صل والأغاللل يوثق26

معاين كلمات �سورة البلد

تف�شريهاالكلمةالآية
)اأق�صم( و"ل" مزيدةل اأق�صم1
مبكة املكرمةبهذا البلد1
حالل لك ما ت�صنع به يومئذِحّل بهذا البلد2
اآدم وجميع ذريته اأو ال�صاحلني منهموالد وما ولد3
)جواب الق�صم(لقد خلقنا الإن�صان4
ن�صب وم�صقة ومكابدة لل�صدائدكبد4
كثرًيا يف املكرمات مباهاة وتعاظًمااأهلكت ماًل لبًدا6
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تف�شريهاالكلمةالآية
بيّنا له طريقي اخلري وال�صرهديناه النجدين1٠
فهاّل جاهد نف�صه يف اأعمال الربفال اقتحم العقبة11
تخلي�صها من الرق والعبوديةفك رقبة13
جماعةذي م�صغبة14
قرابة ن�صبيتيًما ذا مقربة1٥
فاقة �صديدة ل�صق منها بالرتابم�صكيًنا ذا مرتبة16
بالرحمة فيما بينهمباملرحمة1٧
الُيْمن. اأو ناحية اليمنياأ�صحاب امليمنة1٨
ال�صوؤم. اأو ناحية ال�صمالاأ�صحاب امل�صاأمة1٩
مطبقة مغلقة اأبوابهانار موؤ�صدة2٠

معاين كلمات �سورة ال�سم�س

تف�شريهاالكلمةالآية
)ق�صم بها ومبا بعدها(وال�صم�س1
�صووؤها اإذا اأ�صرقت�صحاها1
تبعها يف الإ�صاءة بعد غروبهاتالها2
اأظهر ال�صم�س للرائنيجاّلها3
يغطيها حني تغيب فتظلم الآفاقيغ�صاها4
والذي خلقها وهو اهلل تعاىلوما بناها٥



فيافي الفقرات الثقافية32

تف�شريهاالكلمةالآية
والذي ب�صطها ووطاأهاوما طحاها6
والذي عدل اأع�صاءها ومنحها قواهاوما �صواها٧
مع�صيتها وطاعتها, و�صرها وخريهافجورها وتقواها٨
فاز بالبغية وظفر )جواب الق�صم(قد اأفلح٩
طهرها واأمناها بالتقوىمن زّكاها٩

خ�صرقد خاب1٠
نق�صها واأخفاها واأخملها بالفجرمن د�صاها1٠
ب�صبب طغيانها وعدوانهابطغواها11
قام م�صرًعا يعقر الناقةانبعث اأ�صقاها12
احذروا عقرها ون�صيبها باملاءناقة اهلل و�صقياها13
اأهلكهم واأطبق العذاب عليهمفدمدم عليهم14
فجعل الدمدمة عليهم �صواءف�صواها14
عاقبة هذه العقوبةعقباها1٥

معاين كلمات �سورة الليل

تف�شريهاالكلمةالآية
يغطي الأ�صياء بظلمته )ق�صم(والليل اإذا يغ�صى1
ظهر ب�صوئه وو�صحوالنهار اإذا جتّلى2
اأن عملكم ملختلف يف اجلزاء )جواب الق�صم(اإن �صعيكم ل�صتى4
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تف�شريهاالكلمةالآية
بامللة احل�صنى وهي الإ�صالم�صدق باحل�صنى6
ف�صنوفقه ونهيئهف�صني�صره٧

للخ�صلة املوؤدية اإىل الي�صر والراحةللي�صرى1٠
للخ�صلة املوؤدية اإىل الع�صر وامل�صقةللع�صرى1٠
ما يدفع العذاب عنهما يغني11
هلك, اأو �صقط يف النارترّدى11
الدللة على احلق اأو بيان طريقهاإن علينا للهدى12
تتلهب وتتوقدناًرا تلظى14
ل يدخلها اأو ل يقا�صي حرهال ي�صالها1٥
�صيبعد عنها�صيجنيها1٧
يطهر به من الذنوبيتزكى1٧
تكافاأ, نزلت يف ال�صديق )ر�صي اهلل عنه(جتزى1٩

قالوا عن القراآن الكرمي

- العامل الإيطايل كونت اإدوارد كيوجا: 
لقد طالعت وبدقة الأديان القدمية واجلديدة, وخرجت بنتيجة, 
الكتاب  واأن  الوحيد,  احلقيقي  ال�صماوي  الدين  هو  الإ�صالم  اأن  هي 
املادية  الحتياجات  �صم  الكرمي  ال��ق��راآن  وه��و  الدين  لهذا  ال�صماوي 

واملعنوية كافة لالإن�صان ويقوده نحو الكمالت الأخالقية والروحية.
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- الزعيم الهندي الراحل املهامتا غاندي: 
ميكن لأي �صخ�س من خالل تعلم علوم القراآن الكرمي اأن يعرف 
م�صطنع,  ن�س  خ�صائ�س  اإىل  يحتاج  اأن  دون  الدين  وحكم  اأ�صرار 
عن  الرجوع  عن  الآخ��ري��ن  باإجبار  اأم��ر  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  يوجد  ل 

جئحئ  ی  زب  �صورة:  وباأب�صط  يقول  املقد�س  الكتاب  فهذا  مذاهبهم؛ 
مئىئ رب )البقرة: 2٥6(.

- املحقق الربيطاين البورفي�شور مونتغمري واث:
ما يعر�صه القراآن الكرمي من واقع وحقائق متكاملة يعد يف نظري 
مت  وما  النرثية  القطع  كافة  اأن  والأكيد  الكتاب,  هذا  ميزات  اأهم  من 

تدوينه من روائع الكتابات ل يعد �صيًئا يف مقال القراآن الكرمي.

- املوؤرخ الإيطايل برن�ض جيواين بوركيز: 
ب�صبب  امل�صلمني  عن  وال�صيادة  ال�صعادة  م�صاديق  ابتعدت  لقد 
تهاونهم يف اتباع القراآن والعمل بقوانينه واأحكامه, وذلك بعدما كانت 
هذا  الأع��داء  ا�صتغل  وقد  والعظمة,  والفخر  بالعزة  مو�صومة  حياتهم 
حياة  على  يخيم  الذي  الظالم  هذا  نعم  عليهم.  الهجوم  ف�صنوا  الأمر 
امل�صلمني اإمنا هو عدم مراعاتهم لقوانني القراآن الكرمي, ل لنق�س فيه 
اأو يف الإ�صالم عموًما.. فاحلق اأنه ل ميكن اأخذ اأي نق�س على الدين 

الإ�صالمي الطاهر.
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- جوزيف اآرن�شت رنان، الفيل�شوف الفرن�شي املعروف: 
والأدب��ي��ة  والجتماعية  ال�صيا�صية  الكتب  اآلف  مكتبتي  ت�صم 
التي  الكتب  اأكرث  وما  واح��د,  مرة  من  اأكرث  اأقراأها  مل  والتي  وغريها, 
للزينة فقط! ولكن هناك كتاًبا واحًدا توؤن�صني قراءته دائًما هو كتاب 
اأبواب  اأن تتفتح يل  اأح�ص�صت بالإجهاد واأردت  امل�صلمني القراآن؛ فكلما 
املعاين والكمالت, طالعت القراآن؛ حيث اإنني ل اأح�س بالتعب اأو امللل 

مبطالعته بكرثة. 
لو اأراد اأحد اأن يعتقد بكتاب نزل من ال�صماء, فاإن ذلك الكتاب هو 

القراآن ل غري؛ اإذ اإن الكتب الأخرى لي�س لها خ�صائ�س القراآن.

معنى ال�سورة والآية والكلمة واحلرف يف القراآن

رب  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  زب  ت��ع��اىل:  كقوله  ال�صور  م��ن  ال�����ص��ورة: 
)احلديد: 13(, وهو املرتفع من الأر�س, وال�صورة هي التي ارتفعت اإىل 
املنزلة ال�صريفة, ومن يقراأها ي�صرف على ما مل يكن يحيط به من علوم 

ومعارف.. ثم هي �صورة واجلمع �صور كقوله تعاىل: زب پ پپ رب 
)هود: 13(؛ لتمامها وكمالها, والعرب ت�صّمي الناقة التامة �صورة.

بعدها,  الذي  قبلها من  الذي  الكالم  تعلم  العالمة,  والآي��ة: هي 
يقولون  والعرب  وتنفرد,  اأختها  من  تبني  لذلك  اآي��ة  وكل  وتف�صلهما, 

"بيني وبني فالن اآية"- اأي عالمة, ومن ذلك قوله تعاىل: زب ۅ ۅ 
لأنها  اآي��ة  و�صميت  ملكه؛  عالمة  يعني   ,)24٨ )البقرة:  رب  ۉ 
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ىئ  ىئ  ىئ  زب  تعاىل:  كقوله  بذاته,  معنى  تكون  حروف  جمموعة 
اأي  باآياتهم  ی ی رب)البقرة: 11٨(, كما نقول خرج القوم 
مبجموعهم. والآية هي العجيبة يعجز الب�صر عن الإتيان مبثلها, كقوله 

تعاىل:  زب ڌ ڌ ڎ ڎڈ رب )الإ�صراء: 12(.
وال�صورة: جمموعة من الآيات, كقوله زب ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ رب)النور: 1(, ولها وحدة ع�صوية حتكمها, كقوله تعاىل: 
زب پ پ ڀ  ڀ رب )حممد: 2٠(. واأما الآية, فهي يف القراآن 
جمموعة من الكلمات تتكون من حروف, وقد تكون الكلمة وحدها اآية, 
وكذلك؛  رب  ٻ  ٱ  زب  رب,   ڄ  ڄ  زب  رب,  ٻ  ٱ   زب   مثل 

زب ٱ ٻ رب , زب ڄ ڃ رب, زب ۆئ رب.
واحلرف: �صبهة من الكلمة, وقد ي�صّمى كلمة, وقد ت�صمى حرًفا, 
ال�صور, وهي كلمات  زب ڈژ رب من فواحت  زب ٱٻ رب,  زب ٱٻ رب,   مثل:  

لأنها منفردة وحدها يف ال�صورة, و�صكت عليها, ومنف�صلة.
رب   زب ڤ  رب,  ٱٻ  زب  رب,  زب ٱ  اعتربت  وقد  توفيقية,  والآي��ة 
زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب  من  اآي��ة, وعدت  زب ٱٻ رب  اآي��ات, ومل تعد  
�صورة ال�صورى اآيتني, ومل يعدوا نظريتهما زب ٱ رب من �صورة 
مرمي اآيتني, بل اآية واحدة, وعدوا كلمة زب ڃ رب يف �صورة الرحمن, 
اآية, وكلمة زب ۆئ رب اآية, واعتربت الفاحتة �صبع اآيات, وهي ال�صبع 
التي  ال�صورة  وت�صمى  واح��دة؛  اآية  الكر�صي  اآية  اعتربت  بينما  املثاين, 
وقف  وما  اآية؛  ثالثون  امللك  و�صورة  الثالثني,  اآية:  الثالثني  على  تزيد 

عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو فا�صلة؛ وبع�س الآية قد يقال له كذلك اآية.
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الأجوبة اخلالدة على ل�سان القراآن

من �صورة طه:

ے  ھے  ھ  ھ   ہھ  ہ  ہہ  ۀ   ڻۀ   ڻ  زب   -1
ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇۆۆ ۈ  ۈ رب )طه(.

ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ   ٴۇ  زب   � ج   
ېئېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى 
حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ 

خب  مب رب )طه(.

2- زب ىب يب جت حتخت رب )طه(.

 ج � زب مت ىت يت جث  مث  ىث يث حج  مج جح رب )طه(.

3- زب مح جخ حخ مخجس حس  رب )طه(.

رب  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب   � ج   
)طه(. 

4- زب ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ رب )طه(. 

 ج � زب گ گ گ ڳ رب)طه(.

 ٥- زب جئ حئ مئىئ يئجب  حبخب  مب  رب )طه(. 

جزب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ رب )طه(.
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 6- زب ۅ ۉ ۉ ېې ېې رب )طه: 133(.

ج � زب ىى ائ ائ ەئەئ  وئ رب)طه: 133(.

من �صورة النمل:

ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  زب   -1
ڀ ڀ ٺ رب )النمل(.

 ج � زب ٺ ٺ  ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤڤ ڤ رب )النمل(.

2- زب ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ رب )النمل: 4٧(.

  ج � زب ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ڃ ڃ  چ چ رب )النمل: 4٧(.

3- زب ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ  ڱ ڱ ں  رب )النمل(.

ہ  ہہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  زب   � ج 
ھ ھ ھھ ے  ے ۓ ۓ ڭ  رب )النمل(.

 4� زب ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇۆۆ ۈ رب )النمل(.

رب  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  زب   � ج   
)النمل(.

من �صورة ال�صافات:
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1- زب ژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ رب )ال�صافات: 11(.

 ج � زب ژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ گگ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ  

ہ رب )ال�صافات(.

2- زب ہ ہ ہ ھ ھ  ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ رب )ال�صافات(.

ج � زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې رب 
)ال�صافات(.

3- زب ې ى  ى  ائ ائ ەئ رب )ال�صافات(. 

ج � زب ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ رب )ال�صافات(.

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گگ  گ  زب   -4  
ں ڻ  ڻڻڻ رب )ال�صافات(.

ج � زب ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭڭڭ رب )ال�صافات(.

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  جزب 
وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ رب )ال�صافات(.

ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  زب   -٥ 
ی رب )ال�صافات(.
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6- زب ی ی جئ حئ مئ  رب )ال�صافات(. 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  زب   � ج 
ٺ ٺٺ  ٺٿ ٿ رب )ال�صافات(.
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�سـور القـراآن

وبيان  اإعجاز  �شورة  ولكل  �شورة،   )114( على  الكرمي  القراآن  يحتوي 
وباغة ل ن�شتطيع اأن نحيط ب�شعرة منه.. فكيف باأكرث من ذلك؟!

لذا.. حر�شنا على اأن نعر�ض عدًدا من �شور القراآن، مع ذكر �شيء من 
تفا�شيلها، ونزولها، وبع�ض من ق�ش�شها.
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�سورة ال�سجدة

الر�صول  الكتاب ومهمة  تنزيل  �صورة مكية ت�صمنت احلديث عن 
ملسو هيلع هللا ىلص وخلق ال�صماوات والأر�س, و�صاأنه يف التدبري, واأطوار خلق الإن�صان, 
والرد على منكري البعث, وحال املجرمني يوم احل�صاب, وموقف املوؤمنني 
عند تذكريهم باآيات اهلل, وبيان اجلزاء للموؤمنني والفا�صقني, واإنزال 
التوراة على مو�صى, ومعاملة اهلل لبني اإ�صرائيل, وتوجيه كفار مكة اإىل 
العتبار بهالل من �صبقهم, والرد عليهم مبا فعلوه من �صخريتهم بيوم 

الفتح.

�سورة الأحزاب

�صورة مكية بداأت بنداء الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اأن يتقي اهلل ويتوكل عليه, ثم 
احلديث عن الأدعياء, ونفت اأنهم اأبناء ملن تبناهم, وذكرت ما اأوجبه 
املوؤمنني من  اأوجبه لأمهات  والطاعة, وما  ملسو هيلع هللا ىلص من املحبة  لر�صوله  اهلل 
الحرتام والتوقري, وعر�صت اأخذ امليثاق على النبيني يف تبليغ الر�صالت, 
وف�صلت غزوة الأحزاب وما كان فيها من خوف, وما مت للموؤمنني من 
بها  تتخلق  اأن  التي يجب  الآداب  ن�صر حتقق بوعد اهلل, وعنيت بذكر 
اأجمعني -, وهدمت ما كان من   - – ر�صوان اهلل عليهن  النبي  ن�صاء 
ال�صاعة  فر�صية احلجاب, وحتدثت عن  اأمور اجلاهلية, وحتدثت عن 
ال�صديد, وختمت باحلديث  بالتقوى والقول  القيامة, ون�صحت  واأهوال 
عن فرائ�س اهلل التي حملها الإن�صان ومل تطق حملها ال�صماوات والأر�س 

واجلبال.
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�سورة �سباأ

ما  واملدح على  للثناء  با�صتحقاق اهلل وحده  افتتحت  �صورة مكية 
اأنعم به على عباده فكل ما يف ال�صماوات والأر�س له - �صبحانه وتعاىل - 
وا�صتبعادهم  ال�صاعة  يف  الكافرين  مقالة  ال�صورة  وحتكي  وملًكا,  خلًقا 
للبعث, ورميهم للر�صول ملسو هيلع هللا ىلص بالكذب واجلنون, وتبنّي فعله مع اأوليائه, 
خلدمته,  اجلن  له  و�صّخر  ل�صليمان  ومّكن  ل��داود,  احلديد  األن  حيث 
وحتكي ال�صورة قول الكافرين يف القراآن وحماورة املتكربين لل�صعفاء, 
وت�صع حًدا لالأموال والأولد وبيان اأنها ل تقّرب من اهلل, لكن الإميان 
هو �صبيل القرب له �صبحانه, وبيان ما فيه امل�صركون من �صك, فِحيل 

بينهم وبني ما ي�صتهون, كما فعل باأ�صالفهم من الأمم.

�سورة فاطر

والأر�س,  ال�صماوات  بالثناء على اهلل خالق  افتتحت  �صورة مكية 
من  للنا�س  اهلل  ير�صله  ما  اأن  وبّينت  عباده,  اإىل  ر�صاًل  املالئكة  جاعل 
ف�صل ل اأحد مينعه, وما مي�صكه من ف�صل فال اأحد ير�صله, وتدعو النا�س 
لِذكر نعمه؛ اإذ ل خالق معه ميدهم بالرزق, ول اإله معه ي�صرفون اإليه 
العبادة, وبيان قدرته على اخللق بالنظر والتفكري يف الكون وقدرته على 
اأن ما يدعون من دونه ل ميلكون �صيًئا,  البعث والن�صور, والإ�صارة اإىل 
اأن  الر�صل  وتوجيه  لعجزهم,  لهم؛  ي�صتجيبون  ل  دعاءهم  �صمعوا  واإذا 
يق�صدوا بدعوتهم من يخ�صون اهلل, وبّينت رحمة اهلل يف اأنه لو يوؤاخذ 
اأهل الأر�س مبا ك�صبوا ما ترك على ظهرها اأحًدا, لكن ميهلهم لوقت 

حمدود, فاإذا جاء هذا الوقت فاإن اهلل كان بعباده ب�صرًيا.
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�سورة ي�س

�صورة مكية بداأت بالق�صم على اأن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص من املر�صلني, واأنه 
على طريق معتدل ر�صمه القراآن املنزل عليه؛ لينذر به.. ثم بّينت ت�صور 
اجلاحدين العباد, ثم عر�صت اأدلة القدرة املوجبة لالإميان واخلوف من 
بون, ثم مت�صي  وعيد اهلل, فاأ�صحاب اجلنة مُيتَّعون واأ�صحاب النار ُيعذَّ
ومع  �صيء,  كل  لهم  �صّخر  واأن��ه  عباده,  على  اهلل  ف�صل  فتذكر  ال�صورة 
ذلك فهم �صديدو اخل�صومة, وبيان خلق الإن�صان وال�صجر وال�صماوات 
والأر�س, وبيان اأن من خلقهم قادر على اأن يحيي املوتى, فاإمنا اأمره اأن 
يقول لل�صيء كن فيكون؛ ف�صبحانه وتعاىل املالك لكل �صيء واإليه املاآب 

واملرجع.

�سورة ال�سافات

�صورة مكية بداأت بالق�صم بطوائف من خلق اهلل, و�صفة ال�صف 
وما  والأر���س  ال�صماوات  فهو رب  واحد  اأن اهلل  والتالوة, على  والزجر 
بينهما, ورب امل�صارق الذي زين ال�صماء الدنيا بزينة الكواكب وجعلها 
حمفوظة من كل ما رد خارج عن طاعة اهلل, وعر�صت بعد ذلك عقيدة 
التوحيد والبعث, وبيان ما فعل الكفار من رمي ر�صولهم باجلنون, مع 
اأنه قد جاءهم باحلق و�صّدق املر�صلني فيما جاءوا به عن اهلل, وبيان 
ولهم  البنات  هلل  اأن  يف  امل�صركني  مزاعم  على  وت��رد  الر�صالة,  منزلة 
البنون, واأنه جعل املالئكة اإناًثا, واأن بينه وبني اجلنة ن�صًبا!! تنزه اهلل 

عما ي�صفون, وبينت اأن عباده هم املن�صورون والغالبون.
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�سورة �س

ملسو هيلع هللا ىلص  �صورة مكية �صورت لنا لوًنا من عناد امل�صركني لدعوة النبي 
وح�صدهم على ما كّرمه اهلل به من �صرف الر�صالة ونزول القراآن, ثم 
�صرب اهلل الأمثال بالأمم ال�صابقة؛ ليكون ذلك زجًرا لهم عن العناد 
نعمة  ولي�صكر  امل�صركني,  عنت  من  يالقيه  ما  على  ملسو هيلع هللا ىلص  لر�صوله  وتثبيًتا 
وما  لآدم,  اإبلي�س  وبيان عداوة  الأنبياء,  اإخوانه من  ربه عليه كما فعل 
ملسو هيلع هللا ىلص, وهي تبليغ  اأعده اهلل للطائعني والطاغني, وحددت مهمة الر�صول 
للعاملني,  ِذكر  القراآن  اأن  وبيان  اأج��ًرا,  عليها  �صوؤالهم  وعدم  الر�صالة 

و�صوف يعلمون �صدق اأنبائه بعد حني.

�سورة الزمر

والرد  العبادة هلل وحده,  اإخال�س  اإىل  الدعوة  بينت  �صورة مكية 
على من قال اإن هلل ولًدا, ثم عر�صت اأدلة قدرة اهلل يف خلق ال�صموات 
ي�صكر  بل  اأحد من خلقه,  اإىل  يحتاج  ل  واأنه غني  والإن�صان,  والأر���س 
املطيع ويعاقب العا�صي ول ير�صى لعباده الكفر.. ثم بينت فريقني من 
على  واملتمردين  رب��ه,  رحمة  ويرجو  الآخ��رة  يحذر  من  منهم  النا�س, 
اأوامره, وبيان ما اأعد لهوؤلء واأولئك من اجلزاء يوم القيامة, ثم عر�س 
بني  املقارنة  ثم  موتها,  بعد  الأر�س  لإحياء  املاء  اإنزال  عليهم من  اهلل 
اأول  الآخر من  اليوم  املخل�س هلل, وحتدثت عن  والعبد  امل�صرك  العبد 
النفخ يف ال�صور اإىل اأن ياأخذ كل ذي حق حقه, في�صاق اأهل النار اإليها 
بني  وق�صى  الذي �صدقنا  ويقولون احلمد هلل  اإليها  اأهل اجلنة  وي�صاق 

اجلميع باحلق, وقيل احلمد هلل رب العاملني.
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�سورة غافر

�صورة مكية ابتداأت بالتنويه عن �صاأن القراآن املنّزل من عند اهلل 
العزيز العليم, غافر الذنب وقابل التوب �صديد العقاب ذي الطول, ثم  
دعت اإىل التوحيد وعد الغرتار مبا عليه الكافرون من �صلطان زائل, 
ودعتهم اإىل اأن يتذكروا ماآل الأمم قبلهم, ثم حتدثت عن حملة العر�س 
فيه من غ�صب  وما هم  الكافرين  و�صّورت حال  ودعائهم,  وت�صبيحهم 
ي�صتجيب  اأنه  وبّينت  اأنف�صهم,  اآيات اهلل وقدرته يف  اهلل, وحتدثت عن 
لدعوة الداعي, وذّكرهم باليوم الآخر, ثم ذكرت ق�صة مو�صى وهارون 
مع فرعون وقومه, وق�صة موؤمن اآل فرعون, وبّينت كيف حل عذاب اهلل 
بهم وعدم نفعهم اإميانهم بعد فوات الأوان؛ لأن تلك هي �صنة اهلل يف 

خلقه, فيخ�صر هنالك الكافرون.

�سورة ف�سلت

�صورة مكية تقرر ال�صور التي هي �صفة مما ا�صتمل عليه الإن�صان 
ال�صر فذو  واإذا م�صه  بالنعم, فيعر�س عن احلق,  اإنعام اهلل عليه  عند 
ا�صتمل  وما  القراآن  ونّوهت عن  به,  ما  يك�صف اهلل  لكي  م�صتمر؛  دعاء 

عليه من احلق الذي ل ريب فيه زب وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  رب )ف�صلت: ٥3(, وبيان اأن ما عليه الكافرون 

ما هو اإل �صك يف البعث حملهم على الكفر وال�صالل زب ىئ يئ جب حب 
خب مب ىبيب جتحتخت مت ىت يت  رب )ف�صلت(.
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�سورة ال�سورى

يف  ال�صري  اإىل  املوؤمنني  لإر�صادها  ال�صورى  و�صّميت  مكية,  �صورة 
وتقريًر  للحق  اإحقاًقا  ال�صورى,  اأ�صا�س  على  جمتمعهم  اأمور  ت�صريف 
العقائد,  واأدل���ة  ال��دي��ن  م�صائل  م��ن  كثري  على  ا�صتملت  وق��د  للعدل, 
واأو�صحت دلئل قدرة اهلل يف هذا الوجود, واأن م�صائب الدنيا ب�صبب 
املعا�صي, ثم بيان حال املوؤمنني واملكذبني يف الآخرة, وبيان قدرته على 
منحه الذكور والإناث واجلمع بينهما ملن ي�صاء, وختمت ببيان الطريق 

امل�صتقيم الذي يجب اتباعه.

�سورة الزخرف

موقف  وبينت  اهلل,  عند  القراآن  منزلة  ببيان  بداأت  مكية  �صورة 
امل�صتهزئني بالر�صالت من ر�صلهم, و�صاقت اأدلة كثرية موجبة لالإميان 
البنني  له  وجعلوا  الأن���داد  اإليه  ن�صبوا  احلجج  تلك  وم��ع  وح��ده,  ب��اهلل 
والبنات, وحينما فقدوا احلجة مت�صكوا بتقليد اآبائهم, ثم حتدثت عن 
ق�صة اإبراهيم - عليه ال�صالم - ثم ا�صتعظام كفار مكة اأن ينزل القراآن 
يق�صمون  فكاأنهم  ينزل على رجل عظيم,  اأن  ويريدون   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  على 
ف�صل اهلل؟! ون�صوا اأن اهلل قد ق�صم معي�صتهم يف الدنيا؛ لعجزهم عن 
ذلك. وبنّي �صبحانه اأنه لول كراهة اأن يكفر النا�س جميًعا لأعطى الكافر 
ما يف الدنيا من متاع وزينة. ثم تعر�س ال�صورة ق�صة مو�صى وفرعون 
وما نزل بفرعون وقومه من انتقام اهلل, ثم ذكر عي�صى واأنه عبد من 
عباد اهلل دعا اإىل ال�صراط امل�صتقيم, وذكر تخويف الظاملني من عذاب 
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اهلل وتب�صري املوؤمنني باجلنة, وتختم ال�صورة بعموم ملك اهلل وعجز من 
اأ�صركوهم معه؛ فاأعر�س عنهم يا حممد وقل �صالًما ف�صوف يعلمون.

�سورة الدخان

�صورة مكية ابتداأت باحلديث عن القراآن, واأنه اأنزل من عند اهلل 
يف ليلة القدر املباركة لالإنذار, كما حتدثت عن البعث واأنه ل ريب فيه, 
انتقام  بهم من  وما حل  فرعون  قوم  باأ�صالفهم  مكة  م�صركي  وذّك��رت 
اهلل, وحتدثت عن جزاء ال�صالني واملهتدين, وتهديد املكذبني بانتظار 

ما يحل بهم من البالء وامل�صائب.

�سورة اجلاثية

الإميان  لإثبات عقيدة  والعقلية  الكونية  الأدلة  بينت  مكية  �صورة 
لالآيات,  املكذبني  على  الدعاء  ت�صمنت  كما  اعتناقه,  اإىل  وال��دع��وة 
وطالبت املوؤمنني باأن يغفروا للمنكرين؛ فاهلل وحده هو الذي يجزي كل 
وقع  وما  اإ�صرائيل  بني  على  اهلل  ف�صل  عن  وحتدثت  ك�صبت,  مبا  نف�س 
بحكمه,  فيه  بينهم  يق�صي  الذي  هو  اهلل  اأن  وبيان  بينهم من خالف, 
وبّينت يوم احل�صر واأن كل اأمة �صوف تدعى اإىل كتابها؛ فيفوز املوؤمنون 
يف  به  الإمي��ان  عن  اأعر�صوا  كما  اهلل  وين�صاهم  امل�صتكربون  ويخ�صر 
الدنيا, وختمت بالثناء على اهلل خالق ال�صماوات والأر�س �صاحب العزة 

والكربياء.

�سورة الأحقاف
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ال��ق��راآن م��ن عند اهلل ووج��وب  اإن���زال  ���ص��ورة مكية حتدثت ع��ن 
الإميان به وبر�صوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص والت�صديق بالقيامة, وعنيت مبا اأ�صاب 
الوالدين  الذين ع�صوا اهلل ور�صله لالعتبار, وحثت على بر  ال�صابقني 
للقراآن فوجدوه  ا�صتمعوا  وبّينت ق�صة اجلن عندما  ورعاية حقوقهما, 
م�صدًقا ملا جاء به الر�صل قبل حممد ملسو هيلع هللا ىلص, واأنه يهدي للحق؛ فاآمنوا به 
تكذيب  ال�صرب على  اإىل  الر�صول  بدعوة  لذلك. وختمت  ودعوا قومهم 

قومه له والتاأ�صي مبا احتمله اأولو العزم من الر�صل قبله.

�سورة الفتح

لر�صوله  اهلل  ي�ّصره  ال��ذي  املبني  الفتح  عن  حتدثت  مكية  �صورة 
ملسو هيلع هللا ىلص, وعن اآثاره يف انت�صار الإ�صالم واإعزاز امل�صلمني, وعن تثبيت قلوب 
اإمياًنا, وعن عذاب املنافقني ب�صكهم يف ن�صر اهلل  املوؤمنني؛ ليزدادوا 
لر�صوله, وعن اإر�صال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو �صاهد عليهم ومب�صر لهم ليتحقق 
يف  املنافقني  وك��ذب  ال�صدق  اأه��ل  بيعة  عن  وحتدثت  ب��اهلل,  الإمي���ان 
العتذار عن اخلروج مع ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, وبيان اأنهم تخلفوا لظنهم اأن 
اهلل ل ين�صره, وبّينت اأنهم �صيدعون اإىل قتال قوم ذوي قوة, واأنه ل اإثم 
على من تخلف عن القتال لعذر كالعمى واملر�س, و�صرحت حكمة اهلل يف 
كف الكافرين عن املوؤمنني واملوؤمنني عن الكافرين يوم فتح مكة, وبينت 
ب�صفات  وختمت  اآمنني,  احلرام  امل�صجد  بدخول  الروؤيا  ر�صوله  �صدق 
التوراة  يف  �صفتهم  وبيان  الكافرين,  ومع  بع�س  مع  بع�صهم  املوؤمنني 

والإجنيل, ووعد اهلل للموؤمنني باملغفرة والأجر العظيم.
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�سورة احلجرات

�صورة مكية تبني اآداب املعاملة مع ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بخف�س ال�صوت 
وعدم رفعه, وو�صف من عمل ذلك باأنه غري مدرك لعظمة الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص. 
ال�صتهزاء  والنهي عن  املنافقني,  اأخبار  من  بالتثبيت  املوؤمنني  واأمرت 
ب��الآخ��ري��ن واج��ت��ن��اب ���ص��وء ال��ظ��ن, وال��ن��ه��ي ع��ن ادع���اء الإمي����ان قبل 
ا�صتقراره, وعدم املّن بالإ�صالم على الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأن اهلل هو �صاحب 

املّنة بهدايتهم اإىل الإميان اإن كانوا �صادقني يف دعواهم.

�سورة ق

�صورة مكية حتدثت عن اإثبات ر�صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص, وعن اإنكار الكفار 
اأن ياأتي ر�صول منهم, وا�صتبعادهم للبعث, مع عر�س الأدلة الكونية على 
قدرة اهلل اأن يبعثهم بعد موتهم كما خلقهم, واأنه يعلم ما تو�صو�س به 

نفو�صهم, ثم ختمت باأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بال�صرب على اأذى الكافرين.

�سورة الذاريات

ثم  اجلزاء,  ووقوع  البعث  �صدق  على  بالق�صم  بداأت  مكية  �صورة 
اأعده  ما  وت�صوير  الآخرة,  ماآلهم يف  ب�صوء  املنكرين  اإنذار  اإىل  انتقلت 
اهلل للمتقني من ف�صل مبا قدموا من اأعمال �صاحلة يف الدنيا, ثم نبهت 
اإىل تاأمل اآيات اهلل يف الكون والأنف�س, ثم ق�صة اإبراهيم - عليه ال�صالم 
بتكذيبهم  الهالك  من  اأ�صابهم  وما  ال�صابقة  الأمم  بع�س  واأح��وال   -

لر�صلهم, وحثت على عبادة اهلل التي هي الغاية من خلقهم.
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�سورة الطور

ونعيم  باملكذبني  العذاب  وق��وع  على  بالق�صم  ب��داأت  مكية  �صورة 
املتقني وذرياتهم يف جنات اخللد, واأمر اهلل تعاىل الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص األ يلتفت 
ملا ي�صفون به القراآن, ُمظهًرا عجزهم اأن ياأتوا مبثله, واأن يرتكهم حتى 

يالقوا جزاءهم, ودعت اإىل ت�صبيح اهلل وتنزيهه يف جميع الأوقات.

�سورة النجم

�صورة مكية حتدثت عن �صدق الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص يف تبليغه واأنه ُيوحى من 
اهلل, وحتدثت عن رحلة املعراج والإ�صارة اإىل تفاهة الكافرين وامل�صركني 
يف عبادتهم لأ�صنام �صنعوها باأيديهم, وافرتائهم على املالئكة باأنهم 
اإناث, وتطلب من الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص الإعرا�س عنهم وترك اأمرهم اإىل اهلل, 

واأمر املوؤمنني بعبادة اهلل وال�صجود واخل�صوع له �صبحانه.

�سورة القمر

�صورة مكية جاءت تنبه الأ�صماع باقرتاب القيامة, وموقف الكفار 
من املعجزات واإ�صرارهم على التكذيب, وتاأمر الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص بالإعرا�س 
عنهم واإمهالهم, وتعر�س حال الأمم ال�صابقة مع ر�صلهم, وبني كل ق�صة 
واأخرى ت�صري اإىل اأن القراآن مي�صر ملن يطلب العظة والعتبار, وهددت 
وُنهر  جنات  يف  منازلهم  اإىل  املتقني  وتطمئن  مب�صائرهم,  املعاندين 

عند مليك مقتدر.
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�سورة الرحمن

�صورة مكية اأخذت يف تعداد اآلء اهلل ونعمه, بادئة من خلق الإن�صان 
و�صلطانه  وقدرته  اهلل  عظمة  اإىل  اأ�صارت  ثم  والقراآن,  للبيان  وتعليمه 
املجرمني  وعر�صت عذاب  والأر���س,  ال�صماوات  واجلن يف  الإن�س  على 

ونعم املتقني, وختمت بتنزيه اهلل والثناء عليه.

�سورة الواقعة

التي  والأح��داث  القيامة  وق��وع  عن  باحلديث  ب��داأت  مكية  �صورة 
معقبة  اأ�صناف,  ثالثة  اليوم  ذلك  يف  اخللق  باأن  واأخ��ربت  ت�صبحها, 
بتف�صيل واٍف عما اأُِعد لكل �صنف من نعيم وعذاب, واأو�صحت مظاهر 
قدرة اهلل ونعمه على عباده, وما تقت�صيه هذه النعم من �صكر وت�صبيح 
هلل, وبيان مكانة القراآن واأن ما فيه هو اليقني ال�صادق واحلق الثابت.

�سورة احلديد

�صورة مكية بداأت بالإخبار باأن اهلل �صّبح له كل من يف ال�صماوات 
�صورة  وبّينت  �صبيله,  يف  والإنفاق  باهلل  بالإميان  اأم��رت  ثم  والأر���س, 
الدنيا,  يف  فعلوه  مبا  املنافقني  وظلمة  القيامة,  يوم  ونورهم  املوؤمنني 
الأمثال  و�صربت  ربهم,  عند  وامل�صدقات  امل�صدقني  مبنازل  رت  وب�صّ
لهوان الدنيا وعظم الآخرة, وتطمئن النفو�س باأن كل ما ي�صيبهم من 
خري اأو �صر فهو يف كتاب عند اهلل؛ لكي ي�صلموا لق�صائه, ووعدت املوؤمنني 

مب�صاعفة الرحمة والف�صل برحمته �صبحانه, وهو ذو الف�صل العظيم.
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�سورة املجادلة

�صورة مكية افتتحت باحلديث عن املراأة التي ظاهر منها زوجها 
"خولة بنت ثعلبة", واأتبع ذلك ببيان حكم الظهار, وحذر عباده  وهي 
املناجاة  اآداب  اإىل  املوؤمنني  واأر���ص��د  وال��ع��دوان,  ب��الإث��م  التناجي  من 
املنافقني  على  نعى  كما  ملسو هيلع هللا ىلص,  الر�صول  وب��ني  وبينهم  لبع�س  بع�صهم 
موالتهم للكافرين وو�صفهم باأنهم حزب ال�صيطان اخلا�صرون, وختمت 
بو�صف جامع ملا يجب اأن يكون عليه املوؤمن, ووعدهم باأن ات�صفوا بتلك 

ال�صفات ف�صيكونوا من حزب اهلل املفلحني.

�سورة احل�سر

�صورة مكية حتدثت عن تنزيه اهلل وت�صبيحه, واأ�صارت اإىل غزوة 
حرب,  بال  الغنائم  من  كان  ما  وهو  الفيء  حكم  وبّينت  الن�صري,  بني 
ما  على  املوؤمنني  حثت  ثم  واإيثارهم,  وف�صلهم  الأن�صار  عن  وحتدثت 
ينبغي لهم اأن يكونوا عليه من تقوى اهلل, ول يكونوا كالذين ن�صوا اهلل 
له  الذي  وهو اهلل  ُمنّزله  وعزة  القراآن  �صاأن  وبيان  اأنف�صهم,  فاأن�صاهم 

الأ�صماء احل�صنى وهو العزيز احلكيم.

�سورة املمتحنة

�صورة مكية بداأت بنهي املوؤمنني عن موالة امل�صركني؛ لإ�صرارهم 
على الكفر واإخراجهم للر�صول ملسو هيلع هللا ىلص واملوؤمنني من ديارهم, ثم بّينت ما 
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يف ق�صة اإبراهيم - عليه ال�صالم - من عرب وعظات, ثم بّينت عالقة 
امل�صلمني وحدود �صلتهم بغريهم, وبيان حكم املهاجرات من املوؤمنان 
هاجر  ال��الت��ي  امل�صركات  وحكم  الإ���ص��الم,  دار  اإىل  ه��اج��رن  ال��الت��ي 
اأزواجهن م�صلمني وقد تركوهن يف دار ال�صرك, وبّينت بيعة الن�صاء وما 

بايعن عليه ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

�سورة ال�سف

�صورة مكية حتدثت باأنه ل يليق باملوؤمنني اأن يقولوا ما ل يفعلون, 
واأن اهلل ياأمرهم اأن يكونوا يًدا واحدة, ثم و�صفت بني اإ�صرائيل بالعناد 
والكفر على يد ر�صولني كرميني هما مو�صى وعي�صى - عليهما ال�صالم -, 
واأنه �صبحانه �صوف يظهر هذا الدين على ما �صواه ولو كره امل�صركون, 
ووعد  والأنف�س,  بالأموال  اهلل  �صبيل  يف  اجلهاد  على  باحلث  وختمت 

املجاهدين باجلنة واملغفرة.

�سورة اجلمعة

�صورة مكية ابتداأت بامتنان اهلل على العرب الأميني اأنه بعث فيهم 
ر�صوًل منهم يعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم, وذم اليهود على تركهم 
العمل بالتوراة مع علمهم ما فيها, واأمرت املوؤمنني باملبادرة اإىل �صالة 
اجلمعة عند �صماع النداء وترك البيع, فاإذا ق�صوا ال�صالة فليبتغوا من 

ف�صله؛ لأنه تكفل لهم بالرزق وهو خري الرازقني.
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�سورة املنافقون

�صورة مكية ا�صتملت على طائفة من اأو�صاف املنافقني وما هم فيه 
من ادعاء لالإميان باأل�صنتهم وقلوبهم مليئة بالكفر, و�صفات اأج�صامهم 
اأي  وبيان  اأذلء,  واملوؤمنون  الأعزاء  اأنهم  األ�صنتهم, وزعمهم  وف�صاحة 
الفريقني هو الأعز, ودعت اإىل الإنفاق يف �صبيل اهلل قبل حلول الأجل 

لأنه لو جاء ل يوؤخره اهلل - عز وجل -.

�سورة التغابن

ثم  الدلئل على متام قدرة اهلل وعلمه,  بّينت بع�س  �صورة مكية 
تاأتيهم  كانت  لأنهم  العذاب؛  فذاقوا  كفروا  الذين  اإىل  الأنظار  لفتت 
زعمهم  يف  الكافرين  عنت  وبينت  عنها,  فاأعر�صوا  بالبينات  ر�صلهم 
اإنكار البعث, وطلبت من النا�س الإميان باهلل ور�صوله وحذرتهم من يوم 
املوؤمنني  واأم��رت  الكافرين,  وعذاب  املوؤمنني  بفوز  وذّكرتهم  القيامة, 
الر�صالة,  تبليغ  ملسو هيلع هللا ىلص, وهي  الر�صول  بطاعة اهلل ور�صوله, وحددت مهمة 
على  فيجازيهم  �صكور  اهلل  اأن  وبيان  والإن��ف��اق,  التقوى  على  وحثت 

اأعمالهم.

�سورة الطالق

�صورة مكية حتدثت عن بع�س اأحكام الطالق, والعدة واأحكامها, 
والوعد ملن امتثل اأوامر اهلل ووعيده ملن تعدى حدوده, ثم الإ�صارة اإىل 
بنعمة  وتذكريهم  اهلل  تقوى  على  املوؤمنني  وحثت  املتكربين,  عاقبة 
خلق  على  وبقدرته  النور  اإىل  الظلمات  من  ليخرجهم  الر�صول  اإر�صال 
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�صبع �صماوات ومن الأر�س مثلهن.

�سورة التحرمي

�صورة مكية اأ�صارت اإىل غ�صب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من بع�س زوجاته؛ فامتنع 
عن بع�س ما ترغب فيه النفو�س مما اأحله اهلل له, وحذرت زوجاته مما 
واأهليهم  اأنف�صهم  يتقوا اهلل ويقوا  اأن  للموؤمنني  بينت  اأقدمن عليه, ثم 
ودعت  القيامة,  يوم  اعتذارهم  الكافرين  من  يقبل  ل  اأنه  وبيان  ن��اًرا, 
�صالح  وبيان  واملنافقني,  الكفار  جلهاد  ملسو هيلع هللا ىلص  والر�صول  للتوبة,  املوؤمنني 
وف�صاد  منحرفات,  كن  اإن  ال��زوج��ات  عن  اهلل  ع��ذاب  ي��رد  ل  الأزواج 
الأزواج ل ي�صر الزوجات اإن كن �صاحلات؛ فكل نف�س مبا ك�صبت رهينة.

�سورة امللك

"امللك"؛ ل�صتهاللها  ت�صمى  كما  "تبارك",  وت�صمى  �صورة مكية, 
بعد  نزولها  وكان   ,)1 )امللك:  رب  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  بقوله 
التنزيل  ويف  وال�صتون,  ال�صابعة  امل�صحف  يف  وترتيبها  الطور,  �صورة 
واملنجية,  الواقية,  باأنها  وتو�صف  ثالثون,  واآياتها  وال�صبعون,  ال�صابعة 
لقارئها من  وت�صفع  القرب  وتنجي ومتنع من عذاب  تقي  قيل:  واملانعة, 
اإل  للنا�س  �صفيع  ول  ال��ق��راآن,  يف  عليه  ين�س  مل  القرب  وع��ذاب  النار, 
مو�صوعات  تتناول  امللك  �صورة  ف��اإن  املكية,  ال�صور  وك�صاأن  اأعمالهم. 
الوحدانية, وتربهن على وجوده,  له  العقيدة, وتبني قدرة اهلل, وتثبت 
فهو الذي مييت ويحيي, وين�صئ ويفني, ويرزق, ويغِني, وهو الذي رفع 
ال�صماء طباًقا, وزينها بالكواكب, وب�صط الأر�س, واإن �صاء خ�صف بها, اأو 
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ير�صل ريًحا حا�صًبا حت�صد املكذبني. وحمور ال�صورة هو: التكذيب ليوم 
القيامة, فهل يكرث على اهلل الذي خلق الطري ل مي�صكها �صيء يف ال�صماء 
من  اخللق  ين�صئ  اأن  وعذابه,  عقابه  من  مهرب  ل  وال��ذي  رحمته,  اإل 
جديد ويبعثهم ليوم الدين؟ واأن ي�صّعر ناًرا حترق من مياري يف وجوده 
تعاىل ويف قدرته اأو رحمته؟ وت�صرب ال�صورة املثل للموؤمن والكافر مبن 
مي�صي �صوًيا ياأمن العثار, ومن مي�صي مكًبا يعت�صف ول يهتدي, فالأحرى 
اأن يوؤمن النا�س, وما ميارون فيه - هو البعث - حق ل ريب فيه, وعلم 
ال�صاعة عنده تعاىل ل يعلمها اإل هو, فال ي�صح اأن ي�صاأل فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ 

لأنه لي�س �صوى نذير مبني, وقد فعل واأنذر واأبان. 
بني  كاملطابقة  والبديع,  البيان  وج��وه  من  الكثري  فيها  وال�صورة 
 ,)٨ )امللك:  رب  ھھ  ھ  ہ   زب  قوله:  يف  وال�صتعارة  واحلياة,  املوت 
قوله:  يف  وال�صجع   ,)22 )امللك:  زب ى ائائ رب  قوله:  يف  والتمثيل 
قوله:  ويف   ,)1٨ )امل��ل��ك:  گگرب  زب   ,)1٧ )امل��ل��ك:  ژڑرب   زب 
قوله:  يف  والكناية   ,)21 )امللك:  وزب ې  رب   )2٠ )امللك:   زب ۆ  رب 
وبه  واملنة,  احلمد  وهلل  اإل��خ,   ..)1 )امللك:  رب  ٻٻ  ٻ  ٱ  زب 

التوفيق والع�صمة. 

�سورة القلم

عزميته  وتقوية  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  عن  الدفاع  ت�صمنت  مكية  �صورة 
التي جاءت  باأ�صحاب اجلنة  مكة  اأهل  وت�صبيه  باحلق,  متم�صًكا  ليبقى 
ق�صتهم يف هذه ال�صورة اإن فعلوا ما فعلوه, وتب�صري املوؤمنني مبا لهم عند 
بال�صرب  لر�صوله  والأمر  الكافرين,  وبني  بينهم  الت�صوية  وعدم  ربهم, 
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على ما يالقيه منهم.

�سورة احلاقة

الأمم  اأ�صاب  مبا  وذك��رت  القيامة  اأح��وال  عر�صت  مكية  �صورة 
ال�صابقة من الهالك, وحتدثت عن النفخ يف ال�صور وما ي�صيب الأر�س 
للح�صاب,  العر�س  من  يكون  وم��ا  وزوال  تغري  من  وال�صماء  واجلبال 
بالنار  ال�صمال  واأ�صحاب  والنعيم,  باجلنة  اليمني  اأ�صحاب  وب�صرت 

والعذاب الأليم, وعن �صدق القراآن الذي هو حق اليقني.

�سورة املعارج

اأهوال  فيه من  وما  القيامة وطوله  بيوم  تهديد  فيها  �صورة مكية 
وعذاب ل تقبل فيه فدية, وفيها نعى اهلل �صعف الإن�صان حال ال�صراء 
اإنكار  ال�صالح, وفيها  والعمل  بالتقوى  اإل من ع�صمهم اهلل  وال�صراء, 
على الكافرين يف اأطعامهم الفا�صدة, وو�صية الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص باأن يرتكهم 

يف �صفههم ولعبهم؛ حتى يالقوا يومهم الذي يوعدون.

�سورة نوح

�صورة مكية ف�صلت ق�صة نوح - عليه ال�صالم - مع قومه فتحدثت 
عن دعوته لهم �صًرا وجهًرا, و�صكواه اإىل اهلل من اإعرا�صهم وعنادهم 
له, وملا يئ�س نوح من قبولهم لدعوته دعا عليهم بالهالك, ودعا لنف�صه 

ولوالديه وللموؤمنني واملوؤمنات بالغفران.
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�سورة اجلن

اأوحى  ما  النا�س  يبلغ  باأن  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�صوله  فيها  اهلل  اأمر  مكية  �صورة 
اإليه من ا�صتماع اجلن للقراآن وا�صتجابتهم لدعوته واإخبارهم مبا كان 
ثم طردهم عن  ال�صمع,  وقعودهم ل�صرتاق  و�صاحليهم  �صفهائهم  من 
ذلك.. ثم اأ�صارت اإىل امل�صتقيمني على طريقة الإ�صالم واملعر�صني عنه, 
ميلكه  ما  وح��ددت  وح��ده,  هلل  والعبادة  امل�صاجد  خلو�س  عن  وحتدثت 
من  ور�صوله  هلل  العا�صني  وح��ذرت  ميلكه,  ل  وما  الأم��ور  من  الر�صول 
جنهم واخللود فيها, وذكرت اأن اهلل خمت�س بعلم الغيب, ويطِلع عليه 

من ي�صطفيه من خلقه؛ ليكون ر�صوله اإليهم حتى يبلغه للنا�س تاًما.

�سورة املزمل

الليل  من  كبري  قدر  بقيام  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�صوله  فيها  اهلل  اأمر  مكية  �صورة 
عنهم  خفف  ثم  معه,  الذين  من  وطائفة  هو  القراآن  وق��راءة  لل�صالة 
واأمرهم بالقيام قدر امل�صتطاع, واأمرهم بال�صدقة والزكاة وال�صتغفار, 
اهلل  اأع��ده  ملا  وتركهم  املكذبون  يقول  ما  على  بال�صرب  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  واأم��ر 
لهم من عذاب, وهددهم بوقوعه كما وقع على فرعون لتكذيبه ر�صوله 

مو�صى, وخّوفهم ببع�س اأهوال القيامة والعذاب فيه.

�سورة املدثر

�صورة مكية حثت الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص على اإنذار قومه وتعظيمه هلل وترك 
بع�س اأمور اجلاهلية, وحتدثت عن النفخ يف ال�صور و�صدة العذاب على 
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وهو  للقراآن  واإنكاره  اجلاحد  ذلك  تفكري  كان  كيف  وبيَّنت  الكافرين, 
التي و�صفت  لت كيف يكون عذابه يف �صقر  "الوليد بن املغرية", وف�صّ
مبا يخوف النف�س, وحتدثت عن اأ�صحاب اليمني و�صوؤالهم للمجرمني: 
ما الذي اأدخلكم يف �صقر؟ وختمت باحلديث عن القراآن باأنه تذكرة ملن 

�صاء اأن يتذكر, ومن تذكر به فيكون اأهل للتقوى واملغفرة.

�سورة الإن�سان

ل�صكر  وا�صتعداده  وابتالءه  الإن�صان  خلق  ت�صمنت  مدنية  �صورة 
اهلل اأو الكفر به, واأجملت احلديث عن جزاء الكافرين, وف�صلت نعيم 
املوؤمنني, واأ�صارت اإىل اأن رحمة اهلل وعذابه خا�صعني حلكمته وم�صيئته.

�سورة املر�سالت

�صورة مكية ا�صتملت على ذكر البعث والقيامة واإقامة الأدلة على 
وقوعها وتهديد من يكذب بها, وكرر الوعيد للتخويف مبا يالقيه املكذب 

من ذل وعذاب, وتب�صري املتقني بالنعيم املقيم.

�سورة النباأ

واأقامت  فيه,  املرتابني  وه��ددت  البعث  اأم��ر  ق��ررت  مكية  �صورة 
الأدلة عليه مبا فيها من مظاهر قدرته, واأكدت ح�صوله وعالماته, ثم 

ماآل الطاغني واأنذرت من ذلك اليوم الرهيب.



فيافي الفقرات الثقافية62

�سورة النازعات

�صورة مكية بداأت بالق�صم على اإمكان البعث ووقوعه, ثم احلديث 
من  الطغاة  ينتظر  وما  ب�صعيه  الإن�صان  وذّك��رت  وفرعون,  مو�صى  عن 
باأن مهمة  واأخربت  القيامة  وقت  امل�صركني عن  ب�صوؤال  وختمت  جزاء, 

الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اإنذار من يخ�صاها ل علم وقتها.

�سورة عب�س

�صورة مكية بداأت بعتاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ما كان منه من اإعرا�س 
ملسو هيلع هللا ىلص راغًبا يف الهداية, وكان  اأم مكتوم" حني جاء اإىل النبي  "ابن  عن 
باإ�صالمهم  اأن ي�صتجيبوا له؛ في�صلم  النبي م�صغوًل ب�صادة قري�س رجاء 
ن�صوره,  اإىل  ن�صاأته  من  الإن�صان  على  اهلل  بنعم  اأ�صارت  ثم  كثري,  خلق 

وحتدثت عن القيامة, مبينة اأن النا�س فيها ق�صمان: موؤمنة وكافرة.

�سورة التكوير

�صورة مكية فيها ت�صوير ملا يقع من اأحداث عند قيام ال�صاعة وما 
بعدها وعر�س ملظاهر قدرة اهلل, وتاأكيد �صاأن القراآن, وتنزيه الر�صول 
ملسو هيلع هللا ىلص  عن و�صفه باجلنون, وتهديد للمتمادين يف ال�صالل, وبيان ما يف 
القراآن من  عرب ينتفع بها اأهل ال�صتقامة, ورد اأمر كل النا�س مل�صيئة 

اهلل فهو رب العاملني.
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�سورة النفطار

من  وح��ذرت  القيامة,  اأه���وال  من  طائفة  عر�صت  مكية  �صورة 
وبيان  الدين,  بيوم  تكذيبه  مقررة  خلقهم,  الذي  العاملني  برب  الغرور 
وجود مالئكة حافظني كاتبني ملا يفعله, اأعقبت ذلك مبا يكون لالأبرار 
من نعيم وللفجار من جحيم يوم القيامة؛ يوم ل متلك نف�س لنف�س �صيئا 

والأمر كله هلل.

�سورة املطففني

لأنف�صهم  ياأخذون  الذين  للمطففني  بالوعيد  ب��داأت  مكية  �صورة 
الكيل  النا�س يف  م�صتوفني ويعطون غريهم منق�صني, و�صورت معاملة 
والوزن وا�صتيفاء احلقوق, وهددت هذه النوعية بوقوع البعث واحل�صاب, 
وبيَّنت اأن اأعمالهم م�صجلة عليهم, وطماأنت الأبرار اإىل نعيمهم وذكرت 
اأو�صافهم, واأ�صارت اإىل ما كان يفعله الكفار مع املوؤمنني عن روؤيتهم, 
فيالقي  الآخ��رة  يف  الكفار  من  ي�صحكون  �صوف  املوؤمنني  ب��اأن  وختمت 

الكفار جزاء ما كانوا يفعلونه يف الدنيا.

�سورة الن�سقاق

�صورة مكية ذكرت بع�س اأ�صراط ال�صاعة وخ�صوع الأر�س وال�صماء 
واأن عمله  اإىل لقاء ربه,  باأن الإن�صان م�صّوق  واأفادت  لت�صريفه تعاىل, 
م�صجل عليه يف كتاب �صيلقاه, فمن اأخذه باليمني �صيكون ح�صابه ي�صرًيا, 
ومن اأخذه بال�صمال �صيكون ح�صابه ع�صرًيا, ودعت اإىل الإميان بالبعث 
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وبيان ما اأعده اهلل للمكذبني من عذاب وما اأعده للموؤمنني من الأجر 
الدائم الذي ل ينقطع.

�سورة الربوج

من  باملوؤمنني  الطغاة  بفعل  للموؤمنني  موا�صاة  فيها  مكية  �صورة 
قبلهم, وتهديد ووعيد للمعاندين وتنفيذ وعد املوؤمنني, وبيان اأن القراآن 

هو دعامة احلق مهما كذب به القوم؛ لأنه يف لوح حمفوظ عند اهلل.

�سورة الطارق

كل  اأن  ويوؤكد  القدرة,  دلئل  اإىل  ي�صري  بق�صم  بداأت  مكية  �صورة 
نف�س عليها مهيمن ورقيب, وطلبت من الإن�صان اأن يفكر يف ن�صاأته ليكون 
ثم  الف�صل,  القول  هو  القراآن  اأن  بيَّنت  ثم  موته,  بعد  بعثه  دلياًل على 

ُختمت بطلب اإمهال الكافرين.

�سورة الأعلى

�صورة مكية بداأت بتنزيه من خلق الأ�صياء فجعلها يف غاية الإتقان, 
�صيقرئ  باأن اهلل  اأخربت  ثم  اإليه,  وهداه  ي�صلحه,  ما  �صيء  لكل  وقدر 
اإل ما �صاء اهلل, ثم  القراآن فيحفظه فال ين�صى منه �صيًئا,  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�صوله 
اأمرت الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص باأن يذّكر بالقراآن من يخ�صى, واأنه �صيتجنب الذكرى 
الأ�صقى, الذي من �صفاته الإعرا�س عن احلق, واأكدت اأن الَفالح ملن 
يف  ثابت  ال�صورة  هذه  يف  جاء  ما  ب��اأن  وُختمت  ال�صالة,  واأق��ام  تزكى 

�صحف اإبراهيم ومو�صى - عليهما ال�صالم -.
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�سورة الغا�سية

اإىل �صماع احلديث عن يوم القيامة  �صورة مكية بداأت بالت�صويق 
وما يكون فيه, م�صرية اإىل اأن النا�س ق�صمان: ق�صم ي�صلون ناًرا حامية, 
وق�صم فرحون مبا اأُعد لهم من رحمة ونعيم, ثم بيان الأدلة على قدرته 
تعاىل على البعث مبا ينتفعون به يف حياتهم, ثم بّينت اأن مهمة الر�صول 
التذكري ولي�س الإجبار, واأن م�صري العباد هلل؛ فيجازيهم على اأعمالهم.

�سورة الفجر

�صورة مكية توّجه النظر اإىل اآثار القدرة على اأن املنكرين للبعث 
معذبون كما فعل بالذين من قبلهم, وو�صحت �صنن اهلل يف ابتالء عباده 
باخلري وال�صر, وت�صري اإىل ندم املفرطني مما �صوف يعانونه من اأهوال 
يوم القيامة, ودخول �صاحب النف�س املطمئنة مع عباد اهلل يف جنته ودار 

كرامته. 

�سورة البلد

�صورة مكية بداأت بالق�صم بالبلد احلرام موطن الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص الذي 
الذرية,  وبقاء  النوع  حفظ  بهما  لأن  والولد؛  وبالوالد  واأحبه,  فيه  ن�صاأ 
اغرتار  بّينت  ثم  احلياة,  متاعب  يكابد  م�صقة  يف  الإن�صان  خلق  وبيان 
لإر�صاء  ينفقه  م��اًل  عنده  لأن  يغلب؛  ل  اأن��ه  زاعًما  بقدرته,  الإن�صان 
الهداية؛  طريق  بتي�صري  عليهم  اهلل  بنعم  العباد  ذّك��رت  ثم  �صهواته, 
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امل�صاأمة  اأ�صحاب  اليمني؛ ولكي يفروا من م�صري  اأ�صحاب  ليكونوا من 
الذين يرمون يف النار وتغلق عليهم اأبوابها.

�سورة ال�سم�س

�صورة مكية بّينت كمال قدرة اهلل ووحدانيته, وفوز من طّهر نف�صه 
ذكرت  ثم  واملعا�صي,  بالكفر  �صيعها  من  وخ�صران  والطاعة,  بالإميان 
ق�صة �صالح – عليه ال�صالم - مع قومه ثمود وما حل بهم؛ ليعترب كل 
اهلل  اأهلكهم  الناقة  وعقروا  ر�صولهم  كذبوا  ملا  فاإنهم  ومكذب,  معاند 
جميًعا وهو ل يخاف عاقبة اإهالكهم؛ لأنه ل ُي�صاأَل عما يفعل وقد اأنزل 

بهم ما ي�صتحقون.

�سورة الليل

�صورة مكية اأظهرت اأن النا�س خمتلفون, فمنهم على الهدى وهو 
من اأنفق واتقى؛ في�صره اهلل للي�صرى وهي اجلنة, ومنهم من هو �صال 
وهو من بخل وا�صتغنى؛ في�صره اهلل للع�صرى وهي النار, وبّينت الآيات اأن 
اهلل تكفل ببيان طريق الهدى, واأن له الأمر يف الدنيا والآخرة واأنذرهم 

بالنار ي�صالها الأ�صقياء ويتجنبها الأتقياء. 

�سورة ال�سحى

�صورة مكية افتتحت بَق�َصمني معربين عن وقت الن�صاط وال�صكون 
على اأن اهلل ما ترك ر�صوله ول كرهه, وبيان اأن ما يعده له يف الآخرة 
ير�صى,  حتى  �صيعطيه  اأن��ه  على  كذلك  واأق�صم  الدنيا,  من  له  خري 
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فهداه,  و�صاًل  ف��اآواه,  يتيًما  كان  فقد  اللواحق؛  على  �صواهد  فال�صوابق 
ال�صائل,  نهر  اليتيم وعدم  اإكرام  اإىل  الآيات  ثم دعت  فاأغناه,  وفقرًيا 

واإىل التحدث بنعمة اهلل. 

�سورة ال�سرح

�صورة مكية تقرر اأن اهلل قد �صرح �صدر نبيه وحط عنه ما اأثقل 
ظهره من اأعباء الدعوة, وقَرن ا�صمه با�صمه يف اأ�صل العقيدة و�صرائع 
الدين, ثم قَرنت الي�صر بالع�صر, ودعت الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص كلما فرغ من فعل 
اأن يجتهد يف فعل غريه, واأن يوجه ق�صده لربه؛ فهو القادر على  خري 

عونه. 

�سورة التني

�صورة مكية يق�ِصم اهلل بثمرتني مباركتني ومكانني طيبني على اأنه 
خلق الإن�صان يف اأعدل �صورة مكماًل بالعقل والإرادة, وبينت اأن الإن�صان 
مل يقم مبقت�صى خلقته فنزلت درجته اإىل اأ�صفل �صافلني, اإل من اآمن 
وعمل ال�صاحلات؛ فقد مد له العطاء, ثم اأنكرت على من كذب بالبعث 

بعد ظهور اأدلة قدرته وحكمته.

�سورة العلق

على  قدر  من  واأن  والتعلم,  القراءة  اإىل  دعوة  فيها  مكية  �صورة 
خلق الإن�صان من اأ�صل �صعيف قادر على اأن يعلمه الكتابة لي�صبط بها 
العلوم ويتم بها التفاهم ويعلمه ما ل يعلم, فهو �صبحانه املفي�س بالعلم 
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على الإن�صان, وتنبه ال�صورة على اأن الرثاء والقدرة يدفعان النفو�س اإىل 
ثم هددت  اإىل اهلل,  النهاية  الكل يف  ولكن م�صري  جماوزة حدود اهلل 
التقرب  اإىل  وتدعو  دون��ه,  من  اأن�صارهم  ينفعهم  فال  بالنار  الطغاة 

بالطاعة لرب العاملني.

�سورة القدر

�صورة مكية فيها تنويه ب�صاأن القراآن و�صاأن الليلة التي نزل فيها, 
واإنها خري من األف �صهر, واأن املالئكة وجربيل تنزلوا فيها باإذن ربهم, 

ف�صالم هي من الأذى وال�صوء حتى طلوع الفجر.

�سورة البينة

�صورة مدنية بينت اأن اأهل الكتاب وامل�صركني علموا نعوت نبي اآخر 
واأخلفوا  اختلفوا  بعث  فلما  به,  يوؤمنوا  اأن  ذلك  مقت�صى  فكان  الزمان 
النار,  يف  يخلدون  جميًعا  ه��وؤلء  اأن  وبني  بر�صالته,  بالإميان  وعدهم 
واأن املوؤمنني هم اأ�صحاب املنازل العالية والف�صل وجزاوؤهم اخللود يف 

اجلنة.

�سورة الزلزلة

وخروج  الأر�س  زلزال  من  القيامة  اأهوال  مدنية ل جتاوز  �صورة 
وان�صراف  فاجاأه,  عما  وت�صاوؤله  الإن�صان  عجب  وتبني  منها,  املوتى 

النا�س من قبورهم متفرقني ليالقوا جزاءهم.
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�سورة العاديات

لنعمة  الإن�صان  اأن  اجلهاد  بخيل  فيها  اهلل  اأق�صم  مكية  �صورة 
نف�صه مبا كان منه,  ل�صهيد على  الآخرة  واأنه يف  الكفران,  ل�صديد  ربه 
واإنه حلبه للمال لبخيل به حري�س عليه, ثم ذكرت يف  ختامها البعث 

واحل�صاب واجلزاء.

�سورة القارعة

�صورة مكية بداأت بالتهويل من �صاأن يوم القيامة, وذكرت بع�س 
موازينهم  ثقلت  عمن  باحلديث  وعنيت  واجلبال,  النا�س  يف  اأحوالها 

بح�صناتهم ومن خف موازينهم ب�صيئاتهم.

�سورة التكاثر

الواجبات,  اأداء  ع��ن  التكاثر  �صغلهم  م��ن  عاتبت  مكية  ���ص��ورة 
واأنذرتهم باأنهم �صوف يعلمون عاقبة تق�صريهم, وخوفت النا�س مبعاينة 

النار, و�صوؤالهم عما كانوا فيه من نعيم.

�سورة الع�سر

�صورة مكية اأق�صم �صبحانه فيها بالزمان؛ لنطوائه على العجائب 
عن  ينفك  ل  الإن�صان  اأن  على  وحكمته  اهلل  ق��درة  على  الدالة  والعرب 
نق�صان يف اأعماله واأحواله اإل املوؤمنني الذين عملوا ال�صاحلات واأو�صوا 
ا بالتم�صك باحلق والتوا�صي بال�صرب على ما اأمروا به وما  بع�صهم بع�صً

نهوا عنه.
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�سورة الهمزة

�صورة مكية فيها وعيد �صديد ملن اعتاد اأن يعيب النا�س بالإ�صارة 
اأو العبارة, الذين من �صفاتهم جمع املال لتعديده افتخاًرا به ظًنا منهم 
وقلوبهم  اأج�صادهم  حتطم  بالنار  عظيم  تهديد  وفيها  يخلدهم,  اأن��ه 

وتغلق عليهم اأبوابها, فال ي�صتطيعون اخلال�س منها.

�سورة الفيل

�صورة مكية يخرب اهلل فيها ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص بق�صة اأ�صحاب الفيل الذين 
ق�صدوا هدم البيت, وما حوته من عربة دالة على عظم قدرته وانتقامه 
من املعتدين على حرمته, فقد �صلط عليهم من جنوده ما قطع اأو�صالهم 
واأذهب اأب�صارهم ومل يبق منهم اأثر, كاأنه ورق زرع اأ�صابته اآفة فاأتلفته. 

�سورة قري�س

دفع  الذي  ببيته احلرام  قري�س  على  فيها  اهلل  مكية مينّت  �صورة 
ال�صتاء  واأ�صكنهم جواره, فنالوا �صرف الأمن, ورحلوا يف  اأعداءه,  عنه 
النعمة  فهذه  ب�صوء,  لهم  اأحد  يتعر�س  فال  لل�صام  ال�صيف  ويف  لليمن 

توجب عليهم �صكره وعبادته �صبحانه.

�سورة املاعون

�صورة مكية حتدثت عن املكذب باجلزاء يف الآخرة, فذكرت من 
�صحيح  لأنه  امل�صكني؛  طعام  على  يح�س  ول  اليتيم,  يهني  اأنه  اأو�صافه 
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مباله, ثم ذكرت الغافلني عن �صالتهم التي يقومون بها يف �صورة لي�س 
لها,  املحتاجني  عن  امل�صاعدة  ومينعون  باأعمالهم,  ي��راوؤون  معنى,  لها 

وتوعدت لهم بالويل والهالك لريجعوا عن غيهم.

�سورة الكوثر

الكثري  اخلري  باإعطائه  ر�صوله  على  اهلل  فيها  امنت  مكية  �صورة 
والنعم العظيمة يف الدنيا والآخرة, وطلبت منه اأن يدمي ال�صالة, واأن 
ينحر خيار اأمواله �صحية �صكًرا على نعمه, ثم اأ�صارت بقطع من اأبغ�س 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

�سورة الكافرون

يف  الكافرين  اأطماع  يقطع  اأن  ر�صوله  فيها  اهلل  اأمر  مكية  �صورة 
م�صاواتهم اإياه يف دعوة احلق, فهو باٍق على عبادة ربه, وهم باقون على 
عبادة الأ�صنام التي ل ت�صر ول تنفع, وتو�صيه بالبقاء على دينه الذي 

ارت�صاه له.

�سورة الن�سر

ملسو هيلع هللا ىلص عند روؤية الن�صر ودخول  �صورة مدنية طلبت من ر�صول اهلل 
النا�س يف دين اهلل اأن ي�صبح ربه وي�صتغفره لنف�صه وللموؤمنني؛ لأنه هو 

التواب الذي يقبل التوبة ويعفو عن ال�صيئات.
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�سورة امل�سد

�صورة مكية بداأت بالإخبار بهالك اأبي لهب عدو اهلل ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص 
وعدم  اإغناء ماله اأو جاهه عنه من عذاب اهلل, وتوعدته بنار موقدة, 
واخت�س لزوجته نوًعا من العذاب وهو يلف حول عنقها حبل جتذب به 

اإىل النار؛ ملا كانت عليه من اإيذاء الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص والإ�صاءة اإىل دعوته.

�سورة الإخال�س

يف  وترتيبها  اأرب��ع,  واآياتها  "النا�س",  بعد  نزلت  مكية,  ال�صورة 
امل�صحف الثانية ع�صرة بعد املائة, ويف التنزيل الثانية والع�صرون, وكان 
نزولها جواًبا لأهل ال�صرك ملا قالوا للر�صول ملسو هيلع هللا ىلص: �صف لنا ربك, اأو ان�صب 
لنا ربك؟ فنزلت ال�صورة بالرد عليهم, وحتدثت عن �صفاته تعاىل, فهو: 
واحد, وتر, و�صمد, مل يزل ول يزال, ومل يلد ومل يولد, فما من �صيء 
يولد اإل �صيموت, ولي�س �صيء ميوت اإل ويورث, وهو تعاىل ل ميوت ول 
يورث, فهو �صمد, ول �صبيه له, ول عدل, ولي�س كمثله �صيء, وهو تعاىل 
مل يلد كما ولدت مرمي, ومل يولد كما ولد عي�صى وعزير, وال�صورة لذلك 
اهلل,  ابن  عي�صى  قالوا  فالن�صارى  واليهود,  الن�صارى  على  رد  فيها 
يلد  ل  تعاىل  وهو  اهلل,  اأبناء  اليهود  اأو  اهلل,  ابن  عزير  قالوا  واليهود 
ول يولد, وكيف تولد ب�صرية من اإلهية؟! ف�صاأن �صورة الإخال�س عظيم 
لذلك؛ لأنها يف التوحيد, والتوحيد ثلث القراآن, وهذه ال�صورة تعدل ثلث 
القراآن, وقد اأقر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يقراأها اأحد �صحابته على النا�س يف كل 

�صالة, فكان هذا دلياًل على اأنه يجوز تكرار ال�صورة يف كل ركعة. 
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�سورة الفلق

�صورة مكية, اأمر اهلل نبيه اأن يلجاأ اإليه ويعت�صم به من �صر كل ذي 
�صر ما خلقه, ومن �صر الليل اإذا دخل ظالمه, ومن �صر ال�صحرة الذين 
يف�صدون ما بني النا�س من روابط, ومن حا�صد يتمنى زوال ما اأنعم اهلل 

على عباده من ف�صل.

�سورة النا�س

"الفلق", وترتيبها  ال�صورة مكية, واآياتها �صت, وكان نزولها بعد 
يف امل�صحف الرابعة ع�صرة بعد املائة, ويف التنزيل الواحدة والع�صرون, 
يكون  باأن  للم�صلمني  التعليم  وفيها  املعوذتني,  اإحدى  الفلق,  مثل  وهي 
تعوذهم من اثنني من اأعدائهم: هما �صياطني الإن�س و�صياطني اجلن, 
بل اإنهما لأعدى الأعداء, يو�صو�صون خفية, ويوعزون ويغمزون ويوغرون 
و�صو�صت  يقال  النف�صي,  التحليل  والو�صو�صة: من م�صطلحات  ال�صدر. 
اإليه نف�صه, يعنى هم�صت اإليه, والو�صو�صة يف اللغة هي اأ�صوات احللى, 
اأن ال�صيطان جاثم على قلب ابن اآدم, فاإذا غفل عن ذكر  ويف اخلرب: 
اهلل و�صو�س اإليه, واإذا ذكر اهلل خن�س, اأي خر�س ومل ينطق, وتاأخر اأو 
اأق�صر؛ ولذا كان التعوذ با�صمه تعاىل, الذي من �صفاته: الربوبية )رب 
النا�س(, وامللك )ملك النا�س(, والإلوهية )اإله النا�س(, وِذكره تعاىل 

ل�صرف الو�صو�صة هو من نوع العالج الطبي النف�صي الديني.
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وما ينطق عن الهوى

زب ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ  پ  النجم:  �شورة  تعاىل يف  قال 

ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ 
ٹ  رب )النجم(.

نَّة املطهرة التي بن اأيدينا هي وحي من ال�شماء اأر�شله اهلل  فهذه ال�شُّ
تبارك وتعاىل على ر�شوله ونبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ فيخرجه امل�شطفى ملسو هيلع هللا ىلص بل�شانه 

اإىل اأمته.
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نة ال��ت��ي ب��ن اأي��دي��ن��ا ال��ي��وم ق��د ُج��ِم��ع��ت يف كتب واأ���ش��ان��ي��د،  وه���ذه ال�شُّ
وبّينوا  حوها،  اأج��اء؛ فنّقحوها وو�شّ لها علماء  وان��ربى  وم�شنفات كثرية، 
الكذابون  فيه  وقع  الكثري مما  الأم��ة  واأزال���وا عن  وال�شقيم،  ال�شحيح منها 

ون�شبوه اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص كذًبا وزوًرا.
واقع  يف  الإ�شامية  الأم��ة  اأبناء  من  الكثري  يعي�ض  ولاأ�شف،  واليوم، 

نة املحمدية يف �شتى مناحي احلياة.. بعيد عن ال�شُّ
اأذكار ال�شباح وامل�شاء، والأكل وال�شرب، والنوم  فمن منا يواظب على 

واليقظة، والذهاب واملجيء..
نة مثل: كتيب "الأربعون  ومن منا من يعكف على حفظ �شيء من ال�شُّ
النبوية  الأح���ادي���ث  ب��ك��ن��وز  املليئة  وامل��ت��ون  ال��ك��ت��ب  م��ن  غ���ريه  اأو  النووية"، 

وجوامعها.
واإن مما ي�شري عليه املوؤمن بعد كتاب اهلل - عز وجل - �ُشنة ر�شول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأنهما الوحيان اخلالدان لاأمة اإىل قيام ال�شاعة.

وبقدر اهتمامنا بالقراآن وال�ُشنة قراءة وحفًظا وتذكرًيا، بقدر ما كنا 
على الطريق ال�شحيح، والنهج القومي.

والعك�ض �شحيح؛ فبقدر ما ابتعدنا عن منهج الوحين بقدر ما �شللنا 
و�شلت الأمة جميًعا.

فالهدى اأيها املوؤمنون بكتاب اهلل و�شنة ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، وال�شال والغي يف 
اجلهل بهما، والبعد عن ينابيعهما.

اأُ���ش��دد على اإخ����واين واأخ��وات��ي يف امل��دار���ض )معلمن وط��اًب��ا(  ل���ذا.. 
ب�شرورة اأن ُيذكر �شيء من الكتاب وال�شنة يومًيا يف منابر الإذاعة املدر�شية، 
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واأن ُيحر�شوا على ذلك ويرّغبوا فيه.
نة املحمدية اإىل واقع عملي تطبيقي  والأهم بعد ذلك، هو اأن تنقلب ال�شُّ
على الفكر وال�شلوك والأخاق والتعامل، واأن تكون �شمة لطابنا وطالباتنا 

يف مدار�شهم ومنازلهم وم�شاجدهم، و�شتى مناحي حياتهم.  
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 1- عن اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه - اأن رجاًل �صاأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال:متى تقوم ال�صاعة؟ قال: ف�صكت ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنيَّة.. ثم نظر اإىل 
غالم بني يديه من اأزد �صنوءة, فقال: »اإن عمر هذا, مل يدركه الهرم 

حتى تقوم ال�صاعة« رواه م�صلم.
2- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »بعثت 

اأنا وال�صاعة كهاتني«. يعني اإ�صبعني. رواه البخاري.
3- عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - قالت: كان رجال من الأعراب 
اإىل  ينظر  فكان  ال�صاعة؟..  متى  في�صاألونه:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ياأتون  جفاة, 
عليكم  تقوم  حتى  الهرم  يدركه  ل  هذا  يعي�س  »اإن  فيقول:  اأ�صغرهم 

�صاعتكم«. قال ه�صام: يعني موتهم. متفق عليه.
ملسو هيلع هللا ىلص قال:  اأن ر�صول اهلل  اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه -  4- عن 
»قال اهلل: اإذا اأحب عبدي لقائي اأحببت لقاءه, واإذا كره لقائي كرهت 

لقاءه« رواه البخاري.
٥- عن مردا�س الأ�صلمي - ر�صي اهلل عنه - قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
اأو  ال�صعري,  كحفالة  حفالة  ويبقى  ف��الأول,  الأول  ال�صاحلون,  »يذهب 

التمر, ل يباليهم اهلل باله« رواه البخاري.
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن  6- عن ابن عمر - ر�صي اهلل عنهما - عن النبي 
الإ�صالم بداأ غريًبا و�صيعود كما بداأ غريًبا. فطوبى للغرباء« رواه م�صلم.
٧- عن حذيفة بن اليمان - ر�صي اهلل عنه - قال: �صمعت ر�صول 
اأو�صى  احلياة  من  يئ�س  فلما  امل��وت,  ح�صره  رجاًل  »اإن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
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اأهله: اإذا اأنا مت فاجمعوا يل حطًبا كثرًيا, واأوقدوا فيه ناًرا, حتى اإذا 
ثم  فاطحنوها,  فامتح�صت, فخذها  اإىل عظمي  اأكلت حلمي وخل�صت 
له: مل  فقال  ففعلوا, فجمعه اهلل  اليم,  ف��اذروه يف  رياًحا  يوًما  انظروا 

فعلت ذلك؟ قال: من خ�صيتك؛ فغفر اهلل له« رواه البخاري.
٨- عن عبداهلل بن م�صعود - ر�صي اهلل عنه - قال: قال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اأيكم مال وارثه اأحب اإليه من ماله؟«. قالوا: يا ر�صول اهلل, ما منا 
اأحد اإل ماله اأحب اإليه, قال: »فاإن ماله ما قدم, ومال وارثه ما اأخر« 

رواه البخاري.
لتعملون  "اإنكم  اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه - قال:  ٩- عن 
اأعماًل, هي اأدق يف اأعينكم من ال�صعر, اإّنا كنا لنعدها على عهد النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص من املوبقات". رواه البخاري.
1٠- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»يقول العبد مايل مايل, اإمنا له من ماله ثالث: ما اأكل فاأفنى, اأو لب�س 
فاأبلى, اأو اأعطى فاقتنى, وما �صوى ذلك فهو ذاهب, وتاركه للنا�س« رواه 

م�صلم.
11- عن اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »يتبع امليت ثالثة, فريجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه اأهله وماله 

وعمله, فريجع اأهله وماله ويبقى عمله« متفق عليه.
ملسو هيلع هللا ىلص:  12- عن ابن عبا�س - ر�صي اهلل عنهما - قال: قال النبي 
»نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س: ال�صحة والفراغ« رواه البخاري.
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القا�صم:  اأبو  اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال  13- عن 
»والذي نف�س حممد بيده, لو تعلمون ما اأعلم, لبكيتم كثرًيا, ول�صحكتم 

قلياًل« رواه البخاري.
14- عن جابر - ر�صي اهلل عنه - قال �صمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل 
يدخل اأحًدا منكم عمله اجلنة, ول يجريه من النار, ول اأنا, اإل برحمة 

من اهلل« رواه م�صلم.
1٥- عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�صددوا 
يا  اأنت  ول  قالوا:  عمله«.  اجلنة  اأحًدا  يدخل  ل  فاإنه  واأب�صروا؛  وقاربوا 
متفق  ورحمة«  يتغمدين اهلل مبغفرة  اأن  اإل  اأنا,  »ول  قال:  ر�صول اهلل؟ 

عليه.
ملسو هيلع هللا ىلص كان يحتجر  النبي  اأن  16- عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - 
النا�س  فجعل  عليه,  فيجل�س  بالنهار  ويب�صطه  في�صلي,  بالليل  ح�صرًيا 
»يا  فقال:  فاأقبل  ب�صالته حتى كرثوا,  في�صلون  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإىل  يثوبون 
اأيها النا�س, خذوا من الأعمال ما تطيقونه, فاإن اهلل ل ميل حتى متلوا, 

واإن اأحب الأعمال اإىل اهلل ما دام واإن قل« رواه م�صلم.
1٧- عن علقمة - ر�صي اهلل عنه - قلت لعائ�صة: هل كان ر�صول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يخت�س من الأيام �صيًئا؟ قالت: ل, كان عمله دمية, واأيكم يطيق 
ما كان ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يطيق. متفق عليه. ويف رواية مل�صلم؛ قالت: قال 
واإن قل«. قال: وكانت  اأدومها  اإىل اهلل  الأعمال  »اأحب  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�صول اهلل 

عائ�صة اإذا عملت العمل لزمته.
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1٨- عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س - ر�صي اهلل عنهما - اأن 
وقنعه اهلل مبا  كفاًفا,  ورزق  اأ�صلم,  اأفلح من  »قد  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�صول اهلل 

اآتاه« رواه م�صلم.
 : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  قال   - عنه  اهلل  ر�صي   - اأب��ي هريرة  عن   -1٩

»اللهم ارزق اآل حممد قوًتا« متفق عليه.
2٠- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - عن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اإذا نظر اأحدكم اإىل من ف�صل عليه يف املال واخللق فلينظر اإىل من هو 

اأ�صفل منه« متفق عليه.
النبي  اأتى  اأعرابًيا  اأن   - ر�صي اهلل عنه   - اأبي هريرة  21- عن 
اهلل  »تعبد  فقال:  اجلنة,  دخلت  عملته  اإذا  عمل  على  دلني  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
املفرو�صة,  الزكاة  وتوؤدي  املكتوبة,  ال�صالة  وتقيم  �صيًئا,  به  ت�صرك  ل 
وت�صوم رم�صان«. قال: والذي نف�صي بيده, ل اأزيد على هذا. فلما وىل, 
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من �صّره اأن ينظر اإىل رجل من اأهل اجلنة, فلينظر اإىل 

هذا« متفق عليه.
22- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�صبعة 
يظلهم اهلل تعاىل يف ظله يوم ل ظل اإل ظله: اإمام عادل, و�صاب ن�صاأ يف 
عبادة اهلل, ورجل قلبه معلق يف امل�صاجد, ورجالن حتابا يف اهلل, اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه, ورجل دعته امراأة ذات من�صب وجمال, فقال: اإين 
ما  �صماله  تعلم  ل  حتى  فاأخفاها  ب�صدقة,  ت�صدق  ورجل  اهلل,  اأخاف 

تنفق ميينه, ورجل ذكر اهلل خالًيا ففا�صت عيناه« متفق عليه.
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اأي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي ذر - ر�صي اهلل عنه - قال: �صاألت النبي  23- عن 
العمل اأف�صل؟ قال: »اإميان باهلل, وجهاد يف �صبيله«. قلت: فاأي الرقاب 
اأف�صل؟ قال: »اأغالها ثمًنا, واأنف�صها عند اأهلها«. قلت: فاإن مل اأفعل؟ 
»تدع  قال:  اأفعل؟  فاإن مل  قال:  لأخ��رق«.  ت�صنع  اأو  »تعني �صانًعا,  قال: 

النا�س من ال�صر, فاإنها �صدقة ت�صدق بها على نف�صك« متفق عليه.
24- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال يوؤذ جاره, ومن كان يوؤمن باهلل 
واليوم الآخر فليكرْم �صيفه, ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل 

خرًيا اأو لي�صمْت« متفق عليه.
2٥- عن اأبي مو�صى - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
رواه  املري�س«  وعودوا  اجلائع,  واأطعموا  الأ�صري,  يعني:  العاين,  »فكوا 

البخاري.
26- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �صئل: 
قال:  ماذا؟  ثم  قيل:  ور�صوله«.  باهلل  »اإمي��ان  فقال:  اأف�صل؟  العمل  اأي 

»اجلهاد يف �صبيل اهلل«. قيل: ثم ماذا؟ قال: »حج مربور« متفق عليه.
2٧- عن عبداهلل بن عمرو - ر�صي اهلل عنهما - اأن رجاًل �صاأل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اأي الإ�صالم خري؟ قال: »تطعم الطعام, وتقراأ ال�صالم على 

من عرفت ومن مل تعرف« متفق عليه.
ملسو هيلع هللا ىلص  اأن النبي  اأبي �صريح اخلزاعي - ر�صي اهلل عنه -  2٨- عن 
قال: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليح�صن اإىل جاره, ومن كان 
واليوم  باهلل  يوؤمن  كان  ومن  �صيفه,  فليكرم  الآخر  واليوم  باهلل  يوؤمن 
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الآخر فليقل خرًيا اأو لي�صكت« رواه م�صلم.
اهلل  ر�صول  قال  ق��ال:   - عنه  ر�صي اهلل   - اأب��ي هريرة  2٩- عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل ير�صى لكم ثالًثا ويكره ثالًثا, فري�صى لكم اأن تعبدوه ول 
ت�صركوا به �صيًئا, واأن تعت�صموا بحبل اهلل جميًعا ول تفرقوا, ويكره لكم 

قيل وقال. وكرثة ال�صوؤال, واإ�صاعة املال« رواه م�صلم.
3٠- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - عن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 
نق�صت �صدقة من مال وما زاد اهلل عبًدا بعفو اإل عًزا. وما توا�صع اأحد 

هلل اإل رفعه اهلل« رواه م�صلم.
31- عن اأبي مالك الأ�صعري - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول 
و�صبحان  امليزان,  واحلمد هلل متالأ  الإمي��ان,  �صطر  »الطهور  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
اهلل واحلمد هلل متالآن- اأو متالأ- ما بني ال�صماوات والأر�س, وال�صالة 
نور, وال�صدقة برهان, وال�صرب �صياء, والقراآن ُحجة لك اأو عليك, كل 

النا�س يغدو, فبايع نف�صه, فمعتقها اأو موبقها« رواه م�صلم.
32- عن ثابت بن ال�صحاك - ر�صي اهلل عنه - وكان من اأ�صحاب 
ال�صجرة اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من حلف على ملة غري الإ�صالم فهو 
كما قال, ولي�س على ابن اآدم نذر فيما ل ميلك, ومن قتل نف�صه ب�صيء 
يف الدنيا ُعذب به يوم القيامة, ومن لعن موؤمًنا فهو كقتله, ومن قذف 

موؤمًنا بكفر فهو كقتله« متفق عليه.
33- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثالثة 
ل يكلمهم اهلل يوم القيامة ول ينظر اإليهم: رجل حلف على �صلعة لقد 
اأُعطي بها اأكرث مما اأعطي وهو كاذب, ورجل حلف على ميني كاذبة بعد 
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الع�صر ليقتطع بها مال رجل م�صلم, ورجل منع ف�صل ماء, فيقول اهلل: 
اليوم اأمنعك ف�صلي كما منعت ف�صل ما مل تعمل يداك« متفق عليه.

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   - عنه  اهلل  ر�صي   - هريرة  اأب��ي  عن   -34
»اجتنبوا ال�صبع املوبقات«. قالوا: يا ر�صول اهلل, وما هن؟ قال: »ال�صرك 
باهلل, وال�صحر, وقتل النف�س التي حرم اهلل اإل باحلق, واأكل الربا, واأكل 
مال اليتيم, والتويل يوم الزحف, وقذف املح�صنات املوؤمنات الغافالت« 

متفق عليه.
3٥- عن عبداهلل بن م�صعود - ر�صي اهلل عنه - قال: �صاألت النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: اأي الذنب اأعظم عند اهلل؟ قال:  »اأن جتعل هلل نًدا وهو خلقك«. 
قلت: اإن ذلك لعظيم, قلت ثم اأي؟ قال: »واأن تقتل ولدك تخاف اأن يطعم 
معك«. قلت: ثم اأي؟ قال:»اأن تزين حليلة جارك« متفق عليه. وزاد يف 

زب ٱ ٻ  ٻ  ت�صديقها:    - - عز وجل  فاأنزل اهلل  لهما:  رواية 
ٿ  ٺٿ  ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀڀڀ  پپ  پ  پ   ٻ  ٻ 

ٿٿ ٹٹ ٹ رب)الفرقان: 6٨(. الآية, رواه البخاري.
36- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
يزين الزاين حني يزين وهو موؤمن, ول ي�صرب اخلمر حني ي�صرب وهو 
فيها  اإليه  النا�س  يرفع  نهبة,  ينتهب  ول  موؤمن,  وهو  ي�صرق  ول  موؤمن, 

اأب�صارهم, حني ينتهبها وهو موؤمن« متفق عليه.
النبي  �ُصئل  ق��ال:   - عنه  اهلل  ر�صي   - مالك  بن  اأن�س  عن   -3٧
ملسو هيلع هللا ىلص عن الكبائر قال: »الإ�صراك باهلل, وعقوق الوالدين, وقتل النف�س, 

و�صهادة الزور« متفق عليه.
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اهلل  ر�صول  قال  ق��ال:   - عنه  ر�صي اهلل   - اأب��ي هريرة  3٨- عن 
اأبو معاوية:  ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالثة ل يكلمهم اهلل يوم القيامة ول يزكيهم - قال 
وعائل  ك��ذاب,  وملك  زان,  �صيخ  األيم:  عذاب  ولهم   - اإليهم  ينظر  ول 

م�صتكرب« رواه م�صلم.
اهلل  ر�صول  قال  ق��ال:   - عنه  ر�صي اهلل   - اأب��ي هريرة  3٩- عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل يقول يوم القيامة: اأين املتحابون بجاليل, اليوم اأظلهم يف 

ظلي, يوم ل ظل اإل ظلي« رواه م�صلم.
4٠- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأن رجاًل 
زار اأًخا له يف قرية اأخرى, فاأر�صد اهلل له على مدرجته ملًكا, فلما اأتى 
القرية. قال: هل لك  اأًخا يل يف هذه  اأريد  اأين تريد؟ قال:  عليه قال: 
عليه من نعمة تربها؟ قال: ل, غري اأين اأحببته يف اهلل عز وجل. قال: 

فاإين ر�صول اهلل اإليك, باأن اهلل قد اأحبك كما اأحببته فيه« رواه م�صلم.
ملسو هيلع هللا ىلص:  للنبي  قيل  ق��ال:   - عنه  اهلل  ر�صي   - مو�صى  اأب��ي  عن   -41
الرجل يحب القوم وملا يلحق بهم؟ قال »املرء مع من اأحب« متفق عليه.

42- عن جندب بن جنادة - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
واإن اهلل تعاىل قال:  »اأن رجاًل قال: واهلل ل يغفرن اهلل لفالن,  ث  حدَّ
من ذا يتاأىل على اأن ل اأغفر لفالن, فاإين قد غفرت لفالن, واأحبطت 

عملك«. اأو كما قال. رواه م�صلم.
43- عن عبداهلل بن م�صعود - ر�صي اهلل عنه - قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اإذا كنتم ثالثة, فال يتناجى رجالن دون الآخر حتى تختلطوا بالنا�س 

من اأجل اأن يحزنه« متفق عليه.
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44- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا 
قاتل اأحدكم فليجتنب الوجه« متفق عليه. ويف رواية مل�صلم: »اإذا قاتل 

اأحدكم اأخاه فليتجنب الوجه, فاإن اهلل خلق اآدم على �صورته«.
4٥- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل 
ي�صري اأحدكم على اأخيه بال�صالح, فاإنه ل يدري, لعل ال�صيطان ينزغ يف 

يده, فيقع يف حفرة من النار« متفق عليه.
46- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال اأبو القا�صم ملسو هيلع هللا ىلص: 
اأخاه  واإن كان  تلعنه, حتى  فاإن املالئكة  اأخيه بحديدة,  اإىل  اأ�صار  »من 

لأبيه واأمه« رواه م�صلم.
4٧- عن ه�صام بن حكيم بن حزام - ر�صي اهلل عنه - , قال: مر 
بال�صام على اأنا�س, وقد اأقيموا يف ال�صم�س, و�صّب على روؤو�صهم الزيت, 
فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون يف اخلراج. فقال: اأما اإين �صمعت ر�صول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن اهلل يعذب الذين يعذبون يف الدنيا« رواه م�صلم. ويف 
عليه  فدخل  فل�صطني.  على  �صعد  بن  عمري  يومئذ  واأمريهم  قال  رواية 

فحدثه. فاأمر بهم فخلوا.
4٨- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - : اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»لي�س ال�صديد بال�صرعة, اإمنا ال�صديد الذي ميلك نف�صه عند الغ�صب« 

متفق عليه.
4٩- عن �صليمان بن �صرد - ر�صي اهلل عنه - قال: ا�صتب رجالن 
عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونحن عنده جلو�س, واأحدهما ي�صب �صاحبه, مغ�صًبا قد 
عنه  لذهب  قالها  لو  كلمة,  لأعلم  »اإين  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  وجهه,  احمر 
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ما يجد, لو قال: اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم«. فقالوا للرجل: األ 
ت�صمع ما يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: اإين ل�صت مبجنون. متفق عليه.

٥٠- عن عمران بن ح�صني - ر�صي اهلل عنه - قال: قال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »احلياء ل ياأتي اإل بخري«. فقال ب�صري بن كعب: مكتوب يف احلكمة: 
اإن من احلياء وقاًرا, واإن من احلياء �صكينة. فقال له عمران: اأحدثك 

عن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحتدثني عن �صحيفتك. متفق عليه.
»اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ق��ال   - عنه  اهلل  ر�صي   - م�صعود  اأب��ي  عن   -٥1
مما اأدرك النا�س من كالم النبوة: اإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت« رواه 

البخاري.
٥2- عن عبداهلل بن عمر - ر�صي اهلل عنهما - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
مر على رجل من الأن�صار, وهو يعظ اأخاه يف احلياء, فقال ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »دعه فاإن احلياء من الإميان« متفق عليه. ويف رواية للبخاري: مر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص على رجل, وهو يعاتب اأخاه يف احلياء, يقول: اإنك لت�صتحي, 

حتى كاأنه يقول: قد اأ�صر بك. رواه البخاري.
٥3- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن رجاًل قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
اأو�صني, قال: »ل تغ�صب«. فردد مراًرا, قال: »ل تغ�صب« رواه البخاري.
٥4- عن عبداهلل بن عمر - ر�صي اهلل عنهما - اأن ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »ل يحل للموؤمن اأن يهجر اأخاه فوق ثالثة اأيام« رواه م�صلم.
٥٥- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»تفتح اأبواب اجلنة يوم الثنني, ويوم اخلمي�س؛ فيغفر لكل عبد ل ي�صرك 
باهلل �صيًئا, اإل رجاًل كانت بينه وبني اأخيه �صحناء. فيقال: انظروا هذين 
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حتى ي�صطلحا. انظروا هذين حتى ي�صطلحا« رواه م�صلم.
»اإن  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   ٥6- عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - عن 
الرفق ل يكون يف �صيء اإل زانه, ول ُينَزع من �صيء اإل �صانه« رواه م�صلم. 
ويف رواية: ركبت عائ�صة بعرًيا. فكانت فيه �صعوبة, فجعلت تردده, فقال 

لها ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عليك بالرفق«, ثم ذكر مبثله.
٥٧- عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا 
عائ�صة, اإن اهلل رفيق يحب الرفق, ويعطي على الرفق ما ل يعطي على 

العنف, وما ل يعطي على ما �صواه« رواه م�صلم.
٥٨- عن جرير - ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من يحرم 

الرفق, يحرم اخلري« رواه م�صلم.
٥٩- عن جرير بن عبداهلل - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يرحم اهلل من ل يرحم النا�س« متفق عليه.
اأن ر�صول اهلل  6٠- عن عبداهلل بن عمر - ر�صي اهلل عنهما - 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »عذبت امراأة يف هرة �صجنتها حتى ماتت, فدخلت فيها النار, 
ل هي اأطعمتها ول �صقتها اإذ حب�صتها, ول هي تركتها تاأكل من خ�صا�س 

الأر�س« متفق عليه.
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي   قال  قال:   - عنه  اهلل  ر�صي   - اأبي هريرة  61- عن 
»بينما كلب يطيف بركيه, كاد يقتله العط�س, اإذ راأته بغي من بغايا بني 

اإ�صرائيل, فنزعت موقها, ف�صقته فغفر لها به« متفق عليه.
ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - , قال: قال النبي  62- عن 
»بينما رجل مي�صي بطريق, ا�صتد عليه العط�س, فوجد بئًرا فنزل فيها, 
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ف�صرب ثم خرج, فاإذا كلب يلهث, ياأكل الرثى من العط�س, فقال : لقد 
بلغ هذا الكلب من العط�س مثل الذي كان بلغ بي, فنزل البئر فمالأ خفه 
ثم اأم�صكه بفيه, ف�صقي الكلب ف�صكر اهلل له فغفر له«. قالوا: يا ر�صول 
اهلل, واإن لنا يف البهائم اأجًرا؟ فقال: »يف كل ذات كبد رطبة اأجر« متفق 

عليه.
ملسو هيلع هللا ىلص قال:  63- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل 
»نزل نبي من الأنبياء حتت �صجرة, فلدغته منلة, فاأمر بجهازه فاأخرج 
اإليه: فهال منلة  فاأوحى اهلل  بالنار,  فاأحرق  ببيتها  اأمر  ثم  من حتتها, 
الأنبياء,  من  نبًيا  منلة  »قر�صت  لهما:  رواية  ويف  عليه.  متفق  واح��دة« 
فاأمر بقرية النمل فاأحرقت, فاأوحى اهلل اإليه: اأن قر�صتك منلة اأحرقت 

اأمة من الأمم ت�صبح« رواه البخاري.
64- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - عن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»دخلت امراأة النار يف هرة ربطتها, فال هي اأطعمتها, ول هي اأر�صلتها 

تاأكل من خ�صا�س الأر�س؛ حتى ماتت هزًل« رواه م�صلم.
6٥- عن حارثة بن وهب اخلزاعي - ر�صي اهلل عنه - قال: �صمعت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »األ اأخربكم باأهل اجلنة؟ كل �صعيف مت�صعف, لو اأق�صم 
على اهلل لأبره. األ اأخربكم باأهل النار: كل عتل جواظ, م�صتكرب« متفق 

عليه.
66- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: 
»قال اهلل تبارك وتعاىل: اأنا اأغنى ال�صركاء عن ال�صرك, من عمل عماًل 

اأ�صرك فيه معي غريي, تركته و�صركه« رواه م�صلم.
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6٧- عن اأبي مو�صى - ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »املوؤمن 
ا«. و�صبك بني اأ�صابعه. متفق عليه. للموؤمن كالبنيان, ي�صد بع�صه بع�صً

6٨- عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما زال 
يو�صيني جربيل باجلار؛ حتى ظننت اأنه �صيورثه« متفق عليه.

6٩- عن اأبي ذر - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا 
اأبا ذر, اإذا طبخت مرقة, فاأكرث ماءها, وتعاهد جريانك« رواه م�صلم.

٧٠- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا 
ن�صاء امل�صلمات, ل حتقرن جارة جلارتها, ولو فر�صن �صاة« متفق عليه.

٧1- عن اأبي �صريح - ر�صي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »واهلل ل 
يوؤمن, واهلل ل يوؤمن, واهلل ل يوؤمن«. قيل: من يا ر�صول اهلل؟ قال:»الذي 

ل ياأمن جاره بوائقه« رواه البخاري.
اإن يل  ر�صول اهلل  يا  قلت  ٧2- عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - 
جارين, فاإىل اأيهما اأهدي؟ قال: »اإىل اأقربهما منك باًبا« رواه البخاري.
ر�صول اهلل  قال  ق��ال:   - عنه  ر�صي اهلل   - اأب��ي هريرة  ٧3- عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »كافل اليتيم, له اأو لغريه, اأنا وهو كهاتني يف اجلنة«. واأ�صار مالك 

بال�صبابة والو�صطى. رواه م�صلم.
ر�صول اهلل  قال  قال:   - ر�صي اهلل عنه   - اأبي هريرة  ٧4- عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�صاعي على الأرملة وامل�صكني كاملجاهد يف �صبيل اهلل«. واأح�صبه 
قال:- ي�صك القعنبي-: »كالقائم ل يفرت, وكال�صائم ل يفطر« متفق 

عليه.
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٧٥- عن اأبي �صعيد اخلدري - ر�صي اهلل عنه - قال: بينما نحن 
يف �صفر مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص, اإذ جاء رجل على راحلة له. قال: فجعل ي�صرف 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان معه ف�صل ظهر  ب�صره مييًنا و�صماًل. فقال ر�صول اهلل  
فليعد به على من ل ظهر له, ومن كان له ف�صل من زاد فليعد به على 
من ل زاد له«. قال: فذكر من اأ�صناف املال ما ذكر, حتى راأينا اأنه ل 

حق لأحد منا يف ف�صل. رواه م�صلم.
٧6- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»كفى باملرء كذًبا اأن يحدث بكل ما �صمع« رواه م�صلم.
�صمعت  اأنها   - عنها  اهلل  ر�صي   - عقبة  بنت  كلثوم  اأم  عن   -٧٧
فينمى  النا�س,  بني  ي�صلح  الذي  الكذاب  »لي�س  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول 

خرًيا اأو يقول خرًيا« متفق عليه.
وزاد يف رواية مل�صلم؛ وقالت: ومل اأ�صمع يرخ�س يف �صيء مما يقول 
النا�س كذب اإل يف ثالث: احلرب, والإ�صالح بني النا�س, وحديث الرجل 

امراأته وحديث املراأة زوجها.
٧٨- عن عبداهلل بن م�صعود - ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اإن ال�صدق يهدي اإىل الرب, واإن الرب يهدي اإىل اجلنة, واإن الرجل لي�صدق 
حتى يكون �صديًقا. واإن الكذب يهدي اإىل الفجور, واإن الفجور يهدي اإىل 

النار, واإن الرجل ليكذب, حتى يكتب عند اهلل كذاًبا« متفق عليه.
٧٩- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - �صمع ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
»اإن العبد ليتكلم بالكلمة, ما يتبني فيها, يزل بها يف النار اأبعد مما بني 

امل�صرق« متفق عليه.
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ويف رواية للبخاري: »اإن العبد ليتكلم بالكلمة من ر�صوان اهلل, ل 
يلقي باًل, يرفع اهلل بها درجات, واإن العبد ليتكلم بالكلمة من �صخط 

اهلل, ل يلقي لها باًل, يهوي بها يف جهنم« رواه البخاري.
٨٠- عن �صهل بن �صعد - ر�صي اهلل عنه - عن ر�صول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: 
رواه  اجلنة«  له  اأ�صمن  رجليه  بني  وما  حليته  بني  ما  يل  ي�صمن  »من 

البخاري.
»اإن  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   ٨1- عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - عن 

اأبغ�س الرجال اإىل اهلل الألد اخل�صم« متفق عليه.
٨2- عن عبداهلل بن م�صعود - ر�صي اهلل عنه - قال: اإن حممًدا 
واإن  النا�س«.  بني  القالة  النميمة  الع�صة؟ هي  ما  اأنبئكم  »األ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
حتى  ويكذب  �صديًقا  يكتب  حتى  ي�صدق  الرجل  »اإن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا 

يكتب كذاًبا« رواه م�صلم.
٨3- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اأتدرون ما الغيبة؟« قالوا: اهلل ور�صوله اأعلم. قال: »ذكرك اأخاك مبا 
يكره«. قيل: اأفراأيت اإن كان يف اأخي ما اأقول: قال:»اإن كان فيه ما تقول, 

فقد اغتبته, واإن مل يكن فيه, فقد بهته« رواه م�صلم.
فقيل  مع حذيفة,  كنا  قال:   - عنه  اهلل  ر�صي   - همام  ٨4- عن 
له: اإن رجاًل يرفع احلديث اإىل عثمان, فقال حذيفة: �صمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يقول: »ل يدخل اجلنة قتات« متفق عليه.

٨٥- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »جتد 
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ياأتي هوؤلء  القيامة عند اهلل ذا الوجهني, الذي  النا�س يوم  من �صرار 
بوجه, وهوؤلء بوجه« متفق عليه.

٨6- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
اأن يدع طعامه  »من مل يدع قول الزور والعمل به, فلي�س هلل حاجة يف 

و�صرابه« رواه البخاري.
٨٧- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»امل�صتبان ما قال. فعلى البادئ, ما مل يعتد املظلوم« رواه م�صلم.
٨٨- عن اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه - قال: مل يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
�صباًبا, ول فحا�ًصا, ول لعاًنا, كان يقول لأحدنا عند املعتبة: »ما له ترب 

جبينه« رواه البخاري.
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اأن  ٨٩- عن عبداهلل بن م�صعود - ر�صي اهلل عنه - 

»�صباب امل�صلم ف�صوق, وقتاله كفر« متفق عليه.
٩٠- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: �صمعت ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »كل اأمتي معافى اإل املجاهرين, واإن من املجاهرة اأن يعمل 
الرجل بالليل عماًل, ثم ي�صبح وقد �صرته اهلل, فيقول: يا فالن, عملت 
البارحة كذا وكذا, وقد بات ي�صرته ربه, وي�صبح يك�صف �صرت اهلل عنه« 

متفق عليه.

٩1- عن اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
تباغ�صوا, ول حتا�صدوا, ول تدابروا, وكونوا عباد اهلل اإخواًنا, ول يحل 

مل�صلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالثة اأيام« متفق عليه.
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٩2- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اإياكم والظن, فاإن الظن اأكذب احلديث, ول حت�ص�صوا, ول جت�ص�صوا, 
ول تناج�صوا, ول حتا�صدوا, ول تباغ�صوا, ول تدابروا, وكونوا عباد اهلل 

اإخواًنا« متفق عليه.
٩3- عن اأبي ذر - ر�صي اهلل عنه - اأنه �صمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل 
اإن مل  اإل ارتدت عليه,  بالكفر,  بالف�صوق, ول يرميه  يرمي رجل رجاًل 

يكن �صاحبه كذلك« رواه البخاري.
٩4- عن عبداهلل بن عمر - ر�صي اهلل عنهما - اأن ر�صول اهلل 
اأحدهما« متفق  يا كافر, فقد باء بها  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأميا رجل قال لأخيه 

عليه.
٩٥- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قيل يا ر�صول اهلل, 
واإمنا بعثت رحمة« رواه  لعاًنا.  اأبعث  »اإين مل  امل�صركني. قال:  ادع على 

م�صلم.
٩6- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»اإذا قال الرجل: هلك النا�س, فهو اأهلكهم« رواه م�صلم. قال اأبو اإ�صحق: 

ل اأدري, اأهلكهم بالن�صب, اأو اأهلكهم بالرفع.
ملسو هيلع هللا ىلص:  ٩٧- عن اأبي ذر - ر�صي اهلل عنه - قال: قيل لر�صول اهلل 
اأراأيت الرجل يعمل العمل من اخلري, ويحمده النا�س عليه؟ قال: »تلك 

عاجل ب�صرى املوؤمن« رواه م�صلم.
٩٨- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ي�صّلم الراكب على املا�صي, واملا�صي على القاعد, والقليل على الكثري« 
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متفق عليه. ويف رواية للبخاري: »ي�صّلم ال�صغري على الكبري, واملار على 
القاعد, والقليل على الكثري« رواه البخاري.
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الدين الن�سيحة

ا  للن�شائح دور كبري يف تغري �شلوك الأفراد ورمبا املجتمعات، خ�شو�شً
اإذا كانت تنبع من خربة ومعرفة وجتربة عا�شرها �شاحبها، وعرف اأ�شرارها 

وخفاياها، فاأح�شن نقلها اإىل الآخرين.
يف  نبخل  ل  واأن  م�شلم،  لكل  الن�شيحة  على  يحثنا  الإ�شامي  وديننا 

تقدمي الن�شح، واأن نبتغي الأجر واملثوبة من اهلل تعاىل.
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وق���د ك���ان ل��ن��ا يف ه���ذه ال��ف��ق��رة وق��ف��ات م��ع ع���دد ك��ب��ري م��ن الن�شائح 
والتوجيهات املختلفة يف نواٍح متعددة.

م��ن هذا  القطف  ب�����ش��رورة  املدر�شية  الإذاع����ات  اأو���ش��ي م�شريف  ل���ذا.. 
احلقل املليء بالن�شائح اليانعة، واأن ينتقوا ما يتنا�شب مع الوقت واحلال.

الفقرة  الأ�شبوع لعر�ض هذه  اأو يومن فقط يف  يوًما  واأن يخ�ش�شوا 
عرب منرب الإذاعة املدر�شية؛ حتى ل ميل الطاب من �شماع هذه الفقرة. 

وهنا علينا املوازنة يف الأمر؛ فالن�شيحة مطلوبة، لكن الإكثار منها قد 
ي�شبب نفرة يف القلوب، وحرًجا لدى امللقي واملتلقي.

فالعتدال مطلوب، والنتقاء الرائع يحقق املطالب، والإلقاء املتميز 
هو من يقودنا اإىل الهدف.

�شوى  ل��ن��ا  فلي�ض  م�����ش��ل��م؛  ل��ك��ل  ح��ق  الن�شيحة  ب����اأن  ال��ت��ذك��ري  ي��ب��ق��ى 
الن�شيحة.. اأما الهداية فمن اهلل.
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ن�سائح تدعو اإىل النجاح

- النجاح يبداأ من تغيري النف�س قبل تغيري ما حولنا. 
- النجاح احلقيقي يف ال�صعادة الداخلية. 

- لكي ينجح الإن�صان ل بد اأن يكون �صادًقا مع نف�صه. 
- الإن�صان - ولو كان طفاًل – له طموحاته واهتماماته وم�صكالته, 

فال ي�صح ال�صغط عليه ومقارنته بقدراتك اأنت اأيها املدير اأو املربي. 
- النحراف لي�س له عالقة بالقدرات؛ فهو ل ي�صتطيع عمل �صيء 

ما, لكنه ل ينحرف؛ فالقدرات �صيء والنحراف �صيء اآخر. 
- ال�صنوات ال�صبع الأوىل تت�صكل فيها �صخ�صية الإن�صان؛ لذا ل بد 

اأن يهتم بالولد يف هذه ال�صن. 
- ل جترب ابنك على دخول كلية معينة اأو ممار�صة لعبة معينة. 

- اأحياًنا تكون نظرتنا للم�صكلة هي امل�صكلة نف�صها. 
- ل بد من �صدور ما يعرب عن احلب لزوجتك بالفعل: ابت�صم - 
اأعطها هدية - قّدر راأيها - رحلة - َتزيَّن لها - غرّي يف اأ�صلوبك - جّدد 

يف حياتك - زر النا�س - ..اإلخ. 
ينفد  وال�صحب فقط؛ حتى ل  الأخذ  تتعود على  واأعِط ول  - خذ 

الر�صيد. 
- ل بد من ممار�صة العالقات مع النا�س, فال تتحدث عن الكرم 

فقط, لكن مار�صه. 
فالذي  اإ�صعادهم  على  ويعمل  حوله  ومن  لنف�صه  يفكر  الناجح   -
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يفكر لنف�صه �صيخ�صر من حوله. 
- �صع نف�صك مكان الآخرين, فلن ت�صتطيع اأن تفهم الآخرين حتى 

مت�صي )1٠٠٠( خطوة بجوارهم. 
- اأحبوا اأبناءكم وبناتكم لت�صتطيعوا حل م�صكالتهم. 

- حاور ابنك وا�صرب عليه ول تهدده, وكذا كل النا�س. 
- اأخرج النجاح من داخلك. 

يف  والناجح  اأزم��ة,  هناك  تكون  اأن  قبل  تفكريك  طريقة  غرّي   -
احلياة ل ينتظر الهزات. 

يف  التدخني  )�صاأترك  يحدث  عندما  ب�صيء  تغريك  تربط  ل   -
رم�صان - �صاأ�صلي يوم اجلمعة - �صاألتزم عندما اأبلغ �صن الأربعني(؛ 

فالناجح هو الذي تغريه. 
- الناجح ل يقول: كم يعطوين - ما فعلوا يل كذا وكذا. 

على  )مت�صي  م�صروط  غري  بحب  النا�س  مع  نتعامل  اأن  بد  ل   -
النمط ال�صائد, اأو كما اأحب اأنا, اأو كما يفعل النا�س واإل ما اأحببتك(. 

قدرات  لهما  لكن  اآين�صتني,  ومثله  درا�صًيا  فا�صل  اإدي�صون  كان   -
اأخرى خا�صة تفوقا فيها على كل النا�س. 

على  ولي�س  وميولهم,  قدراتهم  على  بناًء  النا�س  تقومي  ينبغي   -
ميولنا وقدراتنا نحن. 

- النجاح احلقيقي على املدى البعيد ل يبنى على الغ�س والكذب, 
لكن على القيم ال�صحيحة. 

اأن يفكر بطريقة �صليمة؛  الغ�صب  - ل ميكن لالإن�صان يف حلظة 
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فعند امل�صاكل ل بد اأن ننظر حتى تهداأ جميع الأطراف. 
- ل يف�صل ا�صتخدام اأ�صلوب القوة لكت�صاب القيم واملبادئ. 

- املبادئ والأخالق ثابتة را�صخة ل تختلف من مكان ملكان, ول 
الق�صري  املدى  واإن جنح على  فيها  ي�صادمها  والذي  لزمان  زمان  من 

فالناجح يف هذه احلياة هو الذي عنده توافق مع املبادئ والأخالق. 
اأنت من عادات وتقاليد  ت�صت�صيغه  ي�صت�صيغ غريك ما  األ  توقع   -

وغريها. 
- تغيري القيم واملبادئ ال�صيئة اأف�صل واأثبت من تغيري الت�صرفات, 

وهذا هو منهج الأنبياء. 
ا  �صخ�صً فاإن وجدنا  املبادئ,  يكون احلكم هو  الختالف  - عند 

يقبل الر�صوة واآخر يرف�صها فاحلكم مع من يرف�صها. 
التفكري  من  لبد  �صحيحة  بطريقة  الأ�صياء  على  نحكم  حتى   -
اأن يكون مبنًيا على مبادئ  ال�صحيح ولبد لكي تفكر تفكرًيا �صحيًحا 

�صحيحة. 
- ازرع فكرة حت�صد فعاًل وازرع فعاًل حت�صد عادة وازرع عادة 

حت�صد �صخ�صية. 
- فكر يف الغ�س ثم قام بالغ�س ثم تعود على الغ�س ف�صار غ�صا�ًصا.

- ك�صر العادات ال�صيئة طريق للنجاح. 
- النجاح اأن يكون عندك ر�صا وارتياح داخلي واأن يكون عندك 
توافق مع من حولك واأن يكون لك اإنتاج بارز وم�صاهمة بارزة يف حياة 

النا�س )اإذا ما زدت �صيًئا على الدنيا فاأنت زائد على الدنيا(. 
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- الناجح ل بد اأن يكون فعاًل, والفعالية متر مبراحل, هي: التبعية 
للوالدين, ثم ال�صتقالل, ثم التعاون مع الآخرين. 

- ال�صتقاللية اأف�صل من التبعية, لكن التعاون مع الآخرين اأف�صل 
منهما, ول ميكن تخطى اأّي منها؛ لأنه ل بد اأوًل من العتماد على اهلل 
تعاىل.. ثم على النف�س, ثم العتماد على الآخرين بالتعاون والتفاعل 
على  اعتماد  هو  والتعاون  التخطي.  ميكن  ل  لكن  ال�صتعجال,  فيثمن 

الآخرين, لكن بفاعلية اأكرث. 
- كل الناجحني متعاونون غري م�صتقلني؛ فالأب والأم الناجحان 

يتعاونان على تربية اأولدهما. 
- الناجح ل ي�صتعجل الأ�صياء )كانت الأوزة تبي�س بي�صة من ذهب 
كل يوم اأراد �صاحبها اأخذ كل ما عندها من ذهب, فذبحها ومل يجد يف 

بطنها �صيًئا؛ فخ�صرها وخ�صر الذهب(.
فاملدير اأو الرئي�س ينبغي األ ي�صتعجل جناح �صركته على ح�صاب 
اأولده وزوجته؛ فال بد من احلفاظ على الأولد مع ال�صركة, ول بد من 

احلفاظ على املودة مع الزوجة مع احلفاظ على الأولد. 
اأن يطيعوك حًبا فيك وب��ًرا, ل  اإىل  اأولدك  اأن ت�صل مع  - ل بد 

خوًفا منك. 
الإن��ت��اج,  وم�صادر  الإن��ت��اج  ب��ني  ال��ت��وازن  ه��و  النجاح  اأ�صا�س   -
يقدم  كان  )فاملطعم  النجاح  عدم  اإىل  ي��وؤدي  الإنتاج  م�صدر  واإهمال 
معينة  خلطة  مع  ا  خ�صو�صً تعجبهم,  وكانت  للزبائن  اللذيذة  ال�صوربة 
ونكهة خم�صو�صة كانت لها, فاأراد الرجل اأن يك�صب كثرًيا فكان يخفف 
على  امل��رتددون  فقل  بالفرق  الزبائن  �صعر  الوقت  مرور  ومع  ال�صوربة, 
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املطعم يوًما بعد يوٍم حتى خ�صر الرجل زبائنه(. 
ا ولي�س على امل�صدر فقط  اأي�صً - ل بد من الرتكيز على الإنتاج 
وال�صتفادة  بها  ال�صتمتاع  تهمل  ولكن ل  ال�صيارة  نركز على  اأن  فالبد 

منها. 
املوافقة  ولي�س  التفاهم,  اإىل  الختالف  عند  ت�صل  اأن  حاول   -

فقط على اأحد الآراء. 
- اهتم بت�صكيل اأخالق ومبادئ وقيم اإ�صالمية �صحيحة لأبنائك, 
ودعهم ميار�صون حياتهم كما �صاءوا.. ميار�صون اأية ريا�صة ويلعبون اأية 

لعبة, ويدخلون اأية كلية وفق ميولهم وقدراتهم. 
- من �صروط النجاح القدرة على مواجهة احلياة وم�صاكلها, فال 
اأن  فقط  وميكن  م�صاكله,  يحل  دعه  لكن  بنف�صك,  ابنك  م�صاكل  حتل 

ت�صاعده يف ذلك. 
- الناجح ل بد األ يتعود على اأن يحل له غريه م�صكالته. 

- قل لبنك :)اذهب وحاول - افعل بنف�صك(. 
- غريِّ نف�صك قبل اأن تغري ابنك. 

- الناجح حمبوب من اجلميع, وهذا ل يكون بتكلف, لكن يكون 
ب�صدق من داخله وعالقة قوية را�صخة مع الآخرين. 

- ل بد عندما تتاأخر اأن ت�صعر بالرحمة على زوجتك, وهذا اأف�صل 
من تغيري للتاأخر اإىل عدم التاأخر.

 - الناجح ل يغ�صب اإل مبزاجه ول ي�صتفزه اأحد, وهو م�صوؤول عن 
نف�صه وعن ت�صرفاته و�صلوكياته. 
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- ل تعّر�س نف�صك ملوقف ال�صفقة. 
- فّكر فيما هو بيدك ول تفكر فيما لي�س بيدك )قوانني الدولة 

والعمل وما ل ينبني عليه عمل..(. 
- ابداأ العمل والنهاية يف بالك. 

الأجنبية احلديثة تدر�س من )٥ - ٩( �صنني:  املدار�س  - بع�س 
كيف تتخذ هدفك يف احلياة - كيف تتخذ قراًرا - كيف تفكر بطريقة 
اإبداعية - كيف تبني العالقات - كيف ت�صرتجع العالقات التي خ�صرتها؟

- حّدد هدفك يف احلياة واإل ت�صيع. 
- �صاعد ابنك على الختيار, لكن ل تخرت له. 

- الناجح ل يعي�س يوًما بيوم. 
- لالإن�صان اأدوار خمتلفة, وبالتايل اأهداف خمتلفة. 

- يجب التوازن بني الأهداف والواجبات للو�صول اإىل النجاح. 
- من �صروط النجاح اأن نكر�س حياتنا ل�صيء نحبه. 

- ل بد اأن ميالأ هدفك يف احلياة كلها, فمحمد الفاحت كان يخرج 
وعنده )1٠( �صنوات اإىل البحر وينظر اإىل الق�صطنطينية كل يوم حتى 

فتحها. 
- �صاحب القيم واملبادئ العميقة اأهدافه عميقة والعك�س. 

يف  �صيء  اأه��م  هو  �صيء  اأه��م  جتعل  اأن  احلياة  يف  �صيء  اأه��م   -
حياتك. 

- النجاح يتحكم يف الوقت ويديره بطريقة �صليمة, ولي�س العك�س. 
- الناجح يتحكم يف نف�صه, والفا�صل تتحكم فيه ظروفه )الكّي�س 
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من دان نف�صه وعمل ملا بعد املوت, والعاجز من اتبع نف�صه هواها ومتنى 
على اهلل الأماين(. 

- يوميات حياتك ل بد اأن تخدم هدفك. 
- تعلم اأن تقول ل اإذا كانت على ح�صاب اأمور اأهم. 

ا عندما  - ل بد للتوا�صل مع النا�س من ال�صرب عليهم, خ�صو�صً
يتحدثون )اأفرغت يا اأبا الوليد(. 

- ا�صمع َمن اأمامك بقلبك مع اأذنك. 

ن�سائح للتميز يف البيت

اأهم  الدعوة وغريها من  ويف  وخارجه  املنزل  التميز يف  �صناعة 
عمل  اإذا  يحب  اهلل  ف���»اإن  بها..  الهتمام  للم�صلم  ينبغي  التي  الأم��ور 
اأداء احلقوق  اأن يتقنه«.. والتميز املطلوب يف املنزل هو  اأحدكم عماًل 

وزيادة. 
فيقوم ال�صاب بالعمل على اإمتام حقوق اهلل يف املنزل من خالل 
الأب والأم والإخوة والأخوات, والبحث عن الأمور التي يزيد فيها من 

العمل على اإر�صائهم ودعوتهم وتوجيههم يف اأمور الأ�صرة كافة. 
اآخر  اإىل  فرد  من  املنزل  يف  التوجيه  على  ال�صاب  قدرة  وتعتمد 

ح�صب �صخ�صية الفرد وح�صب �صخ�صية الأب واإخوانه. 
ولذا فاإن هناك اأموًرا عامة ينبغي الهتمام بها يف دعوة الآخرين 

يف املنزل, منها: 



فيافي الفقرات الثقافية106

وجتنب  بالدين  العمل  يف  للجميع  �صاحلة  ق��دوة  يكون  اأن   -1
املنكرات. 

وت�صجيع  الوالدين,  بر  يف  لالأبناء  �صاحلة  ق��دوة  يكون  اأن   -2
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   زب  تعاىل:  قال  وكما  برهم,  على  الآخرين 
يكون  فالرّب  )الإ�صراء(؛  رب  ۋ  ۋ  ۈٴۇ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

مع الرحمة. 
اإظهار  ببذل اجلهد يف  والأخ��وات  الإخ��وة  مع  العالقة  ك�صب   -3
الكبار, وعلى  والعمل على خدمة  املحبة,  واإظهار  وبهن,  بهم  العتزاز 

اإعانة الأ�صغر يف املهام التي عليه. 
الأوام��ر  اإ���ص��دار  يقلل  واأن  والرتهيب,  بالرتغيب  يبداأ  اأن   -4
الدينية, ويبدلها بالتوجيه للخري وت�صجيعهم عليه, وبيان خوفه عليهم 
من  النفور  على  النفو�س  جبلت  فقد  النواهي؛  اإ�صدار  ل  املنكرات  من 

الأوامر والنواهي.
الوالدين  �صلة  على  يقوم  ب��اأن  دعوته  لقبول  اجلو  يهيئ  اأن   -٥
اقرتبوا, ومهاتفتهم  اإن  لهم  والتودد  اإليهم  باجللو�س  واأخواته  واإخوانه 
اإن ابتعدوا وباإهدائهم بني الفينة والأخرى ما يوؤلف قلوبهم - ولو �صيًئا 
خا�صة  الأخ,  نعم  ويكون   ..  - لهم  بالود  احتفظ  اأن��ه  يح�صون  ي�صرًيا 
لالأخوات الالتي يفتخرن باأن اأخاهن يحر�س على اإعانتهن فيتاأثرن به 
دعوًيا يف بع�س الأحيان بالتقدير قبل الكلمات؛ فالأخوات يحتجن الأخ 

ال�صاب الذي يقوم على بذل اجلهد لهن وتقديرهن واإعانتهن.
كلمة  اإليهم  ي�صدي  من  يحبون  فهم  الأط��ف��ال,  قلوب  ك�صب   -6
ولو  امل�صابقات الرتفيهية وغريها, ويهديهم احللوى  ح�صنة وي�صع لهم 
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كانت قليلة جًدا, وكل العوائل يف العادة تقدر من ي�صتطيع ك�صب قلوب 
الأطفال؛ ل�صعورهم برحمته عليهم ورقة قلبه عليهم. 

به, ففي  العادة الهتمام  فيه  انت�صرت  فيما  يبذل اجلهد  اأن   -٧
يهتم  الدرا�صة  مع  والبع�س  بالدرا�صة,  الهتمام  يكون  البيئات  بع�س 
بالعمل, والبع�س بتقدير ال�صيوف اأو الكبار, وهكذا, ويحاول ال�صت�صارة 

يف كيفية الإبداع يف ذلك. 
البداية  يف  بطريقة  يتجنبهم  لكن  املنكرات,  ي�صاركهم  األ   -٨
عليهم  التاأثري  ي�صتطيع  وعندما  تالية  مراحل  ويف  باملنكر  حت�ص�صهم 
ال�صيئ  اإبدال  ي�صتطيع  نافع ويرى تفاعلهم معه  واإ�صغال وقتهم مبا هو 
باحل�صن, كاإيقاف الف�صائيات وو�صع ف�صائيات اإ�صالمية فقط, واإبدال 

تنزههم يف اأماكن املنكرات باأن يهيئ لهم اأماكن تنزٍه طيبة. 
بل  اهتمام,  عدم  من  منهم  ياأتيه  ما  كل  ويتنا�صى  ين�صى  اأن   -٩
واإيذاء وتنقُّ�س ويردد يف خاطره )اللهم اهد قومي فاإنهم ل يعلمون(, 

وي�صع ن�صب عينيه الأجر العظيم يف دعوتهم. 
ت�صعدهم  التي  الإ�صالمية  التفاعلية  الربامج  لهم  يهيئ  اأن   -1٠

وتفيدهم, واأن يدخلها اإىل قلوبهم دون اإجبار. 
11- اأن يفت�س بني العائلة القريبة والأقارب من يعينه على هذه 
على  بالتاأثري  يقوم  ما  على  التفتي�س  يف  اجلهد  ويبذل  العظيمة  املهمة 

العائلة .. 
اإليه بعد اجلفاف �صعادة, وبعد  اأن يبدل البيت بعد دخوله   -12
ال�صعوبة �صهولة, وبدل ال�صدة رحمة, واأن يحتم اأن يكون اجلو املنزيل 
بوجوده مليء باحلنان والأن�س؛ لأن البع�س - هداه اهلل - يظن اأن تطبيق 
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الدين باجلربوت وين�صى زرع حبه يف القلوب بل ل يهتم بامل�صاعر ونفو�س 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  زب  تعاىل:  قوله  ون�صي  العائلة 

ې  رب  )الن�صاء: ٩4(.
13- اأن يدعو اهلل - عز وجل - اأن يوفقه ملا يحبه وير�صاه ويحر�س 

ٺ  زب  تعاىل:  قال  وقد  والدعاء  التوبة  ويجدد  ذلك  على  احلر�س  كل 
ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 
ڃڃ  ڃ  ڃ   ڄڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ   ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  

چ چ چ  رب  )الأنبياء(. 

لذا.. احر�س على الدعاء ول ت�صتعجل الإجابة.
اإذا  وتوجهه  اإذا �صعف,  تعينه  اإخوانه �صحبة  يتخذ من  اأن   -14

عجز, وت�صربه اإذا �صاقت به الدروب.
وهكذا, يبذل ال�صاب اجلهد فيما ي�صتطيع, ول ي�صتعجل النتائج, 

و�صريى باإذن اهلل النتائج ال�صارة, والأجور العظيمة باإذن اهلل تعاىل. 

ن�سائح لتقوية دوافع التح�سيل

عليك لتقوية دوافع التح�صيل اتباع ما ياأتي: 
1� و�صع جدول زمني للمطالعة. 

2� اأخذ ا�صرتاحة بني قراءة مو�صوع واآخر حتى لو كان ملدة دقائق 
معدودة.

3� الدرا�صة يف مكان هادئ بعيًدا عن ال�صو�صاء و�صوت املذياع اأو 
التلفاز.
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4� اأن يكون املكان م�صيئا وهواوؤه نظيًفا, اأي مملوء بالأوك�صجني. 
٥- ممار�صة ريا�صة التنف�س قبل البدء بالقراءة واملطالعة وذلك 
باأخذ الأوك�صجني والحتفاظ به فرتة ثم طرحه وتكرار العملية ملرات 

عدة. 
6- و�صع اأهداف من الدرا�صة واملطالعة ولتكن عالية للتح�صيل 

واحل�صول على درجات مرتفعة يف المتحانات مثال. 
٧� ليكن مكان اجللو�س يف اأثناء القراءة مريًحا.

وذلك  بالقراءة,  البدء  قبل  والغ�صب  التوتر  من  التخل�س   -٨
بجعل امل�صكلة الكبرية �صغرية, اإ�صافة اإىل قراءة بع�س ال�صور القراآنية 

الق�صرية التي ت�صِعر بالطمئنان. 
وذلك  للمطالعة؛  الذهاب  عند  بالطعام  املعدة  م��لء  جتنب   �٩
ا عن  لإف�صاح املجال لكمية الدم التي تغذي املخ باأن تقوم بواجبها عو�صً
اأن ل تكون جائًعا مما ي�صغل هذا اجلوع فكرك  ان�صغالها باملعدة, كما 

بالطعام, وخري الأمور اأو�صطها. 
لكتابة  دفرت  م��ادة,  اأي��ة  اأو  دائًما,  املطالعة  كتاب  يرافق  اأن   �1٠

املالحظات. 
دفرت  يف  وكتابتها  املو�صوع  يف  املهمة  النقاط  على  الرتكيز   -11

املالحظات على �صكل نقاط مع عمل ملخ�صات للمادة التي قراأتها. 
12- اأغلق الكتاب بعد قراءة املو�صوع, وحاول اأن تتذكر النقاط 

املهمة فيه وترددها.
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13� اقراأ تلك املالحظات قبل النوم؛ كي جتعل الدماغ ين�صغل بها 
يف اأثناء النوم.

وتعيد  م�صجل  يف  النقاط  لتلك  ق��راءت��ك  ت�صجل  اأن  ح��اول   �14
مثاًل,  كالإجنليزية  الأجنبية  اللغات  يف  خا�صة  عدة,  مرات  الت�صجيل 

وغريها. 
1٥� ناق�س املادة التي قراأتها مع زمالئك قبل الدر�س اأو المتحان. 
16� ا�صاأل املعلم عن اأي غمو�س يف املادة التي تدر�صها, ول تتواَن 

يف ذلك. 
1٧� ا�صتعمل اأكرث من م�صدر جلمع املعلومات املطلوبة. 

1٨� ل توؤجل ا�صتعدادك للمادة وتتجنب الوقوع يف مطبات الرتاكم 
الذي ي�صبب امللل من املطالعة.

على  يوؤثروا  ل  كي  الك�صاىل؛  اأو  ال�صوء  اأ�صدقاء  عن  ابتعد   �1٩
حت�صيلك. 

املعلومات  على  احل�����ص��ول  ال��ق��راءة  م��ن  اأه��داف��ك  اج��ع��ل   -2٠
وال�صتمتاع بها, ل الهدف لالمتحان فقط. 

21- كّون جًوا من التناف�س لتحقيق الأهداف العلمية بينك وبني 
الطلبة الآخرين, مما يجعل دوافعك للتح�صيل قوية. 

واملنتديات  كاملكتبات,  املعلومات  ا�صتفد من جميع م�صادر   -22
الإلكرتونية, والربامج العلمية, وغريها. 

23� �صع يف احل�صبان اأن جميع الخت�صا�صات لها قيمتها, ويعتمد 
مل  ظروفك  كانت  ف��اإن  لها,  واح��رتام��ه  اإليها  الفرد  نظرة  على  ذل��ك 
بالخت�صا�س  تربز  اأن  اخت�صا�س معني ميكنك  درا�صة  على  ت�صاعدك 

www.alukah.net



111 فيافي الفقرات الثقافية

الآخر اإن ان�صجمت معه, وتو�صعت به. 
اإذا كانت ظروف قاهرة تعيقك  اإل  تتغيب عن احل�ص�س  24� ل 

عن الذهاب, كلما تغيبت ارتبك اإعدادك للتح�صيل العلمي. 
بالقلم  تقراأها  التي  امل��واد  على  تعليقاتك  تكتب  اأن  ح��اول   -2٥
املادة  تعليقات منطقية ر�صخت  الفقرات, وكلما كتبت  اأمام  الر�صا�س 

يف ذهنك. 
26� ل تاأكل وتقراأ, واإمنا خذ وقتك لتناول الطعام بعيًدا عن القلق. 
2٧� نّظم اأوقات النوم بحيث يكون على الأقل )٨( �صاعات يومًيا. 
2٨- ل تكرث من �صرب املنبهات لغر�س الدرا�صة؛ كي ل توؤدي بك 

اإىل الإرهاق والتعب. 
2٩- ادع اهلل باأن يفتح عليك يف الفهم واحلفظ. 

ن�سيحة.. ل تذهب اإىل �سالة اجلمعة بال�سيارة

بكر  ثم  واغت�صل  اجلمعة  يوم  غ�صل  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  حممد  نبينا  قال 
وابتكر, وم�صى ومل يركب, ودنا من الإمام فا�صتمع ومل يلغ, كان له بكل 

خطوة عمل �صنة اأجر �صيامها وقيامها«.
اأجر  �صنة,  هل ركزت يف احلديث جيًدا, لك يف كل خطوة عمل 

�صيامها وقيامها. 
وهذا احلديث �صحيح يف �صحيح اجلامع, ويف هذا احلديث قال 
بع�س الأئمة: "مل ن�صمع يف ال�صريعة حديًثا �صحيًحا م�صتماًل على مثل 

هذا الثواب".
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من  قريًبا  ال�صيارة  باإيقاف  باأ�س  ل  بعيًدا,  امل�صجد  ك��ان  واإذا 
امل�صجد, ثم اإكمال امل�صافة �صرًيا على الأقدام طمًعا يف احل�صول على 

الأجر, وعدم فواته.

تعلم كيف تنجز اأكرث يف وقت اأقل

1- ل يوجد وقت كاٍف لعمل كل �صيء, تقبل هذه احلقيقة بب�صاطة؛ 
لذا من ال�صروري الرتكيز على الأ�صياء الأكرث اأهمية, واإذا فعلت ذلك 
يف كل من عملك وحياتك ال�صخ�صية, فاإنك �صتنجز اأكرث بح�صن اإدارة 

الوقت.
2- �صفِّ ذهنك, اهداأ وركز على مهمتك وجتاهل اأي �صيء اآخر, 
فيمكنك  عليه.  هي  مما  اأ�صعب  تبدو  مهمتك  يجعل  الزائد  فالتوتر 
توؤثر  اخلارجية  ال�صغوط  جتعل  ل  بحيث  الذهني  �صفائك  يف  التحكم 

عليك, تفهم جيًدا ما يجب عليك فعله وقم به يف هدوء وراحة وثقة.
3- ل حتاول اأن تن�صد الكمال؛ فمن ال�صهل اأن تقع يف فخ املحاولت 
جلعل العمل اأف�صل قلياًل؛ لكن يف اأغلب الأحيان توؤثر حماولت حت�صني 
العمل يف النتيجة العامة, بالإ�صافة اإىل زيادة ا�صتهالك الوقت واملجهود 

بدون داٍع.
4- تقبل عيوب اإنتاجك؛ لأنها طبيعة ب�صرية, فمن غري املفيد لوم 
واإعادة  التوقف  اإىل  حتتاج  فاإنك  اإنتاجك  معدل  يقل  وعندما  نف�صك, 
التفكري. ل تفكر يف حماولتك الفا�صلة ال�صابقة, تقبلها لأنها بب�صاطة 

طبيعة الب�صر, ثم وا�صل عملك.
٥- جّهز قائمة باملهمات التي يجب اإجنازها, اأدرج بها كل الأفكار 
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التي ترد لذهنك, بحيث تكمن الفكرة يف اأن تدّون كل �صيء على الورق؛ 
فال تتوقف ل�صياغة اأ�صلوبك اأو للتفكري يف اإحدى النقاط, كل ما عليك 

هو ال�صتمرار يف كتابة القائمة حتى تكتمل.
6- دّرج قائمتك تبًعا لالأهمية, واأ�صهل طريقة للقيام بذلك هي 

ت�صنيف كل مادة اإىل ثالثة اأق�صام رئي�صة:
اأ( عاجل ومهم.  ب( مهم ولي�س عاجل.  ج( ل مهم ول عاجل.

الق�صوى  الأولوية  تاأخذ  لذلك  اأهمية؛  الأك��رث  هي  )اأ(  النقاط 
دائًما.

والنقاط )ب( تليها يف الأهمية.
اأما )ج( فال ت�صتحق ت�صييع الوقت بها.

اإن اتخاذ الوقت الالزم لتحديد الأولويات �صي�صاعدك على اإجناز 
اخلطوات  اأهمية  لتحديد  التوقف  دون  الأخ��رى,  تلو  واح��دة  املهمات 

لإجناز املهمة.
٧- خّمن باإح�صا�صك اأكرث اخلطوات اأهمية؛ فاإنه نادًرا ما يخذلك.
٨- قم وبب�صاطة بحذف اأية خطوة غري مهمة مدرجة بالقائمة.. 
ا�صاأل نف�صك "ما اأ�صواأ ما ميكن حدوثه اإن اأ�صقطت هذه كلًيا من القائمة؟ 

واإن راأيت اأنك ت�صتطيع حتمل النتائج دون خ�صارة, احذفها فوًرا.
من  فلي�س  اإحل��اًح��ا؛  الأك��رث  ل�صالح  امللحة  غري  املهام  اأج��ل   -٩
ال�صروري عمل كل �صيء الآن. اأحياًنا يعطل العمل من قبل املمولني اأو 
املنفذين اأو امل�صتفيدين اأنف�صهم؛ لذا.. احذف ما ا�صتطعت, ثم ا�صتغل 

هذا الوقت لتنفيذ اخلطوات الأكرث اإحلاًحا لإجناز املهمة.
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1٠- طّور عادة تدوين خطة على الورق لإجناز املهام, �صواًء كانت 
دقة  اإىل  يرجع  الكثريون  به  يتمتع  ال��ذي  فالنجاح  �صغرية؛  اأم  كبرية 

تخطيط حياتهم.
11- ا�صتثمار الوقت عامل مطلوب لإجناز كل مهمة على قائمتك؛ 
واملقابالت  ال�صفر  مثل  مهمة  كل  لإجن��از  ال��الزم  الوقت  اح�صب  ل��ذا.. 
والتخطيط .. اإلخ, ول تن�َس اإ�صافة وقت �صائع اإىل الوقت الفعلي لإجناز 

هذه املهمة.
ف وفّكر فيما تخطط له: كيف ميكن اإجنازه ب�صكل اأكرث  12- توقَّ
خططك؛  وتربير  وبلورة  لتلخي�س  معدودة  دقائق  ا�صتغرق  فاعلية؟ 

فاخلال�صة الب�صيطة تغنيك عن �صاعات من الرتدد.
من  تعمل  ما  حّدد  اأمامك,  واجعلها  اكتبها  اأهدافك,  حّدد   -13
اأجله, �صّجل اأهدافك يف خطتك اليومية وارجع اإليها با�صتمرار, ثم �صع 

ت�صل�صاًل زمنًيا منطقًيا لإجناز كل هدف.
اإجنازه  املراد  الهدف  �صجل  م�صروع,  لكل  مرنة  خطة  �صع   -14
يف قمة القائمة, بحيث ميكن تق�صيم كل مهمة اإىل خطوات, لكل منها 
ميعاد نهائي لإجنازها. الفكرة من اخلطة املرنة هي اأن تق�صم اخلطوات 
الأعمال ح�صب  بتدريج  �صل�صلة قم  اأ�صغر, ويف كل  با�صتمرار خلطوات 
الأهمية بحيث تزود اخلطة املرنة بحلول للمواقف احلرجة, مما يوؤدى 

مبا�صرة اإىل اإجناز مهمتك.
ملهام  اأوق��اًت��ا  ح��دد  اليومي,  عملك  من  �صاعة  لكل  خطط   -1٥
ا�صتغل  ثم  لإجنازها,  الالزم  الوقت  مهمة  لكل  اأعِط  اليومي,  جدولك 
وقتك ملعاجلة الأمور ذات الأولوية, واإذا انتهيت من املهمة مبكًرا, ابداأ 
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ذروة  يف  فيها  تكون  التي  الأوق��ات  ا�صتغل  التالية.  اإجن��از  يف  مبا�صرة 
طاقتك لإجناز املهام الأكرث اإحلاًحا, وكلما اأكرثت من ا�صتعمال تقنية 
الوقت املحدد لكل مهمة, اأ�صبحت اأكرث مهارة يف حتديد الوقت املطلوب.
الغد,  لعمل  للتح�صري  دقائق   )1٠( اق�ِس  اليوم  نهاية  يف   -16
التايل م�صبًقا, �صيوفر لك هذا وقًتا ثميًنا  اليوم  باأولويات  اكتب قائمة 
يف ال�صباح ميكنك اأن تدخل مبا�صرة يف عملك دون احلاجة اإىل عمل 
ا�صتغالل  لك  ي�صمن  الإ�صرتاتيجية  هذه  اتباع  اإن  واختيارات.  قوائم 

اليوم من اأوله, والعمل على اإجناز اأكرث املهام اأولوية.
1٧- حّدد با�صتمرار الوقت الالزم لإجناز كل مهمة, فعندما تبداأ 
وعندها  عوائق,  اأية  دون  العمل  اإىل  حتتاج  فاإنك  املهمات,  اإجن��از  يف 

�صت�صعر بحدوث النتائج املطلوبة ب�صكل اأ�صرع.
1٨- ق�ّصم الأهداف اإىل مهمات اأ�صا�صية, ل يهم اإن كان الهدف 
كبرًيا اأم �صغرًيا, فاأي هدف قد يبدو مثل حلم بعيد املنال, حتى تبداأ 
ا ميكن اأن تبداأ بها يف احلال.  يف تق�صيمه اإىل خطوات عمل �صغرية جدًّ
اإن تق�صيم الهدف اإىل مهام اأ�صا�صية يجعلك تنجز خطوات تو�صلك اإىل 
ما كنت حتلم به, فاإذا ف�صلت يف عمل هذا, �صت�صبح اأهدافك اأحالًما 

بعيدة املنال.
الكايف لإجنازها, هذه هي الطريقة  الوقت  اأعِط كل مهمة   -1٩
اأول  من  ال�صحيح  بال�صكل  املهمة  اإنهاء  اإىل  حتتاج  فاإنك  ال�صحيحة 
ت�صتفيد  فلن  املحدد,  الوقت  ت�صارع  ل�صغوط  تتعر�س  ل  حتى  حماولة؛ 

�صيًئا من تكرار العمل مرتني.
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2٠- حّدد خطوات عملك قبل اأن تبداأ, خذ وقتك يف عمل خال�صة 
�صريعة للم�صروع  بحيث تق�صمه اإىل خطوات, وقم بتحديد الوقت. دقيقة 
واحدة من التخطيط الفعال تغنيك عن �صاعة من التفكري؛ فالتلخي�س 

اجليد للم�صروع هو خريطتك لإجنازه بنجاح.
21- توّقع ما ل ُيتوقع, انتبه اإىل التاأخريات عندما ي�صرتك معك 
اآخرون يف م�صروع؛ لأنك اإن خططت لها �صتكون اأقل اإحباًطا وقادًرا على 

اللتزام باملوعد النهائي.
لكن  ومتى؟..  يفعلوه  اأن  يجب  ما  حول  الآخرين  مع  وا�صًحا  كن 
عليك اإدراك اأنه ما من اأحد غريك ملزم بالإجناز؛ فراجع ب�صكل دوري 
بدًل من النتظار للدقائق الأخرية, وهذه هي الو�صيلة املثلى لتبقى على 

الطريق ال�صحيح.
اإنتاجك  معدل  يف  ا  ج��دًّ قليلة  زي��ادة  لتطوير  خططك  �صع   -22
اليومي؛ فالرتكيز على التح�صن القليل يوؤدي اإىل حت�صن ثابت كل يوم, 
فاتخذ قراًرا برفع اإنتاجك ال�صخ�صي بن�صبة مئوية �صغرية يومًيا؛ فهذا 
قد يجعلك حذًرا يف التخطيط, لكن تزايد معدل الإنتاج �صيكون كبرًيا, 

كما اأّنك �صت�صبح اأكرث كفاءة.
23- �صع اخلطط التف�صيلية املكتوبة للم�صاريع الأكرب, ثم اكتب 
ثم  الطريق,  نقاًطا حتدد اجتاه كل خطوة على طول  تت�صمن  خال�صة 

اجعل النقاط وا�صحة ومف�صلة كما لو اأنك تخطط لتنفيذ �صيء اآخر.
املوؤكدة  الروتينية  التاأخريات  لبع�س  اإ�صافًيا  وقًتا  اأف�صح   -24

احلدوث.
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2٥- هيئ مكتبك لتقوم باأداء عاٍل وكفء. مثاًل: الكثري من ال�صوء 
كر�صي  املكتب,  على  كافية  فارغة  م�صاحة  امل�صتطاع,  بقدر  الطبيعي 

مريح, واأي �صيء حتتاج اإليه لأداء املهمة املطلوبة على اأكمل وجه.
26- �صع كل �صيء يف مكانه عند نهاية اليوم, ثم اأفرغ مكتبك, 
واأرجع كل ملف اأو م�صتند اإىل مكانه املعهود, بهذه الطريقة �صتجد كل 

�صيء يف مكانه عندما حتتاج اإليه يف املرة القادمة.
2٧- قبل اأن تبداأ امل�صروع, احر�س على توافر الأ�صا�صيات, فاجمع 
كل املواد التي حتتاج اإليها م�صبًقا, بالن�صبة للكاتب قد تكون هذه املواد 
البناء  اأدوات ومواد  البناء قد تكون  اأبحاث, وبالن�صبة لعامل  جمموعة 
دون  بالعمل  لتندمج  م�صبًقا  اإليه  حتتاج  ما  فجّهز  اإليها؛  يحتاج  التي 

انقطاع حتى تكمل مهمتك.
مكانه  لتعرف  احفظه  مكتبك,  ف��وق  ال��ورق  تكدي�س  تفاد   -2٨

بال�صبط, وقلل عدد مرات ا�صتخدامك لكل ورقة.
2٩- ا�صتفد من كل امل�صادر القيمة التي اأمامك, بحيث ميكنك 
العتماد على حد�صك اخلا�س للو�صول اإىل ما حتتاج اإليه, دون ت�صييع 

الوقت يف البحث.
لديك  �صيكون  الطريقة  بهذه  للغد,  قائمة  بو�صع  اليوم  قم   -3٠
دائًما كل الأعمال والأن�صطة اليومية؛ لذا.. فاإن حت�صري جدول اأعمالك 
ويجعلك  اجلديد,  يومك  يف  اأف�صل  بداية  تبداأ  يجعلك  �صابق  وقت  يف 

ا تفكر يف اخلطوات التالية. اأي�صً
31- قم بعمل اأبغ�س املهمات اأوًل, وذلك عندما تواجه بقائمة من 
ا واحدة تلو الأخرى, �صت�صعر بعد ذلك  املهمات الثقيلة, قم بالأكرث ُبغ�صً
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باأن كل ما ياأتي لحًقا �صهل, و�صت�صعر باأنك ل تقهر باقي اليوم.
32- ابداأ فوًرا, اتخذ �صعار "قم بعملك الآن", واإن مل تبداأ فلن 
تنتهي, واإذا انتظرت انتظام بع�س الأمور فقد تفقدها كلها. لذا, اعلم 
باأن اإجناز بع�س اخلطوات كل يوم ي�صل بك اإىل حتقيق هدفك؛ اإًذا.. 

ل توؤجل عملك, قم به الآن.
33- كن دقيًقا, وطّور دقة املواعيد لت�صبح عادة لك؛ لأن الدقة 
الوقت واملال, وجتعلك  املواعيد �صتجعلك تبدو ملتزًما و�صتوفر لك  يف 

كذلك حترتم وقت الآخرين.
34- ا�صتفد من البداية املبكرة يف ال�صباح, ا�صتيقظ �صاعة مبكًرا 
عن املعتاد, وا�صتغل هذه ال�صاعة للقيام باأف�صل اأداء, ثم جّرب هذا ملدة 
�صهر, و�صتده�س ملا ميكن اأن تفعله هذه ال�صاعة لك.. اإنها و�صيلة �صهلة 

لك�صب فوائد مميزة.
3٥- اإذا توافر لديك وقت اإ�صايف اعمل فيه على اخلطوة الأكرث 
اأهمية؛ لأنها هي التي تعطيك القيمة الأعلى اأو املردود الأكرب, ثم ا�صاأل 
"ما ال�صتثمار الأمثل لوقتي الآن؟ وعندها قم باأكرث  نف�صك با�صتمرار 

الأعمال اإنتاجية.
36- وا�صل الرتكيز على اأية خطوة مهملة ذات اأولوية, ثم اعمل 
اأن  دون  ت�صتطيع  ما  بقدر  عليها  العمل  وا�صل  ثم  با�صتمرار,   عليها 
الذي  التحدي  اأو  بغ�صها  اأو  �صعوبتها  مدى  يهم  فال  تركيزك,  ت�صتت 
�صيواجهك, فغالًبا كل ما يتطلب ذلك هو اأن تكون ذا اإرادة قوية, لكن 

النتيجة ت�صتحق هذا العناء.
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3٧- انتقل للخطوة التالية يف الأهمية على قائمتك, ركز انتباهك 
)1٠٠ %( على هذه املهمة حتى تكتمل.. اإذا ما اأجنزتها اأو بذلت فيها 
اأق�صى جهد ممكن, انتقل اإىل املهمة التي تليها على قائمتك, واحدة تلو 
الأخرى, هكذا �صتنهي مهماتك, واعمل دائًما على اإجناز الأكرث اأهمية.
املهام  اع��ِط  مميزة,  بقيمة  عليك  تعود  التي  املهام  اجنز   -3٨
ا لرفع معدل الإنتاج.  ال�صهلة الباقية ملن يوؤديها, وهذه و�صيلة فعالة جدًّ
باأف�صل ما ميكن, مهما  اأنت فقط  قم باملهام الرئي�صة التي �صتنجزها 
حتتاج  مبا  عملًيا  ا�صتغاللها  عليك  وخربتك  وجتربتك  مهارتك  كانت 
اإليه املهمة. ا�صتثمر وقتك وخربتك بحكمة, دقق يف كل مهمة وقرر اأًيا 

من الإمكانات املتاحة اأكرث فاعلية لإجنازها.
3٩- حّول وقتك لأفعال منتجة.. حدد الوقت الذي تكون فيه اأكرث 
اإنتاجية, ا�صتجمع كل قوتك, ثم قم بالعمل, ا�صتخدم الأوقات الأقل يف 
اأو  الفاك�صات,  اإر�صال  اأو  الهاتفية  املكاملات  على  للرد  الإنتاج  معدلت 

لالجتماعات واإدارة املناق�صات. 
اليوم,  طوال  مرتفع  اإنتاج  معدل  على  يحافظ  اأن  لأحد  ميكن  ل 
يكمن ال�صر يف اأن تعرف اأكرث اأوقاتك ن�صاًطا, وتقوم فيها مبا هو اأكرث 

اأهمية من متطلبات العمل.
الأ�صياء  كتابة  عادة  اتبع  بكفاءة,  الآيل  احلا�صب  ا�صتخدم   -4٠
مرة واحدة, ثم قم بتحريرها عند ال�صرورة على ال�صا�صة, جتنب كتابة 
املالحظات التح�صريية باليد والتي حتتاج اإىل ت�صجيلها على احلا�صب 
الآيل فيما بعد. تعلم ا�صتخدام قواعد البيانات, وخمططات امل�صاريع, 

وبرامج اجلدولة, واأي برنامج يفيد عملك واأداءك.
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41- وّفر وقتك, اأجنز املهام باأقل اخل�صائر, كلما قّلت اخلطوات 
املطلوبة لإجناز مهمة ما كان اأف�صل.. اعمل على رفع كفاءتك من خالل 
اأو حتى ثواٍن من اأعمال روتينية, انتبه اإىل اخلطوات  ا�صتقطاع دقائق 

املعقدة وغري املهمة واملبالغ مبعاجلتها, مما ي�صاعف العمل.
تناول  م��ن  ب��دًل  الإج��ه��اد  لتتفادى  امل��ه��ام؛  م��ن حجم  ن��ّوع   -42
مهام  اإىل  ق�ّصمهم  الآخ��ر,  تلو  بواحد  قم  �صاعات,  اأرب��ع  يف  م�صروعني 

تنجز كل واحدة يف )3٠( دقيقة.
�صت�صعر  عندها  للكبري,  ال�صغري  من  مهامك  ترتب  اأن  ح��اول 

بالإجناز وتكون اأقل خموًل يف اآخر اليوم.
اأعمالك..  ج��دول  على  املدرجة  املهام  لإنهاء  نف�صك  حتدَّ   -43
ابحث با�صتمرار عن اأكرث واأ�صرع واأف�صل الو�صائل اإنتاًجا للقيام باملهام, 

ثم كافئ نف�صك لزيادة معدل الإنتاج.
44- ابذل جهدك لزيادة معدل التح�صن.. التح�صن القليل والثابت 
يف املجهود والنتائج ينتج عنه اختالف كبري على املدى البعيد, كل ما 
حتتاج اإليه هو اأن حت�صن من اأدائك اأكرث من املعتاد قلياًل وبا�صتمرار, 

وعندها �صتكون يف قمة ال�)٥%( من العاملني الأكرث اإجناًزا.
اأداءك يف العمل, ل توؤجل عمل اليوم اإىل الغد.. ابداأ  4٥- طّور 
الآخرون طوال  ينجزه  ما  �صنوات  و�صتنجز خالل ع�صر  فوًرا  العمل  يف 
كيفية  الرائع.  الإجن��از  باإح�صا�س  و�صت�صعر  الآن  بعملك  قم  حياتهم. 

ا�صتثمارك وقتك حتدد نوعية حياتك التي ت�صنعها.
اآخر. ما اخلطوة  �صيٍء  اأي  اأكرث من  اإجن��ازه  تريد  46- حّدد ما 
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الأوىل على قائمتك, اأو الهدف الأكرث اأهمية والذي يجب اإجنازه الآن؟.. 
تلك هي املهمة التي حتتاج اإىل الرتكيز عليها. اتبع هذه الو�صيلة اأوًل, 
وعندها ت�صتطيع اإجناز كل ما حتتاج اإليه, لكن ب�صرط عمل كل مهمة 

على حدة.
كلما  التالية.  للمهمة  ف��وًرا  بالنتقال  اإجن��ازك  بزيادة  قم   -4٧
اأجنزت مهمة تلو الأخرى, ت�صاعفت احتمالية زيادة اإنتاجك؛ فالنجاح 
يولد جناًحا.. كل مهمة تنتهي بنجاح تزيد من حما�صك وتعزز من ثقتك 
لإجناز املزيد.. كل اإجناز ناجح يعزز من قدرتك على مواجهة التحدي 

التايل, قم بعمل كل خطوة على حدة, ثم انتقل للتالية فوًرا.
4٨- حّول اأن�صطتك اليومية الأ�صا�صية اإىل عادة قوية؛ فالعادة هي 
�صيء تقوم به تلقائًيا, دون حتكم العقل الواعي. كل واحد منا لديه مهام 
�صي�صهل  ع��ادة,  ت�صبح  اأن  مبجرد  مهمة,  ذلك  ومع  مقيتة,  اأو  بغي�صة 

حتّملها, ولي�س عليك حينها اأن تتوقف وتفكر بها.
مفيدة.  عادات  اإىل  الفائدة  عدمية  القدمية  العادات  غرّي   -4٩
قرر اأن ت�صتثمر وقتك بفاعلية اأكرث, وابداأ من اليوم و�صيالحظ الآخرون 
قدرتك على اإجناز الأ�صياء املهملة, �صيقدرونك اأكرث, عالوة على اأنك 

ت�صتطيع ال�صتمتاع بوقت فراغك.
كامل..  يوم  لإجن��از عمل  فقط  يوم  ن�صف  لديك  اأن  تخيل   -٥٠
ماذا �صتفعل؟ مباذا �صتبداأ؟ ما الذي يجب اأن يقدم وما ميكن اأن ياأتي 
م�صطر  فاإنك  للعمل,  اأمامك  املتاح  الوقت  بقلة  تفاجاأ  عندما  لحًقا؟ 

لو�صع خطة على اأعلى م�صتوى من الكفاءة.



فيافي الفقرات الثقافية122

�سيئة عادة  من  للتخل�س  اأ�سا�سية  "3" ن�سائح 

1- اأن تتوافر لديك الرغبة القوية يف التغيري, دون اأن جتعل هذه 
الرغبة ت�صكل لك م�صدر اإزعاج وتوتر. 

2- تخل�س من عاداتك ال�صيئة بطريقة تدريجية, و�صع يف ذهنك 
اأن الأمر ل يكون يف يوم وليلة. 

3- ا�صتخدم مع نف�صك اأ�صلوب العقاب واملكافاأة يف كل مرة تخفق 
اأو تنجح فيها. 

الإنارة ا�ستعمال  وتر�سيد  لتنظيم  "4" ن�سائح 

بالدنا بالد ال�صم�س امل�صرقة على مدار العام, فلماذا ن�صرف اإًذا 
يف مو�صوع الإنارة, وب�صيء من التنظيم والرت�صيد ميكن اأن نوفر الكثري: 

1- ال�صتفادة من واجهة املنزل ال�صرقية يف الإ�صاءة. 
الإ�صاءة  من  وا�صتفد  نهاًرا,  الإن��ارة  كامل  لت�صغيل  داعي  ل   -2

الطبيعية. 
3- اإطفاء كامل اإنارة املكان قبل مغادرته ما اأمكن. 

4- ا�صتخدام امل�صابيح ذات ال�صتهالك القت�صادي للطاقة. 

ال�سيف ف�سل  قدوم  مع  ال�سيارة  ل�سيانة  "5" ن�سائح 

ففي  "الفيوز"؛  الكهرباء  مو�صل  ومن  املكيف  غاز  من  تاأكد   -1
اأحيان كثرية تالحظ اأن املكيف ل يخرج هواًء بارًدا؛ و�صبب ذلك غالًبا 

ما يكون نفاذ غازه اأو احرتاق املو�صل الكهربائي. 
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وت�صغيل  املرتفعة  فاحلرارة  املحرك؛  ماء  اأ�صبوعًيا  افح�س   -2
املكيف با�صتمرار يت�صببان بجفاف املاء. 

اأ�صعة ال�صم�س ترفع  3- تاأكد من �صالحية دواليب ال�صيارة؛ لأن 
فعندما تالحظ  اإتالفها.  اإىل  يوؤدي  الطرقات مما  اإ�صفلت  من حرارة 
فعليك  بالإ�صفلت  احتكاكها  لدى  �صجيًجا  ت�صدر  �صيارتك  دواليب  اأن 

تغيريها. 
اإت��الف  ت�صبب  ال�صم�س  ف��ح��رارة  الظل؛  يف  �صيارتك  اأوق��ف   -4

الطالء. 
٥- غط املقَود ب�صتارة واقية من ال�صم�س عندما توقف �صيارتك؛ 
ال�صيارة جراء احلرارة  ولتتفادى تلف فر�س  الغطاء,  لون  كي ل يبهت 

املرتفعة. 

الإفطار عند  لل�سائم  "6" ن�سائح 

1- اأن تبداأ اإفطارك بوجبة �صهلة اله�صم والمت�صا�س, مثل التمر 
والع�صائر الطازجة. 

من  تكرث  ول  خفيفة,  وجبة  تناول  املغرب  �صالة  تاأدية  بعد   -2
واأمل  اله�صم  وبع�صر  بال�صمنة  ت�صاب  ل  حتى  املتناول؛  الطعام  كميات 

املعدة زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀڀڀ ٺ  
ٺ ٺ ٺ ٿ رب )الأعراف(.

الدم من  تخل�س  فهي  )امل��اء(؛  ال�صوائل  �صرب  تكرث من  اأن   -3
حم�س البول.

الأ�صا�صية من  الغذاء  الإفطار على مكونات  ت�صتمل وجبة  اأن   -4
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اللحوم واخلبز  لي�صمل  بتنويع الطعام  بروتينات وكربوهيدرات؛ وذلك 
الأ�صمر )الرب( والأرز واخل�صراوات الطازجة والفاكهة. 

٥- عدم الإكثار من تناول احللويات. 
6- التقليل من كميات الطعام املتناول يف كل وجبة, مع املحافظة 

على مواعيد تناولها, خا�صة ال�صحور.

عميق لنوم  "7" ن�سائح 

النف�صي  فالطبيب  قلًقا..  اأو  النوم  يف  ا�صطراًبا  تعاين  كنت  اإذا 
الدكتور هاين اأبو الرو�س ير�صدك لأف�صل الطرق التي جتعلك ت�صتمتع 

بنوم عميق:
1- خذ حماًما دافًئا قبل النوم, وتناول كوًبا من م�صروب �صاخن, 

ح كتاًبا مف�صاًل. وت�صفَّ
2- ل تذهب اإىل فرا�صك اإل بعد اأن ت�صعر بالفعل بالنعا�س؛ حتى 
ل تدع لنف�صك جماًل للتفكري طوياًل قبل اأن تغفو, مما يطري النوم من 

عينيك. 
3- حاول اأن تنظم نومك, بحيث جتعل �صاعات النوم لياًل؛ فالنوم 

يف الليل هو النوم املريح الذي ت�صتفيد منه خاليا اجل�صم. 
4- اإذا قلقت لياًل و�صحوت من نومك وبداأت تتقلب يف فرا�صك, 
ل تبق على حالتك وانه�س من فرا�صك, وافتح النافذة وا�صتن�صق هواء 
علياًل, ثم دّون ما يدور يف ذهنك من اأفكار يف ورقة للتخل�س منها, ثم 

ُعد للفرا�س. 
لأن  النوم؛  قبل  ماأ�صاوًيا  برناجًما  اأو  مرعًبا  ا  فيلًمَ ت�صاهد  ل   -٥
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ذلك من �صاأنه اأن ي�صيبك بالقلق داخلًيا, حتى لو مل يبد عليك ذلك. 
6- ل تنم يف جو �صديد الربودة ول �صديد احلرارة, وتاأكد من كون 

فرا�صك �صحًيا ومريًحا يف وقت واحد.
٧- اإذا كنت تعاين قلًقا �صديًدا بحيث متر عليك اأيام دون اأن تغفو 
وتنام نوًما عميًقا, فمن الأف�صل اأن تراجع طبيًبا نف�صًيا؛ خوًفا من اأن 

يكون هذا القلق مر�صًيا - ل �صمح اهلل.

الل�سو�س من  منزلك  على  للمحافظة  "10" ن�سائح 

اإذا كنت على و�صك القيام باإجازة قريًبا فبا�صتطاعتك املحافظة 
على منزلك بعيًدا عن الل�صو�س, باتباعك ن�صيحة اأحد خرباء الأمن 

املنزيل..
مدينة  يف  املنزيل  الأم��ن  م�صت�صار  غالروفالو,  فن�صت�صنت  يقول 
نيويورك: اإنك باتخاذك بع�س الحتياطيات الب�صيطة ميكنك اأن جتعل 
الل�صو�س  فمعظم  للمجرمني؛  متاًما  ج��ذاب  وغري  اآمًنا  مكاًنا  بيتك 

ك�صاىل, واإذا حتديتهم يعطونك ظهورهم.
ويقدم غارلوفالو ع�صر ن�صائح جتعل منزلك مباأمن من اجلرمية:

1� احتفظ بالأبواب مغلقة حتى واأنت داخل البيت.
ويرعى  الربيدية  ر�صائلك  ياأخذ  اأن  اجل��ريان  اأحد  من  اطلب   �2

املنزل يف اأثناء غيابك.
التي  3- احتفظ بحديقة املنزل وال�صجريات م�صذبة؛ فالنباتات 
تطول اأكرث من الالزم ميكن اأن تكون اإ�صارة اإىل اأنك بعيد عن املنزل 
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لفرتة طويلة وتوفر متويًها.
4� اأوقف ت�صلم ال�صحف اليومية لو كنت �صتغيب اأكرث من يوم عن 

املنزل.
٥� ن�ّصط و�صائل الإنذار حتى ولو تركت املنزل لفرتات ق�صرية.

6� ل تخِف مطلًقا املفتاح الحتياطي على عتبة املنزل؛ فالل�صو�س 
عادة يفت�صون حتت مم�صحة الأرجل عند مدخل البيت, اأو يف �صناديق 

الربيد, اأو يف اأي مكان بالقرب من الباب.
٧� ل تقل � مطلًقا � اإنك �صترتك البيت على جهاز ا�صتقبال املكاملات 

يف تليفون منزلك.
٨� ا�صتخدم جهاز توقيت )�صاعة( يف كل اأنحاء البيت عندما تكون 
خارًجا عنه, اجعله ي�صدر اأنواًرا ونب�صات كهربائية بني احلني والآخر.

٩- ابعد ال�صالمل اإىل اأماكن خمفية بعد ا�صتخدامها؛ فالل�صو�س 
قد ي�صتخدمونها للت�صلق اإىل النوافذ.

الأب���واب  ك��ل  يف  النظر  منها  تختل�س  ث��ق��وب  برتكيب  ق��م   -1٠
اخلارجية؛ فاكت�صاف ال�صخ�س املوجود يف الناحية الأخرى من الباب 

بعد فتحه قد يكون متاأخًرا جًدا.
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مناذج من حياة ال�سحابة 
وال�سحابيات والتابعني

ال�شحابة هم رجال �شحبوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واآمنوا به، و�شاروا على نهجه؛ 
فحملوا لواء الإ�شام بكل عزة، ورفعوا راية التوحيد فوق كل مّلة.

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

اأن  لو  بيده  نف�شي  فوالذي  اأ�شحابي  ت�شبوا  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال 



فيافي الفقرات الثقافية128

اأحدكم اأنفق مثل اأحد ذهًبا ما اأدرك مد اأحدهم ول ن�شيفه« رواه م�شلم.
نهج  على  و���ش��اروا  املف�شلة،  القرون  وه��م من  التابعون،  بعدهم  واأت��ى 
ال�شحابة الكرام.. ولكي يت�شنى لنا اللحاق بركبهم، والقتداء بنهجهم، كان 
نطبقها  ثم  ون�شمعها،  فنقروؤها،  �شريهم،  خطى  على  ن�شري  اأن  علينا  لزاًما 

واقًعا ملمو�ًشا يف حياتنا.
فواجٌب علينا التذكري بهم، والدعوة اإىل �شنتهم، وال�شرب على ذلك.

ويف هذه الفقرة الق�شرية حتدثنا عن مناذج من ال�شحابة وال�شحابيات، 
ذكرنا  ثم  ال�شحابة،  بع�ض  بكرامات  ثم  باجلنة،  املب�شرين  بالع�شرة  بداأناها 
وعليهن  عليهم  اهلل  ر���ش��وان   - �شحابيات  ل�شت  ث��م  �شحابة،  ل�شتة  ���ش��رًيا 

اأجمعن -.
املدر�شية،  الإذاع����ة  يف  الفقرة  ب��ه��ذه  العناية  اإىل  األ��ف��ت  اأن  اأود  ل���ذا.. 
األ مير  والهتمام بها، وعدم التغافل عنها، فعلى م�شرف الإذاع��ة املدر�شية 
ال�شالح من  ال�شلف  اأولئك  اإذاع��ي من دون ذكر �شيء من �شري  اأ�شبوع  عليه 

الرجال اأو الن�شاء.
كما اأود اأن اأدعو بقية املعلمن اإىل حماولة قراءة �شيء من �شري ال�شلف 
ال�شالح املذكورة يف هذا الكتاب اأو غريه يف ح�ش�ض الن�شاط، اأو غريها من 
احل�ش�ض عند توافر اأي جمال لذلك، فهذا اأقل ما ميكن اأن نقدمه ل�شحابة 

و�شحابيات ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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اأبو جندل - ر�سي اهلل عنه -

اأبو جندل بن �صهيل بن عمرو بن عبد �صم�س بن عبدود بن ن�صر 
بن ح�صل بن عامر بن لوؤي بن غالب بن فهر العامري, القر�صي. وا�صمه: 

العا�س.
كان من خيار ال�صحابة, وقد اأ�صلم وحب�صه اأبوه وقّيده, فلما كان 
يوم �صلح احلديبية هرب يحجل يف قيوده, واأبوه حا�صر بني يدي النبي  
ملسو هيلع هللا ىلص لكتابة ال�صلح. فقال: هذا اأول من اأقا�صيك عليه يا حممد. فقال: 
هبه يل. فاأبى, فرده وهو ي�صيح ويقول: يا م�صلمون! اأرد اإىل الكفر؟ ثم 
اإنه هرب. وله ق�صة م�صهورة مذكورة يف "ال�صحيح", ويف املغازي. ثم 
يف  �صهيًدا  فتويف  ال�صام,  جهاد  اإىل  انتقل  ثم  وجاهد,  وهاجر,  خل�س 

طاعون عموا�س بالأردن �صنة )1٨ه�(.

اأبو دجانة الأن�ساري - ر�سي اهلل عنه -

�صماك بن خر�صة, بن لوذان بن عبدود بن زيد ال�صاعدي.
كان يوم اأحد عليه ع�صابة حمراء, يقال: اآخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني 

عتبة بن غزوان.
قال الواقدي: ثبت اأبو دجانة يوم اأحد مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبايعه على 

املوت, وهو ممن �صارك يف قتل م�صيلمة الكذاب, ثم ا�صت�صهد يومئذ.
قال حممد بن �صعد: لأبي دجانة عقب باملدينة وببغداد اإىل اليوم.
وقال زيد بن اأ�صلم: دخل على اأبي دجانة وهو مري�س, وكان وجهه 
يتهلل؛ فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل �صيء اأوثق عندي 
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من اثنني: كنت ل اأتكلم فيما ل يعنيني, والأحرى فكان قلبي للم�صلمني 
�صليًما.

وعن اأن�س بن مالك, قال: رمى اأبو دجانة بنف�صه يوم اليمامة اإىل 
داخل احلديقة, فانك�صرت رجله, فقاتل وهو مك�صور الرجل حتى قتل 

- ر�صي اهلل عنه -. 

معاذ بن عمرو بن اجلموع - ر�سي اهلل عنه -

روى عنه ابن عبا�س - ر�صي اهلل عنه - , وعا�س اإىل اأواخر خالفة 
عمر - ر�صي اهلل عنه -.

"ويف ال�صحيحني" من طريق يو�صف بن املاج�صون, اأنباأنا �صالح 
اإين  قال:  اأبيه, عن جده,  اإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف, عن  بن 
لواقف يوم بدر يف ال�صف, فنظرت, فاإذا اأنا بني غالمني من الأن�صار 
حديثة اأ�صنانهما, فتمنيت اأن اأكون بني اأ�صلع منهما. فغمزين اأحدهما, 
فقال: يا عم! اأتعرف اأبا جهل؟ قلت: نعم, وما حاجتك؟ قال: اأخربت 
ملسو هيلع هللا ىلص والذي نف�صي بيده, اإن راأيته ل يفارق �صوادي  اأنه ي�صب ر�صول اهلل 
�صواده حتى ميوت الأعجل منا, فتعجبت لذلك, فغمزين الآخر, فقال 
مثلها, فلم اأن�صب اأن نظرت اإىل اأبي جهل وهو يجول يف النا�س, فقلت: 
ثم  قتاله,  حتى  ب�صيفيهما  فابتدراه  قال:  �صاحبكما.  هذا  تريان؟  األ 
ان�صرفا اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأخرباه. فقال: »اأيكما قتله؟«. فقال كل منهما: 
اأنا قتلته. فقال: »هل م�صحتما �صيفيكما؟«. قال: ل. فنظر يف ال�صيفني, 
فقال: »كالكما قتله«. وق�صى ب�صلبه ملعاذ بن عمرو, والآخر هو معاذ بن 

عفراء.
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�ص�اأين,  بدر من  يوم  اأبا جهل  قال: جعلت  بن عمرو,  معاذ  وعن 
�صاقه,  بن�صف  قدمه  فقطعت  ف�صربته,  عليه,  حملت  اأمكنني,  فلما 
وبقيت  يدي,  فطرح  عاتقي,  على  جهل  اأبي  بن  عكرمة  ابنه  و�صربني 
معلقة بجلدة بجنبي, واأجه�صني عنها القتال, فقاتلت عامة يومي, واإين 
عليها  متطاأت  ثم  عليها,  قدمي  و�صعت  اآذتني,  فلما  خلفي.  لأ�صحبها 

حتى طرحتها.

عبيدة بن احلارث - ر�سي اهلل عنه -

ملسو هيلع هللا ىلص, بع�صر  كان اأحد ال�صابقني الأولني, وهو اأ�صن من ر�صول اهلل 
الرجال,  من  ربعة  وك��ان  وح�صني,  الطفيل,  واأخ��وه  هو  هاجر  �صنني. 
مليًحا, كبري املنزلة عند ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, وهو الذي بارز راأ�س امل�صركني 
يوم بدر, فاختلفا �صربتني, فاأثبت كل منهما الآخر, و�صد علي وحمزة 
يف  بال�صفراء,  تويف  ثم  رمق,  وبه  عبيدة  واحتمال  فقتاله,  عتبة  على 

الع�صر الأخري من رم�صان, �صنة اثنني � ر�صي اهلل عنه -.
وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأّمره على )6٠( راكًبا من املهاجرين, وعقد 
اأبو  وعليهم  قري�ًصا  فالتقى  الإ�صالم,  يف  عقد  لواء  اأول  فكان  ل��واًء,  له 
قاله.  الإ�صالم.  قتال جرى يف  اأول  ذاك  وكان  املرة,  ثنية  �صفيان عند 

ابن اإ�صحاق.

ب�سر بن الرباء - ر�سي اهلل عنه -

كان من اأ�صراف قومه, وقد روى من حديث اأبي هريرة, وجابر: 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من �صيدكم يا بني �صلمة؟«. قالوا: اجلد بن  اأن ر�صول اهلل  
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قي�س, على اأن فيه بخاًل. فقال:  »واأي داء اأدوى من البخل؟ بل �صيدكم 
الأبي�س اجلعد: ب�صر بن الرباء«.

اأكل مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص من ال�صاة امل�صمومة يوم خيرب, فاأ�صيب, وهو من 
كبار البدريني.

اأ�سعد بن زرارة - ر�سي اهلل عنه -

هو نقيب بني النجار, اأبو اأمامة الأن�صاري, اخلزرجي, من كرباء 
ال�صحابة.

بني  نقيًبا على  بعده  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فلم يجعل  بالذبحة؛  �صهيًدا  تويف 
النجار, وقال "اأنا نقيبكم" فكانوا يفخرون بذلك.

قال ابن اإ�صحاق: تويف والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يبني م�صجده قبل بدر.
قال اأبو العبا�س الدغوىل: قيل: اإنه لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبكة قبل العقبة 
الأوىل ب�صنة, مع خم�صة نفر من اخلزرج, فاآمنوا به. فلما قدموا املدينة, 
تكلموا بالإ�صالم يف قومهم, فلما كان العام املقبل خرج منهم اثنا ع�صر 
ملسو هيلع هللا ىلص م�صعب  رجاًل, فهي العقبة الأوىل, فان�صرفوا معهم. وبعث النبي 

بن عمري يقرئهم ويفقههم.

ثابت بن قي�س - ر�سي اهلل عنه -

ومل  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  نبينا  اأ�صحاب  جنباء  من  كان  الأن�صار,  خطيب 
ي�صهد بدًرا, �صهد اأحًدا وبيعة الر�صوان.

قال ابن اإ�صحاق: "قيل: اآخى ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عمار. وقيل: 
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بل املوؤاخاة بني عمار وحذيفة. وكان جهري ال�صوت, خطيًبا بليًغا".
قي�س  بن  ثابت  اأن  قي�س:  بن  ثابت  بن  حممد  بن  اإ�صماعيل  عن 
قال: يا ر�صول اهلل اإين اأخ�صى اأن اأكون قد هلكت, ينهانا اهلل اأن نحب 
اأن نحمد مبا ل نفعل, واأجدين اأحب احلمد, وينهانا اهلل عن اخليالء, 
واإين اأمروؤ اأحب اجلمال, وينهانا اهلل اأن نرفع اأ�صواتنا فوق �صوتك, واأنا 
رجل رفيع ال�صوت. فقال: »يا ثابت! اأما تر�صى اأن تعي�س حميًدا, وتقتل 

�صهيًدا, وتدخل اجلنة«.
ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  زب  نزلت:  ملا  قال:  عكرمة,  عن 
اأرفع  اأنا كنت  ثابت بن قي�س:  ہ ہ ہ رب )احلجرات: 2(, قال 
ر�صول  فتفقده  بيته,  يف  فقعد  النار.  اأهل  من  فاأنا  �صوته,  فوق  �صوتي 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ما اأقعده. فقال: »بل هو من اأهل اجلنة«. فلما كان يوم 
اليمامة انهزم النا�س, فقال ثابت: اأف لهوؤلء وملا يعبدون! واأف لهوؤلء 
وملا ي�صنعون! يا مع�صر الأن�صار! خلوا �صنني, لعلي اأ�صلي بحرها �صاعة. 

ورجل قائم على ثلمة, فقتله وقتل.

طليحة بن خويلد - ر�سي اهلل عنه -

هو البطل الكرار, �صاحب ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومن ي�صرب ب�صجاعته 
له  ومتت  بنجد,  وتنباأ  نف�صه,  وظلم  ارت��د,  ثم  ت�صع,  �صنة  اأ�صلم  املثل. 
الغ�صانيني  جفنة  ب��اآل  وحلق  وخ��ذل,  انهزم,  ثم  امل�صلمني,  مع  ح��روب 
بال�صام, ثم ارعوى, واأ�صلم, وح�صن اإ�صالمه ملا ُتويف ال�صديق - ر�صي 
يا  راآه عمر - ر�صي اهلل عنه - قال:  واأح��رم باحلج. فلما  اهلل عنه - 
طليحة! ل اأحبك بعد قتلك عكا�صة بن حم�صن, وثابت بن اأقرم. وكانا 
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القاد�صية  �صهد  ثم  واأخ��وه,  طليحة  فقتلهما  بزاخة,  يوم  خلالد  طليعة 
اأن  اأبي وقا�س:  اإىل �صعد بن  ونهاوند. وكتب عمر - ر�صي اهلل عنه - 

�صاور طليحة يف اأمر احلرب, ول توله �صيًئا.
ل�صجاعته  فار�س  باألف  يعد  طليحة  ك��ان  �صعد:  بن  حممد  ق��ال 

و�صدته.
اأبلى يوم نهاوند, ثم ا�صت�صهد, ر�صي اهلل عنه و�صاحمه.

�سعد بن الربيع - ر�سي اهلل عنه -

عن حممد بن عبدالرحمن بن اأبي �صع�صعة: اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
من  رجل  فقال  الربيع؟«.  بن  �صعد  فعل  ما  يل  ينظر  رجل  »من  ق��ال: 
اأنا. فخرج يطوف يف القتلى, حتى وجد �صعًدا جريًحا مثبًتا  الأن�صار: 
باآخر رمق. فقال: يا �صعد! اإن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأمرين اأن اأنظر يف الأحياء 
اأنت اأم يف الأموات؟ قال: فاإين يف الأموات, فاأبلغ ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال�صالم, 
وقل: اإن �صعًدا يقول: جزاك اهلل عني خري ما جزى نبينا عن اأمته, واأبلغ 
قومك مني ال�صالم, وقل لهم: اإن �صعًدا يقول لكم: اإنه ل عذر لكم عند 

اهلل اإن خل�س اإىل نبيكم ومنكم عني تطرف.

عبداهلل بن عبداهلل اأُبي بن �سلول - ر�سي اهلل عنه -

املعروف والده بابن �صلول, املنافق امل�صهور. و�صلول اخلزاعية هي 
ال�صحابة  �صادة  وقد كان عبداهلل بن عبداهلل من  املذكور.  اأبي  والدة 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأبوه يكنى, فغرّيه  ا�صمه احلباب, وبه كان  واأخيارهم, وكان 

و�صماه: عبداهلل.
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�صهد بدًرا وما بعدها, وذكر اأبو عبداهلل بن مندة: اأن اأنفه اأ�صيب 
يوم اأحد, فاأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يتخذ اأنًفا من ذهب.

عن   - عنها  اهلل  ر�صي   - عائ�صة  عن  روي  ما  ذلك  يف  والأ�صبه 
عبداهلل بن عبداهلل بن اأُبي, اأنه قال: ندرت ثنيتى, فاأمرين ر�صول اهلل  

ملسو هيلع هللا ىلص اأن اأتخذ ثنية من ذهب.
ا�صت�صهد عبداهلل يوم اليمامة, وقد مات اأبوه �صنة ت�صع, فاألب�صه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص, قمي�صه, و�صلى عليه, وا�صتغفر له اإكراًما لولده, حتى نزلت: 

زب ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ ۆۈ رب )التوبة: ٨4(.

وقد كان رئي�ًصا مطاًعا, عزم اأهل املدينة قبل اأن يهاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص  
على اأن ميلكوه عليهم, فانحل اأمره, ول ح�صل دنيا اأو اآخرة � ن�صاأل اهلل 

العافية.

يزيد بن اأبي �سفيان - ر�سي اهلل عنه -

اأخو معاوية بن اأبي �صفيان - ر�صي اهلل عنه - من اأبيه. ويقال له: 
يزيد اخلري. واأمه: هي زينب بنت نوفل الكنانية, وهو اأخو اأم املوؤمنني 

اأم حبيبة - ر�صي اهلل عنها.
كان من العقالء الألباء, وال�صجعان املذكورين, اأ�صلم يوم الفتح, 
غنائم  اأعطاه من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإن  فقيل:  حنيًنا.  و�صهد  اإ�صالمه,  وح�صن 
الأربعة  الأم��راء  اأحد  وهو  ف�صة  اأوقية  واأربعني  الإب��ل,  مائة من  حنني: 
الذين ندبهم اأبو بكر - ر�صي اهلل عنه - لغزو الروم, عقد له اأبو بكر - 
ر�صي اهلل عنه - وم�صي معه حتت ركابه ي�صايره, ويودعه, ويو�صيه, وما 
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ذلك اإل ل�صرفه وكمال دينه, وملا فتحت دم�صق اأّمره عمر - ر�صي اهلل 
عنه - عليها.

اأمامة بنت اأبي العا�س - ر�سي اهلل عنها -

بنته,  بنت  ملسو هيلع هللا ىلص يحملها يف �صالته. هي  ر�صول اهلل  التي كان  هي 
تزوج بها علي بن اأبي طالب يف خالفة عمر - ر�صي اهلل عنه - وبقيت 
عنده مدة, وجاءته الأولد منها. وعا�صت بعده, حتى تزوج بها املغرية 
اأن  الها�صمي, فتوفيت عنده بعد  بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب 
ولدت له يحيى ابن املغرية. ماتت يف دولة معاوية بن اأبي �صفيان, ومل 

ترِو �صيًئا.

عباد بن ب�سر - ر�سي اهلل عنه -

اأ�صاءت  ال��ذي  وه��و  �صنة,   )4٥( عا�س  الأو����س.  �صادة  من  ك��ان 
اأ�صلم على  ملسو هيلع هللا ىلص.  ر�صول اهلل  اإىل منزله من عند  انقلب  ليلة  له ع�صاته 
اليهودي.  الأ�صرف  بن  قتل كعب  اأحد من  وكان  بن عمري,  يد م�صعب 
وا�صتعمله النبي ملسو هيلع هللا ىلص على �صدقات مزينة, وبني �صليم, وجعله على حر�صه 
يف غزوة تبوك, وكان كبري القدر � ر�صي اهلل عنه � اأبلى يوم اليمامة بالء 

ح�صًنا, وكان اأحد ال�صجعان املو�صوفني.
عن يحيى بن عباد اهلل, عن اأبيه, قال: قالت عائ�صة - ر�صي اهلل 
عنها -: ثالثة من الأن�صار مل يكن اأحد يعتد عليهم ف�صاًل, كلهم من 

بني عبد الأ�صهل: �صعد بن معاذ, وعباد بن ب�صر, واأ�صيد بن ح�صري.
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عومي بن �ساعدة - ر�سي اهلل عنه -

بال  الثانية  و�صهد  الواقدي,  قول  يف  العقبتني  �صهد  كبري,  بدري 
ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل  ن��زاع, واآخ��ى ر�صول اهلل 
عنه -. وقال ابن اإ�صحاق: بل بينه وبني حاطب بن اأبي بلتعة مو�صى بن 

يعقوب الزمعي.
عن عباد بن حمزة اأنه �صمع جابًرا: �صمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »نعم 

العبد من عباد اهلل, والرجل من اأهل اجلنة: عومي بن �صاعدة«.
وقيل: كان اأول من ا�صتنجى باملاء.

ال�صاحلني  الرجلني  "اأن   :  - عنه  اهلل  ر�صي   - عبا�س  ابن  عن 
اللذين لقيا اأبا بكر وعمر وهما يريدان �صقيفة بني �صاعدة, فذكرا ما 
متالأ عليه القوم, وقال: اأين تريدان؟ قال: نريد اإخواننا من الأن�صار. 
فقال: ل عليكم اأن ل تقربوهم, اق�صوا اأمركم. قال ابن �صهاب: فاأخربين 

عروة اأنهما: عومي بن �صاعدة, ومعن بن عدي".
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  زب  ف��ي��ه:  ن��زل��ت  مم��ن  ع���ومي   وق��ي��ل: 

ڇڍ  رب )التوبة: 1٠٨(.
قال ابن �صعد: تويف عومي بن �صاعدة يف خالفة عمر - ر�صي اهلل 

عنها - وهو ابن )6٥( �صنة.

�سباعة - ر�سي اهلل عنها -

هي بنت عم ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الزبري بن عبداملطلب بن ها�صم بن 
عبد مناف الها�صمية.
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من املهاجرات, وكانت حتت املقداد بن الأود, فولدت له: عبداهلل, 
وكرمية.

لها اأحاديث ي�صرية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
الزبري,  بن  وعروة  امل�صيب,  بن  وعيد  كرمية,  ابنتها:  عنها  روى 

وعبدالرحمن الأعرج, واأن�س بن مالك.
عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - قالت: دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص على �صباغة 
بنت الزبري, فقالت: اإين اأريد احلج واأنا �صاكية. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »حجي, 

وا�صرتطي اأن حملي حيث حب�صتني«.
بقيت �صباعة اإىل بعد عام )4٠ه�( فيما اأرى, ر�صي اهلل عنها.

اأ�سماء بنت يزيد - ر�سي اهلل عنهما -

هي اأم عامر, واأم �صلمة الأن�صارية الأ�صهلية, بنت عمة معاذ بن 
جبل - ر�صي اهلل عنه -.

من املبايعات املجاهدات.
يوم  خبائها  بعمود  وقتلت  اأح��ادي��ث,  جملة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  روت 

الريموك ت�صعة من الروم.
وجماهد,  حو�صب,  ب��ن  و�صهر  مهاجر,  م��وله��ا,  عنها:  ح��دث 

واإ�صحاق بن را�صد, وابن اأختها؛ حممود بن عمرو, واآخرون.
قال عبد بن حميد: اأ�صماء بنت يزيد هي اأم �صلمة الأن�صارية.

قيل: اإنها ح�صرت بيعة الر�صوان, وبايعت يومئذ.
روى حممد بن مهاجر, واأخوه عمرو, عن اأبيها, عن اأ�صماء بنت 

www.alukah.net



139 فيافي الفقرات الثقافية

يزيد بنت عمة معاذ بن جبل � كذا قال, ول ي�صتقيم ذلك؛ لأن اأ�صماء 
من بني عبد الأ�صهل, ومعاًذا من بني �صلمة � قالت: قتلت يوم الريموك 

ت�صعة.

اأم �سليم الغمي�ساء - ر�سي اهلل عنها -

ويقال: الرمي�صاء. ويقال: �صهلة. ويقال: اأنيفة. ويقال: رميثة.
بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن 

غنم بن عدي بن النجار الأن�صارية, اخلزرجية.
اأم خادم النبي ملسو هيلع هللا ىلص, اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه -.

فمات زوجها مالك بن الن�صر, ثم تزوجها اأبو طلحة زيد بن �صهل 
الأن�صاري, فولدت له اأبا عمري, وعبداهلل.

�صهدت حنيًنا واأحًدا. من اأفا�صل الن�صاء.
اأحد,  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  �صليم  اأم  كانت  �صريين:  بن  حممد  قال 

ومعها خنجر.
عن اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه - : اأن اأم �صليم اتخذت خنجًرا 
يوم حنني, فقال اأبو طلحة: يا ر�صول اهلل! هذه اأم �صليم معها خنجر. 

فقالت: يا ر�صول اهلل! اإن دنا مني م�صرط بقرت به بطنه.
عن اإ�صحاق بن عبداهلل, عن جدته اأم �صليم: اأنها اآمنت بر�صول 
ما  فقلت:  اأ�صبوت؟  فقال:  غائًبا,  وكان  اأن�س  اأبو  قالت: فجاء  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

�صبوت, ولكني اآمنت.
وجعلت تلقن اأن�ًصا: قل ل اإله اإل اهلل, قل: اأ�صهد اأن حممًدا ر�صول 
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اهلل, ففعل, فيقول لها اأبوه: ل تف�صدي علّي ابني. فتقول: اإين ل اأف�صده.
فخرج مالك, فلقيه عدو له, فقتله, فقالت: ل جرم, ل اأفطم اأن�ًصا 

حتى يدع الثدي, ول اأتزوج حتى ياأمرين اأن�س. 

اأم الف�سل - ر�سي اهلل عنها -

هي اأم الف�صل بنت احلارث بن حزن بن بحري الهاللية احلرة, 
اجلليلة, زوجة العبا�س عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأم اأولده الرجال ال�صتة النجباء.
بن  خالد  وخالة  ميمونة,  املوؤمنني  اأم  اأخت  وهي  لبابة,  ا�صمها: 

الوليد, واأخت اأ�صماء بنت عمي�س لأمها.
من  واأم��ي  اأنا  كنت  يقول:  عبداهلل  ابنها  فكان  الإ�صالم,  قدمية 

امل�صت�صعفني من الن�صاء والولدان. اأخرجه: البخاري.
فهذا يوؤذن باأنهما اأ�صلما قبل العبا�س, وعجزا عن الهجرة.

وكانت اأم الف�صل من علية الن�صاء, حتول بها العبا�س بعد الفتح 
اإىل املدينة, وروت اأحاديث.

حدث عنها: ولداها , عبداهلل ومتام, واأن�س بن مالك, وعبداهلل 
بن احلارث, وغريهم.

خملد"  بن  بقي  "م�صند  يف  ولها  ال�صتة,  الكتب  يف  لها  خّرجوا 
على حديث  لها  وم�صلم  البخاري  واتفق  باملكرر.  اأعني  ثالثون حديًثا, 

واحد, واآخر عند البخاري, وثالث عند م�صلم.
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اأم حرام - ر�سي اهلل عنها -

هي اأم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأن�صارية, النجارية, املدنية.

اأخت اأم �صليم, وخالة اأن�س بن مالك, وزوجة عبادة بن ال�صامت.
اأبي عي�س", كانت من  "جامع  حديثها يف جميع الدواوين, �صوى 

علية الن�صاء.
حّدث عنها: اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه - وغريه.

عن اأن�س - ر�صي اهلل عنه - قال: "دخل علينا ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما 
هو اإل اأنا واأمي وخالتي اأم حرام, فقال: »قوموا فالأ�صل بكم«. ف�صلى 

بنا يف غري وقت ال�صالة".
وعن اأن�س - ر�صي اهلل عنه - قال: حدثتني اأم حرام بنت ملحان: 
اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال يف بيتها يوًما, فا�صتيقظ وهو ي�صحك. فقلت: يا 

ر�صول اهلل! ما اأ�صحكك؟
قال: »عر�س على نا�س من اأمتي يركبون ظهر هذا البحر كامللوك 
على الأ�صّرة«. قلت يا ر�صول اهلل! ادع اهلل اأن يجعلني منهم. قال:»اأنت 

من الأولني«.
فتزوجها عبادة بن ال�صامت, فغزا بها يف البحر, فحملها معه, 
فلما رجعوا قربت لها بغلة لرتكبها, ف�صرعتها, ُفُدقت عنقها, فماتت 

- ر�صي اهلل عنها -.
يقال هذه غزوة قرب�س يف خالفة عثمان – ر�صي اهلل عنه.
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مناذج من التابعني:

زياد بن اأبي زياد

موىل عبداهلل بن عيا�س بن اأبي ربيعة القر�صي: وا�صمه اأبو زياد: 
مي�صرة, وكان زياد عبًدا, وكان عمر بن عبدالعزيز ي�صتزيره ويكرمه, 

وبعث اإىل موله ليبيعه اإياه فاأبى واأعتقه.
وقد روى زياد عن اأن�س بن مالك, وقال مالك بن اأن�س: كان زياد 
عابًدا معتزًل ل يزال يذكر اهلل تعاىل, ويلب�س ال�صوف ول ياأكل اللحم.

وقال حممد بن املنكدر: اإنني خلفت زياد بن اأبي زياد وهو يخاطب 
نف�صه يف امل�صجد, يقول: اجل�صي, اأين تريدين اأن تذهبي؟ اأتخرجني اإىل 
اأح�صن من هذا امل�صجد؟ انظري اإىل ما فيه, تريدين اأن تب�صري دار 
فالن, ودار فالن, ودار فالن؟ قال: وكان يقول لنف�صه: ما لك من الطعام 
يا نف�س اإل هذا اخلبز والزيت, وما لك من الثياب اإل هذان الثوبان, وما 
لك من الن�صاء اإل هذه العجوز, اأفتحبني اأن متوتي؟ فقالت: اأنا اأ�صرب 

على هذا العي�س.

عمر بن املنكدر

عن نافع بن عمر قال: قالت اأم عمر بن املنكدر لعمر: اإين اأ�صتهى 
اأن اأراك نائًما, فقال: يا اأماه واهلل اإن الليل لريد علي فيهولني, فينق�صي 

عني وما ق�صيت منه اأربي.
وعن �صامل بن اأبي ب�صطام قال: كان عمر بن املنكدر ل ينام الليل 
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بن  لأخيه حممد  فقالت  اأم��ه,  على  ذلك  ف�صق  نف�صه  على  البكاء  يكرث 
املنكدر: اإن الذي ي�صنع عمر ي�صق علي فلو كلمته يف ذلك, فا�صتعان عليه 
باأبي حازم؛ فقال له: اإن الذي ت�صنع ي�صق على اأمك, قال: فكيف اأ�صنع؟ 
اإن الليل اإذا دخل علي هالني فاأ�صتفتح القراآن, وما تنق�صي نهمتي فيه, 
قال: فالبكاء؟ قال: اآية من كتاب اأبكتني, قال: وما هي؟ قال: قوله - عز 

وجل - : زب ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ رب)الزمر: 4٧(.
الأمراء  بع�س  بعث  قال:  القر�صي,  وعن عبدالرحمن بن حف�س 
اإىل عمر بن املنكدر مبال فجاء به الر�صول, فو�صعه بني يديه, فجعل 
عمر ينظر اإليه ويبكي, ثم جاء اأبو بكر فلما راأى عمر يبكي جل�س يبكي 
بكاوؤهم جميًعا,  فا�صتد  لبكائهم,  يبكي  ثم جاء حممد فجل�س  لبكائه, 
بذلك,  فاأخربه  �صاحبه  اإىل  اأر�صل  ثم  لبكائهم,  ا  اأي�صً الر�صول  فبكى 
فاأر�صل ربيعة بن اأبي عبدالرحمن لي�صتعلم عن ذلك البكاء, فجاء ربيعة 
فذكر ذلك ملحمد؛ فقال حممد: �صله فهو اأعلم ببكائه, فا�صتاأذن عليه 
اإين  قال: واهلل  الأمري؟  اأبكاك من �صلة  الذي  ما  اأخي  يا  ربيعة فقال: 
خ�صيت اأن تغلب الدنيا على قلبي فال يكون لالآخرة فيه ن�صيب؛ فذلك 
الذي اأبكاين, قال: واأمر باملال فت�صدق به على فقراء اأهل املدينة, قال: 
اأهل  واهلل  يكون  وق��ال: هكذا  فبكى  بذلك؛  الأم��ري  فاأخرب  ربيعة  فجاء 

اخلري, رحمه اهلل.

عبيد بن عمري بن قتادة الليثي يكنى اأبا عا�سم

عن جماهد قال: كنا نفتخر بفقيهنا وقا�صينا: فاأما فقيهنا فابن 
عبا�س, واأما قا�صينا فعبيد بن عمري.
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وعنه عن عبيد بن عمري قال: اإن اأعظمكم هذا الليل اأن تكابدوه, 
وبخلتم باملال اأن تنفقوه, وجبنتم عن العدو اأن تقاتلوه؛ فاأكرثوا من ذكر 

اهلل - عز وجل - .
وعن قي�س بن �صعد عن عبيد بن عمري قال: اإن اأهل ليتلقون امليت 
قد مات  كان  فعل فالن؟ فمن  ما  �صاألوه  فاإذا  ي�صاألونه,  الراكب  يتلقى 
يقول: اأمل ياأتك؟ فيقولون: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون, ذهب به اإىل اأمه 

الهاوية.
اأ�صند عبيد بن عمري عن: اأبي بن كعب اأبي ذر واأبي قتادة وعبداهلل 
بن عمر وعبداهلل بن عمرو واأبي هريرة وابن عبا�س وعائ�صة يف جماعة 

من ال�صحابة.
وروى عنه من كبار التابعني: جماهد وعطاء واأبو حازم يف اآخرين 

- رحمه اهلل - .

عبداهلل بن عبيد بن عمري

كان اأف�صح اأهل مكة.
عن هارون الرببري عن عبداهلل بن عبيد بن عمري قال: الإميان 
قائد والعمل �صائق والنف�س حرون فاإذا ونى قائدها مل ت�صتقم ل�صائقها 
اإل مع هذا حتى  واإذا ونى �صائقها مل ت�صتقم لقائدها, ول ي�صلح هذا 
تقوم على اخلري الإميان باهلل مع العمل هلل والعمل هلل مع الإميان باهلل.
وعن ال�صايف عن عبداهلل بن عبيد بن عمري قال: ل ينبغي ملن 

اأخذ بالتقوى وزين بالورع اأن يذل ل�صاحب الدنيا.

www.alukah.net



145 فيافي الفقرات الثقافية

وعن وهب بن جرير قال اأنباأ اأبي قال: �صمعت عبداهلل بن عبيد 
بن عمري يقول: بعث �صليمان ابن داود اإىل مارد من مردة اجلن فاأتى 
به فلما كان على باب �صليمان اأخذه عوًدا وذرعه بذراعه ثم رمى به من 
وراء احلائط فوقع بني يدي �صليمان, فقال: ما هذا؟ فاأخرب مبا �صنع 
املارد فقال: اأتدرون ما اأراد؟ قالوا: ل, قال: يقول: ا�صنع ما �صئت فاإنك 

ت�صري اإىل مثل هذا من الأر�س.
اأ�صند عبداهلل عن اأبيه وغريه وتويف �صنة )113ه�( يف مكة, وكان 

�صاحًلا.
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اأهم املدن الإ�سالمية

يحتوي العامل الإ�شامي على اأعظم ح�شارات التاريخ، اإنها احل�شارة 
الإ�شامية.. لكن ولاأ�شف ال�شديد، ل يعرف الكثري منا اليوم عن العديد 
من املدن الإ�شامية التي �شربت يف التاريخ الإ�شامي اأروع �شورة، واأجمل 

ق�شة، فكيف بغريها من املدن؟!!
لذا.. كانت هذه الفقرة مبثابة املر�شد ال�شياحي، والدليل الإ�شامي، 

للعديد من املدن الإ�شامية يف عدٍد من الدول.
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اأذربيجان الإ�سالمية

باكو:
هي عا�صمة اأذربيجان, واأكرب مدنها, تقع على ال�صاطئ ال�صمايل 
من خليج اأب�صوران, يعود تاريخها لالألفية الثانية ق.م, ويبلغ عدد �صكانها 
عام )2٠٠3( نحو )٩٠٠٠٠٠,1( ن�صمة, وفيها نحو )3( ماليني ن�صمة 

اآخرين يعي�صون يف �صواحيها؛ ب�صبب كرثة خميمات اللجوء حولها. 
الدافئة عليها  الرياح  وفعاًل  العاتية,  الرياح  "باكو" تعني مدينة 
تنتقل  ل��ذا  ال�صمال؛  من  بها  تق�صف  ال��ب��اردة  وال��ري��اح  اجل��ن��وب,  من 
حالة الطق�س فيها دفعة واحدة من الدفء اإىل ال�صقيع ب�صبب الرياح. 

وا�صمها قدمًيا �صروين ن�صبة اإىل �صروين بن �صهراب زمن اآل �صروان. 

كريو فاباد

تقع مدينة كريوفاباد الإ�صالمية يف اأذربيجان. 
كريوفاباد كانت تدعى قدمًيا با�صم كنجة اأو جنجة, وهي مدينة 
وت�صميها  واأذربيجان,  �صروان  بني  وتقع  اآراد,  بالد  ق�صبة  عظيمة هي 
ح�صينة  بلدة  ُتعّد  فر�صًخا,   )16( بردعة  وبني  بينها  كنجة,  العامة 
وقدمية يف بالد اآران من ثغور امل�صلمني؛ لقربها من الكرج. ُتعّد مدينة 
اأهل  واجلماعة  ال�صنة  اأه��ل  واأهلها  ال��غ��الت,  واف��رة  اخل��ريات  كثرية 
اإذا مل يكن  اأحًدا ي�صكن بلدهم  ال�صالح واخلري والديانة, ول يرتكون 
على مذهبهم واعتقادهم؛ حتى ل ي�صو�س عليهم مذهبهم واعتقادهم. 
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يف  لكونهم  احلرب؛  اآلت  وا�صتعمال  ال�صالح  ممار�صة  عليهم  والغالب 
الثغور بقرب اأر�س الكفر. 

اإريرتيا الإ�سالمية

اأ�صمرة:
الدائمة,  تتكللها اخل�صرة  �صاهقة  فوق جبال  اأ�صمرة  تقع مدينة 
ي�صل ارتفاعها نحو )٧٧٥6( قدًما فوق �صطح البحر, وطق�صها معتدل 
مييل اإىل الربودة لياًل. وهي عا�صمة دولة اإريرتيا منذ العهد الإيطايل, 
كما ُتعّد اإقليًما م�صتقاًل من الناحية الإدارية, وقد اعتربت بعد التحرير 

واإعالن دولة اإريرتيا اإقليًما عا�صًرا بجانب الأقاليم الت�صعة الأ�صلية. 
يقال اإن �صبب ت�صميتها  باأ�صمرة اأن القرى الأربع يف تلك اله�صبة 
كانت تعي�س يف حالة نزاع وقتال م�صتمر, اإىل اأن متكنت اأربع ن�صوة من 
بينهم,  كان  الذي  واخل�صام  احل��روب  حمل  والوئام  ال�صالم  اإحاللها 
دت  ف�صمي عملهن بالعمل املثمر, وبلغتهم التجرينية "اأ�صمرت", اأي وحَّ
يف  البندقية  جتار  خمطوطات  يف  اأ�صمرة  ا�صم  جاء  وكما  و�صاحلت, 
القرن الرابع ع�صر امليالدي, مما يدل على اأنها مدينة قدمية, وعندما 
دخلها القائد الإيطايل بال�صريا يف 1٨٨٩/٨/4م - كانت يف تلك الفرتة 
نقلت  وقد  اأ�صمرا,  اأربعتى  عليها  يطلق  �صغرية  قرى  اأرب��ع  عن  عبارة 
الإدارة الإيطالية مكاتبها من م�صوع اإىل اأ�صمرة عا�صمة للبالد؛ نتيجة 
ملوقعها املمتاز واملتو�صط للبالد وطق�صها املعتدل الربيعي, وتعد اأ�صمرة 

من اأجمل املدن الإفريقية. 
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األبانيا الإ�سالمية

تريانا:
لتبادل  الأدرياتيكي ومرفاأ مهم  البحر  "تريانا" على �صاحل  تقع 

ال�صلع التجارية للدولة, وهي العا�صمة للبالد. 
"تريانا" عا�صمة األبانيا وت�صتهر بخ�صوبة تربتها وتوافر مراعيها 
والأرز  والقطن  والبقول  احلبوب  الزراعية  حما�صيلها  واأ�صهر  الفنية, 
وق�صب ال�صكر واحلم�صيات واخل�صراوات والزيتون, كما ت�صتهر برتبية 
النحا�س  معادن  اإنتاج  اإىل  اإ�صافة  وم�صتقاته,  األبانها  واإنتاج  املا�صية 
م�صفاة  الكيماوية,  املواد  �صناعاتها:  اأ�صهر  ومن  والأملنيوم.  والنيكل 
الثقيلة,  الآلت  التنظيف,  م��واد  الكيماوية,  الأ�صمدة  النفط,  تكرير 
لذا  وال�صلب؛  احلديد  و�صناعة  الدقيقة,  والآلت  ال�صيارات  الأ�صلحة, 
فهي مدينة متطورة وحديثة حظيت بتطور التعليم واخلدمات ال�صحية 
والجتماعية, واهتمت احلكومة بالأبحاث العلمية والتكنولوجية املهمة, 
الأنفاق  وعمل  الطرق  ب�صق  املوا�صالت  حركة  يف  تطوًرا  �صهدت  كما 
وحتديث �صكة احلديد وتطورها, ُتعّد تريانا مركز احلكومة وال�صفارات 
واملراكز التجارية وامل�صارف وغريها, وفيها جامعة ت�صم اأعداًدا كبرية 
من الطالب الألبان وغري الألبان. هذا, وقد تطورت األبانيا تطوًرا كبرًيا 
اأ�صبحت من املدن والدول  الثالث, بل  العامل  ومل تعد يف م�صاف دول 

املتطورة واحلديثة. 
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جاكرتا

عا�صمة  وهي  جاوة  جزيرة  يف  الإندوني�صية  جاكرتا  مدينة  تقعد 
اإندوني�صيا احلديثة. 

املرافئ جزيرة جاوة,  اأهم  باأنها مرفاأ مهم ومن  املدينة  ت�صتهر 
اخلا�صة  اأهميته  ل��ه  وفنًيا  وثقافًيا  و�صناعًيا  جت��ارًي��ا  م��رك��ًزا  وتعد 
ال�صاهقة  وعماراتها  الف�صيحة  ب�صوارعها  متتاز  كما  العا�صمة.  يف 
والأدوات  ال�صيارات  منها  املزدهرة,  ب�صناعاتها  وت�صتهر  واحلديثة, 
الكهربائية, وال�صناعات الن�صيجية واملطرزات والإطارات, وال�صناعات 
الزيوت  و�صناعة  البناء,  ومواد  والإ�صمنت  والأ�صمدة  البرتوكيماوية, 
ت�صتهر  النارجيل, كما  والن�صا, و�صناعة جوز  ال�صكر  واملطاط, وتكرير 
بزراعة: الأرز, وق�صب ال�صكر, وجوز الهند, والنب والكاكاو, واملاجنو, 
ل�صيد  اآخر  مرفاأ  فيها  ويوجد  باأنواعها.  والتوابل  والبهارات  وال�صاي, 
الوطني  املتحف  ا  اأي�صً وفيها  واإ�صالحها,  ال�صفن  و�صناعة  الأ�صماك 
التحف  من  جمموعة  ي�صم  اإذ  )1٩61(؛  �صنة  �صوكارنو  �صيده  ال��ذي 
والآثار الإ�صالمية واملالوية وال�صينية النادرة.. اأما اأبرز معامل جاكرتا 
فم�صاجدها الفخمة, خا�صة م�صجد ال�صتقالل, الذي ُيعّد اأكرب م�صجد 
 )1٥( ملدة  وا�صتمر   )1٩63( �صنة  به  العمل  بداأ  الأق�صى,  ال�صرق  يف 
�صنة, وقد اأقيم فوق قلعة هولندية قدمية, وكلف بناوؤه اأكرث من )12( 

مليون دولر, ويت�صع لأكرث من )1٥٠( األف م�صٍل. 
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ترمذ

مدينة ترمذ الأوزبكية تقع على نهر موداريا قرب احلدود الأفغانية 
يف جنوب البالد. 

تتميز ترمذ بخ�صوبة وغنى تربتها, ومن اأهم حما�صيلها الزراعية 
وال�صمندر  وال��ذرة  وال�صعري  كالقمح  باأنواعها  احلبوب  الأرز  القطن, 
والأ�صجار املثمرة والفواكه والنخيل, وت�صتهر برتبية املا�صية حول �صفاف 
الأنهار ووديانها؛ لال�صتفادة من اأ�صوافها والألبان وم�صتقاتها, كما ت�صتهر 
بال�صناعات التقليدية, منها الأواين النحا�صية, واخلزفية, ومواد البناء 
البال�صتيكية  ال�صناعات  اإىل  اإ�صافة  والب�صط,  وال�صجاد  واملفرو�صات 
واملواد الكيماوية وال�صناعات الغذائية, و�صناعة املن�صوجات ال�صوفية 
مع  وربطت  الطرق  و�صق  الت�صالت  �صبكة  فيها  وتطورت  والقطنية. 
والتعليمية,  والجتماعية  ال�صحية  باخلدمات  وحظيت  مدنها,  �صائر 
وذلك بفتح املدار�س واملعاهد واملختربات العلمية ومراكز البحث العلمي 

واملراكز الدينية لتحفيظ القراآن والتعاليم الإ�صالمية. 

جنجا

تقع مدينة جنجا الأوغندية على بحرية فكتوريا, وت�صتهر بخ�صوبة 
تربتها الزراعية. من اأ�صهر حما�صيلها الزراعية القطن, الذرة, الأرز, 
الغالت  من  وغريها  ال�صكر,  وق�صب  العبيد,  وف�صتق  ال�صاي  ال��نب, 
ال�صتوائية, كما يربي ال�صكان املا�صية يف مراعيها اخل�صبة, وي�صتخرج 
من مناجمها النحا�س, وفيها �صوق لت�صويق املنتجات الزراعية والتجارية. 
متتاز حياة ال�صكان امل�صلمني باأنها فقرية واأحياوؤهم فقرية جًدا, خا�صة 
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ال�صنوات الأخرية.  اأوغندا يف  بعد ال�صراعات الدامية التي حدثت يف 
من معاملها امل�صاجد الإ�صالمية واملدار�س الإ�صالمية التي تدر�س العلوم 

القراآنية والدين الإ�صالمي لطلبتها. 

نهاوند

من  اجلنوب  اإىل  جبلية  منطقة  يف  الإيرانية  نهاوند  مدينة  تقع 
جبال زاغرو�س. 

نهاوند هي مدينة قدمية قيل اإنها من بناء نوح - عليه ال�صالم - 
اإن  ا  اأي�صً اأوند فخففت وقيلت نهاوند, وقيل  واأن ا�صمها يف الأ�صل نوح 

ا�صمها اخلري امل�صاعف والأ�صل بنوهاوند فاأ�صبحت نهاوند. 
نهاوند مدينة عظيمة يف قبلة همذان بينهما ثالثة اأيام, وهي اأقدم 
مدينة جبلية, فتحت �صنة )2٩ه�( ويقال )2٠ه�( وكانت وقعة نهاوند 
�صنة )21ه�( زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه - وكان اأمري 
اجلي�س يف تلك الأثناء النعمان بن مقرن املزين, وعنّي عمر بن اخلطاب 
قواًدا بعده, حيث قال اإن اأ�صيب النعمان, فحذيفة ابن اليمان, ثم جرير 
بن عبداهلل, ثم املغرية بن �صعبة, ثم الأ�صعث بن قي�س, فعندما ا�صت�صهد 
النعمان وكان �صحابًيا فاأخذ الراية حذيفة وكان الفتح على يده �صلًحا. 
ت�صتهر مدينة نهاوند بخ�صوبة تربتها وتوافر مراعيها؛ لذا تزرع 
بها اخل�صراوات املختلفة واحلبوب والبقول باأنواعها, والفواكه املتنوعة 
ت�صتهر  كما  وال��رم��ان,  والتوت  والكرمة  والزيتون  املثمرة  والأ�صجار 
التقليدية,  وال�صناعات  والب�صط  الفاخر  الإي��راين  ال�صجاد  ب�صناعة 
النحا�صية  والأواين  املزخرفة,  وال�صناعات اخلزفية  اليدوية  واحلرف 
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الغذائية  ال�صناعات  اإىل  اإ�صافة  التقليدية,  ال�صياحية  وال�صناعات 
ومواد البناء والبال�صتيكية. 

حيدر اأباد

تقع مدينة حيدر اأباد جنوب باك�صتان, مير بها خط ال�صكة احلديد 
نهر  وتقع على  البالد,  الغربي من  بكرات�صي يف اجلنوب  ي�صلها  الذي 
حما�صيلها  اأ�صهر  ومن  تربتها,  خل�صوبة  بالزراعة  ت�صتهر  الهندو�س. 
والذرة,  واحلبوب,  واجلوت,  والقنب,  ال�صكر,  وق�صب  والقطن,  الأرز 
احلرير,  لإنتاج  القّز  دودة  لرتبية  والتوت؛  والفواكه  والأنانا�س  امل��وز 
اإ�صافة اإىل تربية املا�صية لتوافر املراعي فيها, كما ت�صتهر بال�صناعات 
القطنية  منها  الن�صيجية,  وال�صناعات  اليدوية  احلرف  منها  املهّمة, 
والزيوت,  والزجاج,  اخلزفية  والأواين  بها,  ت�صتهر  التي  واحلريرية 
والطبية,  العلمية  واملختربات  والبرتوكيماوية,  التعدينية  وال�صناعات 
الثقافية  املراكز  والعديد من  امل�صهورة,  ال�صند  فيها جامعة  يوجد  كما 
اللغة  لتعليم  ومعاهد  والروعة,  القيمة  البالغة  الإ�صالمية  وامل�صاجد 

العربية وحتفيظ القراآن والدين الإ�صالمي. 

روالبندي

ال�صرقي  ال�صمال  اأق�صى  يف  الباك�صتانية  روالبندي  مدينة  تقع 
على حدود ك�صمري, وعلى �صفح جبل هماليا من جهة البنجاب, وكانت 
العا�صمة ال�صيا�صية لباك�صتان منذ وقت قريب, ثم اأ�صبحت اإ�صالم اأباد. 
الزراعية,  املناطق  اأه��م  من  ُتعّد  لذا  تربتها؛  بخ�صوبة  ت�صتهر 
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حيث يزرع فيها ق�صب ال�صكر, القطن, الأرز, اجلوت, القنب, ال�صاي, 
فوق  املا�صية  �صكانها  يربي  كما  والفواكه,  واخل�صراوات  والبطاط�س 
املواد  تعليب  البرتوكيماوية  �صناعاتها  واأ�صهر  ووديانها,  منحدراتها 
واملن�صوجات  والأ�صمدة,  الإن�صائية  وامل��واد  التنظيف,  مواد  الغذائية, 
النفط,  وتكرير  ال�صجاد  و�صناعة  واحلريرية,  والقطنية  ال�صوفية 
اأهم  من  تعترب  ل��ذا  باك�صتان؛  يف  املتقدمة  ال�صناعات  من  وغريها 
املراكز الزراعية والتجارية وال�صناعية, كما ت�صتهر بجامعاتها العلمية 
فيها  يوجد  كما  والأدبية,  العلمية  والكليات  الأق�صام  مبختلف  املتطورة 
واملختربات  العلمي  التطور  ملواكبة  املطورة  العلمية  لالأبحاث  حمطات 
العلمية واخلدمات ال�صحية والجتماعية واملدار�س واملعاهد لتلقي العلم 
وتدري�س اللغة العربية لتحفيظ القراآن الكرمي يف املدار�س الإ�صالمية, 

وفيها العديد من امل�صاجد واملدار�س واملراكز الدينية الإ�صالمية. 

دكا

بنجالدي�س  عا�صمة  وهي  الكنج,  نهر  دلتا  على  دكا  مدينة  تقع 
واأكرب مدنها. ت�صتهر بخ�صوبة تربتها, واأ�صهر حما�صيلها الزراعية الأرز 
والأ�صجار  الفواكه  واحلم�صيات,  التبغ  واجلوت,  القنب  ال�صكر  ق�صب 
�صوق  فهي  ل��ذا  املحا�صيل؛  من  وغريها  والبطاطا,  والقطن  املثمرة 
القطنية  املن�صوجات  �صناعاتها  واأ�صهر  �صناعية,  و�صوق  مهمة  زراعية 
والأدوي��ة  واحلديد  الفولذية  وال�صناعات  ال�صكر,  وتكرير  والكتانية, 
واحلرير, و�صناعة اجلوت والقنب, والقطن و�صناعة ال�صجاد باأنواعه 

املختلفة, خا�صة �صاحيتها ال�صناعية والتي تدعى ناريا نفاجن. 
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عا�صمة  واتخذوها  املغول  قبل  من  )16٠٨م(  �صنة  دكا  تاأ�ص�صت 
امل�صاجد  وع�صرات  م�صجد,   )1٠٠( نحو  دك��ا  ويف  البنغال,  ملقاطعة 
الدولة  وم�صجد  املكرم,  بيت  م�صجد  واأ�صهرها  الأث��ري��ة,  الإ�صالمية 
الوطني, الذي ي�صبه ت�صميمه ت�صميم الكعبة امل�صرفة مبكة اأ�ص�س �صنة 
و�صاحاته  ال�صبع  بطبقاته  م�صٍل  األف  ل���)٧٥(  يت�صع  وهو  )1٩62م(, 
مقر  وفيه  خان,  اأيوب  الباك�صتاين  الرئي�س  عهد  يف  �صيد  به,  امللحقة  

املوؤ�ص�صة الإ�صالمية.
اأهم م�صاجد دكا م�صجد النجوم؛ وذلك لأن قبابه جميعها  ومن 
مر�صعة بالنجوم, ويعود تاريخ بنائه اإىل القرن الثامن ع�صر للميالد, 

وفيها م�صجد ك�صاتيتويل الأثري. 

اأزمري

مقاطعة  مركز  وهي  اإيجه,  بحر  على  الرتكية  اأزمري  مدينة  تقع 
ت�صتهر  �صياحية �صهرية  اأزمري, ومرفاأ جتاري مهم و�صناعي, ومنطقة 
املهمة,  التقليدية  وال�صناعات  اليدوية,  واحل��رف  ال�صجاد  ب�صناعة 
وال�صناعات ال�صياحية, اإ�صافة اإىل ال�صناعات الكربى, منها التعدين 
والآلت وال�صناعات البرتوكيماوية, وتعليب املواد الغذائية والأ�صماك, 
دويل,  ومطار  جوية  وقواعد  وخمتربات  علمية  اأبحاث  حمطة  وفيها 
اإ�صافة اإىل الزراعة فوق  وهي منطقة مهمة من الناحية القت�صادية, 
ال�صفن و�صيانتها  منحدراتها و�صهولها اخل�صبة, كما ت�صتهر ب�صناعة 

و�صيد الأ�صماك.
تاأ�ص�صت مدينة اأزمري �صنة )3٠٠ ق.م(, واأ�صهر ما فيها معر�صها 



فيافي الفقرات الثقافية158

عام,  كل  يقام  وهو  )1٩34م(,  �صنة  منذ  اإقامته  ب��داأت  الذي  ال��دويل 
وكذلك  التني,  اأن��واع  اأج��ود  وهو من  الأزم��ريي,  تينها  فيها  ما  واأف�صل 

عنبها املعروف بالعنب النباتي وهو عدمي البذور. 

اأنقرة

تقع مدينة اأنقرة يف غرب ه�صبة الأنا�صول, وهي عا�صمة تركيا 
منذ عام )1٩23م(. ت�صتهر اأنقرة باأنها مركز جتاري وزراعي و�صناعي 
مهم؛ اإذ يتم زراعة الكروم والزيتون, واحلم�صيات والفواكه والف�صتق 
باأرا�صيها الزراعية التي حتيط بها وفوق منحدراتها, بالإ�صافة اإىل رعي 
املا�صية فوق منحدراتها ووديانها. ومن اأ�صهر �صناعاتها املواد الغذائية, 
واحلريرية,  وال�صوفية  القطنية  الن�صيجية  وال�صناعات  البناء  مواد 
وال�صجاد  املنزلية  والأدوات  وال�صلب  احلديد  م�صانع  اإىل  بالإ�صافة 
النفط  وتكرير  الثقيلة,  والآلت  وال�صيارات,  وال��ربود  واملفرو�صات, 
الكيماوية, وحمطات الأبحاث الذرية واملختربات, وغريها من  واملواد 
ال�صناعات واملحطات املتطورة, كما يوجد فيها جامعات �صهرية ت�صم 

خمتلف الأق�صام والكليات وتدر�س �صتى اأنواع العلوم. 
دار ال�سالم

جمهورية  من  ال�صرق  اإىل  الهندي  املحيط  على  ال�صالم  دار  تقع 
تانزانيا, وهي عا�صمة البالد. 

تعترب مدينة دار ال�صالم مرفاأً بحرًيا مهًما يتم من خالله ا�صترياد 
وت�صدير ال�صلع واملنتجات اإىل الدول املجاورة, وهي مركز من مراكز 
التجارة العاملية؛ اإذ يتم ت�صدير القطن والنّب والذرة وجوز الهند, كما 
يوجد فها م�صفاة لتكرير النفط, ومير منها خط ال�صكة احلديد الذي 

www.alukah.net



159 فيافي الفقرات الثقافية

ي�صلها ببحرية تنجانيكا يف الداخل, كما ت�صتهر بالزراعة؛ اإذ تتم زراعة 
حول  تربى  كما  والزجنبيل.  وال�صاي  والبهارات  والقطن  وال��ذرة  النب 
التي تنمو فيها احل�صائ�س, وت�صتهر  �صواحيها املا�صية, خا�صة الوديان 
ا بال�صناعات, اأ�صهرها املن�صوجات ال�صوفية والقطنية, واحلرف  اأي�صً
الغذائية,  وامل��واد  الأ�صماك  وتعليب  التقليدية  وال�صناعات  اليدوية 
وم�صنع موفندي للورق. فيها م�صاجد واآثار اإ�صالمية ومراكز لتحفيظ 

القراآن الكرمي وتدري�س اللغة العربية. 

�سنغافورة الإ�سالمية

جيالجن كيالبا:
ال�صكان  يبلغ عدد  �صنغافورة,  اأحياء  من  كيالبا هو حي  جيالجن 
بالعا�صمة  مت�صل  امل��ك��ان  وه��ذا  �صنغافورة,  �صكان  �صد�س  نحو  فيه 
فيها  واأنظفها,  واأجملها  البالد  مدن  اأكرب  من  تعترب  التي  �صنغافورة, 
وامل��اآذن  امل�صاجد  العربي  احل��ي  ه��ذا  يف  العالية,  ال�صحاب  ناطحات 
والرتاث الإ�صالمي, والب�صائع التقليدية والأزياء الإ�صالمية, مثل حمال 
الإحرام  الراأ�س ومالب�س  واأغطية  والرتتر,  واملق�صب  املخمل واحلرير 
و�صجاجيد ال�صالة, ويقوم يف و�صط هذا احلي م�صجد ال�صلطان الذي 
�صيد عام )1٩34م( يف �صارع م�صقط, وهو من اأكرب امل�صاجد, وبجوار 
امل�صجد يوجد ق�صر ال�صلطان وكان ي�صمى ا�صتانهة كامبوجن جالم. وقد 
دخل الإ�صالم �صنغافورة عن طريق التجار اليمن, خا�صة من ح�صرموت 

وانت�صرت مع وجودهم امل�صاجد. 
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�سرياليون الإ�سالمية

بو:
وعلى  البالد  من  ال�صرقي  اجلنوب  يف  ال�صريالية  بو  مدينة  تقع 
اأهم  ثاين  ُتعّد  فريتاون.  العا�صمة  من  اإليها  القادم  احلديدي  اخلط 
الداخلية  امل��دن  اأه��م  من  وهي  دويل,  مطار  فيها  العا�صمة  بعد  امل��دن 
ن�صاًطا زراعًيا؛ اإذ يزرع فيه الأرز, املاجنو, ق�صب ال�صكر, القطن الذرة 
ال�صفراء البي�صاء جوز الهند, الكاكاو, اأما اأهميتها التجارية فهي قريبة 
يتم  لذا  والبالتني؛  والأملا�س  والذهب  والكروم  البوك�صيت  مناجم  من 
منها ت�صدير املعادن اإىل الدول, خا�صة الدول الكربى, وفيها �صناعات 
وال�صناعات  والأ���ص��م��دة,  البناء  وم��واد  املن�صوجات,  منها  متعددة, 
العديد من  اليدوية, وفيها  الغذائية واحلرف  املواد  التعدينية, وتعليب 
وحتفيظ  العربية,  اللغة  لتعليم  ومراكز  الإ�صالمية  واملدار�س  امل�صاجد 
القراآن الكرمي. يوجد فيها مطار داخلي يربط املدن مع بع�صها البع�س, 

وخط حديدي للت�صدير وربط املدن الكربى مع بع�صها. 

�سنغهاي

تقع مدينة �صنغهاي على �صاحل بحر ال�صني العظيم من ال�صرق, 
وتعترب اأكرب مدينة يف ال�صني بعد العا�صمة بكني. 

�صنغهاي مرفاأ جتاري مهم على بحر ال�صني, وتزدهر بتجارتها 
املهمة, وعن طريقها يتم ت�صدير ال�صلع واملنتجات ال�صينية اإىل اأنحاء 
العامل, وفيها �صناعة متطورة ومتقدمة مثل الآلت وال�صيارات, ومركز 
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الطاقة الذرية والأدوات الكهربائية, ومركز البحوث واملختربات, وهي 
ال�صخمة  بعماراتها  وت�صتهر  ال�صني,  يف  وجتاري  �صناعي  مركز  اأكرب 
ذات الطابع ال�صيني, وفيها اجلامعات واملعاهد واملدار�س ب�صتى اأنواع 
التعليم, وفيها عدد كبري من امل�صاجد ذات الطابع ال�صيني ومن دون 
يف  خا�صة  حرية,  بكل  الدينية  ال�صعائر  فيه  امل�صلمون  وميار�س  ماآذن, 

ال�صنوات الأخرية. 

�سيان

هي اآخر نقطة يف طريق احلرير القادم من بالد الغرب والفر�س 
اإىل ال�صني, وهي عا�صمة البالد القدمية. 

مدينة قدمية كانت عا�صمة البالد, وقد كانت من املدن التاريخية 
التي كان امل�صلمون ي�صلون اإليها يف جتارتهم اإىل ال�صني, يعمل ال�صكان 
بالزراعة, خا�صة احلبوب والأرز واخل�صراوات, وال�صناعات التقليدية 
يوجد  اإذ  الإ�صالمية؛  املهمة  املدن  من  وتعترب  املتطورة,  وال�صناعات 
م�صجد ت�صي جان دا�صي "اأي بيت اهلل العلي", قبته �صممت على الطراز 
ال�صيني, له بوابات عدة, ُبني يف منت�صف القرن الثامن ع�صر للميالد 
ومن دون مئذنة, فهو يبدو لأول وهلة كاملعبد ال�صيني, حفر يف اجلزء 
وله  املتقني",  بيوت  "امل�صاجد  عبارة  بواباته  اإح��دى  على  منه  العلوي 
خطيب للم�صجد. ويف هذه املدينة امل�صلمون يوؤدون ال�صعائر الإ�صالمية 
الإ�صالمي  الطابع  عليها  ويغلب  الأخ���رية,  الفرتة  يف  خا�صة  بحرية, 

ال�صيني. 
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اجلابون الإ�سالمية

بورجنتيل:
املحيط  �صاطئ  على  البحرية  اجلابونية  بورجنتيل  مدينة  تقع 
ال�صلع  لت�صدير  ا  مهًمّ مرفاأً  تعترب  اأوغوية.  نهر  م�صب  عند  الأطل�صي 
والكاكاو,  ال��نّب,  املاجنو,  ال��ذرة,  الأرز,  منها  الغذائية,  ال�صتهالكية 
واحل��دي��د,  املنجنيز,  اأهمها  باطنها,  م��ن  ت�صتخرج  ال��ت��ي  وامل��ع��ادن 
واليورانيوم واأخ�صاب الأبنو�س, كما ت�صتهر بالزراعة؛ خل�صوبة تربتها, 
اإ�صافة اإىل وجود مرفاأً ل�صناعة ال�صفن و�صيانتها ل�صيد الأ�صماك من 

�صواحل املحيط الأطل�صي. 
يوجد يف املدينة العديد من امل�صاجد والآثار الإ�صالمية واملراكز 
العربية,  اللغة  وتدري�س  وحتفيظه  الكرمي  القراآن  لتعليم  الإ�صالمية 
الإ�صالمي  الدين  تعلم  التي  الإ�صالمية  واملعاهد  املدار�س  اإىل  اإ�صافة 

وتعاليمه الوا�صحة. 

كوروتا

النيجر,  نهر  بارو على  الغرب من مدينة  اإىل  كوروتا  تقع مدينة 
وعلى الطريق احلديدية التي تربط العا�صمة كاونكري مبدينة كانكان 

يف ال�صرق.
ت�صتهر كوروتا بخ�صوبة تربتها, فمن اأ�صهر حما�صيلها الزراعية 
النب, الكاكاو, واملاجنو, والنخيل, والقطن, واملوز. كما ت�صتهر املدينة 
واحلرف  ال�صناعات  بع�س  وفيها  ومزدهرة,  ن�صيطة  جتارية  بحركة 
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ال�صوفية  الن�صيجية  وال�صناعات  الب�صيطة  وال�صناعات  ��ة  ال��ي��دويَّ
والقطنية و�صناعة الزيوت, وتربى فيها املا�صية؛ لتوافر املراعي فيها. 
حتوي العديد من امل�صاجد والآثار الإ�صالمية واملراكز الإ�صالمية لتعليم 

وتدري�س اللغة العربية وحتفيظ القراآن الكرمي.

مانيال

اهلل"  "اأمان  امل�صلمني  قبل  من  تدعى  والتي  مانيال  مدينة  تقع 
على نهر البا�صنج يف الفيليبني, وهي اأكرب واأهم مدينة فيها وعا�صمتها 

ال�صيا�صية.
تتميز بعماراتها ال�صاهقة واجلميلة, التي قد ت�صل طوابقها اإىل 

ال�)6٠( تقريًبا, لكن يوجد فيها اأحياء فقرية وكثرية. 
ل��ل��وزارات  ومركز  الإداري  احلكومة  مقر  باأنها  ا  اأي�صً وتتميز 
التجارية  الأ�صواق  اأهم  وفيها  واملالية,  التجارية  وال�صوق  وال�صفارات 
والقت�صادية يف العا�صمة, ومركز البنوك التجارية واملوؤ�ص�صات العامة 
واخلا�صة والدوائر احلكومية واملركز ال�صناعي املهم يف املدينة, مثل 
�صناعة التعدين وتكرير النفط, و�صناعة املن�صوجات والآلت والأدوات 
من  وغ��ريه��ا  الدقيقة,  والآلت  امل��ف��رو���ص��ات  و�صناعة  الكهربائية, 

ال�صناعات املهمة يف الدولة. 
من  اأك��رث  وعددهم  املدينة  و�صط  فقري  حي  يف  امل�صلمون  يقطن 
ن�صمة تقريًبا ح�صب تعداد )1٩٩٩م(, وهنالك م�صجدان,  األف   )4٠(
الفقري  احلي  يف  يوجد  كما  الذهبي,  وامل�صجد  الأخ�صر,  امل�صجد  هما 

مركز لتحفيظ القراآن الكرمي وتعليم اللغة العربية. 
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�سيئول

ال�صني,  بحر  قرب  هان  نهر  على  العا�صمة  �صيئول  مدينة  تقع 
واأهم  اأك��رب  فيها  مهم,  وجت��اري  �صناعي  ومركز  البالد  عا�صمة  وهي 
والآلت  ال�صفن  و�صناعة  والإلكرتونيات,  كالآلت  الكورية,  ال�صناعات 
الثقيلة, والأدوات الكهربائية والتعدين, وال�صناعات البرتوكيماويات, 
واملواد الغذائية واملن�صوجات احلريرية والقطنية. يوجد فيها عدد من 
والآن  حديًثا,  الإ�صالم  دخلها  التي  ال��دول  من  كوريا  وتعّد  امل�صلمني, 
ت�صم جامعة تدعى ميوجني ق�صًما للغة العربية والدرا�صات الإ�صالمية. 
العربية,  واللغة  الإ�صالمية  للدرا�صات  ق�صًما  ت�صم  هانكوك  وجامعة 
األف   )43٠( م�صاحتها  اأر���س  على  اأقيمت  التي  الإ�صالمية  واجلامعة 
مرتمربع, وذلك �صنة )1٩٨٠م( ويف هذه اجلامعة تدر�س اللغة العربية 

وال�صريعة الإ�صالمية. 
كوريا عن طريق  اإىل  فقد دخل  �صيئول,  الإ�صالم يف  اأما م�صرية 
احلرب الكورية بني ال�صمال واجلنوب بف�صل الوعاظ الأتراك امل�صلمني 
الذين �صاحبوا اجلي�س الرتكي امل�صاهم بقوات الأمم املتحدة بني عامي 
)1٩٥٠م( اإىل �صنة )1٩٥3م(, فكان الإ�صالم هو اآخر الديانات العاملية 
الكوريني  امل�صلمني  تاأ�صي�س احتاد  الكوريون. ومت  التي اعتنقها  الكبرية 
حديًثا �صنة )1٩6٠م(, ون�صطت حركة اعتناق الإ�صالم بف�صل انت�صار 
الكورية يف  العربية وامل�صاريع  الكوريني يف الأقطار  املهند�صني والعمال 

الدول العربية فانت�صر الإ�صالم يف كوريا. 
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جاكوفا

تقع مدينة جاكوفا يف اإقليم كو�صفو, الذي كان تابًعا ليوغ�صالفيا 
�صابًقا. ت�صتهر هذه املدينة بالزراعة, ومن اأ�صهر حما�صيلها الأرز والذرة, 
ال�صكان  يعمل  كما  والفواكه,  واخل�صراوات  وال�صعري,  والقمح  والتبغ, 
هذه  وت�صتهر  فيها.  املراعي  وخ�صوبة  لتوافر  واملاعز؛  الأغنام  برعي 
املدينة مبناجم الزنك واملاغن�صيوم والكروم, الذي ا�صتغلته يوغ�صالفيا 
امل�صلم  الألباين  ال�صعب  واإهمال  ال�صربي  ال�صعب  ول�صالح  ل�صاحلها 
ي�صتطيع  ل  الأعياد  حتى  الدينية,  �صعائره  اإقامة  من  ومنعه  وحماربته 
امل�صلم الألباين القيام بها اأو اأن يعطل عن العمل فيها, خا�صة يف املدن, 
اإمنا يف القرى البعيدة ميكن, لكن ب�صكل خفي, اأما الآن فقد ثار ال�صعب 
الإقليم  ويطور  ليعمل  ال�صرب؛  التام عن  بال�صتقالل  وطالب  الألباين 
الذي  الفحم احلجري  وتوافر  ال�صناعة  املهمة يف  باملعادن  غناه  رغم 
ا باحلرف اليدوية وال�صناعات  ي�صتخدم يف التعدين, يعمل ال�صكان اأي�صً

التقليدية.
ت�صتهر املدينة مب�صاجدها الإ�صالمية ومدار�صها التي تهتم بالدين 

والتعاليم الإ�صالمية. 

كوالملبور

تقع على م�صيق ملقا الذي يف�صلها عن جزيرة �صومطرة واملحيط 
الغربية,  ماليزيا  وعا�صمة  الحتادية,  ماليزيا  عا�صمة  هي  الهندي. 

والعا�صمة الإقليمية لولية �صيلغور, وتعترب من اأكرب املدن املاليزية. 
جتاري  مرفاأ  وهي  املاليزية,  املدن  اأكرب  باأنها  كوالملبور  تتميز 
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مهم ي�صتخدم لت�صدير املطاط والق�صدير, ومطارها �صوباجن من اأرقى 
مطارات العامل. 

ا, ومقر احلكومة واملوؤ�ص�صات  كما تعترب مركًزا جتاريًّا وماليًّا مهمًّ
العالية  بعماراتها  وتتميز  وال�صفارات,  وال��وزارات  والعامة  احلكومية 
الفخمة وناطحات ال�صحاب, كما ت�صتهر ب�صناعة ال�صفن ويعمل اأهلها 
ب�صيد الأ�صماك, ومن اأ�صهر معاملها واآثارها الإ�صالمية امل�صجد الوطني 
الكبري نيجارا ذو القبة ال�صينية الطراز واملئذنة الفارغة الطول, ومن 
للغة  ق�صًما  ت�صم  والتي  الوطنية  اجلامعة  والثقافية  معاملها احل�صارية 
العربية وكلية الدرا�صات الإ�صالمية, والذي ت�صم ق�صم ال�صريعة, وق�صم 

اأ�صول الدين والفل�صفة. 
جنوب  يف  الإ�صالمية  للدعوة  الإقليمي  املجل�س  كوالملبور  ويف 
فداًنا,   )4٧( تبلغ  املقر  هذا  وم�صاحة  الهندي,  واملحيط  اآ�صيا  �صرق 
ومن املظاهر الدينية يف كوالملبور اأن امل�صلمني يحتفلون بعيدي الفطر 
والأ�صحى, وبيوم املولد النبوي يف ا�صتاد مرديكان, وهو ملعب احلرية, 
اآيات القراآن الكرمي والأنا�صيد الدينية ويعقب ذلك م�صرية  حيث تتلى 
امل�صجد  باجتاه  الإ�صالمية  للدول  وال�صفراء  احلكام  قبل  من  �صعبية 

الوطني الكبري, حيث توؤدى ال�صلوات وتقبل التهاين. 
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النيجر الإ�سالمية

اأغادي�س:
تقع مدينة اأغادي�س يف النيجر يف و�صط البالد على الطريق بني 
من  ا  مهمًّ ا  قدميًّ جتاريًّا  مركًزا  تعترب  وزندر.  وطاوا  العا�صمة,  نيامي 
خاللها  من  يتم  ال��ط��وارق,  بالد  و�صط  ال�صحراء  يف  التجارة  مراكز 
املجاورة  املدن  اإىل  ال�صتهالكية  واملنتجات  ال�صلع  وت�صدير  ا�صترياد 
واإليها. وكان فيها مقر ال�صلطان, وهي مركز ديني اإ�صالمي مهم يتم من 
خالله تدري�س الدين الإ�صالمي واللغة العربية وحتفيظ القراآن الكرمي. 
ال�صياح من كل  التاريخية, وهي مق�صد  ال�صهري مبئذنته  امل�صجد  فيها 
مكان. ميتاز �صكان هذه املدينة و�صواحيها بالب�صاطة والتم�صك بالدين 
الإ�صالمي ويعملون زراعة احلبوب والذرة وتربية املا�صية وال�صناعات 

التقليدية واحلرف اليدوية التي يقوم بها بع�س ال�صكان. 

ِبنني

تقع مدينة ِبنني يف و�صط غرب نيجرييا. ت�صتهر بالزراعة والتي 
الف�صتق,  الكاكاو,  حما�صيلها  ومن  البالد  يف  القت�صاد  عماد  تعترب 
الأرز, ق�صب ال�صكر, والقطن, املاجنو, الأنانا�س واخل�صراوات, وجوز 
املراعي  لتوافر  املا�صية  فيها  تربى  كما  النخيل,  املطاط  اأ�صجار  الهند 
اخل�صبة, وفيها العديد من ال�صناعات الغذائية, والكيماوية, واحلرف 

اليدوية وال�صناعات التقليدية, ومواد البناء. 
وقد  الزجنية",  ِبنني  "مملكة  ِبنني عا�صمة مملكة قدمية  كانت 
ها يف القرن ال�صابع  ازدهرت على �صفاف نهر النيجر, وبلغت اأوج عزِّ
ع�صر للميالد, وامتازت بتنظيمها العمراين, وكانت لها ح�صارة متقدمة 
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وثقافية رائعة ظهرت يف متاثيل الربونز والعاج, وهي منط كال�صيكي 
وامل��راك��ز  الإ�صالمية  وال��راب��ط��ات  امل�صاجد  م��ن  العديد  فيها  رف��ي��ع, 
الإ�صالمية التي تدر�س اللغة العربية, ويتم فيها حتفيظ القراآن الكرمي. 

الهند الإ�سالمية

اأحمد اأباد:
تقع مدينة اأحمد اأباد على خط ال�صرطان يف غرب البالد يف �صهل 
بزراعة  ت�صتهر  الغربية.  غجرات  ولية  عا�صمة  وهي  وا�صع,  منب�صط 
املثمرة من خمتلف  والأ�صجار  منها احلبوب  املهمة,  الزراعية  الغالت 
التي  املهمة  ال�صناعات  ومن  ال�صكر,  وق�صب  والقطن  والأرز  الأن��واع, 
ت�صتهر بها: �صناعة تعليب املواد الغذائية والتعدين والآلت وال�صيارات, 
يوجد  كما  بتجارتها..  ا  اأي�صً وت�صتهر  املهمة,  ال�صناعات  من  وغريها 
فيها الكثري من الآثار الإ�صالمية والعديد من امل�صاجد الرائعة التي تعود 
اإىل القرن اخلام�س ع�صر للميالد, واأ�صهر م�صاجدها امل�صجد اجلامع, 
اآية يف الفن والإب��داع. وقد تطورت العا�صمة يف عهد حممود �صاه  وهو 
الأول املتوفى �صنة )1٥11م( �صاد�س �صالطني غجرات واأ�صهرهم, اإىل 
مركز علمي اإ�صالمي كبري. كما ت�صتهر بجامعاتها ومعاهدها ال�صهرية 
التي يتم فيها تلقي العلوم املختلفة. وفيها الفنادق ال�صخمة والعمارات 
وفيها  املغويل,  والإ�صالمي  الهندي  الطابع  عليها  يغلب  والتي  ال�صاهقة 
العلوم  وتدري�س  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  ومراكز  الإ�صالمية  املدار�س 

الإ�صالمية. 
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اأغرا:
تقع مدينة اأغرا الهندية ال�صهرية على جمنة بولية اأوتر برادي�س 

جنوب مدينة نيودلهي العا�صمة. 
�صاه جهان,  اإىل  اأكرب  املغول يف عهد  اأغرا عا�صمة  مدينة  كانت 
وهي الآن عا�صمة الثقافة الإ�صالمية يف الهند, فيها امل�صاجد الرائعة, 
واأبرز معاملها واآثارها �صريح تاج حمل, الذي ُبني يف القرن ال�صابع ع�صر 
للميالد, اأقامه الإمرباطور �صاه جهان لزوجته امللقبة مبمتاز حمل �صنة 
الفنون  روائع  ومن  املغولية  املعمارية  الآثار  اأ�صهر  وهو من  )1631م(, 
الإ�صالمية العاملية, اأما اأ�صهر م�صاجدها فهو م�صجد اللوؤلوؤة ذو القباب 
املدببة والأ�صاطني والأفاريز املنمنمة, ويعود تاريخ بنائه اإىل عهد �صاه 

جهان. وا�صتمر بناوؤه �صبع �صنوات من �صنة )1646م - 163٥م(. 

حيدر اأباد:
تقع مدينة حيدر اأباد يف ه�صبة الدكن, وهي اأ�صهر مدن الدكن 
يف الهند, وعا�صمة ولية اندرابراد�س. تقع يف �صواحيها مدينة �صكوندر 
الطائرات  �صناعة  اأهمها  جًدا,  متطورة  �صناعة  فيها  الع�صكرية.  اأباد 
والأ�صلحة, وال�صيارات والآلت والتعدين, و�صناعة الأغذية, واملن�صوجات 
العلمية وخمترباتها  اأبحاثها  ت�صتهر مبراكز  كما  واحلريرية,  القطنية 
زراعة  اإىل  اإ�صافة  القدمية,  الر�صم  مدر�صة  وفيها  العامة.  وجامعاتها 
بع�س املحا�صيل املهمة فيها وتربية املا�صية حول �صواحيها ويف جماري 
املهمة  الإ�صالمية  والآث��ار  واملعاهد  امل�صاجد  من  العديد  فيها  الأودي��ة. 

ذات الطراز الرائع واملزخرف واجلميل. 
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مدرا�س:
مدرا�س مدينة هندية �صاحلية تقع يف اجلنوب ال�صرقي من الهند, 
وتعترب من اأهم املرافئ املهمة التجارية التي يتم منها ت�صدير القطن, 
ال�صناعات  العديد من  فيها  واملاغن�صيوم.  واجللود,  والتبغ,  والف�صتق, 
وفني  وثقايف  جت��اري  مركز  وهي  املهمة,  اليدوية  واحل��رف  التقليدية 
ال�صرقي  ال�صاحل  على  الهندية  امل��دن  اأجمل  من  فهي  مهم؛  و�صياحي 
للهند, وقد كانت اأهم مراكز جتارة �صركة الهند ال�صرقية فيها العديد 
من الآثار واملعابد القدمية وامل�صاجد واملعاهد والآثار الإ�صالمية. كما 
العلوم,  خمتلف  تلقي  فيها  يتم  والتي  ال�صهرية  جامعتها  فيها  يوجد 
والعلمية  التكنولوجية  الأبحاث  العلمية ومراكز  اإىل خمترباتها  اإ�صافة 

املتطورة. 
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درو�س نحتاج اإليها

هناك العديد من الدرو�ض التي نتعلمها يف احلياة، بل كثرًيا ما متر بنا 
درو�ض عدة يف وقت واحد.. فهل ا�شتفدنا منها؟!!

لذا.. كان ول بد واأن نركز على درو�ض مهمة نحتاج اإىل الوقوف معها، 
والإن�شات اإليها، والقتبا�ض من ِعربها؛ لعلها تفيدنا يف دنيانا واأخرانا.
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من درو�س الهجرة وفوائدها

لقد بعث اهلل نبينا حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص بدعوة متالأ القلوب نوًرا, وت�صرق 
فا�صالت,  ون�صاء  قبولها رجال عقالء,  اإىل  ف�صابق  ر�صًدا,  العقول  بها 

و�صبيان ما زالوا على فطرة اهلل.
وبقيت تلك الدعوة على �صيء من اخلفاء, وكفار قري�س ل يلقون 
لها باًل, فلما �صدع بها ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأغاظ امل�صركني, وحفزهم على 
هي  و�صيلة  اأيديهم  يف  فوجدوا  �صبيلها,  عن  وال�صد  الدعوة,  مناواأة 
اإىل ظلمات  اأن يفتنوا املوؤمنني, وي�صوموهم �صوء العذاب؛ حتى يعودوا 
ال�صرك, وحتى يرهبوا غريهم ممن حتدثهم نفو�صهم بالدخول يف دين 

القّيمة.
اأما امل�صلمون, فمنهم من كانت له قوة من نحو ع�صرية, اأو حلفاء 
وه��وؤلء هم  امل�صت�صعفون,  ومنهم  ب��اأذى,  اإليه  يد متتد  كل  يكفون عنه 

الذين و�صلت اإليهم اأيدي امل�صركني, وبلغوا يف تعذيبهم كل مبلغ.
يف  ولي�س  البالء,  من  اأ�صحابه  يقا�صيه  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول  راأى  وملا 
اأذن لهم بالهجرة اإىل احلب�صة, ثم اإىل  ا�صتطاعته حينئٍذ حمايتهم - 

املدينة, ثم حلق بهم يف املدينة.
وي�صتفيد  باهرة,  ِحكًما  فيها  يلحظ  النبوية  الهجرة  يف  والناظر 
درو�ًصا عظيمة, وي�صتخل�س فوائد جّمة يفيد منها الأفراد, وتفيد منها 

الأمة بعامة.
فمن ذلك على �صبيل الإجمايل ما يلي: 

1- �صرورة اجلمع بني الأخذ بالأ�صباب والتوكل على اهلل: ويتجلى 
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ذلك من خالل ا�صتبقاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعلي واأبي بكر - ر�صي اهلل عنهما - 
معه, حيث مل يهاجرا اإىل املدينة مع امل�صلمني, فاأبو بكر - ر�صي اهلل 

عنه - �صحبه يف الرحلة.
ويتجلى كذلك يف ا�صتعانته بعبداهلل بن اأريقط الليثي, حيث كان 

خبرًيا ماهًرا بالطريق. 
ويتجلى كذلك يف كتم اأ�صرار م�صريه, اإل من لهم �صلة ما�صة, ومع 

ذلك فلم يتو�صع يف اإطالعهم اإل بقدر العمل املنوط بهم. 
اإليها, بل كان  الأ�صباب وغريها, مل يكن ملتفًتا  بتلك  اأخذه  ومع 

قلبه مطوًيا على التوكل على اهلل - عز وجل - . 
فما  ال�صخ�صية:  الأغرا�س  وال�صالمة من  الإخال�س  2- �صرورة 
نباهة  الدعوة  بهذه  فيطلب  خاماًل,   - وال�صالم  ال�صالة  عليه   - كان 
الدعوة  بهذه  فيبغي  العي�س,  ب�صطة  ا على  وما كان مقاًل حري�صً �صاأن, 
ثراًء, فاإن عي�صه يوم كان الذهب ي�صب يف م�صجده ركاًما كعي�صه يوم 

كان يالقي يف �صبيل الدعوة اأذًى كثرًيا. 
3- العتدال حال ال�صراء وال�صراء: فيوم خرج - عليه ال�صالة 
وال�صالم - من مكة مكرًها مل يخنع, ومل يذل, ومل يفقد ثقته بربه, وملا 
فتح اهلل عليه ما فتح, واأقر عينه بعّز الإ�صالم وظهور امل�صلمني مل يط�س 
زهًوا, ومل يتعاظم تيًها, فعي�صته يوم اأخرج من مكة كارًها كعي�صته يوم 
دخلها فاحًتا ظافًرا, وعي�صته يوم كان يف مكة يالقي الأذى من �صفهاء 
واأطلت على ممالك  العربية,  اأظلت رايته البالد  الأحالم كعي�صته يوم 

قي�صر ناحية تبوك. 
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4- اليقني باأن العاقبة للتقوى وللمتقني: فالذي ينظر يف الهجرة 
بادئ الراأي يظن اأن الدعوة اإىل زوال وا�صمحالل.

العاقبة  اأن  يف  وا�صًحا  در�ًصا  تعطي  حقيقتها  يف  الهجرة  ولكن 
للتقوى وللمتقني. 

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يعلم ب�صريته املجاهد يف �صبيل احلق اأنه ثبت يف وجه 
اأ�صياع الباطل, ول يهن يف دفاعهم, وتقومي عوجهم, ول يهوله اأن تقبل 
يكون  فقد  ورجالهم,  بخيلهم  ويجلبوا  باأ�صهم,  في�صتد  عليهم,  الأي��ام 
�صربوا  للذين  هي  فاإمنا  العاقبة  اأما  �صولة,  ولأ�صياعه  جولة,  للباطل 

والذين هم م�صلحون. 
٥- ثبات اأهل الإميان يف املواقف احلرجة: ويبدو ذلك يف جواب 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص لأبي بكر - ر�صي اهلل عنه - ملا كان يف الغار.
وذلك ملا قال اأبو بكر: واهلل يا ر�صول اهلل لو اأن اأحدهم نظر اإىل 
مو�صع قدمه لأب�صرنا, فاأجابه النبي ملسو هيلع هللا ىلص مطمئًنا له: »ما ظنك باثنني 

اهلل ثالثهما؟«. 
فهذا َمثل من اأمثلة ال�صدق والثبات, والثقة باهلل, والتكال عليه 
عند ال�صدائد, واليقني باأن اهلل لن يتخلى عنه يف تلك ال�صاعات احلرجة.
هذه حال اأهل الإميان, بخالف اأهل الكذب والنفاق, فهم �صرعان 
ما يتهاوون عند املخاوف وينهارون عند ال�صدائد, ثم ل جتد لهم من 

دون اهلل وليًّا ول ن�صرًيا. 
حال  من  املعنى  هذا  ويوؤخذ  اهلل:  حفظه  اهلل  حفظ  من  اأن   -6
يخرجوه,  اأو  يقتلوه,  اأو  ليعتقلوه,  قري�س  زعماء  به  ائتمر  ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
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بينهم  ال��رتاب, وخرج من  اأن حثا يف وجوههم  فاأجناه اهلل منهم بعد 
�صليًما معافى.

ما  واأع��ظ��م  اهلل,  حفظه  اهلل  حفظ  فمن  ما�صية,  �ُصّنة  وه��ذه 
يحفظ به اأن يحفظ يف دينه, وهذا احلفظ �صامل حلفظ البدن, ولي�س 
البتة, فقد ي�صاب يف  اإليه  اأن يع�صم الإن�صان, فال يخل�س  بال�صرورة 
بدنه, اأو عر�صه, اأو ماله لرتفع درجاته وتقال عرثاته, لكن ال�صاأن كل 

ال�صاأن يف حفظ الدين والدعوة. 
٧- اأن الن�صر مع ال�صرب" فقد كان هنيًّا على اهلل - عز وجل - 
بها  يوؤخذ  البتالء  �ُصّنة  لكنها  ملسو هيلع هللا ىلص جملة,  النبي  الأذى عن  اأن ي�صرف 
النبي الأكرم ملسو هيلع هللا ىلص؛ لي�صتبني �صربه, ويعظم عند اهلل اأجره, وليعلم دعاة 
الإ�صالح كيف يقتحمون ال�صدائد, وي�صربون على ما يالقون من الأذى 

�صغرًيا كان اأم كبرًيا.
كان  فلقد  بالإح�صان:  الإ�صاءة  ومالقاة  احللم,  اإىل  احلاجة   -٨
اأذًى كثرًيا,  ملسو هيلع هللا ىلص يلقى يف مكة قبل الهجرة من الطغاة, والطغام  النبي 

في�صرب عنه �صفًحا, اأو عفًوا. 
وملا عاد اإىل مكة فاحًتا ظافًرا عفا و�صفح عمن اأذاه.

٩- ا�صتبانة اأثر الإميان: حيث رفع امل�صلمون روؤو�صهم به, و�صربوا 
على ما واجهوه من ال�صدائد, ف�صارت مظاهر اأولئك الطغاة حقرية يف 

نفو�صهم.
1٠- انت�صار الإ�صالم وقوته: وهذه من فوائد الهجرة, فلقد كان 
الإ�صالم يف مكة مغموًرا ب�صغب الباطل, وكان اأهل احلق يف بالء �صديد, 
فجاءت الهجرة, ورفعت �صوت احلق على �صخب الباطل, وخل�صت اأهل 
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احلق من ذلك البالء اجلائر, واأورثتهم حياة عزيزة, ومقاًما كرمًيا. 
ترك  فلما  منه:  خ��رًيا  اهلل  عو�صه  هلل  �صيًئا  ت��رك  من  اأن   -11
املهاجرون ديارهم, واأهليهم, واأموالهم التي هي اأحب �صيء اإليهم, ملا 
تركوا ذلك كله هلل, عو�صهم اهلل باأن فتح عليهم الدنيا, ومّلكهم �صرقها 

وغربها. 
12- قيام احلكومة الإ�صالمية, واملجتمع امل�صلم. 

13- اجتماع كلمة العرب, وارتفاع �صاأنهم. 
14- التنبيه على ف�صل املهاجرين والأن�صار. 

الإ�صالم  1٥- ظهور مزية املدينة: فاملدينة مل تكن معروفة قبل 
ب�صيء من الف�صل على غريها من البالد, واإمنا اأحرزت ف�صلها بهجرة 
امل�صطفى - عليه ال�صالة وال�صالم - واأ�صحابه اإليها, وبهجرة الوحي 
وبهذا ظهرت مزايا  النعمة,  واأمت  الدين,  اأكمل اهلل  اإىل ربوعها, حتى 

املدينة, واأفردت امل�صنفات لذكر ف�صائلها ومزاياها. 
فقد  الهجرة على ذلك,  دلت  فقد  النبوية:  الرتبية  �صالمة   -16
�صار ال�صحابة موؤهلني لال�صتخالف, وحتكيم �صرع اهلل, والقيام باأمره, 

واجلهاد يف �صبيله. 
1٧- التنبيه على عظم دور امل�صجد يف الأمة: ويتجلى ذلك يف اأول 
لتظهر  امل�صجد؛  بني  املدينة, حيث  فور و�صوله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  به  قام  عمل 
فيه �صعائر الإ�صالم التي طاملا حوربت, ولتقام فيه ال�صلوات التي تربط 
امل�صلم برب العاملني, وليكون منطلًقا جليو�س العلم, والدعوة واجلهاد. 
1٨- التنبيه على عظم دور املراأة: ويتجلى ذلك من خالل الدور 
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الذي قامت به عائ�صة, واأختها اأ�صماء - ر�صي اهلل عنهما - حيث كانتا 
نعم النا�صر واملعني يف الهجرة؛ فلم يخذل اأبيهما اأبا بكر - ر�صي اهلل 
ومل  لأحد,  الرحلة  �صر  يف�صيا  ومل  املغامرة,  بخطر  علمهما  مع   - عنه 

يتوانيا يف جتهيز الراحلة جتهيًزا كاماًل, اإىل غري ذلك مما قامتا به. 
1٩- عظم دور ال�صباب يف ن�صرة احلق: ويتجلى ذلك يف الدور 
الذي قام به علي بن اأبي طالب - ر�صي اهلل عنه - حني نام يف فرا�س 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليلة الهجرة.
اهلل  ر�صي   - بكر  اأبي  بن  عبداهلل  به  قام  ما  ويتجلى من خالل 
عنهما -؛ حيث كان ي�صتمع اأخبار قري�س, ويزود بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأبا بكر 

- ر�صي اهلل عنه -.
2٠ ح�صول الأخوة, وذوبان الع�صبيات. 

هذه بع�س الدرو�س والفوائد من الهجرة, على �صبيل الإجمال. 

در�س: من ترك �سيًئا هلل عو�سه اهلل خرًيا منه

القلوب,  يف  ومتكن  وا�صتيالء  النفو�س,  على  �صلطان  لل�صهوات 
ومن  كفاه,  اهلل  اتقى  من  لكن  ع�صري,  منها  واخلال�س  عزيز,  فرتكها 

ا�صتعان به اأعانه: زب ہ ہ ہ ھ ھ ھھ رب )الطالق: 3(. 
واإمنا يجد امل�صقة يف ترك املاألوفات والعوائد من تركها لغري اهلل, 
اأول وهلة؛  اإل  ا هلل فاإنه ل يجد يف تركها م�صقة  اأما من تركها خمل�صً
ليمتحن اأ�صادق يف تركها اأم كاذب؟.. فاإن �صرب على تلك امل�صقة قلياًل 
اإىل  النف�س  وتاقت  املحرم,  يف  الرغبة  ازدادت  وكلما  ل��ّذة,  ا�صتحالت 
للوقوع فيه - عظم الأجر يف تركه, وت�صاعفت  فعله, وكرثت الدواعي 
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املثوبة يف جماهدة النف�س على اخلال�س منه.
ل  كان  اإذا  ال�صهوات,  اإىل  بطبعه  الإن�صان  ميل  التقوى  ينايف  ول 
يغ�صاها ويجاهد نف�صه على بغ�صها, بل اإن ذلك من اجلهاد ومن �صميم 

التقوى.
ثم اإن من ترك هلل �صيًئا عّو�صه اهلل خرًيا منه. والعو�س من اهلل 
وطماأنينة  وحمبته,  باهلل,  الأن�س  به:  يعو�س  ما  واأج��ل  خمتلفة,  اأن��واع 
القلب بذكره, وقوته, ون�صاطه, ور�صاه عن ربه - تبارك وتعاىل - مع 
ما يلقاه من جزاء يف هذه الدنيا, ومع ما ينتظره من اجلزاء الأوفى يف 

العقبى.
مناذج لأمور من تركها هلل عو�صه اهلل خرًيا منها: 

1- من ترك م�صاألة النا�س ورجاءهم, واإراقة ماء الوجه اأمامهم, 
حرية  فرزقه  ت��رك,  مما  خ��رًيا  عو�صه  �صواه,  دون  باهلل  رج��اءه  وعلق 
القلب وعزة النف�س, وال�صتغناء عن اخللق "ومن يت�صرب ي�صربه اهلل, 

ومن ي�صتعفف يعفه اهلل". 
2- ومن ترك العرتا�س على قدر اهلل, ف�صلم لربه يف جميع اأمره, 
رزقه اهلل الر�صا واليقني, واأراه من ح�صن العاقبة ما ل يخطر له ببال. 
ال�صرب  اهلل  رزق��ه  وال�صحرة,  للعرافني  الذهاب  ت��رك  وم��ن   -3

و�صدق التوكل, وحتقق التوحيد.
4- ومن ترك التكالب على الدنيا, جمع اهلل له اأمره, وجعل غناه 

يف قلبه, واأتته الدنيا وهي راغمة. 
٥- ومن ترك اخلوف من غري اهلل, واأفرد اهلل وحده باخلوف,�صلم 
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وب��رًدا  اأمًنا  خماوفه  ف�صارت  �صيء,  كل  من  اهلل  واأمنه  الأوه��ام,  من 
و�صالًما.

اإىل  ياأتي ويذر, ُهدي  6- ومن ترك الكذب, ولزم ال�صدق فيما 
النا�س, ف�صودوه,  ل�صان �صدق بني  الرب, وكان عند اهلل �صديًقا, ورزق 

واأ�صاخوا ال�صمع لقوله. 
ِمن له بيت يف رب�س اجلنة,  ا, �صُ ٧- ومن ترك املراء واإن كان حمقًّ
و�صلم من �صر اللجاج واخل�صومة, وحافظ على �صفاء قلبه, واأمن من 

ك�صف عيوبه. 
٨- ومن ترك الغ�سَّ يف البيع وال�صراء, زادت ثقة النا�س به, وكرث 

اإقبالهم على �صلعته. 
٩- ومن ترك الربا, وك�صب اخلبيث, بارك اهلل يف رزقه, وفتح له 

اأبواب اخلريات والربكات. 
فرا�صة �صادقة,  املحرم, عو�صه اهلل  اإىل  النظر  ترك  ومن   -1٠

ونوًرا وجالء, ولذة يجدها يف قلبه. 
النا�س,  اأحبه  وال�صخاء,  التكرم  واآث��ر  البخل,  ت��رك  وم��ن   -11
ال�صدر,  و�صيق  والغم  الهم  من  و�صلم  اجلنة,  ومن  اهلل  من  واق��رتب 

مئ  حئ  جئ  ی  زب  الف�صيلة  وم��رات��ب  الكمال  م���دارج  يف  وت��رق��ى 
ىئ يئ جب رب )احل�صر: ٩(. 

12- ومن ترك الكرب, ولزم التوا�صع, كمل �صوؤدده, وعال قدره, 
وتناهى ف�صله, قال ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه م�صلم يف ال�صحيح: »من توا�صع هلل 

رفعه«. 
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13- ومن ترك املنام ودفاأه ولذته, وقام ي�صلي له - عز وجل - , 
عو�صه اهلل فرًحا ون�صاًطا, واأن�ًصا.

اأعانه  كافة,  وامل��خ��درات  وامل�صكرات  التدخني,  ترك  ومن   -14
اهلل واأمده باألطاف من عنده, وعو�صه �صحة و�صعادة حقيقية, ل تلك 

ال�صعادة الوهمية العابرة. 
عو�صه  ذلك,  على  قدرته  مع  والت�صفي  النتقام  ترك  ومن   -1٥
الطماأنينة  العفو من  القلب؛ ففي  ال�صدر, وفرًحا يف  ان�صراًحا يف  اهلل 
وال�صكينة واحلالوة و�صرف النف�س وعزها, وترفعها ما لي�س �صيء منه 

يف املقابلة والنتقام. 
قال ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه م�صلم: »وما زاد اهلل عبًدا بعفو اإل عًزا«.

16- ومن ترك �صحبة ال�صوء التي يظن اأن بها منتهى اأن�صه, وغاية 
�صروره, عو�صه اهلل اأ�صحاًبا اأبراًرا, يجد عندهم املتعة والفائدة, وينال 

جراء م�صاحبتهم ومعا�صرتهم خريي الدنيا والآخرة. 
1٧- ومن ترك كرثة الطعام, �صلم من البطنة, و�صائر الأمرا�س, 

لأن من اأكل كثرًيا �صرب كثرًيا, فنام كثرًيا, فخ�صر كثرًيا.
1٨- ومن ترك املماطلة يف الدين, اأعانه اهلل, و�صدد عنه, بل كان 

حًقا على اهلل عونه. 
وكرامتها,  عزتها  نف�صه  على  حفظ  الغ�صب,  ت��رك  وم��ن   -1٩
املتقني  زم���رة  ودخ���ل يف  ال��ن��دم,  ومغبة  الع��ت��ذار  ذل  ع��ن  بها   ون���اأى 

زب ٿ ٿ رب )اآل عمران: 134(.

»ل  قال:  اأو�صني!  ر�صول اهلل,  يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإىل  جاء رجل 
تغ�صب« رواه البخاري. 
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قال املاوردي - رحمه اهلل - : "فينبغي لذي اللب ال�صوي واحلزم 
�صرته  دواع��ي  ويقابل  في�صدها,  بحلمه  الغ�صب  قوة  يتلقى  اأن  القوي 

بحزمه فريدها؛ ليحظى باأجل اخلرية, وي�صعد بحميد العاقبة". 
وعن اأبي عبلة قال: غ�صب عمر بن عبدالعزيز يوًما غ�صًبا �صديًدا 
على رجل, فاأمر به, فاأح�صر وجرد, و�صد يف احلبال, وجيء بال�صياط, 
فقال: خلوا �صبيله, اأما اإين لول اأن اأكون غ�صبان ل�صوؤتك, ثم تال قوله  

- تعاىل - : زب ٿ ٿ رب)اآل عمران: 134(.
لعيوبهم  والتعر�س  النا�س  اأع��را���س  يف  الوقيعة  ت��رك  وم��ن   2٠

ومغامزهم - عو�س بال�صالمة من �صرهم, ورزق التب�صر يف نف�صه. 
قال الأحنف بن قي�س - ر�صي اهلل عنه -: "من اأ�صرع اإىل النا�س 

فيما يكرهون قالوا فيه ما ل يعلمون". 
فتتخذ  للعيوب  والتعر�س  "اإياك  ولدها:  تو�صي  اأعرابية  وقالت 
اعتورت  وقلما  ال�صهام,  كرثة  على  الغر�س  يثبت  األ  وخليق  ا,  غر�صً

ا حتى يهي ما ا�صتد من قوته".  ال�صهام غر�صً
قال ا ل�صافعي - رحمه اهلل -: 

ورًع�������ا  م�����وؤم�����ًن�����ا  ك�������ان  اإن  امل��������رء 
اأ���ص��غ��ل��ه ع���ن ع���ي���وب ال������ورى ورع���ه 

ك���م���ا ال�������ص���ق���ي���م ال���ع���ل���ي���ل اأ����ص���غ���ل���ه 
ع����ن وج������ع ال���ن���ا����س ك���ل���ه���م وج��ع��ه 

21- ومن ترك جماراة ال�صفهاء, واأعر�س عن اجلاهلني, حمى 
عر�صه, واأراح نف�صه, و�صلم من �صماع ما يوؤذيه زب ڄ ڃڃ  ڃ 

ڃ چ چ چ رب)الأعراف(.
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22- ومن ترك احل�صد, �صلم من اأ�صراره املتنوعة؛ فاحل�صد داء 
ع�صال و�صم قتَّال, وم�صلك �صائن وخلق لئيم, ومن لوؤم احل�صد اأنه موكل 
بالأدنى فالأدنى من الأقارب, والأْكفاء واخللطاء, واملعارف والإخوان. 

احل�صود,  من  اأ�صبه مبظلوم  ظاملًا  راأيت  ما  احلكماء:  بع�س  قال 
نف�س دائم, وهم لزم, وقلب هائم.

23- ومن �صلم من �صوء الظن بالنا�س, �صلم من ت�صو�س القلب, 
وا�صتغال الفكر, فاإ�صاءة الظن تف�صد املودة, وجتلب الهم والكدر؛ ولهذا 

حذرنا اهلل - عز وجل - منها فقال: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀڀ  رب )احلجرات: 12(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإياكم والظن, فاإن الظن اأكذب احلديث« رواه البخاري 
وم�صلم. 

واأقبل على اجلد والعمل, علت  اأطرح الدعة والك�صل,  24- ومن 
همته, وبورك له يف وقته, فنال اخلري الكثري يف الزمن الي�صري.

وم���ن ه��ج��ر ال���ل���ذات ن���ال امل��ن��ى وم��ن
اأك����ّب ع��ل��ى ال���ل���ذات ع�����س ع��ل��ى اليد

2٥- ومن ترك طلب ال�صهرة وحب الظهور, رفع اهلل ِذكره, ون�صر 
ف�صله, واأتته ال�صهرة جتّر اأذيالها. 

عنه,  اهلل  ر�صي   - بوالديه  ا  ب��ارًّ فكان  العقوق,  ترك  ومن   -26
ورزقه اهلل الأولد الأبرار واأدخله اجلنة يف الآخرة. 

واتقى  اإليهم,  وتودد  فوا�صلهم,  اأرحامه,  ترك قطيعة  ومن   -2٧
اهلل فيهم, ب�صط اهلل له يف رزقه, ون�صاأ له يف اأثره, ول يزال معه ظهري 
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من اهلل ما دام على تلك ال�صلة. 
2٨- ومن ترك الع�صق, وقطع اأ�صبابه التي متده, وجترع غ�ص�س 
ال�صلو  رزق  بكليته,  اهلل  على  واأقبل  اأمره  بداية  البعاد يف  ونار  الهجر, 
وعّزة النف�س, و�صلم من اللوعة والذلة والأ�صر, وملئ قلبه حرية وحمبة 
هلل – - عز وجل - – تلك املحبة التي تلم �صعث القلب, وت�صد خلته, 
وت�صبع جوعته, وتغنيه من فقره؛ فالقلب ل ي�صر ول يفلح, ول يطيب ول 

ي�صكن, ول يطمئن اإل بعبادة ربه وحبه, والإنابة اإليه. 
والطالقة,  بالب�صر  وات�صف  والتقطيب,  العبو�س  ترك  ومن   -2٩

لنت عريكته, ورقت حوا�صيه, وكرث حمبوه, وقل �صانئوه. 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »تب�صمك يف وجه اأخيك �صدقة« اأخرجه الرتمذي, وقال: 

حديث ح�صن غريب.
قال ابن عقيل احلنبلي: الب�صر موؤن�س للعقول, ومن دواعي القبول, 

والعبو�س �صده. 
وباجلملة قمن ترك �صيًئا هلل, عو�صه اهلل خرًيا منه. 

درو�س مل نتعلمها يف املدر�سة!

يا �صديقي..
- لي�س كل ما يلمع ذهًبا, ول معظم من يبت�صم �صعيًدا, ول غالب 

من يدعو لك يوؤّمن قلبه على دعواه!!
- ل ي�صعقك املوقف..!, اإذا ما اأخل�صت نيتك لعمل �صيء مفيد 
من  بال�صوء  طالتك  قد   - الأي��دي  ورمب��ا   - الأل�صنة  اأن  ووج��دت  ونافع 
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الأقوال والزور من ال�صفات, و�صككت يف عملك وجهدك ورمبا نواياك..
فما من ر�صول اإل وذاق من كاأ�س اجلفاء والق�صوة, وما من م�صلح 
اإل وعانى وتاأمل, ومل اأطالع يف �صرية �صالح من ال�صاحلني اأن رجاًل قد 

اأجمعت على حمبته الب�صر, مهما كانت تقواه.
- يف احلياة �صتقف كثرًيا يف حرية, وقد و�صعت مبادئك يف كفة 
اأنت �صاحب  ب�صري يف كفة, وكنت  اأي كائن  لعاب  لها  ي�صيل  ومكا�صب 

القرار. 
توفيق  اإىل قنطار  اأن تختار, و�صدقني �صتحتاج  - فّكر مليا قبل 

وقنطار من الدعوات ال�صادقة, واألف األف قنطار من الثبات واليقني.
ما  ف��اإذا  يختربوا!,  مل  ما  �صرفاء  اأمناء  �صاحلون  الب�صر  كلًّ   -
واملدعي..  ال�صادق  والطالح, وظهر  ال�صالح  بان  و�صعوا يف المتحان 
اأقول كل الب�صر مبن فيهم اأنا واأنت, وهو وهي, فادُع اهلل معي اأن يرزقنا 

الثبات وقت المتحان.
- ل تندم على خري فعلته ومل جتد له �صدى على األ�صنة النا�س, 
اأو تتاأمل من قولة �صدق فتحت عليك باب امل�صاكل, فاهلل ل ين�صى واإن 
ن�صي النا�س اأو تنا�صوا, ول ي�صيع الأجر لأن النا�س اأ�صاعوه, كل معروف 
عليه,  ن  موؤمَّ احل�صنات  �صندوق  يف   - �صبحانه   - لديه  موجود  فعلته, 
اأو ينتق�س منه, اطمئن وافعل  اأو ي�صفهه,  اأن ي�صرقه,  اأحد  ل ي�صتطيع 

اخلري, ول يحزنك قول جاحد اأو �صفيه.
ا منك  - قد ينقدك النا�س؛ لعدم فهمهم ملا تقول ولي�س انتقا�صً
ومن �صخ�صك, فامالأ قلبك بال�صماحة والهدوء, وا�صكب ماًء مثلًجا على 
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روحك؛ كي تربد ول ت�صتعل, وو�صح راأيك مرة ثانية وثالثة وعا�صرة ول 
تتكرب على اأحد.

بطنك,  ج��وع  بها  ت�صد  �صريعة  وجبة  ت�صرتي  اأن  املمكن  من   -
لكنها لن تفيد ج�صمك اأو ذهنك؛ ذلك اأنها تفتقر اإىل القيمة الغذائية 
ببع�س  تناله  قد  ال��ذي  ال�صهل,  ال�صريع  النجاح  وكذلك  ال�صحيحة, 
احلظ, اأو ح�صن عر�صك للقليل الذي متلكه, �صتفرح به �صاعة اأو اأكرث, 

لكنه لن يكون لبنة �صاحلة يف �صجل اإجنازاتك.
- يقولون اإننا يف زمن الدعاية والت�صويق, ويوؤكدون اأنك �صتخ�صر 
اأيامنا  يف  وب�صدة  م�صاهد  اأم��ر  وهو  الفنني,  هذين  تتقن  مل  اإن  كثرًيا 
هذه... لكن اخلطر يف اأن تكون الدعاية لل�صيء اأكرب من ال�صيء نف�صه!.. 

اأن ي�صبح الكالم عن العمل اأعلى قامة من العمل ذاته...
الذي  الزائف  الربيق  وحمو  الأ�صياء,  تعرية  على  قادرة  فالأيام 

يحيطها, وحينها لن تفيدك الدعاية, ولن ميد لك الت�صويق يد العون.
- اأف�صح الأل�صنة هو ل�صان الإجناز, ل تتحدث كثرًيا عن نف�صك, 
و�صمعتك  �صريتك  عن  وتتنافح  عنك,  تتحدث  العظيمة  اأفعالك  دع 
وت�صول وجتول؛ كي تلفت نظر العامل اإليك ولعظمتك, فقط حتتاج اإىل 
اأن تعمل كثرًيا, وتخل�س كثرًيا, وتبذل العرق واجلهد ببذخ واإ�صراف, 
فهو  با�صمك,  الر�صمي  املتحدث  هو  عملك  ودع  متاًما,  ا�صمت  بعدها 

اأف�صح ل�صاًنا من مئات اخلطب الرنانة.
الو�صوح,  والثبات  الر�صوخ  حيث  ج��اف,  بقلم  مبادئك  اكتب   -

واكتب اآراءك بقلم ر�صا�س, حيث التعديل والت�صحيح واملراجعة!
واحرتم ممحاة الراأي الآخر, واأف�صح لها املجال لتمحو اآراء كنت 
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تتبناها اإذا ما ثبت لك زيفها اأو خطوؤها يوًما ما.
واعلم اأن اأ�صواأ ما ميكن اأن تفعله اأن تعك�س هذه املعادلة, فتكون 
اآراوؤك  تكون  اأو  وليلة,  يوم  بني  ما  وتكتب  مُتحى  ه�ّصة,  رخوة  مبادئك 

�صلبة ثابتة, فال حتتمل التعديل اأو التغيري مهما بدا لك خطاأها.
- ال�صيطان ل يحمل �صوكة, ولي�س له ذيل اأو قرنان, واإل ملا �صدقه 
وبوجه  حلة,  باأبهى  ياأتينا  ال�صيطان  امل�صحكة,  الهيئة  بتلك  وهو  اأحد 
اء, ي�صحبنا اإىل مق�صده بعذب الكلمات, ومبنطق يخيل على  ح�صن و�صّ

الكثريين.
بعد  نكت�صف  اأن  والكارثة  حبيب,  اأو  �صديق  �صورة  يف  ياأتينا  قد 

فوات الأوان اأنه يرتدي اآخر قناع كنا نتوقع اأنه ي�صكن خلفه!
- �صع البي�س كله يف �صلة واحدة.. وانتبه لها جيًدا.. دعك من 
نظرية و�صع البي�س يف �صالت خمتلفة. ف�صاحب )بالني( كما اأخربتني 

اأمي لي�س ب�صادق..
- من حقائق احلياة – املوؤملة للك�صولني – اأن املرء ل يح�صل على 

ما يريده, واإمنا على ما ي�صتحقه.

درو�س فكرية

- اإن مل نكت�صف كل يوم جانًبا من جوانب احلياة الغام�صة, ونفك 
ع�صنا  اأننا  ندعي  اأن  اأبًدا  ي�صح  ل  فاإننا  الغريبة,  طال�صمها  من  �صيًئا 

حياة كاملة �صحيحة.
- نوايا اآبائنا احل�صنة - رغم تقديرنا لها - ل ت�صتطيع اأن تغطي 
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ف�صاءنا الرتبوي, اأو تكفينا زاًدا يف مواجهة احلياة وحتدياتها.
اإليها؛  ن�صري  التي  الكربى  الغاية  على  اأعيننا  نثبت  اأن  يجب   -
ننميها  بل  الأوىل,  ن�صت�صغر اخلطوات  ول  ن�صتمد منها احلما�صة,  كي 

ونقويها بخطوات اأخرى تعزز من ر�صوخها.
وجعلهم  وا�صتعبادهم  الب�صر,  معظم  اإغواء  على  قادرة  الدنيا   -
وتعطيهم  وهمتهم  وطموحهم  اأيامهم,  خال�س  يعطونها  لديها,  اأجراء 

ا من متعها الزائفة الزائلة. بع�صً
- اإن امل�صلم يجب اأن يحب احلياة؛ كي ي�صتطيع العطاء, يجب اأن 
يتعامل معها بجدية ويعمرها ويجتهد يف جعلها اأجمل واأروع مما كانت 

مة, ولكن لي�س على ح�صاب العطاء الأخروي. قبل مقدِّ
ويلجمه بحنكة  ينطلق مرثثًرا,  ل�صانه كي ل  يوؤدب  الذي  املرء   -
وذكاء لهو امروؤ قد فعل الكثري يف �صبيل امتالكه القوة, فكم من كلمة 
األقاها �صاحبها يف غفلة من عقله ذهبت مباله و�صمعته .. ورمبا براأ�صه 

بعيًدا!
اأن ت�صعر باأن الب�صر للب�صر  - ل بد من حلظات نحتاج فيها اإىل 
واملوؤمن لأخيه, والإن�صان لن يقدر على العي�س دون اأخيه الإن�صان فيتحدث 
ويبوح, حتى اإذا ما اأخرج ما ب�صدره تنهد مرتاًحا, وعاد لوجدانه �صيء 

من الطماأنينة وراحة البال.
- اأعرف من الأ�صخا�س من ل ميلك القدرة على اختيار مالب�صه؛ 

فاأهله اأو اأ�صدقاوؤه هم من ي�صريون عليه مبا ي�صلح وما ل ي�صلح. 
الذي  الطريق  يختار  اأن  ح��ذاء  اختيار  ي�صتطيع  ل  ملن  وهيهات 

�صي�صلكه..!
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- اخلطر اأن نر�صى بالأحالم والأهداف املتوا�صعة, على الرغم 
من اأن قدرة معظمنا كبرية, ون�صتطيع بقليل اأو كثري من اجلهد اأن نحقق 

ما ظنناه يوًما ما �صيًئا خيالًيا غري قابل للتحقيق.
- التحدي الأكرب ل يكون يف النت�صار ال�صخ�صي املجرد, ب�صرف 
النت�صار  يف  يكون  بل  الفوز,  �صوى  اأخ��رى  اعتبارات  اأي��ة  عن  النظر 

ال�صريف الذي تتحقق فيه اأركان املعادلة )اأنا اأربح واأنت تربح(.
ونحن عندما  الن�صر طويلة كذلك,  واأيام  الظلم طويلة,  اأيام   -
هناك  واأن  ُدول,  الأي��ام  اأن  نعي  اأن  يجب  الهزائم  اآلم  لتفادي  ننه�س 
مت�صًعا من الوقت لت�صحيح امل�صار, واأن التفكري الهادئ وعدم الندفاع 

والت�صرع والع�صبية هو اخليار الأمثل للرد على الظلم اأو الإخفاق.
- اإن ال�صراك والفخاخ التي تقف اأمام حلمك وطموحك لكثرية 
وبذلك  عمل,  على  النكباب  اإىل  يدفعك  الذي  ال�صَرك  ذلك  واأحدها 
اجلهد يف جتويده واإح�صانه, بينما هذا العمل يف ميزان هدفك الرئي�س 

ل ي�صاوي الوقت الذي اأنفقته فيه!
- اإن من يفخرون مبا لديهم, وي�صمخون باأنوفهم عالًيا, مذكرين 
الآخرين بني احلني والآخر مبا ميلكون, ومبا يدركون, ومبا يعرفون, هم 
يف احلقيقة يعانون خلاًل يف تكوينهم النف�صي, وعدم ثقة بقدرتهم على 
الرتقاء الدائم, وفوق هذا, جهل باأهم احلقائق الكونية, وهي اأن العلم 

واحلق واملعرفة املطلقة ل ميتلكها ب�صر واأن الف�صل ل يعلمه اإل اهلل.
يتوانى بني  ل  اأنه  اإل  امل�صنني,  يهوى ح�صد  كان  واإن  املوت  اإن   -
احلني والآخر عن قطف بع�س الثمار التي مل تن�صج بعد, ومن ظن اأنه 

بعيد عن يد املوت فهو واهم خمدوع!
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- اإننا نحيا يف زمن يعجُّ ب�)املوتى الأحياء( الذين ارت�صوا باحلياة 
الأي��ام  واح��د منهم ع��داد غري منظور يح�صب  راأ���س كل  الأدن���ى, على 
وال�صاعات حتى اإذا ما دنا موعده اأغم�س عينيه بهدوء, وذهب دون اأي 

اأثر له يف احلياة!
يغم�س  اأن  القدرة على  اأرواحنا غائبة عنا, من منا ميلك  اإن   -

عينيه فريتاح؟!
- النجاح والتفوق يف احلياة لي�س م�صتحياًل لأي �صخ�س, لكنه يف 
املقابل لي�س �صهاًل قريًبا, ول يقتن�صه اإل من دفع ثمنه, وثمن النجاح 

هو عرق اجلبني من ال�صكوى.
- املخاطرة الكبرية هي احلياة بال خماطر, واخلوف الأكرب هو 

العي�س بال خوف, والف�صل احلقيقي يف الوقوف خوفا من ف�صل!
 .. اأديًبا  اأو   .. مفكًرا  �صار  اأكرث  اأو  كتاب  بقراءة  اأنه  ظن  من   -
فهو واهم, ومن اأم�صك بتالبيب الفتوى يف اأمور الدين اأو الدنيا ملجرد 

حفظه لع�صر اأحاديث وبع�س ق�صار ال�صور, فهو مفتون.
- من النا�س من مي�صون بيننا باأج�صاد خاملة, مات بداخلهم كل 
ما يدعو اإىل التحدي والعطاء, وهوؤلء ل اأ�صّنفهم اأحياء, اإنهم اأموات 

ولكن ل يعلمون!
- بئ�س احلياة تلك التي نعي�صها, دون اأن نغر�س فيها ثمرة للخري, 
اأو بذرة للحق, اأو �صجرة للعلم ي�صتفيد منها من بعدنا يف احلياة ونتعلق 
بها يوم يذهب كل �صيء, اإل الأعمال العظيمة تنقذنا من عذاب ال�صعري.
- اإن اأكرب كارثة اإن�صانية, اأن يحتكر �صخ�س ما احلق, ويحا�صب 
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النا�س على تق�صريهم, وينزل بهم العقاب اإذا مل يكونوا كما يرى.
الدر�س  جيًدا  نعي  اأن  اإىل  حاجة  – يف  املبادئ  حملة   - نحن   -
الأول الذي �صيفتح لنا الطريق اإىل قلوب النا�س, وهو اأننا دعاة ل ق�صاة 
ت�صيق  فال  وحجة,  راأي  واأ�صحاب  اأح��ك��ام,  منفذو  ل  م�صاعل  وحملة 

�صدورنا وقلوبنا مبخالف اأو معار�س.
هي  العقالء,  ينتهجها  التي  الإ�صرتاتيجيات  اأعظم  من  اإن   -
امتالكه,  ت�صتطيع  ل  ما  ا�صتهيت  ما  ف��اإذا  )ال�صتغناء(,  اإ�صرتاتيجية 
تتغلب على �صهوة امتالكه,  فاأخرجه من قبلك وتفكريك, وبهذا فقط 

و�صحر تاأثريه عليك.
- التنف�س يعطيني عامل البقاء يف احلياة, بينما القراءة تعطيني 

املربر.
- لي�س لأحد منا مهما كان متم�صًكا باحلق اأن يجرب النا�س على 

اعتناقه, اأو يلقي عليهم بالتهامات اإذا مل يوؤيدوا راأيه. 
دائًما  هناك  و�صتظل  ن�صتهي,  ما  كل  امتالك  ن�صتطيع  ل  اإننا   -
والروح  الفوؤاد  نطمئن  اأن  اأحببنا  ما  فاإذا  فيها,  نطمع  واأ�صياء  اأ�صياء 
فعلينا اأن ننظر بعني الر�صا والقبول ملا وهبنا اهلل تعاىل واأنعم علينا به, 

وندرك اأن هذا الذي منلكه هو مبتغى اأمل بع�س الب�صر.
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هل تعلم؟

نفو�ض  اإىل  وامل��ح��ب��ب��ة  وامل��م��ت��ع��ة،  ال�شيقة  ال��ف��ق��رات  م��ن  ت��ع��ل��م؟..  ه��ل 
ال�شامعن، �شواًء طاب اأم معلمن. 

اأم  ثقافية،  اأم  دينية،  �شواًء  خمتلفة  معلومات  جمع  على  تعتمد  وهي 
اجتماعية، اأم علمية، اأم ريا�شية، اأم غريها اأم من حقول العلم املختلفة، ومن 

ثم �شياغتها بالقالب ال�شيق هل تعلم؟
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واملمتعة،  وال�شيقة،  املختلفة  املعلومات  من  الكثري  هنا  جمعت  وق��د 
واملفيدة؛ لكن ل اأن�شى باأن اأذكر اإخواين امل�شرفن والطاب، باأن ل يكرثوا 
ُتنّوع  الفقرة )هل تعلم؟(؛ حتى ل ميل الطاب من �شماعها، بل  من هذه 

�ض لها يوم اأو يومان من الأ�شبوع ل تزيد. بغريها من الفقرات، وُيخ�شَّ
وبالن�شبة لطريقة عر�شها، فلها ثاثة طرق، كلها منا�شبة، وهي:

الطريقة الأوىل: اأن يذكر امللقي عنوان الفقرة )هل تعلم؟( يف مقدمة 
الفقرة فقط، بحيث يقال مثًا: هل تعلم:

- اأن النقود لي�شت م�شنوعة من الورق، واإمنا من القطن.
- اأن الكر�شي الكهربائي اخرعه طبيب اأ�شنان. وهكذا يتم �شرد جميع 

النقاط تباًعا، من دون اإ�شافة ا�شم الفقرة )هل تعلم( قبلها. 
الطريقة الثانية: وهي اأن يذكر ملقي الفقرة )هل تعلم؟( ا�شمها يف 

جميع النقاط، بحيث يقال مثًا: 
هل تعلم، اأن النقود لي�شت م�شنوعة من الورق، واإمنا من القطن.

اأ�شنان؛ وهكذا يقوم  اأن الكر�شي الكهربائي اخرعه طبيب  هل تعلم، 
بِذكر جميع نقاط الفقرة مع تكرار ا�شمها يف جميع النقاط.

الطريقة الثالثة: طريقة التعداد الرقمي، بحيث يقوم ملقي الفقرة 
بِذكر ا�شم الفقرة )هل تعلم؟( يف بداية الفقرة فقط، ومن ثم ِذكر النقاط 

تباًعا مع ذكر رقم الفقرة، بحيث يقول مثًا:
هل تعلم، 

1- اأن النقود لي�شت م�شنوعة من الورق، واإمنا من القطن.
بِذكر  يقوم  وهكذا  اأ�شنان.  اخرعه طبيب  الكهربائي  الكر�شي  اأن   -2
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جميع نقاط الفقرة مع ذكر التعداد الرقمي.
التي  الطرق  الإذاع��ات حرية الختيار لأي من هذه  وجلميع م�شريف 
الطرق  ه��ذه  بن  التنويع  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  اأودُّ  لكن،  اإليها..  ومييل  تنا�شبه، 
ا، وله طعمه، ونكهته، بل ي�شيف �شيًئا من التجديد الذي  الثاثة جيد جدًّ

ن�شعى اإليه دائًما.
ومن خال ماحظتي لهذه الفقرة يف اأثناء ا�شتماعي لطاب املدار�ض، 
لحظت ال�شرعة ال�شديدة من الطاب يف اأثناء اإلقائها، وهذه الفقرة بالعك�ض 
نقاط هذه  الركيز مع  للم�شتمع  يت�شنى  الإلقاء؛ حتى  اإىل بطء يف  حتتاج 

الفقرة، وبالتايل و�شولنا اإىل الهدف املن�شود من ورائها. 
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هل تعلم ؟

يت�صرب  اأثناء نومه؛ حتى ل  يغلق فتحة خرطومه يف  الفيل  اأن   -
الهواء اإىل داخله وي�صبب له اأذى.

- اأن الأ�صوات التي ي�صمعها الإن�صان عند و�صع �صدفة بحرية على 
اأذن  الدم يف  ال�صدفة ذاتها, بل هي �صدى نب�س  اأذنه, ل ت�صدر من 

الإن�صان نف�صه.
- اأن عني الإن�صان ترم�س نحو )3٠( األف مرة يف اليوم الواحد.

ولذلك ل  رقيقة؛  القطة يحتوي على )22٨( ع�صلة  اأن ج�صم   -
ت�صاب باأي اأذى مهما قفزت من اأماكن مرتفعة.

- اأن احلديد عندما ي�صداأ يزداد وزنه ثالث مرات.
- اأن معدل منو ال�صعر يف ال�صيف ويف اجلو احلار اأعلى منه يف 

ال�صتاء ويف اجلو البارد.. كما اأن منوه يف الليل اأعلى منه يف النهار.
- اأن الدولفني عندما ينام ل يغلق اإل عيًنا واحدة.

- اأن ذكر الفيل حني متوت اأنثاه, ي�صوم عن الأكل وال�صراب اإىل 
ا. اأن ميوت هو اأي�صً

- اأن اأكرب كمية ي�صربها حيوان يف اليوم الواحد هي الكمية التي 
ي�صربها الفيل.. نحو )3٠( جالوًنا.

احلامل  لالأم  البطن  فيها  ت�صق  )التي  القي�صرية  ال��ولدة  اأن   -
لإخراج اجلنني املتع�صر يف اخلروج ب�صكل طبيعي(.
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الروماين" يوليو�س  الإمرباطور  اإىل  ن�صبة  ال�صم,  بهذا  و�صميت 
لأنه هو  واإمنا  ي�صاع,  الطريقة كما  بهذه  ولد  اأنه  ب�صبب  لي�س  قي�صر", 
اإذ ا�صنت يف  اإليها عند ال�صرورة؛  �صاحب الف�صل يف تعميمها واللجوء 
اأيامه قانوًنا يحتم على الأطباء اإجراء تلك العملية )اأي �صق البطن(, 

اإذا ما تعر�صت الأم احلامل خلطر املوت ب�صبب الولدة!
رحلة  يف  )اجلامبو(  طائرة  ت�صتهلكها  التي  البنزين  كمية  اأن   -

طريان واحدة تكفي �صيارة لكي تقوم برحلة حول العامل اأربع مرات.
- اأن مدينة دم�صق عا�صمة �صوريا, �ُصميت بهذا ال�صم؛ لأن الذين 

قوا يف البناء.. اأي اأ�صرعوا. قاموا ببنائها دم�صَّ
- اأن امل�صروب ال�صاخن اأكرث فائدة من امل�صروب البارد يف ف�صل 
يقلل  اأن  بعد  فقط,  الفم  ينع�س  البارد  امل�صروب  لأن  وذلك  ال�صيف؛ 
يقلل  اإذ  كله؛  اجل�صم  ينع�س  ال�صاخن  امل�صروب  بينما  حرارته,  درجة 

درجة حرارته ملدة ربع �صاعة تقريًبا.. وجّرب!
- اأن الفهد بعد اأن ي�صطاد فري�صته, يطبق عليها باأنيابه القوية 
ويجرها على اأن يرفعها فوق اإحدى الأ�صجار, وهناك ياأخذ يف التهامها 
بهدوء �صديد بعيًدا عن اأعني احليوانات الأخرى التي تعدو على الأر�س!
- اأن امل�صاجد الأوىل التي اأقيمت يف عهد ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, وعهد 
اخللفاء الرا�صدين من بعده, كانت دون ماآذن, وقد اأقيمت اأوىل املاآذن 
اأبراج مربعة,  الأموي بدم�صق, وكانت على �صكل  بامل�صجد  الإ�صالم  يف 
ثم تطورت اأ�صكال املاآذن يف خمتلف البالد الإ�صالمية, واأ�صبح لكل بلد 
ماآذنه التي تتميز يف �صكلها املعماري عن ماآذن غريه من البالد, وتعترب 
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القاهرة من اأغنى العوا�صم الإ�صالمية باملاآذن ذات الأ�صكال والأحجام 
املختلفة.. حتى اأن القاهرة ت�صمى "مدينة الألف مئذنة", وتوجد مئذنة 
م�صجد اأحمد بن طولون, التي تقف �صاخمة �صاهدة على الع�صر الذي 

اأقيمت فيه!
- اأن مت�صاح النيل هو الكائن الوحيد الذي يطلق اأ�صواًتا م�صموعة 
وهو ل يزال داخل البي�صة املدفونة يف الأر�س اإىل جانب �صاطئ النهر.

ب�صيطة,  اأو  �صغرية  عيون  العيون:  من  نوعني  ح�صرة  لكل  اأن   -
وتوجد اأعلى الراأ�س, وعيون كبرية اأو مركبة, وتوجد على جانبي الراأ�س, 
فيرتاوح  احل�صرات  من  املختلفة  الأن��واع  يف  العيون  هذه  عدد  ويختلف 
اأقل من )1٠ و4٠٠٠( يف الذبابة املنزلية, ويبلغ عددها يف بع�س  بني 

احل�صرات )3٠( األًفا.
ميكنها  احل�صرة  اأن  حتى  للحركة,  ا  ج��دًّ ح�صا�صة  العيون  وه��ذه 
روؤية تقدم عدوها ب�صرعة, وهذا هو ال�صبب � مثاًل � يف �صعوبة ا�صطياد 

الذباب.
- اأن الطحلب البحري هو اأ�صرع النباتات منًوا يف العامل, وموطنه 
الأ�صلي املحيط الهادي )وهو غري ورد النيل الذي نراه طافًيا على �صطح 
املاء يف النيل وفروعه(, ويتبعه يف النمو ال�صريع نوع من )البامبو٩ ينمو 
اليوم  يف  �صنتيمرًتا   3٠ منوه  فرتة  يف  طوله  ويزيد  اآ�صيا,  �صرق  جنوب 

الواحد(.
اأربع  اإل  ي�صتيقظ  ول  اليوم,  يف  �صاعة   )2٠( ينام  الأ�صد  اأن   -

�صاعات فقط ي�صطاد فيها فري�صته التي ياأكلها!
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- اأن يف غابات جنوب اآ�صيا نوًعا من القرود )القرد اخلجول(, 
وهو ل ينام اإل اإذا و�صع راأ�صه بني ركبتيه!

ل  واأنه  اإىل اخللف,  الطنان يطري  با�صم:  املعروف  الطائر  اأن   -
ي�صتطيع الطريان اإىل الأمام! واأنه يرفرف بجناحيه مبعدل من )٥٠ اإىل 
٨٠( مرة يف الدقيقة الواحدة, وبذلك يحدث طنيًنا, ومن هنا جاءت 

ت�صميته بالطنان.
- اأن �صجرة )الدوم( التي تنمو يف �صعيد م�صر, هي من ف�صيلة 
ثمارها  وتعطي  فروًعا,  لها  باأن  البلح  نخيل  عن  تتميز  واأنها  النخيل, 

مذاًقا كمذاق الزجنبيل.
�صل�صلة من اجلبال تفوق يف  الهادي  اأنه يوجد يف قاع املحيط   -

ارتفاعها جبال الهيماليا امل�صهورة.
- اأن مرمى كرة القدم كان دون �صبكة, واأن اأول ا�صتخدام لها كان 
يف الدوري الإجنليزي �صنة )1٨٩1م(؛ وذلك ملنع امل�صاكل والحتجاجات 
التي كانت تن�صاأ عن عدم تاأكد بع�س احلكام من دخول الكرة املرمى, اأو 

عدم روؤيتهم لها حني دخولها.
جدير بالذكر اأن حار�س املرمى مل يكن ي�صمح له ب�صد اأو اإم�صاك 
الكرة بيده داخل منطقة اجلزاء, واملرة الأوىل التي �صمح له بذلك كان 

�صنة )1٨٨٠م(.
- اأن اأخطر اأنواع �صمك القر�س, هو ذلك النوع امل�صمى: القر�س 
مبجرد  �صيء  اأي  تفرت�س  باأنها  �صغاره  تتميز  ال��ن��وع  وه��ذا  النمر.. 
القرو�س,  النوع من  الأم. فعندما يفق�س بي�س هذا  خروجها من رحم 
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الوقت, حتى يكتمل منوها وت�صبح  الأم لبع�س  تبقى ال�صغار يف رحم 
قادرة على مواجهة اأخطار البحر, واأول �صغري يخرج ياأكل اإخوته الذين 
يخرجون بعده!.. ويحتوي ج�صم اأنثى هذا النوع من القرو�س على رحمني 

منف�صلني, يكون نتاج كل منهما قر�ًصا واحًدا.
وهًجا  ي�صدر  اخلناف�س  م��ن  ن��وًع��ا  اجلنوبية  اأمريكا  يف  اأن   -
هناك  القرى  بع�س  �صكان  اأن  لدرجة  الظالم,  يف  ا  �صديدًّ ا  فو�صفوريًّ
ا منها لت�صئ  عندما يخرجون من بيوتهم لياًل يربطون يف اأيديهم بع�صً
وهًجا  تعطي  اأن  ميكن  النوع  هذا  من  خنف�صة  ف���)4٠(  لهم..  الطريق 

م�صيًئا يعادل ال�صوء ال�صادر عن �صمعة �صغرية. 
الإ�صبع  يغطي  كبري  ظفر  عن  عبارة  هو  احل�صان,  حافر  اأن   -

الوحيد القوي )الباقي( يف القدم. 
فمنذ ماليني ال�صنني, كان للح�صان ثالثة اأ�صابع يف كل قدم وكان 
يعتمد عليه  الذي  الآخرين, وهو  الإ�صبعني  اأطول من  الأو�صط  الإ�صبع 
احل�صان اأكرث.. وخالل �صاللت ل ح�صر لها.. ومع مرور اأحقاب طويلة 
ا�صتعمالها,  لعدم  اختفت  ثم  اجلانبية,  الأ�صابع  �صعفت  الزمان,  من 
وهو  قبل..  ذي  من  اأق��وى  اأ�صبح  بعدما  وح��ده,  الأو�صط  الإ�صبع  وبقي 

الذي نطلق عليه الآن ا�صم: احلافر. 
- اأن اأغلى بذلة هي البذلة التي يرتديها رائد الف�صاء.. حيث يبلغ 

ثمنها نحو )2.٥( مليون دولر!
- اأن اأول من ا�صتخدم اللون الأبي�س يف لبا�س املر�صى واملمر�صات, 
وكفرا�س لالأ�صّرة يف امل�صت�صفيات وم�صحات العالج, هم العرب, الذين 

www.alukah.net



201 فيافي الفقرات الثقافية

بدرجة  املري�س  لنف�س  مريح  الأبي�س  اللون  اأن  اكت�صف  من  اأول  كانوا 
كبرية.

- اأن اأول من ا�صتطاع معرفة نوع اجلنني يف بطن اأمه, هم القدماء 
بوا�صطة  املعرفة  تلك  اإىل  الإن�صان  يتو�صل  اأن  قبل  وذلك  امل�صريون, 
الأجهزة الطبية احلديثة )اأو ال�صونار( بنحو خم�صة اآلف �صنة.. وكان 
الأمر بالن�صبة اإىل قدماء امل�صريني يتم بب�صاطة �صديدة, حيث يطلب 
من الأم احلامل اأن تتبول يف اإناءين, ثم تو�صع حفنة من القمح يف اأحد 
الإناءين  وتتم مالحظة  الآخر,  الإناء  ال�صعري يف  الإناءين, وحفنة من 
اأياًما عدة, فاإذا لوحظ اأن ال�صعري هو الذي نبت اأوًل يكون املولود ذكًرا, 

واإذا لوحظ اأن القمح هو الذي نبت اأوًل, يكون املولود اأنثى! 
فثبت  احلديث,  ع�صرنا  يف  الب�صيطة  التجربة  تلك  اأجريت  وقد 

�صحتها بن�صبة )1٠٠( يف املائة. 
هذه  تتبع  زال��ت  ما  العربية  القبائل  بع�س  اأن  بالذكر  وجدير 

الطريقة الب�صيطة وال�صهلة ملعرفة نوع املولود القادم. 
اختبارات  اأجرت  )نا�صا( عندما  الأمريكية  الف�صاء  وكالة  اأن   -
اأن  وجدت  وال�صود,  البي�س  الف�صاء  رواد  من  عدد  على  الوزن  انعدام 
الف�صاء  يف  العظمية  كتلته  كثافة  من   )%2.٥( يفقد  الأبي�س  الرجل 
العلماء  الأ�صود )1%( فقط.. وقد ف�صر  الرجل  بينما يفقد  اخلارجي, 
هيكاًل  مينحهم  وراث��ي  عن�صر  ال�صود  لدى  يوجد  باأنه  الظاهرة  هذه 

ا اأكرث قوة وكثافة من البي�س! عظميًّ
- اأن اأول حيوان �صار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�صور! 
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- اأن اأكرث قارات العامل ا�صتهالًكا للذهب هي قارة اآ�صيا!
الوحيدة بني  اللغة  لأنها  ال�صاد؛  بلغة  �صميت  العربية  اللغة  اأن   -

جميع لغات العامل التي حتتوي اأبجديتها على حرف ال�صاد. 
- اأن اإ�صطنبول احلالية يف تركيا, هي نف�صها الق�صطنطينية التي 
عندما  الفاحت  حممًدا  واأن  البيزنطية,  لالإمرباطورية  عا�صمة  كانت 
غزاها وق�صى على البيزنطيني, �صماها "اإ�صالم بول" ومع مرور الأيام 

حتّرف ال�صم و�صار ينطق: اإ�صطنبول! 
الإن�صان  واأن  اقتياًدا,  احليوانات  اأ�صل�س  هو  القرن  وحيد  اأن   -
اأن وزنه ل  الرغم من  اأ�صرع من غريه, على  ب�صهولة  ي�صتطيع تروي�صه 
يقل عن األف كيلو.. وعلى الرغم من هذا الوزن الكبري, فاإن �صرعته تبلغ 

نحو )4٥( كيلومرًتا يف ال�صاعة!
- اأن هناك جمموعة من اجُلزر تتبع �صلطنة عمان ت�صمى: كوريا 

موريا!
- اأن الذي اخرتع "مانعة ال�صواعق" هو اأحد روؤ�صاء اأمريكا وهو: 

بنيامني فرانكلني.. فقد كان اإىل جانب ال�صيا�صة يهوى الخرتاع!
)٧٥6ه���(..  عام  قبل  وا�صتخدموه  املدفع  عرفوا  امل�صلمني  اأن   -
القلق�صندي,  الأع�صى(,  لنا �صاحب كتاب )�صبح  �صاهده وو�صفه  فقد 
اإنه م�صنوع من حديد ور�صا�س, ويقذف ببندقة  و�صماه: مدفع, وقال 
ي�صمونه  امل�صلمون  بعيدة, وقد كان  فتقع على م�صافة  من حديد حمٍم, 

قبل تلك الت�صمية التي �صماها القلق�صندي )مكحلة البارود(!
ال�صط  الأ�صل:  اأن )نواك�صوط( عا�صمة موريتانيا, معناها يف   -
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الذي تاأوى اإليه النوق لت�صرب!
األف رحلة بني  النحلة )2٠(  الع�صل يكلف  اأن ن�صف كيلو من   -

املزارع واحلقول!
بالالتينية(  "تراين"  كلمة  ترجمة  هي  )التي  قطار  كلمة  اأن   -

ا من الإبل.  تعني: �صفًّ
قطرها  ن�صف  اإىل  ال��دائ��رة  حميط  ن�صبة  اكت�صف  ال��ذي  اأن   -
امل�صلم  الريا�صيات  عامل  الكا�صي  الدين  غياث  هو   )3.14( وقدرها 

الذي عا�س يف القرن اخلام�س ع�صر. 
- اأن البلد العربي الوحيد الذي ل يوجد به �صحراء هو: لبنان!

�صلوكه  اأو  اأخالقياته  ب�صبب  الغابة  ملك  لقلب  الأ�صد  ا�صتحق   -
افرت�س  واإذا  اجليفة,  ياأكل  ل  فهو  غ��ريه؛  بها  يت�صف  اأن  يندر  ال��ذي 
ياأكل �صيًئا من فري�صة  ياأكلها, وهو ل  فري�صة وكانت رائحتها كريهة ل 
النمر,  يفعل  بقي من طعامه كما  ما  ل يخفي  و�صبع  اأكل  واإذا  الأم�س, 
واإمنا يرتكها لغريه كي ياأكلها. ولالأ�صد زوجة )هي اللبوؤة(  يغار عليها, 
ول يجروؤ غريه على القرتاب منها, كما اأنه يحر�س كل احلر�س على 
اأولده )اأ�صباله( منها.. ويعي�س هو واللبوؤة والأ�صبال يف عرينه )بيته( 
م�صاحته  تبلغ  العرين  وه��ذا  منه,  الق��رتاب  على  غريه  يجروؤ  ل  ال��ذي 
)1٠٠( ميل مربع يحدد حدوده هو واأفراد اأ�صرته بالتبول على اأطرافه.
واإذا نام الأ�صد, فاإن عينيه تظالن مفتوحتني, وهو ل ينفق اأكرث 
�صاعات  بقية  للراحة  ويخلد  الطعام,  عن  البحث  �صاعات يف  اأربع  من 

اليوم. 
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ول تقرتب اللبوؤة اأو الأ�صبال من الفري�صة اإل بعد اأن ياأكل الأ�صد 
وي�صبع. 

ول  الواحد  البطن  يف  اأ�صبال  ثالثة  اإىل  �صبل  من  ت�صع  واللبوؤة 
اأية حركة, وتظل حتر�صهم وعيونهم مفتوحة, حتى ياأتي  ت�صدر منهم 

الأ�صد وينفخ يف مناخريها فتتحرك.
- اأول من اأّلف مو�صوعة طبية �صاملة هو اأبو القا�صم الزهراوي, 
القرن  يف  وعا�س  اأندل�صي,  اأ�صل  من  وه��و  امل�صلمني,  جراحي  اأعظم 

العا�صر امليالدي. 
بكاأ�س  تفوز  دولة عربية  اأول  ال�صعودية هي  العربية  اململكة  اأن   -
يف  فازت  بعدما  )1٩٨٩م(,  عام  ا�صكتلندا  يف  وذلك  لل�صباب,  العامل 

املباراة النهائية على ا�صكتلندا بال�صربات الرتجيحية )٧- 6(.
ال�صباب,  كاأ�س  ت�صت�صيف  عربية  دولة  اأول  هي  ا  اأي�صً وال�صعودية 
بعد  بالبطولة  الربتغال  ف��ازت  ال�صنة  تلك  ويف   ,)1٩٩3( �صنة  وذل��ك 

فوزها على نيجرييا )2- �صفر(.
كلها فو�صعت على  بذنوبه  اأتي  ال�صالة  اإىل  قام  اإذا  العبد  اأن   -

عاتقه, فكلما ركع اأو �صجد ت�صاقطت عنه؛ فاأِطل الركوع وال�صجود.
- اأنه كان ي�صمح للرجال الإجنليز يف القرن ال�صاد�س ع�صر ب�صرب 

زوجاتهم, لكن فقط قبل بلوغ ال�صاعة العا�صرة م�صاًء.
- اأن العقرب اإذا اأُحيط بالنار يل�صع نف�صه, وميوت.

- اأن )4٠%( من كلمات اللغة املالطية عربية الأ�صل.
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- اأن قولك عند اخلروج من اخلالء "غفرانك" يعني طلبك العفو 
واملغفرة من اهلل تعاىل؛ لنقطاعك عن ذكره بدخولك للخالء.

- اأن قارون ا�صتهر يف التاريخ القدمي باأنه يحّول الرتاب اإىل ذهب.
- )1%( فقط من �صكان العامل ميتلكون اأجهزة حا�صب اآيل!

- يوجد الذباب يف جميع اأنحاء العامل با�صتثناء القطبني ال�صمايل 
واجلنوبي.

- اللوؤلوؤ يذوب اإذا و�صع يف اخلل لفرتة معينة.
واحد  �صنتيمرت  مبعدل  قامته  ط��ول  ي��زداد  امل��رء  ينام  عندما   -

تقريًبا.
- هناك مطعم �صخم يف العا�صمة ال�صينية )بكني( يت�صع لأكرث 

من )٩( اآلف زبون يف اآن واحد.
على  يزيد  ل  الثالث  اأ�صبوعه  نهاية  يف  الب�صري  اجلنني  حجم   -

حجم بذرة ال�صم�صم, اأما وزنه فال يزيد على وزن قطرة ماء.
- دودة الإ�صكار�س تبي�س اأكرث من مليون بي�صة يف ال�صهر, وتنجب 

اأكرث من مليون دودة.
الأمريكية(  الدفاع  وزارة  )مقر  الأمريكي  البنتاجون  يعترب   -
الزوايا  خما�صي  فهو  العامل,  يف  حكومي  بناء  اأ�صخم  هو  وا�صنطن  يف 
يقل  ما ل  فيه  ويعمل  كيلومرًتا,  الواحد )2٨(  ال�صلع  والأ�صالع, طول 

عن )2٩٠٠٠( �صخ�س.
- البواخر ت�صري يف املياه الباردة ب�صكل اأ�صرع من املياه الدافئة.
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- �صكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�صف املليون كل اأ�صبوع.
- الأول من اإبريل )ني�صان( يدعى عندنا كذبة اإبريل, وي�صمى يف 
بريطانيا يوم اخلدعة, ويف فرن�صا يوم ال�صمك, ويف اليابان يوم الدمية, 

اأما يف اإ�صبانيا فيدعى بيوم املغفل.
- كمية اخلبز الذي يلقى يف �صلة املهمالت �صنوًيا من الفرن�صيني 

هو )4٠٠( األف طن.
موؤلفة من:  تكون  الواحدة  النحل يف اخللية  اأن عدد  تعلم  - هل 
كل  ت�صع  فامللكة  العامالت,  الأخريات  النحالت  واآلف  واح��دة,  ملكة 
األف   )2٥٠( ونحو  ي��وم  كل  بي�صة   )1٥٠٠( ت�صع  قد  فهي  البيو�س, 
بي�صة كل ف�صل. والبيو�س املخ�صبة تنمو لت�صبح نحالت عامالت, اأما 

البيو�س غري املخ�صبة فتتطور اإىل ذكور )دبابري(.
مبطيلية  يتميز  ملّ��اع,  اأبي�س  ثمني  معدن  الف�صة  اأن  تعلم  هل   -
كبرية, وقابلية لل�صحب والطرق, اإ�صافة اإىل مقاومته للتاأك�صد وال�صداأ, 
ي�صتخدم  لالحتكاك.  املقاومة  وخ�صائ�صه  للتو�صيل,  قابليته  و�صدة 
مزيج الف�صة والنحا�س يف �صناعة القطع النقدية املعدنية, وامليداليات, 
املرايا  �صنع  يف  الف�صة  مركبات  وت�صتعمل  وامل�����ص��وغ��ات.  واحل��ل��ي, 

الب�صرية, ويف الت�صوير الفوتوغرايف.
- هل تعلم اأن الأملا�س هو كربون �صبه نقي متبلر )متبلور( متجرد 
عموًما من اللون, وهو اأ�صلب املعادن الطبيعية, وي�صتعمل يف ال�صياغة 

وال�صناعة.
اجلوانب  مقو�س  اأمل��ا���س  هو  القطع  ما�صة  اأو  ال���رديء  والأمل��ا���س 
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ي�صتخدم يف قطع الأملا�س الثمني و�صقله, اأما الأملا�س الأ�صود اأو الفحما�س 
في�صتعمل يف حفر ال�صخور ال�صلبة.

- هل تعلم اأن �صمك التونة الذي ي�صعى وراءه ال�صيادون لطراوة 
ا. يف ف�صل الربيع تتجمع  حلمه ولذة طعمه يعي�س على عمٍق كبري جدًّ
اأ�صماك التونة يف قطعان للتوالد وت�صعد اإىل ال�صطح, حيث يقع الكثري 
ال�صباك  ال�صيادون جمموعة من  ي�صتعمل  ال�صيادين.  �صباك  منها يف 
با�صم  معروفة  وهي  �صبكة,  اآخر  اإىل  ت�صل  الأ�صماك حتى  متر عربها 

غرفة املدن, حيث يتم اأخرًيا رفعها.
اأو البلور هو ج�صم �صلب يتميز ب�صكل  اأن الكري�صتال  - هل تعلم 
نحو  على  تتجمع  يتاألف من ج�صيمات  وهو  امل�صطحات,  هند�صي حتده 
منتظم وفًقا ل�صكل معني, يتكرر هو عينه ويف الجتاه نف�صه يف كل اأجزاء 

البلور.
واأثمن  والكربيت,  اليود  اأو  الطعام  ملح  بني  ت��رتاوح  ا�صتعمالته 
والبلور  والياقوت  والزبرجد  والزمرد  الأملا�س  مثل:  الكرمية  الأحجار 

اجلنديل وغريها.
رمادي  لون  ذو  ا,  ج��دًّ ثقيل  معدن  هو  الر�صا�س  اأن  تعلم  هل   -

�صارب اإىل الزرقة.
ا لدرجة ميكنك جرحه بالظفر؛ ونظًرا اإىل  وهو معدن طري جدًّ
مقاومة الر�صا�س للتاآكل ي�صتعمل هذا املعدن يف �صكل �صفائح للتك�صية 
ويف �صنع الأنابيب, كما ي�صتخدم يف الوقاية من الأ�صعة ال�صينية واأ�صعة 

جاما.
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- هل تعلم اأن البالتني هو معدن ثمني ذو لون اأبي�س رمادي يتميز 
بطروقيته ومتا�صكه. ي�صتعمل البالتني النقي يف �صناعة لوازم ومعدات 

ت�صتخدم يف املخترب ويف ال�صناعة الكيميائية.
ي�صل  فقد  العامل؛  يف  حيوان  اأط��ول  هي  الزرافة  اأن  تعلم  هل   -
ارتفاع الذكر الكبري اإىل نحو خم�صة اأمتار ون�صف املرت؛ وكونها قادرة 
اأن ترعى عالًيا من روؤو�س الأ�صجار فهذه فائدة عظيمة لها, فلن  على 
تكون هناك اأية مناف�صة لها, اإل اأن هناك �صلبية واحدة لطول الزرافة 
الزائد, ذلك اأنها عندما تريد اأن ت�صرب عليها اأن تتمدد, وهي ت�صتطيع 
ذلك جيًدا عن طريق فتح �صاقيها الأماميتني واجللو�س على بطنها حتى 

ترتوي جيًدا من املاء.
- هل تعلم اأن خرطوم الفيل هو احتاد لأنفه و�صفته العليا, وهو 
اإىل  واملاء  الغذاء  لنقل  ي�صتعمله  فهو  عدة,  لأغرا�س  ي�صتعمل  بالتايل 

فمه, وكذلك لر�س ج�صمه باملياه.
اأن يلتقط  اأن ي�صتعمل اخلرطوم بلطف �صديد, في�صتطيع  وميكن 

ا م�صتك�صف قوي للرائحة. ج�صًما �صغرًيا كحبة البازلء, وهو اأي�صً
نيوزيلندا,  يف  "الكيوي"  لطائر  الأ�صلي  املوطن  اأن  تعلم  هل   -
اأ�صا�ًصا يف  واأن عطر العنرب موجود يف كبد احلوت, واأن موطن ال�صب 
ال�صحاري, واأن موطن �صمك احلف�س الغني بالكافيار يف بحر قزوين 

والبحر الأ�صود.
اأن اأول من ترجمت له كتب الكيمياء والطب والفلك  - هل تعلم 
اأبي  بن  معاوية  بن  يزيد  بن  خالد  هو  الفل�صفية  الكتب  من  وغريها 
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وان�صرف  العلم,  يف  ا  حبًّ باخلالفة  زهد  الذي  الأموي  الأمري  �صفيان, 
يوؤلف ويرتجم كتب الكيمياء والعلوم املختلفة.

- هل تعلم اأن الإ�صفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�صية اأو 
�صل�صية م�صبعة بالقار, وهو مادة �صلبة ذات لون بني �صارب اإىل ال�صواد 
تلني بني )٥٠(° مئوية و)1٠٠(° مئوية. وي�صتخدم الإ�صفلت يف خمتلف 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�صوارع والطرقات.
بع�س  تفرزها  متعادلة  لزجة  م��ادة  هو  ال�صمغ  اأن  تعلم  هل   -
ا الأ�صجار, اإما طبيعيًّا, واإما بتاأثري حالة مر�صية اأو  النباتات, خ�صو�صً

عامل خارجي )�صق يف اجلذع, وجود طفيليات, جفاف اجلو(. 
وي�صتعمل ال�صمغ يف امل�صتح�صرات ال�صيدلية, ويف �صناعة مواد 

التجهيز والغراء والربنيق.
ا: يف الت�صوير الفوتوغرايف, ويف �صناعة  اأي�صً وي�صتخدم ال�صمغ 

الورق, وتثبيت الألوان.
- هل تعلم اأن اليود هو عن�صر كيميائي �صبه معدين من جمموعة 

مولدات امللح.
وهو ج�صم �صلب ذو لون رمادي �صارب اإىل ال�صواد, يتميز بربيق 
معدين ورائحة مزعجة, ويتخذ �صكل ق�صريات متبلرة, ويتواجد ب�صكل 
ي�صتخرج عادة من  وهو  البحرية,  والنباتات  البحر  مياه  اإي��ودورات يف 
رماد "اأ�صنة الالمينارية". ولليود ا�صتعمالت عدة يف املجال الطبي, فهو 
ي�صتعمل خارجًيا كمطهر وداخلًيا يف معاجلة الغدة الدرقية والأمرا�س 

الغددية وت�صلب ال�صرايني والروماتيزم.
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- هل تعلم اأن احليوان الذي ينام �صتة اأ�صهر وي�صتيقظ �صتة اأ�صهر 
وعند  نهاًرا.  لياًل  ال�صيف  ف�صل  خالل  ين�صط  اأنه  فمعلوم  الفاأر,  هو 
جميء ف�صل ال�صتاء فاإنه ياأوي اإىل خمبئه حتت الأر�س, حيث يرقد فيه 

حتى انق�صاء ف�صل ال�صتاء.
الذباب  من  جن�س  األ��ف   )4٠( من  اأك��رث  هناك  اأن  تعلم  هل   -
منت�صرة يف جميع اأنحاء العامل, منها الذباب املنزيل العادي املاألوف, 
ا الذباب الأ�صود املنت�صر يف الغابات ال�صمالية الذي يحت�صد  ومنها اأي�صً
يف الربيع باأعداد ل ح�صر لها, وت�صل درجة ع�صته اإىل اأن توؤدي اإىل 
قتل الإن�صان. وللعلم فقط, فاإن جناح الذبابة يتحرك يف الثانية الواحدة 

اأكرث من )33٠( مرة.
اأن الفيل يعي�س  اأن من بني احليوانات الثديية يعتقد  - هل تعلم 
يعي�س  واحل�صان  �صنة,   )2٠٠( اأو   )1٥٠( اإىل  ت�صل  قد  حياة  اأط��ول 

اأحياًنا فوق ال�)٥٠( عاًما.
ا اأكرث من )1٠٠( �صنة..  ومن بني الطيور, فاإن الن�صور تعي�س اأي�صً
ا  اأما بطل احلياة الطويلة فهي ال�صلحفاة, فهناك �صلحفاة م�صهورة جدًّ
تدعى �صلحفاة "موي�صيو�س" عا�صت بكل تاأكيد )1٥2( �صنة, ومنها ما 

يعي�س اأكرث من )2٠٠( �صنة.
- هل تعلم اأن الكنغر يعترب اأحد اأغرب واأقدم اأجنا�س احليوانات 
وي�صتهر  اأ�صرتاليا,  يتواجد بكرثة يف  وهو  اليوم,  الأر�س  املوجودة على 
الولدة. يقف  بعد  فيه �صغريه  الذي يحمل  املوجود على بطنه  بجرابه 
ق�صرية  اأمامية  اأرجل  ولديه  مرتين,  نحو  بطول  النمو  املكتمل  الكنغر 
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اللتان  وهما  ج��ًدا,  طويلتان  خلفيتان  ورج��الن  �صغرية,  خمالب  ذات 
متكنان الكنغر من القفز مل�صافات طويلة ت�صل اأحياًنا اإىل )6( اأمتار .

- هل تعلم اأن احللزون ي�صتطيع اأن يزحف على طول حافة �صكني 
حاد من دون اأن يوؤذي نف�صه يف اأقل �صيء. وهو يف احلقيقة احللزون هو 

خملوق عجيب بطرق عدة.
فهو ل ي�صيع, فلديه فطرة تر�صده بالعودة اإىل خمبئه مهما جتول 
بعيًدا, ومع اأن احللزون قد يزن اأقل من )1٥ج(, فهو ي�صتطيع اأن يجر 
خلفه وزًنا قد ي�صل اإىل اأكرث من )4٥٠ج(. واحللزون الذي يعي�س يف 
ال�صدفة له ج�صم يتالءم مع لفة ال�صدفة, وله ع�صالت قوية متكنه من 

جر ج�صمه بكامله داخل ال�صدفة عندما يحيق به اخلطر.
وكوقاية اإ�صافية عندما يكون اجل�صم يف ال�صدفة, هناك قر�س 

قرين عند الطرف يغلق الفتحة باإحكام .
الهائلة  الطاقة  يطلق  الذي  املعدن  اليورانيوم هو  اأن  تعلم  - هل 
يف  مذهلة  ل�صتعمالت  و�صع  قد  لليورانيوم  الطبيعي  والإ�صعاع  للذرة, 
الطب والزراعة وال�صناعة وعلم الأحياء. قطعة من معدن اليورانيوم 
ا  جدًّ ثقيلة  لكنها  الفولذ,  اأو  الف�صة  معدن  من  قريبة  تبدو  ال�صايف 

بالن�صبة اإىل حجمها.
ت�صور اأن )٠.3( مرت مكعب من اليورانيوم يزن اأكرث من ن�صف 

طن!
له  واليورانيوم  الطبيعة,  يف  موجود  معدن  اأثقل  هو  فاليورانيوم 

ا, هما: ميزتان غري عاديتني جدًّ
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ذو ن�صاط اإ�صعاعي: ما يعني اأن ذراته تتفتت ببطء مطلقة طاقة 
تنفجر  اأن  اأنها ميكن  اأي  ان�صطارية,  ذراته هي  بع�س  اإ�صعاع  �صكل  يف 

وتنق�صم اإىل اثنني مطلقة كميات هائلة من الطاقة. 
وللعلم, فاإن ان�صطارية اليورانيوم هي الأ�صا�س لكل معامل الطاقة 

النووية والأ�صلحة النووية.
ا, وهو وا�صع النت�صار  ا, فاإن اليورانيوم هو رجعي الفعل جدًّ وكيماويًّ
بكميات �صغرية, لكنه ل يوجد يف الطبيعية يف حالة نقية, وا�صتخراجه 

من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة.
اأخرًيا: لك اأن تتخيل اأن كيلوجراًما واحًدا من اليورانيوم يحتوي 
على كمية من الطاقة تعادل تقريًبا طاقة ثالثة ماليني كليوجرام من 

الفحم!
- هل تعلم اأن اأكرب حديقة حيوانات وطنية هي حديقة "ت�صافو" 
من  وتتاألف  فل�صطني,  م�صاحة  من  بقليل  اأكرب  فهي  كينيا؛  الوطنية يف 
الزائرون  ياأتيها  ال�صتوائية.  بالأع�صاب  مغطاة  مك�صوفة  جافة  �صهول 
من كل اأنحاء العامل مل�صاهدة احليوانات الربية املختلفة والطيور وغري 
ذلك. وهناك ل ميكنك التنقل �صرًيا على الأقدام؛ خوًفا من احليوانات 

املفرت�صة, بل ميكنك التنقل عرب ال�صيارات اخلا�صة التابعة للحديقة.
فعالية  الدفاع  و�صائل  اأكرث  اإح��دى  يعترب  اجلري  اأن  تعلم  هل   -
و�صيوًعا بني حيوانات ال�صفناء. بع�س هذه احليوانات مثل الأرنب الربي 
ا من النوع املمتاز. وت�صتطيع النعامة  والكنغر ال�صغري تعترب وثابة اأي�صً
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والأمو والنندو, وهي من الطيور العاجزة عن الطريان اأن جتاري اأ�صرع 
اأو  النمل  واآكل  كاملدرع  اأخرى  اأن��واع  تقوم  بينما  الرك�س,  العوا�صب يف 

اأنواع �صغرية مثل القوار�س بالختباء يف اجلحور.
من  اأكرث  ال�صني  يف  الإجنليزية  يتحدثون  الذين  اأن  تعلم  هل   -

�صكان الوليات املتحدة الأمريكية.
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كتب وموؤلفون

لنهتدي  كنا  اأهله، وما  ال��ذي هدانا لاإ�شام، وجعلنا من  احلمد هلل 
من  املزيد  واأ�شاأله  نعمه،  على  واأ�شكره  �شبحانه  اأحمده  اهلل،  هدانا  اأن  ل��ول 
ف�شله وكرمه، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا 
عبده ور�شوله، �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليًما كثرًيا اإىل يوم 

الدين.. ثم اأما بعد: 
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ما اإن تدخل املكتبات اإل وجتد اأرطاًل من الكتب، و�شحابات من الرفوف 
والوقت  العمر ق�شري،  اإن  املكتبة، وحيث  تلك  اأينما جتولت يف  بك  ترفرف 
اأكرث،  يفيده  عما  ويبحث  يقراأ،  فيما  يفكر  اأن  امل��رء  على  لزاًما  كان  �شريع، 
الثقافية  الناحية  من  الكتب  فعوائد  عليه؛  الفوائد  من  اأكرب  كًما  وي�شيف 
واملعرفية لي�شت واحدة، ولي�شت متقاربة، بل هي اأبعد عن ذلك بكثري؛ فكثري 
ل  فهي  املعلومات؛  �شحالة  يف  غثة  ال�شفحات  ع��دد  يف  �شمينة  الكتب  م��ن 
ت�شتحق ال�شراء، ف�شًا عن املطالعة والقراءة.. فهي اإىل �شياع الوقت اأقرب، 

ومن فوائد املعرفة اأبعد.
اأي  ع��ن  يبحث  اأن  املعرفة  ناهل  الكتب،  ق��ارئ  على  ل��زاًم��ا  ك��ان  ل���ذا.. 
كتاب يقراأ، وعن اأي بحث يطالع، اإىل اأن  تتكون عنده بعد ذلك ملكة فكرية 
فالكتاب اجلوهر يحتاج  الكتب من جوهرها،  بعدها متييز غثيث  ي�شتطيع 

اإىل غوا�ض، والغوا�ض هو من �شيخرج اجلوهرة من بن اأرطال الكتب.
لذا.. اأخ�ض املبتدئن من القراء باأن ل ي�شتعجلوا يف �شراء الكتب قبل 

اأن ي�شت�شريوا من هم اأهل لذلك من اأ�شحاب اخلربة بالكتاب والُكّتاب.
ولأه��م��ي��ة ه��ذا امل��و���ش��وع ك��ان ه��ذا الف�شل، وك��ان��ت ه��ذه ال��ف��ق��رة، فهي 
مبثابة دليل نا�شح ومر�شد ملجموعة من الكتب، التي اأخ�شى اأن يفوت عليك 
العمر واأنت مل ت�شتمتع بقراءتها، واجللو�ض معها، ف�شًا عن ال�شت�شهاد بها 

والرجوع اإليها. 
فمثل هذه الكتب تدعو اإىل بناء الفكر ال�شحيح والنهج ال�شليم.

اأن�شى التذكري بحث الطاب على الرجوع اإىل مكتبة املدر�شة  كما ل 
وال�شتفادة منها، والبحث فيها؛ فهي مل تو�شع اإل لهم.

كما اأنّبه على ترغيبهم بها، وكذلك حماولة زرع التناف�ض بن الطاب 
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القراءة )قراءة  والأن�شطة، ومو�شوع  امل�شابقات،  اإقامة  بل  الكتب؛  يف قراءة 
ا يف عاملنا العربي  الكتب( يحتاج اإىل كتب وحما�شرات، بل وندوات، خ�شو�شً
والإ�شامي؛ لكن هذا ل مينعنا من امل�شي قدًما يف هذا امل�شمار، وبذل خطوة، 
بل خطوات يف �شبيل زرع هذه الثقافة، ثقافة قراءة الكتب يف نفو�ض اأبنائنا؛ 
واأذّك��ر كل القائمن ب�شاأن الإذاع��ة املدر�شية، بل كل املحيطن بالطاب من 
معلمن اأو غريهم، باأن كل كتاب، بل كل حرف يقروؤه الطالب بعد توجيهكم 
له �شينالكم اأجره، و�شي�شبح يف ر�شيد ح�شناتكم، كما هو يف ر�شيد ح�شناتهم 
- باإذن اهلل - ؛ لذا ل تبخلوا على اأنف�شكم بالأجر، و�شاهموا قدر الإمكان، فاأنا 
اأكاد اأجزم باأن )90٪( من طابنا ل يعرفون ما هي قراءة الكتب، ول كيف 

يقروؤون، ول ماذا يقروؤون؛ لذا اأقول: 
كتاب  لقراءة  ن�شيحة  اأو  بتوجيه  طابك  على  تبخل  ل  املعلم:  اأخ��ي 

نافع.
�شميع  اإن��ه  ال��ك��رمي،  ا لوجهه  العمل خال�شً ه��ذا  اأن يجعل  اأ���ش��األ  واهلل 

جميب.



فيافي الفقرات الثقافية218

 )1( كتاب: �سري اأعالم النبالء

املوؤلف: احلافظ الذهبي - رحمه اهلل -.

واأهمها, حيث مل   ال�صري  اأروع كتب  العظيم من  الكتاب  ُيعّد هذا 
يقت�صر املوؤلف على نوٍع معني من الأعالم, بل تنوعت تراجمه ف�صملت 
فئات كثرية من النا�س: اخللفاء وامللوك وال�صالطني, والق�صاة والوزراء, 
وال�صعراء,  والنحاة  واللغويني  والأطباء  والأدب��اء  والفقهاء,  واملحدثني 
واأرباب امللل والنحل, واملتكلمني والفال�صفة, وجمموعة معنيني بالعلوم 

ال�صرفة.
لرتاجم  �صاماًل  كتابه  يكون  اأن  على  الذهبي  احلافظ  عمل  وقد 
اإىل  غرًبا  الأندل�س  من  كافة..  الإ�صالمي  العامل  اأنحاء  من  الأع��الم 

اأق�صى ال�صرق.
يعتمد  وق�صرها  الرتاجم  طول  اأن  الكتاب  هذا  يف  نالحظ  كما 
على عظمة �صرية ذلك الرجل, فنجده مثاًل يكتب يف الإمام اأحمد بن 
حنبل اأكرث من )1٠٠( �صفحة, يف حني جنده يرتجم جلنكيز خان اأو 
احلجاج بن يو�صف الثقفي فيما يقل عن �صفحة واحدة, وهذا بالطبع 
راجع للفائدة املرجوة من �صاحب الرتجمة؛ ف�صرية اأحمد بن حنبل فيها 

من النفائ�س والنوادر ما ينفع ذكرها وي�صتفاد منها.
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)2( كتاب: الكامل يف التاريخ

املوؤلف: ابن االأثري.
جمع هذا الكتاب جميع اأخبار ملوك ال�صرق والغرب, وما بينهما. 
بقوله:  منهجه  و�صح  �صنة )62٨ه���(,  اآخر  اإىل  الزمان  اأول  منذ  ب��داأه 
فاأما  تخ�صها,  ترجمة  م�صهورة  كبرية  لكل حادثة  �صنة  كل  »ذكرت يف 
اأفردت  فاإنني  التي ل يحتمل منها كل �صيء ترجمة  ال�صغار  احلوادث 

جلميعها ترجمة واحدة يف اآخر كل �صنة«.
 كما يعد هذا الكتاب العمدة يف كتب التاريخ, حيث اإنه كما يقول 
موؤلفه: »قد جمعت يف كتابي هذا ما مل يجتمع يف كتاب واحد, ومن تاأمله 
الروايات  الكتب, ووفق يف  التاريخ من بطون  علم �صّحة ذلك« . فجمع 
الأحداث حتت عناوينها, حتى خرج  وف�صولها, وجمع  اأبوابها  و�صبط 
الكتاب كما هو الآن يعتمد عليه العامل ول ميل منه طالب علم, حتى ذاع 

�صيته وعال جنمه وظهرت فوائده.

 )3( كتاب: دع القلق وابداأ احلياة

تاأليف: دايل كارنيجي .
هذا الكتاب من اأ�صهر الكتب انت�صاًرا يف العامل, وكذلك من اأكرث 
الكتب مبيًعا يف العامل, وله طبعات متعددة, بكل لغات العامل, العجيب 
اأن موؤلفه انتحر بعدما األف هذا الكتاب الرائع, الذي و�صع فيه و�صفات 
�صحرية ورائعة ملعاجلة القلق, لكن كل ذلك مل مينع القلق من اأن ي�صيطر 
التعا�صة  و�صادت  بحياته,  الكاآبة  فع�صفت  كارنيجي  داي��ل  حياة  على 
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ا التخل�س من حياته عن طريق النتحار.  وال�صقاء اأيامه, فقرر هو اأي�صً
ويرجع ذلك اإىل ال�صر الإلهي الذي من دونه ت�صبح احلياة جحيًما 

زب ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ   تعاىل:  قال  الإميان  وهو  األ  ل يطاق؛ 
ىئ ىئ ىئ ی یی ی رب )طه(. 

 )4( كتاب: تي�سري الكرمي املنان 
يف تف�سري كالم الرحمن

املوؤلف: ال�صيخ عبدالرحمن بن نا�صر ال�صعدي .
بالعديد  يتميز  حيث  التف�صري؛  كتب  اأف�صل  من  الكتاب  هذا  يعد 
احل�صو  جتنب  وكذلك  وو�صوحها,  العبارة  �صهولة  منها  املميزات,  من 
والتطويل, وجتنب ِذكر اخلالف, ومنها ال�صري على منهج ال�صلف, ومتيز 

املوؤلف بدقة ال�صتنباط, وهو يف النهاية كتاب تف�صري وتربية. 
قال عنه ال�صيخ العالمة حممد بن �صالح العثيمني - رحمه اهلل- 
مريد  كل  على  اأ�صري  هذا  اأجل  »ومن  الكتاب:  هذا  مميزات  ِذكر  بعد 

لقتناء كتب التف�صري اأن ل تخلو مكتبته من هذا التف�صري القيم«. 

)5( كتاب: ال�سحيحني

املوؤلف: االإمام البخاري، واالإمام م�صلم.
الإم��ام��ني  �صحيحي   - الأج��ي��ال  تعاقب  على   - امل�صلمون  تلقى 
تعاىل,  اهلل  كتاب  بعد  الكتب  اأ�صّح  هما  اإذ  بالقبول؛  وم�صلم  البخاري 
اأ�صّح  اأن  على  العلماء  "اتفق  بقوله:  ذلك  النووي  الإم��ام  قّرر  وقد 
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العزيز- ال�صحيحان: البخاري وم�صلم, وتلقتهما  القراآن  الكتب- بعد 
الأمة بالقبول...", وملا كانت هذه مكانة هذين الكتابني, فقد ان�صرفت 

جهود العلماء اإىل العمل على تقريبهما؛ لت�صهل ال�صتفادة منهما. 
الكتب  من  الكتاب  وهذا  اأحاديث.   )1٠3٠٨( الكتاب  حوى  وقد 
التي ينبغي اأن تتوافر يف بيت كل م�صلم وم�صلمة؛ ليعرف �صنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص 

ال�صحيحة. 

)6( كتاب: الأربعون النووية

املوؤلف: االإمام اأبو زكريا يحيى بن �صرف النووي.
اأقوال  اأهم  بع�س  لنا  تبني  نبوًيا  ي�صم )42( حديًثا  الكتاب  هذا 
عرب  اإلينا  تاأتي  ملسو هيلع هللا ىلص  حكمته  من  منوذج  جمرد  وهذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  واأفعال 

القرون؛ لتهدينا اإىل نواحٍ كثرية مما يجب اأن تكون عليه حياة امل�صلم.
الهتمام,  ببالغ  الكتاب  ه��ذا  العلم  وط��الب  العلماء  تلقى  وق��د 

فاعتنوا بحفظه, و�صرحه عرب قرون م�صت واإىل ع�صرنا هذا.

)7( كتاب: هل تبحث عن وظيفة؟

املوؤلف: د. حممد بن عبدالرحمن العريفي.
والذي  اجل��ذاب,  وطرحه  املتميز,  باأ�صلوبه  الكتاب  هذا  يتميز 
عبادة  وهو  األ  لأجله,  خلقنا  الذي  احلقيقي  العمل  اإىل  ال�صباب  يوّجه 

اهلل, واأعظم �صبيل اإىل ذلك هو الدعوة اإىل اهلل.
على  يحر�صون  النا�س  اأك��رث  »ن��ع��م..  مقدمته:  يف  امل��وؤل��ف  يقول 
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الوظائف.. ويت�صابقون اإليها.. فما ُيعلن عن وظيفة �صاغرة اإل ويت�صابق 
اإليها الآلف.. ولكن هناك وظائف �صاغرة.. وظائف ربانية.. عر�صها 

اهلل تعاىل على العاملني.. ل يوفق اإليها اإل من اأحب«.

 )8( كتاب: كيف تقراأ كتاًبا؟

املوؤلف: حممد �صالح املنجد.
منهجية  بو�صوح  لنا  تبني  والتي  النافعة  الكتب  من  الكتاب  هذا 
قراءة الكتب؛ حتى تكون قراءتنا مفيدة وواعية ومثمرة. ويحتوي الكتاب 

على عناوين عدة, اأبرزها:
- مكانة الكتب عند علماء امل�صلمني.

- مزايا الكتاب.
- ملاذا نقراأ؟

- كيف تكون قراءتنا واعية؟
- النا�س وعداوتها مع الكتب.

- مراحل القراءة لالإن�صان عرب �صنني عمره.
- املحافظة على الكتب.

- كيف تقتني كتاًبا؟
- اإر�صادات يف تكوين مكتبتك اخلا�صة.

- اآداب اإعارة الكتب.
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)9( كتاب: ل حتزن

املوؤلف: عائ�س القرين.
الطبعة  م��ن  ن�صخة  ماليني   )1٠( ون�صرت  ع��دة  للغات  ُت��رج��م 

العربية, غر�صه مكافحة الكاآبة.
يتناول الكتاب اجلانب املاأ�صاوي يف حياة الإن�صان, فيحاول نقلها 
من الهمِّ اإىل ال�صرور, ومن ال�صوؤم اإىل القناعة. يحدث الكتاب القارئ 
الكاتب  واعتمد  الديني,  الطابع  عليه  يغلب  �صهل  باأ�صلوب  مبا�صرة 
ب�صكل �صل�س وموؤثر وبر�صائل عقالنية, ون�صائح  القارئ  على حماكاة 
اأو  الإ�صالمية  �صواء  بالق�ص�س  ال�صتدلل  على  اعتمد  كما  حياتية, 
ا  غري الإ�صالمية, وتكرث يف الكتاب اأ�صعار احلكمة باأنواعها وخ�صو�صً
املقولت  من  الكثري  حوى  اأنه  كما  التفاوؤل,  منها  يلم�س  التي  الأبيات 

املاأثورة.
ومن اجلوانب املهمة يف الكتاب هو اجلانب الأدبي, حيث اإن الكتاب 
مكتوب على قدر كبري من الف�صاحة والتي اأعطت الكتاب جمالية فريدة 
من نوعها. وقد لقى قبوًل وا�صتح�صاًنا من القراء العرب, وحقق مبيعات 

عالية فاقت املليوين ن�صخة, ومتت ترجمته اإىل عدة لغات اأخرى.

)10( كتاب: الرجال من املريخ والن�ساء من الزهرة

املوؤلف: د.جون غراي.
يعد هذا الكتاب من اأهم الكتب التي ت�صاهم ب�صكل علمي يف فهم 
اأ�صاليب التوا�صل بني الزوجني, وو�صع طرق وحلول, ومناذج للعديد من 

امل�صاكل التي قد تظهر يف احلياة الزوجية وكيفية معاجلتها.
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يقع هذا الكتاب يف قرابة )4٠٠( �صفحة, وقد بيع منه اأكرث من 
)14( مليون ن�صخة.

)11( كتاب: اعرف وتعلم الخرتاعات 

املوؤلف: حممد فتحي �صربي.
يقع الكتاب يف )٨٠( �صفحة من القطع املتو�صط, ويهدف اإىل بناء 
الكت�صافات  اأن  مقدمته  وقد جاء يف  ال�صباب,  لدى  البتكارية  العقلية 
دائًما  تكون  الطبيعية  والظواهر  التكنولوجية,  والخرتاعات  العلمية 
ي�صعون  الذين  وال�صباب  الأطفال  لدى  ت�صاوؤلت  ومادة  نقا�صات  حمور 
دائًما ملعرفة خفايا الأ�صياء التي تقع اأعينهم عليها اأو ي�صمعون عنها اأو 

يلم�صون ا�صتخدامها.

)12( الو�سائل املفيدة للحياة ال�سعيدة 

املوؤلف: ال�صيخ عبدالرحمن بن نا�صر ال�صعدي  .
ع��دة,  طبعات  منه  وط��ب��ع  �صفحة   )3٠( يف  الكتاب  ه��ذا  يقع 
ولت�األيف هذا الكتاب ق�صة؛ فعندما كان املوؤلف يتعالج يف لبنان اأوائل 
ال�صبعينيات الهجرية جاء رجل وو�صع كتاب )دع القلق وابداأ احلياة( 
لدايل كارنيجي حتت و�صادة ال�صيخ وهو نائم. وملا قام وجد الكتاب وكان 
ا للقراءة والطالع على كل جديد فوجد يف الكتاب ملحات ومعلومات  حمبًّ
وجتارب عجيبة وغريبة, ولكن املوؤلف الغربي مل يوقف لتو�صيح الهدف 
ال�صحيح  املغزى  يو�صح  ومل  احلياة  يف  لالإن�صان  وال�صحيح  الأ�صمى 
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الكتاب  هذا  – كتابة  اهلل  – رحمه  ال�صيخ  ف��راأى  احلقيقية,  لل�صعادة 
بالآيات  ال�صت�صهاد  مع  التناول  �صهل  باأ�صلوب  عر�صها  �صرعية  بروؤية 

والأحاديث والآثار.

  )13( كتاب: حرا�سة الف�سيلة

املوؤلف: بكر عبداهلل اأبو زيد.
يقع هذا الكتاب يف )2٠٠( �صفحة من القطع املتو�صط وطبع منه 
هذا  مقدمة  يف  اهلل-  رحمه  املوؤلف-  قال  وقد  ن�صخة  مليون  من  اأكرث 
الكتاب: اأما بعد فهذه ر�صالة نخرجها للنا�س لتثبيت ن�صاء املوؤمنني على 

الف�صيلة وك�صف دعاوى امل�صتغربني اإىل الرزيلة. 

)14( كتاب: رجال من التاريخ 

املوؤلف: علي الطنطاوي - رحمه اهلل - .
متتاز اأحاديث الطنطاوي باأ�صلوب �صيق لذيذ, ي�صرُّ القارئ ويبعد 
امللل عنه, وكذلك كتبه, التي من بينها هذا الكتاب )رجال من التاريخ( 
اأبطالنا  ع��ن  اأحت���دث  ا�صتمررت  اأن��ن��ي  )ل��و  مقدمته:  يف  ق��ال  وال���ذي 
وعظمائنا خم�صني �صنة يف كل اأ�صبوع حديًثا وجاء مائة مثلي ي�صنعون 
مثل �صنعي ملا نفدت اأحاديث هوؤلء العظماء الأبطال(, يقع الكتاب يف 

جملد واحد من )4٨٧( �صفحة. 
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اء )15( كتاب: ر�سالة اإىل حوَّ

املوؤلف: حممد ر�صيد العويد.
يقع هذا الكتاب يف جملد واحد يف )٥٠٠( �صفحة, حتدث فيها 
الكاتب بكل و�صوح و�صفافية عن حال املراأة الغربية وواقع املراأة العربية 
لتجد يف النهاية اأن املراأة الغربية قد ح�صدت ثمار ح�صارتهم املزعومة 
ثمار احلنظل وجترعت كاأ�س العار يف �صبيل البحث عن لقمة عي�صها, 
عر�صها  ف�صانت  بيتها  يف  امل�صلمة  العربية  امل��راأة  جل�صت  املقابل  ويف 

وحفظت بيتها, فاأ�صبحت ملكة الكل يتمنى مكانتها الكرمية.

)16( كتاب: فن الإلقاء الرائع

املوؤلف: د/ طارق ال�صويدان.
يقع هذا الكتاب يف )2٨٠( �صفحة لكل من اأراد اأن يركب �صهوة 
الفن  هذا  �صاحات  يف  ويرتقي  اخلطباء  منابر  ويعتلي  اخلطابة  جواد 

الرائع.... فن الإلقاء. 
وختم املوؤلف كتابه بقوله: واأخرًيا... فاإن اخلطابة والإلقاء على 
الأمور  اأف�صل  من  وتعلمها  النا�س,  من  املتميزين  �صاأن  هي  اجلماهري 

املكت�صبة يف احلياة.

)17( كتاب: الدرو�س املهمة لعامة الأمة

املوؤلف: ال�صيخ / عبدالعزيز بن باز - رحمه اهلل -.
وم�صلمة  م�صلم  لكل  املهمة  الدرو�س  من  عدًدا  الكتاب  هذا  قدم 
اأحكام  على  ورك��ز  والآداب,  الأخ��الق  اأم  الفقه  اأم  التوحيد  يف  �صواًء 
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ال�صالة باأ�صلوب �صهل وممتنع, وبت�صل�صل �صيق وجذاب, واعتمد املوؤلف 
على الخت�صار, فالكتاب يقع يف حجم القطع ال�صغري.  

)18( كتاب: الداء والدواء

املوؤلف: ابن القيم اجلوزية.
يقع هذا الكتاب يف )2٩٠( �صفحة تكلم فيه املوؤلف – رحمه اهلل – 
وتكلم  منه,  التداوي  كيفية  وعن  العبد,  على  و�صرره  الع�صق  داء  عن 
القلب  يف  �صررها  واأن  ت�صر,  التي  واملعا�صي  ال��ذن��وب  عن  باإ�صهاب 

ك�صرر ال�صموم يف الأبدان. 
وقد نال هذا الكتاب قبوًل وا�صًعا يف الأمة, وباجلملة فاإن جميع 
كتب املوؤلف: ابن القيم اجلوزية - رحمه اهلل - قد نالت قبوًل وا�صًعا 

لدى الأمة, ومن قراأ اأحد كتبه عرف ذلك.

)19( كتاب: حلية طالب العلم

املوؤلف: بكر بن عبداهلل اأبو زيد - رحمه اهلل -.
يعد هذا الكتاب من اأنفع الكتب لطالب العلم؛ فهو مبثابة املوجه 
وقد  الطريق,  درك��ات  عن  ويبعدك  الطريق  ب��اآداب  والنا�صح  واملر�صد 
لقي قبوًل لدى طالب العلم والعلماء؛ فقد �صرح هذا الكتاب عدد من 
العلماء, اأبرزهم العالمة ابن عثيمني - رحمه اهلل - قال املوؤلف - رحمه 
اهلل - يف مقدمة الكتاب: »فهذه حلية حتتوي جمموعة اآداب نواق�صها 
جمموعة اآفاٍت, فاإذا فات اأدب منها, اقرتف الفرد اآفة من اآفاته فمقل 

وم�صتكرث« يقع هذا الكتاب يف )٩٠( �صفحة. 
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 )20( كتاب: ال�سارم البتار يف الت�سدي لل�سحرة الأ�سرار

املوؤلف: وحيد عبدال�صالم بايل.
ثمانية ف�صول,  اإىل  الكتاب يف )1٨٥( �صفحة ومق�ّصم  يقع هذا 
ك�صف فيها زيف ال�صحرة واأباطيلهم, واأنهم من اأخبث النا�س واأجبنهم, 
 - الكتاب  هذا  تاأليف  اأي   - به  »ق�صدت  مقدمته:  يف  املوؤلف  قال  وقد 
وعالج  ال�صحر  لإب��ط��ال   ال�صرعية  الطرق  امل�صلم  ال�صباب  يتعلم  اأن 
اإىل  النا�س  يحتاج  ل  كي  والعني؛  احل�صد  عالج  وكذلك  امل�صحورين, 
ال�صحرة وامل�صعوذين الذين يهدمون عقائد النا�س ويف�صدون عبادتهم«.

 )21( كتاب: ح�سن امل�سلم 

املوؤلف: �صعيد علي بن وهب القحطاين.
يحتوي هذا الكتاب على اأكرث من )2٥٠( ِذكًرا من الكتاب وال�صنة, 

فهذا الكتاب كنز مليء ب�)26( لغة لين�صر يف اأنحاء العامل. 
وميتاز هذا الكتاب ب�صغر حجمه, حيث ي�صتطيع ال�صخ�س و�صعه 

يف جيبه؛ لي�صتف�صر منه يف اأحواله يف يومه وليلته. 

 )22( كتاب: اجلامع للمتون العلمية

املوؤلف: عبداهلل حممد ال�صمراين.
فهذا  العلوم؛  خمتلف  يف  متًنا   )32( على  الكتاب  هذا  يحتوي 
الكتاب منبع غزير لكل طالب علم ذي هّمة عالية ليعكف على قراءته 
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وحفظ ما ي�صتطيع من تلك املتون التي جتمع العلوم يف �صفحات معدودة 
يقع هذا الكتاب يف جملد, واحد فحري بكل طالب علم اأن يجعل هذا 
الكتاب �صديًقا له, وهذه طريقة العلماء حيث كانوا يعكفون على حفظ 
العلم  اإليه يف  و�صلوا  ما  اإىل  و�صلوا  �صروحها حتى  تتبع  ثم  املتون  هذه 

والف�صل. 

)23( كتاب: اأ�سراط ال�ساعة

املوؤلف: يو�صف عبداهلل الوابل.
ال�صغرى  وعالماتها  ال�صاعة  اأ�صراط  عن  الكتاب  هذا  يتحدث 
يف  املوؤلف  قال  وقد  وال�صنة,  الكتاب  من  الأدلة  اإىل  م�صتنًدا  والكربى؛ 
مقدمته: فمن املعلوم اأن ال�صادق امل�صدوق ملسو هيلع هللا ىلص اإذا ذكر من اأ�صراطها 
�صيًئا وراأى النا�س وقوع ذلك ال�صيء علًما ويقيًنا اأن ال�صاعة اآتية ل ريب 
قبل  بال�صاحلات  ويتزودون  اليوم  لذلك  وي�صتعدون  لها  فيعملون  فيها؛ 

فوات الأوان وانق�صاء الأجل املحدود. 
يقع الكتاب يف جملد يف )432( �صفحة, ومن اأبدع واأ�صح الكتب 

التي حتدثت عن اأ�صرطة ال�صاعة. 

)24( كتاب: ال�سعر وال�سعراء 

املوؤلف: ابن قتيبة الدينوري .
يقع هذا الكتاب يف جملد واحد حتدث فيه املوؤلف – رحمه اهلل – 
اأع��ذب  من  وطائفة  واأن�صابهم  �صريهم  ذاك���ًرا  �صعراء,   )2٠6( عن 
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اأ�صعارهم, فخرج الكتاب يف حديقة َغّناء ينهل منها الأديب, وي�صتفيد 
منها املتعلم, وي�صتمتع بها القارئ. 

يقول املوؤلف يف مقدمة كتابه: وكان اأكرث ق�صدي للم�صهورين من 
ال�صعراء الذين يعرفهم ُجلُّ اأهل الأدب, والذين يقع الحتجاج باأ�صعارهم 

يف الغريب ويف النحو, ويف كتاب اهلل - عز وجل -  وحديث نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.

 )25( كتاب: حادي الأرواح اإىل بالد الأفراح

املوؤلف: ابن قيم اجلوزية .
يقع الكتاب يف نحو )23٠( �صفحة, حتدث فيه املوؤلف عن اجلنة 
ل يف ِذكر بع�س ما  ونعيمها, وما اأعده اهلل لعباده ال�صاحلني فيها, وف�صّ

فيها من النعيم مثل احلور العني وِذكر �صفاتهن.
وقد قال املوؤلف يف مقدمته: احلمد هلل الذي جعل جنة الفردو�س 
لعباده املوؤمنني, وي�ّصرهم لالأعمال ال�صاحلة املو�صلة اإليها فلم يتخذوا 
ذلاًل   اإليها  املو�صلة  ال�صبيل  ف�صلكوا  طرقها  لهم  و�صّهل  �صغاًل,  �صواها 
وحّفها  يوجدهم  اأن  قبل  اإياها  واأ�صكنهم  يخلقهم,  اأن  قبل  لهم  خلقها 
رب  چ   ڃ  ڃڃ  زب  المتحان  دار  اإىل  واأخرجهم  باملكاره, 

)الكهف: ٧(. 

)26( كتاب: رحلة ابن بطوطة امل�سماة بـ)حتفة النظار يف 
غرائب الأم�سار وعجائب الأ�سفار(

املوؤلف: ابن بطوطة.
يعد ابن بطوطة من اأهم الرّحالة واملوؤرخني العرب امل�صلمني, بل 
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لقبته جمعية كامربيدج باأمري الرحالني امل�صلمني.
حج ابن بطوطة للمرة الأوىل يف عام )٧26ه�(, وكان لهذه الرحلة 
اأثر يف نف�صية ابن بطوطة, فطمحت نف�صه لكت�صاف املجهول وال�صياحة 

يف اأر�س اهلل الوا�صعة.
فطاف ابن بطوطة البلدان وجتول يف الأم�صار, وامتاز باأنه راٍو 
من الدرجة الأوىل, تتواىل اأحداث رحلته بر�صاقة عجيبة, حيث يخرتقها 

الق�ص�س امل�صلي بنهر دافق من قوة اخليال ودقة الواقع.
اأخرًيا نقول: اإن كتاب رحلة ابن بطوطة �صفر طيب ل ي�صتغني عنه 

اأديب اأو عامل اأو مثقف.. لذا احر�س على اقتنائه.

  )27( كتاب: املجموعة الكاملة

املوؤلف: م�صطفى لطفي املنفلوطي:
ا عاملية ذات  ُعِرف املنفلوطي باأ�صلوبه املتميز, وباختياره ق�ص�صً

بعد اإن�صاين, فجمع بني جودة الأ�صلوب وروعة امل�صمون.
املنفلوطي, وهي:  الكاملة جتدون جميع كتب  ويف هذه املجموعة 
وال��َع��رَبات,  والف�صيلة,  النه�صة,  �صبيل  ويف  وال�صاعر,  ماجدولني, 

والنظرات, واملختار.
تقع املجموعة يف قرابة األف �صفحة تنتقل فيها بني حقول الأدب, 
هذه  تت�صفح  واأن��ت  نف�صك  تن�صى  تكاد  اأن��ك  حتى  الق�ص�س,  وروائ��ع 
املجموعة, متنقاًل من �صطٍر اإىل �صطر, ومن �صفحٍة اإىل �صفحة, وكاأنك 

يف حديقة َغّناء, وارفة الظالل, كثرية الأغ�صان.
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مو�سوعة �سني وجيم

حتتوي هذه الفقرة على عدد كبري من الأ�شئلة املتنوعة، منها الدينية، 
والثقافية، والجتماعية، والعلمية، وغريها من حقول العلم.

على  حر�شت  الثقافية،  امل�شابقات  من  العديد  مفتاح  الأ�شئلة  ولأن 
وجود هذه الفقرة يف هذا الكتاب.

من  حقها  واإعطائها  الفقرة،  بهذه  بالعتناء  اجلميع  اأو�شي  وهنا.. 
الهتمام.
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من القائلة ؟

اذكر على ل�صان اأية من الن�صاء ورد يف القراآن ما يلي:

1- زب ىب يب جت حت ختمت رب

2- زب ڀ ڀڀ رب

3- زب ىب  يب جت حت خت رب

  4- زب ۆ ۆ  ۈ رب

٥- زب گ  گ گ رب

6- زب ۀ ہ ہ ہہ ھ ھھ رب

٧- زب ڑ ڑ ک رب

 ٨- زب ےۓ رب

 ٩- زب ڈ ژ ژ ڑڑ رب

1٠- زب ک ک ک گ گ گ  رب

11- زب ی یجئ حئمئ ىئيئ رب 

12- زب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ رب

 13- زب ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ رب

14- زب ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ رب
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1٥- زب ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ رب

16- زب ۆ ۆ ۈ ۈ رب

1٧- زب ېئىئىئ رب

 1٨- زب ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ رب 

1٩- زب ٺ ٺٺ رب

2٠- زب ۅ ۉ ۉ ېرب

21- زب ى  ائ ائ ەئ رب

22- زب ڻڻ ڻڻۀ رب

23- زب ی جئ حئ  رب

24- زب جب حب خبمب رب

2٥- زب يب جت حت رب

26- زب ۅ ۉ ۉې رب

 2٧- زب ىئيئجب حب رب

2٨- زب ڀ ڀ ٺٺ رب

2٩- زب جخ حخمخ جس رب

3٠- زب ڎ ڎ ڈ ڈژ رب

31-  زب ى ى ائ رب
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32- زب ىب يب جت حت خت مت رب

33- زب ەئ ەئ وئ وئ رب 

 34- زب ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ رب

3٥ - زب ٹ ٹ رب

36-  زب ھ ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ رب

3٧- زب ىت يت جث مث ىث يثحج رب

3٨- زب ڌ ڌڎ  ڎ رب

3٩- زب ەئەئوئ رب

4٠-  زب ھ ھھ رب

41- زب ڤ ڦ ڦڦڦرب

 42- زب ک ک کک گرب

43-  زب ڄ ڄ ڃ ڃڃ رب

44- زب ى ى ائائ ەئ ەئ وئ رب

4٥- زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ رب
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اإجابات م�سابقة: من القائلة؟

1- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
2- امراأة العزيز.

3- ن�صوة يف املدينة.
4- ملكة �صباأ.

٥- اإحدى ابنتي الرجل ال�صالح مبدين.
6- امراأة عمران.

٧- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
٨- اأمُّ مو�صى - عليه ال�صالم -.

٩- امراأة فرعون.
1٠- امراأة العزيز.

11- ن�صوة يف املدينة.
12- بنتا الرجل ال�صالح مبدين.

13- ملكة �صباأ.
14- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.

1٥- �صارة زوجة اإبراهيم - عليه ال�صالم -.
16- امراأة عمران.
1٧- امراأة العزيز.
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1٨- اأخت مو�صى - عليه ال�صالم -.
1٩- امراأة العزيز.
2٠- امراأة فرعون.

21- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
22- ملكة �صباأ.

23- امراأة العزيز.
24- ن�صوة يف املدينة.

2٥- �صارة زوجة اإبراهيم - عليه ال�صالم -.
26- امراأة عمران.

2٧- ملكة �صباأ.
2٨- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.

2٩- ملكة �صباأ.
3٠- اإحدى اأمهات املوؤمنني )ر�صوان اهلل عليهن اأجمعني(.

31- اأخت مو�صى - عليه ال�صالم -.
32- امراأة العزيز.

33- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
34- امراأة فرعون.

3٥- ن�صوة يف املدينة.
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36- امراأة عمران.
3٧- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.

3٨- امراأة العزيز.
3٩- ملكة �صباأ.

4٠- اإحدى ابنتي الرجل ال�صالح مبدين.
41- ن�صوة يف املدينة.

42- امراأة فرعون.
43- امراأة العزيز.
44- امراأة عمران.

4٥- ملكة �صباأ.
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من هي؟

من املراأة التي تتحدث عنها الآيات التالية؟
1-  زب ڇ ڇ ڇ ڇ  رب

2-  زب ٻ پ پ پ رب
3-  زب ڍ  ڌ  ڌ ڎ رب

4-  زب ۓ ڭڭ ڭ رب
٥-  زب ڦ ڄ رب

6-  زب ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ رب
٧-  زب مب ىب رب

٨-  زب ی یجئ حئ مئ  رب
٩-  زب ۈئ ۈئ ېئ رب

1٠-  زب ں ں ڻ ڻ ڻرب
11-  زب ٴۇ ۋ  ۋ ۅ  رب

12-  زب جئ حئمئ ىئيئ رب
 13-  زب ڻڻ ڻ ڻ رب

14-  زب جب حب خبمب  رب
1٥-  زب خت مت  ىتيت رب

16-  زب ىت يتجث مثىث رب
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1٧-  زب ىئ ی  ی رب
1٨- زب ٱ ٻ رب

 1٩- زب وئۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ رب
2٠- زب ٴۇ ۋۋ ۅ ۅۉۉ رب

21- زب ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ رب
 22- زب ک ک ک رب

23- زب ۇئ ۆئۆئ رب
24- زب ٿ ٹ  ٹ ٹٹ رب

 2٥- زب ڀ ٺ ٺ ٺٺ  ٿ ٿ رب 
 26- زب ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ رب

 2٧- زب چ ڇ ڇ ڇ ڇ رب
2٨- زب ہ ہ ہہ ھرب

 2٩- زب ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ رب
3٠- زب ٹ ٹ ڤرب

31- زب ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  رب
32- زب ڭ ڭ ڭ رب

33- زب ڤ ڤ  ڤ  ڦڦ رب
 34- زب ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ یی رب
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3٥- زب ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ رب
36- زب پ رب

3٧- زب ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں رب
3٨- زب ٿ ٿٿ رب

3٩- زب ڭ ۇ ۇ رب
4٠- زب ہھ ھ رب

41- زب ۇئ ۆئ ۆئ رب
 42- زب ڄ ڄ  ڄ رب

43- زب ٿ ٹ رب
44- زب ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ رب

 4٥- زب چ ڇڇ رب
46- زب پ ڀ ڀ  رب

4٧- زب ڱ ڱ رب
4٨- زب ڦڦ ڄرب

4٩- زب ائ ائەئ ەئ وئ رب
٥٠- زب ی ی ی ی رب
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اإجابات م�سابقة: من هي؟

1- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
2- ملكة �صباأ.

3- امراأة العزيز.
4- اأخت مو�صى - علية ال�صالم -.

٥- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
6- زينب بنت جح�س - ر�صي اهلل عنها -.
٧- �صارة زوجة اإبراهيم - عليه ال�صالم -.

٨- ملكة �صباأ.
٩- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.

1٠- امراأة اأبي لهب.
11- امراأة عمران.
12- امراأة العزيز.

13- اأمُّ مو�صى - عليه ال�صالم -.
14- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.

1٥- ملكة �صباأ. 
16- امراأة لوط - عليه ال�صالم -.

1٧- �صارة زوجة اإبراهيم - عليه ال�صالم -.
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1٨- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
1٩- اأم مو�صى - عليه ال�صالم -.

2٠- ملكة �صباأ.
21- امراأة نوح وامراأة لوط.

22- اإحدى ابنتي الرجل ال�صالح مبدين.
23- امراأة العزيز.

24- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
2٥- ملكة �صباأ.

26- اأم مو�صى - عليه ال�صالم-.
2٧- حواء زوجة اآدم - عليه ال�صالم -.

2٨- امراأة نوح وامراأة لوط.
2٩- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.

3٠- اأم مو�صى - عليه ال�صالم -.
31- ابنتا الرجل ال�صالح مبدين.

32- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
33- اأم مو�صى - عليه ال�صالم -.

34- ملكة �صباأ.
3٥- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
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36- امراأة العزيز.
3٧- امراأة نوح وامراأة لوط.

3٨- اأم مو�صى - عليه ال�صالم -.
3٩- زوجة مو�صى - عليه ال�صالم -.

4٠- اأم مو�صى - عليه ال�صالم -.
41- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.

42- ملكة �صباأ.
43- ن�صوة يف املدينة.

44- امراأة زكريا - عليه ال�صالم -.
4٥- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
46- خولة بنت ثعلبة - ر�صي اهلل عنها -.

4٧- امراأة اأبي لهب.
4٨- اأم مو�صى - عليه ال�صالم -.

4٩- ملكة �صباأ.
٥٠- مرمي ابنة عمران - عليها ال�صالم -.
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معاين اآيات القراآن

ا�شتخرج من القراآن الآيات التي تعرب عن املعاين التالية:
اأزواجهم من  ب��اأن جعل  عباده  - على  - عز وجل  ام��نّت اهلل   -1

اأنف�صهم, وجعل لهم من اأزواجهم بنني وحفدة.
2- األهم اهلل - عز وجل - اأم مو�صى - عليه ال�صالم - اأن تر�صع 
وليدها, فاإن خافت عليه فلتلقه يف البحر, واأن تطمئن فال تخاف ول 

حتزن, و�صريده اهلل - عز وجل - اإليها.
3- زوجها كان من كفار مكة الذين يوؤذون ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فتوعده 
القيامة  ويوم  ملسو هيلع هللا ىلص,  النبي  اإي��ذاء  تعينه على  كانت  التي  وزوجته  اهلل هو 

�صيكون يف عنقها حبل من نار جهنم.
4- اأخرج اهلل - عز وجل - النا�س من بطون اأمهاتهم ل يعلمون 
�صيًئا, وجعل لهم ال�صمع والب�صر والقلب والعقل لي�صكروه - �صبحانه - 

على نعمه الكثرية.
٥- اإن الذين يرمون املح�صنات بالزنا دون اأن يكون معهم اأربعة 
�صهداء, فاإن حكم اهلل فيهم )٨٠( جلدة, ول تقبل �صهادتهم وهم من 

الفا�صقني.
6- جعل اهلل - عزَّ وجلَّ - القوامة للرجال على الن�صاء مبا ميز به 

الرجال عن الن�صاء ومبا اأنفق الرجال من اأموالهم.
٧- على الأمهات الالتي يردن اإر�صاع اأولدهن الر�صاعة الكاملة, 
فاإن احلد الأق�صى للر�صاعة عامان كامالن, ويجوز اأن تقل عن ذلك 
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ح�صب ما ي�صلح الطفل الر�صيع.
٨- من يعمل �صاحًلا �صواء كان رجاًل اأم امراأة فاإن اهلل - عز وجل - 

�صوف يحييه حياة طيبة يف الدنيا, وله اجلزاء الأعظم يف الآخرة.
٩- ملا راأت زوجة فرعون ال�صيدة اآ�صية مو�صى - عليه ال�صالم - 
وهو طفل ر�صيع اأحبته وطلبت من زوجها األ يقتله؛ فقد ينتفعان به اأو 

يتخذانه ولًدا.
1٠- الأم حتمل جنينها �صعًفا على �صعف وتر�صعه ملدة عامني.

اأن يفارق امراأته وي�صتبدل مكانها غريها,  اأراد الرجل  اإذا   -11
الأوىل �صيًئا, ولو كان قنطاًرا  ياأخذ من �صداق زوجته  اأن  له  فال يحل 

من املال.
به بني  وم��اروت ما يفرقون  النا�س من �صحر هاروت  يتعلم   -12

املراأة وزوجها, وما هم ب�صارين به من اأحد اإل اأن ي�صاء اهلل.
13- �صاأل ال�صحابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن جمامعة الن�صاء يف املحي�س, 
فجاء اجلواب اأن يعتزل الرجال الن�صاء يف اأثناء احلي�س, ول يجامعهن 

اإل بعد انتهاء احلي�س واغت�صالهن؛ لأن احلي�س قذر واأذى.
14- كان النا�س يف اجلاهلية اإذا مات فيهم الرجل ورث امراأته 
اأراد,  من  يزوجها  اأو  يرثها  ي�صيء ع�صرتها حتى  وكان  ماله,  يرث  من 

فاأنزل اهلل حترمي ذلك والنهي عنه.
1٥- علمت �صارة اأن املالئكة جاءت لهالك قوم لوط, و�صحكت, 
ا يعقوب بن اإ�صحاق. فب�صرتها املالئكة باأنها �صتلد اإ�صحاق و�صرتى اأي�صً
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16- ملا �صمع الرجل ال�صالح مبدين من ابنتيه عن مو�صى - عليه 
مت�صي  اإليه  فذهبت  ابنتيه,  اإحدى  اأر�صل  واأمانته  واأخالقه   - ال�صالم 
ليكافئه  اأبيها  ملقابلة  ال�صالم -  ميالأها احلياء, فدعت مو�صى - عليه 

على ما فعل معهما.
1٧- ينهى اهلل - عز وجل - املوؤمنات اأن يتزوجن من امل�صركني, 
ويرغبهن يف الزواج من املوؤمنني؛ فهم خري من امل�صركني ولو اأعجبوكن 

اأيتها املوؤمنات.
1٨- من دلئل قدرة اهلل - عز وجل - ومن نعمه علينا اأن جعل لنا 
اأزواًجا من اأنف�صنا, اأي من نوعنا؛ لن�صكن اإليها, وجعل - �صبحانه - بني 

الزوجني احلب والرحمة والألفة.
1٩- اأباح اهلل - عز وجل - للرجال الزواج باأكرث من واحدة من 
الن�صوة,  اأربًعا من  اأو  ثالًثا  اأو  اثنتني  يتزوج  اأن  للرجل  فيجوز  الن�صاء, 
على اأن يراعي العدل بينهن, فاإن خاف األ يعدل بينهن فيكتفي بواحدة, 

بالإ�صافة اإىل اجلواري ملك اليمني.
2٠- املراأة التي ل تطيع زوجها فت�صبح نا�صًزا, عالجها الوعظ 
اأوًل, فاإن مل تعد اإىل ال�صواب فعلى زوجها اأن يهجرها يف الفرا�س, فاإن 

ا اإىل احلق وال�صواب فيكون العالج الأخري هو ال�صرب. مل تعد اأي�صً
زوجاته  يخرّي  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  نبيه   - وج��ل  عز   - اهلل  اأم��ر   -21
ور�صوله  اهلل  واإم��ا  وطالقهن,  وزينتها  الدنيا  اإما  اأمرين,  بني  ون�صاءه 

والدار الآخرة والأجر العظيم فيها واأن يظللن يف ع�صمته ملسو هيلع هللا ىلص.
اأمي"  كظهر  علّي  "اأنت  لزوجاتهم:  يقولون  الرجال  بع�س   -22
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اأًما  اأن تكون  الزوجة ل ميكن  وهو قول �صنيع منكر وغري حقيقي؛ لأن 
باأية حال من الأحوال", واإن اهلل - عز وجل - لعفو غفور عمن �صدر منه 

مثل هذا الكالم, اإن تدارك الأمر بالتوبة الن�صوح هلل - عز وجل - .
اأن يراجعها  اأن مينع امل��راأة املطلقة  23- نهى اهلل - عز وجل - 

زوجها عندما تنق�صي عدتها اإذا ترا�صيا بينهما باملعروف.
و�صّكوا  مهاجرات  املوؤمنات  جاءهم  اإذا  املوؤمنني  اهلل  اأمر   -24
اأن ميتحنوهن ويختربوهن مبا يظهر به �صدقهن,  اإميانهم,  يف �صدق 
فاإن امتحنوهن فتبني اأنهن �صادقات الإميان فال يجوز اإرجاعهن اإىل 

الكفار؛ لأن هذا لو حدث ففيه مف�صدة كبرية.
2٥- اإذا خافت املراأة ن�صوز زوجها, اأي ترّفعه عنها وعدم رغبته 
فيها, فالف�صل اأن ي�صلحا بينهما �صلًحا, باأن تتنازل املراأة لزوجها عن 
اأو  الك�صوة  اأو  النفقة  من  لها  الواجب  من  باأقل  تر�صى  اأن  اأو  حقوقها 
امل�صكن, اأو اأن تهب يومها وليلتها لزوجها اأو ل�صرتها, وهذا ال�صلح خري 

للزوج وزوجته.
26- جعل اهلل - عز وجل - ال�صيدة مرمي وابنها عي�صى - عليهما 
ال�صالم - اآية للعاملني, حيث حملت به دون اأن يقربها اأحد, وو�صعته دون 
ه واأكد عفافها وطهرها,  اأ اأمَّ معونة من اأحد, وتكلم ابنها يف املهد, فربَّ

ف�صارت هي وابنها حديث النا�س جياًل بعد جيل يعترب بها املعتربون.
2٧- اإن الذين افرتوا على اأم املوؤمنني عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - 
فقالوا الزور والبهتان هم ع�صبة منكم اأيها امل�صلمون, لكن ل حت�صبوا 
هذا الأمر �صًرا لكم, بل هو خري لكم؛ لأنه اأثبت براءة اأم املوؤمنني عائ�صة 
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- ر�صي اهلل عنها - ونزاهتها وف�صلها, ولكل واحد من الذين خا�صوا 
يف الإثم الذنب والعقاب املنا�صب له, اأما الذي بداأ باخلو�س واأ�صاع هذه 

الفرية وباء باإثم, فاإن اهلل توعده بالعذاب الأليم.
اأم  ذك��ًرا  ك��ان  �صواء  املوؤمنني,  من  ال�صاحلات  يعمل  من   -2٨
مثنى وهو موؤمن - وهذا �صرط جلميع الأعمال ل تقبل اإل به - فهوؤلء 
�صيدخلون اجلنة ب�صبب اأعمالهم ال�صاحلة, ولن يظلموا اأبًدا ل قلياًل ول 

كثرًيا, بل �صيجدون الأجر كاماًل موفوًرا.
يح�صنوا  اأن  اإليهم  وعهد  الأولد   - وجل  عز   - اهلل  اأو�صى   -2٩
اأجل  من  الأم  حتملته  مبا  وذّكرهم  الإح�صان,  وجوه  بكل  والديهم  اإىل 
ال��ولدة,  وقت  ثم  احلمل,  وقت  وامل�صاق  املكاره  من  قا�صته  وما  ولدها 
احلمل  لأن  بالقليل؛  لي�س  وقت  وهو  وتربيته,  وح�صانته  الر�صاعة  ثم 

والفطام )3٠( �صهًرا.
ح اهلل - عز وجل - وّبني للنا�س اأن الطالق مرتان وهو  3٠- و�صّ
الطالق الرجعي, وبعد ذلك اإما اإم�صاك مبعروف بغري طالق, واإما اأن 
يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة, فيكون ت�صريًحا لها, لأنها ل حتل له 

بعد الطلقة الثالثة.
31- �صرب اهلل - عز وجل - لعباده املوؤمنني مثاًل لأهل الإميان 
امراأة فرعون, فعلى الرغم من كفر وجربوت زوجها, اإل اأنها اآمنت باهلل 
- عز وجل - ودعت املوىل اأن يبني لها عنده بيًتا يف اجلنة, واأن ينجيها 

من الطاغية فرعون ومن عمله ال�صيئ ومن قوم فرعون الظاملني.
اأباح اهلل - عز وجل - للرجال الراغبني يف خطبة الن�صاء   -32
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بخطبة  يعر�صوا  اأن  اأزواجهن  عنهن  املتوفى  اأو  بائًنا  طالًقا  املطلقات 
اإحداهن, دون الت�صريح, اأو اأن ي�صمروا يف اأنف�صهم الزواج منهن بعد 

انق�صاء عدتهن.
33- اإذا كان يوم القيامة قامت املووؤودة التي قتلها اأهلها اجلهالء 
غالظ القلوب, ف�صاألت قاتليها باأي ذنب قتلها هوؤلء؟.. وهي بكل تاأكيد 

لي�س لها ذنب, لكن ال�صوؤال فيه توبيخ وتقريع لقاتليها.
وتعاىل  �صبحانه   - به  املوؤمنني   - وجل  عز   - اهلل  يخاطب   -34
اهلل  باأمر  باإلزامها  النف�س  ووقاية  ناًرا,  واأهليهم  اأنف�صهم  يقوا  اأن   -
واإجبارهم على  بتاأديبهم وتعليمهم  – تعاىل - ووقاية الأهل والأولد 
اأمر اهلل – تعاىل -؛ لأنه اإذا مل يفعل العبد هذا فاإنه تنتظره نار وقودها 
النا�س اخلارجون على اأمر اهلل واحلجارة, كما اأن النار عليها مالئكة 

يت�صفون بالغلظة وال�صدة حتى تنا�صب مقام العذاب. 
3٥- املوؤمنون واملوؤمنات اإخوة يف الدين يتنا�صرون ويتعا�صدون, 
النا�س بكل خري وجميل ير�صي اهلل, وينهونهم عن كل قبيح  وياأمرون 
للفقراء  ال��زك��اة  وي��وؤت��ون  وقتها  على  ال�صالة  وي���وؤدون  اهلل,  ي�صخط 
وامل�صتحقني, ويطيعون اهلل ور�صوله يف كل اأمر ونهي, اأولئك �صيدخلهم 

اهلل - �صبحانه - يف رحمته اإن اهلل عزيز ل يغلب, حكيم يف كل �صيء.
36- بعد اأن اأمر اهلل املوؤمنني بكتابة وتوثيق الديون املوؤجلة حثهم 
رجل  فليكن  رجلني  وج��ود  ر  تعذَّ ف��اإن  الكتابة,  مع  رجلني  �صهادة  على 
وامراأتان؛ خمافة اأن تن�صى اإحدى املراأتني ال�صهادة فتذكرها الأخرى. 

طلق  ثم  املوؤمنات,  ت��زوج��وا  اإذا  اأنهم  املوؤمنني  اهلل  ياأمر   -3٧
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الرجل امراأته ومل يكن قد دخل بها مل يجامعها فلي�س لهم اأن يطلبوا 
وي�صرحوهن  املهر  ن�صف  باإعطائهن  ميتعوهن  بل  عدة,  املطلقات  من 

�صراًحا جمياًل.
3٨- ينادي اهلل عباده املوؤمنني اأن ل ي�صخر اأحد منهم من اأحد, 
فلي�س هذا من اأخالق املوؤمنني, وما يدريهم فلعل هوؤلء الذين ي�صخرون 
منهم يكونون خرًيا منهم عند اهلل - عز وجل - , وكذلك املراأة ل ت�صخر 

من اأختها فرمبا تكون خرًيا منها. 
3٩- ملا حملت مرمي - عليها ال�صالم - بعي�صى - عليه ال�صالم - 
اتخذت مكاًنا بعيًدا عن اأهلها, فجاءها وجع الولدة بجوار جذع النخلة 

فتمنت املوت؛ حياًء من النا�س وخوف الف�صيحة.
عبادته  اإىل  فيه  يدعوهم  جميًعا  للنا�س  اهلل  من  ن��داء   -4٠
�صبحانه - وخمافته مذكًرا لهم باأنه - �صبحانه وتعاىل - هو الذي   -
اأن�صاأهم من اأ�صل واحد هو اأبينا اآدم - عليه ال�صالم - واأوجد من تلك 
ذكوًرا  كثريين  خالئق  ق  وف��رَّ ن�صر  ومنهما  ح��واء,  وهي  زوجها  النف�س 

واإناًثا.
41- يف يوم القيامة, ذلك اليوم الع�صيب وب�صبب الزلزلة, �صوف 
تغفل وتذهل كل اأنثى مر�صعة عن ر�صيعها بنزع ثديها من فم طفلها, 
وتن�صغل عن اأحب النا�س اإليها وهو ر�صيعها ب�صبب هول ما ترى, ويبدو 
النا�س كاأنهم �صكارى وهم لي�صوا كذلك, لكنه اخلوف والفزع من اأهوال 

ال�صاعة واخلوف من عذاب اهلل ال�صديد.
42- له ملك ال�صماوات وملك الأر�س - �صبحانه - يخلق ما ي�صاء 
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فيعطي ومينع ويهب ويحجب, فهو - �صبحانه - واهب الذكور ملن ي�صاء 
البع�س  ويجعل  والإن��اث,  الذكور  ي�صاء  ملن  يهب  اأو  ي�صاء,  ملن  والإن��اث 
ي�صلحهم  ومبا  بخلقه  عليم   - �صبحانه   - وهو  ولد,  له  يولد  ل  عقيًما 

وينفعهم, وما ل ي�صلحهم ول ينفعهم, قدير على كل �صيء.

43- ينهى اهلل - عز وجل - الآباء عن قتل اأولدهم؛ خ�صية الفقر 
يف امل�صتقبل اأو اأن تتبدل لهم الأيام؛ فاهلل - عز وجل - تكفل برزقهم 

ا. ورزقكم اأنتم اأي�صً

اللواتي قعدن عن الت�صرف وطلب الزواج  44- الن�صاء العجائز 
لكرب �صنهن, ول يرغنب يف الزواج؛ لنعدام ال�صهوة لديهن فال حرج ول 
اإثم عليهن يف اأن ي�صعن بع�س ثيابهن كالرداء واجللباب, ويظهرن اأمام 
وغري  �صهوة  تثري  ول  انتباًها  تلفت  ل  التي  املعتادة  الرجال مبالب�صهن 

متظاهرات بالزينة لينظر اإليهن.

ن�صلكم,  ومو�صع  زرعكم  مكان  ن�صاءكم  باأن  للرجال  توجيه   -4٥
ويف اأرحامهن يتكون الولد, فاأتوهن وجامعوهن يف مو�صع الن�صل والذرية 
باأية كيفية تريدونها قائمة اأو قاعدة اأو م�صجعة, املهم اأن يكون يف مكان 

احلرث "الفرج".

46- ملا و�صعت امراأة عمران مولودها الذي نذرته هلل - عز وجل - 
اأنثى ولي�صت ذكًرا, واهلل  اأنثى, فاعتذرت هلل باأنها  فوجئت باأن املولود 
�صاأن  لها  �صتكون  الأنثى  هذه  اأن  ا  اأي�صً ويعلم  ذلك  يعلم   - وجل  عز   -
العابدة خادمة  اأي  مرمي  �صميتها  اإنها  عمران  امراأة  قالت  ثم  عظيم, 
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الرب, و�صاألت ربها اأن يجريها وذريتها ويحفظهم جميًعا من ال�صيطان 
الرجيم.

4٧- تهديد ووعيد من اهلل - عز وجل - لهوؤلء الذين يحبون اأن 
تنت�صر الفاح�صة والرذيلة والزنا, وغري ذلك من املنكرات بني املوؤمنني 
باإقامة  الدنيا  يف  موؤمل  موجع  عذاب  لهم  هوؤلء  فيف�صدوهم,  الأطهار 

احلدِّ ويف الآخرة بعذاب النار.

4٨- من دعاء عباد الرحمن هلل - عز وجل - اأن يهبهم الأولد 
والأزواج ويجعلهم م�صرة وفرًحا بالتم�صك بالطاعة والعمل مبر�صاة اهلل 
- عز وجل -  بهذا يكونون قّرة اأعني املوؤمنني واأن يجعلهم اأئمة يقتدى 

بهم يف فعل اخلري.

اأعداء  والأولد  الزوجات  بع�س  اأن  للموؤمنني  وحتذير  نداء   -4٩
اأن  فاإياكم  طاعته,  عن  ويثبطونكم  اهلل  �صبيل  عن  وي�صدنكم  لكم, 

ت�صتجيبوا لهم وتطيعوهم.

٥٠- من عظيم ف�صل اهلل - عز وجل - ومّنته على املوؤمنني الذين 
اأدخلهم اجلنة اأن يلحق اهلل - عز وجل - بهم اأولدهم كانوا معهم على 
الإميان يف الدنيا فيجعلهم اهلل - عز وجل - معهم يف اجلنة, فتكتمل 
اأجر  ينق�س  اأن  دون  ون�صلهم معهم  اأولده��م  باجتماع  املوؤمنني  �صعادة 
ما  نف�س  لكل  باأن  ويذكرهم  باملح�صن,  املق�صر  يلحق  بل  �صيًئا,  الآب��اء 
ك�صبت, وكل اإن�صان مرتهن بعمله ل ُيحمل عليه ذنب غريه, �صواء كان 

اأًبا اأم ابًنا.
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اإجابات م�سابقة: معاين اآيات القراآن

1-  زب حئ مئ ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب 
جت حت رب )النحل: ٧2(.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺٺٺ   ٺ  زب   -2
رب  ڃ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦڦ  ڦڦ  ڤ   ڤ   ڤڤ 

)الق�ص�س(.
گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  زب   -3
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  رب )امل�صد(.
4- زب ې  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ 

وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ رب )النحل(.
٥- زب ڑ ڑ کک  ک ک گگ  گگ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں  ں ڻ رب )النور(.
ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب   -6

ڀ ڀ ڀ ٺٺ رب )الن�صاء: 34(.
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  زب   -٧

ڭڭ رب )البقرة: 233(.
٨- زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ 

گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ رب )النحل(.
کک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  زب   -٩
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گگ گگ ڳ ڳ ڳ  ڳ رب )الق�ص�س(.

1٠- زب ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ رب)لقمان: 14(.
 11- زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ رب )الن�صاء: 2٠(.

ڇ  چڇ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  زب   -12
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ رب )البقرة: 1٠2(.

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ   زب   -13
ھھ  ھ ھ ے ےۓ رب )البقرة: 222(.

رب  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  زب   -14
)الن�صاء: 1٩(.

1٥- زب ىئ ی  ی ی یجئ حئ مئىئ 
يئ  رب )هود(.

گ  گ  گ   ک  ک  ک  ڑک  ڑ  زب   -16
گڳ  ڳ ڳ ڳڱ رب)الق�ص�س:2٥(.

ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  زب   -1٧
ژڑڑ رب )البقرة: 221(. 

گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  زب   -1٨
گ گ گ ڳڳ  رب )الروم: 21(.

ڳ   گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  زب   -1٩



فيافي الفقرات الثقافية258

ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ رب )الن�صاء: 3(.
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  زب   -2٠  

ڦڦڦ رب )الن�صاء: 34(.
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  21-زب 
ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ 
رب  ائ   ى  ى   ېې  ې  ې  ۉۉ  ۅ   ۅ  

)الأحزاب(.
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ٿ  22-زب 
ڇ  چ   چچ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڦڄڄ  ڦ 

ڇ رب )املجادلة(. 
ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  زب   -23

ڑ ک ک ک کگ رب )البقرة: 232(.
ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  زب   -24
ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ   ۓ 

ېې رب )املمتحنة: 1٠(.
ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  زب   -2٥

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ رب )الن�صاء: 12٨(.
26- زب ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ 

پڀ ڀ ڀ رب )الأنبياء(.
ٺ  ٺ   ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب   -2٧
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ڦ  ڦڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺٺ 
ڦ رب )النور(.

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   زب   -2٨
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک رب )الن�صاء(.

ڀڀ  پ   پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب    -2٩
ڀ ڀ ٺ ٺٺ رب )الأحقاف: 1٥(.

3٠- زب ہ ہہ  ہ ھ ھ ھ ھے رب )البقرة: 
.)22٩

ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  زب   -31
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ېې رب )التحرمي(.
زب ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ   -32

ڃ ڃچ رب )البقرة: 23٥(.

33- زب ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ رب )التكوير(.
ۉ   ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  زب   -34
ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ رب )التحرمي(.
ڳ  گڳ  گ  گ   گ  زبک   -3٥
ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

رب  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ   ڻ 

)التوبة(.
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36- زب ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱں رب )البقرة: 2٨2(.

ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  زب   -3٧
ڳ  گ  گ  گگ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڳ رب )الأحزاب(.
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   ەئوئ  ائەئ   ائ  ى  ى  زب   -3٨

ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ییی رب )احلجرات: 11(.
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  زب   -3٩
رب  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ېى  ېې 

)مرمي(.
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ   -4٠ 

ڀ ٺ ٺ ٺٺٿ رب )الن�صاء: 1(.
ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  زب   -41
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڦ  ڄ رب )احلج(.
ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ   ۇ  زب   -42
ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ېې 

ۆئۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ رب )ال�صورى(.

رب  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ   چ  زب   -43
)الإ�صراء:31(.
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44- زب ٹ ٹ ٹ ڤڤڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ رب)النور:6٠(.

4٥- زب ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ېى رب )البقرة: 223(.

ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   زب   -46
ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 

وئ وئ رب )اآل عمران(.
زب ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی   -4٧

ی  ی جئ حئمئ رب)النور: 1٩(.
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  زب   -4٨

ھ ھ  ےے ۓ رب )الفرقان(.

ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   زب   -4٩
ک گگ رب )التغابن: 14(.

زب ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک   -٥٠
ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳڳ ڳ رب)الطور(.
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اخرت الإجابة ال�سحيحة

�س: من اأي اللغات جاءت كلمة البيجاما؟ 
- فار�صية: وتعني غطاء الأرجل. √

- اإيطالية: وتعني مالب�س النوم.
- تركية: وتعني فرا�س النوم.

�س: ماذا نق�صد بكلمة ب�صت؟ وما اأ�صلها؟
- اأ�صلها يوناين: وتعني غطاء الراأ�س.

- روماين: وتعني غطاء الأرجل.
- فار�صي: وتعني غطاء الظهر. √

�س: ما الظئر؟ 
- الأم التي تر�صع طفلها.

- احلا�صنة التي تتوىل ح�صانة الطفل ورعايته. √
- جدة الطفل لأمه.

�س: ما املق�صود بالروتني؟
- العادة املتكررة الرتيبة. √

- العادة املتجددة.
- العادة التي بني التجديد والتكرار.
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�س: ما اأطول ق�صيدة �صعرية يف العامل؟ وما اأ�صغر ق�صيدة؟
واأ�صغر ق�صيدة عدد  بيت,  مليون  اأبياتها  اأطول ق�صيدة عدد   -
كلمة,  األف   )٧٥٠( اأبياتها  عدد  ق�صيدة  اأطول  كلمات   )1٠( كلماتها 

واأق�صر ق�صيدة عدد كلماتها )٥( كلمات فقط. 
- اأطول ق�صيدة عدد اأبياتها )٥٠٠( األف بيت, واأ�صغر ق�صيدة 

عدد كلماتها كلمة واحدة فقط, هي كلمة اآدم. √
�س: ما الكلمة التي ينتفي معناها اإذا نطقت بها؟ 

- كلمة نعم. 
- كلمة ل.

- كلمة ال�صمت. √
ذلك  وم��ع  الب�صر  مكفوف  ك��ان  ال��ذي  العربي  ال�صاعر  من  ���س: 

ا�صتطاع قتل اأحد اجلنود التتار؟ 
- ب�صار بن برد.

- اأبو العالء املعري.
- جمال الدين ال�صر�صري. √

�س: الريال عملة بع�س الدول العربية فماذا تعني كلمة ريال؟
- اأ�صلها اإ�صباين وتعني ملكًيا. √

- اأ�صلها يوناين واأول من اأ�صدرها الإ�صكندر الأكرب.
- اأ�صلها هندي وا�صتعملها العرب و�صموها ماري.
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�س: ما ال�صورة التي ختمت با�صم نبيني؟ 
- �صورة اإبراهيم. 
- �صورة الأعلى. √

- �صورة العلق.
�س: كم عدد اآيات القراآن الكرمي؟

- )6236( اآية. √
- )6٧٨٥( اآية.
- )٧٥61( اآية.

�س: من الذي اأو�صل الإ�صالم اإىل اإفريقيا؟ 
- املرابطون. √

- الأغالبة.
- الغزنويون.

�س: ما ال�صالة التي ل ركوع فيها ول �صجود؟
- �صالة اجلنازة. √

- �صالة العيدين.
- �صالة ال�صت�صقاء.

�س: ملاذا ي�صمى القتيل يف �صبيل اهلل �صهيًدا؟ 
- لأنه م�صهود له باجلنة فهو �صهيد وجار لها. √
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- لأن املالئكة ت�صهد له عند اهلل يوم القيامة. 
- لأن دمه ي�صهد له عند اهلل يوم القيامة.

�س: من اأول من يك�صى حلة من نار يوم القيامة؟
- فرعون.

- النمرود. 
- اإبلي�س. √

�س: من مار�س التدخني لأول مرة؟ 
- قدماء امل�صريني. 

- الإغريق.
- الهنود احلمر. √

مببلغ  رو�صيا  من  املتحدة  الوليات  ا�صرتتها  التي  الولية  ما  �س: 
)٧.٥( مليون دولر؟ 

- األ�صكا. √
- فلوريدا.
- تك�صا�س.

�س: يف عهد اأيَّ خليفة ظهرت اأول �صيدلية؟ 
- عبدامللك بن مروان. 
- الوليد بن عبدامللك.

- اأبو جعفر املن�صور. √
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�س: كم كان عمر مو�صى – عليه ال�صالم - عندما األقته اأمه يف 
اليم؟ 

- )3( �صهور. √

- )6( �صهور.

- )٥( �صهور.
�س: اأيهما اأكرب م�صاحة الكويت اأم لبنان؟ 

- لبنان.

- الكويت. √

- مت�صاويتان تقريًبا.
�س: كم تبلغ ن�صبة امل�صلمني يف النيجر؟

.%٧٨ -

.%٨٧ -

√ .%٩٨ -
�س: ما ال�صجر الذي ي�صتخدم ل�صنع الورق يف اأوروبا؟ 

- �صجرة البتول. √

- �صجرة الني البنجايل.

- �صجرة التوت.
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�س: ماذا يعني ا�صم قرب�س؟ 

- الأر�س الف�صية. 

- اأر�س النحا�س. √

- اأر�س الق�صدير.
�س: ماذا يعني ا�صم اإجنلرتا؟ 

- اأر�س الق�صدير. √

- اأر�س الذهب.

- اأر�س املا�س.
�س: من اأول من حاول اإ�صكان اليهود يف فل�صطني, ومتى؟ 

- الربيطاين كروميل عام 1٥12م.

- الأمريكي جون ماكنلي عام 164٩م.

- نابليون بونابرت عام 1٧٩٩م. √
�س: ما الع�صو الوحيد يف ج�صم الإن�صان الذي يعود للنمو بعد قطع 

جزء منه؟ 

- الكلى. 

- الكبد. √

- الأمعاء.
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�س: ما مر�س ال�صيزوفرينيا؟ 
- الهو�س.

- اجلنون.
- ِف�صام ال�صخ�صية. √

�س: اأين متت اأكرث عمليات زراعة الكبد؟ 
- يف اليابان. √

- يف نيويورك.
- يف جنوب اإفريقيا.

�س: ما ف�صيلة الدم التي يطلق عليها ف�صيلة الدم الكرمية؟ 
.)A( ف�صيلة -

.)A.B( ف�صيلة -
√ .)+O( ف�صيلة -

�س: ما الفيتامني الذي ياأخذه اجل�صم من اأ�صعة ال�صم�س؟ 
- فيتامني/ ك.
- فيتامني/ ب. 

- فيتامني/ د. √

www.alukah.net



269 فيافي الفقرات الثقافية

احلكمة �سالة املوؤمن

ەئ   ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ەئوئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ  رب )البقرة(.

ي�شاء من عباده، ومن  َمن  القول والفعل  الإ�شابة يف  »يوؤتي اهلل  اأي: 
اأنعم اهلل عليه بذلك فقد اأعطاه خرًيا كثرًيا. وما يتذكر هذا وينتفع به اإل 

اأ�شحاب العقول امل�شتنرية بنور اهلل وهدايته« )التف�شري املي�شر(.
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وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »احلكمة �شالة املوؤمن اأنى وجدها فهو اأحق النا�ض 
بها«.

احلكمة هي اأغلى �صيء ميكن اأن مينحه اهلل لالإن�صان بعد الإميان 
والتحلي مبكارم الأخالق, وهي اأمل كل الناجحني, »واحلكمة هي اأعلى 
املعرفة  تكتمل  اأن  فبعد  الإن�صان,  اإليها  يتو�صل  اأن  ميكن  التي  املراتب 
وي�صل التاريخ اإىل قمته حت�صل احلكمة, وبالتايل فاحلكيم اأعلى �صاأًنا 
من الفيل�صوف, واحلكمة هي املرحلة التالية والأخرية بعد الفل�صفة, اإنها 
والرزانة«  اإىل احلكمة  يتو�صل  الغايات, وهنيًئا ملن  الذرى وغاية  ذروة 

)للفيل�صوف الأملاين: هيجل(.

وقالوا عن احلكمة:
- هي و�شع ال�شيء مو�شعه، وقالوا: اإنها فعل ما ينبغي كما ينبغي يف 

الوقت الذي ينبغي.. وقالوا: اإنها مثالية ال�شلوك والقرار.
وق��د ت��ب��واأت احلكمة م��ك��اًن��ا مهًما يف ب��رام��ج الإذاع����ة امل��در���ش��ي��ة، وكل 
اأم طالبات،  كانوا طاًبا  �شواًء  امل�شتمعن،  �شينعك�ض على  �شك  دون  هذا من 
ا�شتفادة الطاب  ال�شباحية بقدر  املدر�شية باحلكمة  الإذاعة  فبقدر اهتمام 
والطالبات منها، وبقدر اإهمالهم يكون العك�ض، وهو الغالب ولاأ�شف، فنجد 
اأن احلكم يف اأكرث املدار�ض مكررة، بل ومعادة، فاأنا �شخ�شيًّا ل اأتذكر الآن من 

جميع احلكم التي �شمعتها طوال ال�)12( �شنة �شوى حكمتن، هما: 
الأوىل: من جد وجد، ومن زرع ح�شد، ومن �شار على الدرب و�شل.

والأخرى: الوقت كال�شيف اإن مل تقطعه قطعك.
وقفزت اإىل ذهني الآن حكمة ثالثة، هي: راأ�ض احلكمة خمافة اهلل.
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ولكم اأن تت�شوروا كم مرة كررت هذه احلكم، وكم مرة �شمعت، )100( 
مرة، )200( مرة، اأقول رمبا اأكرث.

 وبالطبع ومن دون �شك اأن هذه الفقرة املهمة �شوف تكون على جانب، 
حفظوها،  قد  ي��وم  كل  ي�شمعونها  التي  احلكم  فهذه  منها،  فائدة  ل  اأق�شد 
وملوا منها، فما الفائدة من تكرارها، اأرجو اأن ل ي�شل الأمر اإىل هذا، لكن، 

لاأ�شف، اإن الأمر قد و�شل اإىل هذا احلد.
لذا؛ على كل من له �شاأن بالإذاعة املدر�شية اأن يبادر اإىل معاجلة و�شع 
ا، األ وهي )احلكمة ال�شباحية(، والأمر �شهل وب�شيط،  هذه الفقرة الغالية جدًّ
ول يحتاج اإىل كثري من التفكري، كل ما علينا فعله هو تخ�شي�ض جمموعة 
من احلكم كل يوم، انظر اإىل ما قلت.. جمموعة من احلكم ثاث اأو اأربع اأو 
ال�شباحية،  الإذاع��ة  خم�ض، ولي�ض حكمة واح��دة فقط، ومن ثم عر�شها يف 
بكل هدوء وروية، ول باأ�ض بتحديد اأيام لها يف الأ�شبوع، مثًا ثاثة اأيام يف 
الأ�شبوع، ال�شبت، والثنن، والأربعاء؛ حتى ل تفقد مكانتها، واأهميتها، ولكي 

يت�شوق الطاب اإىل �شماعها، والإن�شات اإليها.
اأنت، ثم الطاب، ثم  باأن من �شي�شتفيد منها هو  واأ�شدقك احلديث 

املعلمون، وكل من �شي�شتمع اإليها؛ فاحلكمة �شالة حتتاج اإىل موؤمن.
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حــــكــــــم

1- واأي النا�س لي�س به عيوب.
2- وتاأتي على قدر الكرام املكارم.

�صغارها ال�صغري  عني  يف  وتعظم   -3
العظائم ال��ع��ظ��ي��م  ع��ني  يف  وت�����ص��غ��ر 

َخليَقٍة من  ام��رئ  عند  يكن  ومهما   -4
ُتْعَلِم النا�س  على  َتْخَفى  خالها  واإن 

٥- يد احُلرِّ ميزان.
6- عند تغري الأحوال تعرف معادن النا�س.

٧- التجربة العلم الكبري.
٨- العبد يقرع بالع�صا واحلر تكفيه الإ�صارة.

٩- العتب على النظر.
ع�صت  ما  طالًبا  له  وك��ن  مكت�صًبا  للعلم  فكن  زي��ن,  العلم   -1٠

مقتب�ًصا.
اإىل  اأجدى  واإن  يفنى  واملال  اأبًدا  للفتى  ويبقى  العلم يجدي   -11

حني.
12- العلم يرفع بيًتا ل عماد له واجلهل يهدم بيت العز وال�صرف.

13- الكتاب يقراأ من عنوانه.
14- النار قد ُتَخلُِّف رماًدا.

1٥- زب مح جخ حخ رب )هود: ٨1(. 
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16- اإن كرب ابنك فاآخيه.
1٧- جتربة املجرب ت�صييع لالأيام.

1٨- تعلم؛ فلي�س املرء يولد عاملًا ولي�س اأخو علم كمن هو جاهل.
1٩- رب اأٍخ يل مل تلده اأمي ينفي الأذى عني ويجلو همي.

2٠- عند المتحان يكَرم املرء اأو يهان.
21- يف التجارب علم م�صتاأنف.

22- زب ۉ ۉ ې  ې ې رب )الإ�صراء: ٨4 (.
التبجي�������ال وف���ه  للمعلم  ق��م   -23

ر�����ص����وًل ي����ك����ون  اأن  امل���ع���ل���م  ك������اد 
ال��ع��ل��م وال��وف��������اء 24- ك���م م���ن ك��ث��ري 

ق����د ����ص���ان���ه ال���ع���ق���ل ع����ن ال��ري��������اء
وح�����ده ي��ن��ف��ع  ال��ع��ل��م  حت�����ص��نب  ل   -2٥

ب��خ�����������������������الق رب������ه  ي����ت����وج  م�����ا مل 
مثله وت���اأت���ي  ُخ���ُل���ٍق  ع���ن  ت��ن��ه  ل   -26

ع��ظ��ي��������م ف��ع��ل��ت  اإذا  ع��ل��ي��ك  ع�����ار 
2٧- ال�صمري خري من األف �صاهد.

2٨- كن يف احلر�س على تفقد عيوبك كعدوك. 
2٩- احلمق فقدان ما يحمد من العاقل.

3٠- من اأُعجب براأيه �صل, ومن ا�صتغنى بعقله َزل.
31- من تكرب على النا�س ُذل.
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32- من جال�س العلماء وقر.
33-  من �صل �صيف البغي  ُقِتل به.

34- من ر�صي مبا ق�صم اهلل مل يحزن.
3٥- اكتموا ح�صناتكم  كما تكتمون �صيئاتكم.

َلم. ر قلبك  بال�صالة يف الظُّ 36- نوِّ
3٧- القلم �صفري العقل ور�صول الفكر وترجمان الذهن. 

3٨- باب الإح�صان مفتوح ملن �صاء دخله.
3٩- اأخ�صر النا�س �صفقة من ا�صتغل عن اهلل بنف�صه.

4٠- من ترك ف�صول الكالم ُمِنح احلكمة.
41- من ترك ف�صول ال�صحك ُمِنح الهيبة.

42- من ترك ف�صول الطعام ُمِنح لذة العبادة.
43- من ترك ف�صول النظر ُمِنح اخل�صوع.

44- من ترك الدنيا ُمِنح حب الآخرة.
4٥- الأذلء اأربعة: النّمام, والكذاب, واملدين, والفقري.

46- اثنان ل يجتمعان الكذب واملروءة.
ف منك. 4٧- اأن�صف من نف�صك قبل اأن ُين�صَ

4٨- اعلم اأن كفر النعمة لوؤم, و�صحبة اجلاهل �صوؤم.
4٩- اأطع اأخاك واإن ع�صاك, و�صله واإن جفاك.

٥٠- اأ�صلح نف�صك ي�صلح لك النا�س.
٥1- يب�صر القلب ما يعمى عنه الب�صر.
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٥2- ليكن كالمك ذكًرا و�صحتك فكًرا ونظرك عرًبا.
٥3- اإذا ابتليت فثق باهلل ول جتزع.

٥4- لقاء الإخوان نزهة القلوب.
٥٥- الدمعة يف العني جرح يف القلب.

٥6- الب�صا�صة جوهر املعاملة.
٥٧- احلق كالزيت يطفو دائًما فوق املاء.

٥٨- كتمان الأ�صرار يدل على جواهر الرجال.
ما رحم  اإل   - لل�صر مذيع  فالطالب  لطالبه؛  �صرك  تودع  ل   -٥٩

ربي -.
6٠- ما �صاع اأبًدا من �صار على درب م�صتقيم.

61- دقيقة �صرب متنحك �صنوات �صالم.
�صعب ال��ن��ائ��ب��ات  يف  وال�����ص��رب   -62

ل����ك����ن ف���������وات ال������ث������واب اأ����ص���ع���ب
ق���ري���ب ت�����رجت�����ي  م������ا  وك��������ل   -63

اأق�����رب ذل�����ك  دون  م����ن  وال�����وق�����ت 
64- �صر النا�س من ين�صر الظلوم ويخذل املظلوم.

6٥- اأف�صل النا�س من مل تف�صد ال�صهوة دينه.
66- من كربت همته كرثت قيمته.

6٧- خري النوال ما و�صل قبل ال�صوؤال.
الوح�صة  واأوح�س  احلمق,  الفقر  واأكرب  العقل,  الغنى  اأغنى   -6٨

العجب, واأكرم احل�صب ح�صن اخللق. 
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6٩- جذور الرتبية مريرة, ولكن ثمارها حلوة.
٧٠- من يطمع بكل �صيء يخ�صر كل �صيء.

٧1- العقول مواهب والآداب مكا�صب.
٧2- من مل يعرف اخلري من ال�صر فاأحلقه بالبهائم.

٧3- ل خري يف مودة جتلب عداوة وتورث مذمة.
٧4- الذنوب الفا�صحة تذهب باحلجج الوا�صحة.

٧٥- من يجّرب يزدد علًما, ومن يوقن يزدد يقيًنا.
٧6- العاقل من عقل ل�صانه اإل عن ِذكر اهلل.

٧٧- �صاِحب الأخيار تاأمن الأ�صرار.
٧٨- ظاهر الإميان قول الل�صان, وباطنه ت�صديق القلب.

ا. ٧٩- اإذا وعظت فاأوجز؛ فاإن كثري الكالم ُين�صي بع�صه بع�صً
ارتكاب  ونهى عن  املكارم  الأ�صحاب من ح�سَّ على  اأف�صل   -٨٠

املاآثم.
وتذكري  النفو�س  وج��الء  القلوب  حياة  الإخ���وان  حم��ادث��ة   -٨1

الن�صيان.
٨2- زينة الفقر ال�صرب, وزينة الغنى ال�صكر.

٨3- ل �صرف اأعلى من الإ�صالم, ول كرم اأعز من التقوى.
٨4- ل لبا�س اأجمل من العافية.

٨٥- القليل مع التدبري اأبقى من الكثري مع التبذير.
٨6- الن�صيحة بعد وقوع املحذور كالدواء بعد املوت.
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٨٧- اإذا اأحببت اأن يدوم حبُّك لأحد فاأح�صن اإليه.
٨٨- ل غنى يعدل �صحة البدن, ول �صرور يعدل �صعة ال�صدر.

٨٩- لي�س مع طاعة اهلل خوف ول مع ع�صيانه اأمن.
٩٠- لي�س الفخر يف اأن تقهر قويًّا, بل يف اأن تن�صف �صعيًفا.

٩1- من عادى باطاًل انت�صر.
٩2- من رفعك فوق قدرك كذبك.

٩3- من اأطاع هواه اأعطى عدوه مناه.
٩4- ادفع املنكر باملعروف.

٩٥- من َيرَحم ُيرَحم
٩6- من ي�صمت ي�صلم.

٩٧- من يفعل اخلري يغنم.
٩٨- من َيُقل بالباطل يخ�صر.
٩٩- من يكره ال�صر يعت�صم.

1٠٠- من ل ميلك ل�صانه يندم.
1٠1- من حا�صب نف�صه ربح, ومن غفل عنها خ�صر.

بل�صانه ع��رثة  م��ن  الفتى  مي��وت   -1٠2
الِرجل ع��رثة  م��ن  امل��رء  مي��وت  ولي�س 

1٠3- اإذا زللت فارجع.. واإذا ندمت فاقلع.
1٠4- خري اخل�صال: الدين واملال, وح�صن اخللق.

1٠٥- غبار العمل خري من زعفران العطلة.
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1٠6- اإنك ل جتني من ال�صوك العنب.
1٠٧- اإمنا ُيخترب ذو الأمانة عند الأخذ والعطاء.
1٠٨- من نظر العواقب جنا.. ومن اعترب اأب�صر.

1٠٩- ال�صعيد من نظر اإىل الدنيا اعتباًرا ل اغرتاًرا.
11٠- الكالم كالدواء, اإن اأقللت منه نفع, واإن اأكرثت منه قتل.

111- لالأعمال جزاء.. فاتق العواقب.
تكن  فال  نطقت  ف��اإذا  �صالمة...  وال�صكوت  زي��ن  احللم   -112

مكثاًرا.
113- اإن ال�صماء ل متطر ذهًبا ول ف�صة.. فعليكم بالعمل.

114- ُكف عن ال�صر.. يكف عنك ال�صر.
11٥- اإياك واإخوان ال�صوء, فاإنهم يخونون من رافقهم.

116- الزيادة من اخلري خري.
11٧- احللم وا�صطة بني الغ�صب وال�صعف.

11٨- العهد: تفي به ملن عاهدت م�صلًما اأو كافًرا.
11٩- توكل على الرحمن يف الأمر كله

الطلب يوًما عن  العجز  ترغنب يف  ول 
12٠- تركك ما ل يعنيك يحقق لك ما ير�صيك.
121- من حِفظ الل�صان �صِلم يف الدنيا والآخرة.

122- اإياك والنميمة اإنها تزرع ال�صغينة وتفّرق بني املحبني.
ع��املً��ا ي��ول��د  امل���رء  فلي�س  ت��ع��لَّ��م   -123
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ول��ي�����س اأخ����و ع��ل��م ك��م��ن ه���و ج��اه�����ل
عنده علم  ل  ال��ق��وم  كبري  واإنَّ   -124

امل��ح��اف��ل ع��ل��ي��ه  ال��ت��ف��ت  اإذا  ���ص��غ��ري 
12٥- ل خري يف القول اإل مع العمل, ول يف الفقه اإل مع الورع, ول 
يف ال�صدقة اإل مع النية, ول يف املال اإل مع اجلود, ول يف ال�صداقة اإل 

مع الوفاء, ول يف احلياة اإل مع ال�صرور.
126- احر�س على ما ينفعك وَدع كالم النا�س.

12٧- من اأف�صل الرِب العفو عند املقدرة.
12٨- خري النا�س: اأكرثهم  اإح�صاًنا واأقومهم ميزاًنا.

12٩- من وعد اأخاه جهًرا فقد ف�صحه.
13٠- اإذا ا�صطنعت املعروف فا�صرته.

131- ويل للظامل من يوم املظامل.
132- لن يهلك من ق�صد.

133- اإذا ندمت فاأقلع, واإذا جهلت فا�صاأل.
134- اأ�صعد النا�س من ُخِتم له يف اآخرته بخري.

13٥- من لب�س ثوب احلياء ا�صتوجب من اخللق الثناء ومالت اإليه 
القلوب ونال كل اأمر حمبوب.

136- من قّل حياوؤه قلت اأحباوؤه.
13٧- يف ال�صدة ينك�صف �صدق الأخوة.
كنف�صه اللبيب  امل��رء  عاتب  م��ا   -13٨
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ال�صالح اجل��ل��ي�����س  ي�صلحه  وامل����رء 
13٩- ثمرة ال�صهرة الهالك.. وثمرة الهوى الندامة.

14٠- من مل ير�َس بالق�صاء فلي�س حلمقه دواء.
141- اجعل تاأنيك اأمام عجلتك.

142- من باع احلر�س بالقناعة ظفر بالغنى واملروءة.
ار عقباه خ�صار. 143- الطمع غرَّ

144- عدو يجاهرك بالعداء خري من �صديق زائف.
14٥- التوا�صع: �صهولة الأخالق, وجتنب العظمة والكربياء.

146- الكرب: يظهر ال�صيئة ويخفي احل�صنة.
14٨- من �صمع بفاح�صة فاأف�صاها فهو كالذي اأتاها.

14٩- احلق اأقوى معني وال�صدق اأف�صل قرين.
1٥٠- من عُذَب ل�صانه كرُث اإخوانه.

1٥1- ل ُيعرف احلليم اإل عند الغ�صب.
1٥2- ف�صيلة العقل احلكمة.. وف�صيلة القلب ال�صجاعة.

1٥3- من اعترب اأب�صر, ومن اأب�صر فهم.
1٥4- ا�صتعينوا على الكالم  بال�صمت, وعلى ال�صتنباط  بالفكر.

1٥٥- من نطق يف غري خري فقد لغا.
1٥6- كن يف املكاره �صبوًرا.

1٥٧- من تعلم القراآن عظمت قيمته.
1٥٨- العدل اأ�صا�س امللك.

www.alukah.net



281 فيافي الفقرات الثقافية

1٥٩- ل عمل ملن ل نية له.
16٠- قال ابن القيم - رحمه اهلل: جمال�صة العارف تدعوك من 
�صتة اإىل �صتة: من ال�صك اإىل اليقني, ومن الرياء اإىل الإخال�س, ومن 
الغفلة اإىل الذكر, ومن الرغبة يف الدنيا اإىل الرغبة يف الآخرة, ومن 

الكرب اإىل التوا�صع, ومن �صوء النية اإىل الن�صيحة.
161- ل تطلب ما ل�صت له م�صتحًقا.
162- ل خري يف لذة تعقبها ندامة.

163- لذة العفو اأطيب من لذة الت�صفي.
164- اإياك  ودمعة اليتيم, ودعوة  املظلوم.

16٥- اإن لل�صيئة ظلمة يف القلب.
166- ل ي�صود �صيِّئ اخُلُلق.

16٧- ل تعرت�س فيما ل يعنيك . 
16٨- قل خرًيا تغنم.. وا�صكت عن ال�صر ت�صلم.

16٩- ل تعمل عماًل ل ينفعك.
1٧٠- من اتقى اهلل وقاه.. ومن توكل عليه كفاه.

1٧1- ال�صدق اأمانة.. والكذب خيانة.
1٧2- الكذاب لي�س له حيلة.. واحل�صود لي�س له راحة.

1٧3- ا�صتعينوا على ق�صاء حوائجكم  بالكتمان.
1٧4- يف �صعة الأخالق كنوز الأرزاق.

1٧٥- ال�صمت حلم وقليل فاعله.
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1٧6- التكرب على املتكرب توا�صع.
1٧٧- احلقيقة �صوف ت�صود.

1٧٨- من لنت كلمته وجبت حمبته.

1٧٩- عرفتم املوت فلم ت�صتعدوا له.
1٨٠- عرفتم ال�صيطان فلم حتاربوه.

1٨1- اإذا تخا�صم الل�صان ظهر امل�صروق.
1٨2- الهمُّ عدو احلياة.

, ومل مُيّل. , ودلَّ 1٨3- خري الكالم ما قلَّ وجلَّ
1٨4- ُكْل ما يعجبك والب�س ما يعجب النا�س.

1٨٥- من اأ�صباب ال�صعادة بر الوالدين.
1٨6- الرياء �صعار املنافقني.

1٨٧- قال حكيم: اأربعة ح�صن, لكن اأربعة اأح�صن منها:
اأح�صن, والعدل من  الن�صاء  احلياء من الرجال ح�صن, لكنه من 
كل اإن�صان ح�صن, لكنه من الق�صاة والأمراء اأح�صن, والتوبة من ال�صيخ 
ح�صن, لكنها من ال�صاب اأح�صن, واجلود من الأغنياء ح�صن, لكنه من 

الفقري اأح�صن.
1٨٨- اإياك والعجلة؛ فاإن العرب تكنيها اأم الندامة, لأن �صاحبها 
يقول قبل اأن يعلم, ويجيب قبل اأن يفهم, ويعزم قبل اأن يفكر, ويقطع 
ُيخرّي, ول ي�صحب  اأن  اأن يجّرب ويذم قبل  اأن يقدر, ويحمد قبل  قبل 

هذه ال�صفة اأحد اإل �صحبته الندامة, واعتزل ال�صالمة.
1٨٩- العقل لوؤلوؤة ت�صيء الطريق.

www.alukah.net



283 فيافي الفقرات الثقافية

1٩٠- من اأكرمك اأَ�َصرك بالإح�صان.
1٩1- الغ�صب اأوله جنون واآخره ندم.

1٩2- املنا�صب, والأماكن؛ كلها مبثابة اأقنعة ل بد واأن ت�صقط عن 
وجوهنا يوًما ما, فتك�صف, وت�صرح, وت�صفر عن وجوهنا اجلديدة كما 

هي.
1٩3- من خري الختيار �صحبة الأخيار.

1٩4- العتاب قبل العقاب.
1٩٥- حمادثة اللئيم ندامة.

1٩6- للحق �صوت فوق كل �صوت.
1٩٧- يف تغري الأحوال ُتعرف معادن النا�س.

1٩٨- الكرم �صتَّار العيوب.
الب�صري  وتزيد  املعايب,  ومتحو  املواهب,  تنمي  التجارب   -1٩٩

ب�صًرا, واحلليم حلًما.
2٠٠- اإذا جال�صت العلماء فكن على اأن ت�صمع اأحر�س منك على 

اأن تقول.
2٠1- اأول العلم ال�صمت, والثاين ال�صتماع, والثالث احلفظ.

2٠2- اإذا �صداأ الراأي �صقلته امل�صورة.
2٠3- من اأجار جاره اأعانه اهلل واأجاره.

ُعف م�صيه. 2٠4- من ا�صتطال الطريق �صَ
بالغنى,  عهد  قريب  فقري  الكاآبة:  تخطئهم  ل  �صتة  قيل   -2٠٥
ومكرث يخاف على ماله, وطالب مرتبة فوق قدره, واحل�صود واحلقود, 
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وخليط اأهل الأدب وهو غري اأديب.
2٠6- اترك  ف�صول الكالم توفق للحكمة.

2٠٧- من األقى عنه حب املال فقد  ا�صرتاح.
2٠٨- اإن يكن ال�صغل جمهدة فاإن الفراغ مف�صدة.

2٠٩- اإذا ابتليت فثق باهلل ول جتزع.
21٠- فطرة الرجل م�صحوبة بحب الوطن.

211- اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه.
212- العرتاف باحلق ف�صيلة. 

213- القناعة كنز ل يفنى.
214- حب الوطن من الإميان.

21٥- كلُّ بداية �صعبة.
216- ارفعوا اأمواج البالء بالدعاء.

21٧- احلر تكفيه الإ�صارة.
21٨- �صنعة يف اليد اأمان من الفقر.

21٩- قيدوا النعم بال�صكر.
22٠- العلماء ورثة الأنبياء.

221- اجعل لدينك ن�صيًبا من دنياك.
222- لول الأمل لنفطر القلب.

223- عليك بال�صدق يف مقالك والرفق يف اأفعالك.
224- من �صرفت ذاته كرثت ح�صناته.
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22٥- كالم العاقل قوت, وجواب اجلاهل �صكوت.
226- اجتنب من يعادي اأهل الكتاب وال�صنة لئال يعديك خ�صرانه.
22٧- احرتز من عدوين هلك بهما اأكرث اخللق: �صاّد عن �صبيل 

اهلل ب�صبهاته  وزخرف قوله, ومفتون بدنياه ورئا�صته.
22٨- يا اأيها الأعزل.. احذر فرا�صة املتقي, فاإنه يرى عورة عملك 

من وراء �صرت "اتقوا فرا�صة املوؤمن".
برتك  تندفع  والنار  الفرائ�س,  باأداء  منك  تر�صى  اجلنة   -22٩

املعا�صي, واملحبة ل تقنع منك اإل ببذل الروح.
23٠- علمت كلبك, فهو يرتك �صهوته يف تناول ما �صاده احرتاًما 

لنعمتك, وخوًفا من �صطوتك, وكم علمك معلم ال�صرع واأنت ل تقبل!!
231- اأعلى الهمم: همة من ا�صتعد �صاحبها للقاء احلبيبملسو هيلع هللا ىلص .

232- يا قدم ال�صرب احتملي.. بقي القليل.
233- من لح له حال الآخرة, هان عليه فراق الدنيا.

234- دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك.
23٥- بحر الهوى اإذا مد اأغرق, واأخوف املنافذ على ال�صابح فتح 

الب�صر يف املاء!!
ال�صواب,  ج��ادة  فتلوح  الهوى,  ليل  يف  ي�صيء  العقل  نور   -236

فيلتمح الب�صري يف ذلك النور عواقب الأمور.
23٧- ل بد من �صنة الغفلة ورقاد الهوى, لكن كن خفيف النوم, 

فحرا�س البلد ي�صيحون: دنا ال�صباح.
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اأعظم من ق�صوة القلب والبعد عن  23٨- ما �صرب عبد بعقوبة 
اهلل.

23٩- اأبعد القلوب من اهلل القلب القا�صي.
24٠- النا�س يف الدنيا معذبون على قدر حمبتهم لها.

241- اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل ف�صاد.
242- الر�صا �صكون القلب حتت جماري الأحكام.

243- دعامة العقل احللم, وجماعه ال�صرب.
244- ال�صر خموف من كل وجه, والنفع من كل ناحية.

24٥- اإن للحوائج فر�صاًنا كفر�صان احلرب.
اإمنا  اإليه,  حم�صًنا  يحب  م�صكني,  فقر  من  العجب  لي�س   -246

العجب من حم�صن يحب فقرًيا م�صكيًنا!!
24٧- ا�صدق يف الطلب, وقد جاءتك املعونة.

24٨- احلب غدير يف �صحراء لي�صت عليه جادة؛ فلهذا قل وارده.
24٩- لول تقدير الذنب, لهلك ابن اآدم من العجب!!

كانت  علة  ورب  للعليل,  ال��دواء  ك�صرب  الذنب  من  التوبة   -2٥٠
�صبب ال�صحة.

2٥1- يا من هو من اأرباب اخلربة! هل عرفت قيمة نف�صك؟ اإمنا 
خلقت الأكوان كلها لك!!

2٥2- �صرادق املحبة ل ي�صرب اإل يف قاٍع نزٍه فارٍغ.
ويف  ال��ق��راآن,  �صماع  عند  مواطن:  ثالثة  يف  قلبك  اطلب   -2٥3
جمال�س الذكر, ويف اأوقات اخللوة, فاإن مل جتده يف هذه املواطن, ف�صل 
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اهلل اأن ميّن عليك بقلب, فاإنه ل قلب لك!!
2٥4- الإثم حواز القلوب؛ اأي يحوزها ويتملكها.
2٥٥- احلق ثقيل مريء, والباطن خفيف وبيء.

بالل  يا  بها  اأرحنا  فتذكر  اجلبال  يدّك  اأمر  داهمك  اإذا   -2٥6
)ال�صالة(. 

2٥٧- اتِق اهلل يف ال�صر والعلن, واعمل ملا بعد املوت.
2٥٨- كرثة ال�صحك متيت القلب.

2٥٩- ازهد يف الدنيا يحبك اهلل, وازهد فيما عند النا�س يحبك 
النا�س.

بني  فقره  وجعل  �صمله  اهلل  �صتت  همه  الدنيا  كانت  من   -26٠
عينيه.

261- لأن يهدي اهلل على يديك رجاًل خري لك مما طلعت عليه 
ال�صم�س.

262- من قنع بالرزق ا�صتغنى عن اخللق.
263- اجعل �صرك اإىل واحد وم�صورتك اإىل األف.

264- اترك ف�صول الكالم توفق للحكمة.
26٥- ال�صمت �صيد الأخالق.

266- اأ�صل ال�صرب ح�صن اليقني باهلل. 
26٧- من كتم �صره كان اخليار يف يده.

26٨- من زرع الك�صل ح�صد الفقر.
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26٩- اجلل�صاء ثالثة: جلي�س ت�صتفيد منه فالزمه, وجلي�س تفيده 
فاأكرمه, وجلي�س ل ت�صتفيد منه فابتعد عنه.

2٧٠- ميوت قلبك... عندما تقابل الإ�صاءة بالإ�صاءة اأو الإح�صان 
بالإ�صاءة.

2٧1- ان�َس املا�صي ب�صلبياته؛ حتى ل يف�صد م�صتقبلك.
2٧2- ل تقارن حياتك بغريك. 

2٧3- الوحيد امل�صوؤول عن �صعادتك هو اأنت!!
2٧4- �صامح اجلميع من دون ا�صتثناء.

2٧٥- ما يعتقده الآخرون عنك ل عالقة لك به.
2٧6- اأح�صن الظن باهلل. 

2٧٧- مهما كانت الأحوال )جي��دة اأو �ص�ي�ئ�ة( ثق باأنها �صتتغ�����ري.
2٧٨- تخل�س من جميع الأ�صياء التي لي�س لها متعة اأو منفعة اأو 

جم���ال.
2٧٩- احل�صد هو م�صيعة للوقت؛ لأنك متلك جميع احتياجاتك.

2٨٠- الأف�صل قادم ل حمالة.
2٨1- مهما كان �صعورك.. فال ت�صعف.. بل ا�صتيقظ.. وانطلق.

2٨2- اعمل ال�صيء ال���صحيح دائًما.
2٨3- ات�صل بوالديك, وعائلتك دائًما.

2٨4- كن متفائاًل و�صعيًدا. 
2٨٥- اأعِط كل يوم �صيًئا مميًزا وجيًدا لالآخرين.
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2٨6- احفظ حدودك.
2٨٧- عندما ت�صتيقظ يف ال�صباح واأنت على قيد احلياة؛ فاحمد 

اهلل على ذلك.
2٨٨- عمٌل يجهد خرٌي من فراٍغ ُيف�صد.

حكمة املجانني

يف  اهلل"  "�صفاهم  امل��ج��ان��ني  م��ن  ملجموعة  جميلة  حكم  ه��ذه 
امل�صحات النف�صية؛ و�صدق من قال: )خذ احلكم من اأفواه املجانني(.

)1(
روعة التكامل هي يف توا�صع ال�صامت املجهول, ذي الفعل امل�صتمر 

القادر. 
)2(

ي��دع��ون��ه��م ال�صفهاء  ب��ال��ث��ورة م��ن  ي��ق��وم  اإمن���ا  ال��ت��اري��خ:  ِع���رب 
وامل�صت�صعفني, فال تنزعج من اأقوال البع�س ب�صفهك... ولكن ل تهملهم 

متاًما, راجع اأقوالهم, وافرت�س �صحتها؛ لتتاأكد من طريقك كل حني. 
)3(

لي�س امل�صت�صعف هو من ل ميلك م�صكًنا اأو درهًما اأو حتى لقمة, 
لكن امل�صت�صعف هو من يعرف اأكرث مما يتاح له اأن يفعل. 

)4(
ل  روؤيتك  ف�صمول  امل�صتمر,  ال�صادق  الب�صيط  بالفعل  ت�صتهن  ل 
يغني عنه..., وهو يف ذاته اإثبات لإن�صانيتك وتوا�صعك الب�صري الرائع 
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يف �صعيك اليومي املت�صل "اإليه", حتى بغري علمك. 
)٥(

ل يوجد مقيا�س لأي �صحيح, اإل الفعل اليومي ال�صحيح. 
)6(

ب��داأت: تقوم بكل  ال��دورة كاملة �صتجد نف�صك حيث  حينما تدور 
الأ�صياء التي كنت تقوم بها يف البداية, هي هي.. نف�س الأ�صياء العادية 

الب�صيطة نف�صها..., ولكن, يا لنب�س الأ�صياء العادية الب�صيطة!!
)٧(

ال�صم�س كل  واإل كرهت طلوع  الدرجة,  اإىل هذه  الروتني  ل تكره 
�صباح.

)٨(
ت�صتهلك  فال  يعقلون,  ول  �صيًئا  ي�صمعون  ل  الزيف  اأه��ل  دام  ما 
باإبالغهم,  تعنت  فاإذا جاء ن�صر اهلل فال  اأمامهم,  ال�صدق  نف�صك يف 

و�صيكفيكهم اهلل. 
)٩(

من  اأوًل  ال�صر  قوى  واأنهك  الأوان,  قبل  املعركة  تبداأ  اأن  اح��ذر 
حولك؛ حتى ل تتحالف �صدك قبل اأن تفجر اخلري يف نفو�س الآخرين. 

)1٠(
ت�صتطيع اأن ت�صتفيد من الأ�صرار باأن تعلمهم كيف ي�صارع بع�صهم 

ا, ثم توفر جهدك ملعركة ال�صيطان املنت�صر املنهك.  بع�صً
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)11(
لو �صكت النا�س, كل النا�س ن�صف �صاعة عن الكالم... لتغري وجه 

التاريخ,... مرتني على الأقل. 
)12(

ي�صطر  مل  ما  تقراأ  اأن  وحاولت  بي�صاء,  بورقة  مرة  اأم�صكت  هل 
عليها؟ حاول فقد جتد كالًما اأكرث فائدة من ال�صواد الآخر.

)13(
- اإذا كنت اأميًنا يف روؤيتك - لو عمقت - زادت عزلتك.

- واإذا كنت اأميًنا يف �صريكتك - لو �صدقت - زاد بعدك.
- واإذا كنت اأميًنا يف نف�صك - لو راأيت - زاد اأملك.

- واإذا كنت اأميًنا مع وقتك - لو فعلت - زاد التزامك.
اأذكى منك  والأر���س واجلبال كانت  ال�صماوات  اأن  األ�صت معي   -

حني رف�صت اأن حتمل الأمانة, وحملتها اأنت يا اأبا جهل؟!!
)14(

من غباء القائد اخلائف اأن يكرث من الأتباع املقلدين, حيث اإنهم 
عبء على وجوده اخلا�س.. 
وم�صاعفة لأخطائه.. 

وت�صويق مل�صريته الذاتية..
واإهدار حلقه على نف�صه يف موا�صلة التكامل مع داخله. 

)1٥(
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اأنت العامل... والعامل اأنت. 
اأنت تاريخه... وهو ات�صاعك. 

اأنت الأ�صغر... وهو الأكرب. 
واحلنني بينكما هو الطريق اإىل الكمال. 

)16(
الب�صرية ت�صغياًل  "ت�صغيل العقول  اإمنا تقا�س الأمة بعدد �صاعات 
مو�صوعًيا هادًفا اإىل اأعلى" )ل بعدد اأفرادها ول بعدد حروف كلمات 

�صياحها(.
)1٧(

وتعريفه:  الفاقد,  الوقت  مبقدار  الأمة  تدهور  مدى  يقا�س  اإمنا 
"هو الوقت الذي مت�صيه يف الدوران حول النف�س اأو امل�صي للخلف على 
الراأ�س, اأو ال�صري حملك, اأو البحث عن ذاتك بعيون مقلوبة, اأو ما �صابه 

ذلك من "روليت" الع�صر. 
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 لقد كان يف 
ق�س�سهم عربة

زب ائ  ت��ع��اىل:  ق��ال  وال��ع��ربة،  العظة  الق�ش�ض حت��ف اجل��ن��ة، وفيها 
ەئ       ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ رب )يو�صف: 111(.

تدفع  قد  عظيًما،  وقبوًل  حبًّا  والعجيبة  امل�شوقة،  الق�ش�ض  وحتظى 
وال��درو���ض  ال��ع��رب  ا�شتخا�ض  ث��م  وم���ن  وت��ك��راره��ا  حفظها  اإىل  م�شتمعها 

والفوائد منها، وهذا هو ما ن�شبوا ونطمح اإليه يف هذه الفقرة.
جمالت  يف  واملهمة  املتنوعة،  الق�ش�ض  من  العديد  بجمع  قمنا  فقد 
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ونواٍح �شتى، بهدف الإحاطة باأكرب قدر ممكن من التجديد والتطوير وعدم 
القت�شار على نوع واحد.

لذا.. علينا جميًعا يف هذا احلقل الإذاعي وامليدان الإعامي، اأن ن�شتغل 
هذه الق�ش�ض يف ن�شر ما نريد من الأه��داف، والأفكار ال�شامية وال�شريفة، 
الق�ش�ض  الذميمة والدنيئة من خال ذكر  التحذير من الأخ��اق  وكذلك 

التي تتحدث عن مثل هذه اجلوانب.
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- الق�سة الأوىل:

من روائع ق�س�س ال�سيخ الطنطاوي

 - اأقلب  كنت  لقد   :- اهلل  رحمه   - الطنطاوي  علي  ال�صيخ  يقول 
فيها  فوجدت  املختار,  اأج��زاء قدمية من جملة   - اأخ��ذت اجلريدة  ملا 
خرًبا اأعجب من �صقوط ال�صبي من الدور الرابع, بل ومن �صقوط ابنة 
ال�صاد�س, وهو خرب طائرة كانت تقل اثنى ع�صر  الدور  الزحالوي من 
وكان  مر�صيليا,  اإىل  ميونخ  من  الأل��ب  جبال  فوق  تطري  كانت  ا  �صخ�صً
وكان  الطائرة,  قائد  وابنها هو  الق�صة,  التي روت  ال�صيدة  ركابها  من 
الركاب م�صرتخني يف مقاعدهم, بيد كل واحد منهم كتاب يقروؤه على 
وانتفاع,  ال�صفر بغري قراءة  اأ�صفارهم, فال ي�صيعون وقت  عاداتهم يف 
وقال مال ميزان النهار واقرتب الع�صر فاهتزت الطائرة هزة عنيفة 
بع�س  نواجه  اإننا  الأحزمة  )اربطوا  املكرب  من  الطيار  وقال  مفاجئة, 
كاأنها  اأعلى  اإىل  الطائرة  ارتفعت  حتى  جملته  يتم  كاد  وما  املتاعب(, 
من  انحدرت  العظيمة  ال�صخرة  حتط  كما  حطت  ثم  منطلق,  �صاروخ 

ذروة اجلبل. 
تقول راوية الق�صة: �صعرت كاأن قلبي يهبط, ومعدتي ت�صطرب, 
واأنفا�صي تتقطع, وزاد من خويف اأنني اأرى املقاعد انكفاأت عن اأمكنتها 
وانطلقت تعدو من اأول الطائرة اإىل اآخرها, ومن اآخرها اإىل اأولها, ثم 
واهتزت  اأمامي.  كان  الذي  املقعد  بظهر  ي�صطدم  وجهي  باأن  �صعرت 
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زاويتها,  يف  كلنا  وانح�صرنا  جنبها  عن  فمالت  اأخ��رى  هزة  الطائرة 
من  واخل��وف  والظالم  ال��ربد  فيها  نقا�صي  لها  نهار  ل  ليلة  واأم�صينا 
امل�صتقبل املجهول, والريح كلما هبت هزت الطائرة فتحركها فتحركنا 
معها, حتى اأ�صبح النهار و�صكنت الريح, ففتحنا الباب وخرجنا, فوجدنا  
دق.. وجدنا الطيارة ترقد على جنبها على رف  �صيًئا عجًبا ل يكاُد ُي�صَّ
اجلبل وحتتها واٍد عميق, وعلى ميينها واٍد مثله, وما هناك اإل ال�صاحة 
التي ترقد عليها فقط. فكاأن يد القدرة هي التي حملتها وو�صعتها يف 

هذا املكان. 
ا من علّو اأحد ع�صر األف قدم ومل  كيف ي�صقط اثنا ع�صر �صخ�صً
ميت منهم اأحد؟ كيف ا�صتقرت الطائرة على هذه البقعة ال�صغرية ومل 
تهو يف واٍد من هذه الأودية التي ل يدرك الب�صر قرارها؟ كيف وقفت 
على  جميًعا  اأقبلوا  لقد  ت�صقط؟  ومل  املائل  الثلجي  املنحدر  هذا  على 
قائدها يهنئونه بهذه الرباعة النادرة, فُده�س حقيقة, وقال: اأية براعة 
هل ت�صخرون مني؟ اإين مل اأفلت زمام الطائرة من يدي مل اأ�صتطع اأن 
اأفعل �صيًئا, وعرفت ذلك واأيقنت به, فذكرت كلمة �صمعتها واأنا �صغري 
من اأحد املدر�صني وحفظتها. قال لنا: "اإن م�صائب احلياة - يا اأولد - 
كثرية, و�صيمر بكم بع�صها فعاًل فال ت�صتطيعون احتماله, فاإذا واجهتكم 
واحدة منها فال تقفوا اأمامها وحدكم, بل اطلبوا من اهلل اأن يكون فيها 

معكم". 
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- الق�سة الثانية:

ق�سة املراأة والفقيه

�صمعت امراأة اأن عبداهلل بن م�صعود- ر�صي اهلل عنه - لعن من 
تغري خلقتها من الن�صاء, فتفرق بني اأ�صنانها للزينة, وترقق حاجبيها. 
فذهبت اإليه, و�صاألته عن ذلك, فقال لها: وما يل ل األعن من لعنه ر�صول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, وهو يف كتاب اهلل؟.. فقالت املراأة يف ده�صة وا�صتغراب: لقد 
من  لعن  اإىل  ي�صري  �صيًئا  فيه  اأجد  لكني مل  كله,  الكرمي  القراآن  قراأت 
يفهم  الذي  الفقيه  وهنا ظهرت حكمة  الأ�صياء.  هذه  مثل  بعمل  يقمن 

دينه فهًما جيًدا, فقال للمراأة: اأما قراأت قول اهلل تعاىل: زب ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہ رب )احل�صر:٧(؟! اأجابت املراأة: بلى, 

ا.  فقال لها: اإذن فقد نهى القراآن عنه اأي�صً

- الق�سة الثالثة:
احلق والباطل

�صاأل اأحد النا�س عبداهلل بن عبا�س - ر�صي اهلل عنهما - فقال له: 
ما تقول يف الغناء؟ اأحالل اأم حرام؟ فقال ابن عبا�س: ل اأقول حراًما 
اإل ما ذكر يف كتاب اهلل اأنه حرام. فقال الرجل: اأحالل هو؟ فقال ابن 
اأنه حالل. ونظر ابن  اإل ما ذكر يف كتاب اهلل  اأقول حالًل  عبا�س: ول 
عبا�س اإىل الرجل, فراأى على وجهه عالمات احلرية؛ فقال له: اأراأيت 
احلق والباطل اإذا جاءا يوم القيامة, فاأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: 

يكون مع الباطل. وهنا قال ابن عبا�س: اذهب؛ فقد اأفتيت نف�صك. 
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- الق�سة الرابعة:

ال�سوؤال ال�سعب

الدليل  ما  ف�صاأله:  ال�صافعي,  الإم��ام  جمل�س  اإىل  كبري  �صيخ  جاء 
والربهان يف دين اهلل؟ فقال ال�صافعي: كتاب اهلل. فقال ال�صيخ: وماذا 
اتفاق  قال:  ا؟  اأي�صً وماذا  ال�صيخ:  قال  ر�صول اهلل.  �صنة  قال:  ا؟..  اأي�صً
فقال  ال�صافعي,  ف�صكت  الأمة؟  اتفاق  قلت  اأين  ال�صيخ: من  قال  الأمة. 
له ال�صيخ: �صاأمهلك ثالثة اأيام. فذهب الإمام ال�صافعي اإىل بيته, وظل 
يقراأ ويبحث يف الأمر. وبعد ثالثة اأيام جاء ال�صيخ اإىل جمل�س ال�صافعي, 
ف�صلم وجل�س. فقال له ال�صافعي: قراأت القراآن يف كل يوم وليلة ثالث 

مرات, حتى هداين اهلل اإىل قوله تعاىل: زب ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
علماء  عليه  اتفق  م��ا  خالف  فمن  )الن�صاء(.  رب  ڍ  ڍ  ڇ  
امل�صلمني من غري دليل �صحيح اأدخله اهلل النار, و�صاءت م�صرًيا. فقال 

ال�صيخ: �صدقت.

- الق�سة اخلام�سة:

الطالب العجيب

اأحد الطالب حما�صرة  اإحدى اجلامعات يف كولومبيا ح�صر  يف 
نهاية  ويف  ب��ه��دوء..  ون��ام  القاعة  اآخ��ر  يف  وجل�س  الريا�صيات..  م��ادة 
فوجد  ال�صبورة  اإىل  ونظر  الطالب,  اأ�صوات  على  ا�صتيقظ  املحا�صرة 
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القاعة,  من  وخرج  ب�صرعة  فنقلهما  م�صاألتني,  عليها  كتب  الدكتور  اأن 
وعندما رجع البيت بداأ يفكر يف حل هاتني امل�صاألتني.

كانت امل�صاألتان �صعبتني, فذهب اإىل مكتبة اجلامعة واأخذ املراجع 
الالزمة, وبعد اأربعة اأيام ا�صتطاع اأن يحل امل�صاألة الأوىل, وهو ناقم على 

الدكتور الذي اأعطاهم هذا الواجب ال�صعب!!
ويف حما�صرة الريا�صيات الالحقة ا�صتغرب اأن الدكتور مل يطلب 
حل  يف  ا�صتغرقت  لقد  دكتور  يا  له:  وقال  اإليه  فذهب  الواجب,  منهم 

امل�صاألة الأوىل اأربعة اأيام وحللتها يف اأربع ورقات. 
واج��ب!!  اأي  اأعطكم  مل  لكني  للطالب:  وق��ال  ال��دك��ت��ور  تعجب 
للطالب عن  كتبتها  اأمثلة  ال�صبورة هي  كتبتهما على  اللتان  وامل�صاألتان 

امل�صائل التي عجز العلم عن حلها..!!
اإن هذه القناعة ال�صلبية جعلت الكثري من العلماء ل يفكرون حتى 
يف حماولة حل هذه امل�صاألة, ولو كان هذا الطالب م�صتيقًظا و�صمع �صرح 

الدكتور ملا فكر يف حل امل�صاألة, ولكن رب نومة نافعة.
وما زالت هذه امل�صاألة بورقاتها الأربع معرو�صة يف تلك اجلامعة.

- الق�سة ال�ساد�سة:

اعتقاد ريا�سي

اأن  ي�صتطيع  ل  الإن�صان  اأن  اعتقاد  هناك  كان  �صنة  خم�صني  قبل 
يقطع مياًل يف اأقل من اأربع دقائق, واأن اأي �صخ�س يحاول ك�صر الرقم 
�صوف ينفجر قلبه!! لكن اأحد الريا�صيني �صاأل: هل هناك �صخ�س حاول 
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وانفجر قلبه؟.. فجاءت الإجابة بالنفي..!!
فبداأ بالتمرن حتى ا�صتطاع اأن يك�صر الرقم ويقطع م�صافة ميل يف 
اأقل من اأربع دقائق, يف البداية ظن العامل اأنه جمنون, اأو اأن �صاعته غري 
�صحيحة, لكن بعد اأن راأوه �صدقوا الأمر وا�صتطاع يف العام نف�صه اأكرث 

من مائة ريا�صي اأن يك�صر ذلك الرقم..!!
اأن يحاولوا من قبل,  التي منعتهم  ال�صلبية هي  القناعة  بالطبع, 

فلما زالت القناعة ا�صتطاعوا اأن يبدعوا.
ففي حياتنا توجد كثري من القناعات ال�صلبية التي جنعلها �صماعة 
للف�صل, فكثرًيا ما ن�صمع كلمة: م�صتحيل, �صعب, ل اأ�صتطيع, وهذه لي�صت 

اإل قناعات �صلبية لي�صت من احلقيقة يف �صيء.
والإن�صان اجلاد ي�صتطيع التخل�س منها ب�صهولة, فلماذا ل نك�صر 
تلك القناعات ال�صلبية باإرادة من حديد ن�صق من خاللها طريقنا اإىل 

القمة.

- الق�سة ال�سابعة:

اأ�سمه قبل اأن اأموت

يزرها  مل  �صنوات  وظل  العجزة,  دار  يف  اأمه  رمى  عاق  ولد  هذا 
ومل يت�صل بها, حتى اإذا حانت �صاعة وفاتها بكت الأم وقالت: ات�صلوا 

بولدي, اأريد اأن اأ�صمه قبل اأن اأموت.
ولدها يظل ولدها مهما فعل, وحبها له ل يزال متوقًدا يف قلبها 

مهما ارتكب بحقها من جرائم!
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لي�س  فقال:  وتقّبلك,  تراك  اأن  وتريد  اأمك حتت�صر  اإن  له:  قالوا 
عندي وقت, عندي اأعمال وجتارات.. ثم اأغلق الهاتف!

اأن متوت,  ابنها قبل  اأنها مل ت�صم  الأم ويف قلبها ح�صرة  وماتت 
كانت تريد اأن ت�صاحمه على ما فعل, تريد اأن تغفر له عقوقه وهجرانه, 
لكن قلبه قد حتجر, فبئ�س ما قال, وبئ�س ما فعل!.. ماتت �صاخطة عليه, 

فا�صتحق من اهلل غ�صًبا ما بعده غ�صب.
اأجاب؟  فماذا  اأم��ك..  ماتت  لقد  يقول:  به  الدار  م�صوؤول  ات�صل 

قال: اعملوا الإجراءات ثم ادفنوها!
�صبحان اهلل! حتى بعد املوت مل يتحرك منه �صاكن!

فكيف يكون م�صريه يف الدنيا قبل الآخرة؟
يقول ملسو هيلع هللا ىلص:" اثنان يعجلهما اهلل يف الدنيا: البغي, وعقوق الوالدين".

لأم�����������ك ح�������ق ل�������و ع����ل����م����ت ك���ث���ري
ك�����ث�����ريك ي�����ا ه�������ذا ل�����دي�����ه ي�����ص��ري

ف���ك���م ل��ي��ل��ة ب���ات���ت ب��ث��ق��ل��ك ت�����ص��ت��ك��ي
ل����ه����ا م������ن ج������واه������ا اأن���������ة وزف������ري

م�صقة عليها  ت����دري  ل��و  ال��و���ص��ع  ويف 
ف��م��ن غ�����ص�����س م��ن��ه��ا ال���ف���وؤاد يطري

بيمينها الأذى  ع��ن��ك  غ�����ص��ل��ت  وك����م 
���ص��ري��ر ل���دي���ك  اإل  ح���ج���ره���ا  وم�����ا 

اأن�صيت يا اأخي كم �صهرت عليك واأنت مري�س؟! وكم اأزالت عنك 
من اأو�صاخك مرات عديدة يف كل يوم؟!
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- الق�سة الثامنة:

القطة الرحيمة

وكانوا  اإخ��وان��ه  بع�س  مع  العلماء  اأح��د  الأي��ام جل�س  من  ي��وم  يف 
يتناولون طعام الغداء.. وفجاأة وجدوا قطة جميلة تقرتب منهم, فاألقى 
تاأكلها, لكنها ذهبت بها بعيًدا حتى  للقطة, فاأخذتها ومل  العامل لقمة 

غابت عن اأعينهم, ثم عادت مرة اأخرى. 
فاألقى لها لقمة اأخرى, فاأخذتها وذهبت بها بعيًدا, ثم عادت مرة 

اأخرى. 
فتاأخذه  الطعام  اإليها  يلقون   ... كثرًيا  الأمر  هذا  القطة  وفعلت 
تاأكله  اأن  الطعام ل ميكن  مثل هذا  اأن  فعلموا  �صريًعا  تعود  ثم  وتغيب, 

وحدها. 
فاألقوا اإليها لقمة ثم �صاروا وراءها فوجدوا مفاجاأة عجيبة..

تعي�س  عمياء  اأخ��رى  لقطة  الطعام  هذا  تاأخذ  القطة  اأن  وج��دوا 
خلف هذا البيت .. فتعجبوا من هذا امل�صهد العجيب.

هذه  لها  اهلل  �صخر  قد  عمياء  قطة  هذه  كانت  اإذا  العامل:  فقال 
ول  ين�صاين  فكيف  رزقها..  يحرمها  ومل  بالطعام  اإليها  لتاأتي  القطة 

يرزقني؟ 
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- الق�سة التا�سعة:

اجلزاء من جن�س العمل

يحكى اأنه كان هناك رجل من بني اإ�صرائيل ماتت زوجته واأولده, 
ومل يبق له اإل ولد واحد, فعا�س الرجل من اأجل تربية هذا الولد.. جاع 

من اأجل اأن يطعمه.. عط�س من اأجل اأن ي�صقيه حتى كرب الولد وتزوج.
اأراد اأبوه اأن يعي�س معه يف بيته؛ لأنه تعب من املعي�صة وحده فوافق 
الولد, ولكن �صرعان ما اأح�س الولد بامللل من وجود والده معه, فاأخذه 
وخرج اإىل ال�صحراء ليذبحه, فلما و�صل اإىل �صخرة اأنزله هناك, فقال 
الرجل: يا بني! ماذا تريد اأن تفعل بي؟ قال: اأريد اأن اأذبحك, قال: يا 
بني هل هذا جزاء الإح�صان؟ قال البن: ل بد من ذبحك, فقد �صئمت 
اإل ذبحي فاذبحني عند ال�صخرة  اأبيت  اإن  منك, فقال الأب: يا بني! 
اأذبحك هنا  اأن  التالية ول تذبحني هنا, فقال البن لأبيه: وما �صرك 
اأو هناك؟ قال: يا بني! اإن كان اجلزاء من جن�س العمل فاذبحني عند 

ال�صخرة التالية فلقد ذبحت اأبي هناك, ولك يا بني مثلها.

- الق�سة العا�سرة:

ق�سة املََلك والتاجر الأمني

كثرًيا  يخرج  وك��ان  مكة,  يف  اأم��ني  تاجر  هناك  ك��ان  اأن��ه  يحكى 
للتجارة مباله ومبال غريه؛ لأنه كان �صادًقا اأميًنا.

ويف مرة من املرات خرج مبال كثري, فلقيه ل�س مقنع معه �صالح.
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فقال له الل�س: �صع ما معك, فاإين قاتلك. 
قال: خذ املال ول داعي لأن تقتلني.

قال: اأما املال فلي ول�صت اأريد اإل دمك. 
قال: اأما اإذا اأبيت فدعني اأ�صلي اأربع ركعات. 

قال الل�س: ما �صئت. 
�صجدة  اآخر  يف  دعائه  من  فكان  ركعات,  اأربع  �صلى  ثم  فتو�صاأ, 
اأن قال: يا ودود, يا ذا العر�س املجيد, يا فعال ملا تريد, اأ�صاألك بعزك 
الذي ل يرام, ومبلكك الذي ل ي�صام وبنورك الذي مالأ اأركان عر�صك 
يا مغيث  اأغثني  يا مغيث  اأغثني  يا مغيث  الل�س..  اأن تكفيني �صر هذا 

اأغثني. 
فر�صه,  اأذين  بني  و�صعها  قد  حربة  وبيده  اأقبل  بفار�س  هو  فاإذا 
فلما ب�صر به الل�س اأقبل نحوه, فطعنه فقتله, ثم اأقبل هذا الفار�س اإىل 
التاجر الورع النا�صك, وقال له: قم, فقال التاجر: من اأنت باأبي واأمي 

فقد اأغاثني اهلل بك اليوم؟ 
الأول  بدعائك  دع��وت  الرابعة  ال�صماء  اأه��ل  من  ملك  اأن��ا  فقال: 
ف�صمعت لأبواب ال�صماء قعقعة, ثم دعوت بدعائك الثاين ف�صمعت لأهل 
مكروب,  دع��اء  يل:  فقيل  الثالث,  بدعائك  دع��وت  ثم  �صجة,  ال�صماء 

ف�صاألت اهلل اأن يوليني قتله.
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- الق�سة احلادية ع�سرة:

كما تزرع حت�سد

ميلكه,  الذي  �صيده  مزرعة  يف  يعمل  عبد  هناك  كان  اأنه  يحكى 
وكان هذا العبد عابًدا ل يرتك ال�صالة ول قراءة القراآن, وكان �صيده ل 

ي�صلي ول يقراأ القراآن, بل كان م�صغوًل بجمع املال.
اأن ي�صافر �صفًرا طوياًل  اأراد �صاحب املزرعة  ويف يوم من الأيام 

فقال لهذا العبد: اأريدك اأن تزرع الأر�س كلها قمًحا. 
فقال له هذا العبد: �صاأفعل يا �صيدي.

و�صافر الرجل �صفًرا طوياًل وعاد يف وقت احل�صاد فوجد املفاجاأة, 
وجد اأن العبد قد زرع الأر�س �صعرًيا بدًل من اأن يزرعها قمًحا.

فقال له �صيده: لقد اأمرتك اأن تزرع الأر�س قمًحا فلماذا زرعتها 
�صعرًيا؟ 

فقال له هذا العبد: لقد زرعتها �صعرًيا ورجوت اأن يخرج ال�صعري 
قمًحا.

قمًحا؟!  ينتج  اأن  ال�صعري  من  اأترجو  اأحمق!..  يا  �صيده:  له  فقال 
اأترتك ال�صالة وتع�صي الإله وترجو رحمته  فقال له: واأنت يا �صيدي: 

وجنته.
ففهم �صيده هذا الدر�س جيًدا, وقال: لقد تعلمت منك در�ًصا لن 
اأن�صاه, ومن الآن �صاأ�صلي واأعبد اهلل ولن ت�صغلني الدنيا عن طاعة اهلل 

- جل وعال - بعد اليوم, فاذهب فاأنت حر لوجه اهلل.
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- الق�سة الثانية ع�سرة:

احذروا من النميمة

يحكى اأنه كان هناك رجل يبحث عن غالم لي�صرتيه من اأجل اأن 
اإذ راأى غالًما يباع ولي�س به عيب  يخدمه, وبينما هو ي�صري يف ال�صوق 
ثم  اأياًما,  وا�صرتاه, فمكث عنده  بالعيب  فا�صتخف  اأنه منام فقط,  اإل 
قال لزوجة �صيده: اإن �صيدي يريد اأن يتزوج عليك, وقال: اإنه ل يحبك 
فاإن اأردت اأن يعطف عليك ويرتك ما عزم عليه, فاإذا نام خذي املق�س 
يف  فقالت  معك,  ال�صعرات  واتركي  حليته  حتت  من  �صعرات  واحلقي 

نف�صها: نعم.
وعزمت على ذلك اإذا نام زوجها, ثم جاء اإىل زوجها وقال له: اإن 
ا غريك وتريد اأن تتخل�س  �صيدتي زوجتك قد اتخذت لها �صديًقا وحمبًَّ
منك, وقد عزمت على ذبحك الليلة, واإن مل ت�صدقني فتظاهر بالنوم 

الليلة وانظر تكيف جتيء اإليك ويف يدها �صيء تريد اأن تذبحك به.
لتحلق  باملق�س؛  امل��راأة  ج��اءت  الليل  ج��اء  فلما  �صيده,  و�صدقه 
ال�صعرات من حتت حليته والرجل يتظاهر بالنوم, فقال يف نف�صه: واهلل 
لقد �صدق الغالم, و�صعت املق�س واأهوت اإىل حلقه قام واأخذ املق�س 
منها وذبحها به, فجاء اأهلها فوجدوها مقتولة فقتلوه, فوقع القتال بني 

الفريقني ب�صوؤم ذلك العبد النمام. 

- الق�سة الثالثة ع�سرة:
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الأخوة ال�سادقة

يحكى باأنه كان هناك �صحابي غني كرمي ا�صمه �صعد بن الربيع 
- ر�صي اهلل عنه - وكان يعي�س يف املدينة املنورة, فلما هاجر امل�صلمون 
من مكة اإىل املدنية اآخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني املهاجرين الذين جاوؤوا من مكة 

وبني الأن�صار الذين يعي�صون يف املدينة. 
وكان من بني هوؤلء الذين اآخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينهم: �صعد بن الربيع 
اإىل  مكة  من  ج��اء  ال��ذي   - عنه  اهلل  ر�صي   - ع��وف  بن  وعبدالرحمن 

املدينة وترك ماله كله يف مكة.
فقال له �صعد بن الربيع: يا عبدالرحمن.. اإين اأكرث الأن�صار ماًل 
فاق�صم مايل بيني وبينك ن�صفني.. وعندي زوجتان فانظر اإليهما فاإذا 
اأعجبتك واحدة منهما اأطلقها لك, فاإذا انق�صت عدتها تزوجتها اأنت.

فما كان من عبدالرحمن بن عوف اإل اأن قال له: بارك اهلل لك يف 
زوجتيك ومالك, ل اأريد �صيًئا.. ولكن اأخربين اأين ال�صوق حتى اأذهب 

لأبيع واأ�صرتي. 
حتى  وي�صرتي  ويبيع  يتاجر  واأخذ  عوف  بن  عبدالرحمن  فذهب 

اأ�صبح عنده مال فتزوج, واأ�صبح بعد ذلك من اأغنياء ال�صحابة.
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- الق�سة الرابعة ع�سرة:

ق�سة املزارع ومنجم الأملا�س

اأنه كان هناك رجل مزارع يعمل يف حقله ويجتهد, فكان  يحكى 
اأمواًل كثرية, ويف  حم�صول الأر�س وفرًيا, وكان يك�صب من وراء ذلك 
يوم من الأيام �صمع اأن بع�س النا�س ي�صافرون اإىل اأماكن بعيدة للبحث 
واأ�صبحوا من  واأنهم ح�صلوا على كميات كبرية فباعوها  الأملا�س,  عن 
الأثرياء, ي�صكنون اأجمل الق�صور ويركبون اأحدث اأنواع ال�صيارات. فلما 
�صمع املزارع بذلك قرر اأن يبيع اأر�صه واأن ياأخذ ثمنها لي�صافر اإىل تلك 

البالد؛ بحًثا عن الأملا�س.
فجاءه رجل �صالح وا�صرتى منه الأر�س, اأما �صاحب الأر�س فقد 
اأخذ ثمنها و�صافر بحًثا عن الأملا�س وظل ثالثة ع�صر عاًما يبحث عن 
الأملا�س فلم يجد �صيًئا, حتى اأدركه الياأ�س ومل يتحقق حلمه, ويف حلظة 
وليكون  منتحًرا  ليموت  امل��اء  يف  بنف�صه  واألقى  البحر  اإىل  ذهب  ياأ�س 

طعاًما لالأ�صماك.
بجد  فيها  يعمل  اأخذ  فقد  الأر���س  منه  ا�صرتى  الذي  الرجل  اأما 
ون�صاط اإىل اأن جمع ماًل كثرًيا من ح�صاد هذه الأر�س, بل كانت هناك 

مفاجاأة كبرية.
ففي يوم من الأيام, وبينما كان هذا الرجل يعمل يف تلك الأر�س 
التي ا�صرتاها واإذا به يجد �صيًئا يلمع فاأخذه فاإذا هو قطعة �صغرية من 
ورابعة,  وثالثة  ثانية  وينقب فوجد قطعة  يحفر  وبداأ  فتحم�س  الأملا�س, 

وفجاأة وجد حتت هذه الأر�س التي ا�صرتاها منجم اأملا�س.
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وهكذا ربح هذا الرجل الذي ا�صرتى الأر�س ووجد حتتها منجم 
الأملا�س. 

ويف املقابل فقد خ�صر الرجل الذي باع اأر�صه وذهب ليبحث عن 
الأملا�س, وهو ل يدري اأن الأملا�س كان يف اأر�صه حتت رجليه.

- الق�سة اخلام�سة ع�سرة:

طعام بطعام

اأنه كان هناك �صيخ فقري, لكنه كان كرمًيا ل يرد �صائاًل  يحكى 
اأبًدا ما دام اأنه ي�صتطيع اأن يعطيه اأي �صيء, حتى اأنه كان اأحياًنا يرى 
ليعطيها  يلب�صها  التي  عباءته  فيخلع  الربد  �صدة  من  يكاد ميوت  رجاًل 

لهذا الرجل املتاأمل من الربد.
له:  فيقول  ال�صائل  فيمر  واأولده  وزوجته  هو  يجل�س  اأحياًنا  وكان 

لي�س يف بيتي طعام فيقوم ويعطيه الطعام الذي عنده. 
ويف يوم من اأيام �صهر رم�صان جل�س هذا ال�صيخ هو وزوجته واأولده 
على مائدة الطعام انتظاًرا لأذان املغرب, وفجاأة جاء رجل �صائل وقال 
له: واهلل ل اأجد لقمة واحدة لأولدي ونريد اأي طعام نفطر عليه, فخرج 

ال�صيخ واأعطاه كل الطعام.
فقامت امراأته وقالت: لن اأجل�س يف هذا البيت و�صاأذهب لأ�صرتي 

الليلة.
لتذهب  مالب�صها  الزوجة  تعد  وبينما  يتكلم,  ومل  ال�صيخ  �صكت 
لأ�صرتها واإذا بالباب يطرق, ففتح ال�صيخ الباب فوجد من يحمل اأطباًقا 
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كثرية فيها األوان الطعام واحللوى والفاكهة.. ف�صاألهم ما اخلرب؟ 
قالوا له: اإن الرجل الغني الذي ي�صكن يف الق�صر الكبري الذي يف 
اأول املدينة كان قد دعا بع�س الأغنياء من اأ�صدقائه فاعتذورا بعد ما 
اأعد لهم الطعام, فحلف األ ياأكل اأحد من اأهله من هذا الطعام, واأمر 
ال�صيخ الفقري الكرمي  اإىل دار هذا  اأن يحملوا هذا الطعام كله  اخلدم 
فابت�صمت الزوجة وجل�صت يف البيت فقال لها زوجها ال�صيخ الكرمي: اإن 
اأن اهلل  اأنفق دائًما واأنا على يقني من  اليقني الذي ميالأ قلبي يجعلني 

- جل وعال - �صيعو�صني اأف�صل منها فقد قال تعاىل: زب ی  ی ی 
ی جئ حئمئ ىئ يئ  جبرب )�صباأ: 3٩(.

- الق�سة ال�ساد�سة ع�سرة:

الأيام دول

يحكى اأنه كانت هناك امراأة �صاحلة تعي�س مع زوجها الذي كان 
غنيًّا, لكنه كان بخياًل على النا�س من حوله.

على  وك��ان  زوجها,  مع  تاأكل  الزوجة  كانت  الأي��ام  من  ي��وم  ويف 
الباب  وطرق  فقري  رجل  فجاء  م�صوية..  ودجاجة  لذيذ  طعام  ال�صفرة 

يريد طعاًما, فخرج اإليه زوجها وطرده واأخذ ي�صبه وي�صتمه.
ودارت الأيام وافتقر هذا الزوج و�صاعت اأمواله يف التجارة وزالت 

النعمة من بني يديه, حتى اأنه طلق زوجته ال�صاحلة.
وتزوجت هذه املراأة ال�صاحلة من رجل اآخر, وكان رجاًل �صاحًلا 

غنيًّا كرمًيا ل يبخل على اأحد اأبًدا.
لياأكل  الطعام  مائدة  على  زوجته  مع  الكرمي  الرجل  هذا  فجل�س 
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معها وكان على ال�صفرة دجاجة م�صوية.. وفجاأة جاء رجل فقري وطرق 
على الباب يطلب طعاًما, فقال هذا الزوج الكرمي لزوجته: ادفعي اإليه 
كان  فقد  املفاجاأة  وكانت  اإليه  بها  فخرجت  امل�صوية,  الدجاجة  هذه 
الأول,  زوجها  هو  طعاًما  يطلب  الباب  على  يقف  الذي  الفقري  الرجل 
اإىل  وع��ادت  معه,  تتكلم  ومل  الدجاجة  فاأعطته  البخيل!!  الرجل  ذلك 
زوجها الكرمي وهي تبكي, ف�صاألها عن �صبب بكائها فاأخربته باأن ال�صائل 
له ق�صتها مع  الأول... وذكرت  الباب هو زوجها  يقف على  كان  الذي 

ال�صائل الذي طرده زوجها الأول و�صبه و�صتمه.
فقال لها زوجها الكرمي: ومم تعجبني؟! واأنا واهلل ال�صائل الأول 
�صتمني  ما  بعد  فلقد عزمت  و�صتمه..  و�صبه  الأول  زوجك  الذي طرده 
على اأن اأعمل واأجتهد, وعاهدت ربي اإن اأعطاين ماًل وفرًيا اأن اأعطي 
الفقراء واليتامى والأرامل وامل�صاكني, ول اأرد �صائاًل اأبًدا, فاأعطاين اهلل 

املال وتزوجتك ومل اأبخل على اأحد اأبًدا.
اأما هو فقد زالت النعمة من بني يديه؛ لأنه اأ�صاء ا�صتعمالها ومل 

يحمد اهلل ومل يح�صن اإىل عباد اهلل.

- الق�سة ال�سابعة ع�سرة:

هداية الوالد بدعوة ولده

يحكى اأنه كان هناك �صاب �صالح يحب ال�صاحلني ويجل�س معهم 
ويحفظ معهم القراآن الكرمي و�صنة النبي الرحيم ملسو هيلع هللا ىلص.. وكان والده يكره 
ال�صاحلني واإذا راآهم مع ابنه رمبا طردهم من املنزل, غري مراٍع �صعور 
ابنه ال�صالح الذي ظل يدعو والده ويدعو له, ويف ليلة من الليايل قام يف 
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ثلث الليل و�صلى, ويف اآخر ركعة رفع يديه اإىل ال�صماء وبداأ يدعو لوالده 
ودموعه تنهمر من عينيه, ويف تلك اللحظات املفعمة ب�صدق اللتجاء 
اإىل اهلل - تعاىل - دخل والده البيت قادًما من اإحدى �صهراته, و�صمع 
بالبيت باكًيا يبكي بحرقة واأمل, فالتم�س م�صدر ال�صوت حتى و�صل اإليه, 
فاإذا هو ابنه يت�صرع اإىل اهلل – تعاىل - اأن يهدي والده, فتاأثر وجل�س 
على ركبتيه عند باب الغرفة واأخذ يبكي ويراجع نف�صه, ويقول: ولدي 
يدعو يل واأنا اأ�صايقه, ولدي يدعو يل واأنا اأحاربه, وملا انتهى البن من 
�صالته وفتح الباب اإذ بوالده جال�س يبكي, فلما راآه ا�صتد بكاوؤه و�صمه 
اإليه, وقال: واهلل ل اأ�صايقك بعد اليوم, وهداه اهلل - تعاىل - والعجيب 

اأنهما رمبا قاما ي�صليان اآخر الليل مًعا.

- الق�سة الثامنة ع�سرة:

اجل�سد الواحد

يحكى اأنه كانت هناك جمموعة من الإخوة, لكنهم كانوا متفرقني 
كانوا  لكنهم  ويتاآلفوا,  يجتمعوا  باأن  يو�صيهم  اأبوهم  وكان  ومتنازعني, 

م�صرين على الفرقة والتنازع.
جل�س اأبوهم وهو يف غاية احلزن والأمل حلال اأولده, وظل يفكر 

ويقول يف نف�صه: كيف اأ�صتطيع اأن اأجعل اأولدي متاآلفني متحابني؟ 
وفجاأة قال بعد تفكري عميق: احلمد هلل؛ لقد وجدتها.

لكل  وقال  احلطب,  من  حزمة  اأح�صر  بعدما  اأولده  على  فنادى 
واحد منهم: اأريدك اأن تك�صر حزمة احلطب وحدك. 
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فاأخذ كل واحد منهم يحاول اأن يك�صر حزمة احلطب فلم ي�صتطيع 
فقام اأبوهم وفك حزمة احلطب واأعطى كل واحد منهم قطعة واحدة 

فك�صرها ب�صهولة.
فقال لهم اأبوهم: هذه ر�صالتي لكم, فاإنكم اإن اجتمعتم وحتاببتم 
واإن  يك�صروكم,  اأن  اأع��داوؤك��م  ي�صتطيع  ل  القوية  احلزمة  كهذه  كنتم 

تفرقتم فاإنه ي�صهل عليهم اأن يك�صروكم.
فقال الأولد: لقد تعلمنا الدر�س جيًدا.. ومن الآن �صوف جنتمع 

ونكون اإخواًنا واأحباًبا فاإن الحتاد قوة.

- الق�سة التا�سعة ع�سرة:

حكاية التاجر الذكي

كان هناك تاجر طيب وكرمي, وكان يك�صب رزقه من عرق جبينه, 
وكان ل ياأكل اإل حالًل.

وذات يوم كان جال�ًصا يف دكانه وهو يتغنى بتلك الكلمات: "اأحمد 
ربي .. اأنا مملوك .. عنده مال .. يكفي ملوك".

تلك  و�صمع  اللحظة,  تلك  يف  ال��دك��ان  اأم���ام  ل�س  هناك  وك��ان 
الكلمات, فقرر اأن ياأتي الليلة لي�صرق هذا الرجل.

وك�صر  الدكان  اإىل  الل�س  جاء  الليل  واأقبل  ال�صم�س  غابت  وملا 
القفل, ودخل يبحث عن اأموال هذا الرجل.

ظل يبحث كثرًيا اإىل اأن عرث على جرة كبرية مملوءة حتى ن�صفها 
بالدنانري الذهبية؛ فاأخذها وخرج يجري ب�صرعة حتى ل ي�صعر به اأحد. 
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م��اذا �صنع هذا  ل��ريى  الدكان  اأم��ام  الل�س مير  ك��ان  اأي��ام  وبعد 
لو   --- كملناها  خالها  لو  ويقول:  ويغني  يعمل  �صعيًدا  فوجده  الرجل 

خالها كملناها
ف�صرب الل�س جبينه وقال: لقد كنت غبًيا, ملاذا مل اأنتظر حتى 

متتلئ اجلرة بالدنانري الذهبية.
فلما اأقبل الليل عاد الل�س مرة اأخرى, وك�صر الدكان ودخل وو�صع 

اجلرة التي بها الدنانري الذهبية وخرج.
ويف ال�صباح فتح التاجر دكانه بعد اأن وجد جرة الذهب فاأخذها 
اأثناء  الدكان وهو يغني  اأمام  اأحد, وجل�س  واأخفاها يف مكان ل يعرفه 

مرور الل�س: 
يا ط��م����اع يا �صعلوك     رجع املال قل مربوك

فعلم الل�س اأن الرجل كان ذكيًّا, واأنه ا�صتطاع اأن ياأخذ ماله بهذه 
احليلة الذكية فندم الل�س على اأنه رد املال اإليه. 

- الق�سة الع�سرون:

اللقمة احلالل

اأن  على  احلر�س  كل  يحر�صوا  اأن  اأ�صحابه  يعّلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان 
ياأكلوا حالًل, ول ياأكلوا احلرام اأبًدا.

فتعلم اأ�صحابه هذا الدر�س جيًدا؛ فكانوا يحر�صون كل احلر�س 
على اللقمة احلالل, ويبتعدون كل البعد عن اللقمة احلرام.

ال�صديق - ر�صي اهلل عنه - عنده غالم من بني  بكر  اأبو  وكان 
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العبيد, كان يخرج ويعمل وياأتي كل يوم الطعام لأبي بكر - ر�صي اهلل 
عنه -.

اأين اأتيت بهذا الطعام؟ وذلك  اأبو بكر ي�صاأله كل يوم: من  وكان 
لكي يطمئن اأنه ل ياأكل اإل من احلالل الطيب.

ويف يوم من الأيام خرج الغالم ليعمل ولياأتي بالطعام لأبي بكر, 
م�صدر  عن  ي�صاأله  اأن  بكر  اأبو  ن�صي  اأمامه,  الطعام  وو�صع  عاد  وملا 
قال  الثانية  اللقمة  ياأكل  اأن  اأراد  وملا  واحدة  لقمة  فاأكل  الطعام  هذا 
بهذا  لك  اأتيت  اأي��ن  من  اأت��دري  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  خليفة  يا  الغالم:  له 

الطعام؟
ففزع اأبو بكر وتذكر اأنه مل ي�صاأله عن ذلك, فقال: من اأين اأتيت 

بهذا الطعام؟
كنت  وم��ا  اجلاهلية,  يف  لإن�صان  تكهنت  كنت  الغالم:  له  فقال 
الغيب,  عامل  يف  اأ�صياء  عن  واأخربته  خدعته  اأين  اإل  الكهانة,  اأح�صن 
الوقت يف اجلاهلية, ومرت  اأجرتي يف ذلك  يعطني  وكذبت عليه, ومل 
الأيام ولقيته اليوم بعد ما اأ�صلمت فاأعطاين اأجرتي فا�صرتيت لك بها 

هذا الطعام.
فلما علم اأبو بكر اأن الطعام جاء من ماٍل حرام و�صع يده يف فمه 

ليتقياأ تلك اللقمة التي اأكلها.
احلالل  اإل  ياأكل  ل  لأن��ه  بطنه؛  يف  ما  كل  تقياأ  فقد  وبالفعل 

الطيب.
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- الق�سة احلادية والع�سرون:

�سوء اخلامتة

اأحد البالد رجل موؤذن يوؤذن يف امل�صجد لل�صالة خم�س  كان يف 
مرات, وظل على ذلك �صنوات طويلة, ويف يوم من الأيام �صعد املوؤذن 
ليوؤذن لل�صالة فوق �صطح امل�صجد, فنظر على البيت املجاور للم�صجد 
فراأى فتاة ن�صرانية يف غاية احل�صن واجلمال, فما كان منه اإل اأن قطع 
الأذان من ن�صفه ونزل من على �صطح امل�صجد, وذهب اإليها وطرق على 

بابها ففتحت.
قالت له: ماذا تريد؟ 

قال املوؤذن: اأريدك لنف�صي.
فقالت له: اأنا لن اأكون لك اإل اإذا تزوجتني يف احلالل, ومع ذلك 
فال بد اأن تعلم اأن اأبي لن يوافق اإل اإذا تركت دينك واعتنقت الديانة 

الن�صرانية.
ال��زواج.  على  توافقي  اأن  على  واأتن�صر  ديني  اأت��رك  لها:  فقال 
فتن�صر املوؤذن وترك دين الإ�صالم, وقابل والد تلك الفتاة ووافق على 

الزواج, وحدد له موعد الزواج بعد اأ�صبوع.
بيته  امل��وؤذن على �صطح  ال��زواج �صعد  يوم  املوعود, يف  اليوم  ويف 
ليح�صر بع�س الأ�صياء التي يحتاج اإليها فزلت قدمه فوقع ميًتا, فخ�صر 
الدنيا والآخرة ومات كافًرا, ومل يتزوج تلك الفتاة التي ترك دينه من 

اأجلها.
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- الق�سة الثانية والع�سرون:

البطلة الذكية

يحكى اأنه كان يف اإحدى املزارع اجلميلة التي تطل على النيل بطة 
و�صروًرا,  �صعادة  حياتها  مالأوا  وقد  ال�صغار,  اأولده��ا  مع  تعي�س  ذكية 

وكانت جتل�س معهم كل يوم من اأجل تعليمهم وتربيتهم.
ويف يوم من الأيام كان الذئب جائًعا وخرج من بيته يبحث عن 
فري�صة تذهب عنه اأمل اجلوع, فاأخذ يفكر يف حيلة ي�صتطيع من خاللها 

اأن يح�صل على تلك الفري�صة.
واجته  املزرعة,  ي�صقي  الذي  العامل  ثياب  يلب�س  اأن  قرر  واأخ��رًيا 

فوًرا اإىل املزرعة ومل ي�صك فيه اأحد.
وفجاأة خطف الذئب بطة �صغرية وهرب بها لياأكلها.

حزنت البطة الذكية على خطف ابنتها التي خطفها الذئب اأمام 
عينيها.

ويف اليوم التايل جاء الذئب متنكًرا ليح�صل على فري�صة اأخرى, 
لكن البطة راأت ذيله من حتت ثيابه فعرفته, واأ�صرعت نحوه لتدافع عن 
ا اأن يخطف بطة �صغرية واأن يهرب  اأولدها, لكن الذئب ا�صتطاع اأي�صً

بها لياأكلها.
جل�صت البطة الذكية تفكر يف حيلة ت�صتطيع من خاللها اأن تق�صي 

على الذئب املفرت�س.
فقد  جميلة  حيلة  اإىل  تهتدي  بها  واإذا  يوًما  جال�صة  هي  وبينما 
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ثياب  يلب�س  وهو  الذئب  جاء  وفجاأة  كبرية,  دجاجة  �صورة  يف  تنكرت 
التي تنكرت يف �صورة دجاجة, وقالت له: ماذا  البطة  طبيب, فقابلته 

تريد اأيها الطبيب؟
ا  جدًّ مري�س  عندك  الذي  الكتكوت  اأن  �صمعت  الذئب:  لها  فقال 

فجئت لأعاجله.
ا, تف�صل اأيها الطبيب اإنه  فقالت له: نعم .. نعم؛ اإنه مري�س جدًّ

بداخل احلظرية.
وم�صى الذئب وراءها حتى اأدخلته احلظرية واأغلقت عليه الباب, 
املزرعة,  املزرعة ومعه كالب  ب�صدة حتى جاء �صاحب  واأخذت ت�صيح 

فلما راأوا الذئب اأخذوا ي�صربونه حتى مات.
وبذلك ا�صرتاحت البطة الذكية واأولدها من ذلك الذئب املفرت�س.

- الق�سة الثالثة والع�سرون:

ق�سة الكلب والديك واحلمار

اأنه كان رجل بالبادية له حمار وكلب وديك, وكان الديك  يحكى 
يوقظهم لل�صالة, والكلب يحر�صهم, واحلمار ينقلون عليه املاء ويحمل 

لهم خيامهم.
�صاحًلا,  الرجل  وك��ان  له,  فحزنوا  الديك  فاأخذ  الثعلب,  فجاء 

فقال: ع�صى اأن يكون خرًيا.
ثم جاء الذئب فخرق بطن احلمار فقتله, فقال الرجل: ع�صى اأن 

يكون خرًيا.
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ثم بعد ذلك قتل الكلب فقال الرجل: ع�صى اأن يكون خرًيا.
فتعجب النا�س من حاله؛ فهو يحمد اهلل على كل �صيء ول يعرت�س 

اأبًداَ على اأقدار اهلل - جل وعال-.
ويف يوم من الأيام هجم الل�صو�س لياًل على اأهل القرية, وكانوا 

ي�صتدلون على  مداخل البيت من �صوت الديك اأو الكلب اأو احلمار.
اإل بيت هذا الرجل الذي ر�صي بق�صاء اهلل  البيوت  ف�صرقوا كل 

عند موت الكلب والديك واحلمار.
فكان اخلري يف موتهم بدًل من اأن ي�صرق الل�صو�س اأمواله واأولده 
اأن  ع�صى  يقول:  الرجل  كان  ولذلك  الأخ��رى..  الديار  باأهل  فعلوا  كما 

يكون خرًيا.

- الق�سة الرابعة والع�سرون:

اآخر مرة

ا  ذكيًّ ن�صيًطا  وكان  وليد  ا�صمه  جميل  ولد  هناك  كان  اأنه  يحكى 
القمامة يف  باإلقاء  يوم  النا�س كل  يوؤذي  كان  لكنه  درا�صته,  متفوًقا يف 

طريق النا�س.
ففي يوم من الأيام اأخذ ن�صيبه من املوز من والدته وخرج به اإىل 
عجوز  جار  له  وكان  الطريق,  يف  املوز  ق�صر  وُيلقي  ياأكل  واأخذ  ال�صارع 
ي�صري يف ال�صارع ومعه بع�س الأغرا�س التي ا�صرتاها, فوقع على ق�صر 
املوز فانك�صرت رجله وحتطمت الأغرا�س التي كانت يف يده, ف�صحك 

وليد على جاره العجوز.
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وظن اأنها لعبة طريفة, فظل يكررها كل يوم.. ي�صرتي املوز وياأكله 
ويلقي بالق�صر يف طريق النا�س ليوؤذيهم.

وقد  ال�صوق,  من  عائدة  الكبرية  اأخته  كانت  الأي��ام  من  يوم  ويف 
ا�صرتت له هدية فاخرة مبنا�صبة جناحه.

فوقعت,  امل��وز  ق�صر  يف  ع��رثت  اإذ  عودتها  طريق  يف  هي  وبينما 
وانك�صرت رجلها, وانك�صرت الهدية التي كانت قد اأح�صرتها لوليد.

انك�صرت  قد  اأخته  واأن  انك�صرت,  قد  هديته  اأن  وليد  علم  فلما 
رجلها ب�صبب ق�صر املوز الذي يلقيه يف طريق النا�س؛ قرر اأن ينتهي عن 
هذه الأعمال التي يوؤذي بها النا�س من حوله, واأن ي�صعى دائًما خلدمة 
ي�صاحمه اهلل على ما قد فعله, وحتى يكون  النا�س وم�صاعدتهم؛ حتى 

حمبوًبا عند النا�س جميًعا.

- الق�سة اخلام�سة والع�سرون:

ق�سة �سلة الفحم والقراآن

جبال  باإحدى  مزرعة  يف  يعي�س  م�صلم  اأمريكي  رجل  هناك  كان 
يف  يوم  كل  ي�صحو  اجلد  وك��ان  ال�صغري,  حفيده  مع  كنتاكي  مقاطعة 
ال�صباح الباكر ليجل�س على مائدة املطبخ ليقراأ القراآن, وكان حفيده 
ا على اأن يقلده  يتمنى اأن ي�صبح مثله يف كل �صيء؛ لذا فقد كان حري�صً

يف كل حركة يفعلها. 
وذات يوم �صاأل احلفيد جده قائاًل:

كلما  لكنني  تفعل,  القراآن مثلما  اأق��راأ  اأن  اأح��اول  اإنني  يا جدي!! 
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�صيًئا  منه  واإذا فهمت  منه,  كثرًيا  اأفهم  ل  اأنني  اأجد  اأق��راأه  اأن  حاولت 
فاإنني اأن�صى ما فهمته مبجرد اأن اأغلق امل�صحف.

ثم قال: فما فائدة قراءة القراآن اإذن يا جدي؟!!
كان اجلد ي�صع بع�س الفحم يف املدفاأة, فتلفت بهدوء, وترك ما 
بيده, ثم قال: ُخذ �صلة الفحم اخلالية هذه واذهب بها اإىل النهر, ثم 
ائِتني بها مليئة باملاء. ففعل الولد كما طلب منه جده, لكنه فوجئ باملاء 
كله يت�صرب من ال�صلة قبل اأن ي�صل اإىل البيت,  فابت�صم اجلد قائاًل له: 

ينبغي عليك اأن ُت�صرع اإىل البيت يف املرة القادمة يا ُبني!!
ة, وحاول اأن يجري اإىل البيت؛ لكن املاء ت�صرب  فعاود احلفيد الكرَّ
اأن  "اإنه من امل�صتحيل  الولد, وقال جلده:  ا يف هذه املرة, فغ�صب  اأي�صً

اآتيك ب�صلة من املاء, والآن  �صاأذهب واأح�صر الدلو لكي اأملوؤه لك ماًء.
فقال اجلد: ل, اأنا مل اأطلب منك دلًوا من املاء, اأنا طلبت �صلة من 

املاء, ثم قال: يبدو اأنك مل تبذل جهًدا كافًيا يا ولدي!!
ثم خرج اجلد مع حفيده؛ لُي�صرف بنف�صه على تنفيذ عملية ملء 
اأن  اأراد  باأنها عملية م�صتحيلة, لكنه  باملاء, وكان احلفيد موقًنا  ال�صلة 

ُيري حفيده بالتجربة العملية.
وهو  لرييه,  اإىل جده  �صرعة  باأق�صى  ثم جرى  ماًء,  ال�صلة  فمالأ 
ل  اأنه  اأتظن  قائاًل:  اإليه  فنظر اجلد  فائدة!!؛  ل  اأراأي��ت؟  قائاًل:  يلهث 
ال�صلة,  اإىل  الولد  فنظر  ال�صلة,  اإىل  وانظر  تعال  فعلت؟!!  مما  فائدة 

واأدرك للمرة الأوىل اأنها اأ�صبحت خمتلفة.
لقد حتولت ال�صلة املت�صخة ب�صبب الفحم اإىل �صلة نظيفة متاًما من 
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اخلارج والداخل, فلما راأى اجلد الولد منده�ًصا, قال له: هذا بال�صبط 
ما يحدث عندما تقراأ القراآن الكرمي, قد ل تفهم بع�صه, وقد تن�صى ما 
فهمت اأو حفظت من اآياته, لكنك حني تقروؤه �صوف تتغري لالأف�صل من 

الداخل واخلارج, متاًما مثل هذه ال�صلة!!
ا من هذه الق�صة: اإننا لن نتعلم �صيًئا اإن مل  ولعلك ت�صتفيد اأي�صً
قه يف حياتنا, فاإذا اأردَت اأن تتذكر ما فهمَت وحفظَت من  منار�صه ونطبِّ

القراآن فعليك اأن تطبقه يف حياتك.

- الق�سة ال�ساد�سة والع�سرون:

اأ�سحاب الأخدود

اإنها ق�صة فتى اآمن, ف�صرب وثبت, فاآمنت معه قريته.
لقد كان غالًما َفِطًنا, ومل يكن قد اآمن بعد, وكان يعي�س يف قرية 
وعندما  به,  ي�صتعني  �صاحر  للملك  وكان  الإلوهية.  يّدعي  كافر  ملكها 
تقّدم العمر بال�صاحر, طلب من امللك اأن يبعث له غالًما يعّلمه ال�صحر؛ 

ليحّل حمله بعد موته. فاختري هذا الغالم واأُر�صل لل�صاحر.
فكان الغالم يذهب لل�صاحر ليتعلم منه, ويف طريقه كان ميّر على 
راهب, فجل�س معه مرة واأعجبه كالمه. ف�صار يجل�س مع الراهب يف كل 
مرة يتوجه فيها اإىل ال�صاحر. وكان ال�صاحر ي�صربه اإن مل يح�صر. ف�صكا 
ذلك للراهب. فقال له الراهب: اإذا خ�صيت ال�صاحر فقل حب�صني اأهلي, 

واإذا خ�صيت اأهلك فقل حب�صني ال�صاحر.
اأحد الأيام, فاإذا بحيوان عظيم ي�صّد طريق  وكان يف طريقه يف 
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اأم  ال�صاحر  اأف�صل,  اأيهم  اأعلم  اليوم  نف�صه,  يف  الغالم  فقال  النا�س. 
الراهب. ثم اأخذ حجًرا وقال: اللهم اإن كان اأمر الراهب اأحب اإليك من 
ثم رمى احليوان  النا�س.  الدابة حتى مي�صي  فاقتل هذه  ال�صاحر  اأمر 
واأخربه مبا  للراهب  الغالم  النا�س يف طريقهم. فتوجه  فقتله, وم�صى 
حدث. فقال له الراهب: يا بني, اأنت اليوم اأف�صل مني, واإنك �صتبتلى, 

فاإذا ابتليت فال تدّل علّي.
وكان الغالم - بتوفيق من اهلل - يربئ الأكمه والأبر�س ويعالج 
النا�س من جميع الأمرا�س. ف�صمع به اأحد جل�صاء امللك, وكان قد َفَقَد 
اأعطيك جميع  له:  للغالم وقال  بها  ب�صره. فجمع هدايا كثرية وتوجه 
هذه الهدايا اإن �صفيتني. فاأجاب الغالم: اأنا ل اأ�صفي اأحًدا, اإمنا ي�صفي 
امللك,  جلي�س  فاآمن  ف�صفاك.  اهلل  دعوت  باهلل  اآمنت  فاإن  تعاىل,  اهلل 

ف�صفاه اهلل تعاىل.
فذهب جلي�س امللك, وقعد بجوار امللك كما كان يقعد قبل اأن يفقد 
بثقة  اجللي�س  فاأجاب  ب�صرك؟  عليك  رّد  من  امللك:  له  فقال  ب�صره. 
املوؤمن: رّبي. فغ�صب امللك وقال: األك رّب غريي؟ فاأجاب املوؤمن دون 
يعّذبونه  يزالوا  فلم  بتعذيبه.  واأمر  امللك,  فثار  اهلل.  ورّبك  رّبي  تردد: 

حتى دّل على الغالم.
اأمر امللك باإح�صار الغالم, ثم قال له خماطبا: يا بني, لقد بلغت 
من ال�صحر مبلًغا عظيًما, حتى اأ�صبحت تربئ الأكمه والأبر�س وتفعل 
وتفعل. فقال الغالم: اإين ل اأ�صفي اأحًدا, اإمنا ي�صفي اهلل تعاىل. فاأمر 

امللك بتعذيبه؛ فعّذبوه حتى دّل على الراهب.
فاأُح�صر الراهب وقيل له: ارجع عن دينك. فاأبى الراهب ذلك. 
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ثم  ن�صفني,  فوقع  ُن�ِصَر  ثم  راأ�صه,  مفرق  على  وو�صع  مبن�صار,  وجيء 
ر جلي�س امللك, وقيل له: ارجع عن دينك, فاأبى؛ َفُفِعَل به كما ُفِعَل  اأح�صِ
الغالم.  فاأبى  دينك,  عن  ارجع  له:  وقيل  بالغالم  جيء  ثم  بالراهب. 
فاأمر امللك باأخذ الغالم لقمة جبل, وتخيريه هناك, فاإما اأن يرتك دينه 

اأو اأن يطرحوه من قمة اجلبل.
فاأخذ اجلنود الغالم, و�صعدوا به اجلبل, فدعا الفتى ربه: اللهم 
اكفنيهم مبا �صئت. فاهتّز اجلبل و�صقط اجلنود, ورجع الغالم مي�صي 
اإىل امللك, فقال امللك: اأين من كانوا معك؟ فاأجاب: كفانيهم اهلل تعاىل. 
فاأمر امللك جنوده بحمل الغالم يف �صفينة, والذهاب به لو�صط البحر, 

ثم تخيريه هناك بالرجوع عن دينه اأو اإلقائه.
فذهبوا به, فدعا الغالم اهلل: اللهم اكفنيهم مبا �صئت. فانقلبت 
بهم ال�صفينة وغرق من كان عليها اإل الغالم, ثم رجع اإىل امللك, ف�صاأله 
امللك با�صتغراب: اأين من كانوا معك؟ فاأجاب الغالم املتوكل على اهلل: 
كفانيهم اهلل تعاىل, ثم قال للملك: اإنك لن ت�صتطيع قتلي حتى تفعل ما 
اآمرك به. فقال امللك: ما هو؟ فقال الفتى املوؤمن: اأن جتمع النا�س يف 
وت�صع  كنانتي,  �صهًما من  تاأخذ  ثم  وت�صلبني على جذع,  واحد,  مكان 
ال�صهم يف القو�س, وتقول "ب�صم اهلل رّب الغالم", ثم ارمني, فاإن فعلت 

ذلك قتلتني.
ا�صتب�صر امللك بهذا الأمر, فاأمر على الفور بجمع النا�س, و�صلب 
القو�س,  يف  ال�صهم  وو�صع  كنانته,  من  �صهًما  اأخذ  ثم  اأمامهم,  الفتى 

وقال: با�صم اهلل رّب الغالم, ثم رماه فاأ�صابه فقتله.
ف�صرخ النا�س: اآمنا برّب الغالم, فهرع اأ�صحاب امللك اإليه وقالوا: 
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اأراأيت ما كنت تخ�صاه! لقد وقع, لقد اآمن النا�س.
اأمر  ثم  فيها,  النار  واإ�صعال  الأر���س,  يف  �صّق  بحفر  امللك  فاأمر 
جنوده, بتخيري النا�س, فاإما الرجوع عن الإميان, اأو اإلقائهم يف النار. 
اأن  ففعل اجلنود ذلك, حتى جاء دور امراأة ومعها �صبي لها, فخافت 
ُترمى يف النار. فاألهم اهلل ال�صبي اأن يقول لها: يا اأّماه ا�صربي فاإنِك 

على احلق.
ورد ذكر الق�صة يف �صورة الربوج الآيات )4-٩(, وتف�صيلها يف 

�صحيح الإمام م�صلم.

- الق�سة ال�سابعة والع�سرون:

ق�سة رائعة عن الإيجابية

اإح��دى  يف  ال��زراع��ة  بكلية  جديد  طالب  التحق  الثالثينيات  يف 
جامعات م�صر, وعندما حان وقت ال�صالة بحث عن مكان لي�صلي فيه, 
فاأخربوه باأنه ل يوجد مكان لل�صالة يف الكلية, لكن توجد  غرفة �صغرية 

)قبو( حتت الأر�س ممكن ت�صلي فيها. 
اإىل الغرفة التي حتت الأر�س, وهو م�صتعجًبا من  ذهب الطالب 
الطلبة الذين يف الكلية؛ لعدم اهتمامهم مبو�صوع ال�صالة هل ي�صلون 

اأم ل؟!
دخل الغرفة فوجد فيها ح�صرًيا قدمًيا, وكانت غرفة غري مرتبة 

ول نظيفة, ووجد عاماًل ي�صلي, ف�صاأله الطالب: هل ت�صلي هنا؟
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فاأجاب العامل: نعم, ل اأحد ي�صلي يف الأعلى, ول توجد �صوى هذه 
الغرفة.

الأر���س.  حتت  اأ�صلي  فال  اأن��ا  اأم��ا  اعرتا�س:  بكل  الطالب  فقال 
وخرج من القبو اإىل الأعلى, وبحث عن اأكرث مكان معروف ووا�صح يف 

ا!! الكلية وعمل �صيًئا غريًبا جدًّ
وقف واأذن لل�صالة باأعلى �صوته!! تفاجاأ اجلميع واأخذ الطالب 

ي�صحكون عليه, وي�صريون اإليه باأيديهم ويتهمونه باجلنون.
وبداأ ي�صلي  ال�صالة  واأقام  نه�س  ثم  قلياًل,  بهم, جل�س  يباِل  مل 

وكاأنه ل يوجد اأحد حوله.
ثم بداأ ي�صلي وحده.. يوم.. يومني.. احلال نف�صها.. الطلبة كانوا 

ي�صحكون, ثم اعتادت على املو�صوع كل يوم فلم يعودوا ي�صحكون.
ثم ح�صل تغيري.. العامل الذي كان ي�صلي يف القبو خرج و�صلى 

معه.. ثم اأ�صبحوا اأربعة وبعد اأ�صبوع �صلى معهم اأ�صتاذ !
انت�صر املو�صوع والكالم عنه يف كل اأرجاء الكلية, ا�صتدعى العميد 
هذا الطالب وقال له: ل يجوز هذا الذي يح�صل, اأنتم ت�صلون يف و�صط 
الكلية!!, نحن �صنبني لكم م�صجًدا عبارة عن غرفة نظيفة مرتبة ي�صلي 

فيها من ي�صاء وقت ال�صالة .
عند  الأمر  يتوقف  ومل  كلية جامعية.  م�صجد يف  اأول  ُبني  وهكذا 
الزراعة  كلية  ملاذا  وقالوا  بالغرية  اأح�صوا  الكليات  باقي  طالب  ذلك, 

عندهم م�صجد, فبني م�صجد يف كل كلية يف اجلامعة.
هذا الطالب ت�صرف باإيجابية يف موقف واحد يف حياته, فكانت 
النتيجة اأعظم من املتوقع.. ول يزال هذا ال�صخ�س �صواء كان حًيا اأم 
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ميًتا ياأخذ ح�صنات وثواًبا عن كل م�صجد ُيبنى يف اجلامعات ويذكر فيه 
ا�صم اهلل … هذا ما اأ�صافه اإىل احلياة.

- وياأتي هنا ال�صوؤال: ماذا اأ�صفنا نحن اإىل احلياة؟
ن�صحح  اأن  ولنحاول  فيه,  نتواجد  مكان  اأي  يف  رين  موؤثِّ لنكن 
الأخطاء التي من حولنا ول ن�صتحي من احلق.. ونرجو من اهلل التوفيق.

الفوائد:
- لن يحدث اأي تغيري ما مل نكن اإيجابيني.

- ارفع لنف�صك ولغريك الراية واك�صب الأجر: »من �صّن يف الإ�صالم 
�صنة ح�صنة كان له اأجرها واأجر من عمل بها من بعده ل ينق�س ذلك من 
اأجورهم �صيًئا, ومن �صّن يف الإ�صالم �صنة �صيئة كان عليه وزرها ووزر 

من عمل بها من بعده ل ينق�س ذلك من اأوزارهم �صيًئا« رواه م�صلم.
- النا�س فيهم خري كثري, لكنهم يحتاجون اإىل من يوقظهم من 

�صباتهم, فال ترتدد يف فعل اخلري فلن تعدم اأعواًنا.
- ل تلتفت اإىل املثبطني وال�صاخرين, وام�س يف طريقك, وتذكر 

ما لقاه الأنبياء عند دعوة اأقوامهم اإىل اخلري.

- الق�سة الثامنة والع�سرون:

توبة حتـت الأمــواج

يف  ليبقى  مركًبا  ا�صرتى  ذلك  ولأجل  واأحبه,  البحر  ع�صق  �صاب 
البحر اأطول وقت ممكن, كيف ل وقد اأ�صبح املوج النغمة احلاملة التي 

يحب اأن ي�صمعها دائًما.
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كان يتنزه؛ فاأراد اهلل به خرًيا فحدثِت املفاجاأة, يقول:
وكان  الأم��واج  اأقطع  وحيًدا,  قاربي  مع  البحر  يوم يف  ذات  كنت 
الوقت قد قارب على املغرب, واأنا اأحب اأن اأبقى منفرًدا يف هذه ال�صاعة 
واأنا  الأطياف,  مع  اأوقاتي  اأجمل  واأق�صي  اأحالمي,  مع  اأعي�س  بالذات, 
وراأيت  الأزرق, وفجاأة حدث ما مل يكن يف احل�صبان,  املاء  وحيد على 

القارب وقد اعتالين, واأ�صبحت بني املاء اأ�صارع الأمواج واملوت مًعا.
هذه  ملثل  املعد  بالطوق  اأو  النجاة  بقارب  األتزم  اأن  اأ�صتطع  مل 
احلالت, �صرخت باأعلى �صوتي: يا رب اأنقذين, �صدرْت هذه ال�صيحة 

من اأعماق قلبي, ومل اأدر بنف�صي.
اأَجْلت ب�صري مينة وي�صرة, راأيت  غبت عن الوعي.. ا�صتيقظت, 
رجاًل كثريين يقولون: "احلمد هلل, اإنه حي مل ميت", ومنهم اثنان قد 

لب�صا مالب�س البحر.
قالوا يل: "احلمد هلل الذي جناك من الغرق", لقد �صارفت على 

الهالك, لكن اإرادة اهلل كانت لك رحمة ومنقًذا.
مل اأتذكر مما م�صى يف تلك احلادثة اإل ندائي لربي.

دارت بي الدنيا مرة اأخرى, واأ�صبحت اأحدث نف�صي: ملاذا جتايف 
كانت  والدنيا  والنف�س,  ال�صيطان  اجل��واب:  كان  تع�صيه؟  ملاذا  ربك؟ 

ت�صرفني عن ِذكر اهلل!!
اأفقت من دواري, قلت للحا�صرين: هل دخل وقت الع�صاء؟ قالوا: 

نعم.
هل  واعجًبا,  قلت:  و�صليت,  تو�صاأت  احل�صور,  ده�صة  بني  قمت 
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مرات  اإل  حياتي  يف  ال�صلوات  هذه  اأوؤدي  اأكن  مل  اأ�صلي؟!  اأين  حقيقة 
قليلة جًدا, وفوق ذلك رحمني ربي واأكرمني بجوده ومّنه.

عاهدُت ربي اأن ل اأع�صيه اأبًدا, واإن اأزلني ال�صيطان اأ�صتغفر, فاإن 
ربي غفور رحيم.

وبقيت متخوًفا األ يقبل اهلل توبتي حتى قراأت هذه الآية: زب ڻ ڻ 
ۀ ۀ  ہ ہ ہہ ھ ھ  ھ ھ ےے رب  )الن�صاء: 4٨(.

وتذكرت باأن التوبة جتبُّ ما قبلها؛ فاطماأنت نف�صي, وا�صتكانت, 
وعرفت اأن اهلل جواد كرمي يفرح بتوبة عبده مهما بلغت ذنوبه.

اأ�صاأل اهلل اأن يتوب علّي وعليكم وعلى امل�صلمني اأجمعني, اإنه �صميع 
جميب.

واغرورقت عيناه بالدموع, وانفجر باكًيا. 

- الق�سة التا�سعة والع�سرون:

بكى وهو يناق�س ر�سالة الدكتوراه

للك�صب  ي�صعى  وكان  وعوز,  و�صدة  عي�س  �صيق  رجاًل يف  اأن  ُذِك��َر 
لي�صاعد اأباه, فاإذا جاء باأجرة يومه و�صعها على املن�صدة ا�صتحياء اأن 
ميدها بيده لأبيه, وكلما و�صعها دعا له الوالد قائاًل: اللهم ارزق ابني 
اأهله. فبلغ البن )2٠( عاًما وهو ي�صعى لتح�صيل  القراآن واجعله من 
الرزق, ويف يوم من الأيام كان راجًعا من عمله فالتقى بعامل, كان عمدة 
الرجل:  اأنت فيه؟ قال:  الذي  للرجل: ما  العامل  الفتوى, فقال  بلده يف 
اأ�صبوعك؟  من  يوًما  اأن جتعل يل  لك  هل  العامل:  فقال  برزقي:  اأ�صعى 
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فقال الرجل: نعم, ونعمت عيني بذلك. فما زال يرتدد على العامل حتى 
اأ�صبح طالب علم, وترقى �صيًئا ف�صيًئا, حتى جاء اليوم الذي يناق�س فيه 
ر�صالة الدكتوراه يف تف�صري القراآن الكرمي, فلما دعي للمناق�صة وجل�س, 
اإذا ب�صيخه واأ�صتاذه يقوم مهابًة له واحرتاًما, ثم قال له: تف�صل يا �صيخ, 
وقام اأمام اجلمع يقول: هالني ما راأيت فيه من العلم واملعرفة بكتاب 
تبكي  ال�صيخ:  فقال  يبكي,  الرجل  فاأخذ  واأجللته,  فعّظمته  تعاىل,  اهلل 
اأبي - رحمه اهلل - )اللهم  اأن نحلك؟ قال: تذكرت دعوة  ونحن نريد 
ارزق ابني القراآن واجعله من اأهله(, وحمًدا هلل - تعاىل - اأن بلغه هذه 
املنزلة العظيمة من العلم ومن تف�صري كالم اهلل - تعاىل – ويا لها من 

نعمة. 

- الق�سة الثالثون:

دعاء يف الربع اخلايل

برتتيب  اأذك��ره��ا  التي  الق�صة,  ه��ذه  وردت  )�صباب(  جملة  يف 
ذهبت  يقول:  حيث  الغريبة,  احلادثة  هذه  الأ�صتاذ..  روى  واخت�صار: 
لأجل  الربع اخلايل  اإىل  الأ�صدقاء  الأ�صغر مع جمموعة من  واأخي  اأنا 
عدة.  اأياًما  فمكثنا  الرمال,  و�صط  يف  كم   )4٠٠( بعد  على  ال�صيد, 
نحو  اخلطاأ  بطريق  واجتهنا  ال��ع��ودة,  بعدها  واأخ��ي  اأن��ا  ق��ررت  بعدها 
ال�صرق, وبعد وقت وجدنا �صاحب �صيارة فتزودنا منه بالوقود وتوجهنا 
نحو ال�صمال, ويف طريقنا اأ�صبح يف ال�صيارة بع�س الأعطال ل ن�صتطيع 
جرائها اأن نتعدى �صرعة )3٠( كم؛ لأن العجلة ت�صرب يف الرفرف, مع 
اأننا ربطناه باحلبال والأ�صالك, وكانت عودتنا يف �صباح يوم اجلمعة, 
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بالرمال,  املحاطة  ال�صجريات  فيها  تكرث  منطقة  دخلنا  امل�صاء  وعند 
فيها  لعلنا جند  اإليها؛  فنزلنا  ال�صنع,  قدمية  �صيارة حمطمة  فوجدنا 
ال�صيارة  �صاحب  بعظام  واإذا  حولها  ونظرنا  �صيارتنا,  ي�صلح عطل  ما 
وما هي  قلوبنا,  يدّب يف  الرعب  فبداأ  بجوارها,  هالك  اأنه  يبدو  الذي 
عندها  اأ�صتطع,  فلم  ت�صغيلها  حاولت  تنطفئ..  و�صيارتنا  حلظات  اإل 
نظرت يف حمركات ال�صيارة فوجدتها �صاحلة, لكني مل اأكرر الت�صغيل 
خ�صية نفاد كهرباء البطارية, وازداد اخلوف وبداأ الظالم يخيم علينا؛ 
فاجلو ممطر وبارد, واجلثة وعظامها بجوارنا, فتوجهنا اإىل اهلل - تعاىل 
ال�صيارة  اإىل  ذهبت  ثم  الكرب,  وكا�صف  الهم  فارج  فهو  – بالدعاء, 
لت�صغليها ويدي على قلبي, اأدرت املفتاح ف�صلت املحاولة, كررت املحاولة 
فح�صلت املفاجاأة ا�صتغلت ال�صيارة فخررت �صاجًدا هلل - تعاىل -, ثم 
فاأفادنا  املتبقية  امل�صافة  عن  و�صاألناه  نحوه,  م�صرعني  ال�صيارة  ركبنا 
باأنها )2٥٠( كم, و�صاألناه على اأقرب طريق, فذكر اأنه على بعد )٥٠( كم, 
فتوجهنا اإليه ومننا داخل ال�صيارة؛ لأن اجلو ممطر, وعندما حان وقت 

�صالة الفجر �صلينا, ثم وا�صلنا ال�صري حتى و�صلنا, وهلل احلمد. 

- الق�سة احلادية والثالثون:

دعاء يف اإفريقيا

قال الدكتور عبدالرحمن بن حمود ال�صميط, رئي�س جمعية العون 
اإحدى  اأو  ع�صر  قبل  اكت�صفنا   :- تعاىل  اهلل  - حفظه  الكويتية  املبا�صر 
املعلومات, حتى  فذهبنا جلمع  الوثنية,  القبائل  من  قبيلة  �صنة  ع�صرة 
نبداأ الربنامج الدعوي, فلما و�صلت اإليهم وعلموا اأين م�صلم قالوا: نحن 
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اإ�صالمنا  اأن نعلن  نكره الن�صارى واأنت تدعونا اإىل الإ�صالم, لكن قبل 
تنزل  مل  �صنوات  ثالث  ومنذ  لأنه  الغيث؛  بنزول  لنا  تدعو  اأن  نريدك 
قطرة واحدة فاعتذرت لهم, لأين اأعرف اأنهم وبب�صاطتهم يقولون: اإن 
ا�صتجاب اهلل - تعاىل - يل فهذا الدين حق, واإن مل ي�صتجب فلي�س بحق 
- هذا هو اعتقادهم -, فرفعت يدي اإىل ال�صماء ودعوت بدموعي اأكرث 
فال  بديني,  واإمنا  بي  متعلقة  لي�صت  امل�صاألة  رب  يا  وقلت:  ل�صاين,  من 
تخذل هذا الدين ب�صبب اأخطاء ارتكبتها, وما زلت اأبكي واأنا اأدعو, ثم 
ختمت الدعاء, فقالوا: ناأتيك بعد ثالث �صاعات, فذهبنا وجل�صنا حتت 
�صجرة وكان الوقت ظهًرا, واأذكر اأّنا مل ناأكل ذلك اليوم �صيًئا, ول اليوم 
الذي قبله, وجاء وقت الع�صر وهم ُمقبلون اإلينا.. فاإذا بال�صماء متطر, 

فحمدت اهلل - تعاىل - واأ�صلمت هذه القبيلة كاملة واحلمد هلل. 

- الق�سة الثانية والثالثون:

ي�سرب اأمه العجوز

ذكر ال�صيخ اأن�س بن �صعيد بن م�صفر - حفظه اهلل تعاىل - ق�صة 
رجل عاّق لأمه, فقال: اإنه يعاملها بق�صوة, ي�صرخ يف وجهها, بل ي�صبها 
�صرفها  لكنه  اجل�صم,  يف  قوة   - تعاىل   - اهلل  اأعطاه  وقد  وي�صتمها, 
بالظلم وال�صتبداد بالراأي, كانت اأمه العجوز كثرًيا ما تتو�صل اإليه اأن 
زوجته  حتى  حوله  من  نفر  فالكل  وطغيانه,  وجفوته  حدته  من  يخفف 
تركته بال عودة ب�صبب ق�صوته و�صدته, وكان يجعل اأمه العجوز تخدمه 
ما  اأكرث  وما  واخلدمة,  الرعاية  اإىل  املحتاجة  وهي  �صوؤونه  على  وتقوم 
اأ�صال دمعها على خدها وهي تدعو اهلل - تعاىل - اأن ي�صلح لها فلذة 
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الأيام دخل  يوم من  قلبه.. كيف ل؟ وهو وحيدها. ويف  ويهدي  كبدها 
اأمل  ويقول:  وجهها  يف  ي�صرخ  فجعل  عينيه.  من  يتطاير  وال�صر  عليها 
تعدي الغداء؟ قامت العجوز بيدين ترتع�صان وج�صد واٍه اأثقلته ال�صنون 
مل  الطعام  راأى  فلما  عينها,  لقرة  الغداء  لتعد  والهموم؛  والأم��را���س 
يعجبه فاألقاه على الأر�س واأخذ يتربم وي�صخط ويقول: لقد ُبليت بعجوز 
ودمعها  وقالت  الأم  بكت  منها؟ عندها  اأتخل�س  متى  اأدري  ل  �صمطاء 
على خديها: يا ولدي اتق اهلل األ تخاف النار؟ األ تخاف �صخط اهلل - 
م العقوق؟ األ تخاف  تعاىل - وغ�صبه؟ األ تعلم اأن اهلل - تعاىل - حرَّ
فاأم�صكها  جنونه,  وزاد  كالمها  من  غ�صًبا  فا�صت�صاط  عليك؟  اأدعو  اأن 
بثيابها واأخذ يهزها بقوة ويقول: ا�صمعي اأنا ل اأريد ن�صائح, ل�صت اأنا 
من يقال له: اتق اهلل, ثم األقى بها بعيًدا, فاختلط بكاوؤها مع �صحكته 
ال�صتهتارية وهو يقول: �صتدعني علّي, تظنني اأن اهلل - تعاىل - ي�صتجيب 
لك.. ثم خرج من عندها وهو ي�صتهزئ وي�صخر من كالمها.. فذرفت 
الأم الدموع احلارة تبكي اأياًما وليايل كابدت فيها امل�صقة والعناء, بكت 
�صيارته ورفع  اأما هو فقد خرج وركب  تربيته..  اأفنته يف  الذي  �صبابها 
باأمه  فعل  ما  متنا�صًيا  املاجنة,  الأغنية  تلك  على  عالًيا  امل�صجل  �صوت 
فوؤادها  الأ�صى  ويحرق  قلبها,  الأمُل  يعت�صر  وحيدًة  التي خلفها حزينة 
اإىل اهلل - تعاىل  كمًدا وحزًنا على ت�صرفه الطائ�س, فرفعت �صكواها 
- قائلًة "ح�صبي اهلل ونعم الوكيل", وكان لدى البن رحلة اإىل منقطة 
جماورة ويف اأثناء �صريه ب�صرعة جنونية اإذا بجمل ي�صلطه اهلل - تعاىل 
- عليه فيظهر له يف و�صط الطريق, فت�صطرب �صيارته ول ي�صتطيع اأن 
يف  احلديد  من  قطعة  ودخلت  اجلمل  ذلك  في�صدم  مقودها,  مي�صك 
ليكون  فبقي هكذا  راأ�صه,  اإل  رباعي ل يحرك  ب�صلل  واأ�صيب  اأح�صائه, 
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عربة وعظًة, ثم مات. 

- الق�سة الثالثة والثالثون:

حكاية املراأة الكئيبة املحزونة

عن م�صلم بن ي�صار قال: قدمت البحرين واليمامة يف جتارة, فاإذا 
بالنا�س مقبلني ومدبرين نحو منزل, فق�صدته, فاإذا اأنا بامراأة جال�صة 
يف م�صلى, عليها ثياب غليظة, واإذا هي كئيبة حمزونة قليلة الكالم, 
بالبياعات  اإليهم  والنا�س  وعبيدها,  وخولها  ولدها  راأيت  من  كل  واإذا 
والتجارات, فق�صيت حاجتي, ثم اأتيتها, فودعتها, فقالت: حاجتنا اإليك 
اأن تاأتينا اإن عدت اإلينا حلاجة, فلما قدمتها مل اأر دون منزلها �صيًئا مما 
كنت راأيت, فاأتيت منزلها, فلم اأر اأحًدا, فاأتيت الباب, فا�صتفتحت, واإذا 
عليها ثياب ح�صنة رقيقة, واإذا ال�صحك الذي �صمعت �صحكها وكالمها, 
واإذا امراأة معها يف بيتها فقط, فا�صتكربت ذلك, وقلت: لقد راأيتك على 

حالني فيهما عجب: حالك يف قدمتي الأوىل, وحالك هذه؟
كنت  اإين  الأوىل,  ح��ايل  من  راأي��ت  ال��ذي  ف��اإن  تعجب,  ل  قالت: 
فيما راأيت من اخلري وال�صعة, وكنت ل اأ�صاب مب�صيبة يف ولٍد ول َخَول 
ه يف جتارٍة اإل �صلمت, ول يباع يل �صيء اإل اأربح فيه,  ول مال, ول اأَُوجِّ
فتخوفت األ يكون يل عند اهلل خري, فكنت مكتئبة حزينة لذلك, وقلت: 
لو كان يل عند اهلل خري ابتالين, فتوالت علي امل�صائب يف ولدي الذي 
راأيت وخويل ومايل, فما بقي يل منه �صيء, ورجوت اأن يكون اهلل - عز 

وجل - اأراد بي خرًيا فابتالين وذكرين, ففرحت لذلك وطابت نف�صي.
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قال: فان�صرفت فلقيت عبد اهلل بن عمر, فاأخربته خربها, فقال: 
اأرى واهلل هذه ما فاتها اأيوب النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإل بقليل, لكني تخرق مطريف 
هذا - اأو كلمة نحوها - فاأمرت به اأن ي�صلح, فلم يعمل على ما كنت 

اأريد, فاأحزنني ذلك. 

- الق�سة الرابعة والثالثون:

حكاية �ساب �سالح

اأبو عبداهلل موؤذن م�صجد بني حرام: جاورين �صاب, فكنت  قال 
اإذا اأذنت لل�صالة واأقمت فكاأنه يف نفرة قفاي, فاإذا �صليت �صلى, ثم 
لب�س نعليه, ثم دخل منزله, فكنت اأمتنى اأن يكلمني اأو ي�صاألني حاجة, 
اأقراأ فيه,  اأبا عبداهلل, عندك م�صحف تعرين,  يا  فقال يل ذات يوم: 
قال:  ثم  �صدره,  اإىل  ف�صمه  اإليه,  فدفعته  م�صحًفا,  اإليه  فاأخرجت 
ليكونن اليوم يل ولك �صاأن, تفقدته ذلك اليوم, فلم اأره يخرج, واأقمت 
للمغرب والع�صاء, فلم يخرج, فلما �صليت جئت اإىل الدار التي هو فيها, 
فاأخذت  وامل�صحف يف حجره,  ميت,  به  واإذا  ومطهرة,  دلو  فيها  فاإذا 
على  و�صعناه  حتى  حمله  على  بقوم  وا�صتعنت  حجره,  من  امل�صحف 
�صريره, وبقيت ليلتي اأفكر من اأكلم حتى نكفنه, فاأّذنت للفجر بوقت, 
ف��اإذا كفن  منه,  فدنوت  القبلة,  ب�صوء يف  ف��اإذا  لأرك��ع  امل�صجد  ودخلت 
ملفوف يف القبلة, فاأخذته, وحمدت اهلل - عز وجل - واأدخلته البيت, 
البناين  ثابت  مييني  عن  اإذا  �صلمت  فلما  ال�صالة,  واأقمت  وخرجت, 

ومالك بن دينار وحبيب الفار�صي و�صالح املري.
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فقلت لهم: يا اإخواين, ما غدا بكم؟ قالوا: مات يف جوارك الليلة 
اأحد؟ قلت: مات �صاب كان ي�صلي معي ال�صالة. فقالوا يل: اأرناه, فلما 
مو�صع  قّبل  ثم  وجهه,  عن  الثوب  دينار  بن  مالك  ك�صف  عليه  دخلوا 
�صجوده, ثم قال: اأنت باأبي يا حجاج اإذا عرفت يف مو�صع حتولت منه 

اإىل مو�صع غريه حتى ل تعرف, خذوا يف غ�صله.
اأكفنه,  اأنا  واإذا مع كل واحٍد منهم كفن, فقال كل واحد منهم: 
فلما طال ذلك منهم قلت لهم: اإين فكرت يف اأمره الليلة من اأكلم حتى 
نكفنه, فاأتيت امل�صجد, فاأّذنت, ثم دخلت لأركع, فاإذا كفن ملفوف, ل 
اأدري من و�صعه, فقالوا: يكفن يف ذلك الكفن, فكفناه, واأخرجناه, فما 

كدنا نرفع جنازته من كرثة من ح�صره من اجلمع.

- الق�سة اخلام�سة والثالثون:

حكاية عن نبي اهلل عي�سى - عليه ال�سالم -

عن ابن عبا�س – ر�صي - قال: خرج عي�صى ابن مرمي ي�صت�صقي 
بالنا�س, فاأوحى اهلل تعاىل اإليه ل ت�صتِق, معك خطاء, فاأخربهم بذلك, 
فقال: من كان من اأهل اخلطايا فليعتزل, فاعتزل النا�س كلهم اإل رجل 
م�صاب بعينه اليمنى, فقال له عي�صى: ما لك ل تعتزل؟! قال: يا روح 
اهلل, ما ع�صيت اهلل طرفة عني, ولقد التفت, فنظرت بعيني هذه اإىل 
قدم امراأة من غري اأن كنت اأردت النظر اإليها, فقلعتها! ولو نظرت اإليها 

بالي�صرى لقلعتها!
قال: فبكى عي�صى حتى ابتلت حليته بدموعه, ثم قال: فادُع لنا؛ 
ومل  تع�صم,  مل  واأن��ت  بالوحي  مع�صوم  واإين  مني,  بالدعاء  اأحق  اأنت 
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, فتقدم الرجل, فرفع يديه, وقال: اللهم اإنك خلقتنا وقد علمت  تع�سِ
ما نعمل من قبل اأن تخلقنا, فلم مينعك ذلك األ تخلقنا, فكما خلقتنا 

وتكفلت باأرزاقنا, فاأر�صل ال�صماء علينا مدراًرا.
تامة من فيه حتى  الكلمة  الذي نف�س عي�صى بيده ما خرجت  فو 

اأرخت ال�صماء عزاليها, و�ُصقي احلا�صر والباد.

- الق�سة ال�ساد�سة والثالثون:

حكاية الرجل الزاهد الذي تويف يف اجلبل

اأبي عتبة اخلوا�س قال: حدثني رجل من الزهاد ممن كان  عن 
ي�صيح يف اجلبال,قال: مل يكن يل همة يف �صيء من الدنيا ول لذة اإل يف 
ُلْقَيِتهم � يعني الإبدال والزهاد � قال: فاإين يوم على �صاحل من �صواحل 
البحر لي�س ت�صكنه النا�س, ول ترمي اإليه ال�صفن اإذا اأنا برجل قد خرج 
من بع�س تلك اجلبال, فلما راآين هرب, وجعل ي�صعى, واأتبعه, ف�صقط 
على وجهه, واأدركته فقلت: ممن تهرب رحمك اهلل؟! فلم يكلمني, فقلت: 
اإين اأريد اخلري, َعلمني. قال: عليك بلزوم احلق حيث كنت, فواهلل ما 
اأنا بحامد لنف�صي, فاأدعوك مثل عملها, ثم �صاح �صيحة, ف�صقط ميًتا, 
فمكثت ل اأدري كيف اأ�صنع به, وهجم الليل علينا, فتنحيت ناحية عنه, 
فاأريت يف منامي كاأن اأربعة نفر هبطوا من ال�صماء على جبل, فحفروا 
راأيت,  للذي  فزًعا  فا�صتيقظت  دفنوه,  ثم  عليه,  و�صلوا  كفنوه,  ثم  له, 
فذهب عني النوم بقية الليل, فلما اأ�صبحت انطلقت على املو�صع, فلم 
اأراه فيهن فلم اأزل اأطلب اأثره, وانظر حتى راأيت قرًبا جديًدا ظننت اأنه 

القرب الذي راأيته يف منامي.
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 - الق�سة ال�سابعة والثالثون:

من حكايات الأمم ال�سابقة

عن مالك بن ف�صالة عن احل�صن, اأن رجاًل كان يقال له: عقيب 
كان يعبد اهلل - عز وجل - على جبل, وكان يف ذلك الزمان رجل يعذب 
جبار,  به  فمر   , والتنكيل-  العقوبة  اأي  املثلة:  جمع   - باملُثالت  النا�س 
فقال عقيب: لو نزلت على هذا, فاأمرته بتقوى اهلل - عز وجل - كان 

اأوجب علي, فنزل من اجلبل.
فقال له: يا هذا اتق اهلل.

فقال له اجلبار: يا كلب, مثلك ياأمرين بتقوى اهلل, لأعذبنك عذاًبا 
ب به اأحد من العاملني, فاأمر به اأن ي�صلخ من قدميه اإىل راأ�صه وهو  مل ُيعذَّ
حي, ف�صلخ, فلما بلغ بطنه اأنَّ اأنَّة, فاأوحى اهلل – تعاىل - اإليه: عقيب, 
اإىل  ال�صيق  دار  ومن  الفرح,  دار  اإىل  احلزن  دار  من  اأخرجك  ا�صرب 
دار ال�صعة, فلما بلغ ال�صلخ اإىل وجهه �صاح, فاأوحى اإليه: عقيب, اأبكيت 
اأر�صي, واأذهلت مالئكتي عن ت�صبيحي, لأن �صحت  اأهل �صمائي واأهل 
اأن  �صلخ وجهه خمافة  البالء �صًبا, ف�صرب حتى  لأ�صنب عليهم  الثالثة 

ياأخذ قومه العذاب.
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- الق�سة الثامنة والثالثون:

وفاء ال�سمواأل

عند  اأودع  ال��روم,  ملك  قي�صر  على  امل�صي  القي�س  امروؤ  اأراد  ملا 
امروؤ  مات  فلما  كثرية,  جملة  ت�صاوي  واأمتعة  و�صالًحا  دروًعا  ال�صمواأل 
القي�س, اأر�صل ملك كندة, يطلب الدروع والأ�صلحة املودعة عند ال�صمواأل.
فقال ال�صمواأل: ل اأدفعها اإل اإىل م�صتحقيها, واأبى اأن يدفع اإليه 
منها �صيًئا, فعاوده, فاأبى وقال: ل اأغدر بذمتي, ول اأخون اأمانتي, ول 

اأترك الوفاء الواجب علّي.
فق�صده ذلك امللك من كندة بع�صكره, فدخل ال�صمواأل يف ح�صنه 
احل�صن,  خارج  ال�صمواأل  ولد  وكان  امللك,  ذلك  فحا�صره  به,  وامتنع 
فظفر به امللك واأخذه اأ�صرًيا, ثم طاف حول احل�صن, و�صاح بال�صمواأل, 
فاأ�صرف عليه من اأعلى احل�صن, فلم راآه قال له: اإن ولدك قد اأ�صرته, 
وهو ذا معي, فاإن �صلمت يل الدروع وال�صالح رحلت عنك, و�صلمت اإليك 
اأيهما  ولدك, واإن امتنعت من ذلك, ذبحت ولدك واأنت تنظر, فاخرت 

�صئت.
فقال له ال�صمواأل: ما كنت لأخفر ذمامي واأبطل وفائي, فا�صنع ما 
�صئت,.. فذبح ولده � وهو ينظر � ثم ملا عجز عن احل�صن رجع خائًبا, 
جاء  فلما  وفائه,  على  حمافظة  و�صرب؛  ولده,  ذبح  ال�صمواأل  واحت�صب 
اإليهم الدروع وال�صالح, وراأى  املو�صم وح�صر ورثة امرئ القي�س, �صلم 
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وقال  وبقائه,  ولده  حياة  من  اإليه  اأحب  وفائه,  ورعاية  ذمامه,   حفظ 
يف ذلك: 

وفي��ت باأدرع الكندي اإين       اإذا م��ا خان اأقوام وفيت

- الق�سة التا�سعة والثالثون:

من بيتكم يخرج الورع ال�سادق

تروي كتب الأدب والتاريخ اأن اأخت ب�صر احلايف ذهبت اإىل الإمام 
اأحمد, فقالت: اإّنا قوم نغزل بالليل, ومعا�صنا منه, ورمبا مير بنا م�صاعل 
الظاهرية - حر�س بني ظاهر ولة بغداد - ونحن على ال�صطح, فتغزل 
اأم حترمه..؟ فقال لها: من  اأفتحله لنا  يف �صوئها الطاقة والطاقتني, 

اأنت؟
قالت: اأخت ب�صر..

الورع ال�صايف  اأ�صمع  اأزال  اآل ب�صر.. ل عدمتكم.. ل  يا  اآه  فقال: 
من قبلكم..!

ويروي اأن اأحمد � رحمه اهلل � بكى وقال: من بيتكم يخرج الورع 
ال�صادق.. ل تغزيل يف �صعاعها.

- الق�سة الأربعون:

من حفر حفرة لأخيه وقع فيها

ورد اأن رجاًل ترك ولدين بعد مماته, وخلف لهما ماًل ل باأ�س به, 
فاقت�صماه وت�صرف كل منهما يف حقه, فا�صتغل البن الأ�صغر يف التجارة 
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واأخل�س هلل يف عمله, وكان كثري الت�صدق ل يبخل على عباد اهلل بنعمة, 
فنمت جتارته وازدادت اأمواله, واأ�صبح ذا ثروة طائلة ومل يكن له اأعداء؛ 
لذلك كانت اأمواله حم�صنة ل يوؤثر فيها ح�صد.. اأما البن الآخر فقد 
�صلك طريق الغواية حتى اأهلك ثروته يف اخلمر واملي�صر والزنا, فنفدت 
كان  ومع ذلك  به,  يقتات  ما  يجد  ل  فقرًيا  واأ�صبح  اآخرها  اأمواله عن 
اأخوه كثري العطف عليه يوؤويه ويقدم له من املاأكل وامللب�س ما يكفيه. ومل 
اأخذ احل�صد يتمكن من قلبه لأخيه,  اأخيه عليه, بل  يكتف هذا بعطف 
وفكر يف طريقة ي�صيع بها ثروة اأخيه؛ حتى ي�صري مماثاًل له يف الفقر, 
اأخيه,  ب�صمعة  وي�صيدون  بفقره  النا�س  يعايره  فال  قلبه  يطمئن  وبذلك 
ف�صار يجتهد للو�صول اإىل تنفيذ غر�صه الدينء, واأخرًيا اهتدى بوحي 
من اإبلي�س اإىل رجل ح�صود ا�صتهر بح�صده, وقليل من القوم من جنا من 
ح�صده, وكان احلا�صد �صعيف الب�صر, ل يكاد يرى اإل عن قرب, فذهب 
اأموال  ح�صد  منه  وطلب  بح�صده,  امل�صهور  الرجل  هذا  اإىل  الأكرب  الأخ 
اأخيه مقابل اأجر يدفعه عند هالك ثروته, واأخذه اإىل طريق كانت متر 
منه جتارة اأخيه فنبه الأخ الأكرب الرجل احل�صود اإليها � التجارة � قائاًل: 
ا�صتعد فقد قربت جتارة اأخي, و�صارت على بعد ميل واحد منها, فقال 
يل  ليت  يا  البعد,  هذا  على  اأتراها  ب�صرك,  لقوة  يا  احل�صود:  الرجل 
ب�صر قوي مثل ب�صرك, ف�صعر �صاحبنا باأمل يف راأ�صه, واأظلمت عيناه 

وعمي يف احلال ومرت جتارة اأخيه �صاملة ل مي�صها �صوء.
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- الق�سة احلادية والأربعون:

ول يحيق املكر ال�سيئ اإل باأهله

ُحِكَي اأن خدم بع�س امللوك, التقطوا طفاًل كان مطروًحا بالطريق, 
فاأمر امللك ب�صمه اإىل اأهل بيته, و�صماه اأحمد اليتيم, فلما ن�صاأ, ظهرت 
يف  وقدمه  وا�صطفاه  وعلمه,  فهذبه  والفطنة,  النجابة  اأم��ارات  عليه 
جميع اأعماله و�صوؤون ق�صره, وذات يوم , اأمره اأن يح�صر �صيًئا من بع�س 
جريانه, وحني ذهب راأى جارية كانت مقربة من امللك يف حالة مريبة 
وعر�صت  خربها,  يكتم  اأن  اإليه  فتو�صلت  الق�صر,  خدم  من  خادم  مع 
ثم  اإيّل,  اأح�صن  وقد  امللك,  اأخ��ون  اأن  اهلل!  معاذ  فقال:  عليه,  نف�صها 

تركها وان�صرف.
فاأوج�صت اجلارية يف نف�صها خيفة, وتوهمت اأنه �صيف�صي �صرها, 
اليتيم,  اأحمد  اإن  فقالت:  ف�صاألها,  �صاكية,  باكية  امللك  اإىل  فذهبت 
راودها عن نف�صها وهّم اأن يقهرها على فعل منكر, فغ�صب اأ�صد غ�صب, 

وعزم على قتله.
فقال لكبري خدمه: اإذا بعثت اإليك اأحًدا بكذا اأو كذا فاقتله, وابعث 
براأ�صه اإيل, وبعد قليل اأح�صر امللك اأحمد اليتيم, وقال له: اذهب اإىل 
لقي  فالن واطلب منه كذا وكذا, فامتثل وذهب, وفيما هو يف طريقه 
بع�س اخلدم, فحّكموه يف اأمر اختلفوا فيه, فاأخربهم مبا هو مكلف به, 
فقالوا: نبعث اخلادم فالن؛ ليح�صر ما تطلب, حتى تف�صل يف اأمرنا, 

فاأجابهم اإىل ما طلبوا.
وحز  فقتله  بر�صالته  اخلدم  رئي�س  واأخرب  اخل��ادم,  ذلك  وذهب 
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راأ�صه, وجاء بها اإىل امللك, فلما اأب�صره وك�صف عنه الغطاء, راأى راأ�ًصا 
اأخرى, فاأمر باإح�صار اأحمد اليتيم, ف�صاأله عن خربه فاأخربه مبا كان.

فقال له امللك: اأتعرف لهذا اخلادم ذنًبا؟
قال: نعم. اإنه فعل كذا وكذا مع فالنة اجلارية, وقد �صاألين باهلل 
اأكتم خربهما, فلما �صمع الأمري ذلك �صكن ما به, واأمر بقتل  اأن  ربي 

اجلارية, واأعاد اإىل اأحمد ثقته به, واطمئنانه اإليه.

- الق�سة الثانية والأربعون:

وامعت�سماه

كنت  املوؤمنني!  اأمري  يا  فقال:  املعت�صم  اخلليفة  اإىل  رجل  وقف 
الن�صاء �صرية, قد لطمها علج يف وجهها,  اأح�صن  بعمورية وجارية من 
فنادت: وامعت�صماه, فقال العلج: وما يقدر عليه املعت�صم! يجيء على 
عمورية؟  جهة  اأية  ويف  املعت�صم:  فقال  �صربها,  وزاد  وين�صرك,  اأبلق 
فقال له الرجل )واأ�صار اإىل جهتها ( ها هي ذي, فرّد املعت�صم وجهه 
اإليه, وقال: لبيك اأيتها اجلارية, لبيك, هذا املعت�صم باهلل اأجابك, ثم 
جتهز اإليه يف اثنى ع�صر األف فر�س اأبلق وحا�صرها وطال مقامه, ف�صق 
الع�صكر  يف  متج�ص�ًصا  ح�صمه  بع�س  مع  ليلة  وخرج  واغتم,  ذلك  عليه 
ي�صمع ما يقول النا�س, فمر بخيمة حداد ي�صرب نعال اخليل, وبني يديه 
غالم اأقرع, قبيح ال�صورة, وهو ي�صرب على ال�صندان ويقول: يف راأ�س 
املعت�صم, فقال له معلمه, اتركنا من هذا, ما لك وللمعت�صمً؟ فقال: ما 
عنده تدبري, له كذا وكذا يوًما على هذه املدينة مع قوته ول يفتحها, لو 
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اأعطاين الأمر ما بات غدا اإل فيها.
به,  م��وك��اًل  رج��ال��ه  بع�س  وت��رك  �صمع,  مم��ا  املعت�صم  فتعجب 
يا هذا  ما حملك  فقال:  به,  ج��اوؤوا  اأ�صبح  فلما  اإىل خبائه,  وان�صرف 

على ما بلغني عنك؟ 
فقال الرجل: الذي بلغك حق, ولو وليتني احلرب فاإين اأرجو اأن 
يفتح اهلل عليك, فقال: قد وليتك, وخلع عليه وقدمه على احلرب, ففتح 

اهلل عليه, ودخل املعت�صم املدينة. 
ثم دعا بالرجل الذي بلغه حديث اجلارية, فقال له: �صر بي اإىل 
املو�صع الذي راأيتها فيه, ف�صار به, واأخرجها من مو�صعها, وقال لها: يا 
جارية! هل اأجابك املعت�صم؟ ثم ملكها العلج الذي لطمها, وال�صيد الذي 

كان ميلكها وجميع ماله. 

- الق�سة الثالثة والأربعون:

ينجو يف اللحظة احلا�سمة

يذكر راوي الق�صة, فيقول: حتدث اأحد الإخوة يف امل�صجد الذي 
الذي  �صاحبها  من  الق�صة  هذه  �صمع  اأنه  باهلل  واأق�صم  بجواره  اأ�صكن 
حتدثت معه, يقول هذا ال�صاب التائب: لقد مّن اهلل علّي واأنقذين من 
اأ�صدقاء  ثالثة  كنا  يقول:  ذراع,  اإل  وبينها  بيني  يكن  مل  بعدما  النار 
اجتمعنا على معا�صي اهلل وكان �صاحباي ي�صافران كل عام اإىل اإحدى 
�صرب  من  الفواح�س  اأن��واع  بجميع  اهلل  ي��ب��ارزان  كانا  وهناك  ال��دول, 
للخمر, وزنا, ومي�صر, وقمار ... اإلخ, وهذا العامل اأقنعاين بال�صفر معهما 
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وزينا يل ال�صفر والفواح�س, فقررنا ال�صفر بال�صيارة هذا العام, لي�صهل 
وقطعنا  ال�صيارة  وركبنا  درجة,  اأق�صى  اإىل  وال�صتمتاع  التحرك  علينا 
الكيلومرتات حتى مل يعد اإل القليل, وكنت اأجل�س يف الكر�صي اخللفي 
وزميالي يف الكر�صي الأمامي, وفجاأة وقعت عيناي على لوحة الطريق 
التي تو�صح امل�صافات بني املدن, وكان ما اأذهلني: "1٥٠كم على جهنم" 
ماذا؟..  قال:  تقراآ؟..  اأمل  ل�صاحَبّي:  وقلت  مقعدي  من  قفزت  اهلل  يا 
فقال يل:  على جهنم(,  )1٥٠ك��م  عليها  مكتوب  الطريق  يافطة  قلت: 
اإنك مرهق ويف حاجة اإىل النوم, وقال يل اإن هذه تخيالت, ف�صكت وبعد 
م�صافة )٥٠كم( جاءت اللوحة الثانية, جاءت لينقذين اهلل بها فقراأت 
"1٠٠كم على جهنم", وهنا اأخذت اأقنع زميَلّي ب�صرورة الرجوع والتوبة 

اإىل اهلل, وهذا حتذير ونذير من اهلل, فلم ي�صتجيبا يل.
وعند ذلك �صممت على النزول من ال�صيارة والرجوع, فاأنزلين, 
انتظرت طوياًل على الطريق ما  لياًل...  الثالثة  ال�صاعة  وم�صيا وكانت 
يقارب من ال�صاعة, وفجاأة �صاهدت �صاحنة قادمة, فحمدت اهلل ووقف 
يل ال�صائق, وركبت معه فلم يكلمني, لكنه كان يردد: "اإنا هلل واإنا اإليه 
راجعون", فقلت له: ما بك؟ فقال: �صيارة على الطريق املقابل ا�صطدمت 
واحرتقت مبن فيها, وحاولت م�صاعدتهما, لكن النار التهمتهما, قلت 
له: ما لون هذه ال�صيارة؟ وكانت املفاجاأة �صيارة �صديقي! وهنا اأخذت 
واأقولها  ورحمته...  بف�صله  جناين  اأن  القدير  العلي  اهلل  واأحمد  اأبكي 

لل�صباب: عودوا اإىل ربكم وتوبوا اإىل بارئكم. 
فاللهم ارحمنا واأح�صن خامتتنا.. اآمني..
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- الق�سة الرابعة والأربعون:

يا فارج الهم

قائلة:  الق�صة  بهذه  ام��راأة  اأخ��ربت  فيقول:  الق�صة  راوي  يذكر 
ا�صتدان زوجي من �صخ�س )24 األف ريال(, ومرت �صنوات مل ي�صتطع 
الهم  دائ��م  اأ�صبح  حتى  كاهله,  يثقل  والدين  امل��ال,  جمع  زوج��ي  معها 
واحلزن ف�صاقت بي الدنيا حلال زوجي, ويف اإحدى ليايل رم�صان قمت 
و�صليت ودعوت اهلل - تعاىل - باإحلاح, واأنا اأبكي ب�صدة اأن يق�صي اهلل 
- تعاىل - دين زوجي, ويف الغد وقبيل الإفطار �صمعت زوجي يتحدث 
اإليه,  يف الهاتف ب�صوت مرتفع, فح�صبت الأمر �صوًءا وذهبت م�صرعة 
لكنه انتهى من حديثه, ف�صاألته ما الأمر؟ فقال, وهو عاجز عن الكالم 
ويبكي بكاًء �صديًدا ودموع الفرح بادية عليه: اإن املت�صل �صاحب الدين 
فكاأن  اأق��ول؛  ما  اأدر  ومل  فتلعثمت  اأنا  اأما  املال يل,  باأنه وهب  يخربين 
جباًل انزاح عن راأ�صي ولهج ل�صاين ب�صكر اهلل - تعاىل - على ما اأنعم 

علينا, و�صكرت �صاحب الدين. 

- الق�سة اخلام�سة والأربعون:

دعوة يف ال�سحر

�صديد وكرب  وبقي يف حزن  تنكدت عليه وظيفته  اأن رجاًل  ذكر 
يوًما  فلقي  بو�صاطة,  وظيفته  يف  يوؤثر  رجل  عن  يبحث  وكان  ع�صيب, 
اأحد امل�صايخ فتحدثا يف مو�صوع الوظيفة, و�صاأل الرجل ال�صيخ هل راأيت 
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فالًنا؟ فقال: مل اأره, لكن هل انق�صت حاجتك؟.. فقال الرجل: ما زلت 
ويكفيك  مو�صوعك  يحل  من  هناك  ال�صيخ:  فقال  وا�صطة,  عن  اأبحث 
همك, فقال: وهل يوؤثر يف �صاحب التوظيف؟ قال: نعم, قال: من؟ قال 
ال�صيخ: هو اهلل - تعاىل -. فرتدد الرجل, فقال ال�صيخ: اتق اهلل - تعاىل 
اإليه, فهال جربت دعوة  بنا  لقلت: هيا  الب�صر  لو قلت لك فالن من   -
الأ�صحار؟ ثم تفرقا والتقيا بعد مدة, وقال لل�صيخ بوجه م�صتب�صر: يف ذلك 
اليوم مل اأذهب لأي اأحد وقمت يف ال�صحر وكاأن اأحًدا يوقظني, ف�صليت 
ودعوت اهلل – تعاىل – ب�صدق واإخال�س, ويف ال�صباح اأردت اأن اأذهب 
اإىل مكان الوظيفة, لكن �صاء اهلل – تعاىل – اأن اأغري الطريق فمررت 
باإحدى الدوائر احلكومية, وقلت: ملاذا ل اأدخل عليهم واأ�صاألهم؟.. فلما 
دخلت على املدير قام يل ورحب بي فاأخربته باأين اأبحث عن وظيفة, 
فقال: عندنا وظيفتان فاخرت اإحداهما وابداأ الدوام - اأي العمل - من 
اليوم الفالين. )وكان هذا املوظف يريد من ذاك الرجل الذي يتو�صط 

له اأن يبحث له عن اأقل من هذه الوظيفة(. 

- الق�سة ال�ساد�سة والأربعون:

الدعاء مفتاح الفرج

اأو غذاء؛ نظًرا لأن  العائلة �صيء من طعام  تلك  بيت  مل يكن يف 
للزوجة  كان  وما  اجلديد,  بيتهم  اأق�صاط  لت�صديد  يذهب  الزوج  راتب 
اأثارها  الذي  والأم��ر  حاجتهم,  به  ت�صد  طعام  على  احل�صول  يف  حيلة 
خوفها على اأطفالها, فقامت يف اآخر الليل وقت تنزل الرحمات واإجابة 
لها,  كتب  ما  و�صلت  حمرابها  يف  و�صفت  خمارها  فلب�صت  الدعوات, 
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واأكرثت من الدعاء حتى اأذن للفجر, ف�صلت وجل�صت يف م�صالها تذكر 
اهلل – تعاىل - وتدعوه حتى غلبها النوم, ويف وقت ال�صحى ا�صتيقظت 
و�صلت �صنة ال�صحى ودعت اهلل - تعاىل - وبعد قليل اأتى ابنها ال�صغري 
الباب,  ليفتح  ابنها  فاأر�صلت  اجلر�س  �صمعت  وبعدها  الرو�صة,  من 
فاإذا الطارق رجل من اأهل اخلري اأتى مبواد غذائية وبع�س الأغرا�س 
الأ�صا�صية, فاأدخلها عند الباب, فذهبت الأم لرتى من الطارق ف�صمعت 
الطفل  اأدخل  انتهى  وعندما  يجيب  فال  اأنت؟  من  الرجل:  يقول  ابنها 

واأغلق الباب. ف�صكرت املراأة ربها - جل وعال -. 

- الق�سة ال�سابعة والأربعون:

الزم الدعاء .. فال�سفاء قريب

اأملًا يف اأذنها فذهبت اإىل امل�صت�صفى, وبعد الك�صف  كانت ت�صتكي 
ك�صف  وكرهت  نف�صها  فراجعت  جراحية,  عملية  اإج��راء  الطبيب  قرر 
فعلت  اأخ��رى  ام���راأة  الطبيب  تذكر  عندها  واأب���ت,  فامتنعت  وجهها, 
مثلها, فتب�صم وقال: اإن كنت ل تريدين العملية فكوين مثل تلك املراأة 
اإىل  فاإذا هي حتتاج  عليها  وك�صفت  اإيّل  التي جاءت  ال�صن  الكبرية يف 
ل  واهلل  طبيب,  يا  وقالت:  بكت,  اأخربتها  فلما  الطبلة,  ترقيع  عملية 
اأك�صف حجابي لغري حمارمي, ف�صرحت لها اأن حالتها ت�صتدعي ذلك ول 
ينفع لها العالج, فازدادت اإ�صراًرا واإباًء, فاأعطيتها موعًدا اآخر لعلها 
بها  وكاأين  وح�صرت  املوعد  وجاء  العملية,  على  وتوافق  نف�صها  تراجع 
وك�صفت  ال�صرير  وملا جل�صت على  العاجل,  ال�صفاء  وتطلب  ربها  تناجي 
عليها كانت احلقيقة التي اأذهلتني وزادت من اإمياين, لقد نظرت اإىل 
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الأذن فاإذا هي �صليمة )1٠٠( يف املائة, فتحريت و�صاألتها م�صتفهًما: ما 
اخلرب؟ فقالت: منذ اأن خرجت واأنا اأدعو اهلل - تعاىل - اأن ي�صفيني؛ 
لأين اأف�صل اأن اأموت ول يراين اأحد غري حمرم يل. فقلت: اإن اهلل على 
كل �صيء قدير. ثم قال لهذه املراأة: واإن كنت ترف�صني اإجراء العملية 
فادعي اهلل - تعاىل - والتجئي اإليه ب�صدق باأن ي�صفيك ويك�صف ما بك, 
فقالت املراأة: ومن يكون مثل تلك العجوز فلعلها عابدة �صوامة قوامة 
ولكن �صاأدعو ربي, ثم خرجت من عنده وبداأت يف الدعاء والبتهال اإىل 
اهلل - تعاىل - اأن ي�صفيها ويك�صف ما بها, وم�صت الأيام وحان املوعد 
فذهبت اإىل الطبيب الذي كان بانتظار املفاجاأة الثانية, وبداأ يف الك�صف 

عليها - وكاأين به يرجتف قلبه اأماًل حتقيق رغبتها - فان�صرح.

- الق�سة الثامنة والأربعون:

اإن ت�سدق اهلل ي�سدقك

قال الدكتور عبدالرحمن ال�صميط - حفظه اهلل - : "من خالل 
اإىل  اأتى  �صنة  اأربعني  قبل  داعية  باأن  اأخربت  ال�صودان  عملنا يف غرب 
جبال النوبة, وكانت م�صهورة بالوثنية وينت�صر يف كل قرية �صاحر, فكان 
الداعية ي�صرح الإ�صالم, عند ذلك جتمع ال�صحرة واأثاروا النا�س فذهبوا 
اإىل ال�صيخ وقالوا: نحن يف جفاف واإذا كان ربك هو حًقا الرب ال�صحيح 

فادعه ينزل املطر.
قال:  الثنني,  قالوا:  اليوم؟..  هو  ما  لهم:  قال  ت��ردد  دون  ومن 
�صاأدعو يوم الأربعاء, فجل�س منذ ذلك الوقت ي�صلي ويدعو ومل ينم يف 
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اأية ليلة اأكرث من �صاعة واحدة, ويف يوم الأربعاء جتمع النا�س وبداأ يدعو 
ت�صهدها  الأمطار مل  اأنه نزلت كمية من  القدامى  امل�صلمون  فيذكر يل 

املنطقة؛ هدمت البيوت, وم�صحت قرًى بكاملها". 

- الق�سة التا�سعة والأربعون:

الوحو�س تف�سح الطريق جلند اهلل

ها هو عقبة بن نافع - رحمه اهلل - جهزه معاوية - ر�صي اهلل 
عنه - على ع�صرة اآلف فافتتح اإفريقيا واختط قريوانها, وكان املو�صع 
غي�صة ل يرام من ال�صباع والأفاعي, فدعا عليها فلم يبق فيها �صيء, 
وهربوا حتى اإن الوحو�س لتحمل اأولدها. فحدثني مو�صى بن علي عن 
اأبيه قال: نادي اإنا نازلون فاظعنوا فخرجن من جحورهن هوارب. وروى 
نحوه حممد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: ملا 
افتتح عقبة اإفريقيا قال: يا اأهل الوادي اإنا حالون اإن �صاء اهلل فاظعنوا 
... ثالث مرات فما راأينا حجًرا ول �صجًرا اإل يخرج من حتته دابة حتى 

هبطن بطن الوادي ثم قال النا�س: انزلوا با�صم اهلل. 

- الق�سة اخلم�سون:

�سقاهم اهلل من ال�سماء

الأعاجم  امللوك  من  ملًكا  اأن  بلغنا  ق��ال:  يحيى  بن  ال�صري  عن 
اأقبل يف جي�س فلقي ع�صابة من امل�صلمني, فلما راأوه اعت�صموا بربوة, 
ف�صعدوا فوقها, فقال ذلك امللك: ما اأحد ول �صيء اأ�صد عليهم من اأن 
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نحيط بهم, ثم ننزلهم مكانهم, حتى ميوتوا من العط�س, فاأحاطوا بهم 
فاأ�صابهم حر �صديد وعط�س فا�صتقوا اهلل - عز وجل - فاأقبلت �صحابة 
فجعل الرجل يحمل برن�صه يتلقى به املاء حتى ميتلئ, ثم ي�صرب حتى 
اأقتل قوًما �صقاهم اهلل من  امللك: ارحتلوا فواهلل ل  يروى, فقال ذلك 

ال�صماء واأنا اأنظر. 

- الق�سة احلادية واخلم�سون:

يحفظه اهلل بدعوة اأمه

فيها  وا�صتعلت  كبرية  �صاحنة  حتت  ال�صاب  ذلك  �صيارة  دخلت 
النار, فاجتمع النا�س وحاولوا اإخراجها, والكل ينظر ما م�صري ال�صائق؟ 
وماذا حدث له؟.. فلما اأخرجوا ال�صيارة اإذا بال�صائق مل ي�صب باأي اأذى 
غري تناثر بع�س الزجاج عليه, عندها تعجب اجلميع وارتفعت الأ�صوات 
بالتكبري والتهليل, ف�صاأل اأحدهم الرجل: هل تعرف عماًل اأجناك اهلل 
– تعاىل – به؟ فقال: اإين اأعمل يف جدة وعندما ا�صتلمت الراتب ذهبت 
لوالدتي يف رابغ, واأعطيتها ما كتب يل, فا�صتب�صرت ودعت اهلل – تعاىل – 

اأن يحفظني ويبارك يل. 

- الق�سة الثانية واخلم�سون:

خطر الدعوة على الولد

كان �صاب يرعى غنًما لأبيه, ويف يوم طلب من والده اأن ي�صمح له 
بالذهاب لاللتحاق باإحدى الوظائف, فرف�س الأب وحاول البن مراًرا 
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فلم ياأذن له, فقرر الذهاب على الرغم من عدم ر�صا والده, فقال الأب: 
اأما القوة فما يل عليك من قوة, لكن لي�س يل اإل دعاء اأرفعه اإىل اهلل - 
تعاىل - وقت ال�صحر. فذهب البن وترك الغنم مع رجل اآخر, واأخذ من 
بع�س قريباته ما يحتاج اإليه امل�صافر, وعلم الأب ب�صفره – وكان �صاحًلا 
تقًيا – فرفع يديه اإىل احلي القيوم, و�صاأل اهلل – عز وجل – اأن يريه 
اأف��راد  بع�س  وا�صتقبله  الطريق,  يف  الب��ن  فعمي  ي��ك��ره,  م��ا  ول��ده  يف 
فاأنا  الآن  اأم��ا  الوظيفة  اأري��د  كنت  ق��ال:  تريد؟..  م��اذا  وقالوا:  قبيلته 
اأبيه ودخلوا عليه يف جوف الليل,  اأعمى ل يقبل مثلي. فرجعوا به اإىل 
وكان والده �صعيف الب�صر, فقال اأفالن اأنت؟ قال البن: نعم, قال: هل 
وجدت ال�صهم؟ قال: نعم, فاأخربوا الأب اأنه عمي؛ فحزن حزًنا عظيًما 
وت�اأثر تاأثًرا كبرًيا, وقام تلك الليلة يبكي ويئن ويركع وي�صجد يدعو اهلل 
- تعاىل - ويلح�س عني ولده بل�صانه ويبكي واهلل �صميع قريب جميب, 

فما قام ل�صالة الفجر حتى عاد لوده الب�صر, فلله احلمد كثرًيا.

- الق�سة الثالثة واخلم�سون:

ق�سة جاحد النعمة

يروي الدكتور عبداملح�صن الأحمد ق�صة قريب له, قال له اأخوه: 
اأخي".  يا  ربك  "احمد 

فقال ال�صاب: وعلى اأي �صيء اأحمد اهلل؟!..
�صمعه من؟!.. �صمعه زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ رب )املوؤمنون: 

٨٨(. �صمعه من حركه, وغريه ما يتحرك.
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�صمعه من �صق ب�صره, وغريه ما يب�صر.
نعمة  يجحد  وهو   ,)16 )الرعد:  رب  ڇ  ڇ   ڇ  زب  �صمعه 

اهلل.. يقول: وعلى اأي �صيء اأحمد اهلل؟!
مع  الأدب  اأ�صاء  اأنه  فقد علمت  تبكي,  باأمه  اإذا  اأتيت..  ات�صل.. 

جبار ال�صموات والأر�س, فالتجاأت اإىل اهلل اأن يلطف بحاله. 
مل اأجده, فقد خرج يف اللحظة نف�صها, ي�صوق ب�صرعة )1٨٠كم/ 
اجلبار:  قال  اأن  – بعد  بال�صيارة  ف��اإذا  دقائق  اإل  هي  وما   ..  �صاعة( 

زب ڦرب- تنقلب.
واهلل لقد خرق الزجاج اأجزاء ج�صمه.. وكنت اأنا من اأخرج من 
راأ�صه الزجاج يف غرفة الإ�صعاف.. واأخرجت من  عينه - واهلل - حجًرا.. 

واأنا اأقول له: تذكر كالمك يا فهد اليوم ..
ال�صيارة  به  يبكي وي�صرخ, ج�صمه كله حمروق, فقد قذفت  وهو 

وا�صتعلت بجانبه..
راأى املوت بعينيه وما كان بينه وبني املوت اإل خطوة.

ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 
ڳڳ  ڳ ڱ رب )هود(.

ر�صالة اإىل عا�ٍس: 
ال��ن��ار, هل  اأه��ل  م��ن  كنت  ل��و  نف�صك  ت�صور  اهلل  تع�صي  م��ن  ي��ا 

�صرت�صى ب�صيء من هذا العذاب؟
اإليه  تقّرب  يكرهه,  عما  وارج��ع  اهلل  اإىل  فتب  اإذن   .. واهلل  ل 
بالأعمال ال�صاحلة وع�صى اأن ير�صى عنك, وابك من خ�صيته ع�صى اأن 

يرحمك.
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ل ت�صتهن مبع�صيته, ول تنظر اإىل �صغر املع�صية, لكن انظر اإىل 
عظمة من تع�صيه؛ وهو اهلل - عز وجل - , وتقد�صت اأ�صماوؤه.

بك؛  نزل  قد  باملوت  فكاأنك  لقائه,  قبل  خ�صيته  من  قلبك  ام��الأ 
وحينها ل ينفعك ندم ول ا�صتدراك ما م�صى.

- الق�سة الرابعة واخلم�سون:

هذا الكفن مردود عليكم

روي عن احل�صن الب�صري: قال: نزل �صائل مب�صجد, ف�صاأل النا�س 
اأن يطعموه ك�صرة, فلم يطعموه, فقال اهلل - تعاىل - مللك املوت: اقب�س 
فاأخرب  ميًتا,  راآه  امل��وؤذن  جاء  فلما  روح��ه,  فقب�س  جائع,  فاإنه  روح��ه, 
النا�س بذلك, فتعاونوا على دفنه, فلما دخل املوؤذن امل�صجد وجد الكفن 
اأنتم  القوم  بئ�س  عليكم  مردود  الكفن  هذا  عليه:  مكتوب  املحراب  يف 
ا�صتطعمكم فقري, فلم تطعموه حتى مات جوًعا, من كان من اأحبابنا ل 

نكله اإىل غرينا.

- الق�سة اخلام�سة واخلم�سون:

من ق�س�س الإيثار

يوم  انطلقت  قال:  اأنه  العدوي,  حذيفة  عن  حكي  ما  الإيثار  من 
الريموك اأطلب ابن عم يل يف القتلى, ومعي �صيء من املاء, واأنا اأقول: 
اإن كان به رمق �صقيته, فاإذا اأنا بني القتلى, فقلت له: اأ�صقيك, فاأ�صار 
اإيل نعم. فاإذا برجل يقول: اآه, فاأ�صار اإىل ابن عمي اأن اأنطلق واأ�صقه, 
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فاإذا هو ه�صام بن العا�س. قلت اأ�صقيك, فاأ�صار اإىل اأن نعم. ف�صمع اآخر 
يقول: اآه, فاأ�صار اإيلَّ اأن اأنطلق اإليه, فجئته فاإذا هو قد مات. فرجعت 
اإىل ه�صام, فاإذا هو قد مات, فرجعت اإىل ابن عمي, فاإذا هو قد مات.

- الق�سة ال�ساد�سة واخلم�سون:

بقي حًيا يف البئر �ست �سنوات!

بلد ت�صمى احلمرة,  الزيدي نكتة غريبة يف  ذكر علي بن حممد 
وذلك اأنه كان فيها رجل من الّزَرعة, وكان ذا دين و�صدقة, واتفق اأنه 
بال�صراج  ليلة  كل  امل�صجد  ذلك  ياأتي  وجعل  فيه,  ي�صلي  م�صجًدا  بنى 
اأعطاه ذلك الع�صاء,  وبع�صائه, فاإن وجد يف امل�صجد من يت�صدق عليه 

واإل اأكل و�صلى �صالته, وا�صتمر على ذلك احلال.
فلما قل  بئر,  له  الآب��ار, وكانت  اتفقت �صدة ون�صب ماء  اإنها  ثم 
ماوؤها اأخذ يحتفرها هو واأولده, فخربت تلك البئر, والرجل يف اأ�صفلها 
اإليها, فاأي�س منه  اأنه �صقط ما حولها من الأر�س  خراًبا عظيًما, حتى 

اأولده ومل يحفروا له, وقالوا: قد �صار هذا قربه.
اإىل  فوقعت  فيها,  كهف  يف  البئر  خراب  عند  الرجل  ذلك  وكان 
بابه خ�صبة منعت احلجارة من اأن ت�صيبه, فاأقام يف ظلمة عظيمة, ثم 
اإنه بعد ذلك جاءه ال�صراج الذي كان يحمله اإىل امل�صجد, وذلك الطعام 
الذي كان يحمله كل ليلة, وكان به يفرق ما بني الليل والنهار, وا�صتمر 
له ذلك مدة �صت �صنني, والرجل مقيم يف ذلك املكان على تلك احلال, 
حتى  فحفروها  عمارتها,  لإع��ادة  البئر  يحفروا  اأن  لأولده  بدا  اأنه  ثم 



فيافي الفقرات الثقافية356

انتهوا اإىل اأ�صفلها فوجدوا اأباهم حًيا, فده�صوا و�صاألوه عن حاله تلك 
اأ�صواق  النا�س يف  بها  يتعظ  فعجبوا من ذلك, ف�صارت موعظة  املدة, 

تلك البالد.

- الق�سة ال�سابعة واخلم�سون:

العلماء وحديث الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص

مما يروى يف طلب العلم اأن اأحد العلماء كان يجمع اأحاديث ر�صول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليكتبها وي�صجلها ويعلمها الآخرين, وذات يوم �صمع اأن اأعرابًيا 
يحفظ حديًثا من اأحاديث الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص, وهو موجود يف بلد بعيد.. ف�صافر 

اإليه يريد �صماع احلديث.
وعندما و�صل العامل اإىل دار الأعرابي, اأخربوه باأنه حلق بفر�س 
مالب�صه,  بطرف  مي�صك  فوجده  عنه  يبحث  فذهب  منه,  هرب  قد  له 
وي�صري اإىل فر�صه يوهمه اأن يف الثوب طعاًما ولي�س فيه اأي طعام, فلما 
فاأ�صرع  يحمل يف مالب�صه طعاًما,  الأعرابي  اأن  ذلك ظن  الفر�س  راأى 

اإلية لياأكل هذا الطعام.
وما اإن و�صل الفر�س اإىل الأعرابي حتى اأم�صك به, وقاده اإىل بيته, 

فراآه العامل ف�صاأله: هل كان معك طعام؟
قال الأعرابي: ل, اإمنا كنت اأخدعه, لياأتي واأم�صك به.

فغ�صب العامل, وان�صرف قبل اأن ياأخذ منه احلديث.
فنادى عليه الأعرابي: انتظر حتى ت�صمع احلديث.
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اأن  لكن العامل وا�صل طريقه قائاًل لالأعرابي: اإين ل اآمن عليك 
تكذب على ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد اأن راأيتك تكذب على البهائم, واأنا ل اآخذ 

حديًثا من كاذب.

- الق�سة الثامنة واخلم�سون:

علماوؤنا بلغوا الرثيا

كتابه  فاأملى  جب,  يف  ُحب�س  ال�صرخ�صي  اأن  روي  ما  اأعجب  من 
"املب�صوط" على تالمذته الذين كانوا يجل�صون اأعلى اجلب من حفظه. 

واملب�صوط �صفر �صخم يقع يف اأكرث من )2٠( جملًدا. 
اأما الإمام املاوردي, فقد حكي عنه ق�صه غريبة رائعة, حيث قيل: 
اإنه مل يظهر �صيًئا من ت�صانيفه يف حياته, وجمعها يف مو�صع, ملا دنت 
ت�صنيفي,  كلها  الفالين  املكان  التي يف  الكتب  به:  يثق  ملن  قال  وفاته, 
واإمنا مل اأظهرها؛ لأين مل اأجد نية خال�صة, فاإذا عاينت املوت ووقعت 
يف النزع فاجعل يدك يف يدي, فاإن قب�صُت عليها وع�صرتها فاعلم اأنه 
مل ُيقبل مني �صيء منها واإل فاعمد اأنها قد قبلت, واأين قد ظفرت مبا 

كنت اأرجوه من النية.
قال: فلما قارب املوت و�صعُت يدي يف يده, فب�صطها ومل يقب�س 

على يدي, فعلمت اأنها عالمة القبول؛ فاأظهرت كتبه بعده. 



فيافي الفقرات الثقافية358

- الق�سة التا�سعة واخلم�سون

 الوالد ي�ساب بجلطة يف املخ 
لأن ابنته تزوجت عرفًيا

كان  عاطفًيا  ثنائًيا  اجلامعة  يف  وزميلي  اأنا  عملت  الفتاة:  تقول 
حمل اأنظار اجلميع.. وكاأن اجلامعة قد حتولت اإىل واحة فيحاء للحب 

والع�صق والغرام.
لأن  ال��وال��د؛  رف�س  خلطبتي  ل��وال��دي  ال�صاب  تقدم  ومل��ا  ت��ق��ول: 
ظروف ال�صاب املادية ل ت�صمح بالزواج.. فقررنا اأن نتزوج عرفًيا لن�صع 
الأ�صرتني اأمام الأمر الواقع.. فلما انتهيت من المتحانات وعلمنا بخرب 
جناحنا ات�صلت اأنا وهو على الأ�صرتني لنبلغهما مًعا بخري النجاح, ثم 

بخرب الزواج.
تقول: واأعطيت �صماعة الهاتف لهذا ال�صاب الذي تزوجني عرفًيا 
�صرخة  الأم  �صرخت  اخلرب  اأخربها  فلما  زواجنا..  بخرب  اأمي  ليخرب 
�صمعتها واأنا اأقف بجواره, ووقعت الأم امل�صكينة على الأر�س, ثم اأ�صرع 
الوالد اإىل امراأته التي �صقطت على الأر�س و�صاألها: ما اخلرب, هل ماتت 

ابنتنا؟.. قالت: ليتها ماتت.. لقد تزوجت. 
فلما علم الوالد امل�صكني بذلك �صقط هو الآخر على الأر�س, وُنقل 
اإىل امل�صت�صفى, ويف غرفة العناية املركزة خرج الطبيب ليخربهم باأن 
الوالد قد اأ�صيب بجلطة يف املخ ت�صببت يف �صلل ن�صفي, ول حول ول قوة 

اإل باهلل. 
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- الق�سة ال�ستون:

روؤيا اأحمد بن الفتح يف ب�سر احلايف

قال اأحمد بن الفتح: راأيت ب�صر بن احلارث يف منامي وهو قاعد 
يف ب�صتان بني يديه مائدة وهو ياأكل منها, فقلت: يا اأبا ن�صر, ما فعل 
اهلل بك؟ قال: رحمني وغفر يل, واأباح يل اجلنة باأ�صرها, وقال يل: كل 
من جميع ثمارها, وا�صرب من اأنهارها, ومتتع بجميع ما فيها, كما كنت 

حترم نف�صك عن ال�صهوات يف دار الدنيا.
فقلت له: فاأين اأخوك اأحمد بن حنبل؟ فقال: هو قائم على باب 

اجلنة ي�صفع لأهل ال�صنة ممن يقول: القراآن كالم اهلل غري خملوق.
وقال:  راأ�صه,  فحرك  الكرخي؟  مبعروف  اهلل  فعل  ما  له:  فقلت 
اهلل  يعبد  مل  معروًفا  اإن  احلجب,  وبينه  بيننا  حالت  هيهات!  هيهات! 
�صوًقا اإىل جنته, ول خوًفا من ناره, واإمنا عبده �صوًقا اإليه, فرفعه على 

الرفيق الأعلى, ورفع احلجاب بينه وبينه.
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حديــث و�سـرح

يف هذه الفقرة املتميزة واجلديدة �شن�شاهد عدًدا من الأحاديث النبوية، 
مع �شروحها، بحيث يتم ِذكر احلديث النبوي، وخلفه مبا�شرًة �شرح مب�شط 

وي�شري لهذا احلديث.
اإىل  املطهرة  نَّة  ال�شُّ تقريب  حم��اول��ة  ه��و  الفقرة  ه��ذه  م��ن  وال��غ��ر���ض 
الأفهام بقدر امل�شتطاع؛ فقد ي�شعب على بع�ض امل�شلمن فهم املراد من كل 

حديث.
لذا.. رمبا تكون هذه الفقرة خري معن ومر�شد للم�شلم لكي يحيط 
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باحلديث ال�شريف من �شتى زواياه فيفهمه، ومن ثم يعمل به.
»ترجمان  الأح��ادي��ث و�شروحاتها من كتاب:  ه��ذه  اأخ��ذت معظم  وق��د 

ال�شنة« لل�شيخ: »عائ�ض القرين« - حفظه اهلل - .
وهنا.. اأنّبه م�شريف الإذاعات املدر�شية على احلر�ض على طرح حديث 

ى ب�)حديث و�شرح(. مع �شرحه مرة كل اأ�شبوع، وذلك من خال فقرة ت�شمَّ
���ش��روح الأح���ادي���ث الأخ�����رى، ففيها درر مما  ك��ت��ب  اأه��م��ل دور  ك��م��ا ل 

ا�شتخرجه العلماء من كام امل�شطفى ملسو هيلع هللا ىلص .
لذا.. اأحث على الرجوع اإليها، والقتبا�ض منها، والدعوة اإىل قراءتها.
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خطورة ال�سرك باهلل

ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل  - عن 
»قال اهلل تعاىل: اأنا اأغنى ال�صركاء عن ال�صرك, من عمل عماًل اأ�صرك 

فيه معي غريي تركته و�صركه« رواه م�صلم.
بد يف  ل  واإن��ه  �صيء,  منه  يقبل  ل  امل�صرك  اأن عمل  يف احلديث: 
مردود  عمله  املرائي  واأن  �صرٌك,  الرياء  واأن  الإخال�س,  من  الطاعة 
عليه, واأن عمل املرائي ل يجّزاأ فيقبل منه �صيء ويرّد �صيء, بل يردُّ كلُّه, 

ه بالعمل, واأن يطهر نيته من ال�صرك. واأن على العبد اأن يق�صد ربَّ

خطورة ال�سرك والقتل

- عن اأبي الدرداء - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»كُل ذنٍب ع�صى اهلل اأن يغفره اإلَّ من مات م�صرًكا, اأو موؤمن قتل موؤمًنا 

متعمًدا« رواه اأبو داود.
يف احلديث: اأن اهلل ل يغفر للم�صرك ول ُيقبل له عماًل, ول تنفعه 
ال�صاحلات, واأن الكبائر اإذا مل يتب منها العبد فهي حتت م�صيئة اهلل 
- عز وجل - اإن �صاء غفر واإن �صاء عّذب, واأن قتل النف�س املوؤمنة عمًدا 

ن باخللود يف النار, وبع�صهم حمله على من ا�صتحل ذلك. موؤذَّ

مات يجب البعد عنها حمرَّ

- عن اأبي الدرداء - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
ْقَت ول ترتك �صالة مكتوبة متعمًدا,  ْعَت وُحرَّ ت�صرك باهلل �صيًئا, واإن قطِّ
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فمن تركها متعمًدا فقد براأت منه الذمة, ول ت�صرب اخلمر فاإنها مفتاح 
« رواه ابن ماجه. كل �صرٍّ

يف احلديث: اأنه يحرم على العبد اأن يتخلى عن عقيدة التوحيد 
مهما كان, واأنه يجب عليه اأن يكون قلبه مطمئًنا بالإميان, ويحرم عليه 
اأن ي�صرب واأن يقول ما يدراأ  اأما الل�صان فله  اأن ي�صرح بالكفر �صدًرا.. 
ونبذ  الكفر,  اأهل  وافق  فقد  ال�صالة  ترك  من  اأن  وفيه  عنه.  العذاب 
اأ�صل كل �صرٍّ يف العامل؛ لأن من �صربه ذهب  الدين وراءه, واأن اخلمر 

عقله, ثم فعل كل منكر وخطيئة.

اإظهار الِعلم

- عن عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه - قال: ملا كان يوم خيرب 
ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: فالن  �صهيد, حتى مروا على  النبي  اأقبل نفٌر من �صحابة 
رجل فقالوا: فالن �صهيد, فقال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كال اإين راأيته يف النار 
يف بردة غلَّها اأو عباءة« ثم قال: »يا ابن اخلطاب! اذهب فناد يف النا�س: 
اأنه ل يدخل اجلنة اإلَّ املوؤمنون« قال فخرجت فناديت: األ يدخل اجلنة 

اإلَّ املوؤمنون. رواه م�صلم.
يف احلديث: ف�صل عمر وت�صريفه بهذا النداء العظيم, وفيها اأن 
العلم النافع اإعالنه مطلوب اإذا ظهرت امل�صلحة, براءة للذمة, واإقامة 
امل�صائل  بكبار  يبداأ  اأن  للعامل  واأن  النا�س,  عن  للجهل  ورفًعا  للحجة, 

واأ�صول العلم.
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اأف�سل الأعمال

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  اإن  ق��ال:   - عنه  ر�صي اهلل   - اأب��ي هريرة  - عن 
�ُصئل اأي العمل اأف�صل؟ فقال: »اإمياٌن باهلل ور�صوله«, ثم قيل: ثم ماذا؟ 
قال: »اجلهاد يف �صبيل اهلل«, ثم قيل ثم ماذا؟ قال: »حج مربور« رواه 

البخاري.
يف احلديث: تفا�صل الإميان يف اأبوابه, وتفا�صل اأهل الأعمال يف 
اأعمالهم, وفيه رد على املرجئة, حيث جّردوا العمل من الإميان, وفيه 
اختالف الأجوبة باختالف ال�صائلني, واأنه ل يقبل عمل اإلَّ بعد الإميان 
باهلل ور�صوله, وفيه عظم اأمر اجلهاد يف �صبيل اهلل - عز وجل - واأنه 
من اأف�صل القربات, واأن من اأف�صل العمل احلج املربور الذي ل يخالطه 

اإثم, وفيه ا�صتزادة العامل من العلم وعدم الإكثار عليه.

�ُسعب الإميان

ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل  - عن 
واأدناها  اإل اهلل,  اإله  »الإمي��ان  ب�صٌع و�صبعون �صعبة, فاأف�صلها: قول ل 
البخاري  رواه  الإمي��ان«  من  �صعبة  واحلياُء  الطريق,  الأذى عن  اإماطة 

وم�صلم واللفظ له. 
واأنَّ  واأنه متفا�صل,  واأبواب,  �ُصعب  الإميان  اأن  بيان  يف احلديث: 
وكذلك  الإمي��ان,  من  العمل  واأن  اهلل,  اإل  اإله  ل  واأع��اله  واأف�صله  اأجلَّه 
الأخالق, واإذا كان الإميان يتفا�صل, ويتبع�س فاإنه يزيد وينق�س, واأن 
على العبد األ يحقر من املعروف �صيًئا حتى اإماطة الأذى عن الطريق, 

واأنه ل يتم عمل �صالح اإلَّ بتوحيد.
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طعم الإميان

- عن العبا�س بن عبداملطلب - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ذاق طْعم الإميان من ر�صي باهلل رًبا وبالإ�صالم ديًنا ومبحمد 

ر�صوًل« رواه م�صلم.
الأ�صول  واأن  باملح�صو�صات,  املعاين  عن  التعبري  احل��دي��ث:  يف 
ا وبالإ�صالم ديًنا ومبحمٍد  الثالثة هي دعائم الدين: هي الر�صا باهلل ربًّ
ر�صوًل, واأن املوؤمنني متفاوتون يف هذا املعنى تفاوًتا عظيًما, واأن العمل 
القلبي هو الر�صا من الإميان, واأنه بقدر التوحيد واإخال�س الإميان يجد 

العبد مذاق الإميان.

حالوة الإميان

- عن اأن�س - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالث 
اإليه  من كنَّ فيه وجد بهن حالوة الإميان: اأن يكون اهلل ور�صوله اأحب 
مما �صواهما, اأن يحب املرُء ل يحب اإلَّ هلل, واأن يكره اأن يعود للكفر كما 

يكره اأن يطرح يف النار« رواه البخاري وم�صلم.
ي�صتكمل  م��ن  يجدها  ح��الوة  ل��الإمي��ان  اأن  اإث��ب��ات  احل��دي��ث:  يف 
الإميان, وفيه وجوب حب اهلل - عز وجل - وحب ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص وتقدميه 
 - وجل  - عز  اهلل  داخ��ٌل يف حب  ملسو هيلع هللا ىلص  واأن حبه  �صواهما,  ما  على حب 
وفيه اقرتان �صمري املثنى فيما يقت�صي بال�صرتاك والإحلاق, واأن احلب 
وفيه  ا,  اأي�صً الإمي��ان  من  الكفار  بغ�س  وباملفهوم  الإمي��ان,  من  اهلل  يف 
والعودة  الردة  التنفري من  وفيه  الكفار,  واأعمال  الكفر  كراهية  وجوب 
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زب چ چچ  ملسو هيلع هللا ىلص  على العقب, وفيه حترمي حب غري اهلل وغري ر�صوله 
ڌ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ   ڎ  ڌ 
ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک 

ڱ ڱ ڱ رب )التوبة(.

اأف�سل الإِميان

يا ر�صول  - عن جابر بن عبداهلل - ر�صي اهلل عنه - قال: قيل 
اهلل! اأي الإميان اأف�صل؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص : »الإميان وال�صرب وال�صماحة« رواه اأبو 

�صيبة يف م�صنفه.
ر الإميان هنا باأجّل خ�صاله واأبرز �صفاته, وهو  يف احلديث: ف�صَّ
ال�صرب وال�صماحة؛ لأن ال�صرب راأ�س الإميان لأنه يوؤدي املاأمور وُيتجنب 
الثقة مبا عند اهلل  فيها  لأن  وال�صماحة  املقدور,  وُي�صرب على  املحذور 
وان�صراح ال�صدر بكرمي وعده, ويف احلديث اأن الإميان ي�صمل املعتقدات 

والأعمال والأخالق. 
ر�صول  يا  قال رج��ٌل:  ق��ال:   - اأمامة - ر�صي اهلل عنه  اأب��ي  -عن 
تك ح�صنتك و�صاءتك �صيئُتَك فاأنت  اهلل ما الإميان؟  قال ملسو هيلع هللا ىلص : »اإذا �صرَّ
موؤمٌن« قال يا ر�صول اهلل فما الإثم؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا حاك يف �صدرك �صيٌء 

فدعه« رواه اأحمد.
وت�صووؤه  طاعته  وتعجبه  ح�صنته  ت�صّره  املوؤمن  اأن  احلديث:  يف 
مع�صيته, بخالف املنافق والفاجر فاإنه ل ياأن�س بالطاعة ول يجد لها 
باحل�صنة  ال�صرور  واأن  لها مرارة,  يجد  ول  باملع�صية  يتاأمل  ول  حالوة, 
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عنده  املوؤمن  واأن  عقابها,  يخفف  ال�صيئة  من  واحل��زن  ثوابها  يعظم 
فرقان قلبي يعرف به مقدار اإميانه.

�سفات امل�سلم واملوؤمن

- عن ف�صالة بن عبيد - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص : »األ اأخربكم من املوؤمن؟.. من اأمنه النا�س على اأموالهم واأنف�صهم, 
وامل�صلم من �صلم امل�صلمون من ل�صانه ويده, واملجاهد من جاهد نف�صه يف 

طاعة اهلل, واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب« رواه اأحمد. 
ملسو هيلع هللا ىلص املوؤمن هنا باأكرم �صفاته واأنبل اأخالقه,  يف احلديث: عّرف 
وهو الذي كّف اأذاه عن عباد اهلل, واأمن النا�س من �صره واطماأنوا اإليه, 
و�صلمت اأموالهم واأنف�صهم منه, وف�ّصر املهاجر باأعظم �صيء يف الهجرة, 
وهو الإقالع عن املعا�صي وهجر اخلطايا وترك الذنوب والتوبة الن�صوح 

اإىل عالم الغيوب.

اأهمية الإميان مع ال�ستقامة على �سرع اهلل

- عن �صفيان بن عبداهلل الثقفي - ر�صي اهلل عنه - قال: قلت يا 
ر�صول اهلل, قل يل يف الإ�صالم قوًل, ل اأ�صاأل عنه اأحًدا غريك, قال: »قل 

اآمنت باهلل, ثم ا�صتقم« رواه م�صلم. 
للملة,  وجماع  للدين  ملخ�س  هي  الكلمة  هذه  اأن  احلديث:  يف 
النهج  هذا  على  وال�صتقامة  وق��وًل,  وعماًل  اعتقاًدا  الإمي��ان  ومعناها 
الإميان  تقت�صي  باهلل  اآمنت  وكلمة  وال�صتمرار,  ال��دوام  وهو  العظيم, 
اأر�صل  ومبا  كتبه  يف  اأن��زل  ومبا  و�صفاته,  واأ�صمائه  واألوهيته  بربوبيته 
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وجه  اأح�صن  على  الدين  باأمور  القيام  معناها  ا�صتقم  وكلمة  ر�صله,  به 
واأ�صدى طريقة, وهذا هو جمموع الدين.

علو منزلة حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

- عن اأن�س - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يوؤمن 
رواه  اأجمعني«  والنا�س  وول��ده  وال��ده  من  اإليه  اأحب  اأك��ون  حتى  اأحدكم 

البخاري. 
واأن  الأئمة,  جلميع  خطاب  لل�صحابة  اخلطاب  اأن  احلديث:  يف 
اأهل  تفاوت  وفيه  الدين,  من  وهو  القلوب,  اأعمال  من  والبغ�س  احلب 
الإميان ويزيد وينق�س, وفيه فري�صة حبه ملسو هيلع هللا ىلص على اأمته, واأن حبه ملسو هيلع هللا ىلص 
اأوثق عرى الدين, وفيه حترمي تقدمي حب الوالد والولد على حب  من 

ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

اأهمية املحبة يف اهلل

- عن اأن�س - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يوؤمن 
اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�صه« رواه م�صلم. 

النا�س  وتفا�صل  الإمي��ان  يف  القلوب  اأعمال  دخ��ول  احلديث:  يف 
لنف�صه, وفيه  له كالن�صح  الن�صح  اأخيه  امل�صلم على  واأن حق  يف ذلك, 
نفي الدجل والغ�س عن املوؤمنني, واأنها لي�صت من اأخالق اأهل الإميان, 
وفيه زيادة الإميان ونق�صانه, واأنه يزيد بالطاعات وينق�س باملعا�صي 

وال�صيئات.
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عجائب قوة الإميان

- عن حنظلة الأ�صدي - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
اإْن لو تدومون على ما تكونون عندي, ويف الذكر,  »والذي نف�صي بيده, 
ل�صافحتكم املالئكة, على فر�صكم ويف طرقكم, ولكن يا حنظلة! �صاعة 

و�صاعة« ثالث مرات. رواه م�صلم.
من  �صيء  من  له  بد  ل  واأن��ه  املوؤمن,  حال  اختالف  احلديث:  يف 
الغفلة. واإن اأجل ّ حالت ال�صحابة حالة كونهم يف جمل�س الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص, 
عبوديته  وتتحقق  عجبه  ليزول  العبد؛  على  حتم  �صبه  الذنب  اأن  وفيه 
والإع��دام,  الإيجاد  يف  اهلل  على  اخلليقة  ه��وان  وفيه  م��وله,  وي�صتغفر 
هذا  ح�صل  وقد  ت�صافحهم,  وقد  املوؤمنني  �صالح  يراها  قد  واملالئكة 

لبع�س الأولياء, واأنها تزور الأبرار يف بيوتهم.

حقيقة الإميان

- عن عبداهلل بن عمر - ر�صي اهلل عنهما - قال: قال ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن الإميان ليخلق يف جوف اأحدكم كما يخلق الثوب, فا�صاألوا اهلل 

د الإميان يف قلوبكم« رواه الطرباين يف الكبري. تعاىل اأن ُيجدِّ
القلب  يف  ويخلق  باملع�صية  ي�صعف  الإمي���ان  اأن  احل��دي��ث:  يف 
القراآن,  وتالوة  والدعاء  بالذكر  الثوب  يجدد  كما  يجدد  واأنه  بالغفلة, 
والعمل ال�صالح عموًما, واأن على العبد اأن ي�صاأل ربه الثبات على الإميان 

والزيادة فيه والدوام عليه.
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خطورة الزنا

- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 
زنى العبد خرج الإميان منه فكان كالظلة, فاإذا انقلع رجع له الإميان« 

رواه اأبو داود.
يف احلديث: بيان �صرر املعا�صي, واأنها تخل بكمال الإميان وتدخل 
النق�س عليه, واأن الإميان قد يزول يف بع�س الأوقات. ويف هذا احلديث 
اأن  وفيه  مع�صية.  الإمي��ان  مع  ي�صر  ل  يقولون  الذين  املرجئة  على  رٌد 
الإميان يزيد وينق�س, كما هو مذهب اأهل ال�صنة, وفيه اأن املعاين قد 
ت�صكل يف �صور حم�صو�صة, وفيه �صوؤم الزنا واأنه اأفظع الذنوب, واأن على 
العبد اأن يحذر على اإميانه من الزوال, وذلك باجتناب املعا�صي والتوبة 

الن�صوح.

ثالثة من اأعظم الذنوب

ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل  - عن 
»ل يزين الزاين حني يزين وهو موؤمن, ول ي�صرب اخلمر حني ي�صربها 
نهبة  ينهب  ول  موؤمن,  وهو  ي�صرُق  ال�صارُق حني  ي�صرُق  ول  موؤمن,  وهو 
اأب�صارهم حني ينتهُبها وهو موؤمٌن« رواه  اإليه  ذات �صرٍف يرفع النا�س 

البخاري.
يف احلديث: اأن الكبائر تنايف الإميان املطلق الكامل, واأن الإميان 
بعدم  القائلني  املرجئة  رد على  املعا�صي, ويف هذا  يحجز �صاحبه عن 
الكبائر,  قارف  ملن  �صديد  ترهيب  وفيها  الإمي��ان,  املعا�صي على  �صرر 
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وفيها اأن املعا�صي كبائر و�صغائر.

اآيات املنافق
ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل  - عن 
ث  كذب, واإذا وعد اأخلف, واإذا اوؤمتن خان«  »اآية املنافق ثالث: اإذا حدَّ

رواه البخاري وم�صلم.
به  واملق�صود  واعتقادي,  عملي  ق�صمان:  النفاق  اأن  احلديث:  يف 
هنا العملي, وقد يكون يف امل�صلم �صعبة من النفاق اأو اأكرث, واأن النفاق 
�صعٌب كثرية, بع�صها اأعظم من بع�س, واأن من داوم على هذه اخل�صال 
واأ�صّر عليها ات�صف به, واأن للنفاق عالمات تدل على من ات�صف به, 
وفيه حترمي  املنافقني,  �صفات  من  واأنه  القول,  الكذب يف  ويف حترمي 
اخللف يف الوعد, واأن ذلك لي�س من ُخلق املوؤمن, وفيه حترمي اخليانة يف 
الأمانة و�صاحبها مو�صوم بالنفاق العلمي ل ُيخرج من امللة كالعتقادي, 

بل هو من جن�س كبائر الذنوب.

مكانة �سالتي الفجر والع�سر

- عن جرير - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنكم 
�صرتون ربكم كما ترون هذا القمر, ل ت�صاُمون يف روؤيته, فاإن ا�صتطعتم 
فافعلوا«  غروبها  قبل  و�صالة  ال�صم�س  طلوع  قبل  �صالة  على  تغلبوا  األ 

�صححه الألباين. 
يف احلديث: اإثبات روؤية املوؤمنني هلل - تعاىل - يف الآخرة, ومتثل 
املعنى  ولي�س  للقمر,  وروؤيتهم  والو�صوح  ال�صفاء  يف  لربهم  روؤيتهم 
اأن من  وفيه  ذل��ك,  تعاىل اهلل عن   ,  - وجل  - عز  القمر هلل  م�صابهة 
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الأ�صباب امل�صهلة لهذه الروؤية ال�صالة ومن اأجّلها �صالة الفجر, و�صالة 
الع�صر, وفيه من حافظ على الربدين دخل اجلنة, والربدان هما الفجر 
والع�صر؛ لأنهما يف وقت نوم وك�صل, وفيه اأن الأعمال ال�صاحلة �صبب 
لكل خري, واأن روؤيته – �صبحانه - من اأعظم النعيم, ع�صى اهلل اأن يرينا 

واإياكم وجهه الكرمي. 

الو�سية بالكتاب وال�سنة

ملسو هيلع هللا ىلص:  اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل  - عن 
»تركت فيكم ما اأن مت�صكتم به لن ت�صلوا بعدى اأبًدا: كتاب اهلل و�صنتي« 

رواه احلاكم.
واأن  امل�صلم,  عند  التقى  م�صدر  وال�صنة  القراآن  اأن  احلديث:  يف 
يكون عمله وتفهمه ووعيه من كتاب اهلل - عز وجل - ومن �صنة ر�صوله 
ملسو هيلع هللا ىلص, واأن ل يبغي عنهما بدًل, ول ينحرف اإىل غريهما من العلوم التي 
وعماًل  قوًل  وال�صنة  الكتاب  اإىل  يتحاكم  اأن  عليه  الواجب  بل  تنفع,  ل 
الأمة  واأن  احلياة,  يف  عينيه  ن�صب  يكون  واأن  واأخالًقا,  و�صلوًكا  وحاًل 
د كلمتها, واأعلى  اإذا مت�صكت بالوحي كتاًبا و�صنة جمع اهلل �صملها ووحَّ
قدرها ورفع ميزانها, وحمق عدوها واأظهر عزتها, واأمت عليها النعمة 
و�صّرفها بالن�صر, وفيه اأن ال�صالل كل ال�صالل يف املجافاة عن كتاب 

زب ائ ەئ   العمل بهما  ملسو هيلع هللا ىلص والإعرا�س عنهما وترك  اهلل و�صنة ر�صوله 
ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئ ىئ ی یی ی رب )طه(.
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ف�سل القراآن الكرمي

- عن عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل تعاىل يرفع بهذا الكتاب اأقواًما وي�صع اآخرين« رواه م�صلم.

العاملني  النا�س  على  حملته  وتولية  القراآن  ف�صل  احلديث:  يف 
له �صقط قدره وانخف�س جاهه, حتى  القراآن وتنكر  واأن من حمل  به, 
ولو كان �صريًفا يف ن�صبه, ويف احلديث تولية املوايل املنا�صب ال�صريفة 
اإذا كان عندهم من ف�صل الديانة وجاللة العلم ما يخولهم لذلك, ويف 
احلديث تتحقق نبوته ملسو هيلع هللا ىلص, حيث وقع الإعزاز ورفعة املنزلة و�صمو الذكر 

لأهل القراآن وال�صنة, والتاريخ ي�صهد بذلك.

ف�سل �سورة البقرة

- عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
جتعلوا بيوتكم مقابر, اإن ال�صيطان ينفر من البيت الذي ُتقراأ فيه �صورة 

البقرة« رواه م�صلم. 
ا�صتملت �صورة البقرة على ق�صايا كربى, بداأت بتق�صيم النا�س اإىل 
موؤمنني وكافرين ومنافقني, وفيها اآية الكر�صي اأعظم اآية, وفيها اآيتان 
معظم  البقرة  �صورة  ويف  العر�س.  حتت  كنز  من  نزلت  خامتتها  وهما 
اأحكام الدين وب�صط ال�صرائع و�صرح ق�صايا امللة, وِذكر اأركان الإ�صالم 
والإميان والإح�صان, والكفر والنفاق, والرب والتقوى, والآداب وال�صلوك, 
ال�صيام  اأحكام  وِذك��ر  �صلفت,  التي  والأدي��ان  �صبقت  التي  امللل  وِذك��ر 
والو�صية  وامل��واري��ث  وال��ط��الق  والنكاح  والر�صاع  والق�صا�س  واحل��ج 
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والإ�صهاد, وبناء البيت وِذكر معجزات مو�صى - عليه ال�صالم - واأحاديث 
فهي  اأنبيائهم؛  مع  وعجائبهم  و�صريهم  واأخ��ب��اره��م  اإ�صرائيل,  بني 
يتفكر  واأن  برها  يتدَّ اأن  باملوؤمن  حافلة بق�صايا وم�صاهد وعقائد يجدر 
ال�صيطان  يدخل  ل  يقروؤها  اأن  من  ف�صلها  من  كان  لذلك  مبقت�صاها؛ 
وح�صته,  بها  واآن�س  بها جمل�صه,  ونّور  بيته  قراأها يف  ملن  فهنيًئا  بيته.. 
اأهله,  بها  وقّوم  �صاأنه,  بها  واأ�صلح  بها �صمريه  واأ�صاء  قلبه,  بها  ر  وعّمّ
و�صرح بها �صدره وقّوم بها ل�صانه, وطرد بها همومه وغمومه واأحزانه, 

واأخ�صاأ بها �صيطانه وفّك بها رهانه وثقل بقراءتها ميزانه.

ف�سائل ال�سواك

»ال�صواك  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن   - - عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها 
مطهرة للفم مر�صاة للرب« رواه اأحمد والن�صائي والبخاري تعليًقا.

الفم  لتطهري  �صبب  لأنه  ال�صواك؛  م�صروعية  على  احلديث  يدل 
وموجب لر�صا اهلل على فاعله, وقد اأطلق فيه ال�صواك ومل يخ�صه بوقت 
ال�صنن  معني ول بحاجة خم�صو�صة, فاأ�صعر مبطلق �صرعيته, وهو من 
املوؤكدة, ولي�س بواجب يف حال من الأحوال؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لول اأ�صق على 
اأمتي لأمرتهم بال�صواك«. وال�صواك م�صتحب يف جميع الأوقات, لكنه يف 

خم�صة اأوقات اأ�صد ا�صتحباًبا. 
اأحدها: عند ال�صالة, والثاين, عند الو�صوء, والثالث, عند قراءة 
القراآن, والرابع, عند ال�صتيقاظ من النوم, اخلام�س عند تغري رائحة 

الفم. 
وجه  على   - �صبحانه   - هلل  الر�صا  �صفات  اإثبات  احلديث:  ويف 



فيافي الفقرات الثقافية376

يليق بجالله, واأن من الأعمال ما ير�صاها - �صبحانه, ومن الأعمال ما 
ملسو هيلع هللا ىلص وح�صن بالغته واإيجاز لفظه مع  يبغ�صها. ويف احلديث بديع بيانه 

جزالة املعنى, وهذا فتح رباين وتاأييد اإلهي. 

ِخ�سال الفطرة

ت لنا يف ق�س  - عن اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه - قال: »وّقّ
اأكرث  اأن ل نرُتَك  العانة,  ال�صارب وتقليم الأظافر, ونتف الإبط, وحلق 

من اأربعني ليلة« رواه م�صلم.
تها  يف احلديث: دليل على اأنه ل يجوز جتاوز الأربعني يوًما التي وقَّ
ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لأمته يف ق�س ال�صارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق 
العانة, وهذا احلد الأق�صى لهذه امل�صائل, لكن لو تاأذى بها الإن�صان قبل 
هذه املدة ا�صُتحب له اأن يبادر باإزالتها. ويف احلديث حر�س ال�صارع على 
كل ما فيه �صالح العبد وح�صن هيئته, وجمال �صورته واإ�صالح لنف�صه, 
ا تقبله النفو�س وترتاح له القلوب  واإزالة كل ما يوؤذيه؛ ليكون اإن�صاًنا �صويًّ

فاإن اهلل جميل يحب اجلمال. 

دعوة اإىل التق�سف والقت�ساد

- عن اأبي اأمامة احلارثي - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »الَبَذاَذة من الإميان« �صححه الألباين. 

يف احلديث: دليل على التق�صف والقت�صاد يف الأمور, والإعرا�س 
عن البذخ وهجر ال�صرف, والتجايف عن الرتفه, من �صفات عباد اهلل 
ال�صاحلني؛ لأن النغما�س يف ال�صهوات, مع الهتمام مبطالب اجل�صم, 
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وال�صراهة يف تناول اللذائذ, والتكالب على املتع الزائلة, دليل على فقر 
النف�س من الإميان, وقحطها من القيم, واإفال�صها من عمار الباطن, 
الأعمار,  وان�صرام  الفانية,  وحقارة  الدنيا,  تفاهة  عرف  فمن  واإل 
وتاأمل,  وذكر  عبادة  من  القلوب,  حياة  اإىل  ان�صرف  العواقب,  وتلمح 
واأعطى العقل حقه من العلم والتفكري وهّذب روحه بالأخالق ال�صريفة 
والآداب ال�صامية, ف�صغله ذلك عن خ�صة الطبع يف ال�صعي وراء ال�صواغل 
اجل�صمانية واملطالب احليوانية, ول يعني هذا اإهمال اجل�صم والإزراء 
بالنف�س يف ملب�س اأو مظهر, لكن املطلوب اقت�صاد يف نفقة, وتق�صف مع 
نظافة واعتدال يف املطالب؛ حتى ل ت�صقط النف�س يف احلياة البهيمية, 
حياة اللهو اللعب والغفلة والإعرا�س: زب ىئ  ىئ  ىئ ی ی رب. 
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 الرو�س الزاهي 
يف القول ال�سايف

يكرث الكام، وتتعدد الألفاظ.. لكن يظل خري الكام ما قّل ودّل.
نف�شها  رب��ط  ا�شتطاعت  التي  الكلمات  م��ن  العديد  هناك  ك��ان  ل���ذا.. 
ي��راه��ا  ال��ك��ل  ال�����ش��م��اء،  يف  كالنجمة  فلمعت  ب�شطر،  نف�شها  ووزن  بجملة، 

ا ل ي�شتطيعون الو�شول اإليها. وي�شاهدها، لكنهم اأي�شً
وهذا ما نق�شد به نخبة الأقوال والأفكار؛ اإذ اإن الكثري منا قد ي�شتطيع 
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اأن يتكلم، ويكتب ويفكر، لكن قد ل ي�شل اإىل مرحلة الإبداع يف اإخراج كلمة 
ت�شتحق اأن تبقى جليل اآخر، فيحفظها ويعمل بها.

املقولة  بهذه  الهتمام  يف  كذلك،  وال�شهرة  اأحياًنا،  احلظ  يلعب  وقد 
دون تلك؛ لكن يظل الأمر هو توفيق من رب العاملن.

فمن ُذِكرت له مقولة ح�شنة فليحمد اهلل، ومن ُذِكرت عنه مقولة �شيئة 
فا يلومن اإل نف�شه.

اأن ن�شمعه  اإل ما ي�شرنا  األ�شنتنا  اأن ل ُنخِرَج من  وهنا.. علينا جميًعا 
ولو بعد حن، ول نخرج ما ي�شووؤنا ِذكره اأو تذكره ولو بعد حن، فرب كلمة 

تقول ل�شاحبها دعني.
العبد  »اإن  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأب��ي ه��ري��رة - ر�شي اهلل عنه - ع��ن  وع��ن 
ليتكلم بالكلمة من ر�شوان اهلل ل يلقي لها باًل يرفعه اهلل بها درجات، واإن 
ب��اًل يهوي بها يف جهنم«  العبد ليتكلم بالكلمة من �شخط اهلل ل يلقي لها 

رواه البخاري.
الأق���وال  ب�شاتن  م��ن  لكم  جمعنا  ال�شهية،  الفقرة  ه��ذه  يف  نحن  وه��ا 
زهوًرا متفتحة، وثماًرا نا�شجة، ويراعن خم�شرة، فا تبخلوا يف قراءتها 
وال�شتفادة منها، ثم ننقلها عرب �شدى الإذاعة املدر�شية اإىل اآذان الطاب.. 

فهم اأمانة وم�شوؤولية نتحمل نحن جزًءا منها.
ونقاط  م��وا���ش��ي��ع،  على  مق�شمة  ال��ف��ق��رة  ه��ذه  اأن  اأو���ش��ح  اأن  اأود  كما 
اأن يقتطف منها ما ي�شاء، ويدع ما  ي�شتطيع امل�شرف على الإذاع��ة املدر�شية 

ي�شاء مبا يتنا�شب مع الوقت واملقام.
كما اأ�شيف اإىل اأن هذه الأقوال املذكورة يف هذه الفقرة تظل هي اأقوال 
ب�شر، قد ي�شيبون وقد يخطئون، لكن يظل للمجتهد ن�شيب، وللمق�شر عذر 
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على الزلل، واهلل اأعلم بالنيات، واأعرف بخفايا الأعمال.
كما اأختم بالإ�شارة - وكالعادة - اإىل اأن هذه الفقرة ما هي اإل نقطة 
ي�شتطيع اأي طالب اأو معلم الإ�شافة اإليها، وِذكر �شيء اآخر غري ما ُذٍكر هنا، 

فنحن جميًعا يف ميدان، وكما يقال: )امليدان يا حميدان(.
ون�شاأل اهلل الإخا�ض يف القول والعمل.
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اأقوال يف اأقوال

- اجليوب الفارغة مل متنع اأحًدا من اإدراك النجاح, بل العقول 
الفارغة والقلوب اخلاوية هي التي تفعل ذلك.

�صيًئا,  ليفعلوا  بال�صجاعة  حتّلوا  من  ن�صيب  من  يكون  النجاح   -
لكن نادًرا ما يكون من ن�صيب اخلائفني من العواقب.

- جواهر نهرو.. "اأول رئي�ض وزراء هندي بعد ا�شتقال الهند"

لدى  �صيًئا..  لتفعل  وتتحرك  تقوم  اأن  هو  اجلوهري  العن�صر   -
ينّفذ  اأن  يقرر  من  منهم  القليل  لكن  رائعة,  اأفكار  النا�س  من  الكثري 
افعلها  الآن,  املقبل,  الأ�صبوع  تنتظر  ل   .. للغد  تنتظر  ل  اأفكاره هذه.. 

الآن؛ فالناجح �صخ�س يفعل, ل يوؤجل.
- نولن با�شنيل.. "موؤ�ش�ض �شركة اأتاري"

- لي�س هناك اأ�صرار للنجاح؛ فهو ح�صيلة الإعداد اجليد, والعمل 
ال�صاق, والتعلم من الأخطاء والف�صل.

- كولن باول "جرنال ورجل �شيا�شي اأمريكي"

- ابتعد عن �صغار النا�س الذين يقللون من �صاأن طموحاتك؛ لأن 
عظماء النا�س هم من �صيجعلونك ت�صعر اأنك قادر على حتقيق ما هو 

اأكرث من طموحاتك هذه. 
- الكاتب الأمريكي مارك توين
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- لكي تكون ناجًحا, عليك اأن تقرر بدقة ما الذي تريد اأن حتققه, 
ثم تدفع الثمن الالزم للح�صول على ما تريده.
- ل ميكنك هزمية �صخ�س ل يياأ�س اأبًدا.

- الناجحون يبحثون دائًما عن الفر�س مل�صاعدة الآخرين, بينما 
غريهم ي�صاأل اأوًل: ما الذي �صاأ�صتفيده من تقدمي يد امل�صاعدة؟

- براين تري�شي

- اإذا مل ت�صع اأمامك اأهداًفا وا�صحة, فال تلومن اإل نف�صك على 
عدم بلوغها لأي �صيء.

- خطوة واحدة: اختيار هدف والإ�صرار على تنفيذه, هو ما يغري 
كل �صيء.

�صفة  من  اأهمية  اأك��رث  للنجاح  �صرورية  �صفة  هناك  اأظ��ن  ل   -
حتى  رمبا  يعاندها,  ما  كل  على  تتغلب  تكاد  فهي  والإ���ص��رار,  املثابرة 

قوانني الطبيعة.
- جون روكفلر.. "�شناعي اأمريكي من رواد ال�شتثمارات النفطية"

القمة من دون عمل �صاق؛ فهذا هو  اإىل  اأحًدا و�صل  - ل اعرف 
القمة,  اإىل  ال�صاق لن ي�صل بك دائًما, ويف كل الأحوال  العمل  ال�صر.. 

لكنه �صيقربك منها كثرًيا. 
- مارجريت تات�شر.. "اأ�شهر رئي�شة وزراء اإجنليزية"

- ما مل تكن م�صتعًدا لأن تتفوق يف عملك فوق امل�صتوى العادي, 
فاأنت ل ت�صتحق اأن ت�صغل اأي مكان يف القمة.

- جيه �شي بني
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- ل ت�صّيع الوقت يف النتظار؛ فالوقت املنا�صب لن ياأتي.. ابداأ من 
حيث تقف, وا�صتعمل ما توافر حتت يدك من اأدوات.. وكلما تقدمت يف 

طريقك, �صتعرث على اأدوات اأف�صل مما كان معك حني بداأت. 
- نابليون هيل

- لي�س الفرق بني الناجح وغريه يف قدرات كل منهما, بل يف رغبة 
كل منهما يف بلوغ اأق�صى ما ميكنه.

- النجاح هو فعل اأ�صياء عادية بطريقة فوق العادية.
- اأنا اأ�صري ببطء, لكني اأبًدا ل اأ�صري اإىل اخللف.

- اإبراهام لينكولن.. "رئي�س اأمريكي"
لكي  اأحلم  اأنا  الوقت..  اأحلم طوال  اأنا  الليل..  اأحلم يف  ل  اأنا   -

اأعي�س.
- �شتيفن �شبيلربج.. "خمرج اأمريكي"

- مهما فعلت.. فاأنت �صتحتاج اإىل ال�صجاعة, ومهما كان امل�صار 
اأخطاأت  اإنك  لك:  يقول  من  هناك  ف�صيكون  ت�صلكه,  اأن  اخرتت  الذي 
الطريق, و�صتقابلك م�صاعب عظيمة تدفعك للظن باأن منتقديك على 
حق, اأن حتدد هدًفا لك, وم�صاًرا لبلوغ هذا الهدف, فذلك يحتاج اإىل 

ال�صجاعة, �صجاعة ل تقل عن �صجاعة اجلندي يف اأر�س املعركة.
- عليك اأن ت�صدق اأن اأهدافك قابلة للتحقق, فعندما توؤمن حًقا 
بذلك, فاإن عقلك يبحث عن و�صائل وطرق جتعلها تتحقق.. الإميان باأن 

www.alukah.net



385 فيافي الفقرات الثقافية

هناك حاًل ميهد الطريق لهذا احلل لكي يتحقق.
- ل تخف اأبًدا من اأن مت�صي يف طريقك, و�صر فيه مهما حدث, 

ول ت�صعر باأن عليك اتباع خطوات الآخرين.
- اأن املعرفة التي ل يرافقها التنفيذ اأ�صواأ من اجلهل بها.

- لكي نحرك العامل.. علينا اأوًل اأن نحرك اأنف�صنا.
- �شقراط،.. "فيل�شوف ومعلم يوناين"

- عندما يخطاأ �صهمك هدفه, ل تفكر ما اخلطاأ الذي فعلته, بل 
ا�صحب ال�صهم الثاين وفكر: ما الذي يجب علّي فعله بطريقة �صحيحة 

لأ�صيب الهدف.
- من املقايي�س اجليدة للنجاح يف احلياة  اأن تعرف عدد الذين 

اأدخلت ال�صعادة عليهم.
كل  على  ت�صكر  اأن  وتعود  باجلميل,  العرفان  عادة  لديك  طّور   -
�صيء يحدث لك, واعلم اأن كل خطوة تخطوها لالأمام هي خطوة نحو 

حتقيق �صيء اأكرب واأف�صل من موقعها احلايل. 
- براين تري�شي

قد  اإ�صرتاتيجي..  تخطيط  و)٨٠%(  مهارة,   )%2٠( النجاح   -
تعرف كيف تقراأ, لكن املهم: ما الذي تخطط لقراءته؟

يعرفه  ل  �صيًئا  تعرف  اأن  هو  الناجحة  التجارية  الأعمال  �صر   -
�صواك.

- اأر�شطو اأونا�شي�ض "اأ�شهر ثري يوناين"
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�صغرية,  اأ�صياء  افعل  عظيمة,  اأ�صياء  تفعل  اأن  ت�صتطع  مل  اإذا   -
بطرق عظيمة. 

- نابليون هيل

- املت�صائم يرى �صعوبة يف كل فر�صة, واملتفائل يرى فر�صة يف كل 
�صعوبة.

- النجاح هو النتقال من اإخفاق اإىل اإخفاق دون فقدان احلما�س.
- وين�شتون ت�شر�شل

- كلما بحثت عن الأمان, قل ما حت�صل عليه منه, وكلما بحثت 
عن الفر�س, ازدادت احتمالت حتقيقك لالأمان الذي تريده. 

- براين تري�شي

- �صع دائًما �صورتك التي تريد اأن تكون عليها يف عقلك وخميلتك, 
و�صتتجه نحوها.. اإذا مل تهزم نف�صك, �صتهزمك نف�صك.. �صلم النجاح 

ل يعاين الزدحام يف اأعاله.
- وين�شتون ت�شر�شل

- ال�صر احلقيقي للنجاح هو احلما�س امل�صتمر.
- والر كرايزلر.. "موؤ�ش�ض �شركة كرايزلر لل�شيارات"

على  اأنك  فاعرف  والتوقف,  ال�صت�صالم  وتقرر  تياأ�س,  عندما   -
بعد خطوات من هدفك.. ا�صرتح, فكر يف �صيء اآخر, ثم عاود املحاولة 

من جديد.
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فيك  ي�صك  حني  نف�صك,  يف  تثق  اأن  عليك  بطاًل,  تكون  لكي   -
الآخرون.

اأنا�س ذوو قدرات متو�صطة يف حتقيق جناحات باهرة؛  - ينجح 
لأنهم ل يعرفون الياأ�س والتوقف عن املحاولة.. �صبب جناح الناجحني 

اإمنا هو اإ�صرارهم على النجاح.
- عندما حت�صد الناجحني, فاإنك بذلك تخلق قوة �صلبية طاردة, 
زمرة  من  لتكون  فعلها  عليك  يجب  التي  الأ�صياء  عن  بعيًدا  تدفعك 
الناجحني.. عندما تعجب بالناجحني, فاإنك بذلك تخلق قوة اإيجابية 
جاذبة, تقربك من التحول لتكون من زمرة الناجحني. - براين تري�صي
وغ��ريه ل عالقة  الناجح  ال��رج��ل  ب��ني  ال��ف��رق  يكون  م��ا  ع��ادة   -
اتخاذ  وعلى  املجازفة,  على  بال�صجاعة  بل  الأف��ك��ار,  اأو  بالقدرات  له 

خماطرات حم�صوبة, وعلى الفعل.
يف  بقوة  �صت�صاهم  وحدها  فهذه  فائز,  واأن��ت  �صورتك  تخيل   -

جناحك.
- ابتعد عن اأولئك الذين ي�صفهون اآمالك, ف�صغار النا�س يفعلون 
قادر  ا,  اأي�صً اأنت  باأنك  ي�صعرونك  من  هم  النا�س  من  العظماء  ذلك.. 

على اأن تكون عظيًما.
- مارك توين

- ي�صتطيع الإن�صان تغيري حياته عرب تغيري طريقة تفكريه.
- الناجح هو من �صنحت له الفر�صة وانتهزها.
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- اإذا مل ت�صعر اأبًدا باخلوف, اأو بالإحراج, اأو باجلرح, فاأنت اأبًدا 
مل جتازف.

هذه  �صنوات,  بعد  لكن  وقوعها,  عند  ب�صدة  ت��وؤمل  الأخ��ط��اء   -
املجموعة من الأخطاء حتمل ا�صم اخلربة.

ديني�ض ويتلي

- الناجحون مل يولدوا ناجحني, اإنهم ي�صبحون ناجحني؛ لأنهم 
فعلها..  يف  الفا�صلون  يرغب  ل  التي  الأ�صياء  فعل  على  اأنف�صهم  عودوا 
الناجحون ل يحبون دائًما ما يفعلونه, لكنهم يفعلونه على الرغم من 

ذلك؛ ولذلك هم الناجحون.  
- ل تنتظر احلديد حتى ي�صخن فتطرقه, بل �صّخنه عرب الطرق 

امل�صتمر عليه.
نحطمها  لكي  ب��ل  ل��ه��ا,  لن�صت�صلم  ل  خلقت  اإمن���ا  امل�صاعب   -

ونتخطاها.
- اأدولف هتلر.. "رئي�ض اأملانيا اإبان حقبة احلرب العاملية الثانية"
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اقتب�س النجاح من اأقوال العظماء

1- تعلمت اأن قامو�س النجاح ل يحتوي كلمتي "اإذا" و"لكن".
2- تعلمت اأن هناك قرارات مهمة يجب اأن يتخذها الإن�صان مهما 

كانت �صعبة, ومهما اأغ�صبت اأنا�ًصا من حوله.
3- تعلمت اأنه اإذا مل يجد الإن�صان �صيًئا يف احلياة ميوت من اأجله, 

فاإنه اأغلب الظن لن يجد �صيًئا يعي�س من اأجله.
4- تعلمت اأن ال�صجرة املثمرة هي التي يهاجمها النا�س.

٥- تعلمت اأنه من اأجمل الأحا�صي�س هو ال�صعور من داخلك باأنك 
قمت باخلطوة ال�صحيحة, حتى ولو عاداك العامل اأجمع.

حياتنا,  يف  امل�صاكل  غياب  يف  تتحقق  ل  ال�صعادة  اأن  تعلمت   -6
لكنها تتحقق يف التغلب على تلك امل�صاكل.

٧- تعلمت اأن من يجد اهلل يجد كل �صيء, ومن ل يجد اهلل ل يجد 
اأي �صيء.

اإمنا  احلياة,  يف  ما  اأ�صواأ  يعترب  ل  التجربة  ف�صل  اأن  تعلمت   -٨
الف�صل هو اأن ل جنّرب.

٩- تعلمت اأنه يف املدر�صة اأو اجلامعة نتعلم الدرو�س, ثم نواجه 
نتعلم  وبعدها  المتحانات,  نواجه  فاإننا  احلياة  يف  اأم��ا  المتحانات, 

الدرو�س.
1٠- تعلمت اأن حمادثة ب�صيطة اأو حواًرا ق�صرًيا مع اإن�صان حكيم 

ت�صاوي �صهًرا من الدرا�صة.
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11- تعلمت اأن هناك اأنا�ًصا ي�صبحون يف اجتاه ال�صفينة... وهناك 
اأنا�س ي�صيعون وقتهم بانتظارهم على ال�صاحل.

12- تعلمت اأنه ل ينتهي املرء عندما يخ�صر, اإمنا عندما ين�صحب.
على  القدرة  لديه  من  النهاية  يف  يك�صب  ال��ذي  اأن  تعلمت   -13

التحمل وال�صرب واملثابرة.
ومن  بفكرة,  بداأ  احلياة  تراه عظيًما يف  ما  كل  اأن  تعلمت   -14 

بداية �صغرية.
 1٥-  تعلمت اأن العقل كاحلقل, وكل فكرة نفكر فيها لفرتة طويلة 
اأو  اأفكار, �صلبية  هي مبثابة عملية ري, ولن نح�صد �صوى ما نزرع من 

اإيجابية.
16- تعلمت يف كثري من الأحيان خ�صارة معركة تعلم كيف تربح 

احلرب.
1٧- تعلمت اأنه يوجد كثري من املتعلمني, لكن قلة منهم مثقفون.

1٨- تعلمت اأنه ل يجب اأن تقي�س نف�صك مبا اأجنزت حتى الآن, 
ولكن مبا يجب اأن حتقق مقارنة بقدراتك.

1٩- تعلمت اأن البعيد عن اهلل, بعيد عن النا�س, بعيد عن احلرية 
والنطالق.

اإذا  اأن احلياة ت�صبه كثرًيا مباراة املالكمة, ول يهم  2٠- تعلمت 
بال�صربة  مناف�صك  ت�صقط  اأن  هو  عليك  ما  كل  جولة,   )14( خ�صرت 

القا�صية خالل ثوان, وبذلك تكون الفائز الأوحد.
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21- تعلمت اأن النجاح لي�س كل �صيء, اإمنا الرغبة يف النجاح هي 
كل �صيء.

22- تعلمت اأن الدنيا مبا عليها ل ت�صاوي عند اهلل جناح بعو�صة؛ 
الدنيا"  "اأي  تعريها  مل  اإن  ي��دي..  يف  لأنالها  قلبي,  من  اأخرجتها  لذا 

اهتماًما اأتت حتت قدميك.
23- تعلمت اأنه يجب على الإن�صان كي ينجح اأن يتجنب الأ�صخا�س 
ال�صلبيني  واملتذمرين واململني واملت�صائمني واحلا�صدين؛ لأن ما يقولونه 
مل  لو  لنا  ي�صببوه  اأن  ميكن  مما  �صرًرا  اأق��ل  يعترب  جتنبناهم  اإذا  عنا 

جنتنبهم.
الناجحني يتخذون قراراتهم ب�صرعة  اأن الأ�صخا�س  24- تعلمت 
ببطء  قراراتهم  فيتخذون  الفا�صلني  الأ�صخا�س  اأما  ببطء,  ويغريونها 

ويغريونها ببطء.
2٥- تعلمت اأنه يوجد هناك دائًما طريقة اأف�صل للقيام بعمل ما, 

ويجب اأن نحاول دائًما اأن جندها.
26- تعلمت اأنه خري لالإن�صان اأن يندم على ما فعل من اأن يتح�صر 

على ما ل يفعل.
العامل,  تناف�س يف  اأف�صل  الذات هو  التناف�س مع  اأن  تعلمت   -2٧
كان  كما  اليوم  يكون  ل  بحيث  تطور,  نف�صه  مع  الإن�صان  تناف�س  وكلما 

بالأم�س, ول يكون غًدا كما هو اليوم.
2٨- تعلمت اأنه من اأكرث اللحظات �صعادة يف احلياة هي اأن حتقق 

اأ�صياء كانوا يقولون عنها اإنك ل ولن ت�صتطيع حتقيقها.
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2٩- تعلمت اأن الإن�صان ل ي�صتطيع اأن يتطور اإذا مل يجرب �صيًئا 
غري معتاد عليه.

عملية  جمرد  هو  النجاح  اإن  يقولون:  الفا�صلني  اأن  تعلمت   -3٠
حظ.

31- تعلمت انه ل و�صول اإىل اأي �صيء نرغب فيه دون جد واجتهاد 
وبذل وت�صحية.

32- تعلمت اأن املعرفة دون عمل كالذي يريد اأطفاًل دون زواج, 
ويريد امل�صاركة يف الأعمال اخلريية وهو م�صتلٍق على ال�صرير.

هم  الف�صل,  مواجهة  على  اجل��راأة  لديهم  الذين  اأن  تعلمت   -33
الذين يقهرون ال�صعاب وينجحون.

34- تعلمت اأن احلظ يف احلياة هو اللتقاء بني التح�صري اجليد 
والفر�س التي متر.

3٥- تعلمت اأن هناك طريقتني ليكون لديك اأعلى مبنى, اإما اأن 
تدمر كل املباين من حولك, اأو اأن تبني اأعلى من غريك... اخرت دائًما 

اأن تبني اأعلى من غريك.
دون  احلياة  يف  عظيم  �صيء  اأي  حتقيق  يتم  ل  اأن��ه  تعلمت   -36

حما�صة.
3٧- تعلمت اأن كل الخرتاعات التي ت�صاهدها اليوم والتي ننده�س 
منها, مت احلكم عليها قبل اأن تظهر لنا على ال�صاحة باأنها م�صتحيلة؛ 

لذا ف�صوف اأقهر امل�صتحيل.
التي يهملها بع�س  الب�صيطة  الأ�صياء  اإىل  اأن النتباه  3٨- تعلمت 
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النا�س جتعل البع�س الآخر اليقظ اأغنياء.
3٩- تعلمت اأنه من اأكرث الأ�صلحة الفعالة التي منتلكها, والتي لن 
ن�صل اإىل اأي �صيء نريده من دونها, هو ال�صرب؛ لذا قررت اأن اأع�صقه 

واأحتلى به.
4٠- تعلمت اأن الفا�صلني ينق�صمون اإىل ق�صمني: ق�صم يفكر دون 

تنفيذ, والآخر ينفذ دون تفكري.
41- تعلمت اأنه من ل يعمل ل يخطئ.

42- تعلمت اأنه عندما ت�صحك ي�صحك لك العامل, وعندما تبكي 
تبكي وحدك.

اأقوال موقظات للهمم

ال�صاحلني,  اأ�صلحت  اأن��ت  "اللهم  ق��ال:  دينار  بن  مالك   )1(
فاجعلنا �صاحلني".

)2( يزيد الرقا�صي قال: "اإن �صرك اأن تنظر اإىل الدنيا مبا فيها 
من ذهب وزينة, فهلم اأخربك, �صيع جنازة ميت, فهذه هي الدنيا بكل 

زينتها".
)3( خالد بن معدان قال: "اأخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من 

اهلل, خري لك من اأخ كلما لقيك و�صع يف كفك ديناًرا".
ا وام�س ميلني,  )4( عطاء بن مي�صرة قال: "ام�س مياًل, عد مري�صً
اأبواب  اأًخا يف اهلل تعاىل.. كل هذه  اأ�صلح بني اثنني, وام�س ثالثة, زر 

ال�صدقات اليومية".



فيافي الفقرات الثقافية394

)٥( اأبو بكر بن العربي قال: "اإين لأعرف من الذين يحافظون 
على ال�صالة اآلًفا اأح�صيهم, اأما الذين يحفظونها فال اأجد اإل قلياًل".

)6( اإبراهيم النخعي قال: "اإين لأرى الرجل يرتكب اأمًرا كرهه, 
فما مينعني اأن اأعيبه اإل خمافة اأن اأبتلى به".

)٨( اأو�س بن عبداهلل قال: "اإن اأحدهم لياأتي عليه يومه وليلته ل 
يذكر اهلل اإل حالًفا".

)٩( يحيى بن كثري قال: "تعلموا النية فاإنها اأبلغ من العمل زب ڳ 
.)٥ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں رب" )البينة: 

)1٠( اإبراهيم التميمي قال: "اإذا راأيت الرجل يتهاون يف التكبرية 
الأوىل, فاغ�صل يدك منه".

اأقوال ماأثورة لعلماء فيزيائيني

- العامل اإ�صحاق نيوتن: 

)اإن هذا النظام ال�صديد والكواكب وال�صهب ل ميكن اأن ينبثق اإل 
عن حكمة وهيمنة خالق قادر عليم(.

)ال�صيئان اللذان لي�س لهما حدود, الكون وغباء الإن�صان, مع اأين 
ل�صت متاأكًدا بخ�صو�س الكون(. 

)اأهم �صيء اأن ل تتوقف عن الت�صاوؤل(. 
)اأجمل اإح�صا�س هو الغمو�س, اإنه م�صدر الفن والعلوم(. 

)كل ما هو عظيم وملهم �صنعه اإن�صان َعِمل بحرية(. 
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)اإذا مل يوافق الواقُع النظريَة, غرِيّ الواقع(. 

)اجلنون هو اأن تفعل ال�صيء مرًة بعد مرٍة وتتوقع نتيجًة خمتلفًة(. 

)احلقيقة هي ما يثُبت اأمام امتحان التجربة(. 

)ي�صتطيع اأي اأحمق جعل الأ�صياء تبدو اأكرب واأعقد, لكنك حتتاج 
اإىل عبقري �صجاع جلعلها تبدو عك�س ذلك(.

)اخليال اأهم من املعرفة(.

)احلقيقة لي�صت �صوى وهم, لكنه وهم ثابت(. 

)اأنا ل اأفكر يف امل�صتقبل, اإنه ياأتي ب�صرعة(. 

)من مل يخطئ, مل يجرب �صيًئا جديًدا(. 

)العلم �صيٌء رائٌع, اإذا مل تكن تعتا�س منه(. 

)العلم لي�س �صوى اإعادة ترتيٍب لتفكريك اليومي(. 

)ل ميكننا حل م�صكلٍة با�صتخدام العقلية نف�صها التي اأن�صاأتها(. 

)الثقافة هي ما يبقى بعد اأن تن�صى كل ما تعلمته يف املدر�صة(. 

وكلما  ثابتة,  غري  اأ�صبحت  الواقع  من  القوانني  اقرتبت  )كلما 
اقرتبت من الثبات اأ�صبحت غري واقعية(. 
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- العامل اأر�صطو:

)اإن التجربة يف احلقيقة, ولي�صت النظرية هي التي حتقق النتائج 
عادة(. 

العامل ماك�س بالنك: 

العتبارات  طريق  عن  الفيزيائية  امل�صائل  يف  البت  ميكن  )ل 
اجلمالية, لكن الطريق اإليها يكمن يف العمل التجريبي, وهذا يقت�صي 

جهًدا مماًل و�صعًبا(. 

- العامل جاليلو:

�صقوط  زم��ن  اأن  الو�صائل  قلة  م��ن  ال��رغ��م  على  جاليلو  )اأث��ب��ت 
هذه  اإن  يقول  حيث  الكتلة,  على  يعتمد  ل  واخلفيفة  الثقيلة  الأج�صام 
وهي  عليها,  اأبرهن  اأن  ا�صتطعت  التي  احلقائق  من  وغريها  احلقيقة 
اأن يعرف؛ لكن الأمر  اأو بال�صيء الذي ل ي�صتحق  لي�صت بالعدد القليل 
الذي اأعتقد اأنه اأكرث اأهمية هو اأنه مت فتح الباب اأمام هذا العلم املتميز 
و�صائل وطرًقا  واأن هناك  له,  بداية  يعترب عملي جمرد  الذي  والرحب 
�صوف ت�صتفيد منها عقول اأ�صد ذكاء من عقلي لكت�صاف اأبعاد جديدة(.
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العامل جول:
التجارب  ه��ذه  ت��ك��رار  على  با�صتمرار  اأح��ر���س  ���ص��وف  )اإن��ن��ي 
وتطويرها, مقتنًعا متام القناعة باأن القوى العظيمة يف الطبيعة - باأمر 
من اخلالق - غري قابلة للعدم, واأنه متى ما ا�صتنفدت قوة ميكانيكية 

فاإن مقداًرا مكافًئا ومن�صبًطا من احلرارة �صوف يتولد دائًما(.

- العامل فرانكلني:
ي�صعق  اأن  كاد  ال�صواعق  مانعات  مكت�صف  فرانكلني  بنجامني 
يف التجربة عام )1٧2٥م(, يقول: )مل اأكن يف حياتي قط مهتًما باأية 
درا�صة مثل اهتمامي بهذه الظاهرة التي ا�صتحوذت على وقتي وذهني(.

- العامل امل�صلم احل�صن بن الهيثم:
الروؤية  فتتحقق  العني  اإىل  املرئية  الأج�صام  من  يرد  ال�صوء  )اإن 

بذلك(.

- العامل ماركوين:
هو اأول �صخ�س ير�صل اإ�صارة عرب الال�صلكي وكانت مل�صافة )1كلم( 
عام )1٨٩٥م(, يقول: )لقد بدا يل اأنه لو مت تقوية هذه الأ�صعة وتطويرها 
والتحكم بها فاإنه بالإمكان اإر�صال اإ�صارة عرب الف�صاء مل�صافات طويلة(, 
ا وب�صيطة  ويقول: )اإن م�صكلتي الرئي�صة تكمن يف اأن الفكرة بدائية جدًّ
ا يف منطقها, اإىل درجة اأنني اعتقدت اأنه من ال�صعب ت�صديق اأن  جدًّ
اأحًدا اآخر غريي مل يفكر يف تطبيقها؛ لقد جادلت نف�صي قائاًل: ل بد 
اأكرث ن�صًجا مني قد تتبعوا خط التفكري نف�صه,  اأن يكون هناك علماء 

وو�صلوا اإىل نتائج مماثلة تقريًبا(.
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- العامل اأرخميد�س:
ا  )لو وجدت نقطة ارتكاز لرفعت الأر�س, و لو وجدت هناك اأر�صً

ثانية لنتقلت اإليها وحركت اأر�صنا من مكانها(.

درر من الأقوال

- كلما كانت الأكاذيب اأكرث, كان ت�صديقها اأ�صهل!
اأ�صاأت  واإذا  األف مرة ف�صوف ي�صكرك مرة,  اأح�صنت لأحد  اإذا   -

اإليه مرة ف�صوف يلومك األف مرة!
- �صعب اأن تكون عادًل وغا�صًبا يف الوقت نف�صه!

- نحن نن�صى اجلروح ب�صرعة, والإهانة ببطء!
- اإذا غريت اأفكارك تغريت دنياك!

- يجب اأن نتعلم من اجلو.. اإنه ل يتغري ب�صبب كالم النا�س!
واحد يف  رقم  اأنت  البيت:  واحد يف  برقم  تهتم  اأن  اأرج��وك..   -

حياتك!
- اإذا كمل عقلك نق�س كالمك!

- ل تطلب العدل من الذي يحبك!
- لي�س عيًبا األ تعرف, العيب األ ت�صاأل!

- اأ�صواأ من اأن يتكلم النا�س .. األ يتكلموا!
- ثمن العظمة.. امل�صوؤولية!
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- كلمة جارحة.. ت�صنع خالًفا!
- كلمة قا�صية.. تخرب بيًتا!

- كلمة منا�صبة.. حت�صم ق�صية!
- كيف تتقدم واأنت تنظر اإىل الوراء؟!

- طريق املتوا�صعني لي�س به زحام!
- كن جمياًل اإذا ا�صتطعت .. وعاقاًل اإذا اأردت .. لكن حمرتًما يف 

كل الأحوال!

حتدثوا عن جتربتهم الكتابية

)الروائللي الرتكللي الفائز بجائللزة نوبل لللالآداب "اأورهان 
باموق"( قال:

واإمنا  ا,  ق�ص�صً اأروي  اأن  فقط  لي�صت  يل,  بالن�صبة  "الكتابة 
وال�صخ�صيات  الق�صة  وطرح  الكتابة  اأ�صلوب  بجديد يف  اآتي  اأن  اأحاول 
واحلبكة, واإيجاد اجلديد وهو الأمل. وعلى الرغم من اأين اأعترب كاتًبا 

جتريبًيا, فاإنني وجدت قبوًل من القراء..".
دون  من  بجد  واأعمل  مثابر  لكني  بطيًئا,  كاتًبا  نف�صي  "اأعترب 
اأم�صيت )33(  فقد  اأخ��رى,  مرة  واأكتب  واأع��ود  واأم��زق  واأكتب  توقف, 
عاًما يف الكتابة اليومية. بهذا ال�صكل اأنا من املحظوظني الذين و�صلوا 
اأن دافعي للكتابة ظل هو التعبري  اإىل القراء ب�صهولة, على الرغم من 
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عن نف�صي ولي�س املجتمع, لكن حتى من خالل ذلك, وجد القارئ اأنني 
اأعرب عنه..".

وقال )االأديب الداغ�صتاين "ر�صول حمزاتوف"(:

الكتاب. � فكرة هذا  لأول مرة   � راودتني  الطريق  ".. وعلى هذا 
اأن  فقط  عليك  حتًما..  �صيولد  الطفل  فكاأنك حملت,  فكرت  اإذا 
جبينها  بعرق  تلده  ثم  اأح�صائها,  يف  اجلنني  امل��راأة  حتمل  كما  حتمله, 
اإذا كنت تبحث عن عنوان,  وبالآلم. واأما الكتاب فولدته هي كتابته. 
فعليك اأن تنطلق من امل�صمون الذي تريده لكتابك, وكذلك من الهدف 

الذي ت�صعه ن�صب عينيك...".
ل  كاتًبا  اأكون  اأن  اأريد  اأنا.  اأنا  اأنني  به  اأثبت  كتابي  ذا  هو  "ها 
ول  اخليام  عمر  ل  اأح���ًدا,  اأ�صبه  اأن  اأري��د  ل  اأن��ا  كاتب.  دور  اأم��الأ  اأن 
اأ�صمع القراء يقولون:  اأن  اأ�صعر بها هي  بو�صكني ول بريون, فاأكرب لذة 

اإن ر�صوًل كتب كتاًبا لر�صول..".
تخلو  �صيا�صية,  ا�صتقبال  حفلة  يف  وكاأنها  تبدو  الكتب  "بع�س 
غري  كتابي  يا  تكون  اأن  اأميكن  الكلمة.  حرية  من  احلركة,  حرية  من 
مدعو اإىل حفلة ر�صمية, اأميكن اأن تنقل الكلمات التي تنا�صب طبيعتك 

وحدها, ل تلك الكلمات التي يجب اأن تقال يف املجامالت؟".
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كلمات رقيقة

ل تقا�س الطيبة بب�صا�صة الوجه.. 
فهناك قلوب ت�صطنع البيا�س..

فهناك من يجيد ت�صنع الطيبة..
ويخبئ بني زواياه خبًثا وريبة..

ل يقا�س اجلمال باملظهر..
ومن اخلطاأ العتماد عليه فقط..

فقد يكون خلف جمال املظهر قبح جوهر..

ل تقا�س حالوة الإن�صان بحالوة الل�صان..
فكم من كلمات لطاف ح�صان..
يكمن بني حروفها �صم ثعبان..

فنحن يف زمن اختلط احلابل بالنابل..
يف زمن �صرنا نخاف ال�صدق..

ون�صعد على اأكتاف الكذب..

ل يقا�س احلنان بالأح�صان..
هناك من ي�صمك بني اأح�صانه..

ويطعنك من اخللف بخنجر اخليانة..
والفرق �صا�صع ومدفون..

بني املُعلن واملكنون..
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ل تقا�س ال�صعادة بكرثة ال�صحك..
هناك من يلب�س قناع البت�صامة..

وحتت القناع حزن دفني وغ�صات اأمل واأنني..

ل تقا�س احلياة بنب�س القلوب.. 
فهناك من قلبه تعفن داخل اأ�صلعه..

وهناك من مات �صمريه وودعه..
وعلى ال�صفة الأخرى اآخر كتمت اأنفا�صه..

وثالث قتل اإح�صا�صه مقربته..
يف عينيه �صاهد حزن عليه.. 

ل يقا�س البيا�س بالنقاء ول ال�صواد باخلبث..
فالكفن اأبي�س والكحل لونه اأ�صود..

وبينهما ي�صكن الفرق..

ل تقا�س العقول بالأعمار..
فكم من �صغري عقله بارع.. 

وكم من كبري عقله خاٍو فارغ..
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المتحـانــات

تعترب المتحانات هًما كبرًيا لدى الطاب، وهي مع ذلك حتتاج اإىل 
عناية واهتمام، لكن بطرق وو�شائل معينة يجهلها كثري من الطاب.

لذا.. كانت هذه الفقرة مبثابة ن�شائح واإر�شادات للطاب حول كيفية 
التعامل مع المتحانات التعامل الأمثل وال�شحيح.
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ن�سيحة ال�سيخ الطنطاوي للطالب

يقول ال�صيخ علي الطنطاوي - رحمه اهلل - يف كتابه "مع النا�س", 
يف مقالة عنونها ب� "اإىل الطالب":

)زرت من اأيام �صديًقا يل قبيل املغرب فجاء ولده ي�صلم علّي وهو 
عف, فقلت: خرًيا اإن �صاء اهلل؟  م�صفر اللون بادَي ال�صّ

قال اأبوه: ما به من �صيء ولكنه كان نائًما.
قلت: وما له ينام غري وقت املنام؟

قال: لي�صهر يف الليل, اإنه يبقى �صاهًرا كل ليلة اإىل ال�صاعة الثانية.
؟ قال: ي�صتعد لالمتحان.  قلت: ومِلَ

قلت اأعوذ باهلل!
هذا اأق�صر طرق الو�صول اإىل ال�صقوط يف المتحان.

لقد دخلت خالل درا�صتي امتحانات ل اأح�صي عددها فما �صقطت 
يف واحد منها, بل كنت فيها كلها من املجلني ال�صابقني وما �صهرت من 

اأجلها �صاعة, بل كنت اأنام اأيام المتحان اأكرث مما اأنام يف غريها.
فعجب الولد وقال: تنام اأكرث؟

قلت نعم, وهل اإل هذا.
المتحان مباراة, اأفراأيت ريا�صًيا, مالكًما اأو م�صارًعا يهد ج�صده 
ليايل املباراة بال�صهر, اأم تراه ينام وياأكل وي�صرتيح ليدخل املباراة قوًيا 

ن�صيًطا؟
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الطالب  م��ن  الم��ت��ح��ان  ي��دخ��ل  مل��ن  اأ���ص��دي��ه��ا  ن�صيحة  اأول  اإن 
والطالبات اأن يح�صن الغذاء, واأن ينام ثماين �صاعات.

قال: والوقت؟
قلت: اإن الوقت مت�صع, واإن �صاعة واحدة تقراأ فيها واأنت م�صرتيح, 
تنفعك اأكرث من اأربع �صاعات تقراأ واأنت تعبان نع�صان تظن اأنك حفظت 

الدر�س واأنت مل حتفظه.
قال: اإن كانت هذه الن�صيحة الأوىل, فما الثانية؟

قلت اأن تعرف نف�صك اأوًل, ثم تعرف كيف تقراأ فاإن من الطالب 
فيها,  ا�صتقر  بنف�صه  ق��راأه  ف��اإذا  فين�صاه  املعلم  من  الدر�س  ي�صمع  من 
ومنهم من يقراأ فين�صى فاإذا �صمع باأنه حفظ, اأي اأن من النا�س من هو 
)ب�صري( يكاد يذكر يف المتحان �صفحة الكتاب ومكان امل�صاألة منها, 
اأهل  فاإن كنت من  الأ�صتاذ,  رنة �صوت  يذكر  ومنهم من هو )�صمعي( 
الب�صر فادر�س وحدك, واإن كنت من اأهل ال�صمع فادر�س مع رفيق لك 

مثلك واجعله يقراأ عليك.
قال: وكيف اأعرف نف�صي؟

مئذنة,  )كتاب,  مثل  فيها  رابطة  ل  كلمات  ع�صر  اأكتب  اأنا  قلت: 
�صبعة ع�صر, هارون الر�صيد...( واأقروؤها عليك مرة واحدة, ثم تكتب 

اأنت ما حفظته منها. 
فاإن  واأطلعك عليها حلظة وتكتب ما حفظته منها,  واأكتب مثلها 

حفظت بال�صمع اأكرث فاأنت �صمعي واإل فاأنت ب�صري.
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حمن الختبارات

1. تف�صي املن�صطات واملخدرات:
امل�صللني  الدار�صني  بع�س  يريد  وقت  يف  املفل�صني,  جتارة  وهذه 
تعوي�س الفائت فال يجدون �صبياًل اإل عن طريق هوؤلء ال�صرذمة؛ ولهذا 
لأ�صباب  الأي��ام  هذه  من  بداأ  اإدمانهم  اأن  املدمنني  �صري  بع�س  ت�صجل 
متفاوتة, ونقول مهما تفاقم ال�صبب هناك األف و�صيلة لتخطي ال�صعاب 

دون اإغ�صاب الرحمن, واإحلاق ال�صرر بالنف�س واأهل البيت.

2. انت�صار االأدعية ال�صعيفة:
وهذا يظهر �صرره, واأثره يف وهن العبد, و�صوف ن�صتعر�س بع�س 

الأدعية التي قد ميكن ال�صتفادة منها. 

3. ال�صهر واجلوع واالإرهاق:
قلقلة,  م�صطربة  بنف�س  الخ��ت��ب��ارات  مو�صم  البع�س  ي�صتقبل 
النف�صية  لل�صحة  وج��ه  ب��اأي  متت  ل  خاطئة  بطرق  امل��ذاك��رة  وميار�س 
والع�صوية والرتبوية ب�صيء, وهذا له اأ�صباب جمتمعية, وكذلك الرتهيب 
الذي ميار�صه بع�س املعلمني؛ ولذا يخرج البع�س من مو�صم الختبارات 
الذي  الطفيف  القلق  اأما  النف�صية..  وال�صغوط  الأوج��اع,  كتلة من  وهو 
يكون �صاحًذا للعزمية فهذا مندوح؛ كون الأمر من دونه ي�صتحيل اجلد 

واملثابرة.
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4. العالقات الزائفة:
يف  اأوقاتهم  معظم  ق�صوا  الذين  امل�صالح  اأ�صحاب  من  احل��ذر 
اللعب, ثم ياأتون ليلقوا باأنف�صهم دون اأدنى لئمة على املجد املحافظ, 
ول بد للدار�س التفريق بينهم, وبني ذوي احلاجة الذين قد ي�صت�صعب 
عليهم ال�صيء مع حر�صهم, وذلك �صريطة عدم اإحلاق ال�صرر بنف�صه, 

ومذاكرته.

5. اأ�صبوع املراجعة: 
اأن  اإم��ا  حدين,  ذو  اأ�صبوع  هو  الختبارات  ي�صبق  ال��ذي  الأ�صبوع 
ي�صتفيد منه الطالب للمذاكرة, واإما اأن يكون اأ�صري ال�صياع, والنفالت. 
واحلذر مطلب جراء هذا الأ�صبوع الذي يلقى فيه بع�س الطالب ال�صياع 

والف�صاد وعدم ال�صوؤال, مع غياب املتابعة من املدر�صة وويل الأمر. 

6. كللرة هللواة التفحيللط ورواد الغنللاء، وانت�صللار اأربللاب 
الت�صكع، وتفاقم بغاة الفواح�س والرذيلة:

من  احل��د  وال�صالحيات  ال�صاأن,  اأرب��اب  على  يتوجب  مما  واإن 
هذه الظواهر التي تفتك بقيم الأبناء واأعرا�صهم, بل واأرواحهم.. اإنها 
دعوة لكل الأجهزة احلكومية ودعوة لأولياء الأمور, واأ�صحاب الر�صالة 
ال�صادقة من معلمني ومعلمات, اإىل الت�صديد يف ذلك, والتوا�صل ال�صريع 
مع اأهل ال�صاأن اإن روؤيت الآثار ال�صلبية على معامل املتاأثر من اأولئك, واإن 
روح  من  فكم  كثرًيا,  الختبارات  بجدار  تلت�صق  املقيتة  الوقائع  اأغلب 
بريئة ُزهقت, وكم من باٍر اأم�صى باًرا واأ�صبح عاًقا, وكم من بكٍر وطفل 
بريء اأو �صاب مغفل لقي عر�صه حتفه جراء هذين الأ�صبوعني, اأقول اإن 
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من اأقل الرب بفلذات الأكباد م�صاعدتهم على تخطي هذين الأ�صبوعني 
على خري, فيتم اإي�صالهم من واإىل املدر�صة, ومتابعتهم حتى و�صولهم, 
وال�صوؤال عن حالهم, وذلك يكون بعيًدا عن الت�صديد واملراقبة اجلنونية, 

لكن �صددوا وقاربوا.

اأدعية تنا�سب الختبارات

هناك بع�س الأدعية والأذكار تنا�صب الختبارات ولي�صت خمت�صة 
بها, واإمنا للجوء اإىل اهلل - �صبحانه:

باهلل. اإل  قوة  ول  حول  ول  اهلل  على  توكلت  اهلل  • ب�صم 
اأمري. يل  وي�صر  �صدري  يل  ا�صرح  • رب 

• اللهم ل �صهل اإل ما جعلته �صهاًل واأنت جتعل احلزن اإذا �صئت 
�صهاًل.

و�صددين. اهدين  • اللهم 
الظاملني. من  كنت  اإين  �صبحانك  اأنت  اإل  اإله  • ل 

كله. �صاأين  يل  اأ�صلح  ا�صتغيث  برحمتك  قيوم  يا  حي  • يا 

ابتعد عن كل امل�سغالت يف اأثناء املذاكرة

- ل تذاكر عند التلفاز.
- ل تذاكر عند الإنرتنت.

- ل تذاكر عند البالك بريي.
- ل تذاكر عند اجلوال.
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خطوات لتهيئة اجلو النف�سي لال�ستذكار املمتاز

1. اأخل�س النية. 
2. اإن التوفيق من اهلل - عز وجل - .

3. احذر الإيحاءات ال�صلبية.
4. ِثق بالل�ه - عز وجل - .

٥. تذّكر الل�ه يف �صرك وجهرك, واحذر مع�صيته.
6. ثق باأهمية العلم وتعلمه. 

٧. فّكر بالنجاح وكن متفائاًل واإيجابًيا.
٨. احذر رفقاء ال�صوء.

٩. كن مرتاًحا من قلق المتحانات.
اجل�صمية  الالزمة  امل��واد  وتوافر  الإ���ص��اءة  ج��ودة  من  تاأكد   .1٠

والنف�صية.
11. جتنب التخمة.

12. من مبكًرا.
13. ل تذاكر واأنت مرهق.

14. ذاكر بعد ال�صلوات, وبعد وجبة خفيفة, وبعد نوم عميق مل 
ي�صبقه �صهر. 

1٥. ل تن�س البدء بالب�صملة.
16. حدد لكل مادة وقًتا حمدًدا, وابداأ باملادة التي حتبها.

1٧. ل جتعل املواد املت�صابهة متعاقبة.
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1٨. اجعل ن�صف �صاعة قبل نومك للمراجعة.
1٩. ا�صرتح )1٠( دقائق كل �صاعة.

خطوات القراءة املتعمقة

1. الإملام بجوانب املو�صوع. 
2. اقراأ بتمعن. 

3. بالقلم الف�صفوري.
�س. 4. خَلِّ

٥. خطط على الأمور املهمة. 
6. توقع اأ�صئلة.

٧. ح�ّصن �صرعتك يف القراءة مع ال�صتيعاب.

قواعد للحفظ

1. �صمم على ت�صميع ما حتفظ. 
2. افهم, ثم احفظ. 

3. جتزئة الن�س اإىل وحدات. 
ع احلفظ على فرتات زمنية. 4. َوزِّ

٥. كرر, ثم كرر, ثم كرر.
م حفظك.  6. �صّمع لنف�صك وَقوِّ

٧. ِاعتمد على اأكرث من حا�صة عند احلفظ.
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٨. اأ�صرع يف احلفظ. 
٩. قاوم الن�صيان.

1٠. ِاجعل خمطًطا ب�صرًيا يف اأثناء درا�صتك. 
11. ذاكر واحفظ قبل النوم. 

12. جتنب املعا�صي.
13. اأكرث من الدعاء وال�صتغفار. 

14. اجعل ما ترغب فيه على هيئة �صعر اأو اجعله مرتابًطا. 
1٥. احفظ الفقرة املراد حفظها جيًدا قبل النتقال اإىل الأخرى. 

16. كتابة ملخ�س منظم. 

طرق املذاكرة

1. الت�صخني بتقليب ال�صفحات. 
2. اأخذ فكرة عامة عن مو�صوعاته وعناوينه.

3. كتابة العناوين يف م�صودة خارجية.
اأو ثلث �صاعة, ويف�صل امل�صي يف  4. ا�صرتح بعد كل �صاعتني ربع 

اأثناء تلك ال�صرتاحة.
٥. مراجعة جزء يومًيا.

6. جتنب الك�صل والتخاذل. 
٧. البعد عن املذاكرة يف غرفة النوم.

الو�سع ال�سليم يف اأثناء القراءة
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1. ل ت�صتلِق على الظهر اأو البطن اأو اجلنب. 
2. جعل اجلذع املعتدل يف اأثناء اجللو�س على املكتب. 

3. امل�صافة بني العني والكتاب من )3٠( اإىل )3٥( �صم.

توجيهات مهمة للمذاكرة املُِلمة

ف مكتبتك.  ز غرفة املذاكرة وَنظِّ 1. َجهِّ
2. ِاحذر املنبهات.

3. ذاكر يف مكان نظيف ل فو�صى فيه. 
4. تناول النعناع.

الذهاب  عدا  جوالك,  واقفل  زمالئك,  مع  العالقات  اقطع   .٥
لالمتحان. 

6. تناول كوًبا اإىل كوبني برتقاًل.

ا�ستنفار لالختبار! "1"

اإن ال�صتنفار العام املوجود الآن يف كل بيت لإدراك ما ميكن اإدراكه 
ا�صتعداًدا  التعليمية؛  مراحلها  بجميع  الدرا�صية  للمواد  حت�صيل  من 
لالختبارات والمتحانات, هذا ال�صتنفار هو نتيجة حتمية خلتام عام 

درا�صي, وعليه فتتنوع فيه همم الطالب ح�صب جهدهم طوال العام. 
فلكل جمتهد ن�صيب ح�صب  الإجابة,  ورقة  ويظهر ذلك جلًيا يف 
اجتهاده, وهنا نقاط مهمة ينبغي على كل طالب اأن يجعلها ن�صب عينيه: 
املعا�صي  والبتعاد عن  لتقوى اهلل,  اأن  تن�َس  ل  الطالب:  اأخي   .1
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والإقبال على الطاعات, اأثًرا عظيًما يف ال�صتذكار والتح�صيل؛ فالقلب 
مو�صع العلم, والتقوى مو�صعها القلب, فاإذا اتقى القلب الب�صري خالقه 
اأ�صبح �صاحًلا لتلقي الدرو�س وحفظها, اأعاننا اهلل واإياك, ووفقنا و�صدد 

على طريق اخلري خطانا وخطاك. 
تفكريك  على  ي�صيطر  المتحان  اأو  الختبار  �صبح  جتعل  ل   .2
وثق  جهدك,  واب��ذل  ا�صتيعابك,  ي�صتت  والقلق  اخلوف  ول  وتركيزك, 

بتوفيق اهلل لك. 
3. افهم املو�صوع الذي تقروؤه فهًما جيًدا.. افهم العالقات.. و�صع 
لنف�صك منذ اللحظة الأوىل هذا ال�صوؤال: ما العالقة بني ما اأقروؤه الآن 
واجلزء ال�صابق من الكتاب نف�صه؟ وما العالقة بني هذا كله وبني كتاب 
يلجاأون  الطالب  بع�س  كان  واإذا  قراءته؟  �صبقت يل  مو�صوع  اأو  �صابق 
اإىل حفظ ما ل يفهمونه, والذاكرة هنا ت�صمى الذاكرة ال�صماء, ويعيبها 
�صرعة الن�صيان, فاإن الأف�صل الإ�صرار على الفهم, ول تنتقل اإىل مو�صوع 

جديد حتى تتاأكد متاًما من فهم وا�صتيعاب املو�صوع الذي تقراأه. 
على  ومركز  يقظ  بانتباه  حتتفظ  اأن  على  حتر�س  اأن  يجب   .4

املو�صوع الذي تقروؤه؛ فالرتكيز وعدم ال�صرحان �صروريان للفهم. 
اأو  تو�صيحية  ور���ص��وم  اأ�صكال  على  حتتوي  امل��ادة  كانت  اإذا   .٥
خرائط, فيجب اأن تر�صم هذه الأ�صكال بيدك, ثم جترب ر�صمها بعيًدا 
عن الكتاب, مع حماولة ربطها ربًطا وثيًقا بالهدف املبنية من اأجله, فاإن 

هذه الر�صوم ت�صاعد كثرًيا على الفهم, ثم اإنها مفاتيح مهمة للتذكر. 
عالج  فحاول  الن�صيان؛  من  املهدئة  والعقاقري  اخلمول  يزيد   .6
دورها  للعقاقري  وكذلك  العقاقري,  عن  وابتعد  ونف�صًيا  طبيعًيا  اخلمول 
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العام يف اإ�صعاف عملية ال�صتدعاء, اأي اأنك تعجز عن التذكر اإذا كنت 
متناوًل لدواء من الأدوية املهدئة. 

لتغري  العام  ُوِجد جزء ي�صري منه طول  لو  و�صية: هذا ال�صتنفار 
اأمتنا الإ�صالمية جهًدا وحت�صياًل وعلًما وعبادة وتطبيًقا..  اأفراد  حال 
ن�صاأل اهلل التوفيق وال�صداد و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله 

و�صحبه اأجمعني. 

ا�ستنفار لالختبار! "2"

اإن ال�صتنفار العام املوجود الآن يف كل بيت لإدراك ما ميكن اإدراكه 
ا�صتعداًدا  التعليمية؛  مراحلها  بجميع  الدرا�صية  للمواد  حت�صيل  من 
لالختبارات والمتحانات.. هذا ال�صتنفار هو نتيجة حتمية خلتام عام 

درا�صي؛ وعليه فتتنوع فيه همم الطالب ح�صب جهدهم طوال العام. 
فلكل جمتهد ن�صيب ح�صب  الإجابة,  ورقة  ويظهر ذلك جلًيا يف 
اجتهاده وهنا نقاط مهمة ينبغي على كل طالب اأن يجعلها ن�صب عينيه: 
�صيقه,  اأو  ب�صاطته  تهم  ل  للدرا�صة,  معني  مكان  تخ�صي�س   .1
يف  الهادئ  املكان  يتوافر  مل  واإذا  ه��ادئ,  نظيف,  حم��دد  مكان  املهم 
منزلك, فان�صرف اإىل امل�صجد اأو اأي مكان خلوي, وابتعد عن القراءة 

يف الفرا�س. 
يف  ال��ب��دء  قبل  م�صكالتك  جميع  ح��ل  على  تعمل  اأن  ح���اول   .2
العمر  يكربونك يف  من  اإىل غريك, خا�صة  بها  تف�صي  باأن  ال�صتذكار 

والثقافة؛ ففي الإف�صاء بامل�صكلة ق�صاء عليها وعلى حيويتها. 
3. ل بد اأن تتخري اأ�صدقاءك وتخ�ص�س وقًتا لال�صتذكار معهم, 
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باأن تتبادلوا الأ�صئلة والإجابة عنها, فهذا اأدعى للتذكر والرتكيز, وابعد 
عن اأ�صدقاء ال�صوء الذين يثبطون الهمم والرجوع اإىل الوراء. 

4. من الن�صح هلل ولعباده والتوا�صي باحلق يف الختبارات واأداء 
ما  اإىل  وتر�صده  زميلك  فتن�صح  الختبارات,  يف  الغ�س  وعدم  الأمانة 
تعلم, وتعينه على مهمته يف احلق واملذاكرة بينكما, واحلذر من اخليانة 

والغ�س. 
حالة  لكل  واملنوعة:  والنجاح  للمذاكرة  املو�صوعة  الأدع��ي��ة   .٥
تعر�س للطالب يف اأثناء املذاكرة اأدعية مبتدعة, مل يرد يف تخ�صي�صها 
اآيات  ملسو هيلع هللا ىلص, وما ُذِكر فيها من  اأو �صنة نبيه  مبا ُذِكر دليل من كتاب اهلل 
بها,  اإما خا�صة  لأ�صباب:  اإمنا وردت  اآثار,  اأو  نبوية  اأحاديث  اأو  قراآنية 
عليه  والتوكل  اإليه  واللتجاء  له  والت�صرع  ودعائه  اهلل  ل�صوؤال  عامة  اأو 
- �صبحانه - يف كل اأمور الإن�صان التي تعر�س له, اأما تخ�صي�صها مبا 
ُذِكر فال يجوز, ويجب ترك العمل بها لهذا اخل�صو�س, وعدم اعتقاد 
�صحتها فيما ُذِكر؛ فالدعاء عبادة هلل, فال ي�صح اإل بتوقيف, وينبغي 
يزيده  واأن  كلها,  اأموره  له  يي�صر  باأن  اأن يدعو اهلل  وم�صلمة  لكل م�صلم 
علًما وفقًها يف الدين, واأن يلهمه ال�صواب, ويذكره ما ن�صي, ويعلمه ما 
اأن يجعل لكل حالة  له كل �صعب, دون  جهل, ويوفقه لكل خري, ويذلل 
دعاًء مبتدًعا يواظب عليه, وذلك اأ�صلم له يف دينه واأحرى اأن ي�صتجيب 
اهلل لدعائه, ويوفقه لكل خري, فاهلل - �صبحانه وتعاىل - وعد من دعاه 
ملا �صرع  ال�صتجابة  والر�صاد, و�صرط لذلك  للهداية  والتوفيق  بالإجابة 
اهلل والإميان به – �صبحانه - وال�صتقامة على دينه كما جاء عن اهلل 

ەئ  ائ  ائ   ى  زب   :- – تعاىل  اهلل  ق��ال  ملسو هيلع هللا ىلص,  ر�صوله  وع��ن 
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ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی  رب )البقرة(.

لتغري  العام  ُوِجد جزء ي�صري منه طول  لو  و�صية: هذا ال�صتنفار 
اأمتنا الإ�صالمية جهًدا وحت�صياًل وعلًما وعبادة وتطبيًقا..  اأفراد  حال 
ن�صاأل اهلل التوفيق وال�صداد و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله 

و�صحبه اأجمعني. 

وقفات مع الختبارات

الوقفة االأوىل/ )جّدد العهد(:
ت�صمع بها؛ ذلك لأهميتها  الوقفة دائًما ما  اأخي احلبيب... هذه 
البالغة, األ وهي اإخال�س النية, حيث اإنك اأخي الطالب اإن جعلت ن�صب 
عينيك اأن ما تفعله من جد ومثابرة هو ن�صر لالإ�صالم - باإذن اهلل - يف 
امل�صتقبل القريب, هو بر واإح�صان لوالديك, هو بناء وتاأمني مل�صتقبلك 
املعي�صي وتكوين اأ�صرة م�صلمة.. اإنك متى ا�صت�صعرت ذلك ف�صتوؤجر على 
ما اأنت عليه من ال�صرب وامل�صقة يف ذلك الأمر, وهذا هو عني الإخال�س 

هلل يف املذاكرة. 

الوقفة الثانية/ )تعّرف عليه(:
اهلل  ر�صي   - عبا�س  لب��ن  ملسو هيلع هللا ىلص  الكرمي  ر�صولنا  و�صايا  من  ج��اء 
عنهما - يف احلديث ال�صريف: »تعّرف اإىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف 
حال   - تعاىل   - اهلل  اإىل  تقربت  ما  اإنك  العزيز..  اأخي  نعم  ال�صدة«؛ 
فيه  اأنت  ما  على  واأعانك   - �صبحانه   - اإليك  تقرب  اإل  والرخاء  اللني 
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من ال�صدة والكرب, فاحر�س اأخي على فعل الطاعات وترك املنكرات, 
وحفظ ال�صلوات والأعمال ال�صاحلات.

الوقفة الثالثة/ )كن عاقاًل(:
التي  الثقيلة  الأوقات  الأيام وهذه  اأن هذه  الفا�صل... اعلم  اأخي 
تق�صيها الآن يف املذاكرة - والتي �صرعان ما تنق�صي وتزول- اإمنا هي 
فاجتهد  �صك؛  بال  والتعب  بامل�صقة  مليء  كامل  درا�صي  ف�صل  ح�صاد 

وثابر يف هذه الأيام القليلة حتى ل ي�صيع جهدك �صدًى, ولتكن زب ڻ 
ۀ ۀہ  ہ ہ ہ ھ ھ رب )النحل: ٩2(.

ن�سائح لتحقيق اأف�سل النتائج

اأخي الطالب/ اإليك بع�س الن�صائح التي ت�صهم - باإذن اهلل - يف 
حتقيقك اأف�صل النتائج: 

1/ الدقائق وال�صاعات يف كل وقت, ويف هذه الأيام بالذات هي 
�صيًئا من  الكدح  �صيًئا من  اأن تفرط فيها  اإياك  ثم  فاإياك  اأثمن �صيء؛ 
مبقولة  واأذّك��رك  والتميز,  النجاح  حتقق  عندها  ومثابرة  جد  اجلهد, 
كيف  ف�صئل  ك��ربى  وخمرتعات  دنيوية  جناحات  حقق  لرجل  م�صهور 
حققت كل هذه النجاحات؟.. قال: )٩٩% عرق جبني, و1% ذكاء(!!.. 
وجهًدا  جدية  اأكرث  الأول  اأن  املتميز  وغري  املتميز  بني  الفارق  اإن  اأخي 

و�صرًبا. 
»ويعجبني  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  فقد  متفائاًل؛  كن  الطالب  اأخ��ي   /2
مت�صائًما؛  ناجًحا  جتد  ولن  النجاح,  اأ�صرار  من  �صر  والتفاوؤل  الفاأل«, 
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التفاوؤل ُيحيل الآلم اإىل اآمال, وما اأجمل قول القائل: "ما اأبغ�س العي�س 
لول ف�صحة الأمل", وقد قيل: "تفاءلوا باخلري جتدوه". 

3/ ازرع يف نف�صك الثقة حتقق اأف�صل النتائج, وتاأمل قول النبي 
يو�صف  قول  وتاأمل  الثقة,  �صد  فالعجز  تعجز«؛  ول  باهلل  »ا�صتعن  ملسو هيلع هللا ىلص: 
- عليه ال�صالم - : زب ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چچ چ چ رب  

)يو�صف(. 
واجعل  العلم,  طلبك  يف   - وج��ل  ع��ز   - هلل  النية  اأخل�س   /4
الختبارات و�صيلة ملزيد من حت�صيل العلم, وانفع نف�صك واأهلك ودينك, 
واجعل نيتك اإدخال ال�صرور على والديك لتفوز بر�صا اهلل – تعاىل -؛ 
فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأحب الأعمال اإىل اهلل �صرور تدخله على م�صلم«.. 

فما بالك باإدخال ال�صرور على والديك؟! 
٥/ ا�صتعن باهلل - عز وجل - ؛ فاإنه �صبحانه نعم املعني وتوكل على 
اهلل - عز وجل - وتذكر قول اهلل تعاىل: زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹرب  
)الفاحتة(. وقول اهلل - عز وجل - : زب ہ ہ ہ ھ ھ ھھرب  
 :  - اهلل  رحمه   - ال�صعدي  عبدالرحمن  ال�صيخ  ق��ال   .)3 )ال��ط��الق: 
"والعتماد على اهلل - عز وجل - يف جلب املنافع ودفع امل�صار هو الو�صيلة 

لل�صعادة الأبدية والنجاة من جميع ال�صرور". 
وقال - رحمه اهلل - : زب ہ ہ ہ ھ ھ ھھ رب  اأي: يف 
اأمر دينه ودنياه, باأن يعتمد على اهلل يف جلب ما ينفعه ودفع ما ي�صره, 
توكل  الذي  الأمر  كافيه  اأي:  زب ھ ھھ رب  ت�صهيل ذلك  به يف  ويثق 
فهو  الرحيم,  العزيز  القوي  الغني  كفالة  يف  الأمر  كان  واإذا  به,  عليه 

اأقرب اإىل العبد من كل �صيء. 
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6/ اأكرث من الدعاء فاإن اهلل وعدك بالإجابة؛ قال تعاىل: زب ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺٿ  رب  )غافر: 6٠(. وقال - �صبحانه وتعاىل: 

ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  زب 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  رب )البقرة(.

امللل, ف�صرب  ٧/ ل بد من ال�صرب واملثابرة؛ فقد يعرتيك بع�س 
ۇئ   ۇئ  زب  تعاىل:  قال  وتنق�صي,  قالئل  اأي��ام  اإل  هي  فما  نف�صك 

ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  رب )البقرة(.

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اأعطي اأحد عطاًء خرًيا ول اأو�صع من ال�صرب«.
ُم��ط��ال��َب��������ٌة ط��������اَل��ْت  واإْن  ���نَّ  َت���ْي���اأَ����صَ ل 

َف��َرج��ا ت��رى  اأن  ب�صرب  ا�صتعَنت  اإذا 
م�صاِلُكها ْت  ���دَّ اْن�������صَ اإذا  الأم�����ور  اإنَّ 

اْرَت��َت��ج��ا م��ا  ك��لَّ  منها  يفتح  فال�صرُب 
بحاجته يحَظى  اأن  ال�صرِب  بذي  اأَْخِلْق 

َي��ِل��َج��ا اأن  وُم���ْدِم���ِن ال���َق���ْرِع ل���الأب���واب 
ل  "ال�صرب جواد   :  - عنه  ر�صي اهلل   - اأبي طالب  بن  علي  قال 
يكبو", ف�صرٌب - ُبني - على تكرار القراءة وتكرار احلفظ وحل امل�صائل. 
اأجمل قول  باإذن اهلل, وما  �صيٌء من ال�صرب؛ فالفوز والنجاح حليفاك 

القائل: 
�صربه غ��ب  يجد  ي�صرب  وم��ن  ���ص��ربت 

الفم  يف  النحل  جني  من  واأح��ل��ى  األ��ذ 
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٧/ حافظ على ال�صلوات اخلم�س يف اأوقاتها جماعة, وهذا �صلوك 
ال�صلة باهلل  نف�صه  بالتوفيق من حرم  يفوز  امل�صلم طول حياته, فكيف 
والآخ��رة.  الدنيا  والفالح يف  الفوز  فال�صالة عنوان  ؟..  - عز وجل - 
تاأمل قول املوؤذن "حي على الفالح" فكيف توفق للنجاح واأنت مل جتب 
حي على الفالح؟.. ال�صالة - ُبني - نور للقلب والفكر والروح, قال - 
تعاىل -: زب ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئرب 

)البقرة: 1٥3(.
فهي نعم العون على نوائب احلياة, �صلِّ الفجر يف جماعة لت�صبح 
النف�س  الفجر فت�صبح خبيث  تنام عن �صالة  اأن  واإياك  النف�س,  طيب 
ملسو هيلع هللا ىلص,  كيف يحالف التوفيق من فّرط يف  ك�صالن, كما اأخرب ر�صول اهلل 
�صالة الفجر؟ كيف يحالف التوفيق من اأ�صبح خبيث النف�س ك�صالن؟ 

ول حول ول قوة اإل باهلل. 
ق ولو بالي�صري؛ فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�صنائع املعروف تقي  ٨/ ت�صدَّ

م�صارع ال�صوء«. 
كان  التوفيق,  اأ�صباب  اأعظم  من  فاإنه  ال�صتغفار؛  من  اأكرث   /٩

بع�س ال�صلف اإذا ا�صتحكمت عليه م�صاألة لزم ال�صتغفار. 
1٠/ كرر املراجعة واجتهد يف تلخي�س حمتوى املادة, واأر�صدك 
اإىل طريقة مفيدة يف ت�صهيل املواد, خا�صة الأدبية منها, األ وهي طريقة 

ال�صوؤال واجلواب فاإنها من اأنفع الطرق يف تذكر املعلومات. 
11/ احذر من الغ�س؛ فاإنه عنوان الف�صل وعالمة اخل�صارة, وما 

حقق التفوق غا�س اأبًدا, وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من غ�س فلي�س منا«. 
التوفيق,  مفتاح  فهي  ف�صم اهلل؛  الإجابة  ورقة  ا�صتلمت  اإذا   /12
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اأنه يدعو بدعوة  – �صبحانه - وقد ذكر عن بع�س العلماء  وا�صتعن به 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   زب   :  - ال�صالم  عليه   -  مو�صى 
ۅ رب  )طه(. وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم ل �صهل اإل ما جعلته �صهاًل واأنت 

اإذا �صئت جتعل احلزن �صهاًل«.
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قل ول تقل

تعاين اللغة العربية يف هذا الع�شر اأ�شد املعاناة من جوانب ونواٍح عدة 
قد ي�شعب ح�شرها. 

�شحيح اأننا نوؤمن باأن اللغة العربية لغة حمفوظة اإىل قيام ال�شاعة؛ 
لأن اهلل تكفل بحفظ كتابه، ومن املعلوم اأن اللغة العربية هي لغة القراآن.

اأن  عموًما  وامل�شلمن  ا،  خ�شو�شً العرب  نحن  علينا  يجب  ا  اأي�شً لكن، 
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نحافظ على هذه اللغة التي جعلها اهلل خري اللغات، واأف�شحها..
وهي كما قال حافظ اإبراهيم فيها:

اأن��������ا ال���ب���ح���ر يف اأح���������ش����ائ����ه ال��������در ك���ام���ن 
ف��ه��ل ����ش���اءل���وا ال���غ���وا����ض ع���ن ���ش��دف��ات��ي

لذا.. كان لهذه الفقرة مكان مهم من بن جميع فقرات هذا الكتاب، 
وقد جعلتها على �شكل نقاط مكونة من �شقن:

الأول: قل: اأي هذا هو النطق ال�شحيح للعبارة اأو الكلمة، اأو اجلملة.
والثاين: ول تقل: اأي هذا هو النطق اخلطاأ وغري ال�شليم للعبارة اأو 

الكلمة، اأو اجلملة.
وقد اخرت معظم نقاط هذه الفقرة من كتاب: )األف �شوؤال و�شوؤال يف 
قل ول تقل( لاأ�شتاذ/ حممد عبداهلل خري الدين، فجزاه اهلل خري اجلزاء.

واأود التنبيه اإىل اأن الأهمية العظمى لهذه الفقرة هي اأن تنعك�ض على 
الل�شان قومًيا  املعلمن والطاب فتقّومها، وت�شّححها؛ حتى ي�شبح  األ�شنة 

معتدًل بعيًدا عن اللحن، وعن اخلطاأ، وقريًبا من الف�شاحة، والبيان.
فاإذا نطق كان كال�شبح يفلق فلًقا، ول يكون كمن اإذا تكلم كان كاملتلوث 
�شورة  ق���راءة  حتى  يح�شن  ل  رمب��ا  فتجده  لغتنا،  على  الدخيلة  باللهجات 

الفاحتة - والعياذ باهلل -.
فهم  العربية،  اللغة  معلمي  اأي��دي  يف  الكربى  امل�شوؤولية  اأ�شع  وهنا.. 
امل�شوؤولون اأمام اهلل واأمام املجتمع باملحافظة على ف�شاحة اللغة العربية قدر 
امل�شتطاع. ول اأن�شى التذكري باأن يكون هناك تعاون بن معلمي اللغة العربية 
مع الإذاعة املدر�شية؛ لأنها منرب توجيه وت�شحيح، ول بد من ا�شتغاله يف 
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مثل هذه الأ�شياء املهمة.
كما اأختم كامي بالتنبيه: على عدم التغافل عن اأهمية هذه الفقرة، 
ينتقى  بحيث  الأق���ل؛  على  اأ�شبوع  كل  دقيقتان  اأو  دقيقة  لها  �ض  ُيخ�شَّ واأن 
خم�ض اأو �شت نقاط من هذه الفقرة وتلقى على م�شامع الطاب يف الإذاعة 

ال�شباحية..
ون�شاأل اهلل الإخا�ض والقبول.
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- ُقل: بائ�صون.
العزم. ذوي  ال�صجعان  تعني  بوؤ�صاء  لأن  بوؤ�صاء؛  تقل:  • ول 

- ُقل: بلغت الن�صبة )1٠( من املائة.
الفئة  من  ماأخوذة  الن�صبة  لأن  املائة؛  يف   )1٠( تقل:  ول   •

ولي�صت جزًءا منها.
- ُقل: ينبغي لك اأن تفعل.

تفعل. اأن  عليك  ينبغي  تقل:  • ول 
- ُقل: تعّرفت ال�صيء.

ال�صيء. على  تعّرفت  تقل:  • ول 
- ُقل: نظر اإليه من كثب.

كثب. عن  اإليه  نظر  تقل:  • ول 
- ُقل: الأمر منوط بي.
بي.  مناط  تقل:  • ول 

- ُقل: اأّمات الكتب.
اأما  يعقل,  ل  ملا  ت�صتعمل  اأّمات  لأن  الكتب؛  اأمهات  تقل:  ول   •

اأمهات فت�صتعمل ملن عقل. 
- ُقل: عيدك مبارك.

يقال  برك,  ولي�س  بارك  الربكة  فعل  لأن  مربوك؛  تقل:  ول   •
برك احل�صان فهو مربوك.
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-  ُقل: اأخي من الر�صاعة.
الر�صاعة.  يف  اأخي  تقل:  • ول 
- ُقل: �صّدق على الأمر اأي اأقّره.

�صديًقا.  اّتخذ  تعني  �صادق  لأن  عليه؛  �صادق  تقل:  • ول 
زمان  ظ��رف  اأب���ًدا  لأن  اأب���ًدا؛  اأفعله  لن  اأو  قط  فعلته  ما  ُق��ل:   -

ل�صتغراق امل�صتقبل. 
- ل تقل: ما فعلته اأبًدا.

- ُقل: اأثر فيه اأو به.
ب�)على(. يتعدى  ل  اأثر  الفعل  لأن  عليه؛  اأثر  تقل:  • ول 

- ُقل: بكى من �صدة التاأثر.
اأّثر  الفعل  التاأثري م�صدر  لأن  التاأثري؛  �صدة  بكى من  تقل:  • ول 

ل تاأّثر. 
- وقل: ُك�صرت اإحدى اأ�صنانه.

موؤنثة. ال�صن  لأن  اأ�صنانه؛  اأحد  ُك�صرت  تقل:  • ول 
- ُقل: �صهوت عن ال�صيء.

ي�صهو  الذي  هو  الإن�صان  لأن  بايل؛  عن  ال�صيء  �صها  تقل:  • ول 
ولي�س ال�صيء. 

- ُقل: هذا تلميذ ذكي اأو حاذق اأو بارع.
• ول تقل: هذا تلميذ �صاطر؛ لأن معنى البن ال�صاطر هو الذي 
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ع�صى اأباه, وعا�س يف اخلالعة بعيًدا عنه, ثم عاد اإليه تائًبا. 
- ُقل: هذا م�صت�صفى حديث.

هذه م�صت�صفى حديثة؛ لأن م�صت�صفى مذكر.  تقل:  • ول 
- ُقل: �صرب به الأر�س.

ُيحمل  �صيًئا  لي�صت  الأر���س  لأن  ب��الأر���س؛  �صربه  تقل:  ول   •
وُي�صرب. 

- ُقل: جازت عليه احليلة.
الفعل  العربية  يف  يرد  مل  لأنه  احليلة؛  عليه  انطلت  تقل:  • ول 

)انطلى(. 
ا. - ُقل: �صاأزورك ما دمت مري�صً

اأنت مري�س؛ لأن )طاملا( تعني كثرًيا  • ول تقل: �صاأزورك طاملا 
ما. 

- ُقل: ال�صجادة �صوف من�صوج.
العبارة هي  لأن  من�صوج؛  ال�صجادة عبارة عن �صوف  تقل:  • ول 

الكالم الذي يبني ما يف النف�س من معاٍن. 
- ُقل: تعّرفت اإليه.

عليه.  تعّرفت  تقل:  • ول 
- ُقل: دعاه اإىل الع�صاء.

• ول تقل: عزمه على الع�صاء؛ فلي�س من معاين )عزم( الدعوة. 
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ر. - ُقل: هذا رجل ُمَعمَّ
هو  ر  واملعمَّ اهلل,  هو  ر  املعمِّ لأن  ر؛  معمِّ رجل  هذا  تقل:  ول   •

الإن�صان. 
- ُقل: حديقة فواحة. 

بعيد(.  من  رائحتها  تفوح  )اأي  فيحاء  حديقة  تقل:  • ول 
- ُقل: "ترجمة معاين" القراآن الكرمي.

• ول تقل: "ترجمة" القراآن الكرمي؛ لأن القراآن الكرمي ي�صتع�صى 
معانيه  ترجمة  اأما  مبني,  عربي  بل�صان  اأنزله  اهلل  لأن  الرتجمة؛  على 

فال باأ�س بها.
- وقل: املُر�ِصل.

ر�صل.  ولي�س  اأر�صل  الفعل  لأن  الرا�صل؛  تقل:  • ول 
- ُقل: اقتناعي بهذا الراأي.

الراأي.  بهذا  قناعتي  تقل:  • ول 
- ُقل: دع�صت ال�صيارة رجاًل 

رجاًل.  ال�صيارة  ده�صت  تقل:  • ول 
- ُقل: الَبخور. )بفتح الباء(. 

الباء(.  )ب�صم  الُبخور  تقل:  • ول 
- ُقل: ُع�صفور. )ب�صم العني(. 

العني(.  )بفتح  َع�صفور  تقل:  •  ول 
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-  قل: ِبر�صيم )بك�صر الباء(.
الباء(. )بفتح  َبر�صيم  تقل:  • ول 

- ُقل: ِبرميل )بك�صر الباء( .
الباء(.  )بفتح  َبرميل  تقل:  • ول 

- ُقل: اأنا مفطر )عك�س �صائم(.
فاطر.  اأنا  تقل:  • ول 

- ُقل: جّر وجّرر. مبعنى )�صحب(. 
جرجر.  تقل:  • ول 

- ُقل: اأكد فالن املو�صوع الفالين. 
الفالين.  املو�صوع  على  فالن  اأكد  تقل:  • ول 

- ُقل: ما دمت مل تزرين فاأنا لن اأزورك. 
اأزورك.  لن  فاأنا  تزرين  مل  طاملا  تقل:  • ول 

ّح.  - ُقل: هذا قوٌل �صُ
ال�صاد(.  )بفتح  ح  �صَ قول  هذا  تقل:  • ول 

ل فالن عن عمله.  - ُقل: ُف�صِ
عمله.  من  فالن  ل  ُف�صِ تقل:  • ول 

- ُقل: تناولت طعام الُفطور )ب�صم الفاء(. 
الفاء(. )بفتح  الَفطور  طعام  تناولت  تقل:   • ول 
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- ُقل: وثق فالن بفالن. 
فالن.  يف  فالن  وثق  تقل:  • ول 
- ُقل: ن�صاطات )جمع ن�صاط(. 

اأن�صطة.  تقل:  • ول 
- ُقل: نزل يف البحر. 

البحر.  نزل  تقل:  • ول 
- ُقل: )ورد( و)وردات( جمع )وردة(. 

ورود.  تقل:  • ول 
- ُقل: التهنئات والتهنيئات. 

التهاين.  تقل:  • ول 
- ُقل: )واقعات( جمع واقعة. 

وقائع.  تقل:  • ول 
- ُقل: )نتاج(. 

)اإنتاج(.  تقل:  • ول 
ى: للميت )بفتح الفاء امل�صددة(.  - ُقل: املتوفَّ

- ول تقل: املتويفِّ )بك�صر الفاء امل�صددة(. 
- ُقل: ُقمامة )ب�صم القاف(. 

القاف(.  )بك�صر  ِقماَمة  تقل:  • ول 
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ْل اأمانة.  - ُقل: و�صَ
اأمانة.  اإي�صال  تقل:  • ول 
- ُقل: ب�صرت به من َكَثب. 

كثب.  عن  به  ب�صرت  تقل:  • ول 
ج.  - ُقل: الّن�صْ

الُن�صوج.  تقل:  • ول 
- ُقل: جاء النا�س كاّفة. 

النا�س.  كافة  جاء  تقل:  • ول 
- ُقل: غلبني النوم. 

النعا�س.  غلبني  تقل:  • ول 
- ُقل: اأو�صاه بو�صية. 

و�صية.  اأو�صاه  تقل:  • ول 
- ُقل: ظروف )جمع ظرف(. 

مظاريف.  تقل:  • ول 
- ُقل: تاأثرنا مب�صابكم. 

مل�صابكم.  تاأثرنا  تقل:  • ول 
- ُقل: فعلت هذا الفعل بدًل من فالن. 

فالن.  عن  بدًل  الفعل  هذا  فعلت  تقل:  • ول 
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- ُقل: ِقوام الدولة. 
الدولة.  ُمّقومات  تقل:  • ول 

- ُقل: هذا اأمر مهول. 
هائل.  اأمر  هذا  تقل:  • ول 

- ُقل: ا�صتخرط فالن يف البكاء. 
البكاء.  يف  فالن  انخرط  تقل:  • ول 

- ُقل: لقد م�ّس هذا الأمر كرامتي. 
بكرامتي.  الأمر  بهذا  م�ّس  لقد  تقل:  • ول 

- ُقل: فعلت هذا ال�صيء مل�صا�س احلاجة اإليه. 
مل�صي�صها.  اأو  احلاجة  مل�سِّ  ال�صيء  هذا  فعلت  تقل:  • ول 

- ُقل: حارات: )جمع حارة(. 
حواري.  تقل:  • ول 

- ُقل: َبْدَء الأمر. 
الأمر.  بادئ  تقل:  • ول 

- ُقل: اأمر مهم. 
هام..  اأمر  تقل:  • ول 

- ُقل: ينبغي لك فعل كذا. 
كذا.  فعل  عليك  ينبغي  تقل:  • ول 
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- ُقل: هذا اجلي�س ينيف على الألف. 
الألف.  عن  ينوف  اجلي�س  هذا  تقل:  • ول 

ٌب.  - ُقل: ِخ�صْ
ُخ�صوبة.  تقل:  • ول 

- ُقل: َخطبة. 
خطوبة.  تقل:  • ول 

- ُقل: فالن اأمعن يف الأمر. 
الأمر.  يف  متعن  فالن  تقل:  • ول 

- ُقل: املُُُثل العال. 
العليا.  املُثل  تقل:  • ول 

- ُقل: كميات مهيلة اأو مهالة. 
مهولة.  كميات  تقل:  • ول 

- ُقل: طاقة ورد اأو زهر. 
ورد.  باقة  تقل:  • ول 

- ُقل: فالن ُمْتَعٌب 
َتعبان.  فالن  تقل:  • ول 

- ُقل: ِغالف )بك�صر العني(. 
العني(.  )ب�صم  ُغالف  تقل:  • ول 
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- ُقل: َكتَّان )بفتح الكاف(. 
الكاف(.  )بك�صر  ِكتَّان  تقل:  • ول 

- ُقل: ِمْلح: )بك�صر امليم(. 
امليم(.  )بفتح  َملح.  تقل:  • ول 
بة )ب�صكون ال�صاد(.  - ُقل: َه�صْ

ال�صاد(.  )بفتح  بة  َه�صَ تقل:  • ول 
- ُقل: برٌد قار�س )بال�صني(. 

)بال�صاد(.  قار�س  برد  تقل:  • ول 
- ُقل: َتْذكار )بفتح التاء(. 

التاء(.  )بك�صر  ِتذكار  تقل:  • ول 
- ُقل: َتْعداد. )بفتح التاء(. 

التاء(.  )بك�صر  ِتعداد  تقل:  • ول 
- ُقل: هذا فعل َم�صني. )بفتح امليم(. 

امليم(.  )ب�صم  ُم�صني  فعٌل  هذا  تقل:  • ول 
- ُقل: كلي اآذان ُم�صِغية. 

�صاغية.  اآذان  كلي  تقل:  • ول 
- ُقل: َحَر�س )بفتح الراء(. 

الراء(.  )بك�صر  َحِر�س  تقل:  • ول 
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- ُقل: طيلة النهار. 
النهار.  �صائر  تقل:  • ول 

ذتني )بك�صر الواو امل�صددة(.  - ُقل: قراأت املعوِّ
امل�صددة(.  الواو  )بفتح  ذتني  املعوَّ قراأت  تقل:   • ول 

- ُقل: املعِدن )بك�صر الدال(. 
الدال(.  )بفتح  املعَدن  تقل:  • ول 

- ُقل:  ا�صرتيت زوجي نعال. 
نعال.  زوج  ا�صرتيت  تقل:  • ول 
ى اهلل منك ما �صعُف.  - ُقل: قوَّ
�صعفك.  اهلل  قوى  تقل:  •  ول 

غت الإناء مما فيه.  - ُقل: فرَّ
فيه.  مما  الإناء  اأفرغت  تقل:  • ول 

- ُقل: حار يف اأمره. 
اأمره.  يف  احتار  تقل:  • ول 

- قل قراأ �صحيفة امل�صاء. 
امل�صاء.  جريدة  قراأ  تقل:  • ول 

- ُقل: جمادى الأوىل وجمادى الآخرة. 
الآخر.  اأو  الثاين  وجمادي  الأول,  جمادي  تقل:  • ول 
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- ُقل: َجْهٌد جاهد. 
َجهيد.  َجْهٌد  تقل:  • ول 

- ُقل: احملوا اأجوزة �صفركم معكم.)جمع جواز(. 
معكم.  �صفركم  جوازات  احملوا  تقل  • ول 

- ُقل: اأريكة. 
كنبة.  تقل:  • ول 

- ُقل: يا لالأ�صف مات فالن. 
فالن.  مات  لالأ�صف  تقل:   • ول 

-  قل: اأمّيا اأف�صل: ال�صعر اأو النرث؟ 
النرث؟  اأم  ال�صعر  اأف�صل  اأيهما  تقل:  • ول 

- ُقل: بلغ الغبار َعَنان ال�صماء, اأو: اأعنان ال�صماء. 
ال�صماء.  ِعنان  الغبار  بلغ  تقل:  • ول 

- ُقل: غر�صت �صجرة. 
�صجرة.  زرعت  تقل:  • ول 

- ُقل: مقيا�س. 
مقا�س.  تقل:  • ول 

- ُقل: اأنت َغالٌط. 
َغْلطان.  اأنت  تقل:  • ول 
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- ُقل: فالن �ُصِغَل عني. 
عني.  ان�صغل  فالن  تقل:  • ول 

اك.  - ُقل: �ُصبَّ
اك.  �ِصبَّ تقل:  • ول 

- ُقل: معرفتك ال�صيء خرٌي من جهلك اإياه. 
اإياه.  جهلك  من  خرٌي  بال�صيء  معرفتك  تقل:  • ول 

- ُقل: حج البيت احلرام. 
احلرام.  البيت  اإىل  حج  تقل:  • ول 

- ُقل:: ُحْزِمٌة من احلطب. 
احلطب.  من  ِحْزمٌة  تقل:  • ول 

- ُقل: احَل�َصاء )بفتح احلاء(. 
احلاء(.  )بك�صر  احِل�َصاء  تقل:  • ول 

- ُقل: احلمد هلل فقد فاز فريقنا. 
فريقنا.  فاز  هلل  احلمد  تقل:  • ول 

- ُقل:  طرفت عينه. 
عينه.  رم�صت  تقل:  • ول 

ة.  - ُقل: الأْغلبيَّ
- ول تقل: الغالبيَّة. 
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عني اأدناه )بالن�صب على الخت�صا�س(  - ُقل: نحن املوقِّ
اأدناه. املوقعون  نحن  تقل:  • ول 

-قل: �صادة )جمع �َصيِّد(. 
اأ�صياد.  تقل:  • ول 

- ُقل: عندي خم�صون جنيًها فقط. 
جنيًها.  خم�صون  فقط  عندي  تقل:  • ول 

- ُقل: زار مزرعته ودر�س اأحوالها. 
مزرعته.  تفقد  تقل:  • ول 

- ُقل: الِق�ْصدة. 
الِق�ْصَطة.  تقل:  • ول 

- ُقل: ل بد اأن ت�صافر. 
ت�صافر.  واأن  بد  ل  تقل:  • ول 

- ُقل: زار البالد الإ�صالمية جمعاء. 
اأجمع.  الإ�صالمية  البالد  زار  تقل:  • ول 

- ُقل: انطفاأت النار.
النار.  خمدت  تقل:  • ول 

- ُقل: مياه ملحة. 
ماحلة.  مياه  تقل:  • ول 
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- ُقل: ثالث َحَلقات. 
َحْلقات.  ثالث  تقل:  • ول 

- ُقل: �صريعة �َصْمحة. 
�َصْمحاء. �صريعة  تقل:  • ول 
- ُقل: من قائل هذا البيت؟

البيت؟ هذا  قائل  هو  من  تقل:  • ول 
- ُقل: القول غري ال�صحيح.

ال�صحيح. الغري  القول  ول  �صحيح,  الغري  القول  تقل:  • ول 
- ُقل:عاقه عن ال�صفر عائق.

عائق. ال�صفر  عن  اأعاقه  تقل:  • ول 
- ُقل: فالن األثغ.

األتغ. اأو  األدغ,  تقل:  • ول 

- ُقل: ِمطبعة بك�صر امليم.
ا�صم  على  تدل  بالك�صر  لأنها  امليم؛  بفتح  َمطبعة  تقل:  ول   •

املكان الذي يطبع فيه.
- ُقل: ُدِه�ْصُت.

انده�صت. تقل:  • ول 
- ُقل: ِقيد اأمُنلة بك�صر القاف.

اأمنلة. َقيد  تقل:  • ول 
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- ُقل: لقيته م�صادفة.
�صدفة. تقل:  • ول 

- ُقل: من عجائب امل�صادفات. 
ال�صدف. عجائب  من  تقل:  • ول 
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لـغـويــات

حتتوي اللغة العربية على اأ�شرار واأ�شرار ل ميكن ح�شرها، فهي لغة 
العلم واحل�شارة، والفن، و�شائر العلوم والفنون.

ب���الأزه���ار، يعجبك  امل��ل��يء  الب�شتان  ال��ف��ق��رة مبثابة  ه��ذه  ك��ان��ت  ل���ذا.. 
منظره، وتنع�شك رائحة اأزهاره.

اللغوية  ثقافتكم  ي��رثي  ما  الفقرة  ه��ذه  - يف  ب��اإذن اهلل   - ف�شتجدون 
ويقويها، ويزيدها نوًرا وتاألًقا.
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اأخطاء لغوية ببع�س الكلمات

ُي�صم  هناك كلمات كثرية يقع اخلطاأ يف حرفها الأول, فبع�صها 
اأوُله, وحقه الفتح, مثل:

ُترقوة, وُجوعان, وُحنجرة, وُخ�صلة.
فالأ�صل يف هذه الكلمات فتح احلرف الأول.

وهناك كلمات ُيك�صر احلرف الأول, وحقه الفتح, مثل:
�صا. اإِلية اخلروف, وِتذكار, وِترحال, وِجفن, ول ِحراك, وِعرق النِّ

وهناك اأخطاء �صرفية تتعلق ببنية الكلمة, مثل:
1- جمع ثدي على "اأّْثَداء", وال�صحيح: اأَْثٍد, وِثَداء.

2- احتار, وال�صحيح: َحار, اأو حَترّي.
َت�ّس. ا�س, اأو خُمْ �س, اأو اْخِت�صَ ائي, وال�صحيح: ُمَتَخ�صِّ 3- اأَِخ�صَّ

وهناك اأخطاء يف بع�س الرتاكيب مثل:
1- ينبغي عليك, وال�صواب: ينبغي لك.

2- تخّرج فالن من اجلامَعة, وال�صواب تخّرج يف اجلامعة.
3- كّلفته بالقيام, وال�صواب: كلفته القيام.

4- واراه الرتاب, وال�صواب: واراه يف الرتاب.

اأخطاء لغوية يف �سياغة بع�س اجلمل

وهناك اأخطاء يف �صياغة اجلمل, مثل:
1- "�صوف لن اأفعل كذا", وال�صواب لن اأفعل كذا؛ لأن لن تفيد 
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ال�صتقبال فال داعي ل�صتخدام كلمة "�صوف".
2- "اأيهما الأف�صل؟", وال�صواب: اأي الأمرين اأف�صل؟؛ لئال يعود 

ال�صمري على متاأخر لفًظا ورتبًة.
3- "هذه خام�س مرة", وال�صواب: هذه خام�صة مرة؛ لأن العدد 

اإذا �صيغ على وزن فاعل وجب مطابقته ملدلوله يف التذكري والتاأنيث.

اأخطاء لغوية �سائعة

- ُيقال عن ال�صيء ال�صهل: ب�صيط, وهذا خطاأ؛ لأن الب�صيط يعني 
الوا�صع, والَب�ْصط نقي�ُس القْب�س.

قال ابن منظور: "والَب�صيطة الأر�س العري�صة الوا�صعة".
2- ُيقال: هذا ُمْلِفٌت للنظر, وال�صحيح: لفت؛ لأن ا�صم الفاعل 

من الفعل: "َلَفت" هو: "لفت".
"�َصويًّا"  لأن  اأي: جمتمعني, وهذا خطاأ؛  �َصويًّا,  ُيقال: ذهبنا   -3
تعني متكاماًل, قال تعاىل: زب ڌ ڎ ڎ  ڈ رب  )مرمي: 1٧(, اأي: 

ُم�ْصَتوَي اخْلْلِق تاّمة, وال�صحيح: ذهبنا جميًعا.
َ فالٌن,  4- ُيقال: َتوّفى فالُن, ببناء الفعل للمعلوم, وال�صحيح: ُتويفِّ
ببناء الفعل للمجهول؛ لأن الذي َيَتوَفى الأنف�َس - اأي: فاعل الوفاة - هو 

اهلل - عز وجل - قال تعاىل: زب ٹ ٹ  ٹرب  )الزمر: 42(.
وكذلك, فال�صحيح يف ا�صتخدام �صيغة ا�صم الفاعل هو اأن تقول: 

ى. اهلل ُمَتويّف الأنف�ِس, ول تقل: فالُن ُمَتويِف, بل قل: فالُن ُمَتوفَّ
٥- "كلُّ عام واأنتم بخري" وال�صحيح "كلَّ عاٍم اأنتم بخري"؛ لأن 
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" يف العبارة اخلاطئة مبتداأ لي�س معه خرب, والواو ل تفيد معنى. "كلُّ
اأما العبارة ال�صحيحة "كلَّ عاٍم اأنتم بخري" فاإعرابها كالتايل:

الفتحة  ن�صبه  وعالمة  من�صوب,  زم��ان  ظرف  فيه  مفعول   : ك��لَّ
الظاهرة, وهو م�صاف.

عاٍم: م�صاف اإليه جمرور, وعالمة جره الك�صرة الظاهرة.
اأنتم: �صمري منف�صل مبني على ال�صكون يف حمل رفع مبتداأ.

بخري: الباء: حرف جر. خري: ا�صم جمرور, وعالمة جره الك�صرة, 
و�صبه اجلملة من اجلار واملجرور متعلق مبحذوف خرب.

من  اأما  عام",  كلَّ  بخري  "اأنتم  للجملة  الأ�صلي  فالرتكيب  اإذن, 
لفًظا  خربية  فهي  خربية,  جملة  فظاهرها  للعبارة  البالغية  الناحية 

اإن�صائية معنى؛ اإذ الغر�س منها الدعاء, والدعاء اإن�صاء طلبّي.
وهذا  "َمِلك"  اإىل  ن�صبًة  الن�صب  ه��ذا  ُي�صتخدم  "امَلَلِكّي"   -6

ا�صتخدام خاطئ, فالن�صب اإىل َمِلك هو: َمِلِكّي.
والغريب اأن ينت�صر هذا الن�صب انت�صاًرا وا�صًعا وكاأنه هو ال�صحيح, 

فَمَلِكّي ن�صبة اإىل َمَلك.
املهن  بقية  على  حافة" قيا�ًصا  "ال�صِّ حافة" وال�صحيح  ال�صَّ  -٧

جارة. نحو: التِّجارة, واحِلدادة, والنِّ
٨- "ما هو الإميان" ال�صمري هنا ل ي�صح وجوده؛ فال�صوؤال بعد 
ا يحتاج اإىل كلمة تكون هي  حذف اأداة ال�صتفهام يجب اأن يكون ناق�صً
الإجابة, فمثاًل: ما هو الإميان؟ عند حذف ال�صمري ت�صبح بقية �صيغة 
وخرًبا,  مبتداأ  تكون  لأن  ت�صلح  تامة  وهي جملة  الإمي��ان,  هو  ال�صوؤال: 
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فال�صحيح يف ال�صيغة ال�صتفهامية: ما الإميان؟
ٺ  زب  تعاىل:  كقوله  ال��ق��راآن  يف  وردت  ا�صتفهامات  ذل��ك  ويوؤيد 

ٺ ٺ رب  )القارعة: 2(, وكقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اأتدرون من املفل�س؟«.
: حرف عطف  ٩- "ثمَّ اأّما بعد" اخلطاأ فيها توايل ثّم, واأّما. فثمَّ
يفيد الرتتيب والرتاخي, واأّما: حرف �صرط غري جازم يفيد التف�صيل, 
ومعنى "اأّما بعد" يف هذا الرتكيب: مهما يكن من �صيء؛ لذا ل ي�صح اأن 

يتواىل احلرفان املت�صابهان يف املعنى.
وع�صر  الحتجاج,  ع�صر  يف  الأ�صلوب  هذا  مثل  يرد  مل  اإن��ه  ثم 
الحتجاج اإىل �صنة خم�صني ومائة من الهجرة يف احلا�صرة واإىل �صنة 

مائتني يف البادية, فهذا الأ�صلوب وهذا الرتكيب دخيل ول ي�صح.
1٠- "جئت لوحدي" فكلمة "وحدي, اأو وحَدك" تعرب – دائًما- 
حاًل من�صوبة, ول ي�صح يف احلال اأن تاأتي جمرورة؛ لأن احلال ف�صلة 

منت�صب, اإذن فال�صحيح "جئت وحدي" .
11- "ا�صاأل" وال�صحيح "�َصْل" اإل اإذا �ُصبقت بحرف فيجوز اأن 
تقول "وا�صاأل, اأو ثم ا�صاأل, اأو فا�صاأل" اأما اإذا مل ت�صبق بحرف فيجب 

اأن تقول: �َصْل. وهذا متقرر يف كالم املتقدمني من ع�صر الحتجاج.
12- "اأكّفاء" ملن اأراد اأن ي�صف الكْفَء, وال�صحيح "اأكْفاء" اأّما 

الأوىل فهي جمع كفيف, قال حافظ اإبراهيم على ل�صان اللغة العربية:
ولدُت وملا مل اأجد لعرائ�صي -• رجاًل واأكْفاًء واأدت بناتْي

وكْفُء جُتمع على "اأَْكَفاء, وِكَفاء".
ا�صم  �صيغة  على  لأنها  َدة"؛  "ُم�َصوَّ وال�صحيح  ة"  "ُم�ْصَودَّ  -13
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وزن  على  الثالثي  للمجهول  املبني  من  ي�صتق  املفعول  وا�صم  املفعول, 
َدْت.  �ُصوِّ مثل:  الثالثة,  على  الزائد  اأما  َمْقُتول..  ُقِتَل:  "َمْفُعول" نحو: 
امل�صارعة ميًما  بامل�صارع, ثم قلب حرف  بالإتيان  املفعول يكون  فا�صم 

َدٌة. ُد, فهي: ُم�َصوَّ َدْت, ُت�َصوَّ م�صمومة, ثم فتح ما قبل اآخره, فتكون: �ُصوِّ

الفروقات اللغوية بني لفظتني

- الفرق بني االإطناب واالإ�صهاب:
الإطناب هو ب�صط الكالم لتكثري الفائدة, وهو �صرب من البالغة, 

اأّما الإ�صهاب فهو �صعف.

- الفرق بني االإباء واالمتناع:
الإباء هو �صدة المتناع, فكل اإباء امتناع ولي�س اإباًء, ويدل عليه 
قوله تعاىل: زب پ پ پ ڀ ڀ ڀ رب  )التوبة: 32(, وقوله تعاىل: 
يف  المتناع  �صدة  هو  امل��راد  ف��اإن   ,)34 )البقرة:  رب  ے  ھ  ھ  زب 

املقامني.

- الفرق بني املحال واملمتنع:
املحال هو ما ل يجوز كونه ول ت�صوره, مثل قولنا: اجل�صم اأ�صود 
اأبي�س )يف حال واحدة(. واملمتنع هو ما ل يجوز كونه ويجوز ت�صوره يف 
الوهم, مثل قولنا للرجل: ع�س اأبًدا, فيكون هذا املمتنع؛ لأّن الرجل ل 

يعي�س اأبًدا مع جواز ت�صور ذلك يف الوهم.
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- الفرق بني اال�صتطاعة والقدرة:
اأوجب  ما  هي  والقدرة  للفعل,  اجل��وارح  انطباع  هي  ال�صتطاعة 
كون القادر عليه قادًرا؛ ولذلك ل يو�صف اهلل - تعاىل - باأنه م�صتطيع, 
ويو�صف باأنه قادر. وال�صتطاعة اأخ�س من القدرة, فكل م�صتطيع قادر 

ولي�س كل قادر مب�صتطيع.

- الفرق بني البيان والربهان وال�صلطان:
للنف�س  املعنى  اإظهار  هو  فالبيان  وتختلف حدودها.  نظائر,  هي 
نقي�صه,  واإف�صاد  املعنى  �صحة  اإظهار  هو  والربهان  نقي�صه,  كاإظهار 

وال�صلطان هو اإظهار ما يت�صلط به على نقي�س املعنى بالإبطال.

- الفرق بني الكذب واالإفك:
الإفك  اأّما  القبيح..  الفاح�س  وغري  القبيح  الفاح�س  منه  الكذب 

فهو الكذب الفاح�س القبيح, مثل: الكذب على اهلل ور�صوله.

- الفرق بني املدح والتقريظ والثناء:
وعك�صه  للحي,  اإّل  يكون  ل  والتقريظ  وامليت,  للحي  يكون  املدح 

التاأبني الذي ل يكون اإّل للميت, واأّما الثناء فهو تكرار املدح.

- الفرق بني االخت�صار واالإيجاز:
الخت�صار هو اإلقاوؤك ف�صول الألفاظ من الكالم املوؤلف من غري 
اأنه  اأي  كتاب فالن,  اخت�صر فالن  قد  يقولون:  ولهذا  اإخالل مبعانيه؛ 
اأّدى معانيه يف اأقل مما اأّداه املوؤلف. فالخت�صار اإذن يكون يف كالم قد 
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�صبق حدوثه وتاأليفه. الإيجاز هو اأن يبنى الكالم على قلة اللفظ وكرثة 
هذا  على  جعله  اإذا  اأي  كالمه,  يف  الرجل  اأوجز  مثاًل:  فيقال  املعاين, 
ره بعد  اإذا ق�صّ اأو كالم غريه فيعني  اإذا اخت�صر كالمه  اأّما  ال�صبيل.. 

اإطالة.

- الفرق بني االختيار واال�صطفاء:
خريه  اأو  احلقيقة  يف  فيه  ما  خري  اأخ��ذك  ال�صيء  اختيارك  اإن 
عندك, وال�صطفاء اأخذ ما ي�صفو منه, ثم كرث حتى ا�صتعمل اأحدهما 

مو�صع الآخر, وا�صُتعمل ال�صطفاء فيما ل �صفو له على احلقيقة.

- الفرق بني ال�صتم وال�ّصب:
ال�صتم هو تقبيح اأمر امل�صتوم بالقول, واأ�صله من ال�صتامة وهو قبح 
الوجه, ورجل �صتيم اأي قبيح الوجه.. اأّما ال�صب فهو الإطالة يف ال�صتم.

- الفرق بني االإح�صان والف�صل:
اإن الإح�صان قد يكون واجًبا وغري واجب, واأّما الف�صل فال يكون 

واجًبا على اأحد, واإمنا هو ما يتف�صل به من غري �صبب يوجبه.

- الفرق بني االإنعام واالإح�صان:
اإن الإنعام ل يكون اإل من املنعم على غريه؛ لأنه مت�صمن بال�صكر 
الذي يجب وجوب الدين, ويجوز اإح�صان الإن�صان اإىل نف�صه, تقول ملن 
يتعلم العلم اإنه يح�صن اإىل نف�صه, ول تقول منعم على نف�صه, والإح�صان 
ول  بال�صكر  والنعمة مت�صمنة  لنف�صه,  ويجوز احلامد  باحلمد  مت�صمن 
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ين ول يجوز اأن يوؤدي  يجوز �صكر ال�صاكر لنف�صه؛ لأنه يجري جمرى الدَّ
ين اإىل نف�صه. الإن�صان الدَّ

- الفرق بني اللوم والذم:
وتهجني  فعله  يف  ال�صرر  موقع  على  الفاعل  تنبيه  هو  اللوم  اإن 
طريقته فيه, وقد يكون اللوم على الفعل احل�صن كاللوم على ال�صخاء, 
ا يواجه به امللوم, والذم قد  والذم ل يكون اإل على القبيح, واللوم اأي�صً
اأو ذممته,  الطعام  وتقول حمدت هذا  دونه,  ويكون  املذموم  به  يواجه 

وهو ا�صتعارة ول ي�صتعار اللوم يف ذلك.

- الفرق بني اللوم والذم والعتاب والتريب:
اللوم هو تنبيه الفاعل على موقع ال�صرر يف فعله وتهجني طريقته 
اللوم  ال�صخاء.  على  كاللوم  احل�صن  الفعل  على  اللوم  يكون  وقد  فيه. 
يواجه به امللوم. الذم ل يكون اإّل على القبيح. وقد يواجه به املذموم وقد 
يقال يف غيبته. العتاب هو اخلطاب على ت�صييع حقوق املودة وال�صداقة 
ويف الإخالل بالزيارة اأو ترك امل�صاعدة وما ي�صبه ذلك. ول يكون اإّل ملن 
له �صلة من املودة.. واأّما الترثيب فهو التوبيخ والتعنيف ول يكون اإّل على 

فعل قبيح.

- الفرق بني اخلطاأ واخَلطاء:
ح�صًنا,  اأو  قبيًحا  ويكون  يق�صد  ما  خ��الف  اإ�صابة  هو  اخلطاأ 

واخلطاء هو تعمد اخلطاأ ول يكون اإّل يف القبيح.
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- الفرق بني االأبدي واالأزيل:
الأبدي هو امل�صاحب جلميع الأزمنة, حمققة كانت اأو مقدرة يف 
جانب امل�صتقبل اإىل غري النهاية. والأزيل هو امل�صاحب جلميع الثوابت 

امل�صتمرة الوجود يف الزمان.

- الفرق بني االإزالة والتنحية:
اإىل  الإزال��ة  هي  والتنحية  ال�صت,  اجلهات  اإىل  تكون  الإزال��ة  اإن 
جانب اليمني اأو ال�صمال اأو خلف اأو قدام, ول يقال ملا �صعد به اأو �صفل 
به نحي, واإمنا التنحية يف الأ�صل حت�صيل ال�صيء يف جانب ونحو ال�صيء 

جانبه.

- الفرق بني اخلطاأ واللحن:
اخلطاأ يكون يف القول والفعل. واأّما اللحن فال يكون اإّل يف القول. 

فنقول مثاًل: فالن حلن يف كالمه ول يقال )حلن يف فعله(.

- الفرق بني القراءة والتالوة:
اإّل  تكون  ل  والتالوة  ف�صاعًدا,  الواحدة  للكلمة  تكون  القراءة 
لكلمتني ف�صاعًدا؛ وذلك اأن الأ�صل يف التالوة هو اتباع ال�صيء بال�صيء. 
ا, ول تكون  يقال تاله اأي تبعه. فتكون التالوة يف الكلمة يتبع بع�صها بع�صً

يف الكلمة الواحدة.

- الفرق بني الركون وال�صكون:
اإن الركون هو ال�صكون اإىل ال�صيء باحلب له والإن�صاف اإليه ونقي�صه 

النفور عنه, وال�صكون خالف احلركة, واإمنا ي�صتعمل يف غريه جماًزا.
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- الفرق بني اال�صم ال�صرعي واال�صم العريف:
اأو  به فعل  اللغة ف�صمي  اأ�صله يف  نقل عن  ال�صرعي هو ما  ال�صم 
حكم حدث يف ال�صرع, مثل: ال�صالة والزكاة وال�صوم والكفر والإميان 
والإ�صالم, وكانت هذه الأ�صماء تطلق قبل ال�صرع على اأ�صياء كال�صالة 
ال�صرعي حتى  ا�صتعمالها يف معناها  الدعاء.. ثم كرث  اأن معناها  على 
جم��اًزا.  الدعاء  وه��و  الأ�صلي,  معناها  على  للدللة  ت�صتعمل  �صارت 
وال�صم العريف هو ما نقل عن معناه بعرف ال�صتعمال مثل قولنا: داّبة.

اأي مي�صي  الأر���س,  ا�صًما لكل ما يدّب على  حيث كان يف الأ�صل 
عليها.. ثم �صار يف العرف ا�صًما لبع�س ما يدّب وهو بع�س احليوان.

- الفرق بني القدر والق�صاء:
امل��وج��ودات  جلميع  العقلية  ال�صور  وج��ود  ع��ن  ع��ب��ارة  الق�صاء 
بال  الأكمل  الوجه  على  العقلي  العامل  يف  اإياها   - �صبحانه   - باإبداعه 
زمان على ترتيبها الطويل الذي هو؛ باعتبار �صل�صلة العلل واملعلومات. 
مقارنة  بح�صب  واملعدات  الزمانيات  �صل�صلة  باعتبار  الذي  والعر�صي 
تعاىل:  قال  كما  الزمان,  اأج��زاء  اأف��راد  املنت�صرة يف  الطبيعة   جزئيات 
عن  عبارة  والقدر   .)21 )احلجر:  رب  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  زب 
اجلزئي  الوجه  على  الفلكي  النف�صي  العامل  املوجودات يف  ثبوت جميع 
اأ�صبابها  اإىل  م�صتندة  ال�صخ�صية,  اخلارجية  مواردها  يف  ملا  مطابقة 
 :  - وجل  عز   - قال  كما  املعينة,  لأوقاتها  لزمة  بها,  واجبة   اجلزئية 

زب ڍ ڍ ڌڌڎ رب  )احلجر: 21(.
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فروق لغوية

- الفرق بني ال�صعود واالرتفاع:
اإن ال�صعود مق�صور على الرتفاع يف املكان, ول ي�صتعمل يف غريه, 
اأمره, والرتفاع والعلو  ويقال �صعد يف ال�صلم والدرجة, ول يقال �صعد 
ا هو الذهاب اإىل فوق فقط,  ي�صرتط فيهما جميع ذلك, وال�صعود اأي�صً

ولي�س الرتفاع.

- الفرق بني الفطنة والذكاء:
الفطنة هي �صد الغفلة, ورجل مغفل اأي ل فطنة له. والذكاء هو 
متام الفطنة ويقال: ذكت النار اأي مت ا�صتعالها. و�صميت ال�صم�س ذكاًء 
لتمام نورها. والتذكية متام الذبح. ففي الذكاء معنى زائد على الفطنة.

- الفرق بني الفطنة والكْي�س:
الكْي�س هو �صرعة احلركة يف الأمور والأخذ فيما يعني منها دون 
اأو اللتفات اإىل ما  اإذا كان ي�صرع الأخذ  �س  ما ل يعني, يقال: رجل كيِّ

يعنيه اأو يهمه ويرتك الف�صول, اأي ما ل يعنيه.

- الفرق بني اال�صتماع وال�صمع:
ال�صتماع هو ال�صتفادة من امل�صموع بالإ�صغاء اإليه لفهم ما يقال, 

ا ا�صم الآلة التي ي�صمع بها. وال�صمع هو اإدراك امل�صموع وهو اأي�صً
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- الن�صيان وال�صهو:
الن�صيان يكون عّما كان, فتقول: ن�صيت ما عرفته ول تقول �صهوت 
ال�صجود يف  ال�صهو يكون عّما مل يكن, فتقول: �صهوت عن  عما عرفته. 

ال�صالة.

- الفرق بني الظن وال�صك:
الظن رجحان اأحد طريف التجويز. ويجوز اأن يقال اإّن الظن قوة 
املعنى يف النف�س من غري بلوغ حال الثقة الثابتة. وال�صك ا�صتواء طريف 

التجويز؛ لأن ال�صك هو اجتماع �صيئني يف العقل.

- الفرق بني املوت والقتل:
الِبْنَية احليوانية. ويقال ملن حب�س الإن�صان حتى  القتل هو نق�س 
ميوت: اإَنه قتله على �صبيل ال�صتعارة؛ لأَنّه مل ينق�س البنية. واأّما املوت 

فهو ينفي احلياة مع �صالمة البنية, ول يكون اإّل من فعل اهلل.

- الفرق بني الوَهن وال�صعف:
الوهن هو اأن يفعل الإن�صان فعل ال�صعيف, فنقول: وهن فالن يف 

زب ھ ھ ھ  تعاىل:   ال�صعيف, ومنه قوله  اأْخَذ  اأخذ فيه  اإذا  الأمر 
ے ے ۓ رب  )اآل عمران: 13٩(, اأي ل تفعلوا اأفعال ال�صعفاء 
واأنتم الأقوياء. وال�صعف هو �صد القوة وهو من فعل اهلل - تعاىل - كما 

اأّن القوة من فعل اهلل.
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- الفرق بني الفناء والنفاد:
النفاد هو فناء اآخر ال�صيء بعد فناء اأوله, ول ي�صتعمل فيما يفنى 
جملة اأوله مع اآخره يف اآن واحد؛ ولذا يقال: فناء العامل ول يقال نفاد 

العامل, ويقال: نفاد الزاد ول يقال فناوؤه.

- الفرق بني ال�صجاعة والب�صالة:
ال�صجاعة هي اجلراأة, وال�صجاع هو اجلريء املقدام يف احلرب 
فكان  احل��رام,  هو  اللغة  يف  الَب�ْصل  من  والب�صالة  قوًيا.  اأو  كان  �صعيًفا 

البا�صل حرام اأن ي�صاب يف احلرب مبكروه ل�صدته فيها وقوته.

- الفرق بني القدمي والعتيق:
ول  اأق��دم من دخ��ول علّي,  ال��دار  اأحمد  اإّن دخ��ول  يقال:  القدمي 
يقال اأعتق منه. والعتيق هو الذي يدرك حديث جن�صه, فيكون بالن�صبة 
اإليه عتيًقا, واأن يكون �صيًئا يطول مكثه ويبقى اأكرث مما يبقى اأمثاله مع 
تاأثري الزمان فيه, في�صمى عتيًقا؛ ولهذا يقال اإّن ال�صماء عتيقة واإن طال 
مكثها؛ لأّن الزمان ل يوؤثر فيها ول يوجد من جن�صها ما تكون بالن�صبة 

اإليه عتيًقا.

- الفرق بني احل�صد والغبط:
الغبط هو اأن تتمنى اأن يكون مثل حال املغبوط لك ول تريد زواله 
عنه. احل�صد هو اأن تتمنى اأن تكون حاله لك واأن يزول ما عنده؛ ولهذا 

ُذمَّ احل�صد ومل ُيَّذم الغبط.
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- الفرق بني املعاداة واملخا�صمة:

اأفعال القلوب.  املخا�صمة هي من قبيل القول, واملعاداة هي من 
ويجوز اأن يخا�صم الإن�صان غريه من غري اأن يعاديه, ويجوز اأن يعاديه 

ول يخا�صمه.

- الفرق بني اال�صطراب واحلركة:

ال�صطراب هو حركات متوالية يف جهتني خمتلفتني, وهو افتعال 
ا, ول يكون  َرَب, ويقال: ا�صطرب ال�صيء كاأّن بع�صه �صرب بع�صً من �صَ
احلركة  واأّم��ا  ال�صفينة,  ا�صطربت  فيقال:  مكروًها.  اإّل  ال�صطراب 

فلي�صت مكروهة.

- الفرق بني القط والقد:

ا, والقد هو القطع طوًل. وكل �صيء قطعته  القط هو القطع َعْر�صً
طوًل فقد قددته.

والنق�صان: البخ�س  بني  • الفرق 

البخ�س هو النق�س بالظلم, والنق�صان يكون بالظلم وغريه.

واالأمل: العذاب  بني  • الفرق 

العذاب هو الأمل امل�صتمر, والأمل قد يكون م�صتمًرا وغري م�صتمر, 
فمثاًل: قر�صة البعو�صة اأمل ولي�صت عذاًبا, ولكن اإن ا�صتمر ذلك تقول: 

عّذبني البعو�س الليلة؛ فكل عذاب اأمل ولي�س كل اأمل عذاًبا.
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اأو�ساف العرب يف ما ي�ستهيه الإن�سان

تفرق العرب يف ال�صهوات:
فيقولون فالن جائع اإىل اخلبز,

َقِرم اإىل اللحم,
َعْط�صان اإىل املاء,
َعْيمان اإىل الّلنب,

َبِرد اإىل التمر,
َجِعم اإىل الفاكهة.

تعبريات لغوية

- حياك اهلل وبياك: من عبارات التحية وال�صالم عند العرب يف 
اإن لكلمة حياك معاين عدة,  الأنباري:  ابن  اجلاهلية والإ�صالم. يقول 
ومنها  عليك,  اهلل  �صلم  اأي  ال�صالم,  وهي  التحية,  من  حياك,  منها: 

اأبقاك.
واأما بياك, فقيل اإنها تعني: بواأك اهلل منزًل مرتفًعا.. وقد تركت 
العرب الهمزة, وبدلوا من الواو ياء ليزدوج الكالم, فتكون بياك على 

وزن َحياك.
- بي�صة الديك: تعبري ي�صرب به املثل يف ال�صيء يكون مرة واحدة 
اإل مرة واحدة.  اأي مل يحدث  الديك,  لها. فيقال: هذا بي�صة  ثانية  ل 

ويقال اإن الديك يبي�س يف عمره مرة واحدة ل يكون لها اأخت!
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- ليت �صعري: عبارة عربية قدمية, ا�صتعملتها العرب منذ الع�صر 
اجلاهلي, عندما تتمنى العلم ب�صيء تود اأن تعرفه.

- الرجبان: رجب و�صعبان.
- البحران: بحر العرب وبحر الروم )البحر املتو�صط(.

- ال�صيخان: البخاري وم�صلم.
- القريتان: مكة والطائف.
- الغدوان: الغداء والع�صاء.

- الطائيان: البحرتي واأبو متام.
- احلكمان: اأبو مو�صى الأ�صعري وعمرو بن العا�س.

- الرحلتان: رحلة ال�صتاء ورحلة ال�صيف.)كما حكى القراآن(.

جماعات الإبل

اإذا كانت جماعة الإبل ما بني الثالثة اإىل الع�صرة, فهي: ذود.
اإذا كانت ما بني الع�صرة اإىل الأربعني, فهي: �صرمة.

فاإذا بلغت الأربعني, فهي: هجمة.
فاإذا بلغت ال�صتني, فهي: عكرة.
فاإذا بلغت املائة, فهي: عكنان.
فاإذا بلغت الألف, فهي: خطر.
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جمع ل واحد له من لفظه

- اخليل. - الن�صاء. 
- املعايب. - الغنم.   

- ال�صماطيط )الثياب املحرقة( - املحا�صن.  
- العامل. - الأبابيل. 
-  النفر. - الإبل.   
- امل�صام. - الرهط. 

- العباديد )النا�س اأو اخليل املتفرقة( - املمادح. 
- العوذ )الظباء(.- اجلي�س.  
- امل�صاوي. - املع�صر.  
- املداكري. - الثلة.    

- مراق البطن )ما لن منه ورق(. - املقابح. 
- ال�صور )جمتمع النخل(.- النغم.

احلـــركات

- الريح: حركة الهواء. - اخلفقان: حركة القلب. 
- املوج: حركة املاء. - النب�س: حركة العرق.   

- الزلزلة: حركة الأر�س. - الختالج: حركة العني. 
يف  اجلنني  حركة  الرت��ك��ا���س:   - الفري�صة.   حركة  - الرت��ع��اد: 

البطن.
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- الرتعا�س: حركة اليد.  - النو�س: حركة الغ�صن بالريح.
- الدماء: حركة القتل. - اللهب: حركة النار. 

ال�سحك ومراتبه

التب�صم: اأول مراتب ال�صحك. 
ثم الإهال�س: وهو اإخفاوؤه. 

ثم الفرتار والنكالل: وهما ال�صحك احل�صن. 
ثم الكتكتة: اأ�صد منهما. 

ثم  الطخطخة,  ثم  ال�صتغراب,  ثم  الكركرة,  ثم  القهقهة,  ثم 
الإهزاق والزهزقة. 

ال�سرب باليد

فهو:  الراأ�س,  - على مقدم  اليد  وهي   - الراح  ال�صرب  كان  اإذا 
�صقع. 

واإذا كان على القفا, فهو: �صفع. 
واإذا كان على الوجه: فهو: �صك.

واإذا كان على اخلد بب�صط الكف, فهو: لطم. 
واإذا كان بقب�صها, فهو: لكم. 

واإذا كان بكلتا اليدين, فهو: لدم. 
واإذا كان على الذقن واحلنك, فهو: وهز. 
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واإذا كان على اجلنب, فهو: وخز.
واإذا كان على ال�صدر والبطن, فهو: وكز.

العبو�س ومراتبه

اإذا زوى الرجل ما بني عينيه, فهو قاطب وعاب�س. 
فاإذا ك�صر عن اأنيابه مع العبو�س, فهو كالح. 

فاإذا زاد عبو�صه, فهو با�صر ومكفهر. 
فاإذا كان عبو�صه, من الهم, فهو �صاهم. 

فاإذا كان عبو�صه من الغيظ, وكان مع ذلك منتفًخا, فهو مربطم. 

الغ�سب ومراتبه

اأول مراتب الغ�صب: ال�صخط, وهو خالف الر�صا. 
ثم الآخر نطام, وهو الغ�صب مع تكرب ورفع راأ�س. 

ثم الربطمة, وهي غ�صب مع عبو�س وانتفاخ. 
ثم الغيظ, وهو غ�صب كامن للعاجز عن الت�صفي. 

بالذي غاظه ويهم  الإن�صان فيتحر�س  يغتاظ  اأن  ثم احلرد, وهو 
به. 

ثم احلق, وهو �صدة الغتياظ مع احلقد. 
ثم الختالط, وهو اأ�صد الغ�صب. 
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الف�ساحة وحّدة الل�سان

ذرب  فهو:  الكالم,  على  ق��ادًرا  الل�صان,  حاد  الرجل  كان  اإذا   -
الل�صان, وفتيق الل�صان. 

- فاإذا كان جيد الل�صان, فهو َل�ِصن. 
- فاإذا كان ي�صع ل�صانه حيث اأراد, فهو ذليق. 
- فاإذا كان ف�صيًحا بني اللهجة, فهو حدايف. 

- فاإذا كان مع حدة ل�صانه بليًغا, فهو م�صالق. 
- فاإذا كان ل تعرت�س ل�صانه عقدة ول ي�صوب بيانه عجمة, فهو 

م�صقع. 
- فاإذا كان خطيب القوم واملتكلم عنهم, فهو: مدرة. 

فوارق لفظية

- الفرق بني ال�صكينة والوقار: ال�صكينة هي مفارقة ال�صطراب 
عند الغ�صب واخلوف. الوقار هو الهدوء و�صكون الأطراف وقلة احلركة 

يف املجل�س. 
- الفرق بني الرياء والنفاق: النفاق هو اإظهار الإميان مع اإ�صرار 
الكفر. والرياء اإظهار جميل الفعل؛ رغبًة يف حمد النا�س وثنائهم, ل يف 

ثواب اهلل – تعاىل -, فلي�س الرياء من النفاق يف �صيء. 
- الفرق بني الظل والفيء: الظل يكون لياًل ونهاًرا, اأما الفيء فال 

يكون اإل نهاًرا.
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الطاعة,  اإىل  الرجوع  هي  الإنابة  والإنابة:  الرجوع  بني  الفرق   -
يقال: تاب واأناب.. اأما الرجوع فهو امل�صري على املو�صع الذي كان فيه 

املرء من قبل. 
- الفرق بني الهبوط والنزول: الهبوط نزول يعقبه اإقامة, كقوله 
اإىل  اجلنة  من  اأي   ,)3٨ )البقرة:  رب  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل: 

الأر�س..اأما النزول فال يتبعه ا�صتقرار اأو مقام. 
- الفرق بني الغ�صب وال�صخط: الغ�صب يكون من ال�صغري على 
الكبري, ومن الكبري على ال�صغري.. اأما ال�صخط فال يكون اإل من الكبري 

على ال�صغري.
ل  اجلزء  بينما  ينق�صم,  البع�س  واجل��زء:  البع�س  بني  الفرق   -

ينق�صم. واجلزء يقت�صي جمًعا, والبع�س يقت�صي كاًل.
عف يكون يف اجل�صد خا�صة,  عف: ال�صُ عف وال�صَ - الفرق بني ال�صُ
عف فيكون يف اجل�صد وغريه, كالراأي والعقل, فيقال: يف راأيه  اأما ال�صَ

عف.  عف, ول يقال: يف راأيه �صُ �صَ
الت�صنيف  من  اأعم  التاأليف  والت�صنيف:  التاأليف  بني  الفرق   -

واأ�صمل, اأما الت�صنيف فهو تاأليف �صنف من العلم اأو فرع منه معني. 
- الفرق بني الدين وامللة: امللة ا�صم جلملة ال�صريعة, والدين ا�صم 
ملا عليه كل واحد من اأهلها. والدين ما يذهب اإليه الإن�صان ويعتقد اأنه 
يقربه اإىل اهلل واإن مل يكن فيه �صرائع, مثل اأديان اأهل اأ�صر. وامللة ا�صم 

لل�صرائع مع الإقرار باهلل. فكل ملٍة دين, ولي�س كل دين ملة. 
- الفرق بني امل�صهور واملعروف: امل�صهور هو املعروف عند اجلماعة 
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يقال: هذا معروف عند  واحد.  واإن عرفه  واملعروف معروف  الكثرية, 
زيد, ول يقال: م�صهور عنده, ولكن م�صهور عند القوم. 

ما  هو  والأمل  الأمل.  من  اأعم  الوجع  والوجع:  الأمل  بني  الفرق   -
يلحقه بك غريك, والوجع ما يلحقك من  قبل نف�صك ومن قبل غريك. 
- الفرق بني الأمني واملاأمون: الأمني هو الثقة يف نف�صه, واملاأمون 

الذي ياأمنه غريه. 
- الفرق بني الهم والغم هو: الهم: الفكر يف اإزالة ال�صيء املكروه 
معنى  والغم  �صيء.  يف  الغم  من  هو  ولي�س  املحبوب,  ال�صيء  واجتالب 

ينقب�س القلب معه, ويكون لوقوع �صرٍر قد كان, اأو توقع �صرٍر يكون. 
اأو  الإنظار يكون مقروًنا مبقداٍر  الإمهال والإنظار:  الفرق بني   -

وقٍت معني.. اأما الإمهار فهو مبهم وغري مقرون مبقدار.
الظاهرة  النعمة  هي  النعماء  والنعماء:  النعمة  بني  الفرق   -

الوا�صحة, اأما النعمة فقد تكون خافية, فال ت�صّمى نعماء. 
العك�س, وقد  ولي�س  لهٍو هو لعب,  واللعب: كل  اللهو  الفرق بني   -
يكون اللعب للتاأديب والتعلم, كاللعب بال�صطرجن وغريه, ول يقال لذلك 
لهو؛ لأن اللهو هو لعب ل يعقبه نفع, و�صمي لهًوا لأنه يلهي املرء وي�صغله 

عما يعنيه. 
- الفرق بني ال�صرعة والعجلة: ال�صرعة هي التقدم فيما ينبغي اأن 
يتقدم فيه, وهي حممودة, ونقي�صها مذموم وهو الإبطاء. والعجلة هي 
يتقدم فيه, وهي مذمومة, ونقي�صها حممود  اأن  ينبغي  التقدم فيما ل 
وهو الأناة. ول ينطبق هذا على قول اهلل - تعاىل - على ل�صان مو�صى 
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- عليه ال�صالم - يف القراآن الكرمي: زب ھ ھ  ھ ے رب )طه: 
٨4(, فاإن ذلك معناه: اأ�صرعت ملر�صاتك. 

- الفرق بني ال�صب وال�صتم: ال�صب هو الإ�صهاب يف ال�صتم والإطالة 
ال�صتامة  من  واأ�صله  بالقول,  امل�صتوم  اأمر  تقبيح  فهو  ال�صتم  اأما  فيه.. 

وهي قبح الوجه. 
- الفرق بني ال�صحة والعافية: ال�صحة اأعم من العافية.. ويقال 
رجل �صحيح واآلة �صحيحة وخ�صبة �صحيحة, اإذا كانت ملتئمة ل ك�صر 

فيها, ول يقال اآلة معافاة اأو خ�صبة معافاة. 
- الفرق بني الأملعي واللوذعي: اللوذعي هو اخلفيف الظريف.. 
والأملعي هو الفطن الذكي, الذي يتبني عواقب الأمور باأدنى ملحة تلوح 

له. 
القلب,  اأف��ع��ال  من  اخل�صوع  واخل�صوع:  اخل�صوع  بني  الفرق   -
واخل�صوع من اأفعال البدن واأع�صائه.. ويف اخل�صوع يعتقد اخلا�صع اأن 
املخ�صوع له اأعظم واأعلى منه؛ ولذلك ي�صاحبه خوف, اأما اخل�صوع فقد 

يكون هناك تكلف دون خوف. 

الكثري من الأ�سياء

- اجلفاف: ال�صعر الكثري.  - الدثر: املال الكثري.  
- احل�صبلة: العيال الكثرية.  - العرج: الإبل الكثرية.  
- اجلبل: اجلماعة الكثرية.  - الديلم: النمل الكثري.   

- الغمر: املاء الكثري.   - املجر: اجلي�س الكثري.  
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- الكلعة: الغنم الكثرية.  - الغيطل: ال�صجر الكثري.  
- احلري: الأهل واملال الكثري. 

اأ�سماء ال�سحراء

اأ�صماء ال�صحراء هي:
- الفالة. - املفازة.  - البادية. 

- الدهناء. - الفيفاء.  - الدوية. 
- املنهل. - امَلجَهل.  - ال�صربّية.  - املروراة. 

اأ�سماء املنزل

املن�زل ه�و:
- املغنى. - املثوى.  - امل�صكن. 

- امل�صهد. - النادي.  - املُتبواأ.  

- املو�صم. - املجمع.  - امَلعان.  
- املُعر�س. - املنتدى.   

اأ�سماء الإبل

هذه بع�س اأ�صماء الإبل جُمتمعة, والناقة, واجلمل:
الفر�س. املر�صال.  الذمول.  اخلور.   النوق. 
امل�صدم. القرا�صية.  البهارز.  الذود.   الع�صار. 
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ال�صملة. الركاب.  اجلرجور.  الهجمة.  
اجل�صرة.  العكر.   النياق.   ال�صناد.  

العرج.  ال�صول.   النعم.   القدم.  
العي�س.  الهنيدة.  خطر.   اليعمالت. 
الربك.  الإفال.   الن�صو.   ال�صع�صعانات. 
احل�صو.  الناب.   النياف.  ال�صهبة.  

ال�صدقم.  املرقال   العيهم.  الأذم.  
الناعج.  اجللة.   املطي.   املتلية.  

عكنان.   الفنيق.  

اأ�سماء املطر

- احلياء. - الرحع.  - اليعول.  - الغيث.  
- احلري�صة. - النف�صة.  -الّر�صدة.   - الويل.  

- العز. - اجلود.  - العباب.  - ال�صاحية. 
- الوابل. - الهيمة.  - الغبية.  - الرهمة. 

- الذهاب. - اجلدا.  - الهطل.  - الودق.  

- احلف�صة. - الغدق.  - العني.  - البغاق. 
- ال�صابيب. - التهات.  - ال�صحيفة.  - املرثمن. 
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اأ�سماء املوت والقرب

امللوت هو:
- املنون. - احلتف.  - احِلمام. 
- الثبور. - املنية.  - الردى.  

ا الهالك(. - التباب )والتباب اأي�صً

القبلر هلو:
- اجلدث. - ال�صريح.  - الرم�س.  

اأ�سماء الدروع

ن�صج داود. ال�صوابغ.  احل�صداء. 
اخلدباء. ال�صابل.  الزغف.  

اجُلنة. القمي�س.  الدري�س.  
ال�صربال. الذائل.   الَيلب.  

امل�صاعفة. ور.  ال�صنَّ ال�صرد.  
الدل�س. الف�صفا�صة.  الالمة.  

املو�صونة. ال�صليل.  الق�صاء.  
امل�صرودة. املجدولة. 
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اأ�سماء الذهب والف�سة

اللذهلب هلو:
- الإبريز. - التِّرب.  - الع�صجد. 

- الزخرف. - الُن�صار.  - الُعقيان.  - الزرياب. 

اأما الف�صلة فلهلي:
- الَوِرق. - اللُّجني. 

اأ�سماء الِكربرْ - اأعاذنا اهلل منه -

الِكب��ر ه��و:
- التغُطر�س . - الَزْهو.  - الُعْجب.   

يه. - التِّ ف.   - التعرْتُ - اخُليالء. 
- اخلال. لف.    - ال�صِّ

القطع واأنواعه

يق��ال:
القلم. • برى 
اللحم. • حزَّ 

العنب. • قطف 
ال�صجر. • ع�صد 
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النعل. • حذا 

ال�صني. • قدا 
احلبل. • حذق 
اجليب. • جاب 
ال�صوف. • جّز 
ال�صعر. • ق�س 
احلديد. • فلح 
الثوب. • قطع 

طب. الرَّ النبات  • خ�صد 
الياب�س. النبات  • ح�صد 

النخل. • جرم 
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ن�ساطات واأفكار وطرق 
لن�سر اخلري

واخل���ريات،  بالكنوز  مليء  بحر  كلها مبثابة  وال���رب،  وال��دع��وة  اخل��ري 
ترمي فيه �شباك اخلري فرجع لك باأ�شماك الرب.

وهكذا، يف كل �شوؤون حياتنا، لو ق�شدنا اخلري وطلبناه لأعطانا اهلل 
من بركات الأر�ض وال�شماء.

لذا.. كانت هذه الفقرة مبثابة الدال على اخلري، واملوّجه اإليه، واحلاّث 
عليه.
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)140( ن�ساًطا اإيجابًيا للفرد امل�سلم

اإليك اأخي احلبيب هذه الأن�شطة املفيدة؛ لتكون اأكرث اإيجابية 
يف احلياة، ومنها:

1- قراءة جزٍء من القراآن يومًيا.
2- امل�صاركة يف بناء م�صجد.

3- كفالة يتيم.
4- حفر بئر.

٥- ا�صتقطاع �صهري لإحدى املوؤ�ص�صات الدعوية.
6- م�صاعدة اأ�صرة حمتاجة.

٧- قراءة كتب تربوية ودعوية.
٨- جل�صة اأ�صبوعية للمناق�صة واحلوار.

٩- التعرف على اأ�صدقاء جدد.
1٠- امل�صي �صاعة يومًيا.

11- الت�صال ال�صهري على الأهل والأ�صدقاء.
12- ِذكر اهلل – تعاىل - بعد �صالة ال�صبح.

13- ن�صاط اأ�صبوعي ترفيهي.
14- لقاء مع داعية مبارك.

1٥- جل�صة تاأليف كتاب.
16- زيارة املقابر مرة يف ال�صهر.
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1٧- اإعداد وليمة للفقراء مع ن�صاط دعوي.
1٨- زيارة جمعية خريية.

1٩- قراءة يف املكتبة.
2٠- جماورة امل�صجد �صاعة يف الأ�صبوع.

21- م�صي جماعي مع من حتب مع التحدث يف م�صاريع اخلري.
22- ح�صور در�س تربوي اأ�صبوعي.

23- اإعداد رحلة ل�صغار العائلة.
24- ح�صور دورة تدريبية.

2٥- ال�صالة يف امل�صجد جماعة.
26- ر�صالة اأخوية عرب الهاتف النقال.

2٧- فعل خري اأو عطاء جديد يوميًّا.
2٨- ا�صت�صافة داعية ناجح واأخذ جتربته.

2٩- �صدقة يف بداية اليوم.
3٠- َتَفّكر �صاعة.

31- اإعطاء هدية للوالدين.
32- كتابة مقال اأ�صبوعي يف اإحدى املجالت الأ�صبوعية.

33- ال�صتعداد لل�صالة.
34- عيادة مري�س.

3٥- عمرة يف رم�صان.
36- التحلي بخلق جديد.

www.alukah.net



477 فيافي الفقرات الثقافية

3٧- ال�صتماع لإذاعة القراآن الكرمي.
3٨- ح�صور در�س فقهي.

3٩- قراءة �صورة من القراآن مع تف�صريها.
4٠- قيام ليلة اأ�صبوعيًّا.

41- �صماع ق�ص�س الأنبياء.
42- قراءة ال�صرية النبوية.

43- حفظ الأربعني النووية.
44- امل�صاركة مب�صابقة القراآن الكرمي.
4٥- قراءة كتاب يف التاريخ الإ�صالمي.

46- الدعاء بظهر الغيب لإخوانك امل�صلمني.
4٧- �صيام يوم يف �صبيل اهلل.

4٨- ل�صق عبارات وعظية ودعوية يف اأماكن متفرقة.
4٩- اتباع جنازة مع العتبار.

٥٠- اإلقاء خاطرة على الأ�صدقاء.
٥1- قول اأذكار بداية اليوم ونهايته.

٥2- حفظ اأحاديث خمتارة وتطبيقها.
٥3- توفري مبلغ من املال للطوارئ.

٥4- الت�صدق بجزء من الدخل ال�صهري. 
٥٥- فتح م�صروع �صغري لزيادة الدخل ال�صنوي.

٥6- كتابة اأفكار لزيادة الدخل ال�صهري.
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٥٧- عمل برنامج اإذاعي.
٥٨- اإلقاء موعظة يف امل�صجد.

٥٩- ختم اليوم ب�صدقة.
6٠- زيارة عائلية هادفة.

61- الإهداء يف املنا�صبات.
62- طباعة م�صحف مرتجم.

63- اإماطة الأذى عن الطريق.
64- الت�صال ب�صديق وعر�س امل�صاعدة عليه.

6٥- توزيع الطعام على الفقراء.
66- جمع التربعات مل�صروع خريي.

6٧- �صالة ال�صحى.
6٨- الت�صدق باخلفاء.

6٩- اأداء �صالة الوتر قبل النوم.
٧٠- جمع املالب�س القدمية والت�صدق بها.

٧1- النوم على طهارة.
٧2- م�صاعدة �صخ�س دون �صابق معرفة.

٧3- اإجابة دعوة ل�صديق اأو قريب.
٧4- تعليم اخلادم بع�س تعاليم الإ�صالم. 

٧٥- هدية لتاأليف القلوب.
مبكتب  وال�صتعانة  امل�صلمني  غري  لدعوة  �صاعة  تخ�صي�س   -٧6
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اجلاليات. 
٧٧- التربع بالدم مع الحت�صاب.

٧٨- ال�صتغفار "1٠٠" مرة يومًيا. 
٧٩- �صراء مالب�س العيد للفقراء. 

٨٠- جتاوز عن الدين.
٨1- الدعاء ملري�س بال�صفاء. 

٨2- دعوة الأ�صدقاء لالإفطار. 
٨3- حفظ �صورة امللك.

٨4- ال�صتغفار للموؤمنني واملوؤمنات.
٨٥- التب�صم يف وجه كل من تلقاه.

٨6- توزيع اأ�صرطة خمتارة بعناية على جماعة امل�صجد.
٨٧- �صماع الأنا�صيد الإ�صالمية الهادفة.

٨٨- الذهاب اإىل مطعم مع �صخ�س بق�صد الدعوة.
٨٩- تخ�صي�س اأ�صبوع للتنظيم والرتتيب.

٩٠- تو�صيل م�صافر وم�صاعدته وتوديعه.
٩1- كرثة ال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم اجلمعة.

٩2- اإكرام ال�صيف.
٩3- قراءة �صورة الكهف يوم اجلمعة.

٩4- �صراء عطر واإهداوؤه ملن حتب.
٩٥- قول جزاك اهلل خرًيا ملن اأ�صدى اإليك معروًفا.
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٩6- قول اإين اأحبك يف اهلل ملن لقيته.
٩٧- التطوع يف موؤ�ص�صة خريية.

٩٨- �صماع حما�صرة علمية اأو فكرية.
٩٩- الإعالن عن در�س اأو ندوة اأو من�صط دعوي.

1٠٠- زيارة م�صجد الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص مرة يف ال�صنة.
1٠1- و�صع و�صائل جديدة لل�صعادة اليومية.

1٠2- الن�صغال طوال اليوم ب�)�صبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإل 
اهلل واهلل اأكرب(.

1٠3- ا�صت�صحاب نية اخلري يومًيا.
1٠4- الرتديد مع الأذان.

1٠٥- زيارة اأخ لك يف اهلل.
1٠6- الدللة على اخلري.

1٠٧- حفظ �صيء حمدد من القراآن.
1٠٨- تاأدية ال�صنن القبلية والبعدية لل�صالة املفرو�صة.

1٠٩- تتبع اأخبار امل�صلمني يف العامل مع الدعاء لهم.
11٠- م�صاحبة ال�صاحلني.

111- اإكرام اجلار.
112- التعرف على اأهل اخلري.

113- الهتمام بال�صمت الإ�صالمي واملظهر اجلميل.
114- الهتمام بال�صحة اجل�صدية.
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11٥- املحافظة على الو�صوء وجتديده لكل �صالة.
116- اإفطار �صائم.

11٧- تقدمي فكرة اأو اقرتاح لالآخرين. 
11٨- اإحياء �صنة من�صية.

11٩- ا�صتعمال الطيب.
12٠- تعليم القراآن الكرمي.

121- حما�صبة النف�س.
122- �صفاعة ح�صنة.

123- ق�صاء دين.
124- تقدمي ن�صيحة.

12٥- ترويح على النف�س.
126- �صلة رحم.

12٧- اإف�صاء ال�صالم.
12٨- ن�صرة مظلوم.

12٩- ن�صر الدعوة يف اأو�صاط النا�س.
13٠- تغيري منكر ظاهر.

131- تخطيط مل�صروع دعوي اأو خريي.
132- تنظيم وقتك اليومي.

133- اإطعام م�صكني.
134- تزويج رجل �صالح.
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13٥- تنفي�س كربة.
136- تذكري غافل.
13٧- تعليم جاهل.
13٨- اإ�صباع جائع.

13٩- التعرف على من تلقاه من اإخوانك.
14٠- الإخال�س يف العمل.

و�سائل واأفكار عامة يف الدعوة اإىل اهلل – تعاىل -

1- اإ�صدار دورية دعوية متخ�ص�صة يف اجلوانب التي يحتاج اإليها 
الدعاة, ول �صيما  الأخبار والق�صايا امللحة.

2- الداعية اإىل اهلل متكلم بل�صان ال�صرع, ل بل�صان العرف, ومن 
�صور هجر القراآن عند بع�س الدعاة, هجُره يف خطابه الدعوي للنا�س 
خطابه  الداعية  ُي�صّمن  اأن  اأبلغ  فما  والتاأثري,  الربكة  من  فيه  ما  مع 
بن�صو�س من ال�صرع, ل اأن يقت�صر مثاًل يف خطابه ملراأة متربجة, على 

اأن التربج عيب وعار اجتماعي.
فالنا�س خماطبون اأ�صالة بكالم اهلل, وكالم ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص, ل بكالم 

الداعية.
3- تربية النا�س وتعويدهم على الت�صال بالعلماء والدعاة, عند 

حوؤلء املتخ�ص�صني.
4- ا�صتكتاب الأدباء والقراء, وك�صب اإنتاجهم وت�صخريه ملخاطبة 
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النا�س ودعوتهم نرًثا و�صعًرا؛ ل�صتثارة الوجدان الإمياين, وا�صتنها�س 
الهمم لالآخرة. 

٥- حماولة التخل�س يف اخلطاب الدعوي )املحا�صرة - الكتاب 
تو�صع  اإىل  نظًرا  العاملي؛  الدعوي  اإىل اخلطاب  الإقليمية,  اإلخ( من   ..

حركة الت�صالت اليوم.
الإجابة  ومظاّن  اأوق��ات  يف  اهلل,  اإىل  والبتهال  الدعاء  كرثة   -6
ب�صدق لالأهل والإخوان, والدعاة وامل�صت�صعفني واملجاهدين, واأ�صحاب 

احلاجات واملوتى وجميع امل�صلمني.
٧- اقتطاع جزء من الراتب �صهرًيا لأعمال اخلري, وحث الزمالء 

وتذكريهم بذلك, ومتابعته معهم.
٨- عر�س منجزات املوؤ�ص�صة الدعوية, واإخراجها للنا�س؛ لدفعهم 

اإىل زيادة الثقة والدعم.
٩- ت�صميم لوحات الوقاية من ال�صم�س )ال�صم�صية(, التي تو�صع 
على زجاج ال�صيارات الأمامية من الداخل؛ لتحوي جماًل دعوية مفيدة, 

اأو اأبياًتا �صعرية موؤثرة.
اأو  املجانية,  الدرو�س اخلا�صة  املدّر�س جلهوده يف  ا�صتثمار   -1٠
الذي  واملوظف  جماًنا,  ال��دواء  يعطي  الذي  الطبيب  كذلك  املخف�صة, 
اأر�صية خ�صبة يف  يقدم ت�صهيالت للمراجعني؛ وذلك با�صتغالل وجود 

نفو�س النا�س, وبذل الن�صيحة والتوجيه للمراجعني.
ويف  ال�صيارة,  يف  واأ�صرطة  ومطويات  كتيبات  ا�صت�صحاب   -11

العمل؛ لتوزيعها ون�صرها.
ل�صتفادة  املتجر؛  اأو  العمل  حمل  يف  القراآن  اإذاع��ة  ت�صغيل   -12
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النا�س منها.
13- الدللة على البدائل امل�صروعة؛ حتى ي�صهل على النا�س ترك 
والأ�صواق  منكرات,  فيها  لي�صت  التي  ال�صيفية  الأماكن  مثل  احل��رام, 

والعيادات املحت�صمة ... اإلخ. 
14- تخ�صي�س برامج اأو زوايا, يف الو�صائل الإعالمية للرد على 

�صبهات امللحدين املبطلني.
املنازل,  اأب��واب  عند  التي  الربيد  �صناديق  من  ال�صتفادة   -1٥

وتعهد اأ�صحابها بو�صع مطويات دعوية فيها.
للخري,  فيه  امل�صفوع  بدعوة  دعوية,  و�صيلة  ال�صفاعة  جعل   -16

ون�صحه وتوجيهه.
1٧- ت�صجيع الأخيار على ال�صراء, والتعامل مع املحال التي تخلو 

من بيع املحرمات.
1٨- ال�صتفادة ما اأمكن من تفعيل الأنظمة والقرارات احلكومية, 

واإبرازها للدعاة؛ لي�صتثمروها ل�صالح الدعوة اإىل اهلل - عز وجل - .
خمتلفة  دعوية  اأن�صطة  تتخللها  الرتبوية,  الليايل  اإقامة   -1٩
�صواء  املغرب,  �صالة  من  وتبداأ  اإل��خ(,  ن��دوة...  م�صابقة,  )حما�صرة, 

اأقيمت يف امل�صجد اأم يف املدر�صة.
الرتبية  مهارات  ومركزة يف  دورات خا�صة, ق�صرية  اإقامة   -2٠

الذاتية الإميانية للفرد.
اأو  اأو ت�صمع عنه, فتدل عليه  اإ�صالمي تراه  اإ�صاعة كل عمل   -21

تخرب عنه يف زاويتك اأو جمال�صك, ولك اأجر فاعله.
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واحلديث  للمنزل,  واملعتمرين  واحلجاج  الزوار  اأحد  دعوة   -22
املبا�صر معه يف اأثناء تقدمي ال�صيافة له.

امل�صاريع  اأح��د  تبني  لطرح  الأ�صرية  التجمعات  ا�صتغالل   -23
الدعوية.

24- كتابة اخلطابات الت�صجيعية, فاإن ر�صائل الثناء على ال�صخ�س 
تدفعه لال�صتمرار والتطوير.

2٥- و�صع واختيار عبارات دعوية منا�صبة, يف جهاز الرد الآيل 
للهاتف.

26- الرتكيز على املنت�صبني واملحبني للدعوة يف القتطاع ال�صهري 
املتربع  على  وتخفيًفا  الدعوي,  امل�صروع  ا�صتمرار  ل�صمان  الراتب؛  من 

لي�صتمر عطاوؤه بكل �صهولة, ومن دون كلفة. 
الجتماعية,  امل�صاكل  اإىل  لال�صتماع  م��راك��ز  تخ�صي�س   -2٧
الهاتف  طريق  عن  امل�صكالت  هذه  يحالن  وخمت�صة  خمت�س  وبو�صع 
ول مقابالت  �صيء مكتوب,  اأي  ي�صتقبالن  ول  ويقت�صر عليهما,  فقط, 
دوره,  وي�صعف  العمل  يت�صعب  ول  الأ�صلوب,  ينح�صر  حتى  �صخ�صية؛ 

ويتطلب اإمكانات كبرية.
2٨- اإيجاد مركز ترفيهي يف احلي - ولو بالإيجار - توفر به كثري 
من الو�صائل جلذب فئات املجتمع اإليه, ويوجه توجيًها �صليًما نافًعا عن 

طريق الربامج الدعوية.
التي  املنا�صبة,  واملدر�صة  املنا�صب  املنزل  وانتقاء  اختيار   -2٩
تتوافر فيها كثري من املحفزات للخري, كوجود ال�صاحلني فيها, اأو اجلو 
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الإ�صالمي, اأو دعاة ن�صيطني,..اإلخ. 
3٠- ُح�صن املعاملة مع املدعوين, بالبت�صامة واملخالطة باملعروف 

وبالتوا�صع لهم وتوقريهم واحرتامهم, وبذل الهدية لهم. 
املرتب,  اجليد  بالتح�صري  الواعية,  املثقفة  الطبقة  جذب   -31

والطرح العميق يف املوعظة واملو�صوع الذي يقدمه الداعية.
32- اإذكاء روح التناف�س بني املدعوين من فرتة اإىل اأخرى, عن 

طريق امل�صابقات.
املنا�صبات  فر�صة  واغتنام  القدامى,  الأ�صدقاء  موا�صلة   -33

العامة, واإهداء الن�صيحة لهم.
34- ا�صتغالل و�صائل النقل يف الرحالت الطويلة, للحديث املبا�صر 

الدعوي مع الركاب, فيتوافر للداعية جو النفراد بال�صخ�س.
ارتياح  مراعاة  مع  املنا�صب,  الوقت  يف  املق�صر  م�صارحة   -3٥

نف�صه وتقبله للحوار ال�صريح يف خمالفته, اأو اختيار من يوؤثر عليه.
ودع��وة  املنكر  لإزال��ة  الدعوة  يف  والطرق  الأ�صاليب  تنويع   -36

املق�صر.
كجانب  املعا�صي,  اأهل  من  املدعو  يف  خرّي  جانب  ا�صتغالل   -3٧
الرحمة اأو العاطفة ال�صادقة نحو اخلري اأو الرجولة, وجعل اإبراز هذا 
اجلانب يف املدعو مدخاًل لدعوته؛ لأنه ل يخلو امل�صلم من جوانب خرّية 

ميكن ا�صتغاللها واإذكاوؤها يف النفو�س.
3٨- ا�صتثمار املواقف املوؤثرة يف النفو�س )كوفاة قريب اأو م�صيبة 
يف مال.. اإلخ(, فيجد الداعية فر�صة للنفوذ منها اإىل نفو�س املدعوين.
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3٩- توزيع الكتب وامل�صاحف واملطويات والأ�صرطة ال�صمعية.
4٠- كتابة املوؤلفات النافعة, واإعداد البحوث العلمية التي مت�ّس 

واقع النا�س.
41- توزيع الإعالنات الدعوية, ومتابعة تعليقها واإي�صالها للنا�س.
42- اإعداد جمالت دعوية نافعة, وخالية من املحاذير ال�صرعية.
43- و�صع وتوفري املجالت املفيدة والكتيبات الدعوية يف حمال 

احلالقة, واملكاتب العقارية, واأماكن انتظار املراجعني.
44- تعهد القرى والهجر – ول �صيما من الأقارب - بالزيارات 

واخلطب واإلقاء كلمات يف املنا�صبات الجتماعية, كالزواج والعقيقة.
4٥- اإقامة املخيمات والرحالت الدعوية.
46- اإعداد برامج نافعة حلفالت الزواج.

التعاونية,  واملكاتب  والإر�صاد,  الدعوة  مراكز  مع  التعاون   -4٧
واملوؤ�ص�صات اخلريية. 

املرا�صلة؛  هواة  عناوين  واأخ��ذ  واملجالت,  اجلرائد  متابعة   -4٨
لدعوتهم عن طريق الر�صائل يف الداخل واخلارج.

ال�صريعة,  الطرق  على  الدعائية  اللوحات  من  ال�صتفادة   -4٩
وداخل املدن, وو�صع العبارات الدعوية عليها.

يف  الكبرية  الدعائية  الإلكرتونية  اللوحات  من  ال�صتفادة   -٥٠
امليادين العامة يف الدعوة اإىل اهلل.

من  وال�صتفادة  والر�صالة,  الهاتف  طريق  عن  الن�صيحة   -٥1
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التوجيه عرب جهاز )املا�صج(.
٥2- الر�صائل الهاتفية عن طريق الهاتف النقال. 
٥3- تعميم وتوزيع البطاقات الدعوية ال�صغرية. 

ال�صفر,  اأثناء  يف  واملطويات  والأ�صرطة  الكتب  ا�صطحاب   -٥4
وتوزيعها على امل�صافرين. 

لالأغنياء,  اأحوالهم  ونقل  وامل�صاكني,  الفقراء  اأحوال  تلم�س   -٥٥
لي�صاعدوهم. 

٥6- ال�صعي يف الإ�صالح بني النا�س وجمع القلوب. 
و�صلة  اهلل,  اإىل  ال��دع��وة  يف  وت�صخريه  الهاتفي  الت�صال   -٥٧

الأرحام, والأ�صحاب, واجلريان. 
٥٨- دللة النا�س على الربامج النافعة, واملجالت املفيدة.

واخلريية..  والإغاثية  والدعوية  العلمية  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء   -٥٩
وغريها من املعطيات اجلديدة واملفيدة.

6٠- ال�صتفادة من جهاز الربوجوكتور يف الدعوة اإىل اهلل. 
61- ال�صتفادة من احلا�صب الآيل وبراجمه املختلفة يف الدعوة 

اإىل اهلل. 
62- امل�صاركة يف املوؤمترات والندوات واللقاءات. 

63- ال�صتفادة من الإجازات يف ن�صر الدعوة الإ�صالمية.
64- املراكز ال�صيفية, ومراكز الأحياء امل�صائية. 

6٥- الهتمام بالأركان الدعوية )الأك�صاك( يف الأ�صواق واملراكز 
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التجارية الكبرية لبيع الأ�صرطة واملطبوعات الإ�صالمية.
66- الدفاع عن العلماء والدعاة وامل�صلحني, ورد غيبتهم, وذكر 

حما�صنهم وف�صائلهم.
وال��رد  الإ�صالمية,  الق�صايا  ح��ول  الأع���داء  �صبهات  تفنيد   -6٧

القوي املقنع عليها.
6٨- متابعة خطط الأعداء وك�صفها وف�صحها.

6٩- الإعجاز العلمي املبني على قواعد واأ�ص�س ال�صتنباط ال�صليمة 
من القراآن وال�صنة ال�صحيحة دعوية اإىل الإميان باهلل - تعاىل. 

و�سائل واأفكار للدعوة يف ال�سبكة العنكبوتية

1- عقد امللتقيات الدعوية والندوات, حول موا�صيع واهتمامات 
العمل  حول  النظر  وجهات  وتبادل  العنكبوتية,  ال�صبكة  عرب  الدعوة 

الدعوي, وهو متاح الآن بال�صوت وال�صورة.
2- ال�صتفادة يف تقوية براجمنا الدعوية واأطروحاتنا من الأبحاث 
ت�صوراتنا  يعطي  مما  العنكبوتية,  ال�صبكة  يف  املتوافرة  الإح�صائية 

ومواقفنا قوة وثقاًل يف الإقناع والتاأثري.
الفردي  بالطابع  الإ�صالمية  املواقع  يف  العمل  �صلبية  تاليف   -3

واملنحى الجتهادي, بالروح اجلماعية املتكاتفة.
املبا�صرة,  واملحا�صرات  العلمية  الدرو�س  من  ميكن  ما  نقل   -4

وتوفريها يف ال�صبكة العنكبوتية.
٥- الإعالن للنا�س عن الأن�صطة الدعوية )الدرو�س - املحا�صرات 
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- الكلمات - الدورات - اخلطب(.
6- تكثري املواقع املتخ�ص�صة؛ حتى ميكن اأن ت�صل بالتناف�س اإىل 
الإبداع وي�صهل الرجوع اإليها, مواقع متخ�ص�صة يف ال�صباب, امل�صكالت 
الجتماعية القت�صادية, املواقع �صخ�صيات اإ�صالمية, �صماحة الإ�صالم, 

احل�صارة الإ�صالمية...اإلخ.
هم  لديه  العنكبوتية,  لل�صبكة  م�صتخدم  م�صلم  لكل  ينبغي   -٧
الدعوة, اأن يكون له دور يف ن�صر اخلري, ول يكون �صلبًيا ياأخذ ول يعطي 

لدينه �صيًئا, ولو بالدللة على الأفكار الدعوية واإر�صالها للم�صتخدمني.
٨- امل�صاهمة بكتابة مقال �صهري مركز يف اأي مو�صوع, واإر�صاله 

اإىل املنتديات واملواقع التعليمية.
العنكبوتية,  ال�صبكة  الإخوة املتخ�ص�صني يف جمال  ٩- احت�صاب 
لتفعيل دور العلماء والدعاة وافتتاح مواقع لهم؛ لت�صهيل مهمة الو�صول 

اإليهم واإخراجهم لينتفع النا�س من علمهم.
باجلديد  واإخبارهم  الإ�صالمية,  للمواقع  البدائل  تقدمي   -1٠
ال�صت�صارات  وتقدمي  وعلومها,  العنكبوتية  ال�صبكة  برامج  جمال  يف 

واخلربات العلمية لهم يف جمال احلا�صب. 
املغمورين,  العلم  والدللة على طالب  املواقع  التعرف عرب   -11

الذين ميكن ال�صتفادة منهم.
ا �صحيًحا,  12- اإغراق ال�صبكة باملواقع التي تعر�س الإ�صالم عر�صً
املنحرفة,  املواقع  على  املجال  لت�صييق  ودع��وًة؛  ومنهًجا  وفقًها  عقيدة 
خا�صة باللغة الإجنليزية التي هي لغة )٨٠%( من م�صتخدمي ال�صبكة 
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العنكبوتية.
من  وال�صتبيانات  املواقع  على  للمالحظات  اأهمية  اإعطاء   -13
قبل املت�صفح واجلدية يف تقدمي الن�صح البناء, والحت�صاب فيها, وبذل 

الت�صحية.
الهيئات  م��ع  الإ�صالمية  الر�صمية  اجل��ه��ات  م��واق��ع  رب��ط    -14
واجلهات اخلريية؛ بغية تطوير الت�صال فيما بينها, وحما�صرة الفكر 

امل�صبوه.
1٥- اإغراق املواقع امل�صبوهة املعادية لالإ�صالم بر�صائل الحتجاج 
يف وقت واحد؛ لأنه لن يتمكن من جمرد ا�صتقبالها وقراءتها يف وقت 
التفكري يف  اإع��ادة  اإىل  ي�صطره  معها؛ مما  التعامل  ف�صاًل عن  واح��د, 

املواد التي يعر�صها �صد الإ�صالم وامل�صلمني.
16- �صرورة ن�صر معلومات عن العقائد الباطلة املنحرفة؛ لتحذير 
النا�س منها ولإظهار الرباءة منها, والتي هي من اأعظم مقت�صيات ل 

اإله اإل اهلل.
بل  اليهودية,  املواقع  به  تنفرد  لن  اليهودية  عن  يبحث  فالذي 
�صيفاجاأ بوجود مواقع اإ�صالمية تتحدث عن اليهودية من وجهة نظرها, 

وهكذا مع بقية امللل والنحل واملذاهب.
1٧- اإيجاد مواقع متخ�ص�صة مل�صاكل ال�صباب, والأ�صرة.. اإلخ.

امل��واق��ع,  يف  الأن�صطة  جلميع  الدقيق  الإع��الم��ي  الر�صد   -1٨
اإىل  الو�صول  وتي�صري  منها  وال�صتفادة  اأ�صمائها,  ون�صر  وفهر�صتها 

الأفكار.
الدعوية,  اخلريية  اجلمعيات  بني  للتن�صيق  موقع  اإي��ج��اد   -1٩
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واجلهات واملوؤ�ص�صات العاملة يف احلقل اخلريي الدعوي.
 2٠- توفري اجلهد والوقت باإقامة الدرو�س واملحا�صرات, واإدخال 
الزمان  يتخطى  حتى  العنكبوتية,  ال�صبكة  يف  الداعية  اأن�صطة  جميع 

واملكان يف اإفادة عباد اهلل احت�صابا.
اأفكاًرا  تقدم  التي  للمواقع  ومدح  وثناء  �صكر  ر�صائل  توجيه   -21

اإ�صالمية وبرامج جادة.
22- ال�صتفادة من ال�صبكة العنكبوتية يف تاأ�صيل فكرة ن�صر وتعلم 
العربية بني امل�صلمني من غري العرب, وافتتاح مواقع خلدمة هذا الغر�س 
ال�صرعي واملق�صد الديني  ول يكون ال�صينيون الوثنيون الذين اأرغموا 
�صركات احلا�صب على ت�صفري لغة هند�صة احلا�صب بال�صينية اأعز منا 

بلغتنا العربية.
23- اإن�صاء مواقع خا�صة مبتابعة اجلديد من الأفكار واملعلومات 
باللغات الأجنبية, وترجمتها اإىل العربية, خا�صة الأفكار والو�صائل التي 

تخدم الدعوة اإىل اهلل - عز وجل - .

و�سائل واأفكار للدعوة يف املراكز ال�سيفية

كافة,  الطالب  متطلبات  تنمي  التي  ال�صاملة  ال��دورات  اإقامة   -1
وتعتمد على ما ميكن توفريه من الواردات ومن اخلربات املتاحة, مثل:

اإلخ. واحلديث..  والتجويد  العقيدة  يف  �صرعية  • دورات 
اإلخ. واإنقاذ..  وكهربائية,  اإلكرتونية,  مهنية  • دورات 

www.alukah.net



493 فيافي الفقرات الثقافية

الإ�صالمية  واملراجع  الوالدين,  مع  التعامل  فن  يف  دورات   •
والنجاح.. اإلخ.

ويكون يف الدورات ما يلي: 1- اختبار نهائي.  2- �صهادة جناح.  
3- �صهادة ح�صور.

وكبار  والعلماء  كامل�صانع  املركز,  خارج  امليدانية  الزيارات   -2
فيه  ي�صجل  الزيارة,  عن  تقريًرا  الزيارة  بعد  طالب  كل  وُيعد  ال�صن, 

م�صاهداته وما اأعجبه وما مل يعجبه, واقرتاحاته يف الزيارة القادمة.
واملحا�صرات  الدرو�س  مثل:  واليومية,  الأ�صبوعية  الربامج   -3

والندوات والرحالت وال�صت�صافات.
يف  الطالب  م�صتوى  ح�صب  البلد,  يف  ال�صيفية  املراكز  فرز   -4
اللتزام والعلم على ثالثة م�صتويات: مراكز �صيفية للمبتدئني, واأخرى 
خم�س  عن  تقل  ل  مراكز  يف  �صاركوا  الذين  وللقدماء  للمتو�صطني, 

�صنوات. وتو�صع لكل مركز خطته واأهدافه.
املركز,  ط��الب  على  اجل��دي��ة  و�صفة  �صمة  اإ�صفاء  حم��اول��ة   -٥
ال�صمة  على  الرتفيهية  الربامج  تطغى  ل  حتى  براجمها؛  يف  والتوازن 

العامة للمركز.
اخلريية,  اجلهات  معار�س  مثل:  املفيدة,  املعار�س  اإقامة   -6

ومعر�س الكتاب وغريها.
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علماء وكتاب و�سخ�سيات 
بارزة

يف  الأث���ر  عظيم  لهم  ك��ان  عظماء  ل�شري  من��اذج  على  التاريخ  يحتوي 
التغيري والتطوير، ومن قراأ التاريخ عرف �شيًئا من �شريهم.

وقراءة �شريهم تلهب الهمة يف النفو�ض، وت�شعل احلما�ض يف العقول، 
وترثي العقل بالأفكار واحللول.

التاريخ، وامل�شيد  املعّرف بالعظماء يف  الفقرة مبثابة  لذا.. كانت هذه 
باأعمالهم، واحلاّث على ال�شري على طريق جناحهم.
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اأحمد بن حممد عرفان

ولد ال�صيد اأحمد بن حممد عرفان يف �صفر �صنة )12٠1ه�(, يف 
قرية من قرى "راي بريلي" وتعرف الآن با�صم "تكية" يف الهند.

من  الرابعة  يف  وهو  والتحق  م�صلمني,  لأبوين  عرفان  اأحمد  ن�صاأ 
بالتعليم,  يهتم  يكن  مل  لكنه  البتدائية,  العلوم  ليتعلم  بالُكتَّاب  عمره 
لكنه ن�صاأ - كما يقول الأ�صتاذ حممد عبده: "ولًعا بالفرو�صية والألعاب 

الريا�صية منذ �صباه".
�صداقات  باإقامة  فقامت  الهند؛  احتالل  على  بريطانيا  عملت 
ملواجهة  قوة  بربيطانيا  تكن  ومل  الهند,  يف  الإ�صالمية  املغول  دولة  مع 
دولة املغول؛ فبداأت باإقامة عالقات مع الأقليات غري امل�صلمة يف الهند 
اأ�صقطت,  اإ�صعاف الدولة املغولية حتى  كال�صيخ وغريهم, وعملت على 
وبذلك بداأت بريطانيا يف احتالل الهند, وظنت بريطانيا اأنها لن تواجه 
خرج  لكن  امل�صلوب,  وطنها  عن  تدافع  الهند  م�صلمي  من  مقاومة  اأية 
�صد  م�صلحة  مواجهات  يف  امل�صلمني  ليقود  عرفان  اأحمد  املجاهد  لهم 

الإجنليز؛ حتى اختاره اهلل �صهيًدا يف جواره. 
الظلم  من  عليهم  وي�صّبون  امل�صلمني  ي�صتعبدون  ال�ّصيخ  راأى  وملا 
والق�صوة والعذاب ما يفتت القلوب ويفلق الأكباد, عزم على اخلروج يف 
البنجاب مركًزا  اأن ينتظر الفر�صة الأخرى. وقد عنّي  �صبيل اهلل دون 

للجهاد.
اجته موكب اجلهاد غرًبا باجتاه ال�صند, ثم بلو�ص�صتان فاأفغان�صتان 
باإميانهم و�صربهم  عليها  تغلبوا  وم�صاًقا  اأه��واًل  الطريق  وقد لقوا يف 



فيافي الفقرات الثقافية498

ويف )قندهار( و)كابل(, ا�صتقبل ال�صيخ اأحمد بحفاوة بالغة, وتكلم مع 
اأمراء الأفغان وكان هدفه توحيد ال�صف الإ�صالمي ملقاومة الإجنليز, 
ثم توجه اإىل ب�صاور, ثم اإىل )نو�صهرة( حيث ا�صتقر هناك واأ�ص�س اأول 
مع�صكر للمجاهدين عام )1242ه� 1٨26م(, ومن هذا املع�صكر اأر�صل 
الر�صائل اإىل زعماء القبائل يدعوهم فيها اإىل اللتزام باأحكام ال�صرع 
وامل�صاعدة على اإقامة فري�صة اجلهاد, واأر�صل اإىل حاكم بنجاب ال�صيخي 
)رجنيت �صنغ( يدعوه لالإ�صالم, لكنه قابل هذه الدعوة ب�صخرية, وظن 

اأن ال�صيخ له اأطماع دنيوية.
وجاءه  والأم��راء,  النا�س  كثري من  اأحمد  ال�صيخ  لدعوة  ا�صتجاب 
املتطوعون يف الهند وفيهم كبار العلماء, ويف يوم اخلمي�س )12( جمادى 
الآخرة �صنة )1242ه�( اجتمع العلماء والأمراء وروؤ�صاء القبائل وبايعوا 
واختاروه  املعروف,  يف  والطاعة  ال�صمع  على  عرفان  بن  اأحمد  ال�صيخ 
وعّم  الأمن  فانت�صر  الإ�صالمي,  النا�س حالوة احلكم  وذاق  لهم  اأمرًيا 
و�صاحب  ومفٍت  قا�ٍس  قرية  كل  يف  ُن�صب  فقد  الإخ��اء,  و�صاد  الرخاء 
اجلاهلية,  والعادات  املنكرات  واأزيلت  الزكاة,  يجمعون  وجباة  ح�صبة, 
على  وانت�صر  القريبة,  الأماكن  اإىل  واجليو�س  ال�صرايا  الأمري  واأر�صل 
للوعظ  الدعاة  وبث  ب�صاور,  من  بالقرب  )اأك���ورة(  معركة  يف  ال�صيخ 

والإر�صاد والدعوة للجهاد.
اأهّم بريطانيا واأقلقها حركة املجاهد ال�صهري ال�صيد الإمام  لقد 
اأحمد بن عرفان ال�صهيد, وكيف ا�صتطاع اإلهاب �صعلة اجلهاد والفداء, 
امل�صلمني,  �صدور  يف  الدينية  واحلما�صة  الإ�صالمية  النخوة  روح  وبث 
وكيف التّف حوله وحول دعوته اآلف من امل�صلمني عانت منهم احلكومة 
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الإجنليزية يف الهند م�صاعب عظيمة, وكانوا مو�صع اهتمامها.
حاول الإجنليز وقف هذه احلركة القوية التي اأق�صت م�صاجعهم, 
فا�صتغلوا احلكام التابعني لهم الذين ل هم لهم اإل البقاء يف احلكم, 
فدبروا موؤامرة لقتل الق�صاة والعلماء والدعاة الذين كلفوا مبهماتهم 
من قبل ال�صيخ اأحمد بن عرفان, كما ا�صتطاع الإجنليز التالعب بعقول 
لأنه  ع��رف��ان؛  بن  اأحمد  ال�صيد  مبحاربة  كتبوا  الذين  امل�صايخ  بع�س 
املنطقة,  هذه  يف  اأمل  كل  قطع  عميق  جرح  وكان  بزعمهم,  )وهابي( 
وقرر اأمري اجلهاد ترك هذه البالد واجته بجي�صه واإخوانه اإىل ك�صمري, 
ومل ين�س ال�صيخ يف طريقه تذكري وتعليم اأهل القرى التي َمرَّ بها. ومن 
اأهم املعارك التي قام بها املعركة التي كانت بني املجاهدين وبني ال�صيخ 
وكانت يف قرية جبلية ا�صمها )بالكوت( وكانت معركة فا�صلة مع دولة 

لهور التي اآذت امل�صلمني كثرًيا.
ويف �صباح يوم )24( ذي القعدة )1246ه�( �صلى ال�صيد اأحمد 
بالنا�س, ثم نزل اإىل امليدان ومعه اإخوانه يحيطون به والقنابل تنهمر 
عليهم, وكانت املعركة يف بادئ الأمر ل�صالح امل�صلمني, اإل اأن اخليانة 
كان لها دور كبري يف هزمية اجلي�س الإ�صالمي وا�صت�صهاد البطل اأحمد 
جي�س  قائد  اإىل  الطريق  يحر�صون  كانوا  ممن  رجل  جاء  فقد  عرفان؛ 
العدو, واأف�صى اإليه �صّر الطريق الذي �صي�صري عليه اجلي�س الإ�صالمي, 
وذلك ما دفع يف "�صري �صنغ" ورجاله روًحا جديدة وعزًما جديًدا على 
حرا�س  وهاجموا  والعتاد,  العدة  فاأعدوا  امل�صلمني؛  على  احلرب  �صّن 
وطرقه  اجلبل  خبايا  يف  جي�صه  وانت�صر  املمر  على  وا�صتولوا  الطريق 
على  اأحمد  ال�صيد  واطلع  املوؤملة  املفاجاأة  املجاهدون  وراأى  كاجلراد. 
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"ال�صّر "فا�صتعدوا للقتال واجلهاد... وهم يرون املوت عياًنا وال�صهادة 
قريبة".

عرفان  بن  اأحمد  ال�صيد  وا�صت�صهد  منهم,  كبري  عدد  ا�صت�صهد 
وا�صت�صهد ال�صيخ اإ�صماعيل الدهلوي. 

الطاهر بن عا�سور .. العامل ال�سجاع اخلمي�س

اإىل  العماَل  ال�صابق  التون�صي  الرئي�س  بورقيبة"  "احلبيب  دعا 
الفطر يف رم�صان بدعوى زيادة الإنتاج, وطلب من ال�صيخ اأن يفتي يف 
الإذاع��ة مبا يريده اهلل  ال�صيخ �صّرح يف  الإذاع��ة مبا يوافق هذا, لكن 
"�صدق اهلل وكذب  بعدها:  وقال  ال�صيام,  اآية  قراأ  اأن  بعد  – تعاىل - 

بورقيبة", وكان ذلك عام )1٩61م(.
جامع  كان  والعلماء,  للعلم  منارة  م�صر  يف  الأزه��ر  كان  مثلما 
الزيتونة يف تون�س, منارة للعلم وم�صنًعا للرجال الأفذاذ الذين قادوا 
بن  الطاهر  "حممد  ال�صجاع  العامل  منهم  الطريق,  لها  واأن��اروا  الأمة 
ن�صف  على  يزيد  ما  تون�س  يف  الإ���ص��الح  راي��ة  حمل  ال��ذي  عا�صور", 
�س عمره الذي بلغ الت�صعني يف خدمة العلم  القرن من الزمان, حيث كرَّ

والإ�صالح.
ُعنّي "الطاهر بن عا�صور" نائًبا اأول لدى النظارة العلمية بجامع 
العلمية  الإ�صالحية  روؤيته  تطبيق  يف  فبداأ  )132٥ه���(,  �صنة  الزيتونة 
وحرر  التعليمية,  الناحية  على  الإ�صالحات  بع�س  واأدخ��ل  والرتبوية, 
لئحة يف اإ�صالح التعليم وعر�صها على احلكومة, فنفذت بع�س ما فيها, 
ال�صرف يف  فاأكرث من درو�س  العربية,  العلوم  اإحياء بع�س  اإىل  و�صعى 
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ديوان  �صرح  بنف�صه  ودّر�س  اللغة,  اأدب  درو�س  وكذلك  التعليم,  مراحل 
احلما�صة لأبي متام.

وراأى اأّن تغيري نظام احلياة يف اأي من اأنحاء العامل يتطلب تبدل 
�صعى  وقد  التعليم,  اأ�صاليب  تغيري  وي�صتدعي  العقلية,  والقيم  الأفكار 
تون�س  الكبرية يف  املدن  اإ�صالمي يف  ابتدائي  تعليم  اإيجاد  اإىل  الطاهر 

على غرار ما يفعل الأزهر يف م�صر, ولكنه قوبل بعراقيل كبرية.
اأّما �صبب اخللل والف�صاد اللذين اأ�صابا التعليم الإ�صالمي, فرتجع 
يف نظره اإىل ف�صاد املعلم, وف�صاد التاآليف, وف�صاد النظام العام, واأعطى 

اأولوية لإ�صالح العلوم والتاآليف.
مل يكن "الطاهر بن عا�صور" بعيًدا عن �صهام ال�صتعمار واحلاقدين 
ملحنة  ال�صيخ  فتعر�س  التجديدي؛  الإ�صالحي  ملنهجه  واملخالفني  عليه 
اأّن  وملخ�صها  التجني�س,  مبحنة  عرفت  عقود  ثالثة  ا�صتمرت  قا�صية 
بقانون  عرف  132٨ه���(  )�صوال  يف  قانوًنا  اأ�صدر  الفرن�صي  ال�صتعمار 
التجني�س, يتيح ملن يرغب من التون�صيني التجن�س باجلن�صية الفرن�صية, 
فت�صدى الوطنيون التون�صيون لهذا القانون ومنعوا املتجن�صني من الدفن 
يف املقابر الإ�صالمية, مّما اأربك الفرن�صيني فلجاأت ال�صلطات الفرن�صية 
اإىل احليلة ل�صت�صدار فتوى ت�صمن للمتجن�صني التوبة من خالل �صيغة 

�صوؤال عامة ل تتعلق باحلالة التون�صية توجه اإىل املجل�س ال�صرعي.
رئا�صة  )13٥2ه�����(  �صنة  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  يتوىل  الطاهر  وك��ان 
يتعني  باأّنه  �صراحة  املجل�س  فاأفتى  املالكية,  لعلماء  ال�صرعي  املجل�س 
على املتجن�س عند ح�صوره لدى القا�صي اأن ينطق بال�صهادتني ويتخلى 
يف الوقت نف�صه عن جن�صيته التي اعتنقها, لكن ال�صتعمار حجب هذه 
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هذه  وتكررت  اجلليل,  العامل  هذا  �صمعة  لتلويث  وبداأت حملة  الفتوى, 
احلملة الآثمة مرات عدة على ال�صيخ, وهو �صابر حمت�صب.

وقد ُتويف الطاهر بن عا�صور يف )13( رجب )13٩3ه�(, بعد حياة 
حافلة بالعلم والإ�صالح والتجديد على م�صتوى تون�س والعامل الإ�صالمي.

مهاتري حممد .. �سانع النه�سة املاليزية

توىل  ال��ذي  ال�صابق  ماليزيا  وزراء  رئي�س  حممد  مهاتري  يعد 
رئا�صة الوزراء يف )16( يوليو )1٩٨1م( من اأعظم القادة ال�صيا�صيني 
والقت�صاديني يف اآ�صيا, حيث ا�صتطاع تغيري وجه ماليزيا, ومتكن من 

ا ويجعلها يف م�صاف الدول القت�صادية املتقدمة. اأن ينه�س بها تنموًيّ
ولكنه يف )31( اأكتوبر )2٠٠3م( اأقدم على عمل ُنِعّده يف عاملنا 
العربي والإ�صالمي غاية يف الغرابة, فقد قرر الزعيم املاليزي الن�صحاب 
اإرادت��ه, فقرر اعتزال احلياة  ال�صلطة وهو يف قمة جمده, وبكامل  من 
ي�صاهم يف  اأن  اأبناء وطنه  الفر�صة لغريه من  ال�صيا�صية متاًما, معطًيا 
وعزة  فخر  الآن م�صدر  اأ�صبحت  التي  ماليزيا احلديثة,  وبناء  تطوير 

لالأمة الإ�صالمية كلها.
ولد مهاتري حممد يف عام )1٩2٥م( بولية كيداه مباليزيا, وتلقى 
درا�صته بكلية ال�صلطان عبداحلميد, ثم در�س الطب بكلية "املالي" يف 
�صنغافورة, والتي كانت تعرف بكلية امللك اإدوارد ال�صابع الطبية, ودر�س 
عام  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  هارفارد  جامعة  يف  الدولية  ال�صوؤون 

)1٩6٧م(.
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بعيادته  ال��ط��ب  مهنة  يف  بالعمل  تخرجه  بعد  "مهاتري"  ق��ام 
اخلا�صة, والتي كان يقوم بعالج الفقراء بها جماًنا, كما عمل �صابًطا 
طبيًبا ب�صالح اخلدمات الطبية, وُعرف مهاتري باهتماماته ال�صيا�صية, 
ع�صو  اأ�صبح  حتى  فيه  تدرج  حيث  املاليو,  احتاد  تنظيم  اإىل  فان�صم 

املجل�س الأعلى لتنظيم احتاد املاليو الوطني.
وبداأ ظهور الدكتور مهاتري حممد يف احلياة ال�صيا�صية املاليزية 
"مع�صلة املاليو",  األف كتاًبا بعنوان  يف عام )1٩٧٠م(, وذلك عندما 
انتقد فيه ب�صدة �صعب املاليو واتهمه بالك�صل, والر�صا باأن تظل بالده 
الوقت  ذل��ك  يف  وك��ان  تطويرها,  حماولة  دون  متخلفة  زراع��ي��ة  دول��ة 
القومية  املاليو  منظمة  ا�صم  يحمل  والذي  احلاكم,  احلزب  يف  ع�صًوا 
العنيفة  لالآراء  نظًرا  التداول؛  من  الكتاب  منع  وقرر احلزب  املتحدة, 
التي ت�صمنها, واأ�صبح مهاتري حممد يف نظر قادة احلزب جمرد �صاب 

متمرد ل بد اأن حتظر موؤلفاته!!
غري اأن مهاتري �صرعان ما اأقنع قادة احلزب بقدراته, مما يدل 
�صعد  وبالفعل  احلزب,  ويرتك  يغ�صب  مل  فهو  ال�صيا�صية,  حنكته  على 
ب�صرعة, حتى توىل رئا�صة وزراء بالده يف  ال�صيا�صية  جنمه يف احلياة 
واقع  اإىل  اأفكاره  ل  ليحوِّ كاملة  الفر�صة  له  واأتيحت  )1٩٨1م(,  عام 

عملي.
 - ا  – اأي�صً كان  بل  �صيا�صة,  رجل  جمرد  حممد  مهاتري  يكن  مل 
عليه  تكون  اأن  ينبغي  ملا  روؤية  �صاحب  وكان  وموؤلفاته,  كتبه  له  مفكًرا 
من  ال�صتقالل  منذ  ماليزيا  حققته  ما  كل  من  ا�صتفاد  ولقد  ب��الده, 
جناحات وا�صتثمرها وجعلها قاعدة لنطالقته, ومل يرد الدكتور مهاتري 
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الأخرى,  الدول  جتارب  يف  يبحث  بداأ  بل  ا,  ع�صوائًيّ انطالقه  يكون  اأن 
خا�صة الآ�صيوية, حيث ات�صمت �صيا�صته بالجتاه �صرًقا, وا�صتقر اختياره 
ه  على املعجزة اليابانية, فجعلها اأمامه قدوة ومثاًل اأعلى.. وقد كان توجُّ
مهاتري حممد ناحية اليابان م�صتلهًما من جتربة جناحها ملحوًظا ب�صكل 

كبري, وقد �صرح بذلك يف العديد من املنا�صبات.
الفرتة  يف  ملاليزيا  القت�صادي  الأداء  جناح  يبنّي  ما  اأبلغ  ومن 
املهاتريية, ذلك التو�صع الذي حدث يف ا�صتثمارات القطاع ال�صناعي, 
مال  راأ�س  باإجمايل  �صناعي,  م�صروع  األف   )1٥( من  اأكرث  اأن�صاأ  حيث 
نحو  الأجنبية  امل�صروعات  �صكلت  وقد  دولر,  مليار   )22٠( اإىل  و�صل 
يحمله  ال��ذي  الطمئنان  مدى  يو�صح  مبا  امل�صاريع,  هذه  من   )%٥4(
امل�صتثمر الأجنبي ملاليزيا من ناحية الأمان, وبالتاأكيد �صمان الربحية 

العالية, بينما مثلت امل�صروعات املحلية )46%( من هذه امل�صاريع.
ال�صعب  على  والنفع  الأث���ر  عظيم  امل�صروعات  لهذه  ك��ان  وق��د 
جانب  اإىل  املاليزي,  للمواطن  وظيفة  مليوين  وف��رت  حيث  املاليزي؛ 
الفائدة الكربى املتمثلة يف نقل التقنية احلديثة وتطوير مهارات العمالة 
ا حتققت يف فرتة ولية مهاتري حممد طفرة ملحوظة  اأي�صً املاليزية.. 
باهتمام  حتظى  كانت  التي  واملعلومات  الت�����ص��الت  م�صروعات  يف 
ودعم حكومته كعن�صر مهم من عنا�صر خطته التنموية, وكان ي�صميه 
"القت�صاد املعريف", وبالفعل اأ�صبحت ماليزيا حمطة اإقليمية وعاملية 

يف جمال �صناعة الت�صالت واملعلومات والإنرتنت.
املحافل  كل  ويف  دائًما  كان  حممد  مهاتري  اأن  لالإعجاب  واملثري 
الإ�صالم,  لتعاليم  تطبيقه  اإىل  جناحه  ويرجع  باإ�صالمه,  يعتز  الدولية 
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واأنه ينطلق نحو النجاح بفهم عميق جلوهر الدين الإ�صالمي الذي يعلي 
من قيمة العلم والتقدم.. فنجده يف اأحد خطاباته يقول: "اإن ماليزيا 
اإذا  العامل  يف  قوة  اأق��وى  تكون  اأن  ميكنها  الإ�صالمية  الأم��ة  باأن  واثقة 
توحدت, واأح�صنت ا�صتخدام ثرواتها وم�صادرها املختلفة", وو�صح اأن 
على هذه الأمة اأن تن�صط يف حت�صيل العلوم وتقتحم جمال تكنولوجيا 
املعلومات؛ حتى ت�صتطيع اأن تناف�س تقدم الغرب يف هذا املجال احليوي 

واملهم يف هذا الع�صر.

 ال�سلطان الأ�سرف الأيوبي .. 
مدمن اخلمر الذي طار مع ال�ساحلني

حممد  العادل  بن  مو�صى  الأ���ص��رف  وال�صام  دم�صق  �صلطان  هو 
الأيوبي, ولد �صنة )٥٧6ه�( يف بيت عز وملك ورئا�صة, فاأبوه ال�صلطان 
العادل �صلطان م�صر وال�صام واحلجاز, وعمه ال�صلطان العظيم النا�صر 
�صالح الدين الأيوبي, وجده الأمري جنم الدين اأيوب, ن�صاأ يف القد�س, 
وكان من اأحب اأولد العادل اإىل قلبه؛ لذلك ن�صاأ مرتًفا منعًما منغم�ًصا 
يف ال�صهوات كعادة ال�صباب ذوي النعمة, فحاول اأبوه اأن ي�صحح م�صاره 
فوله على مدن كثرية مبنطقة اجلزيرة الفراتية, منها: الرها وحران 
وخالط, وقد اعتدل قلياًل, لكنه كان مدمًنا على اخلمر ل يقوى على 
والكبري  والبعيد  القريب  وعلمه  الأم��ر,  ذلك  عنه  ا�صتهر  حتى  تركها, 

وال�صغري.
)626ه���(  �صنة  الأيوبي  الأ�صرف  حياة  يف  التحول  نقطة  وكانت 
عندما اأ�صبح �صلطاًنا على دم�صق؛ اإذ تاب هذا الرجل واأقلع عن �صائر 
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الفقهية  املدار�س  فبنى  املحدثني,  خا�صة  العلم,  اأهل  وقّرب  معا�صيه, 
مكانه  وبنى  والفواح�س,  للفجور  وك��ًرا  وك��ان  الزنخاري  خان  وخ��ّرب 
اأ�صماه جامع التوبة, وبنى الكثري من اجلوامع يف دم�صق, واأمر  جامًعا 
مناديه يف دم�صق اأن ل ي�صتغل اأحد من الفقهاء ب�صيء من العلوم �صوى 
بالفل�صفة واملنطق والكالم  ا�صتغل  والفقه, وكل من  التف�صري واحلديث 
نفاه من البلد, وكان ي�صجع النا�س والتجار املو�صرين على بناء امل�صاجد 
اأرب��اب  و�صجن  دم�صق,  يف  والعدل  الأم��ن  ون�صر  وامل��دار���س,  واجلوامع 
واأكرث  النا�س,  عن  �صرورهم  وقمع  الدعارة,  واأهل  واملف�صدين  ال�صرور 
من ال�صدقات واخلريات على الفقراء وامل�صاكني, واألزم النا�س باأحكام 
ال�صريعة, وبداأ بنف�صه عندما قتل اأحُد خوا�صه املقربني منه واحًدا من 
العامة, واأ�صر اأولياء املقتول على الق�صا�س, وعر�س عليهم دفع ع�صر 
ا عن املقتول, فاأبوا اإل الق�صا�س, ف�صلمه اإليهم فقتلوه, فقال  ديات عو�صً
اإليهم,  "لو طلبوا مني ملكي فداًء له لدفعته  الأ�صرف كلمته ال�صهرية: 

ولكن ا�صتحيت من اهلل اأن اأعار�س �صرعه بحظ نف�صي".
اأ�صبح من�صغاًل  اأن توىل دم�صق قد  الأ�صرف منذ  ال�صلطان  وكان 
م�صلمي  جندة  اأجل  من  احلروب  من  الكثري  ودخل  امل�صلمني,  بق�صايا 
ال�صام واجلزيرة من عبث اجلنود اخلوارزمية الذين نهبوا الكثري من 

املدن مثل خالط والرها, واأ�صلح ما اأف�صدوه.
علي احلريري  ال�صيخ  اأنه حب�س  ال�صاحلة  الأ�صرف  اأعمال  ومن 
بالتهتك  م�صهوًرا  منحرًفا  ماجًنا  فا�صًقا  �صيًخا  وك��ان  عزتا,  بقلعة 
وابن  عبدال�صالم  بن  العز  مثل  الزمان  علماء  اأفتى  وق��د  والزندقة, 

ال�صالح وابن احلاجب بقتله مرات عدة.
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وقد ابتلي يف اأواخر عمره بداء ع�صال, حتى كان الطبيب يخرج 
العظام من راأ�صه وهو ي�صبح اهلل - عز وجل -  ثم اعرتاه اإ�صهال مفرط 
حتى خارت قوته, ف�صرع يف التهيوؤ للقاء اهلل -عز وجل- فاأعتق مائتي 
غالم وجارية, وت�صدق باأموال جزيلة, واأوقف اأمالًكا كثرية, ثم ت�صهد 
ومات, وبعد وفاته بقليل راآه اأحد ال�صاحلني يف املنام وعليه ثياب خ�صر 
وهو يطري مع جماعة من ال�صاحلني, فقال له: ما هذا وقد كنت تعاين 
ال�صراب يف الدنيا؟! فقال: ذاك البدن الذي كنا نفعل به ذاك عندكم, 

وهذه الروح التي نحب بها هوؤلء؛ فهي معهم.

ال�سلطان ظهري الدين حممد بابر �ساه

الطريد ال�صريد الذي اأ�ص�س دولة الإ�صالم يف الهند.
ال�صلطان الكبري ظهري الدين حممد بابر �صاه, ق�صى معظم حياته 
يف �صراعات مع جريانه حتى حاز لقب الطريد ال�صريد, ثم ختم حياته 
باأعظم ن�صر لالإ�صالم يف �صبه القارة الهندية, واأقام لالإ�صالم اأعظم 
دول الإ�صالم يف القرن العا�صر الهجري هي دولة �صلطنة مغول الهند, 
ا�صتيالء الإجنليز على  اأربعة قرون حتى  الهند طيلة  التي ظلت حتكم 

البالد.
�صغرًيا,  ي��زال  ل  وه��و  لأبيه  �صاه  بابر  حممد  الدين  ظهري  ُول��د 
كانت مملكة فرغانة  اأعمامه, حيث  ونازعه  وورث عنه حكم فرغانة, 
عا�صمتها  وكانت  الهندكو�س,  جبال  بلغت  حتى  حدودها  ات�صعت  قد 
مدينة �صمرقند العريقة؛ لذلك لقى ظهري الدين متاعب جمة واأهواًل 
كثرية نتيجة املناف�صة على احلكم, وا�صطدم مع حممد ال�صيباين زعيم 
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وجهه  على  وهام  �صمرقند,  يرتك  اأن  وا�صطر  اأمامه,  وهزم  الأوزب��ك 
وا�صتقر  رجل,  اأقل من )3٠٠(  رجاله  معه من  وكان  �صنة )٩٠٨ه���(, 
راأيه على الهجرة اإىل منغوليا, لكنه ا�صطر اإىل مغادرتها حتت �صغط 
فو�صى  حالة  يف  املنطقة  كانت  حيث  وغزنة  كابل  نحو  واجته  اأعدائه, 
وا�صطراب ب�صبب النزاع عليها بني الأوزبك والأفغان, فا�صتغل بابر�صاه 
هذه الفو�صى وا�صتوىل على كابل وغزنة وجمع حوله القبائل الهاربة من 
اأمام الأوزبك, وذلك �صنة )٩1٠ه�(, واأخذ يف تدعيم دولته اجلديدة 
اأرج��ون  اآل  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  قندهار  على  ال�صتيالء  م��ن  ومتكن 
يكن  مل  الفرتة  هذه  يف  اأنه  اإل  كابل,  دخول  يف  �صاعدوه  قد  اأ�صحابها 
يهمه �صوى تو�صيع دولته وتقويتها مهما يكن الثمن, بعد ذلك تطاولت 
طموحاته حتى ارتدى ثوب املهوو�س بال�صلطة واجلربوت, الذي ل يهمه 
وهو  املنطقة  الإ�صالم يف  اأعداء  اأ�صد  مع  فتحالف  و�صلطانه,  نف�صه  اإل 
الراف�صية  اخلبيثة  ال�صفوية  الدولة  موؤ�ص�س  ال�صفوي  اإ�صماعيل  ال�صاه 
العريقة,  �صمرقند  ال�صابق يف فرغانة, خا�صة  ملكه  ا�صتعادة  اأجل  من 
وبالفعل مت له ذلك �صنة )٩1٧ه�(, لكن على ح�صاب كراهية امل�صلمني 
له يف بالد ما وراء النهر واأفغان�صتان, الذين هبوا للدفاع عن بالدهم 
وعقيدتهم �صد ظهري الدين وحليفه الراف�صي اخلبيث ال�صاه اإ�صماعيل 
من  واأخرجوهما  )٩2٠ه�(,  �صنة  �صديدة  هزمية  وهزموهما  ال�صفوي 
بالدهم, وا�صطر ظهري الدين اأن ين�صرف عن بالد ما وراء النهر ويعود 
اإىل دولته يف كابل, وكان هذا الن�صراف من �صوء حظ اأهل هذا البلد 
الذين مل ي�صتطيعوا الوقوف وحدهم �صد الكت�صاح الرو�صي القي�صري 
لبالدهم, ووقعوا فري�صة الحتالل, والقيا�صرة كانوا �صديدي التع�صب 
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والق�صوة على امل�صلمني.
يف هذه الفرتة كانت بالد الهند ت�صهد ا�صطرابات �صديدة ب�صبب 
ا�صتعان  الذي  الهند  �صمال  �صلطان  اللودي  اإبراهيم  ال�صلطان  �صيا�صة 
النا�س هناك  امل�صلمني؛ ما جعل  الأمراء  بالهندو�س �صد خ�صومه من 
احل�صور  منه  يطلبون  �صاه  بابر  الدين  بظهري  الت�صال  يف  يفكرون 
وم�صاعدتهم يف التخل�س من هذا الطاغية الذي اأ�صعف دولة الإ�صالم 
يف الهند, ووافقهم ظهري الدين وكان ما زال يحلم باإمرباطورية يقيمها 
لنف�صه, وجاء بجي�س كبري حمكم التنظيم, وا�صطدم مع جي�س �صخم 
عليهم  وانت�صر  )٩32ه���(  �صنة  الهندو�س  وحلفائه  اللودي  لإبراهيم 
ودخل دهلي وخطب له على منابرها, ثم دخلت يف طاعته اإمارات الهند 
وعندما  وملوة,  والأك��ن  والبنغال  الكجرات  وه��ي:  الأرب��ع,  الإ�صالمية 
كانوا  الذين  الراجبوت  اأم��راء  مع  اللودي  البيت  اأم��راء  بقايا  حتالف 
ي�صكلون اأكرب قوة هندو�صية و�صط الهند من اأجل الإطاحة بظهري الدين 
الذي كان ي�صهد يف هذه الفرتة من حياته انقالًبا اإميانًيا؛ اإذ مل�س اأو�صاع 
امل�صلمني وما يعانونه من ا�صطهاد وت�صييق, فبداأ ت�صحيح م�صاره بقطع 
التي  املعا�صي  عن  توبته  واأعلن  اخلبيثة,  ال�صفوية  الدولة  مع  عالقته 
كان م�صهوًرا بها, وعلى راأ�صها �صرب اخلمر, حيث كان مدمًنا عليها, 
الدينية عند  العاطفة  ا�صتجا�س  والهندو�س �صده  اللوديون  وملا حتالف 
امل�صلمني, واأعلن اجلهاد املقد�س �صد الراجبوت وكفرة الهندو�س ومن 
توبتهم  فاأعلنوا  قادته,  به  واقتدى  النا�س  فاأطاعه  معهم؛  يتعاونون 
وطهروا اأنف�صهم من املعا�صي, وملا ا�صتقام ال�صف خا�س اأكرب معركة 
انت�صاًرا  الدين  وحقق ظهري  �صنة )٩33ه���(,  امل�صلمة  الهند  تاريخ  يف 
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هائاًل على الراجبوت, وق�صى نهائًيا على �صلطانهم وقوتهم يف الهند, 
وبذلك �صجل ا�صمه يف �صجل اأعاظم الفاحتني امل�صلمني, وكانت اأعماله 
العظماء  ثالث  وهو  لالإ�صالم,  ت�صدر عن احلمية واحلما�س  بعد ذلك 
وثانيهم  �صبكتكني,  بن  حممود  واأول��ه��م  امل�صلمني,  الهند  فاحتي  من 
�صريًدا  بدايته طريًدا  كانت  من  اهلل,  و�صبحان  الغوري,  الدين  �صهاب 
يهيم على وجهه, ل يجد بلًدا ياأوي اإليه, وكانت نهايته واحًدا من اأعظم 

رجال الإ�صالم يف الهند.

�سياء احلق .. وتطبيق ال�سريعة

�صياء احلق, رجل باك�صتان القوي, والزعيم الذي اأراد اأن ي�صحح 
م�صاره ويعيد لل�صريعة مكانتها, فتاآمر عليه كل اأعداء الإ�صالم. ا�صرتك 
يف احلرب التي جرت بني الهند وباك�صتان, وباجلملة كان �صياء احلق 
القوية  ال�صفات  وه��ذه  �صارمة,  ع�صكرية  وحياة  وقتال  ح��رب  رج��ل 
اأّهلته لأن يكون قائًدا للجي�س الباك�صتاين �صنة )13٩6ه�(, وملا حدثت 
فو�صى وا�صطرابات عارمة يف البالد نتيجة ال�صيا�صات ال�صيئة للرئي�س 
اأطاح  الباك�صتاين ذو الفقار علي بوتو, قاد �صياء احلق انقالًبا عنيًفا 
الدعوات  كل  ورف�س  الع�صكري  احلكم  يف  وا�صتمر  اأعدمه,  ثم  ببوتو 
�صيا�صته,  يف  احلق  �صياء  تخبط  للبالد,  املدين  احلكم  بعودة  املنادية 
ف�صار يف اجتاهني مت�صادين؛ اإذ �صار يف فلك املع�صكر الغربي, خا�صة 
الوليات املتحدة الأمريكية, وذلك لأهداف معينة وهي احل�صول على 
اإ�صرتاتيجي مع الهند �صاحبة العالقات املتينة  ال�صالح, واإيجاد توازن 
اأما  احلكم,  يف  و�صعه  تاأمني  ذل��ك  من  الأه��م  وك��ان  الأم��ري��ك��ان,  مع 
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الجتاه الآخر فهو اجتاهه نحو اجلماعات الإ�صالمية واإيجاد عالقات 
ببطء  الجتاه  هذا  يف  �صار  لكنه  كافة,  الإ�صالمية  الأم�صار  مع  وثيقة 
م�صوب باحلذر؛ خوًفا من تهديدات الدول الكربى التي تعادي اأي توجه 
اأ�صحاب  من  باك�صتان  داخ��ل  يف  الأع��داء  من  خوًفا  ا  واأي�صً اإ�صالمي, 

الجتاهات العلمانية والقومية.
وهذا التعار�س يف �صيا�صة �صياء احلق جعلت الداخل واخلارج ل 
يفكر طوياًل  اإزاحته, وظل �صياء احلق  ويعمل على  يعاديه  بل  يوافقه, 
توفيقية جديدة, فقرر  ب�صيا�صة  التعار�س  كيفية اخلال�س من هذا  يف 
دعم املجاهدين الأفغان يف ملحمتهم الرائعة �صد الحتالل ال�صوفيتي 
املجاهدين  خلف  كله  باك�صتان  بثقل  احل��ق  �صياء  واأل��ق��ى  لبالدهم, 
تعادي  اأمريكا  كانت  حيث  اخل��ارج,  اأر�صت  ال�صيا�صة  وه��ذه  الأفغان, 
حني  يف  الباك�صتانيني,  غالب  فاأيده  الداخل  اأم��ا  ال�صوفيتي,  الحت��اد 
بعد  لكن  ال�صغرية,  والعلمانية  القومية  الأح���زاب  بع�س  عار�صته 
الرو�س  على  الأف��غ��ان  املجاهدون  حققها  التي  الكبرية  النت�صارات 
اأخذت اأمريكا يف معار�صة �صياء احلق وال�صغط عليه؛ لوقف متاديه يف 
التوجه نحو الإ�صالم, واأجربت اأمريكا باك�صتان على توقيع اتفاقية مع 
حكومة اأفغان�صتان يف �صنة )14٠٨ه�(, اأ�صري منها املجاهدون الأفغان 
ب�صدة؛ اإذ بقي مبوجبها احلكم ال�صيوعي يف بالدهم, واإن كانت رو�صيا 
قد خرجت منه ع�صكرًيا, واأظهرت اأمريكا اأنها ل تريد دعم املجاهدين 

اأكرث من ذلك.
وقلبه من هذا  وعقله  نف�صه  يخرج  اأن  احلق  �صياء  قرر  وعندها 
نحو   - وجل  عز   - اهلل  دين  نحو  اجتاهه  ويوحد  ال�صري  يف  التخطيط 
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الإ�صالم, وبداأ اأوىل خطواته الفعلية باإقالة رئي�س حكومته حممد خان 
الغرب, ثم عزل كل  الأفغان وال�صائر يف فلك  جونيجو املعار�س لدعم 
�صوال   )14( يف  وذل��ك  جنيف,  اتفاقية  �صروط  و�صع  يف  ا�صرتك  من 
�صنة )14٠٨ه�(, ثم األقى كلمة يف و�صائل الإعالم يف غرة ذي القعدة 
�صنة )14٠٨ه�(, وعد فيها بتغيري القوانني يف باك�صتان, ويف )11( ذي 
يبكي  ت�صاءل فيها وهو  الإعالم  و�صائل  الأخرية يف  األقى كلمته  القعدة 
ال�صريعة  يحكم  مْل  مَل  القيامة:  يوم  �صئل  اإذا  فيما  جوابه  �صيكون  عما 

الإ�صالمية؟!
فاأقام  ال�صريعة,  م��ن  م�صتمدة  ع��دة  ق��وان��ني  ���ص��درت  وبالفعل 
مبا  �صعر  قد  احل��ق  �صياء  وك��اأن  امل�صارف,  يف  الربا  واألغى  احل��دود, 
�صيدبر �صده فاأ�صرع بتطبيق خطة نحو ال�صريعة, ويف يوم )٥( حمرم 
الهيلكوبرت ب�صحبة  بالطائرة  �صرية  اأثناء جولة  �صنة )14٠٩ه���(, ويف 
ا ال�صفري الأمريكي يف باك�صتان, انفجرت قنبلة  كبار �صباط جي�صه واأي�صً

و�صعت حتت مقعد �صياء احلق لتودي بحياته وحياة كل من معه.
وقد توجهت اأ�صابع التهام اإىل اأطراف عديدة, منها اإيران التي 
كانت تعادي باك�صتان ب�صدة, ومنهم الباك�صتانيون من العلمانيني كحزب 
ب�صدة  �صاءهم  الذين  واليهود  الأمريكان  ه��وؤلء  راأ���س  وعلى  ال�صعب, 
جنحت  التي  الذرية  القنبلة  وم�صروع  احلق  ل�صياء  الإ�صالمي  التوجه 

باك�صتان يف قطع �صوط كبري يف اإنتاجها.
وباجلملة ل ي�صتبعد اأبًدا اأن كل هوؤلء قد تاآمروا على الرجل الذي 
�صحح م�صريته وقرر العودة لدينه ور�صده, وح�صب الرجل اأنه قد م�صى 

اإىل ربه على نية �صاحلة و�صعي نحو الإ�صالم.
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ابن اليا�سمني

هو عبداهلل بن حممد بن حجاج الأرديني املعروف بابن اليا�صمني, 
والهيئة واملنطق, و�صاعر  الهند�صة واحل�صاب والعدد  ريا�صي وبارع يف 
متمكن يف النظم. مل حتدد املو�صوعات اأو كتب تاريخ العلوم عام ميالد 
له.. اأما عام وفاته فيذكر اأنه كان نحو عام )6٠1 ه�( يف مدينة مراك�س, 
اأما �صرية حياته فال نعرف عنها �صوى اأنه عا�س يف مدينة فا�س, واأنه قد 
خدم يعقوب املن�صور اأحد خلفاء املوحدين, ثم ولده النا�صر من بعده, 
وقد نال منزلة كبرية يف عهدهما, واأنه كان عاملًا مقدًرا معرتًفا بف�صله.
وكان ابن اليا�صمني �صاعًرا, وقد دفعه ولعه باجلرب اإىل اإبداع تعريف 

مفهومي اجلرب واملقابلة ب�صعر متني وا�صح باأ�صبيلية عام )٥٨٧ ه�(.
وقد اعتربها موؤرخو الريا�صيات العمل الأ�صا�س يف درا�صة اجلرب؛ 
يف  ت�صتعمل  التي  والطرق  والقوانني  املبادئ  من  الكثري  خال�صة  ففيها 
كتب  عليها  ت�صتمل  التي  اجلربية  وامل��ع��ادلت  امل�صائل  وح��ل  احل�صاب 

اجلرب احلديثة.
اجلمع  يف  واأب��واب  ال�صحيح,  العدد  مبقدمات  الأرج���وزة  وتبداأ 
يف  مقدمة  ثم  اأ�صوله,  اإىل  العدد  وحل  والق�صمة,  وال�صرب  والطرح 
الك�صور واأبواب تتناول اجلمع والطرح والق�صمة وال�صرب, ثم باب جرب 
ا�صتخراج  وطرق  وال�صرف  الك�صور,  عك�س جرب  وهو  واحلط,  الك�صور 

املجهولت, ثم ينتقل اأخرًيا اإىل علم اجلرب واملقابلة فيو�صح اأبوابه.
ثم يبحث يف املعادلت واأق�صامها واأنواعها ال�صتة, و�صرح طريقة 
كل منها, ول يكتفي بذلك, بل ي�صرح بع�س النظريات التي تتعلق بالقوى 
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اجلرب  معنى  ي�صرح  اأن  ين�س  ومل  وق�صمتها,  �صربها  وط��رق  والأ�ص�س 
واملقابلة. ولعل اأ�صهر اأبيات تلك الأرجوزة اأبيات تعريف اجلرب واملقابلة؛ 
فاجلرب يعني نقل احلدود من طرف اإىل الطرف الثاين, واملقابلة تعني 
ال�صعر  من  ببيتني  املفهومني  هذين  عن  وعرب  املتماثلة.  احل��دود  جمع 
الفهم  ومعادلت عدة �صعبة  الريا�صيون مب�صائل  ي�صرحه  بينما  فقط, 

لغري املتخ�ص�س.
الأدبية  وثروته  اليا�صمني  اب��ن  متكن  على  الأرج���وزة  تلك  وت��دل 
والعلمية, وقد �صاعت هذه الأرجوزة؛ ل�صهولتها ودقة عبارتها يف العامل 
الهائم  اب��ن   : ومنهم  بال�صرح,  العلماء  من  الكثري  وتناولها  العربي, 
و�صبط املارديني, وقد عدها موؤرخو العلوم والعلماء الريا�صيون العرب 
و�صهولة  لكمالها  وذل��ك  الريا�صة؛  يف  الأ�صول  الكتب  من  والغربيون 
حت�صيلها. ولبن اليا�صمني ر�صالة اأخرى بعنوان: ر�صالة تنقيح الأفكار 

يف العلم بر�صم الغبار.

ابن باجة

هو اأبو بكر حممد بن يحيى بن ال�صائع التجيبي الأندل�صي ال�صهري 
وال�صاد�س  اخلام�س  القرنني  يف  ا�صتهر  وطبيب  فيل�صوف  باجة,  بابن 
الهجريني - الثاين ع�صر امليالدي. وهو اأول من اأ�صاع العلوم الفل�صفية 
يف الأندل�س بغري نزاع. ولد يف مدينة �صرق�صطة الأندل�صية, حيث ق�صى 
فيها مراحل طفولته الأوىل, وملا �صب حتول اإىل اإ�صبيلية بعد فتح األفون�س 

الأول مدينة �صرق�صطة عام )٥12ه�(.
اأقام ابن باجة يف اإ�صبيلية زمًنا, ثم �صافر اإىل غرناطة واأقام فيها 
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اأمراء  لدى  والإكبار  الإج��الل  مو�صع  فكان  املغرب  اإىل  ثم رحل  حيًنا, 
املرابطني.

كان ابن باجة متوقد الذكاء وذا �صعة يف الفكر, وفاق اأهل ع�صره يف 
الفل�صفة واحلكمة, فهو ميثل يف الغرب املدر�صة الأر�صطوية الأفالطونية 
اجلديدة. وامتاز ابن باجة باأنه جمع اإىل جانب الفل�صفة, علوم الطب 
والريا�صيات والفلك والطبيعيات واملو�صيقى. وقد و�صع علومه يف خدمة 
فل�صفته؛ لذا يعتربه الدار�صون اأول من اأقام العلوم الفل�صفية على اأ�ص�س 

من العلوم الريا�صية والطبيعية.
نال ابن باجة مكانة عالية عند حكام الأندل�س, فكان لهذه املرتبة 
اأن اأثارت ح�صد عدد من الوزراء؛ فكتب فيه الفتح بن خاقان الوزير"اإن 
الأديب اأبا بكر بن ال�صائغ هو قذى يف عني الدين وعذاب لأهل الهدى. 
وقد ا�صتهر بني اأهل ع�صره بهو�صه وجحوده وا�صتغاله ب�صفا�صف الأمور, 
ومل ي�صتغل بغري الريا�صيات وعلم النجوم, واحتقر كتاب اهلل احلكيم 
واأعر�س عنه. وكان يقول اإن الدهر يف تغري م�صتمر, واأن ل �صيء يدوم 
على حال, واأن الإن�صان كبع�س النبات اأو احليوان, واأن املوت نهاية كل 

�صيء".
كما تر�صد له زمالوؤه الأطباء وحاولوا قتله  اأكرث من مرة لنبوغه 
يف الطب وعلو �صاأنه فيه, فكان ينجو حتى مات م�صموًما ودفن يف مدينة 

فا�س.
ترك ابن باجة م�صنفات عديدة يف �صتى العلوم, فمنها كتب يف 
كتًبا  ترك  كما  واحليوان,  والطبيعيات  واحلكمة  والريا�صيات  الطب 
اأن ينجزها, منها كتاب يف النف�س واملنطق, وعدد كبري من  مل يتم له 
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و"ر�صالة  املتوحد"  "تدبري  كتاب  فهو  موؤلفاته  اأ�صهر  اأم��ا  الر�صائل.. 
الوداع".

كما ترك مدر�صة فل�صفية كبرية تتلمذ فيها من العلماء ابن ر�صد 
الطبيب الفيل�صوف واأبو احل�صن الغرناطي, وهو فا�صل متميز يف العلوم 

والآداب.

ابن بطوطة

هو حممد بن عبداهلل  بن حممد بن اإبراهيم اأبو عبداهلل اللواتي 
يف  عا�س  الفقيه,  الرحالة  اجلغرايف  بطوطة  بابن  ويعرف  الطنجي, 

القرن الثامن الهجري - الرابع ع�صر امليالدي.
حفظ  وفيها  )٧٠3ه����(,  عام  طنجة  مدينة  يف  بطوطة  ابن  ولد 
و�صار  )املواريث(,  الفرائ�س  وعلم  اللغة  علوم  ودر�س  الكرمي  القراآن 
مر�صّحا لأن يكون قا�صّيا؛ ول�صغر �صنه اآنذاك اآثر ابن بطوطة اأن يبداأ 
�صوى  العمر  من  له  يكن  ومل  للحج,  املكرمة  مكة  اإىل  بالذهاب  حياته 
اثنني وع�صرين عاًما؛ فغادر طنجة عام )٧2٥ه�(, وكانت  تلك رحلته 
بلغ من  وكان قد  اإىل مدينة فا�س عام )٧٥٠ه���(,  بعدها  الأوىل, عاد 
العمر �صبًعا واأربعني �صنة. ثم �صده احلنني لالأ�صفار وروؤية اأقطار العامل 
الإ�صالمي فقام برحلته الثانية من مدينة فا�س اإىل بالد الأندل�س, وعاد 

منها اإىل املغرب عام )٧٥3ه�(. 
ومل يلبث اأن غادر املغرب اإىل بالد ال�صودان الغربي يف رحلة ثالثة 
اإىل  عاد  اإفريقيا  قارة  وو�صط  الغربي  الإفريقي  لل�صاحل  زيارته  وبعد 

املغرب عام )٧٧٥ه�(, ومل يغادرها مرة اأخرى. 
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ويف املغرب راح ابن بطوطة يروي للنا�س يف م�صجد فا�س اأطراًفا 
من اأخبار رحالته الثالثة؛ حتى فنت النا�س به, وعندئٍذ دعاه ال�صلطان 
رحالته  ق�صة  ميلي  اأن  منه  وطلب  منه,  وقّربه  اإليه  املريني  عنان  اأبو 
عليه  فاأمالها  الكلبي,  ُج��ّزّي  بن  حممد  ال�صاعر  وزي��ره  على  بتمامها 
و�صاغها ابن ُجّزّي باأ�صلوبه يف كتاب بعنوان: "حتفة النظار يف عجائب 

الأم�صار" وهو الكتاب الذي ا�صتهر بعنوان: "رحلة ابن بطوطة".
عن  املعلومات  م��ن  الكثري  رحلته  يف  بطوطة  اب��ن  ك�صف  وق��د 

�صخ�صيته وعن مودته لرجال الدين عامة وللفقراء يف اأنحاء الدنيا.
وكانت رحلة ابن بطوطة من اأو�صع الرحالت العربية التي تناولت 
العامل الإ�صالمي �صرًقا وغرًبا, مروًرا بقارتي اإفريقيا واآ�صيا, التي ك�صف 
فيهما الكثري من املعلومات اجلغرافية والتاريخية عن مناطق يف هاتني 
القارتني كانت ت�صود عنها اخلرافات والأ�صاطري, فك�صف عن العادات 
اخلا�صة والتقاليد لأ�صحاب تلك املناطق, وقد حترى فيها �صدق ودقة 
املعلومات فلم ي�صجل اإل ما راآه بالفعل, وكان يبحث وينقب عما يختلف 
فيه من اأخبار. وقد اأكد الدار�صون لهذه الرحلة دقة ما رواه ابن بطوطة 
من معلومات باملراجعة لكل ما ذكره عن بالد واأقطار الدنيا يف زمانه 
بتلك  املهمة  الأثرية  املعامل  ت�صجيل  ين�س  اإفريقيا,  ومل  و  اآ�صيا  بقارتي 

البالد وما حكي عنها من حكايات.
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ابن حوقل

هو اأبو القا�صم  حممد بن حوقل الن�صيبيني احلوقلي البغدادي.. 
بلدة  يف  ولد  الهجري.  الرابع  القرن  يف  ا�صتهر  ورحالة  جغرايف  عامل 
ن�صيبني الواقعة يف منطقة اجلزيرة )فيما بني النهرين دجلة والفرات 
يف اجلزء الواقع يف الأرا�صي الرتكية حالًيا اإىل ال�صرق من ماردين(, 
فعمل  عليه  ال�صفر قد طغى  بكرثة  ولعه  لكن  الأ�صا�صية,  العلوم  فدر�س 

بالتجارة.
بداأ ابن حوقل جولته يف العامل الإ�صالمي عام )331ه�(, فجابه 
من م�صارقه اإىل مغاربه, ومن �صماله اإىل جنوبه. كان ابن حوقل ي�صعى 
وراء اأ�صفاره اإىل حتقيق غر�س مزدوج؛ فقد كان من جهة يريد تو�صيع 
تدبري  على  يعمل  كان  اأخ��رى  جهة  ومن  البالد,  يف  ومعرفته  مداركه 
اأموره املالية من خالل التجارة. وعند و�صوله اإىل بغداد عام )34٠ه�(, 
مبا  ملًما  حوقل  ابن  وكان  ال�صفر.  يف  رافقه  الذي  الإ�صطخري  التقى 
كتبه اجلغرافيون ال�صابقون له ودر�صه درا�صة جيدة, وكان يرحتل ومعه 
ن�صخ من اأعمالهم, وقد عر�س مالحظاته عن كتاب الإ�صطخري عليه 

فاأعجب به, وكلفه بتنقيحه.
رحلته  وبداأ  �صديقه,  بها  كلفه  التي  املهمة  على  ابن حوقل  وافق 
التي ا�صتغرقت )2٨( عاًما, طاف خاللها بالد الرببر يف �صمال اإفريقيا 
والأندل�س الإ�صالمية وجزيرة �صقلية والعراق وفار�س. وجاءت معلوماته 
عن هذه املناطق يف غاية الدقة عما اأورده الإ�صطخري. فلقد اأورد ابن 
واأنهارها  فيها,  واخل��راج  واحلياة  الكربى  للمدن  كاماًل  و�صًفا  حوقل 
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الكربى  التجارية  القوافل  وطرق  املدن,  هذه  بني  وامل�صافات  وبحارها 
واآثارها.. كما �صمن احلدود ال�صيا�صية لكل اإقليم وخريطته التي و�صع 
امل�صافة  يقي�س  وكان  وال�صهول,  وال�صحاري  واجلبال  الت�صاري�س  عليها 

بال�صهور.
اإقليم عن طريق ح�صر  وكان ابن حوقل يقّيم عدد ال�صكان بكل 
عدد امل�صلني بالكنائ�س وامل�صاجد يف كل مدينة كان يحل فيها. وانفرد 
عن غريه من اجلغرافيني باأنه كان ير�صم خرائطه دون تقليده لغريه, 
اأو اتباع اأ�صلوبهم, وا�صتغل يف ر�صم هذه اخلرائط خرباته وم�صاهداته 

يف رحالته. 
ولقد نقح ابن حوقل املعلومات التي ذكرها الإ�صطخري يف كتابه, 
وعلى الرغم من حمافظته على ال�صكل والتبويب الأ�صلي للكتاب, فقد 
ا  طراأت عليه حت�صينات مهمة. وكان تعديل ابن حوقل يتناول خ�صو�صً
و�صقلية  والأندل�س  واملغرب  مل�صر  الإ�صطخري  كّر�صها  التي  الف�صول 

والعراق وبالد ما وراء النهر. 
�صجل ابن حوقل جميع مالحظاته يف كتاب �صورة الأر�س, ويعرف 
الدين  �صيف  اإىل  ن�صخة  منه  اأه��دى  وق��د  واملمالك,  امل�صالك  بعنوان 
احلمداين عند مروره بحلب. ولقد ا�صتفاد من اأعمال ابن حوقل عدد 
كبري من اجلغرافيني كال�صريف الإدري�صي, وابن خرداذبة, واليعقوبي, 

وقدامة, وامل�صعودي, والدم�صقي, واأبو الفدا, وابن ماجد.
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ابن خالويه

ب��ن ح��م��دان, عامل  ب��ن خالويه  اأح��م��د  ب��ن  ه��و ع��ب��داهلل احل�صني 
الزراعة النحوي ال�صاعر.. عا�س يف القرن الرابع الهجري.

وهو  له,  ميالد  عام  املو�صوعات  اأو  العلوم  تاريخ  كتب  حتدد  مل 
همداين الأ�صل. �صافر اإىل بغداد عام )314ه�( للتعلم, وحفظ هناك 
من  جمموعة  يد  على  الدينية  والعلوم  الفقه  ودر���س  الكرمي  ال��ق��راآن 
ثم  ال�صريايف..  �صعيد  واأبو  جماهد,  ابن  اأ�صهرهم:  وال�صيوخ,  العلماء 
در�س النحو والأدب على يد ابن دريد, ونفطويه, وابن الأنباري, واأبي 
العطار وغريه  الزاهد, ودر�س احلديث على يد حممد بن خملد  عمر 
من العلماء؛ فاأ�صبح بذلك اأ�صتاًذا يف اللغة والأدب واحلديث.. وانتقل 
اإىل ال�صام وا�صتوطن حلب, لكنه تنقل بني عدد من بلدان ال�صام, مثل 
حم�س وميارقني. وقد ذاع �صيته يف النحو وتدري�صه, وكان َحظًيا عند 
ناظر  ما  وكثرًيا  �صاعًرا  وكان  لأولده.  وموؤدًبا  احلمداين  الدولة  �صيف 
املتنبي, وله موؤلفات يف علم النحو, من اأهمها: كتاب لي�س, ور�صالة يف 
دريد,  ابن  مق�صورة  و�صرح  العزيز,  الكتاب  من  �صورة  ثالثني  اإعراب 

وكتاب: ال�صتقاق يف اللغة.
النبات  علم  يف  وامل�����ص��ادر  الكتب  على  خالويه  اب��ن  اطلع  وق��د 
ا, ويقال اإنه كانت له حما�صرات علمية يلقيها  واهتم به اهتماًما خا�صً
لي�صمعوا  �صوب؛  كل  من  ياأتونه  التالميذ  وكان  العلم,  هذا  يف  لطالبه 
تلك املحا�صرات ويقروؤوا عليه الكتب الأ�صول يف علم النبات. وله كتاب 
يذكر  فال  العلم  هذا  الأ�صول يف  الكتب  من  يعد  النبات  علم  فريد يف 
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تاريخ الكتب املوؤلفة يف علم النبات من دون ذكره وهو كتاب "ال�صجر".
"ال�صجر" على مو�صوعات علمية باأ�صلوب مب�صط  ويحتوي كتاب 
 )32٠( نحو  الكتاب  ه��ذا  يف  خالويه  اب��ن  ذك��ر  وق��د  علمي,  ومنهج 
حمدًدا  بل  فح�صب,  اللغوية  اجلهة  من  لي�س  واأنواعه,  للنبات  ت�صنيًفا 
ا  اأي�صً فيه  وذكر  الأ�صناف,  لتلك  العلمية  واخل�صائ�س  ال�صفات  فيه 
التغيريات ال�صكلية يف املظهر اخلارجي للنبات تبًعا ملراحل منوه وتبًعا 
للموا�صم املختلفة. واأعطى ابن خالويه لكل جتمع نباتي وبيئي م�صميات 
دقيقة مع و�صف لكل نبات وبيئة على حدا, وكان هذا الو�صف فيه من 
الدقة ما جعله يت�صاوى من الوجهة العلمية مع الأبحاث العلمية احلديثة 
عن النبات. وقد خ�صع هذا الكتاب للبحث من بع�س العلماء املحدثني, 

واأكدوا دقة اأو�صافه لكل نبات وكل بيئة. 

ابن �ساعد الرحبي

هو �صاعد بن احل�صن بن �صاعد اأبو العالء الرحبي زعيم الدولة.. 
القرن  والطب. عا�س يف  والفلك  امليكانيكية  الهند�صة  وعامل يف  �صاعر 
تاريخ  العلوم  تاريخ  كتب  اأو  املو�صوعات  حتدد  ومل  الهجري,  اخلام�س 
عام  حًيا  كان  اأنه  املراجع  بع�س  ذكرت  لكن  وف��اة,  تاريخ  اأو  له  ميالد 

)41٧ه� اإىل 43٠ه�(.
دم�صق,  يف  و�صكن  الرحبة,  مدينة  يف  الرحبي  �صاعد  ابن  ولد 
اأبي  العقيلي  بدران  بن  قري�س  بن  م�صلم  الدين  �صرف  بالأمري  وات�صل 
املكارم �صاحب املو�صل وديار ربيعة وم�صر من اأر�س اجلزيرة ال�صورية, 
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وقد �صنع ابن �صاعد الرحبي فلًكا عظيًما به جنوم, وما �صابهها, واأهداه 
لأمري املو�صل. 

به  الكتابة  يكفي  ملا  باملداد  امل��زود  احلرب  قلم  الرحبي  طور  وقد 
م�صقوًقا  �صًنا  له  وجعل  احلديد,  من  �صنعه  وقد  يجف,  ول  �صهر  ملدة 
مقطوًطا. واخرتع ابن �صاعد اآلة حلمل الأحجار الثقيلة, واأ�صماها بن 
ا  ع�صاكر "ميجان", ولعلها اأول اآلة رافعة للحجارة, كما اخرتع �صخ�صً
ميكانيكًيا من حديد يحرك منفاًخا ميكانيكًيا لنفخ النار, ويظل يعمل 

�صاعات عدة.
الأول منهما يف الطب بعنوان: يف  ولبن �صاعد الرحبي كتابان: 
الت�صويق الطبي, وقد األفه ابن �صاعد الرحبي يف الرحبة عام )464ه�(, 
واأهداه اإىل رئي�س اأبي املكارم اأمري املو�صل, وقد ُترِجم هذا الكتاب اإىل 

الأملانية, لكنه مل يحقق حتى الآن.
والثاين من كتبه يف علم الفلك بعنوان: مقالة يف الت�صويق التعليمي 

يف علم الهيئة, وقد كتبه ل�صديق له عام )4٥٥ه�(.

ابن غامن

غامن  بابن  املعروف  الدين  عز  ولقبه  اأحمد,  بن  عبدال�صالم  هو 
املقد�صي.. عامل احلياة والطبيب والفيل�صوف والفقيه. عا�س يف القرن 
ال�صابع الهجري – الثالث ع�صر امليالدي, ومل تذكر كتب تاريخ العلوم 
اأو املو�صوعات عام ميالده اأو �صيًئا عن حياته, لكن من املعروف اأنه تويف 

ومل يبلغ العقد اخلم�صني.
وقد ذكرت املو�صوعات وكتب التاريخ اإجنازات ابن غامن, وذلك 
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"ك�صف الأ�صرار عن  الفريد  الغربيني لكتابه  العلماء  من خالل درا�صة 
حكم الطيور والأزهار", وقد ترجمه اإىل الفرن�صية جار�صان تا�صي ون�صره 
مرتني, املرة الأوىل عام )123٧ه�(, واأعيد ن�صره عام )12٩3ه�(. وقد 
نال �صهرة عظيمة يف الغرب بعد ن�صره, مما جعله يرتجم اإىل الأملانية 
الغربية,  الدرا�صات  من  الكثري  عليه  وقامت  )126٧ه����(.  عام  ون�صر 
علماء  من  عليه  والتالون  امل�صلمون  ع�صره  علماء  به  اهتم  وكذلك 
الزراعة واحلياة, وكذلك العلماء املحدثون؛ فقامت عليه جمموعة من 
الدرا�صات لأهميته, ومنها درا�صة الأ�صتاذ عبدالقادر �صالحية و�صبحي 

حباب.
عن  عبارة  والأزهار"  الطيور  حكم  عن  الأ�صرار  "ك�صف  وكتاب 
رحلة خيالية بديعة قام بها ابن غامن بنظرة العامل املتفح�س املتفكر يف 
عنا�صر الطبيعة من اأزهار وطيور وحيوانات. وقد ذكر اأنواع و�صاللت 
وقد  باحلياة.  يعج  خا�س  عامل  نظرة  يف  فهي  الثالثية,  العنا�صر  تلك 
والأزه���ار  الطيور  و�صفات  خ�صائ�س  على  الكتاب  ه��ذا  يف  ت��ع��رف 
مع  واحلوار  فيه على اخليال  اعتمد  ر�صيًقا  اأ�صلوبه  وكان  واحليوانات, 
بل�صانه معرًبا عن جوهره  الذي يتحدث عنه فنطق  اأو احليوان  الطري 
و�صفاته اجلدية ورحلته يف النمو والتزاوج واحلياة. وقد زود تلك الرحلة 
مبجموعة من ال�صور التو�صيحية امللونة لبع�س الزهور, ومنها البنف�صج 
والرنج�س وغريها, وللعديد من احليوانات كالفهد واخليل؛ فكان بذلك 
تعليمًيا  كتاًبا  كان  وكذلك  علم احلياة.  الأ�صول يف  العربية  الكتب  من 
معتمًدا على ال�صورة التو�صيحية واخليال واملعلومات العلمية الدقيقة؛ 
لذا خ�صع هذا الكتاب للفح�س والمتحان عند ن�صره ودرا�صته, فكانت 
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املالحظات كافة التي ذكرها عن الأزهار واحليوانات والطيور مطابقة 
لنتائج العلم احلديث.

اأبو اخلري الإ�سبيلي

بالزراعة,  عامل  )بال�صّجار(,  املعروف  الإ�صبيلي,  اخلري  اأبو  هو 
من اأبناء اأ�صبيلية, عا�س يف القرن اخلام�س الهجري. كان يقوم بتجارب 
من  ع��دًدا  تناولت  وبدرا�صات  اإ�صبيلية,  �صواحي  يف  عديدة  زراع��ي��ة 
النباتات كالأ�صجار املثمرة, والكرمة, ونبات احلدائق, والغابات, وو�صع 
ن�صخ,  بب�صع  اإل  الكتاب  يعرف هذا  ول  الفالحة".  "كتاب  نتيجة ذلك 
الزيتونة  باري�س, وواحدة يف جامع  الوطنية يف  املكتبة  منها واحدة يف 
فرن�صية  ترجمة  مع  طبعة  له  واأع��ّد  بريي�س  هرني  در�صه  وقد  بتون�س. 

وحوا�ٍس, ون�صر خال�صة ت�صميمه يف "دائرة املعارف الإ�صالمية".

اأبو من�سور املوفق

كيميائي  الفار�صي,  ال��ه��راوي  املن�صور  اأب��و  علي  بن  املوفق  هو 
واإليه  امليالدي,  – التا�صع  الهجري  الرابع  القرن  يف  ا�صتهر  و�صيديل 
ُيرجع تاأ�صي�س علم الكيمياء ال�صناعية. عا�صر الدولة ال�صامانية فكان 
من اأقرب املقربني اإىل الأمري من�صور بن نوح ال�صاماين الذي حكم بني 
)3٥٠ - 36٥ه�(, فذاع �صيته ملا عرف عن اإ�صهاماته يف حقل الكيمياء.
لقد كان اأبو املن�صور املوفق من العلماء الواقعيني الذين يوؤمنون 
باحلقيقة ل باخلرافة؛ ولذا فقد جعل كل جتاربه واهتماماته من�صّبة 
على الأمور التي تهم النا�س يف حياتهم اليومية, بعيًدا عن اخلرافات التي 
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�صاحبت مهنة الكيمياء يف ع�صره. وقد ا�صتفاد النا�س من جتاربه هذه 
وابتكاراته الكمياوية اأف�صل ا�صتفادة من الناحيتني املادية والجتماعية, 
فكان اإذا تو�صل اإىل حت�صري دواء ميكن ا�صتخدامه, ي�صارع اإىل اإخراجه 
لالأ�صواق ليقبل عليه النا�س, فريبح من بيعه كثرًيا وي�صرتي بذلك اآلت 

واأدوات ومواد جديدة ت�صاعده يف بحوثه وجتاربه اجلديدة. 
ك��ان م��ن ه��ذه الب��ت��ك��ارات والإجن����ازات يف جم��ال الكيماويات 
والأدوية التي ما زالت تن�صب له حتى الآن, خا�صة ما كان منها متعلًقا 
ر مادة قوامها اجلري احلي؛ لتنظيف  بعلم الكيمياء الطبية. فقد ح�صَّ
ون�صح  الح��م��رار,  اإىل  مييل  ولوًنا  بريًقا  واإك�صابه  ال�صعر  من  اجللد 
الإن�صان  يتعلمها  �صوداء  مادة  لينتج  ب�صدة  املوؤك�صد  النحا�س  بت�صخني 
للعظام  اكت�صف مادة لحمة  كما  اأ�صود لمًعا,  لوًنا  راأ�صه  �صعر  ليك�صب 
ت�صتعمل يف معاجلة الك�صور, وذلك بت�صخني كربيتات الكال�صيوم ومزج 

الناجت بزلل البي�س. 
كان  اأنه  العلمية هذه  املوفق يف جتاربه  املن�صور  اأبا  �صاعد  ولقد 
عارًفا بعلوم اليونان وحجة يف  املعارف ال�صريانية والهندية والفار�صية.

كما كان �صابًرا على طلب العلم والدر�س والتدقيق والتمحي�س, 
وحمًبا لل�صفر بحًثا عن علماء الكيمياء املعروفني؛ لياأخذ منهم ويتعلم 

على اأيديهم, حتى اأ�صحى مو�صوعة يف علم الكيمياء. 
يف  الكتب  اأه��م  م��ن  الأدوية"  حقائق  يف  "الأبنية  كتابه  وُي��ْع��د 
ال�صيدلة؛ فقد �صمل الكثري من املعلومات عن خوا�س العقاقري والأدوية 

وطرق احل�صول عليها.



فيافي الفقرات الثقافية526

الدينوري

ا�صتهر  مو�صوعي  عامل  الدينوري,  داود  بن  اأحمد  حنيفة  اأبو  هو 
يف القرن الثالث الهجري. ولد يف دينور من مدن اإقليم همدان وق�صى 
حياته دار�ًصا وعاماًل تنقل كثرًيا, لكنه كان يعود دائًما اإىل م�صقط راأ�صه.
اهتم الدينوري باللغة العربية اهتماًما بالًغا؛ فاأخذ من م�صادر 
اللغة املختلفة وتتلمذ على موؤلفات ابن ال�صكيت حتى نبغ يف هذا املجال. 
كما اهتم بعلم الأنواء الذي اأوله عناية خا�صة, فر�صد الكواكب و�صجل 

نتائج الأر�صاد التي كان يقوم بها يف معمله الفلكي.
ي�صتخدمه  كان  الذي  املنزل  ال�صويف  عبدالرحمن  �صاهد  ولقد 
واحل�صاب  الهند�صة  در���س  كما  الفلكية,  للدرا�صات  معماًل  الدينوري 
��ف يف تف�صري  واألَّ ال�صرعية  العلوم  واأّل��ف يف كل منها. ودر���س  واجل��رب, 
القراآن. ولقد عرج على املنطق واجلغرافيا والتاريخ والأدب وال�صعر حتى 
�صار له يف كل فن من فنون املعرفة باع طويل يفخر به. فهو عامل وا�صع 
والعلمية  واللغوية  ال�صرعية  العلوم  له, جمع بني  الثقافة موؤمن م�صهود 
الباري ويحقق يف خملوقاته؛ فكان  يفت�س فيها عن عظمة  والتطبيقية 
مميًزا ملا كتبه. ولقد ق�صى الدينوري حياته يف التاأليف ففر�س احرتامه 

على معا�صريه ومن تالهم من العلماء واعرتف اجلميع بف�صله. 
وتاأتي �صهرة الدينوري احلقيقية من اأنه موؤ�ص�س علم النبات على 
ومعرفته  العلم  هذا  لإتقانه  بالأع�صاب  ُفنت  وقد  وال�صتنتاج.  التجربة 
يدر�س  البلدان  يف  الدينوري  تنقل  ولقد  الطبية.  الأع�صاب  خ�صائ�س 
العامة  والأح��وال  مائها,  وتوزيع  ومناخها,  وتركيبها  العرب  بالد  تربة 
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الالزمة لنمو كل نبات فيها. ولقد و�صع الدينوري خربته هذه يف كتاب 
النبات الذي جمع فيه خربات من �صبقه وجعله مو�صوعًيا يت�صمن تاريخ 

النبات تف�صيلًيا, وجهد كي ل يرتك نبتة ل ُيعرف بها.
وا�صتق�صى وبحث وجرب وقارن وا�صتنتج, ف�صجل اأ�صماء النبات 
د علمًيا ما تو�صل اإليه عن كل نبتة, ففي كتابه ثروة لغوية  عند العرب وفنَّ
"النبات" للدينوري عمدة  وتاريخية وعلمية وثقافية. ولقد �صار كتاب 
اإل ونقل عنه, وعمدة الأطباء  اأتوا من بعده, فما منهم  اللغويني الذي 
والع�صابني, فال يتخرج طبيب اأو يربز ع�ّصاب اإل بعد اأن ي�صتوعب كتاب 

النبات ويوؤدي المتحان فيه. 
بخالف  اأ�صهرها  من  املوؤلفات  من  كبرًيا  ع��دًدا  الدينوري  ترك 
به  يلحن  "ما  "الف�صاحة",  وال�صعراء",  "ال�صعر  اللغة:  يف  �صبق,  ما 
العامة".. ويف الفلك: "الأنواء", "القبلة والزوال", "الك�صوف", "زيج 
"اجلرب  الهند",  ح�صاب  يف  "البحث  احل�صاب:  ويف  حنيفة"..  اأب��ي 
والتفريق"..  "اجلمع  "نوادر اجلرب",  الدور",  "يف ح�صاب  واملقابلة", 
ويف املنطق: "اإ�صالح املنطق".. ويف اجلغرافيا "كتاب البلدان".. ويف 
يف  وهو  القراآن"  "تف�صري  التف�صري  ويف  الطوال"..  "الأخبار  التاريخ 

)13( جملًدا.

الرماح

وبالذهبي  بالرماح  ويلقب  ع��ب��داهلل,  ب��ن  لج��ني  ب��ن  حممد  ه��و 
والطرابل�صي, ويعرف بابن لجني.. كان عاملًا كيميائًيا واأديًبا وفار�ًصا, 

عا�س يف القرن ال�صابع الهجري – الثالث ع�صر امليالدي.
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ولد الرماح بطرابل�س, ومل حتدد املو�صوعات اأو كتب تاريخ العلوم 
تاريخ ميالده, ومل تذكر الكثري عن حياته. كان الرماح مثل اأبيه يهوى 
ا بفنون  الفرو�صية, ولأبيه كتب فيها, وكان الرماح مهتًما اهتماًما خا�صً
تدمري  كيفية  دائًما  �صغله  فكان  والقالع,  احل�صون  وخا�صة  القتال, 
الفتوحات  اأم��ام  الأ�صا�س  العائق  فهي  احلربية؛  املعارك  يف  احل�صون 
عليه,  ال�صابقني  العلماء  كتب  على  واطلع  الكيمياء  در�س  الإ�صالمية. 
التي  املتفجرة  للعنا�صر  الكيميائية  الرتكيبات  درا�صة  يف  حياته  وبذل 

ت�صتخدم يف احلروب. 
البارود  ل�صتخدام  ابتكاره  الكيمياء  علم  اإجنازاته يف  اأهم  ومن 
كمادة متفجرة يف احلروب, وت�صتخدم يف املدافع. وقد و�صف الرتكيب 
البوتا�صيوم  لعنا�صره:  الدقيقة  الن�صب  حم��دًدا  للبارود,  الكيميائي 
املدفع  تدك يف  التي  الذخرية  وو�صف  والفحم,  وال�صوديوم  والكربيت 
وبني ن�صبتها, وذلك يف كتابه: الفرو�صية واملنا�صب احلربية, وقد و�صف 
يف كتابه هذا العملية اجلوهرية يف �صناعة البارود, وهي تنقية نرتات 
ووظائفه  البارود  ا�صتخدام  طرق  وو�صف  ال�صوائب,  من  البوتا�صيوم 
املختلفة يف احلروب. وقد اعرتف موؤرخو العلوم الغربيون عند اكت�صافهم 

لهذا الكتاب بف�صل العرب يف اخرتاع الأ�صلحة النارية. 
الأ�صلية,  العربية  احلروب  اأدوات  بدرا�صة  كذلك  الرماح  واهتم 
"الرماح", فتحدث فيه عن �صنع  ومن اأهمها الرماح, وذلك يف كتابه 
الرمح ومواد �صنعه من اخل�صب اللدن اأو من الغاب اأو من عود معدين 
اأمتار, وعن  جموف, وعن �صفاته من حيث الطول الذي قد بلغ ثالثة 
وامل�صتوية  واملعوجة  والرفيعة  والعري�صة  امل�صعبة  واأ�صنته  وتكوينه  وزنه 
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وغريها, وحتدث كذلك عن الغر�س منها وكيفية ا�صتخدامها. 
ومن كتبه الأخرى يف الفرو�صية: "غاية املق�صود من العلم والعمل 
بالبنود", و"بغية القا�صدين يف العمل بامليادين" وقد األفه لالأمري �صيف 

الدين املارديني اأمري حلب. 

ال�سمرقندي

هو حممد بن علي بن عمر, ولقبه جنيب الدين وكنيته اأبو حامد, 
العلوم  تاريخ  كتب  تذكر  مل  الهجري.  ال�صابع  القرن  يف  عا�س  طبيب 
الكثري عن حياة ال�صمرقندي, فعام ميالده غري حمدد, ومن املعروف 
اأنه قد عا�صر فخر الدين الرازي, واأنه كان �صاحب علم ومعرفة, واأنه 

قتل يف هراة عندما احتلها التتار عام )61٩ه�(.
ومن اأهم املو�صوعات التي اهتم بها ال�صمرقندي اأغذية املر�صى؛ 
لأنه كان من الأطباء الباطنيني الذي يرون اأن الغذاء عامل اأ�صا�صي من 
عوامل ال�صفاء والوقاية, ويرى اأن الغذاء قد يكون اأهم من الدواء نف�صه, 
ر�صالة  وهي  املر�صى  اأغذية  يف  ر�صالة  بعنوان:  له  ر�صالتني  يف  وذل��ك 
اأطعمة  ور�صالة:  مر�س,  لكل  التغذية  يف  اإليه  يحتاج  ما  ح�صب  مرتبة 
املر�صى وقد اهتم كذلك ال�صمرقندي باأنواع الأدوية ومفرداتها, فاألف 
ا عن الأدوية املفردة وا�صتعمالتها وخوا�صها, ويعد معجًما  كتاًبا خا�صً
طبيا لذكر الدواء ومنافع, وهو من املعاجم الطبية املتخ�ص�صة الأوىل, 
واهتم كذلك باأ�صول تركيب الأدوية وهو كتاب يف علم ال�صيدلة, يعك�س 
تطور تركيب الأدوية املركبة يف احل�صارة الإ�صالمية. ومن اأنواع الأدوية 
ا الأدوية امل�صهلة يف كتاب بالعنوان نف�صه, ثم الأدوية  التي اهتم بها اأي�صً

القلبية يف كتاب له بعنوان: قوانني تركيب الأدوية القلبية. 



فيافي الفقرات الثقافية530

الفزاري

وريا�صي  فلكي  عامل  الفزاري,  اإبراهيم  بن  حممد  عبداهلل  هو 
اأ�صيلة  لأ�صرة عربية  الكوفة  ولد يف  الهجري.  الثاين  القرن  ا�صتهر يف 

ينحدر اأ�صلها من فزارة ثم �صكنت الكوفة.
يدي  على  تتلمذ  فقد  علم  بيت  يف  الفزاري  عبداهلل  اأب��و  ترعرع 
الهيئة  اأحد كبار علماء  الفزاري,  اإبراهيم بن حبيب  اإ�صحاق  اأبي  اأبيه 
ا يف علمي التنجيم وتقومي  يف ع�صره, وكان قد نال �صهرة عظيمة جدًّ

ال�صهور.
هاجر الفزاري اإىل بغداد عام )144ه�(؛ لي�صتزيد يف علمه من 

العلماء الكبار الذين قطنوا بغداد مركز احل�صارة يف ذلك الوقت.
ولقد اأوىل الفزاري درا�صة اللغات الأجنبية عناية كبرية, خا�صة 
اللغة ال�صن�صكريتية التي بذل فيها جهًدا عظيًما؛ لرغبته يف معرفة ما 

و�صل اإليه علماء الهند القدماء يف اأر�صادهم.
لته قدراته اللغوية هذه اإىل اأن ين�صم اإىل فريق الرتجمة  ولقد اأهَّ
يف بيت احلكمة التي بناها اأبو جعفر املن�صور. وقد نال الفزاري احرتام 

اخلليفة؛ فاأحاطه بالرعاية والتقدير لعلمه الغزير.
الفلكية  العلوم  ترجمة  على  ال��ف��زاري  عكف  احلكمة  بيت  ويف 
والريا�صية من امل�صادر الهندية اإىل اللغة العربية. ولقد كان لطالعه 
العلم  ه��ذا  جعل  اأن  التجريبي  الفلك  علم  يف  الهندية  على  املبا�صر 
تعلل  التي  الأر�صاد  جلميع  احل�صية  واملالحظة  ال�صتقراء  اإىل  ي�صتند 
حركات الكواكب والأجرام ال�صماوية؛ فا�صتطاع الفزاري اأن ي�صنع اأول 
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اأ�صطرلب يف الإ�صالم. وكان الفزاري من املغرمني بعلم الأر�صاد لدرجة 
كبرية, حتى اأنه نظم ق�صيدة يف النجوم توحي بحبه ال�صديد لهذا الفن, 
و�صارت ق�صيدته ي�صرب بها املثل بني علماء العرب وامل�صلمني يف جمال 

علم الفلك.

املرادي

القرن  يف  ا�صتهر  مهند�س  ع��امل  امل���رادي..  خلف  بن  اأحمد  هو 
اخلام�س الهجري. 

ل ُيعرف �صيء عن مولده, اإل اأنه عا�س يف قرطبة ردًحا من الزمن, 
وتنقل بني مدن الأندل�س. 

الوقت  ذلك  يف  فيها  برع  التي  املتقدمة  بتقنياته  امل��رادي  متيز 
فيمن  عرفت  التي  الت�صلية  بتكنولوجيا  املعروف  الإط��ار  عن  وخرجت 
�صبقه من العلماء, فكانت اأعماله كلها ذات قيمة علمية, من اأ�صهرها: 
من  نادرة  ن�صخة  تناول  يتيح  قرطبة  جامع  يف  موجود  م�صحف  حامل 
القراآن الكرمي وقراءتها دون اأن مت�صها الأيدي. وينفتح احلامل بطريقة 
رف  على  وامل�صحف  احلامل  من  املكونة  املجموعة  تو�صع  حيث  اآلية, 
يدار  وعندما  امل�صجد,  من  العلوي  بالق�صم  مغلق  �صندوق  يف  متحرك 
مفتاح ال�صندوق ينفتح باباه فوًرا واآلًيا نحو الداخل وي�صعد الرف من 
تلقاء ذاته حاماًل ن�صخة القراآن اإىل مكان حمدد, ويف الوقت نف�صه ينفتح 
جديد  من  املفتاح  اأدخل  واإذا  ال�صندوق.  بابا  وينغلق  امل�صحف  حامل 
ال�صابقة  احلركات  تتواىل  املعاك�س  بالجتاه  واأدي��ر  ال�صندوق  قفل  يف 
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بالرتتيب املعاك�س؛ وذلك بف�صل �صيور واآليات اأخفيت عن الأنظار.
ويف مو�صع اآخر يقدم املرادي �صرًحا وافًيا لتقنية اأخرى متقدمة 
اآلًيا  يف ق�صر جبل طارق, يتم فيها حتريك جدران مق�صورة اخلليفة 

عن طريق جتهيز قاعة حمركات اإىل جانبها. 
يف  "الأ�صرار  كتابه  يف  هذه  لتقنياته  و�صًفا  امل��رادي  و�صع  ولقد 
نتائج الأفكار" الذي حوى و�صًفا مف�صاًل لأجزاء مهمة حول الطواحني 
امليكانيكية  الآلت  من  نوًعا  ثالثني  من  اأكرث  وي�صرح  املائية,  واملكاب�س 

و�صاعة �صم�صية متطورة. 

عمار بن علي

يف  ا�صتهر  عيون  طبيب  املو�صلي.  علي  بن  عمار  القا�صم  اأبو  هو 
القرن الرابع الهجري - العا�صر امليالدي. ولد يف املو�صل, حيث تعلم 
وبرز  الكحالة  در�س  ثم  �صيوخها,  كبار  يد  على  الأ�صا�صية  العلوم  فيها 
فيها, ثم بداأ جتواله يف البالد العربية والإ�صالمية فزار فل�صطني, ثم 
القاهرة  ا�صتقر عمار يف  القاهرة.  اإىل  املقام  به  انتقل  خرا�صان حتى 
يف عهد احلاكم باأمر اهلل الفاطمي, وفيها ا�صتهر بني قرنائه مبعاجلة 
اأمرا�س العيون املختلفة. وكان له دراية وا�صعة بالأدوية واملراهم وات�صم 
اأ�صلوبه بالبتكار والجتهاد الأ�صيل يف املعاجلة وتراكيب الأدوية.. اأما 
العيون, وذلك  اأجرى جراحة  اأول من  اأنه  اإىل  �صهرته احلقيقية فتعود 
بعملية �صحب العد�صة البلورية امل�صابة واإخراجها من العني على �صكل 
من خالل م�صها باأنبوب, فكان ذلك اإجناًزا طبًيا رائًدا يف وقته اأ�صبه 
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كثرًيا بعمليات الطب احلديث. وقد �صجل عمار عملياته يف موؤلف بعنوان 
جراحية  عمليات  �صت  فيها  العني" �صرح  اأمرا�س  عالج  يف  "املنتخب 
لإخراج املاء الأبي�س املعروف بال�صاد اأو املاء النازل با�صتخدام اأنبوب 

ما�صة.

ابن فتحون

اأ�صجع  وكان  فتحون,  ابن  له:  يقال  فار�س  للعرب  كان  اأنه  ُحكي 
العرب والعجم يف زمانه, وكان امل�صتعني يكرمه ويعظمه ويجري له يف 
منه  وتعرف  تهابه,  الكفار  جيو�س  وكانت  دينار,  خم�صمائة  عطية  كل 
ال�صجاعة, وتخ�صى لقاءه؛ فيحكي: اأن الرومي كان اإذا �صقى فر�صه ومل 
املاء؟..  ابن فتحون يف  راأيت  ت�صرب؟ هل  ويلك مل ل  له,  يقول  ي�صرب 
فح�صده نظراوؤه على كرثة العطاء, ومنزله من ال�صلطان, فو�صوا به عند 

امل�صتعني, فاأبعده ومنعه من عطائه.
امل�صلمون  فتقابل  ال��روم,  بالد  اإىل  غ��زوة  اأن�صاأ  امل�صتعني  اإن  ثم 
هل  وقال:  ونادى  امليدان,  و�صط  اإىل  علج  برز  ثم  �صفوًفا,  وامل�صركون 
من مبارز؟ فربزت اإليه نفو�س امل�صلمني, فتجاول �صاعة, فقتله الرومي, 
الكلب  وجعل  امل�صلمني,  نفو�س  وانك�صرت  ���ص��روًرا,  امل�صركون  ف�صاح 
اإليه  الرومي يجول بني ال�صفني وينادي: هل من اثنني لواحد؟ فخرج 
وانك�صرت  �صروًرا,  الكفار  ف�صاح  الرومي,  فقتله  امل�صلمني,  من  فار�س 
نفو�س امل�صلمني, وجعل الكلب يجول بني ال�صفني وينادي ويقول: ثالثة 
النا�س يف  اإليه. وبقي  اأن يخرج  اأحد من امل�صلمني  لواحد, فلم يجرتئ 
حرية, فقيل لل�صلطان: ما لها اإل اأبو الوليد بن فتحون, فدعاه, وتلطف 
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به, وقال له: يا اأبا الوليد: اأما ترى ما ي�صنع هذا العلج؟ فقال: ها هو 
بعيني, قال: فما احليلة فيه؟ قال: ال�صاعة اأكفي امل�صلمني �صره, فلب�س 
�صوًطا  بيده  واأخذ  �صرج فر�صه بال �صالح,  وا�صتوى على  كتان,  قمي�س 
طوياًل, ويف طرفه عقدة معقودة, ثم برز اإليه, فتعجبت منه الن�صراين, 
الن�صراين �صرج بن  ثم حمل كل واحد منهما على �صاحبه فلم تخط 
فتحون, واإذا ابن فتحون متعلق برقبة الفر�س ونزل اإىل الأر�س ل �صيء 
منه يف ال�صرج, ثم انقلب يف �صرجه وحمل على العلج و�صربه بال�صوط, 
فالتوى على عنقه, فجذبه بيده من ال�صرج, فاقتلعه, وجاء به يجره حتى 
األقاه بني يدي امل�صتعني, فعلم امل�صتعني اأنه كان قد اأخطاأ يف �صنعه مع 
يف  وبالغ  اإليه,  واأح�صن  واأكرمه,  اإليه,  فاعتذر  فتحون,  بن  الوليد  اأبي 

الإنعام عليه, ورده اإىل اأح�صن اأحواله, وكان من اأعز النا�س اإليه.
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مــهــــارات

نحتاج يف كل �شيء اإىل مهارة حتى نعرف كيف نتعامل معه، ودون مهارة 
قد ننجز بع�ض الأ�شياء ولكن لي�ض بالكفاءة وال�شرعة املطلوبة واملرجوة.

لذا .. كانت هذه الفقرة كمدرب لنا على العديد من املهارات.
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كيف تك�سب مهارة الرتكيز؟

الت�صتت..  م�صببات  من  وتخل�س  نف�صك  اعزل  الأوىل:  اخلطوة 
انتظر حتى نهاية اليوم بحيث تكون انتهيت من التزاماتك. اخُل بنف�صك 
يف غرفة هادئة, واأوقف عمل اأجهزة التلفاز واملذياع.. اجل�س يف كر�صي 

بحيث يكون اجتاه م�صند الظهر يف و�صع راأ�صي.
اخلطوة الثانية: اخرت لنف�صك مهمة �صهلة, اإن املهمة التي اأثبتت 
ب�صوت  تقول  اأو  تكتب  اأو  تقراأ  اأن  هي  النا�س  من  مئات  لدى  جناحها 
مرتفع ملدة خم�س دقائق جملة ق�صرية, وهي )اإنني جيد يف الرتكيز(, 
ال�صابقة مرات  تكرار اجلملة  اأن  كما  كلمة )جيد(..  الرتكيز على  مع 
ومرات له قيمة مزدوجة؛ لأنه يفيد يف تاأكيد املعنى ويتخذ العقل الباطن 
هذا التاأكيد كحقيقة اإيجابية حت�ّصن ال�صورة عن الذات, ويعترب جمرد 

اإعادة اجلمل ال�صابقة تدريبات على مهارة الرتكيز.
يف  جر�صها  ينطلق  بحيث  املنبه  �صاعة  ا�صبط  الثالثة:  اخلطوة 
)اإنني  وهي  منه,  املطلوبة  املهمة  لعقلك  اأوك��ل  دقائق..  خم�س  خالل 
�صاأقراأ اأو اأكتب اأو اأقول(.. جملة )اإنني جيد يف الرتكيز(. اخرت واحًدا 
دون  عليها  وركز  اأتلفظ(,  اأو  اأكتب  اأو  اأقراأ  )اأي  الثالثة  الأ�صاليب  من 

غريها خالل الدقائق اخلم�س اإىل اأن ينطلق جر�س املنبه.
 اخلطوة الرابعة: اإذا �صغلت باأمر اآخر يف اأثناء الرتكيز.. تدرب 
تعترب  اأعظم.  برتكيز  الأ�صلية  مهنتك  اإىل  عد  ثم  التفكري,  وقف  على 
هذه اخلطوة مهمة ب�صكل خا�س, وبب�صاطة عندما يقتحم عليك تركيز 
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اأمر غرّي الذي تركز عليه, اأوقف التفكري فيه وقل بقوة ل.. ثم عد اإىل 
كن  عليه.  الرتكيز  على  واحر�س  عليه  تركز  الذي  الأ�صلي  م�صروعك 
�صبوًرا ومثابًرا.. ل ترتبك ول ت�صت�صلم للم�صتتات.. ل تفر�س اأموًرا, بل 

قل للخاطر الغريب ل, ثم ركز على مهمتك الأ�صلية.

تقوية الرتكيز بالتمارين حتتاج مهارة

ل �صك اأن القدرة على الرتكيز �صارت من اأهم مقومات النجاح, 
يقول )اأ.ج جري�س( اأهم رجال ال�صناعة البارزين: "اإن �صب الهتمام 
مبجرد  بتاتًا  الأم��ر  ن�صيان  ثم  البحث  قيد  التي  امل�صكلة  اأو  العمل  يف 
ح�صمه, والو�صول اإىل قرار فيه, بحيث ت�صتعيد قوة تركيز ذهنك كاملة 

غري منقو�صة؛ من اأهم الأ�صباب املوؤدية اإىل النجاح يف احلياة".
وقال هلفتيو�س: "العبقرية لي�صت اأكرث من تركيز الذهن".

مقومات  اأول  هو  الهتمام  ح�صر  "اإن  بروك�صل:  فليبي�س  وق��ال 
العبقرية".

والرتكيز ما هو اإل توجيه الذهن اإىل مو�صوع بعينه توجيًها كاماًل 
زواياها  جميع  يف  فتنظر  عملك  يف  م�صكلة  يف  تفكريك  حت�صر  ك��اأن 

وجوانبها وحتلل وتقارن حتى ت�صل اإىل احلل. 
ا هو تعري�س الذهن زمًنا كافًيا ملوؤثر معني دون النظر  والرتكيز اأي�صً
اإىل املوؤثرات الأخرى, ونق�صد باملوؤثر: املعلومات التي يتم ا�صتيعابها من 

خالل اإحدى احلوا�س: الب�صر.. ال�صمع.. الذوق.. احل�س.. ال�صم.
واألوانها وظاللها دون  اأ�صكالها  فمثاًل: تركز يف �صورة معينة يف 
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ال�صعور باأي موؤثر اآخر, فال ت�صعر بال�صو�صاء حولك ول ت�صعر برائحة 
املكان, بل حت�صر ذهنك يف ال�صتجابة لهذا املوؤثر, األ وهو هذه ال�صورة 

التي اأمامك.
ولقد كانت القرون الأوىل من هذه الأمة �صديدة التفوق يف تركيز 
فيها  ات�صحت  التي  املجالت  اأ�صد  ومن  ومفيد,  نافع  هو  فيما  الذهن 

قدراتهم الهائلة على الرتكيز خ�صوعهم يف ال�صالة.
قيل لبع�س ال�صلف: هل حتدث نف�صك ب�صيء من الدنيا يف ال�صالة؟

فقال: "ل يف �صالة ول يف غريها".
وقال ميمون بن مهران: "ما راأيت م�صلم بن ي�صار ملتفًتا يف �صالة 
واإنه  ال�صوق لهدتها,  اأهل  امل�صجد ففزع  ناحية من  انهدمت  قط, ولقد 

لقي يف امل�صجد ي�صلي فما التفت".
وقد ُروي اأن عبداهلل بن الزبري - ر�صي اهلل عنهما - كان ي�صلي 
يف جوف الكعبة وهو حما�صر بجي�س عبدامللك بن مروان الذي ي�صدد 
�صرباته باملنجنيق, فمرت فلقة من حجر عظيم بني حليته وحلقه فما 
زال - ر�صي اهلل عنه - عن مقامه ول ظهر على �صورته هم ول اهتمام.
وقد ُروي عن اأبي بكر ال�صديق - ر�صي اهلل عنه - اأنه قال عن 
�صلفنا  �صاأن  هو  كان هذا  فاإذا  فغفل,  �صها  ول  فحلم  نام  ما  اإنه  نف�صه 
نلحق  اأن  حماولني  فلننه�س  الرتكيز؛  �صاأن  هو  ذل��ك   وك��ان  ال�صالح 

بالركب ع�صى اأن نكون من الفائزين.
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 عالج م�سكلة ال�سرود الذهني 
وقلة الرتكيز حتتاج اإىل مهارة

اإن بناء القدرة على الرتكيز الذهني والعقلي يحتاج اإىل مترين 
وتقوية  بناء  الإن�صان عند  يفعل  كما  ودقيق  لكنه �صارم  هادئ وطويل, 
ع�صالته؛ بحيث ي�صتطيع بعد ذلك تركيز قواه الذهنية وح�صر تفكريه 

ا. العقلي يف اأي وقت اأراد, ويف اأي مو�صوع اأي�صً
بع�س الو�صائل امل�صاعدة لذلك:

1- رّتب مكان عملك ترتيًبا جيًدا, وا�صتبعد كل ما ي�صتت فكرك 
وي�صغل ذهنك.

واأن حت�صر نف�صك فيما  تعي�س حلظتك  اأن  2- عّود نف�صك على 
اأنت فيه فقط, وان�َس اأو تنا�س كل ما عداه, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأ�صبح اآمنا يف 
اأم قوت يومه, فكاأمنا حيزت له  �صربه, معافى يف ج�صده, عنده طعام 

الدنيا« رواه البخاري.
3- اإذا كنت ت�صعر بالإجهاد فتوقف عن العمل بع�س الوقت, وخذ 

حلظات من ال�صرتخاء يف مكان جيد للتهوية.
التهوية يف موقعك, وحترك  باخلمول فجّدد  ت�صعر  اإذا كنت   -4
لب�صع  اخلفيفة  الريا�صية  التمارين  بع�س  ومار�س  مكانك  من  قلياًل 

دقائق.
التفكري  يف  البدء  قبل  الراحة  من  كافًيا  ق��دًرا  نف�صك  اأع��ط   -٥

وممار�صة العمل.
6- بادر بعالج ما تعانيه من م�صكالت �صحية, واإذا كنت تعاين 
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�صيًئا فال تبالغ يف اأمره ول تعطه تفكرًيا اأكرب من حجمه.
يقوله  مب��ا  اهتم  اآخ��ر  �صخ�س  م��ع  حديث  يف  تكون  حينما    -٧
حمدثك وما يق�صده من الكالم, ول تن�صغل مبا يلب�صه اأو ما حتمله من 

ذكريات عنه.

مهارة احلفظ

كيف تذاكر وحتفظ املعلومات؟ 
هناك طرق عدة للمذاكرة واحلفظ, اأهمها:

1- طريقة الببغاء:
اإما  والتكرار,  الإع��ادة  تعني  النا�س,  من  العديد  عند  املذاكرة 
بالت�صميع ال�صفهي اأو الكتابي, لكن يعيب هذا الأ�صلوب اأن هذا اللت�صاق 
عها,  اأو التعليق يكون مهزوًزا؛ فقد يكت�صف الطالب اأن املعلومات التي �صمَّ
حتت ظروف القلق النف�صي, قد ذهبت ب�صكل كامل, كاأن الدماغ اأ�صبح 
فارًغا من كل اأثر للمعلومات, وهذا ل يعني اأن هذه الطريقة فا�صلة, لكن 
يجب اأن يطور هذا الأ�صلوب, وي�صتخدم و�صائل اأخرى مدعمة له, مثل 

قوة التخيل, والربط الت�صل�صلي.

2- طريقة التخيل: 
وتخيله,  مالحظته  متت  ل�صيء  عقلية  �صورة  تكوين  عملية  هي 
ثم حتويله اإىل �صورة واقعية جم�صمة, ثم نعمل على اإعادة تكرار هذه 
الذاكرة  قوة  تعزيز  على  يعمل  مما  خميلتنا,  يف  عدة  مرات  ال�صورة 
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لدينا.
مثال: تخيل اأنك خمرج برامج, حينذاك كل �صيء �صياأخذ بعًدا 

ب�صرًيا وحركًيا و�صمعًيا, مما �صيعمل على تعزيز قوة الذاكرة. 

3- طريقة الربط الذهني:

اجلديدة  فاملعلومات  التخيل؛  قوة  من  املتفرعة  الطرق  اإح��دى 
من ال�صهل حتويلها اإىل معلومات طويلة املدى, فكلما جنحت يف �صنع 

الرتباطات كان تذكرك لالأ�صياء اأف�صل. 

مهارة املراجعة ال�سحيحة

1- دّون اأكرث النقاط اأهمية يف كرا�صة املالحظات.
2- راجع هذه املالحظات دورًيا.. اقراأها ب�صوت عاٍل.

3- خّل�س قدر امل�صتطاع وقّلل من مالحظاتك لتتذكرها.
4- يف اأثناء املراجعة واملذاكرة عليك بتوقع الأ�صئلة.

٥- راجع وفق جدول زمني.
ر على اأهم النقاط. 6- ا�صتخدم الألوان واأ�صِّ

اأثناء املذاكرة وحفظ القراآن والأذكار  ٧- داوم على الأدعية يف 
وحافظ على ال�صالة, فال بارك اهلل يف عمٍل ينهى عن ال�صالة.
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ا�سنع بنف�سك ورًقا ل ي�ستعل بالنار

املواد املطلوبة: 
 .CH3CHOHCH3 :1� الغول الآيزوبروبيلي

2� ماء. 
العمل: 

1� ميزج املاء مع الغول بكمية مت�صاوية وبن�صبة )1 اإىل 1( يف كاأ�س. 
2� تو�صع الورقة يف الكاأ�س؛ حتى تت�صبع متاًما. 

3� يتم اإخراج الورقة من الكاأ�س, ثم يتم اإ�صعالها. 
امل�صاهدة: 

ت�صتعل الورقة بكاملها بالنار, لكنها ل تتاأثر.
مالحظة: 

ا. ميكن ا�صتبدال الورقة بعملة ورقية, فال تتاأثر اأي�صً

تنظيف احلديد من ال�سداأ

اإنَّ �صداأ احلديد مزعج, وعملية اإزالته مهمة للغاية, وهنا و�صعنا 
طريقة ب�صيطة لإزالة هذا ال�صداأ, اأوًل اأح�صر حم�س الكربيتيك املخفف 
باملاء بن�صبة )1 : 1٠(, اأي كل جزء من حم�س الكربيتيك يقابله ع�صرة 
اأجزاء من املاء, ثم الب�س قفازات واقية على يديك, والآن ام�صح ال�صطح 
و�صوف  عدة,  مرات  املخفف  الكربيتيك  بحم�س  احلديد  من  ال�صدئ 

ترى اأن ال�صداأ قد اختفى.
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احلرب امل�سيء

هذا احلرب جيد و�صهل ال�صنع, ول يتطلب �صوى املواد التالية: 
1- )1٠٠( مل زيت القرفة. 

2- من )1٥-2٠( جرام فو�صفور اأبي�س "مع النتباه اإىل خطورة 
ا�صتعاله و�صميته". 

3- عبوة بغطاء, وحمام مائي. 
تو�صع املواد مع بع�صها يف العبوة وتغلق وترج, ثم تو�صع يف احلمام 

املائي حتى متام امتزاج املواد.
مالحظة: 

النتباه واحلذر عند التعامل مع الفو�صفور الأبي�س. وزيت القرفة 
ل يوؤذي حتى اإذا ابتلع.

بي�سة تطري من دون اأجنحة

هذه التجربة رغم ب�صاطتها اإلَّ اأنَّها ممتعة, نحن نحتاج اإىل هذه 
التجربة اإىل ماء مقطر وبي�صة فقط, الآن عليك اإح�صار البي�صة وعمل 
هذا  طريق  عن  حمتوياتها  من  البي�صة  فرغ  ثم  بها,  ا  جدًّ �صغري  ثقب 
الثقب, ثم امالأ البي�صة باملاء املقطر عن طريق هذا الثقب, والآن عليك 
الثقب  البي�صة؛ وذلك لإخفاء  ي�صبه لون  بلون  وتلوينه  الثقب  ب�صد هذا 
عن الآخرين, الآن عّر�س البي�صة لأ�صعة ال�صم�س ال�صاطعة, وما هي اإلَّ 

حلظات حتى ترتفع البي�صة يف اجلو وتطري.
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كيف ت�سنع بطارية بثمرة ليمون؟!

اخلطوات: 
1- ثّبت دبو�س ورق كلب�س داخل ليمونة, وثبت على اجلانب الآخر 

دبو�س �صغط. 
2- اربط الدبو�صني بطريف �صلك كهربي. 

3- �صل الطرفني احلريني لزوج الأ�صالك بقاعدة م�صباح بطارية 
جيب من املفرت�س حدوث اإ�صاءة للم�صباح. 

الليمونة والكيمياويات احلم�صية املوجودة بع�صارتها تعمل مبثابة 
اإلكرتوليت تخرج منها �صحنات �صالبة وموجبة, ويعمل الدبو�صان مبثابة 
قطبني كهربيني ت�صري بينهما ال�صحنات الكهربية عرب ال�صلك املعدين. 
ويف امل�صباح الكهربي ي�صتعمل التنج�صتني؛ لأنه ل ين�صهر عندما 
ي�صخن على عك�س اأغلب املعادن, وعندما ت�صل ال�صحنات لهذا املعدن 
تهتز ويتوهج هذا ال�صلك وي�صيء بحرارة بي�صاء نراها يف �صورة �صوء. 
ت�صتطيع  الذي  والتيار  الفولت  مقدار  ما  بنف�صك..  جّربها  والآن 
احل�صول عليه من فاكهة؟ هل ميكنك اإ�صاءة ملبة؟ هل ميكنك ت�صغيل 

حمرك كهربائي؟.. �صاركنا بنتائجك.

كيف تتعامل مع هوؤلء؟

لكنها  خمي,  يف  جاهزة  كانت  تفا�صيلها  بكل  الفكرة  اأن  اأذك��ر 
تكرث  ملاذا  الهاربة,  الفكرة  لهذه  تف�صرًيا  اأجد  اأن  بودي  الآن.  اختفت 
لها  ت�صويهي  من  تخاف  رمبا  الأفكار؟  جتني  ل  ملاذا  الهاربة؟  الأفكار 
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حني اأحّولها اإىل كلمات مقروءة, اأو لعلها تخاف من اأن اأ�صتغلها خلدمتي 
ال�صخ�صية!.. ملاذا اأتعامل مع الأفكار وكاأنها كائن لديه اأجندة خا�صة؟ 
�صاأتوقف الآن عن احلديث مع نف�صي ب�صوت عال, واأم�صك بالفكرة من 

رقبتها؛ حتى ل تهرب مرة اأخرى.
و�صنتحدث عن هوؤلء الذين يحيطون بك, فهناك منهم من تبحث 
ت�صتمتع  وهناك من  اأخ��رى,  وتفتقده يف حلظات  عنه يف كل حلظاتك 
ل�صوته,  ترتاح  من  وهناك  حديثه,  ينع�صك  من  وهناك  ب�صحبته, 
وهناك من ي�صعدك وجوده حتى واإن كان وجوًدا هادًئا �صامًتا ل �صوت 
له ول مالمح, وهناك من ت�صع يدك على كتفه حتى ير�صدك اإىل مكانك 
املنا�صب, وهناك من مت�صك به حتى ل تغرق يف �صرب ماء, وهناك من 
وجوده,  يزعجك  من  وهناك  حياتك,  دائرة  من  يختفي  اأنه  لو  تتمنى 
وهناك من ي�صايقك حتى �صوت تنف�صه, وهناك من تزعجك مالحمه, 
هناك من ت�صعر اأنه حتول لعينني تراقبانك, تر�صدان حركاتك وتعدان 
�صنتوقف  وه��وؤلء  عيناك..  فيها  ترم�س  التي  وامل��رات  اأنفا�صك  حتى 

عندهم.
لي�س  املقابل  ويف  ال��ن��ا���س,  ك��ل  حت��ب  اأن  ب��ال�����ص��رورة  لي�س  اأن���ت 
حني  بالده�صة  ت�صب  ل  لذلك  ا؛  اأي�صً النا�س  كل  يحبك  اأن  بال�صرورة 
لي�س  اأو ل يرتاح لوجودك, فكما قلت لك  ي�صتلطفك  تالحظ  فالًنا ل 
بال�صرورة اأن يحبك اجلميع. واأنت ل ت�صتلطف الكل واأنت لك اأ�صبابك, 
تت�صايق  قد  ت�صرفاته,  تعجبك  ل  قد  له,  ترتاح  ل  قد  ال�صخ�س  فهذا 
من طريقة كالمه, اأو قد ل متلك �صبًبا �صوى اإح�صا�س ل تعرف م�صدره 
اأحا�صي�صك, لكننا ونحن هنا ل�صنا يف حماكمة  اأن تعاند  واأنت ل حتب 
�صنت�صاءل معك: كيف  لكننا  اأو يف حالة حتليل لأحا�صي�صك,  مل�صاعرك 
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تلتقي  اأنا�ًصا  اأو  العمل  يف  زمالء  يكونون  قد  فهوؤلء  هوؤلء؟  مع  تتعامل 
بهم ب�صفة دورية اأو ت�صطر للتعامل معهم؛ لذلك حتاول قدر امل�صتطاع 
اأن تتعامل معهم بحياد فيه �صيء من الحرتام لنف�صك اأو حلبل ود يكاد 
ينقطع, لكن امل�صكلة هي اأننا اأحد اأطراف هذه العالقة, ونحن ل نحدد 
وحدنا كل �صيء فيها؛ فنحن طرف يقابلنا اآخر له طريقة تعامل خا�صة 
وعندما  معهم,  خالفنا  اأ�صا�س  هي  تكون  قد  التي  الذاتية  واأخالقياته 
يكون اخلالف اأخالقًيا اأو يف اأمر اأ�صا�صي فاإن التعامل مع هوؤلء يزداد 
�صعوبة.. فكيف ميكنك على �صبيل املثال اأن تتعامل يف جمال العمل مع 
هذا  ال�صخ�صية؟  م�صلحته  اأجل  من  والتزوير  الكذب  ميار�س  �صخ�س 
جمرد مثال ب�صيط قد ي�صاعدنا على فهم الفكرة, واأنا متاأكد اأنكم قد 

تاأتون باأمثلة اأف�صل.
اإًذا, نحن نتحدث عنك اأنت وعّما توؤمن به من اأخالقيات حتكم 
لكل  �صعاًرا  تتخذها  التي  املثاليات  وه��ذه  حولك.  من  كل  مع  تعاملك 
تعامالتك ل حتب اأن تراها تتحطم عند �صواطئ الآخرين, خا�صة حني 
وراحة  مببادئك  تتم�صك  اأن  �صوى  متلك  ل  لكنك  ه��وؤلء,  مثل  يكونون 
بالك, لكننا حتى الآن مل جنب عن ال�صوؤال: كيف تتعامل مع هوؤلء؟.. 

اأترك الإجابة لكم.

كيف نقراأ الآخرين؟

حتليل  عند  العتبار  بعني  اأخذها  من  بد  ل  جوانب  اأربعة  توجد 
�صخ�س ما وقراءته, هي: )الكلمات - ال�صوت - الوجه - اجل�صد(.

فالكلمات وحدها ل تكفي حلكم �صحيح عن �صاحبها, فكم من 
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كلمات غري �صادقة تقال لنا ونظن �صاحبها �صادًقا, ونك�صف عك�س ذلك 
من خالل تعبريات الوجه وحركات اجل�صد؛ فاجل�صد والوجه ل يكذبان.
الأ�صا�صية  املبادئ  )الأنرثوبولوجي(  علماء  اأعمال  قدمت  وقد 
لفهم ما ي�صدر عن وجه الإن�صان من تعبريات؛ الأمر الذي يوؤدي بدوره 
اإىل فهم التوا�صل بني الب�صر, حيث تقدم هذه املعلومات فهًما متزايًدا 
ل�صلوك الب�صر؛ مما مينحنا القدرة على روؤية �صخ�صياتهم بعمق, كما 

تقدم لنا فهًما يختلف عن جمرد ال�صتماع ملا يقولون.
وب�صرف النظر عن اخللفية املعرفية اأو الثقافية, فكلنا ن�صرتك 
يف تعبريات الوجه نف�صها ملختلف امل�صاعر والنفعالت, وميكننا التعرف 
على هذه النفعالت, ب�صرف النظر عن خلفية �صاحبها )ثقافته- بلده- 
لغته(. وقد اأو�صحت الدرا�صات اأنه حتى الأطفال ميكنهم التعرف على 
باأنف�صهم, وقد  التعبريات  الوجه؛ لأنهم مار�صوا وجربوا هذه  تعبريات 
اأتتنا نتائج الدرا�صات لتوؤكد لنا اأن )٥٥%( من التعبريات غري ال�صفهية 
تكون عن طريق الوجه.. فيمكن لل�صخ�س اأن يقول الكلمات �صراحة واأن 
ا دون  ي�صمعك كل ما تريد اأن ت�صمعه بطريقة معربة ودقيقة وحا�صمة جدًّ

اأن يتكلم, وذلك من خالل تعبريات وجهه.
وتعد العني من اأكرث الأع�صاء قدرة على التعبري عما يدور داخل 
ال�صخ�س؛ فهي تخربنا باأننا حمل اهتمام اأحدهم اأو العك�س, فاإذا كان 
ال�صخ�س يحبك ف�صينظر اإليك كثرًيا, اأما اإذا كان يحبك كثرًيا ف�صوف 
ينظر اإليك اأكرث من ثالث نظرات يف الثانية الواحدة, اأ�صف اإىل ذلك 
ات�صاع بوؤبوؤ العني )اإن�صان العني(.. فذلك دليل على رد فعل عاطفي اأو 
انفعايل اإيجابي, وتعد الفروق الدقيقة لتعبريات الوجه اأ�صا�ًصا مهما يف 
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قراءة ال�صخ�س؛ اإذ ميكننا من خاللها اأن نحكم باأن ال�صخ�س )�صعيد 
اأو منده�س, خائف اأو متعاطف, اأو �صاعر بامللل(.

فعندما يفاجاأ ال�صخ�س مثاًل.. فاإن ذلك يظهر على عينيه فجاأة, 
العني  بيا�س  يظهر  حتى  عينيه؛  املنده�س  ال�صخ�س  يفتح  ما  فدائًما 
اأعلى بينما يتدىل الفك ال�صفلي وتتباعد  اإىل  وبوؤبوؤها, ويرفع حاجبيه 
ال�صفتان.. اأما ال�صخ�س الغا�صب فاإنك تراه يحملق ب�صكل مبا�صر اإىل 
ال�صخ�س نظره  يركز  بالغ�صب جتاهه, وعندما  ي�صعر  الذي  ال�صخ�س 
اأو  اأو ي�صيطر عليك  اأن يخيفك  عليك بنظرة ثابتة, فاإنه يحاول بذلك 
يهددك, فالت�صال احلقيقي اأو بتعبري اأدق القائم على اأ�صا�س حقيقي 
يعتمد على العينني اللتني من خاللهما ن�صتطيع اأن نفهم الكثري, وهو ما 
يجعلنا ن�صعر بارتياح تام جتاه اأحدهم عندما يتحدث اإلينا.. يف حني اأن 

ا اآخر يجعلنا ن�صعر بعدم الرتياح. �صخ�صً

مهارة قتل اخلوف من الف�سل

هذا الأمر يتكون لدينا منذ �صن �صغرية جًدا..
الأم  �صت�صرخ  النار  على  يده  و�صع  حاول  اإذا  ال�صغري  فالطفل 
بطفلها: ل مت�صك بالنار, لكنها مل تقل له ملاذا ل مي�صكها, فتلك الأم مل 
تفّهم �صغريها ماذا �صيحدث له اإذا اأم�صك النار؟.. وبالطبع لأن الطفل 
لي�س لديه ما يخاف منه من م�صك النار ف�صيحاول هذا الطفل اأن يلم�صها 
دون اأن تراه اأمه, وقتها �صيل�صع الطفل, وي�صعر هذا الطفل بالف�صل لأول 
مرة يف حياته, فين�صاأ عنده اخلوف من الف�صل وتلك التجربة املريرة, 

ويبني املخ على هذه التجربة بعد ذلك اأموًرا اأخرى.
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جنده  مثاًل  م�صروع  يف  يدخل  اأن  واأراد  الطفل  ه��ذا  كرب  ف��اإذا 
يرتاجع, ول ي�صتطيع اأن يقبل على اأمر كهذا؛ خلوفه من الف�صل, فعلينا 
التي �صترتتب على فعل  النتيجة  مِمَ نخاف؟ وما هي  اأنف�صنا  ن�صاأل  اأن 
هذا الأمر؟ وما هي اأ�صواأ الأمور التي �صتحدث لو اأقبلت على هذا الأمر؟ 

وما هي اأف�صل النتائج لفعل ذلك الأمر؟
العاطفية و)٩٥%(  الإن�صان  القيم  اأن )٩٠%( من  نعلم  اأن  يجب 
من قيمنا تتكون لدى الإن�صان يف اأثناء ال�صنوات ال�صبع الأوىل من حياته.
اإمكانية  هناك  لي�صت  �صنوات  �صبع  بعد  اأن��ه  ذل��ك  معنى  ولي�س 

للتغيري؛ وذلك لأن الربجمة � كما اأ�صلفنا � قابلة للتغيري.
واأخرًيا, اأقول: اإنه لي�س هناك ف�صل, واإمنا هناك خربات وجتارب 
فاأي �صخ�س ناجح يف حياته �صتجد له الكثري من ال�صقطات والزلت,  

فكلما األقيت الكرة لالأر�س بقوة رجعت اإليك بارتفاع اأعلى واأ�صرع.
ف�صله؛  ناجح يف  الفا�صل  فال�صخ�س  ف�صل؛  لي�س هناك  الواقع  يف 
لأن العقل الب�صري يعينك مبا تعطيه وتزوده من اأفكار, فاإذا اأوحيت اإليه 
باأنك فا�صل فاإنه ينمي لك تلك الفكرة, وميدك بكل التدعيم الذي يوؤكد 
فهذا  للف�صل  امل�صاحبة  والأحا�صي�س  امل�صاعر  اجل�صم  يف  ويبعث  ذلك 

جناح عقلي يف الف�صل. 
لقد ُدّمرت اليابان يف احلرب العاملية الثانية عن اآخرها, اإل اأن 
ال�صعب الياباين كان ميلك الثقة بالذات التي قادته اإىل العمل لأن يكون 

اأف�صل �صعوب العامل واأكرثها تقدًما.
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تدريبات واأ�ساليب لتنمية مهارة الإن�سات

اإن الإن�صات اجليد مهارة ميكن اكت�صابها بالعلم والتدريب عليها, 
لكن قبل ذلك ل بد من التاأكيد على م�صائل مهمة تتعلق بهذه الق�صية, 

منها:
1- القتناع باأهمية وقيمة الإن�صات يف حياتنا ب�صرف النظر عن 

قيمة ذلك الكالم وعمن ي�صدر.
تغر�س غر�ًصا يف �صخ�صية  الإن�صات  وفّن  باأن عادة  القتناع   -2

الإن�صان, وتنمو مع الوقت واملمار�صة والتدريب.
3- اأهمية التعرف على ما يك�صبك تلك العادة.

ا يف حياتنا واإعطائها  4- البدء يف التمر�س بتلك العادة املهمة جدًّ
الهتمام الكايف.

يف درا�صة ا�صتغرقت �صهرين, جرت يف اأمريكا وتناولت الت�صالت 
اأن )٧٥%( من  تبني  الأعمال,  ا يف خمتلف  �صخ�صً ل�)6٨(  ال�صخ�صية 
للحديث,   )%3٠( مبعدل  ال�صفهي,  بالت�صال  تتم  النهار  موا�صيع 

و)4٥%( لالإ�صغاء وال�صتماع.
ومع ذلك, فاإن معظمنا ل يعرف كيف ي�صغي.. وقد قام الدكتور 
طوال  ميني�صوتا,  جامعة  يف  الأ�صتاذان  �صتيفنز,  وليونارد  نيكز  رالف 
�صنتني بدرا�صة وقيا�س القدرة على الإن�صات لدى الآلف من التالميذ, 
حقل  يف  العاملني  من  الع�صرات  ل��دى  القدرة  تلك  بدرا�صة  قاما  كما 
م�صنع"  "ن�صف  هو  املتو�صط  ال�صخ�س  فكان  احلرة,  واملهن  التجارة 
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حتى عندما يحاول فاإنه ل يحفظ اإل نحو )٥٠%( مما ي�صمعه مبا�صرة 
بعد �صماعه.

العملي,  بالتدريب  تنميتها  ميكن  عقلية  مهارة  هو  الإن�صات  اإن 
ففي جامعة ميني�صوتا املذكورة تبني لالأ�صتاذين املهتمني بق�صية ح�صن 
الإ�صغاء وال�صتماع اأن جماعات الطالب الذين تلقوا بع�س التدريب قد 

اكت�صبوا )2٥%( من القدرة على ا�صتيعاب ما ي�صغون اإليه.

مهارات حل امل�سكلة

)1( حدد امل�صكلة:
ما اأعرا�س واأ�صباب امل�صكلة؟ ما ال�صرر اأو ال�صخط الذي ت�صببه 
هذه امل�صكلة؟ ما الفجوة املوجودة بني ما نحن فيه وبني ما نود الو�صول 

اإليه؟

)2( �صع حلواًل بديلة:
ما الو�صائل املمكنة كافة حلل هذه امل�صكلة؟.. عن هذه اخلطوة 
ميكن اأن ت�صتفيد من التدفق ال�صل�س لالأفكار, وهو ما يعرف ب�)العوا�صف 

الفكرية(.
�صع املعايري التي �صتقوم على اأ�صا�صها باختيار احلل..

ما املعايري التي يجب اأن يلبيها هذا احلل اجليد؟ وماذا نعني حني 
نقول: )حل جيد(؟ وكم �صيكون خمتلًفا عما لدينا الآن؟ كيف �صيبدو 

هذا احلل؟
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)3( اخرت حاًل:
اأي البدائل التي و�صعت تلبي متطلباتك؟ حدد اإيجابيات كل واحد 
من هذه البدائل عندما يتم عر�س اإيجابيات هذا احلل البديل كافة. 
الذي  البديل.. ما اخللل  املوجودة يف هذا  ال�صلبيات  بالبحث عن  ابداأ 
ميكن اأن ي�صيب هذا احلل؟.. اإن احلل الذي ي�صمد اأمام متحي�صك 

هو احلل الأن�صب.

)4( �صع خطة لتنفيذ احلل:
التي  الأ�صياء  ما  لتنفيذ هذا احلل؟  اإليها  التي حتتاج  املوارد  ما 
ميكن اأن تنحرف عن اخلطة؟ ما افرتا�صاتنا ال�صريحة وما افرتا�صاتنا 

الظنية؟ ما جدوى التنفيذ؟ َمن �صيقوم بتنفيذ كل خطوة؟

)5( نّفذ وقّيم احلل:
كيف ي�صري تنفيذ احلل؟ هل النتائج الفعلية متطابقة مع النتائج 
املتوقعة؟ واإذا مل يكن الأمر كذلك, فما الأ�صياء التي حتول دون تنفيذ 

هذه اخلطة؟
هل ن�صتطيع اأن نتغلب على هذه العوائق؟ واإذا مل يكن با�صتطاعتنا 

ذلك هل نحتاج اإىل حل جديد؟

مهارة عالج �سعف الذاكرة

تعد  مل  ذاكرتكم  اأن  اأو  الذاكرة,  �صعف  من  ت�صتكون  كنتم  اإذا 
كال�صابق, فاإنه بالإمكان حل هذه امل�صكلة؛ فقد اأفادت درا�صة اأمريكية 
باأنه باإمكان الإن�صان ال�صيطرة على الذاكرة وجعلها اأكرث حدة, وذلك 
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يف اأية مرحلة من مراحل العمر.. اأما اأهم التمارين التي ميكن اإعطاوؤها 
للدماغ, فهي كما يلي:

دقائق  يف  والرتكيز  للتفا�صيل  وال�صتماع  الهتمام  الرتكيز:   -
الأمور ي�صاعدكم على التذكر.

- التكرار: كلما اأردمت تذكر �صيء كّرروه يف داخلكم, هذا الأمر 
تذكره  عملية  وت�صبح  ذاكراتكم,  يف  ينطبع  تذكره  تريدون  ما  يجعل 

اأ�صهل.
- الكتابة: كلما كتبتم اأكرث كان تذكركم للمعلومات اأ�صرع واأ�صهل.
من  وغريها  املتقاطعة,  الكلمات  حل  مثل  الذهنية:  الألعاب   -

الألعاب حتفز الدماغ.
- تعلم اأ�صياء جديدة: حاولوا ممار�صة هوايات جديدة؛ فتعلم اأي 
�صيء جديد يحفز من قدرة الدماغ ليعطي املزيد, حاولوا مثاًل تعلم لغة 

جديدة؛ فهذه الطريقة �صرتفع من قدرات الدماغ وتن�صط الذاكرة.
اإىل  بروزنامة  الحتفاظ  دائًما  حاولوا  معيًنا:  نظاًما  اتبعوا   -
الأيام  وم�صري  بالتاريخ  وعيكم  با�صتمرار,  بتفقدها  وقوموا  جانبكم, 

ين�صط من قدرة دماغك على التذكر وعلى التعامل مع الأرقام.
املاأكولت  العديد من  للذاكرة: هناك  املغذية  الأطعمة  تناولوا   -

املن�صطة للذاكرة مثل الفواكه واخل�صراوات, بالإ�صافة اإىل احلبوب.
الريا�صية  التمارين  ممار�صة  الريا�صية:  التمارين  ممار�صة   -
ب�صكل يومي يرفع من ن�صبة الأك�صجني يف الدم؛ مما يعني و�صول كمية 

اأكرب من الأك�صجني اإىل الدماغ.
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مهارة التاأمل والتفكر

هذه  حقيقة  ويف  اخللق  اأ�صرار  يف  التفكري  اإىل  يقود  التاأمل  اإن 
للحياة,  الأعمق  الفهم  على  وي�صاعد  اخلالق,  وبعظمة  الدنيا,  احلياة 
كما اأنه و�صيلة مده�صة ل�صفاء الذهن وتركيز النتباه, ويعزز ال�صحة 
التاأمل  ممار�صة  اأن  ال�صواهد  توؤكد  كما  والنف�صية,  والبدنية  العقلية 

تق�صي على الأرق والقلق.
فّن التاأمل: اإن معظم تدريبات التاأمل بالغة الب�صاطة, فما عليك 
باللحظة  معرفتك  تعمق  لكي  واح��د؛  �صيء  اإىل  انتباهك  توجه  اأن  اإل 
الراهنة, وتختار مكاًنا منا�صًبا ي�صاعدك على تهدئة العقل, حاول النظر 
نحو �صيء اأو موقع حمدد, بحيث يكون اجل�صم يف و�صع اجللو�س املريح 

لك واأن تنتبه اإىل عقلك, واتبع الإر�صادات التالية: 
- اأن تقيم عالقة ودودة مع نف�صك. 

- اأن تنغم�س يف م�صتوى حد�صي عميق.
- اأن تتيح لنف�صك فر�صة هدوء العقل وا�صرتخاء النظر يف اجتاه 

واحد. 
هناك عن�صران مهمان يف التاأمل, هما: الرتكيز والإدراك.

- الرتكيز: له قيمة كبرية يف كل ما تفعله, حتى اإذا كنت حتاول 
م�صاألة  بالتفا�صيل  الهتمام  اأن  �صتجد  ب�صرعة,  حذائك  رب��اط  عقد 
وبالتايل  الكفاءة,  يزيد من  التفا�صيل  اأدق  على  الرتكيز  اإن  �صرورية, 

فاإن التاأمل ي�صاعد على تطوير الرتكيز واحلفاظ عليه.
حياتك  يف  تالحظه  ما  تفهم  اأن  ا  اأي�صً املهم  من  الإدراك:   -



فيافي الفقرات الثقافية556

اليومية, على �صبيل املثال: عندما ت�صمع �صوًتا مفاجًئا من ال�صقف, من 
املهم اأن متيز اإن كان م�صدر ال�صوت هو حماولة ل�س اقتحام املنزل, 
اأو �صوت جذع �صجرة. ومعرفة مكانك داخل غرفة مظلمة ي�صاعدك يف 
العثور على مفتاح الإ�صاءة ب�صرعة, بعبارة اأخرى اإن التاأمل ي�صاعدك 

يف تطوير اإدراكك. 
ا واأنت تتاأمل اإىل نف�صك اأو اأي �صيء اآخر, اأن حتاول  من املهم اأي�صً
التاأمل من دون اإ�صدار اأية اأحكام, فنحن اعتدنا على اإ�صدار الأحكام 
ب�صورة دائمة, واأحياًنا تكون هذه الأحكام �صلبية؛ مما يوؤثر على تعاملنا 

مع البيئة املحيطة. 
اأن تاأتيهم نتيجة التاأمل يف وقت ق�صري  يتوقع الكثري من النا�س 
تقوم  تطور  عملية  اإنها  لي�س ممكًنا,  هذا  اأن  اإل  وليلة(,  يوم  بني  )اأي 
على ال�صتمرارية, فلو قمنا مبمار�صة التاأمل كل يوم بانتظام, فاإن ذلك 

�صوف ي�صهم يف تطورنا. 
العلم  زيادة  )التاأمل( تظهر يف  التفكر  ثمرة  "اإن  الغزايل  يقول 
اأثمرت  وترتبت  الإن�صان  لدى  اجتمعت  اإذا  واملعارف  املعرفة,  وتو�صيع 
املعرفة,  اإنتاج  املعرفة  لأن  املعرفة(؛  تنتج  )املعرفة  اأو  اأخرى,  معرفة 
فاإذا ح�صلت معرفة جديدة اأدت اإىل معرفة اأخرى, وهكذا ميتد النتاج 

ومي�صي الفكر اإىل غاية بعيدة".

مهارة الأفكار

حتيط بنا الأفكار يف كل مكان. ولكت�صاف الأفكار اجلديدة عليك 
الإب��داع يف  ثم حتفز  لك,  املتاحة  الو�صائل  وتدر�س  ما حولك  تقراأ  اأن 
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ذلك  اخترب  جديد,  اكت�صاف  اإىل  تقودك  فكرة  وج��دت  واإذا  داخلك, 
للتاأكد من فعاليته واإمكانية تطبيقه,  اأن تعلن فكرتك؛  الكت�صاف قبل 
ا,  ول تن�َس اأن الأفكار "املقتب�صة" من جهة اأخرى ذات قيمة كبرية اأي�صً
القراءة عنها, حيث  اأو  اإيجاد فكرة من خالل املالحظة  ت�صتطيع  فقد 

ميكن تطبيقها بنجاح يف ظروف اأو بيئة ثانية خمتلفة متاًما.
جتميع الق�صا�صات: اإن املجالت والكتب وال�صحف م�صادر قيمة 
لالإلهام؛ لذلك عليك بقراءتها, واحتفظ مبا يعجبك منها؛ حتى تكون 

اأر�صدتك اخلا�صة من الأفكار. 
تذكر النقاط التالية: 

- يجب اأن ل تلغي التفكري التقليدي ملجرد اأنه تقليدي. 
- الأفكار اجلديدة قّيمة كغريها, لكن ل ينبغي التم�صك بها ملجرد 

اأنها جديدة. 
- كثري من الأفكار التي قد تبدو تافهة لأول وهلة ميكن اأن توؤدي 

اإىل حلول معقولة. 
- ل ينبغي اأن ترف�س الأفكار لعدم قدرتك على تطبيقها, فذلك 

حمبط ومعيق لالإبداع. 
- التحرر من النظام ي�صاعد على توليد الأفكار, بينما التنظيم 

مطلوب عند تطويرها.

مهارة نربة ال�سوت

اإن�صان ب�صراحة, ولكن قليلون هم  اأي  يقول مونتان: قد يتحدث 
القادرون على التحدث حديًثا منظًما, وحكيًما ووافًيا.
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لنربة �صوتك اأثرها العميق على احلالة املزاجية لل�صخ�س الذي 
تتحدث اإليه وعلى قابليته لهذا احلديث. اإن نربة �صوتك وحدها حتمل 
ن�صبة )3٨%( من ر�صالتك )كما اأ�صرنا �صابًقا, واللغة اجل�صدية والكلمات 

حتمل م�صوؤولية الن�صبة املتبقية(.
يثقب  وح��اد,  مرتفع  �صوته  �صخ�س  اإليه؟  ال�صتماع  تف�صل  من 
اأذنيك ويجعلك تتمنى كما لو كنت يف مكان اآخر؟ اأم �صخ�س قادر على 
اأن ي�صحرك ب�صوت دافئ ووا�صح يجعلك ت�صعر كما لو اأنك متدثر بغطاء 

ك�صمري؟ ل جمال للمناف�صة؛ فالك�صمري يفوز يف كل مرة.
نطلق  اإننا  لل�صجر؟..  املثرية  الرتيبة  الأ�صوات  تلك  عن  وم��اذا 
ال�صامع  انتباه  كاًل من  تقلل  اأنها  املوؤكد  ومن  "الهراء",  اأ�صوات  عليها 
احلكايات؛  راوي  ي�صتخدمه  كما  �صوتك  ت�صتخدم  اأن  عليك  وقابليته. 
اأي اأن يتلون �صوتك ويت�صم باحلركة واحليوية فيبدو اأي �صيء تتحدث 
عنه مثرًيا لالهتمام, حتى لو كنت تتحدث عن الطق�س اأو �صوق الأوراق 

املالية.
فلتقرر اأن تكون راوًيا للحكايات ب�صوتك ولي�س باآلة فاك�س ناطقة.

مهارة املبالغة يف التب�سيط

فاأجاب:  العامل؟  يف  عمل  اأ�صق  ما  قال:  اأنه  اإمري�صون  عن  يروى 
النف�صي  الك�صل  النا�س - بدافع  اأن مييل  اإذن  اإنه التفكري! فال غرابة 
وحل  املطولة,  الكتب  وتلخي�س  املعقدة,  الأم��ور  تب�صيط  اإىل   - والعقلي 

امل�صكالت العوي�صة بجملة �صهلة الفهم, �صهلة احلفظ!
وما  بامل�صلمني من حمن,  نزل  ما   - اليوم   - اأحد  على  يخفى  ل 
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بع�صها  اآخذ  ماآ�س وم�صكالت  يعانونه من  وما  اإليه من درك,  انحدروا 
وما  احلل,  ما  يت�صاءلون:  الغيورون  املخل�صون  يفتاأ  ول  بع�س.  برقاب 
و�صيلة الإنقاذ؟ وياأتيهم اجلواب املب�صط الذي ل يحتاج اإىل اأدنى قدرة 
اخلطوات  وما  هذا,  يكون  كيف  اأما  الإ�صالم!  اإىل  العودة  اإنه  عقلية: 
باخلو�س  نف�صه  اأحد  يكلف  فال  الواقع؟..  اأر�س  على  لتحقيقه  العملية 

فيه؛ لأنه اجلانب العميق العوي�س من اجلواب!
واح��دة,  جملة  القراآن  لنزل  حق  على  الب�صطاء  اأولئك  كان  ولو 
والتعب, واجلالد,  الكدح,  اإىل )23( �صنة من  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول  وملا احتاج 
والكباد, واجلهاد؛ لي�صتقر الإ�صالم يف النفو�س, ولتقوم دولته يف الأر�س. 
لكن اهلل - �صبحانه - اأعلم بنفو�س خلقه, ور�صوله ملسو هيلع هللا ىلص احلكيم املجتبى 
يعلم اأن النفو�س ل ي�صهل قيادها, ول تتغري طبعها واأفكارها بني ع�صية 
و�صحاها, واأن تربيتها اأعقد واأ�صعب من اأن تتم باإ�صدار جمموعة من 

التعليمات املب�صطة والأوامر الي�صرية. 

)9( مهارات للتخل�س من همومك

هل ت�صعر بالإرهاق من كرثة الهموم؟ تخل�س منها من خالل هذه 
اخلطوات:

اخلطوة االأوىل:
انظر اإىل ال�صورة الكبرية عندما تظهر العواقب اأمامك, وا�صاأل 
نف�صك كم مرهق املوقف هو الآن, وهل �صيهمك الأمر بعد )3( اأ�صهر 
من اليوم اأو )3( �صنوات, واكتب ما امل�صكلة فعاًل, وما هي حيثياتها, وما 
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الذي يحتاج اإىل التغري, وما الذي �صتقوم به للح�صول على مردود جيد؟
وا�صحة  وار�صم خطة  فوًرا,  اتخاذها  التي يجب  حدد اخلطوات 

للتنفيذ.

اخلطوة الثانية:
ابتعد عن الزدحامات, اخرج من املدن املزدحمة وا�صلك الطرق 

ال�صهلة الب�صيطة التي تكون حماطة ب�صيء من الطبيعة.

اخلطوة الثالثة:
ازرع �صيًئا مهما كان �صغرًيا؛ فقد قامت جمموعة درا�صية بو�صع 
بعد  ولوحظ  احلدائق,  تن�صيق  فن  فيه  يدر�س  مكان  يف  القلب  مر�صى 
ملحوظ  وحت�صن  القلب,  �صرب  معدلت  انخفا�س  مبا�صرة  الدر�س 
باملزاج العام للمر�صى, حيث العتناء بالنباتات يفيد يف حتويل الرتكيز 
قلياًل عن الهموم التي ت�صغل الفرد, وتهدئ الأع�صاب ب�صورة ملحوظة.

اخلطوة الرابعة:
ال�صاي  �صرب  اأن  بريطانية  درا�صة  اأظهرت  فقد  ال�صاي؛  ا�صرب 
يوؤثر  النفعال؛ مما  م�صتوى هرمونات  ب�صورة منتظمة يخفف  الأ�صود 
ب�صورة مبا�صرة على اجل�صم والعقل ويزيد ال�صرتخاء, لكن كن واعًيا 

لكمية الكافني التي �صت�صربها يومًيا قبل خلودك للنوم.

اخلطوة اخلام�صة:
خطط لل�صحك, اأظهرت درا�صة اأن الأندورفني اخلا�س بال�صعور 
اجليد يبداأ بالتحرك عندما يبداأ ال�صخ�س يف ال�صحك, و�صحكة كبرية 
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ميكنها اأن توؤثر على كامل ج�صدك؛ لذا اترك لنف�صك احلرية بال�صحك 
ول ترتد فيها اأبًدا.

اخلطوة ال�صاد�صة:
امنع الأفكار ال�صيئة من الظهور اأمامك.

اإن التفكري ال�صلبي يغذي النفعال, وبالتايل عندما تراودك تلك 
الأفكار ا�صاأل نف�صك اأين الإيجابية يف هذا املو�صوع؟.. وحاول الت�صدي 

لها.
هل  وقرر  متتالية,  ب�صورة  وعمق  بهدوء  �س  وتنفَّ عينيك  اغم�س 

تريد اأن ت�صتمر بال�صلبية اأم تريد اأن تعتمد على الإيجابية اأكرث؟

اخلطوة ال�صابعة:
اليجابية؛ لكي جتعل دماغك  نف�صك وركز على خوا�صك  ا�صكر 
 )٥-3( يومًيا  واكتب  ا  اأي�صً التوتر  �صيقلل  وهكذا  مركزه,  اإىل  ينقلها 
اأو �صاكر لها قمت بها يف يومك, مثل: �صورة جميلة  اأنت �صعيد  اأ�صياء 
التقطتها, األبوم جميل ا�صتمعت له, مقالة جميلة قراأتها, �صديق قدمي 
ًنا ملحوًظا يف  العملية حت�صُّ ا من خالل تكرار  اأي�صً التقيته؛ و�صتالحظ 

حالتك النف�صية.

اخلطوة الثامنة:
مد يد العون لغريك, �صاعد طالب يحتاج اإىل خربتك يف مواده, 
تطوع يف اأن�صطة خريية؛ فمد يد العون للغري دائًما مردوده النف�صي رائع 

لل�صخ�س ويغرّي وجهة نظرك اإىل ظروفك وم�صاكلك.
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اخلطوة التا�صعة:
اأخبار  م��ن  فيه  مم��ا  للتلفاز  امل�صاهدة  اإن  التلفاز؛  ع��ن  ابتعد 
القلق  حدة  تزيد  الإرهابية  والتفجريات  واملجاعات  وامل�صاكل  للحروب 
وال�صمعي  الب�صري  نظامك  ي�صرب  املرتفع  التلفاز  و�صوت  والأرق, 
ب�صورة موؤذية؛ مما يوؤدي اإىل زيادة توترك يف الوقت الذي حتتاج فيه 

اإىل ال�صرتخاء.
حاول ا�صت�صقاء اأخبارك من اجلريدة ال�صباحية اأو من الراديو؛ 

فهذه الطرق تبقى اأقل حدة, حاول البتعاد عن الأخبار التي توؤرقك.

تفكريك يف  ا  فو�سويًّ تكون  ل  حتى  "10" مهارات 

الذي  املنظم  للتفكري  عديدة  معامل  والتجربة  الرتبية  اأهل  ذكر 
ي�صلك م�صلًكا منهجيًّا يف خطوات ما قبل التفكري ويف اأثنائه؛ مما ي�صل 
ب�صاحب الفكرة اإىل نتيجة �صحيحة - اإن �صاء اهلل - وتتلخ�س معامل 

منهجية التفكري فيما يلي:
اأن يكون عقلك مت�صع الأفق, له فقه بالأمور, واإدراك  1- ينبغي 
الكتب  على  وبالطالع  الثقات,  ب�صوؤال  ذلك  يتح�صل  واإمنا  لالأ�صياء, 
النافعة, ويف الوقت ذاته تبتعد عن املقالت والكتب التي ت�صو�س الذهن, 
وحتطم الثوابت, وتنقل قارئها اإىل ال�صك يف كل �صيء, واإىل الرتدد يف 

كل عمل.
2- ينبغي لك األ حتقر عقلك, فكثري من النا�س ي�صبح اأحدهم 
كامليت بني يدي املغ�صل يب�صر بب�صر غريه, ويفكر بعقل غريه, ل ي�صغل 

www.alukah.net



563 فيافي الفقرات الثقافية

الكلمات  اأو معر�س عنه.. وهذه  يتفكر يف ما هو مقدم عليه  عقله ول 
لي�صت دعوة اإىل الغرور, بل كن واقعًيا يف تقدير عقلك وطاقتك مما ل 

تطيقه.
بعيًدا  �صحيح,  يقني  على  مبنًيا  تفكريك  يكون  اأن  ينبغي   -3
تلقي  يف  والتبني  بالتثبيت  اليقني  هذا  ويتح�صل  والتخمني,  الظن  عن 

املعلومات الواردة.
اأو  بالإرهاق  ي�صعر  قد  فاملرء  للتفكري؛  املنا�صب  الوقت  اخرت   -4

املر�س, اأو قد يجد ذهنه من�صرًفا اإىل �صارف من ال�صوارف.
٥- عليك باملوازنة بني الإيجابيات وال�صلبيات, وتقدير امل�صالح 

واملفا�صد؛ فاإذا ترجحت امل�صالح اأقدمت, واإل اأعر�صت وهكذا.
6- حري بك اأن ت�صتفيد من جتربة الآخرين, واأن تعترب باأخطاء 

ڳ  ڳ  ڳ  زب  تعاىل:  قال  كما  واملعا�صرين,  املتقدمني  من  ال�صابقني 
رب  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ 

)اآل عمران(.
وما  وال�صر  �صر,  من  خالطه  وما  اخلري  بني  متيز  اأن  عليك   -٧
خالطه من خري, فمن اخلري درجات والعاقل من عرف خري اخلريين 

و�صر ال�صرين.
امللتهب,  وحما�صك  اجليا�صة  عواطفك  ت�صبط  اأن  عليك   -٨
واإل فاإن التفكري �صي�صيبه اخللل ومييل بك مياًل عظيًما, ومن تقلبت 

عواطفه مل تثبت مواقفه.
ولو  نف�صه جتاهل احلق  فاإنه من غلبته  الهوى؛  اتبع احلق ل   -٩
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كان وا�صًحا جلًيا, والتفكري الذي يتقلب يف حال الهواء لن يكون منهجًيا 
منظًما بحال. 

1٠- اإياك والتع�صب لغري احلق؛ فاإن هذا طريقك اإىل ال�صالل.

املهارات الـ"10" للتفكري الإيجابي

)1( اأكد ثقتك بنف�صك؛ فالثقة بالنف�س هي اأ�صا�س النجاح.
)2( ابتعد عن املحبطني ومثبطي الهمم, وجتاهل الذين ي�صعدون 

برتديد كلمات الإحباط والياأ�س والأمل والبوؤ�س.
)3( روؤيتك لذاتك واعتزازك بنف�صك هما �صبب جناحك.

وت�صحذ  ت�صعدك  التي  الإيجابية  الأفكار  جميع  ا�صتح�صر   )4(
همتك.

ا الفا�صل  )٥( ابتعد عن مقارنة نف�صك باأي �صخ�س اآخر, خ�صو�صً
يف حياته.

)6( ل ت�صتمع اإىل اأ�صحاب ال�صكوى من �صوء احلظ والظروف؛ 
اأن  وذلك ميكن  �صلبًيا,  �صعوًرا  لديك  ت�صعر يرتكون  اأن  دون  لأنهم من 

يقلل من طموحاتك.
)٧( اعرف نقاط قوتك وركز عليها, واعرف نقاط �صعفك وتغلب 

عليها.
)٨( ل تقلل من قدرات الآخرين اأو �صاأنهم اأو قيمتهم؛ لأن النظرة 

ال�صلبية لالآخرين تنعك�س عليك اأنت بالدرجة الأوىل.
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باأنه ل قيمة لك يف  )٩( اعرف هدفك؛ لأنك من دونه �صت�صعر 
احلياة.

دون  نظرة مو�صوعية عقالنية  الأم��ور  اإىل  تنظر  اأن  تعّود   )1٠(
حتيز.

مهارة عدم التفكري يف اأي �سيء

كيف تتدرب على عدم التفكري يف اأي �صيء يف اأثناء فرتة الراحة 
العقلية؟

والتلفاز.. ثم اجل�س يف غرفة هادئة؛ حتى ل  الهاتف,  1- اغلق 
يزعجك اأي �صيء ملدة تراوح ما بني )٥ و1٠( دقائق.

2- اجل�س م�صرتيًحا يف مقعد ذي ظهر م�صتقيم, مع و�صع قدميك 
ت�صعر  تخلع حذاءك؛ حتى  اأن  ويف�صل  م�صتقيم,  و�صع  الأر�س يف  على 

بارتياح قدميك.
3- ل جتل�س يف و�صع مائل اأو ل تتكئ على اأحد جنبيك, بل اجل�س 

يف و�صع م�صتقيم, لكن بارتياح وا�صرتخاء.
4- �صع يديك على اأحد فخذيك, ظاهر اأحد اليدين يف راحة اليد 

الأخرى.
٥- اأغم�س عينيك, لكن ب�صرط اأن تالحظ تنف�صك, لحظ ارتفاع 

وانخفا�س النف�س الذي تخرجه يف حالتي ال�صهيق والزفري.
6- حاول اأن تر�صم ابت�صامة عري�صة على وجهك يف حالة اإخراج 

النف�س, ولحظ جميع ج�صدك بينما اأنت جال�س على املقعد.
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٧- امنح ج�صمك فر�صة لال�صرتخاء التدريجي, من الراأ�س اإىل 
القدم.

٨- بينما تتنف�س يف حالة ال�صهيق, تخيل اأن راأ�صك ميتلئ بالطاقة 
التي يعود اإليها ن�صاطها التدريجي, ويف اأثناء التنف�س يف حالة الزفري, 
القلق  وم�صادر  والأف��ك��ار  ال�صغوط  كل  التنف�س  مع  تخرج  اأن��ك  تخيل 

والإزعاج من راأ�صك.
٩- قم باإعادة التمرين مع مالحظة الرقبة وال�صدر والذراعني 

وال�صاقني والقدمني.
اأن تبت�صم يف حالة الزفري؛ فاإن هذا ي�صاعدك كثرًيا  1٠- تذّكر 

على ال�صعور بالرتياح.
11- الآن, بعد اأن يكون ج�صدك قد نال ق�صًطا من الراحة, اأعط 
دون  من   )1٠ اإىل   1( من  بالعد  قم  الراحة,  من  ق�صًطا  ا  اأي�صً عقلك 
فقدان الت�صل�صل يف اأثناء عملية الزفري.. قم بذلك ثانية ملدة )1٠-2٠( 

دقيقة.
والزفري  ال�صهيق  يف  التنف�س  م��رات  باإح�صاء  تقوم  اإن��ك   -12

كو�صيلة لال�صرتخاء وزيادة الرتكيز.

)5( مهارات لتقول ل دون اأن ت�سعر

اأن تقول "ل" دون �صعور بالذنب هي م�صاألة عقليه اأكرث منها م�صاألة 
خ�صوع. فقليل من الإعداد العقلي �صيقلل من رهبة املهمة.. واإليك بع�س 

الن�صائح التي جتعلك تقول"ل" بثقة اأكرب:
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1- التفكري يف العديد من "الالءات" التي مررت بها:
من  ك��ان  اأو  ل��ه,  دعوتك  يح�صر  مل  من  العديد  هناك  بالتاأكيد 
اأنك مررت ببع�س  اأنكرك يف العديد من املجامالت والمتيازات, كما 
ال�صدمات العاطفية. يف النهاية هل كان الأمر بهذه الق�صوة؟ هل انتهى 
الأمر باأنك كرهت ال�صخ�س الذي قال لك "ل"؟.. ل, لقد بقيت على 
تقول"ل"  ب��اأن  قوية  �صربة  توقع  اأن��ك  تفرت�س  ل  ولذلك  احلياة؛  قيد 

لل�صخ�س الآخر.

2- اتخاذ"ال" كاإجابة:
اإذا كانت لديك بع�س التجارب ال�صيئة, لكن ل جتعل ما تبقى من 
الآلم متنعك من قول "ل" عندما حتتاج اإىل ذلك. لن يجعلك �صخ�صية 

قا�صية القلب ومتبلدة ال�صعور؛ لأنك �صتقولها على نحو رحيم.
تعلم اأن تتلقى الالءات دون �صعوبة, واأن تتقبلها بكل كرم كجزء 

طبيعي من احلياة, و�صت�صبح اأقل خوًفا من قول "ل" لالآخرين.

3- التعلم من االآخرين:
بع�س النا�س مهرة يف قول "ل"؛ حتى اأنك ل تالحظ ذلك عندما 

يقولونها وينتهجون نربة ودودة وعطوفة ويقومون بات�صال بني الأعني.

4- النطق:
ب�صوت  اإلقائها  على  "ل" ومتّرن  ال�  اإجابات  اخرت جمموعة من 
عال.. اخرت منها ما ت�صتطيع اأن تقوله ل�صخ�س تعرفه, وفور اأن ترتاح 

ل�صماع نف�صك تتحدث, فلن يكون من ال�صعب اأن ي�صمعك الآخرون.
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5- تظاهر حتى ميكنك االأداء:
تخيل نف�صك واأنت تقول "ل" بكل قوة وثقة.. ثم انطلق وت�صرف 
بهذه  الآخ��رون  لك  �صي�صتجيب  نف�صك.  من  وواث��ق  قوي  بالفعل  وكاأنك 
اأكرث  والثقة  بالقوة  و�صت�صعر  اأ�صا�صها,  على  معك  ويتعاملون  الطريقة 

فاأكرث, ولن حتتاج اإىل اأن تتظاهر.
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من فتاوى العلماء

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ  النحل:  �شورة  تعاىل يف  قال 
پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ رب )النحل(.

يقول �شاحب التف�شري املي�شر يف هذه الآية: »وما اأر�شلنا يف ال�شابقن 
قبلك - اأيها الر�شول - اإل ر�شًا من الرجال ل من املائكة، نوحي اإليهم، واإن 
كنتم - يا م�شركي قري�ض - ل ت�شدقون بذلك فا�شاألوا اأهل الكتب ال�شابقة، 
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يخربوكم اأن الأنبياء كانوا ب�شًرا، اإن كنتم ل تعلمون اأنهم ب�شر. والآية عامة 
يف كل م�شاألة من م�شائل الدين، اإذا مل يكن عند الإن�شان علم منها اأن ي�شاأل 

من يعلمها من العلماء الرا�شخن يف العلم«.
وكل هذا الكام يدل على اأهمية الفتوى، وعلو قدرها و�شاأنها يف جميع 

الأديان.
لذا.. حر�شنا على تخ�شي�ض فقرة يف جانب الفتوى؛ فقد قمنا بجمع 
عدد من الفتاوى من اأهل العلم والتي يكرث ال�شوؤال عنها، لكي تطرح على 

جموع الطاب يف املدار�ض.
وهنا.. اأو�شي اإخواين م�شريف الإذاعات املدر�شية ب�شرورة العناية بهذه 
عند  فمثًا  واملقام،  احل��ال  ينا�شب  مبا  الفتاوى  هذه  من  والنتقاء  الفقرة، 
قرب موعد الختبارات تطرح الفتاوى التي تبن حكم الغ�ض يف الختبارات، 
وعند قرب نهاية العام يبن حكم الحتفال مبا ي�شّمى )عيد براأ�ض ال�شنة(.. 

وهكذا يتم انتقاء الفتاوى بعناية واهتمام.
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حكم النحنحة والنفخ والبكاء يف ال�سالة

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن باز - يرحمه اهلل - هذا ال�صوؤال: ما راأي 
�صماحتكم يف النحنحة يف ال�صالة والنفخ والبكاء, وهل يبطل ال�صالة 

اأم ل؟
اجلوب: النحنحة والنفخ والبكاء كلها ل تبطل ال�صالة, ول حرج 
فيها اإذا دعت اإليها احلاجة, ويكره فعلها لغري حاجة؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان 

يتنحنح لعلي � ر�صي اهلل عنهما - اإذا ا�صتاأذن وهو ي�صلي.
واأما البكاء فهو م�صروع يف ال�صالة وغريها اإذا �صدر عن خ�صوع 
يف  يبكي  كان  اأن��ه  ملسو هيلع هللا ىلص  عن  �صح  وقد  تكلف,  غري  من  اهلل  على  واإقبال 
� ر�صي اهلل  اأبي بكر ال�صديق وعمر الفاروق  ال�صالة, و�صح ذلك عن 

عنهما � وعن جماعة غريهم من ال�صحابة والتابعني لهم باإح�صان.

حالة ال�سفوف يف ال�سالة

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن باز - يرحمه اهلل - هذا ال�صوؤال: هل يبداأ 
ال�صف من اليمني اأو من خلف الإمام؟ وهل ي�صرع التوازن بني اليمني 

والي�صار؟ بحيث يقال: اعدلوا ال�صف, كما يفعله كثري من الأئمة؟
اجلواب:ال�صف يبداأ من الو�صط مما يلي الإمام, وميني كل �صف 
اأف�صل من ي�صاره, والواجب األ يبداأ يف �صف حتى يكمل الذي قبله, ول 
باأ�س اأن يكون النا�س يف ميني ال�صف اأكرث, ول حاجة اإىل التعديل, بل 
الأمر بذلك خالف ال�صنة, ولكن ل ي�صف يف الثاين حتى يكمل الأول, 
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ول يف الثالث حتى يكمل الثاين, وهكذا بقية ال�صفوف؛ ولأنه قد ثبت 
عن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الأمر بذلك.

حكم حتية الَعَلم يف املدار�س

�صئل ف�صيلة ال�صيخ ابن جربين - يرحمه اهلل - هذا ال�صوؤال: ما 
حكم و�صع اليد على الراأ�س حتية للعلم كما يفعل يف املدار�س؟ 

ال�صالم,  هي  امل�صلمني  حتية  واأن  بدعة,  ذلك  اأن  نرى  اجل��واب: 
فالإ�صارة باليد حتية الن�صارى, كما ورد, فالإ�صارة بالراأ�س, �صالم اأو 

حتية اليهود اأو الن�صارى. 
اأما حتية امل�صلم فهي اأن يقول: ال�صالم عليكم.. واإن كان امل�صلم 
بعيًدا عنك فاإن لك اأن ت�صري براأ�صك مع تلفظك بال�صالم.. تقول ال�صالم 
و�صلمت  له,  فطنت  اأنك  على  عالمة  يدك  اأو  الراأ�س,  وحترك  عليكم, 
عليه, فتجمع بني الأمرين, ال�صالم الذي هو �صنة امل�صلمني, والإ�صارة: 

التي هي عالمة على اأنك فطنت و�صلمت.
ول تكون الإ�صارة هي ال�صالم فقط؛ فالتحية للعلم اإذا كان العلم 
هو اأحد الأعالم التي تن�صر كاللواء, اأو نحوه فهذا ل يجوز؛ وذلك لأنه 
للمخلوق,  يجوز  ل  والتعظيم  التعظيم,  من  �صيء  فيها  والتحية  جماد, 
فما بالك باجلماد الذي ل ينفع ول ي�صمع؟! واإذا كان هذا تعبرًيا عن 

التعظيم لهذا اجلماد كان ذلك من ال�صرك. 
واإن اأراد بالَعلم ال�صخ�س الذي يحمله, اأو العامل ونحوه.. فتكون 

التحية بال�صالم ل بغريه.
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حكم الحتفال باأعياد الكفار

�صوؤال ف�صيلة ال�صيخ �صفر احلوايل - حفظه اهلل - هذا ال�صوؤال:
باأن  بها, مع علمه  يهنئهم  اأو  الكفار  باأعياد  يحتفل  ما حكم من 

ذلك من خ�صائ�صهم, كما هو حال امل�صلمني اليوم؟!
اجلواب: احلمد هلل وال�صالة وال�صالم على من ل نبي بعده, وبعد:
فاإن الحتفال باأعياد الكفار اأو التهنئة بها, مع العلم باأن ذلك من 

خ�صائ�صهم ل يخلو من هذه الأحوال:
لتقاليدهم  وجم��اراة  موافقتهم  ملجرد  ذلك  يكون  اأن  اإم��ا  اأوًل: 
وعاداتهم من غري تعظيم ل�صعائر دينهم ول اعتقاد من امل�صارك ل�صحة 
الحتفال(  ح�صور  يف  منه  اأك��رث  التهنئة  يف  يت�صور  )وه��ذا  عقائدهم 
اإىل  ولكونه ذريعة  م�صاركتهم,  فيه من  ملا  التحرمي؛  الفعل  وحكم هذا 

تعظيم �صعائرهم واإقرار دينهم.
ک  ک  زب  ت��ع��اىل:   - قوله  تف�صري  يف  ال�صلف  م��ن  كثري  ق��ال 
ک  ک گ گ گگ ڳ ڳ رب  )الفرقان(. اإن �صهود 
الزور هو ح�صور اأعياد امل�صركني, وقال ملسو هيلع هللا ىلص: "اإن لكل قوم عيًدا" وهذا 

اأو�صح الأدلة على الخت�صا�س.
يح�صر  كمن  بامل�صاركة,  تتعلق  ل�صهوة  ذلك  يكون  اأن  واإما  ثانًيا: 
الرجال  واخ��ت��الط  والرق�س  اخلمر  �صرب  يف  لي�صاركهم  اأع��ي��اده��م 
والن�صاء, ونحو ذلك. وحكم هذا النوع التحرمي املغلظ؛ لأن هذه الأفعال 
حمرمة بذاتها, فاإذا اقرتنت بها امل�صاركة يف �صهود زوره�م كانت اأعظم 

حترمًيا.
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 - تعاىل   - اهلل  اإىل  التقرب  بنية  امل�صاركة  تكون  اأن  واإم��ا  ثالًثا: 
بتعظيم ذكرى ميالد امل�صيح - عليه ال�صالم - لكونه ر�صوًل معظًما, كما 
يحتفل بع�س النا�س بذكر مولد الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص, وحكم هذا النوع اأنه بدعة 
�صاللة, وهي اأ�صد حترمًيا واأغلظ �صالًل من الحتفال مبولد الر�صول 
ملسو هيلع هللا ىلص؛ لكون �صاحبها ي�صارك من يحتفلون بذلك معتقدين اأن امل�صيح هو 
اهلل اأو ابن اهلل � تعاىل اهلل عما ي�صفون � وهذا مما اأحدثوه يف دينهم 
مما مل ي�صرعه اهلل – تعاىل - ومل يفعله امل�صيح - عليه ال�صالم - ول 
دينهم  واتباع  يكون مبحبتهم  اإمنا  الأنبياء  وتعظيم  الأنبياء,  غريه من 

ولي�س بهذه الحتفالت.
دينهم,  �صحة  باعتقاد  مقروًنا  الحتفال  يكون  اأن  واإم��ا  رابًعا: 
والر�صا ب�صعائرهم واإقرار عبادتهم, كما عربوا قدمًيا بقولهم )املعبود 
واحد واإن كانت الطرق خمتلفة(, وكما يعربون حديًثا بوحدة الأديان 
هذا  وحكم  واأ�صباهها.  املا�صونية  �صعارات  من  وهو  الر�صالت,  واأخ��وة 

زب ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ  تعاىل:   - قال  امللة؛  النوع كفر خمرج من 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ رب )اآل عمران(.

و�صلى اهلل و�صلم على حممد واآله و�صحبه اأجمعني.

حكم ال�ستماع لالأنا�سيد

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ العالمة حممد بن �صالح بن عثيمني – يرحمه 
اإىل  ال�صتماع  للداعية  لالأنا�صيد؟ هل يجوز  ال�صتماع  اهلل -: ما حكم 

الأنا�صيد الإ�صالمية؟ 
اجلواب: الأنا�صيد الإ�صالمية كنت �صمعتها من قدمي ولي�س فيها 
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�صبيل  على  مطربة  ملحنة  اأنها  فوجدت  اأخ��رًيا  و�صمعتها  ينفر,  �صيء 
الأغاين امل�صحوبة باملو�صيقى, وهي على هذا الوجه ل اأرى لالإن�صان اأن 

ي�صتمع اإليها.
واأما اإذا جاءت عفوية من دون تطريب ول تلحني, فاإن ال�صتماع 
اإليها  ي�صتمع  ديدًنا  الإن�صان  يجعلها  األ  ب�صرط  ولكن  به,  باأ�س  ل  اإليها 
بها؛  اإل  يتعظ  ول  بها,  اإل  ينتفع  ل  قلبه  يجعل  األ  اآخر  و�صرط  دائًما. 
لأن كونه يجعلها ديدًنا فاإنه يرتك ما هو اأهم, وكونه ل يتعظ ول ينتفع 
اإل بها يعدل به عن اأعظم موعظة وهي ما جاءت يف كتاب اهلل, و�صنة 
ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص, فاإذا ا�صتمع اإليها اأحياًنا اأو اأنه كان يقود �صيارته يف الرب, 

واأراد اأن ي�صتعني بذلك على امل�صي وال�صري فهذا ل باأ�س له. 

حكم احللق اأو التق�سري يف العمرة

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن عثيمني – يرحمه اهلل -: ما حكم احللق 
اأو التق�صري بالن�صبة للعمرة؟

اجلواب: احللق اأو التق�صري بالن�صبة للعمرة واجب؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ملا قدم مكة حجة الوداع وطاف و�صعى اأمر كل من مل ي�صق الهدي اأن 
للوجوب  الأمر  يف  والأ�صل  يق�صروا  اأن  اأمرهم  فلما  يحلق,  ثم  يق�صر 
دل على اأنه ل بد من التق�صري, ويدل لذلك اأن النبي - عليه ال�صالة 
وال�صالم - اأمرهم حني اأح�صروا يف غزوة احلديبية اأمرهم اأن يحلقوا 
العمرة  الأف�صل يف  واأما هل  توانوا يف ذلك,  ملسو هيلع هللا ىلص غ�صب حني  اأنه  حتى 
التق�صري اأو احللق؟.. فالأف�صل احللق اإل للمتمتع الذي قدم متاأخًرا, 

فاإن الأف�صل يف حقه التق�صري من اأجل اأن يتوفر احللق للحج.
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ما حكم لب�س البنطلون؟

 �ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن باز - يرحمه اهلل - : ما حكم لبا�س �صروال 
"البنطلون"؟ خا�صة اأن بع�س من يلب�صه ينك�صف جزء من عورته, وذلك 

وقت ركوعه و�صجوده يف ال�صالة.
بني  ما  �صاتًرا   - ال�صراويل  وهو   - البنطلون  كان  اإذا  اجل��واب: 
ال�صرة والركبة للرجل, وا�صًعا غري �صيق �صحت فيه ال�صالة, والأف�صل 
اأن يكون فوقه قمي�س ي�صرت ما بني ال�صرة والركبة, وينزل عن ذلك اإىل 

ن�صف ال�صاق اأو اإىل الكعب؛ لأن ذلك اأكمل يف ال�صرت.
وال�صالة يف الإزار ال�صاتر اأف�صل من ال�صالة يف ال�صراويل اإذا مل 

يكن فوقها قمي�س �صاتر؛ لأن الإزار اأكمل يف ال�صرت من ال�صراويل.

حكم ال�سالة بالثياب اخلفيفة التي ل ت�سرت العورة

 �ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل - : كثري من النا�س 
ي�صلون بثياب خفيفة ت�صف الب�صرة, ويلب�صون حتت هذه الثياب �صراويل 
ق�صرية ل تتجاوز منت�صف الفخذ؛ في�صاهد منت�صف الفخذ من وراء 

الثوب, فما حكم �صالة هوؤلء؟
�صوى  ث��وب  بغري  �صلى  م��ن  حكم  ه���وؤلء  �صالة  حكم  اجل���واب: 
غري  الب�صرة  ت�صف  التي  ال�صفافة  الثياب  لأن  الق�صرية؛  ال�صراويل 
�صاترة, ووجودها كعدمها؛ وبناًء على ذلك فاإن �صالتهم غري �صحيحة 
على اأ�صح قويل العلماء, وهو امل�صهور من مذهب الإمام اأحمد - يرحمه 
اهلل - ؛ وذلك لأنه يجب على امل�صلي من الرجال اأن ي�صرت ما بني ال�صرة 
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والركبة, وهذا اأدنى ما يح�صل به امتثال قول اهلل - عز وجل - : زب ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ رب  )الأعراف: 31(؛ فالواجب عليهم 
اأحد اأمرين: اإما اأن يلب�صوا �صراويل ت�صرت ما بني ال�صرة والركبة, واإما 
الب�صرة.  ثوًبا �صيًقا ل ي�صف  ال�صراويل الق�صرية  يلب�صوا فوق هذه  اأن 
وهذا الفعل الذي ُذِكر يف ال�صوؤال خطاأ وخطري, فعليهم اأن يتوبوا اإىل 
�صرته يف  يجب  ما  �صرت  اإكمال  على  يحر�صوا  واأن  منه   - تعاىل   - اهلل 
�صالتهم. ن�صاأل اهلل تعاىل لنا ولإخواننا امل�صلمني الهداية والتوفيق ملا 

يحبه وير�صاه.. اإنه جواد كرمي.

 حكم من يقول: "التقوى يف القلب" 
عندما يعاتب على تق�سريه

ال�صوؤال:  ال�صيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل - هذا    �صئل ف�صيلة 
عوتب يف  فاإذا  عليه,  اهلل  اأوجبه  فيما  يق�صر  من  امل�صلمني  من  هناك 
ذلك قال: اإن التقوى يف القلب ولي�صت يف الظاهر. وي�صت�صهد بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
مدى  بيان  منكم  فرنجو   .. ثالًثا  �صدره  اإىل  واأ�صار  هنا(  ها  )التقوى 

�صواب هذا القول؟ جزاكم اهلل خرًيا. 
اجلواب: ل �صك اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »التقوى ها هنا«؛ يعني وي�صري 
اأنه اإذا اتقى القلب اتقت اجلوارح. وهذا لي�س بدليل,  اإىل قلبه, يعني 
اأو لي�س بحجة ملن يفعل املعا�صي ويقول: اإن التقوى ها هنا؛ لأننا نقول 
له: لو اتقى ما هنا لتقت اجلوارح؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »األ واإن يف اجل�صد 
م�صغة اإذا �صلحت �صلح اجل�صد كله, واإذا ف�صدت ف�صد اجل�صد كله, األ 

وهي القلب« متفق عليه. 
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حكم اجلنابة بال�ستمناء

�صئل ف�صيلة ال�صيخ عبدالعزيز بن باز - يرحمه اهلل -: هل الذي 
يقوم بال�صتمناء يعترب جنًبا؟

اجلواب: نعم, الذي يقوم بال�صتمناء حتى يخرج منه املاء فاإنه 
واأما قراءة  له م�س امل�صحف,  يعترب جنًبا ل ت�صلح �صالته, ول يجوز 
القراآن ف�"اجلنب ل يجوز له قراءة القراآن ل من امل�صحف ول عن ظهر 
اأنه كان ل يحجزه �صيء  ملسو هيلع هللا ىلص  قلب حتى يغت�صل؛ لأنه قد ثبت عن النبي 
عن القراآن اإل اجلنابة, اأما ال�صتماع لقراءة القراآن فال حرج يف ذلك 

للجنب...", وكذلك يجوز له ذكر اهلل والدعاء وال�صتغفار.

حكم ال�سالة بالثياب امللبو�سة يف اأثناء اجلنابة 

�صئل ف�صيلة ال�صيخ: ابن باز - يرحمه اهلل - : هل املني طاهر اأم 
اأثناء حدوث اجلنابة,  جن�س؟ وهل جتوز ال�صالة بالثياب امللبو�صة يف 

اأم يجب تغيريها؟
اجلواب: ال�صحيح من اأقوال اأهل العلم اأن املنيَّ طاهٌر؛ لأنه ملسو هيلع هللا ىلص 
كان ين�صحه اإذا كان رطًبا ويفركه اإذا كان ياب�ًصا, ولو كان جن�ًصا لوجب 

غ�صله.
اأنها طاهرة  امللبو�صة عند حدوث اجلنابة, فالأ�صل  الثياب  واأما 

جتوز ال�صالة فيها حتى تطراأ عليها النجا�صة.
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حكم ال�ستمناء يف نهار رم�سان 
�صئل ف�صيلة ال�صيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل - : �صخ�س تعّمد 

اإنزال املاء يف نهار رم�صان, فماذا يرتتب على ذلك؟
اجلواب: يرتتب عليه اأربعة اأمور:

اأوًل: ف�صاد �صوم ذلك اليوم.
ثانًيا: وجوب الإم�صاك حتى غروب ال�صم�س.

ثالًثا: وجوب ق�صاء ذلك اليوم قبل رم�صان الذي يليه.
رابًعا: التوبة اإىل اهلل من هذا الإثم العظيم باجرتائه على اهلل يف 
اإف�صاد يوم من رم�صان, وبفعل هذا املنكر يف الزمن الفا�صل وانتهاك 

حرمة هذا ال�صهر املبارك.
اأم  مل�س  اأم  بتقبيل  ذلك  كان  �صواء  باختياره  اأن��زل  دام  ما  هذا 
احتكاك بيده اأم باأية و�صيلة, و�صواء كان ذلك بحائل اأم من دون حائل, 

اأما اإذا اأنزل باحتالم اأو تفكري جمرد عن العمل فال يفطر.

حكم قول "اأنت مبدع"

يقول ال�صيخ: عبدالرحمن بن عبداهلل ال�صحيم - حفظه اهلل -:
قال ابن القيم - يرحمه اهلل - : ")مبدع ال�صيء وبديعه( ل ي�صح 
اإطالقه اإل على الرب, كقوله: زب ڭ ۇ ۇۆ رب )البقرة(". 
والإبداع : اإيجاد املبَدع على غري مثال �َصبق؛ انتهى كالمه - يرحمه 

اهلل -.
 - اهلل  يرحمه   - تيمية(  ابن  الإ�صالم  �صيخ  )اأعني  �صيخه  وقال 
قال عن رب الع�ّزة �صبحانه: "مبدٌع لل�صماوات والأر�س, والإبداع خلق 
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الأ�صل  تنا�صب  يقت�صي  ال��ذي  التولد  بخالف  مثال,  غري  على  ال�صيء 
مع  وقدرته  اخلالق  مب�صيئة  ال�صيء  خلق  والإب��داع  وجتان�صهما,  والفرع 

ا�صتقالل اخلالق به وعدم �صريك له".
وقال - يرحمه اهلل - :

"واأما مبدع العامل فهو املبدع لأعيانه واأعرا�صه وحركاته, فلي�س 
يف  ول  ذات��ه  يف  ل  �صيء  كمثله  لي�س   - �صبحانه   - ه��و  اإذ  نظري؛  ل��ه 

�صفاته ول يف اأفعاله" انتهى كالمه - يرحمه اهلل -.
فاهلل هو املُبِدع, واأما املخلوق َف�ُم�ْب�َدع )بفتح الّدال(.

اأو ت�صوير,  اأو يف ر�صم,  اأو الطالبة يف مادة,  اأجاد الطالب  فاإذا 
اأو فكرة, فال ُيقال له )ُمبِدع(؛ بل ُيقال: اإنه اأجاد واأفاد وبرز يف هذا 

اجلانب ونحوها من الكلمات.
ومثله كلمة تتكرر كثرًيا, وهي قولهم: قتل الإبداع. )بت�صرف(.

ى القتيل �سهيًدا؟ متى ي�سمَّ

ا�صم  اإط���الق  يجوز  ه��ل  ال�صعودية:  يف  الدائمة  اللجنة  �صئلت 
"ال�صهيد" على كل من ا�صتبان لنا منه اأنه من اأهل ال�صالح والتقوى, 

ثم قتل يف �صبيل اهلل؟.. فهل يجوز لنا اأن نقول عنه �صهيًدا؟
العدو, وهو �صابر  ُقتل يف �صبيل اهلل يف معركة مع  اجلواب: من 
حمت�صب فهو �صهيد معركة, ل يغ�صل ول يكفن, بل يدفن مبالب�صه, واأما 
غري �صهيد املعركة فهو كثري, وي�صّمى �صهيًدا كمن قتل دون عر�صه, اأو 
يغ�صل  وهذا  ونحوهم,  والغريق  واملطعون,  وكاملبطون  ماله,  اأو  نف�صه, 
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ويكفن وي�صلى عليه.

كيفية النجاة من فنت الع�سر

ترون  كيف   :  - اهلل  يرحمه   - باز  ابن  ال�صيخ  ف�صيلة  �ُصئل 
- �صماحتكم - املدخل لكي يتجنب ال�صباب الوقوع حتت وطاأة مغريات 

هذا الع�صر ويتجه الوجهة ال�صحيحة؟
اجلواب: اأن الطريق الأمثل � لي�صلك ال�صباب الطريق ال�صحيح يف 
التفقه يف دينه والدعوة اإليه � هو اأن ي�صتقيم على املنهج القومي بالتفقه 
يف الدين ودرا�صته, واأن يعنى بالقراآن الكرمي وال�صنة املطهرة, واأن�صحه 
ب�صحبة الأخيار والزمالء الطيبني من العلماء املعروفني بال�صتقامة؛ 
حتى ي�صتفيد منهم ومن اأخالقهم.. كما اأن�صحه باملبادرة بالزواج, واأن 
يحر�س على الزوجة ال�صاحلة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »مع�صر ال�صباب! من ا�صتطاع 
مل  ومن  للفرج..  واأح�صن  للب�صر,  اأغ�س  فاإنه  فليتزوج؛  الباءة  منكم 

ي�صتطع فعليه بال�صوم؛ فاإنه له وجاء« رواه م�صلم.

حكم ترك الأمر باملعروف والنهي مع ال�ستطاعة

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن باز - يرحمه اهلل - : ما حكم من ترك 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو ي�صتطيع؟

الإمي��ان,  �صعيف  ملسو هيلع هللا ىلص,  ور�صوله  هلل  عا�ٍس  اأن��ه  حكمه  اجل���واب: 
والآجلة,  العاجلة  وعقوباتها  القلوب  اأمرا�س  من  عظيم  خطر  وعليه 

كما قال اهلل - �صبحانه:  زب ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ 
ڎ رب)املائدة(.

و�صح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »من راأى منكم منكًرا فليغريه بيده, 
فاإن مل ي�صتطع فبل�صانه, فاإن مل ي�صتطع فبقلبه, وذلك اأ�صعف الإميان« 
رواه م�صلم, وقال - عليه ال�صالة ال�صالم -: »اإن النا�س اإذا راأوا املنكر 
اأحمد,  الإم��ام  رواه  بعقابه«  اهلل  يعمهم  اأن  يو�صك  ينكروه  فلم  بينهم 
امل�صلمني جميًعا  يوفق  اأن  اهلل  ن�صاأل  كثرية.  املعنى  والأحاديث يف هذا 

للقيام بهذا الواجب العظيم على الوجه الذي ير�صيه.

مقاطعة املنتجات الأمريكية والإ�سرائيلية

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن جربين - يرحمه اهلل - : ل يخفى عليكم 
قتل  من  املقد�صة  الأرا���ص��ي  يف  الفل�صطينيون  اإخواننا  له  يتعر�س  ما 
ميتلكوا  مل  اليهود  اأن  �صك  ول  ال�صهيوين,  العدو  قبل  من  وا�صطهاد 
ما امتلكوا من �صالح وعدة اإل مبوؤازرة من الدول الكربى وعلى راأ�صها 
اأمريكا, وامل�صلم حينما يرى ما يتعر�س له اإخواننا ل يجد �صبياًل لن�صرة 
والتمكني,  بالن�صر  للم�صلمني  بالدعاء  اإل  اأعدائهم  وخ��ذلن  اإخوانه 
وعلى الأعداء بالذلة والهزمية. ويرى بع�س الغيورين اأنه ينبغي لن�صرة 
اإذا  امل�صلم  يوؤجر  فهل  واأمريكا,  اإ�صرائيل  منتجات  تقاطع  اأن  امل�صلمني 
وما  اقت�صادهم؟  واإ�صعاف  للكافرين  العداء  بنية  املنتجات  تلك  قاطع 

هو توجيهكم - حفظكم اهلل؟
والتقوى  الرب  على  التعاون  عموًما  امل�صلمني  على  يجب  اجل��واب: 
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وم�صاعدة امل�صلمني يف كل مكان مبا يكفل لهم ظهورهم ومتكينهم يف 
وتطبيقه  الإ�صالم  بتعاليم  وعملهم  الدين  �صعائر  واإظهارهم  البالد 
يكون  ومبا  الدين,  بتعاليم  والعمل  احلدود  واإقامة  الدينية,  لالأحكام 
والن�صارى, فيبذل  اليهود  الكافرين من  القوم  �صبًبا يف ن�صرهم على 
احلديث:  يف  ورد  فقد  ي�صتطيعه,  ما  بكل  هلل  اأع��داء  جهاد  يف  جهده 
اأحمد.  الإمام  رواه  واأل�صنتكم«  واأنف�صكم  باأموالكم  امل�صركني  »جاهدوا 
فيجب على امل�صلمني م�صاعدة املجاهدين بكل ما ي�صتطيعونه وبذل كل 
الإمكانات التي يكون فيها تقوية لالإ�صالم وامل�صلمني, كما يجب عليهم 
ا اأن يفعلوا كل ما  جهاد الكفار مبا ي�صتطيعونه من القدرة, وعليهم اأي�صً
فيه اإ�صعاف للكفار اأعداء الدين, فال ي�صتعملونهم كعمال لأجرة كُكتَّاب 
لهم ومتكني  اإق��رار  فيها  التي  نوع من اخلدمة  باأي  اأو خدم  اأو ح�صاب 
ا  لهم بحيث يكت�صحون اأموال املوؤمنني ويعادون بها امل�صلمني, وهكذا اأي�صً
اأن يقاطع جميع الكفار برتك التعامل معهم وبرتك �صراء  على امل�صلم 
اأم �صارة  منتجاتهم, �صواء كانت نافعة كال�صيارات واملالب�س وغريها, 
واإ�صعاف قوتهم وترك ترويج ب�صائعهم,  للكفار  العداء  بنية  كالدخان 
واإهانتهم.  ذلهم  يف  �صبًبا  يكون  مما  لقت�صادهم  اإ�صعاف  ذلك  ففي 

واهلل اأعلم.
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حكم عبارة: "الب�ساعة ل ترد ول ت�ستبدل"

�صئلت اللجنة الدائمة يف ال�صعودية: ما حكم ال�صرع يف كتابة عبارة 
"الب�صاعة املباعة ل ترد ول ت�صتبدل" التي يكتبها بع�س اأ�صحاب املحال 
التجارية على الفواتري ال�صادرة عنهم؟وهل هذا جائز �صرًعا؟ وما هي 

ن�صيحة �صماحتكم حول هذا املو�صوع؟
اجلواب: وبعد درا�صة اللجنة لال�صتفتاء اأجابت: باأن بيع ال�صلعة 
ب�صرط األ ترد ول ت�صتبدل ل يجوز؛ لأنه �صرط غري �صحيح ملا فيه من 
امل�صرتي  اإل��زام  ال�صرط  بهذا  البائع  مق�صود  ولأن  والتعمية؛  ال�صرر 
بالب�صاعة ولو كانت معيبة, وا�صرتاطه هذا ل يربئه من العيوب املوجودة 
يف ال�صلعة؛ لأنها اإذا كانت معيبة فله ا�صتبدالها بب�صاعة غري معيبة, اأو 

اأخذ امل�صرتي اأر�س العيب.
الثمن مع  البائع  واأخذ  ال�صلعة �صحيحة,  الثمن مقابل  واأن كامل 

وجود عيب اآخذ بغري حق.
من  لل�صالمة  وذلك  كاللفظي؛  العريف  ال�صرط  اأقام  ال�صرع  ولأن 
العيب حتى ي�صوغ له الرد بوجود العيب, تنزياًل ل�صرتاط �صالمة املبيع 

عرًفا منزلة ا�صرتاطها لفًظا, وباهلل التوفيق.
و�صلى اهلل على نبينا حممد واآله و�صحبه و�صلم.

حكم العمل يف البنوك الربوية

العمل  الإ�صالم يف  ما حكم  ال�صعودية:  الدائمة يف  اللجنة  �صئلت 
بالبنوك التي تتعامل بالربا, وهل يجوز العمل فيها؟
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اجلواب: الربا حرام بالكتاب وال�صنة والإجماع, وهو مما علمت 
حرمته بال�صرورة من دين الإ�صالم, والعمل بالبنوك التي تتعامل بالربا 
حرام؛ ملا فيه من التعاون على الإثم والعدوان, وقد قال اهلل – تعاىل -:  
زب ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئېئ رب )املائدة: 2(, وقد لعن الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اآكل 

الربا وموكله وكاتبه و�صاهديه, وقال »ُهْم �َصَواء«.
اأو  واإن�صائها  البنوك  بفتح  ترخي�صها  اأو  له  احلكومة  وتقرير 
العمل  له  يبيح  ول  بالربا,  التعامل  للم�صلم  يبيح  ل  ذلك  عن  ال�صكوت 
فيها؛ لأنها لي�س اإليها �صلطة الت�صريع, اإمنا الت�صريع اإىل اهلل وحده يف 

كتابه العزيز, اأو وحيه اإىل ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص.
و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  و�صلى  التوفيق,  وباهلل 

و�صلم.

ا على ال�سيارة حكم التاأمني التجاري وخ�سو�سً

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن جربين - يرحمه اهلل - : ما حكم ال�صرع 
يف التاأمني التجاري, وخا�صة التاأمني على احلياة؟

اجلواب: حكم التاأمني التجاري اأنه ل يجوز �صرًعا, ودليله قوله 
زب ڱ ڱ ڱ ں ں رب )البقرة: 1٨٨(.  :- – تعاىل 

حيث اإن ال�صركة تاأكل اأموال هوؤلء املوؤمنني بغري حق, فاإن اأحدهم 
ول  الآلف,  ع�صرات  جمموعه  يبلغ  قد  امل��ال,  من  مبلًغا  �صهرًيا  يدفع 
ماًل  يدفع  بع�صهم قد  فاإن  ا  واأي�صً ال�صنوات,  اإ�صالح طوال  اإىل  يحتاج 
اأ�صعاف ما دفع لها, فياأكل مال  قلياًل, فيح�صل حادث يكلف ال�صركة 

ال�صركة بغري حق.
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يتهورن,  لل�صركة  التاأمني  دفعوا  الذين  من  الكثري  ف��اإن  ا  واأي�صً
ويركبون الأخطار, ويتعر�صون للحوادث, وي�صرعون ويقولون: اإن ال�صركة 
قوية. وقد تدفع ما يح�صل من احلوادث, ويف ذلك �صرر على املواطنني 

بكرثة احلوادث والوفيات, واهلل اأعلم.

حكم ال�سرتاك يف امل�سابقات العلمية

ال�صيخ ابن جربين - يرحمه اهلل - : ما احلكم يف  �ُصئل ف�صيلة 
ال�صرتاك يف م�صابقات علمية, اأو معلومات عامة, ويف حالة ال�صرتاك 

قيمة اجلائزة 1٠٠٠٠ريال؟
اجلواب: يجوز, اإذا كان ذلك يف حل م�صائل علمية تتعلق بالتوحيد, 
اأو الفقه اأو التف�صري, ولي�س فيها دعاية اإىل املحال, اأو اإ�صاعة الوقت, ول 

باأ�س باأخذ اجلائزة يف احلال.
واهلل اأعلم. 

حكم املراهنة

�صئلت اللجنة الدائمة يف ال�صعودية: هل املراهنة تعترب قانونية؟
اإذا  اإل  ا�صتعمالها  يجوز  ول  القمار,  حكم  يف  املراهنة  اجل��واب: 
واخليل  بالإبل  امل�صابقة  يف  وذل��ك  املطهر,  ال�صرع  اأباحه  فيما  كانت 
ٍل اأو ُخفٍّ اأو َحاِفز« رواه اأبو  والرمي؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �َصَبَق اإل يف َن�صْ

داود.
وباهلل التوفيق, و�صلى اهلل على نبينا حممد واآله و�صحبه و�صلم.
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تزييف ال�سهادات من اأجل الوظائف

اإن�صان  كان  اإذا   :  - اهلل  يرحمه   - باز  ابن  ال�صيخ  ف�صيلة  �ُصئل 
يرغب العمل بوظيفة وهو ي�صتطيع القيام بعملها والنجاح يف امل�صابقة, 
ولكن لي�س لديه �صهادة تخوله الدخول فيها, فهل يجوز له تزييف �صهادة 

الدخول يف امل�صابقة؟ واإذا جنح فهل يجوز له الراتب اأم ل؟
ال�صامية  واأهدافه  املطهر  ال�صرع  من  يل  يظهر  ال��ذي  اجل��واب: 
عدم جواز مثل هذا العمل؛ لأنه تو�صل اإىل الوظائف من طريق الكذب 
ال�صر  من  اأبواًبا  يفتح  ومما  املنكرة,  املحرمات  من  وذلك  والتلبي�س. 
اأمر  اإليهم  ي�صند  من  على  الواجب  اأن  �صك  ول  التلبي�س.  من  وطرًقا 

التوظيف اأن يتحروا الأْكفاء والأمناء ح�صب الإمكان.

 تولية الكافر رئي�ًسا للعمال امل�سلمني 
خلل يف العقيدة

: ما حكم هذا  ال�صيخ ابن جربين - يرحمه اهلل -  �ُصئل ف�صيلة 
الكفيل الذي و�صع على العمالة امل�صلمة رئي�ًصا كافًرا؟ مع العلم اأن يف 

امل�صلمني كفاءة اإدارية ناجحة؟
اجلواب: ل يجوز رفع مقام الكفار, ول يجعل اأحدهم رئي�ًصا على 
العمال امل�صلمني ما دام موجوًدا بني امل�صلمني من ي�صلح للرئا�صة, ولو 
كان الكافر اأحذق واأعرف باحلرفة اأو الهند�صة, فامل�صلم اأوىل منه, بل 

يحرم تولية الكافر على امل�صلمني, قال تعاىل: زب ڦ ڦ  ڄ ڄ 
كان  متى  الكافر  اأن  �صك  ول   .)141 )الن�صاء:  رب  ڃ  ڄ  ڄ 
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رئي�ًصا فاإنه يفر�س نف�صه ويت�صلط على املوؤمنني ويحر�س على اإهانتهم 
وحتقريهم واحلط من �صاأنهم, ويرفع فوقهم الكفار ويقربهم ويوليهم 
اأو  واأبعده,  واأذله  ت�صلط علية  الكفار  اأحد  اأ�صلم  الوليات املهمة, ومتى 

حر�س على حرمانه اأو ف�صله مما يكون حائاًل عن اعتناقه الإ�صالم. 
هذا, مع اأنه ل حاجة اإىل تولية الكافر, بل يف اأفراد امل�صلمني من 
هو خري منه, بل اختيار العمالة الكافرة وتف�صيلهم على املوؤمنني قدح 

يف العدالة ونق�س يف الدين.
من  وي��ح��ذروا  ويقربهم,  اإخوانهم  يحرتموا  اأن  امل�صلمني  فعلى 
والعداء  البغ�س  من  عنهم  ُع��رف  ملا  ويبعدوهم؛  الكافرين  اأعدائهم 

لالإ�صالم واأهله.

حكم مهنة احلالقة

اللحى  الذي يحلق  ال�صعودية: ما حكم  الدائمة يف  اللجنة  �صئلت 
و�صعر الراأ�س؟ وما حكم احلالق الذي يحلق اللحى؟ 

اجلواب: حلق اللحية حرام, واتخاذه مهنة حرام؛ لأنه تعاون على 
زب ەئ  الإثم والعدوان الذي نهى - �صبحانه وتعاىل - عنه بقوله: 

وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئېئ رب )املائدة: 2(.
واأما حلق �صعر الراأ�س فم�صروع, ول اإثم على من حلق راأ�س غريه 
اأو اتخذ حلقه حرفة يتك�صب منها. وباهلل التوفيق, و�صلى اهلل و�صلم على 

عبده ور�صوله حممد واآله و�صحبه. 
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حكم من يكرث من احللف باهلل

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن جربين - يرحمه اهلل - : حكم من يكرث 
من احللف باهلل وب�صيغ كثرية مثل: واهلل الذي ل اإله اإل هو, وغريها 

من ال�صيغ .. فهل هذا الإكثار منهي عنه من باب قوله تعاىل: زب ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ رب  البقرة: 224(.

بقدر  التهاون  اإىل  ت��وؤدي  احللف  ك��رثة  اأن  �صك  ل  اجل���واب: 
الرب - تعاىل - وباأ�صمائه و�صفاته؛ فاإن احلالف باهلل معظم له على 
تعاىل - ومل   - اأ�صماء اهلل  تنق�س  فاإنه  كاذًبا  كان  الأم��ر, فمتى  ذلك 
َحَلَف  ملسو هيلع هللا ىلص: »من  النبي  قال  التوحيد. وقد  ينايف كمال  يحرتمها, وذلك 
ا:  باهلل فلي�صدق, ومن ُحِلَف له باهلل فلرَي�س« رواه ابن ماجه, وقال اأي�صً

»ول حتلفوا باهلل اإل واأنتم �صادقون« رواه اأبو داود.
يكلمهم اهلل  »ثالثة ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  الوعيد يف كرثة احللف, كقوله  وورد 
يوم القيامة ول ينظر اإليهم ول يزكيهم ولهم عذاب األيم: قال اأبو ذر, 
خابوا وخ�صروا من هم يا ر�صول اهلل قال امل�صبل واملنان واملنفق �صلعته 
باحللف الكاذب« رواه م�صلم, وغري ذلك من الأحاديث التي ذكر بع�صها 
يف "كتاب التوحيد" و�صرحه؛ "فتح املجيد", ول �صك اأن الآية املذكورة 
يف ال�صوؤال تدل على احرتام اأ�صماء اهلل – تعاىل -؛ اأي: ل جتعلوا اهلل - 

تعاىل - حلًفا لأميانكم حتلفون بها دائًما دون تثبيت, واهلل اأعلم. 
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حكم المتناع عن ال�سهادة �سرًتا على امل�سلمني

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن جربين - يرحمه اهلل - : ميتنع البع�س 
تدراأ  احل��دود  اأن  بحجة  احل��دود,  دون  التي  الق�صايا  يف  ال�صهادة  عن 
فريد  امل�صلمني..  على  ال�صرت  وبغيته  بالدرء,  اأوىل  هذه  واأن  ال�صبهات, 
عليه اآخرون باأن هذا المتناع من باب كتم ال�صهادة املنهي عنه, اأرجو 

اإي�صاح احلق يف هذه امل�صاألة. 
لآدمي  حق  فيها  التي  ال�صهادة  لأداء  الرجل  ُدعي  اإذا  اجل��واب: 
الأداء وال�صرب  وباأدائها يثبت هذا احلق, وبكتمانها ي�صيع وجب عليه 
على ذلك, اأي احتاج ح�صوره اإىل نفقة فعلى امل�صهود له حتملها, واإل فال 
يجوز له المتناع؛ لقوله تعاىل: زب ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ رب )البقرة: 
2٨2(, اأي ل ميتنعون عن اأدائها اأو عن حتملها؛ ملا يف ذلك من حفظ 

ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  زب  تعاىل:  لقوله  كتمانها؛  ويحرم  احلقوق 
ڤ ڦ ڦ ڦڦ رب )البقرة: 2٨3(, اأي: قد حتمل اإثًما وذنًبا 

ي�صتحق عليهما العقوبة. 
يف  �صك  هناك  ك��ان  اإذا  بال�صبهات  ت��دراأ  فاإمنا  احل���دود:  فاأما 
اأو غلط يف احلق الذي يوجب احلد: مثل من �صرق من  ال�صهادة خطاأ 
بيت املال وادعى اأن له حًقا فيه, اأو �صرق من مال يدعي اأن �صاحبه قد 
اغت�صبه منه ونحو ذلك. فاأما اإذا راأى من يزين ول �صبهة له ول عذر له 

وحتتمت ال�صهادة فال يكتم ال�صهادة, واهلل اأعلم. 
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حكم متثيل ال�سحابة - ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني -

�صئلت اللجنة الدائمة يف ال�صعودية: هل يجوز متثيل ال�صحابة؟ 
لأننا نقدم متثيليات وقد اأوقفنا اإحداها رغبة يف معرفة احلكم. 

من  فيه  مل��ا  مم��ن��وع؛  منهم  اأح��د  اأو  ال�صحابة  متثيل  اجل���واب: 
المتهان لهم وال�صتخفاف بهم وتعري�صهم للنيل منهم, واإن ظن فيه 
اأرجح  مف�صدته  كانت  وما  اأرجح,  املفا�صد  اإليه من  يوؤدي  فما  م�صلحة 
فهو ممنوع. وقد �صدر قرار من جمل�س هيئة كبار العلماء يف منع ذلك.

و�صلى اهلل على نبينا حممد واآله و�صحبه و�صلم.

جواز العمل يف املهن املباحة ولو كرهها النا�س

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن باز - يرحمه اهلل - : يعتقد بع�س النا�س اأن 
هناك حرًفا غري �صريفة ويوبخون من يعمل فيها؛ كالطباخة واحلالقة 
و�صناعة الأحذية والعمل يف النظافة وغريها.. فهل هناك دليل �صرعي 
العادات  ترف�صها  احلرف  هذه  مثل  وهل  العتقاد؟  هذا  �صحة  يثبت 

والطبائع العربية؟ اأفيدونا جزاكم اهلل خرًيا. 
واأ�صباهها من احلرف  نعلم حرًجا يف هذه احلرف  ل  اجل��واب: 
املباحة اإذا اتقى �صاحبها ربه ون�صح ومل يغ�س معاملته؛ لعموم الأدلة 
ال�صرعية يف ذلك, مثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص ملا �صئل: اأي الك�صب اأطيب؟ قال: »عمل 
الرجل بيده وكل بيع مربور« رواه الرباز و�صححه احلاكم؛ لأن النا�س 
ي�صر  عنها  والتنزه  فتعطيلها  واأ�صباهها,  احلرف  هذه  اإىل  حاجة  يف 
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امل�صلمني ويحوجهم اإىل اأن يقوم بها اأعداوؤهم. 
وعلى من يعمل يف النظافة اأن يجتهد يف �صالمة بدنه وثيابه من 

النجا�صة والعناية بتطهري ما اأ�صابه منها. واهلل ويل التوفيق. 

حكم النكت يف الإ�سالم

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن باز - يرحمه اهلل - : ما حكم )النكت( يف 
ديننا الإ�صالمي؟ وهل هل من لهو احلديث؟ علًما باأنها لي�صت ا�صتهزاء 

بالدين. اأفتونا ماأجورين. 
اجلواب: التفكه بالكالم والتنكيت اإذا كان بحق و�صدق فال باأ�س 
ول  ملسو هيلع هللا ىلص ميزح  النبي  كان  وقد  الإكثار من ذلك,  �صيما مع عدم  ول  به, 
يقول اإل حًقا ملسو هيلع هللا ىلص, اأما ما كان بالكذب فال يجوز؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ويل 
للذي يحدث فيكذب لي�صحك به القوم, ويل له, ويل له« رواه الرتمذي.

واهلل ويل التوفيق.

الألعاب ال�سحرية يف املهرجانات ال�سيفية

يف  العلماء  كبار  هيئة  ع�صو  الفوزان  �صالح  ال�صيخ  ف�صيلة  �ُصِئَل 
ال�صعودية هذا ال�صوؤال: يحُدث يف بع�س البالد اأن يقوم �صخ�س يف جمٍع 
من النا�س يعمل ا�صتعرا�صات مثرية, كاأن ُيدخل �صيًفا اأو �صكيًنا يف بطنه 
ق يف حياة النا�س  دون اأن يتاأثر, وغري ذلك من احلركات التي ل ُت�صدَّ

رع يف مثل هذه الأعمال ؟  العاديَّة, فما حكم ال�صَّ
حر التخييلي فهو  اب, وعمله هذا من ال�صِّ فاأجاب: هذا ُم�صعوذ وكذَّ
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من جن�س ما ذكره اهلل عن �صحرة فرعون يف قوله تعاىل :  زب ٺ ٿ 
زب  تعاىل :   قوله  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ رب  )طه: 66(, ويف 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې رب  )الأعراف: 116(.
ى بالقمَرِة, وهي التخييل للنا�س خالف  وهوؤلء ي�صتعملون ما ي�صمَّ
كاأنها  للنا�س  تظهر  التي  ة  اخلفيَّ احليل  من  �صيًئا  يعملون  اأو  احلقيقة, 
يقتُل  اأن��ه  اأو  نف�صه,  يطعُن  اأن��ه  للنا�س  ُيظِهَر  ب��اأن  ك��ذب؛  وهي  حقيقة, 
ُه كما كان, ويف واقع الأمر مل يح�صل �صيء من ذلك,  ا, ثم يردُّ �صخ�صً
ُه, وهو مل يدُخلها, واإمنا عمل  اأو ُيظهر للنا�س اأنه يدخل النار, ول ت�صرُّ

ها النا�س حقيقة .  ًة ظنَّ حيلًة خفيَّ
على  والتَّدجيل  الباطل  ه��ذا  مبزاولة  لهوؤلء  ماح  ال�صَّ يجوز  ول 

ر على العوامِّ .  امل�صلمني بحيلهم الباطلة؛ لأن هذا يوؤثِّ
وكان عند بع�س الأمراء من بني اأمية رجل يلعب مبثل هذا, فذبح 
ه كما كان, فعجب احلا�صرون, فجاء ُجنَدُب  اإن�صاًنا, واأبان راأ�صه, ثم ردَّ
�صادًقا؛  كان  وقال :   ) اإن  فقتله,   ,  - عنه  اهلل  ر�صي   - الأزديُّ  اخلري 

فلُيحيي نف�صه ( . 
ق بها,  عوذة, اأو ي�صدِّ جل وال�صَّ ول يجوز للم�صلم اأن يح�صر هذا الدَّ
بل يجب اإنكار ذلك, ويجب على ولة امل�صلمني منعه والتنكيل مبن يفَعُله, 
ُ احلقائق, ول ُتبيُح احلرام, ومثله  ي لعًبا وفًنا !  !  فالأ�صماء ل تغريِّ ولو �صمِّ
كفرات  حتت  ينام  اأو  ب�صعره,  ارة  ال�صيَّ يجُذُب  اأنه  للنا�س  ُيظهر  الذي 

حر . ال�صيارة وهي مت�صي, اأو غري ذلك من اأنواع والتَّخييل وال�صِّ
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الت�سوير الفوتوغرافية

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ حممد بن �صالح العثيمني - يرحمه اهلل � : عن 
حكم الت�صوير؟

تنطبع  التي  )ال��ك��ام��ريا(  وه��ي  ب��الآل��ة  الت�صوير  ب���اأن,  ف��اأج��اب 
بتخطيط  اأث��ر  فيها  للم�صور  يكون  اأن  غري  من  بوا�صطتها  ال�صورة 
من  فمنهم  املتاأخرين,  بني  خالف  مو�صع  فهذه  ومالحمها,  ال�صورة 
لأن  منع؛  احلديث  لفظ  على  نظر  فمن  اأج��ازه��ا,  من  ومنهم  منعها, 
بالآلة  الإن�صان  عمل  ولول  الت�صوير,  يف  داخل  بالآلة  ال�صورة  التقاط 
نظر  ومن  ال�صورة,  ُتلَتقط  ال�صورة مل  والرتتيب وحتمي�س  بالتحريك 
والتقاط  اهلل,  م�صاهاة خلق  العلة هي  لأن  اأجازها؛  والعلة  املعنى  اإىل 
التي  لل�صورة  نقل  هو  بل  اهلل,  خللق  م�صاهاة  لي�س  بالآلة  ال�صورة 
خلقها اهلل -  تعاىل - نف�صها فهو ناقل  خللق اهلل ل م�صاٍه له, قالوا: 
ويو�صح ذلك اأنه لو قلد �صخ�س كتابة �صخ�س لكانت كتابة الثاين غري 
كتابة الأول, بل هي م�صابهة لها ولو نقل كتابته بال�صورة الفوتوغرافية 
لكانت ال�صورة هي كتابة الأول واإن كان عمل نقلها من الثاين, فهكذا 
ت�صوير  هي  فيه  ال�صورة  )الكامريا(  الفوتغرافية  بالآلة  ال�صورة  نقل 

اهلل نقل بوا�صطة اآلة الت�صوير.
اتقى  ومن  املت�صابهات,  من  لأنه  ذلك؛  من  المتناع  والحتياط 
ال�صبهات فقد ا�صترباأ لدينه وعر�صه, لكن لو احتاج اإىل ذلك لأغرا�س 
لأن  ال�صبهة  ترفع  احلاجة  لأن  به؛  باأ�س  فال  ال�صخ�صية  كاإثبات  معينة 

املف�صدة مل تتحقق يف امل�صتبه فكانت احلاجة رافعة لها.
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حكم الر�سم

�ُصئل ف�صيلة ال�صيخ ابن باز - يرحمه اهلل � : عن حكم الر�صم؟
ذوات  ال�صور  ر�صم  اأحدهما:  معنيان:  له  الر�صم  ب��اأن؛  فاأجاب 
هو  ال��ذي  الر�صم  يجوز  فال  بتحرميه,  ال�صنة  ج��اءت  وه��ذا  الأرواح, 
ر�صم ذوات الأرواح؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث ال�صحيح: »كل م�صور 
القيامة  يوم  عذاًبا  النا�س  اأ�صد  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  م�صلم,  رواه  النار«  يف 
اأ�صحاب هذه  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ولقوله  بخلق اهلل«,  ي�صاهون  الذين  امل�صورون 
م�صلم؛  رواه  خلقتم«  ما  اأحيوا  لهم  ويقال  القيامة  يوم  يعذبون  ال�صور 
اآكل الربا وموكله, ولعن امل�صور, فدل ذلك على حترمي  ملسو هيلع هللا ىلص لعن  ولأنه 
الت�صوير, وف�صر العلماء ذلك باأنه ت�صوير ذوات الأرواح, من الدواب 

والإن�صان والطيور. 
اأما ر�صم ما ل روح فيه - وهو املعنى الثاين - فهذا ل حرج فيه, 
فيه  حرج  ل  ذلك,  واأ�صباه  وال�صيارة  والطائرة  وال�صجر  اجلبل  كر�صم 
اإليه,  ال�صرورة  تدعو  ما  املحرم  الر�صم  وي�صتثنى من  العلم,  اأهل  عند 
يف  ال�صورة  اأو  مي�صكوا,  وحتى  يعرفوا  حتى  املجرمني  �صور  كر�صم 
حفيظة النفو�س التي ل بد منها ول ي�صتطيع احل�صول عليها اإل بذلك, 
مما تدعو ال�صرورة من �صوى ذلك, فاإن راأى ويل الأمر اأن هذا ال�صيء 
مما تدعو ال�صرورة اإىل ت�صويره خلطورته ولق�صد �صالمة امل�صلمني من 
اأخرى فال باأ�س, قال اهلل - عز وجل - :  اأو لأ�صباب   �صره حتى يعرف 

زب ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ رب )الأنعام: 11٩(.

حكم �سب ال�سحابة - ر�سوان اهلل عليهم -



فيافي الفقرات الثقافية596

اأح��ًدا  يلعن  اأو  ي�صب  اأن  الآخ��ر  واليوم  باهلل  يوؤمن  مل�صلم  يحل  ل 
منهم؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه البخاري وم�صلم: »ل ت�صبوا اأ�صحابي, 
اأحد ذهًبا ما بلغ ُمد اأحدهم  اأنفق اأحدكم مثل  فوالذي نف�صي بيده لو 
اأنه قال: )ل  ول ن�صيفه«. وثبت عن ابن عمر - ر�صي اهلل عنهما - : 
ت�صبوا اأ�صحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص, فلمقام اأحدهم �صاعة - يعني مع ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص - خري من عمل اأحدكم اأربعني �صنة(, ويف رواية وكيع: )خري من 

عمل اأحدكم عمره(.
ملسو هيلع هللا ىلص - ر�صي اهلل عنهم  اأ�صحاب ر�صول اهلل  اأح��ًدا من  فمن لعن 
هل  وتنازعوا  امل�صلمني,  باتفاق  البليغة  العقوبة  ي�صتحق  فاإنه   - جميًعا 

يعاقب بالقتل اأو ما دون القتل. 

حكم ال�سفر لبالد الكفار لل�سياحة

�ُصئل ال�صيخ: حممد بن �صالح العثيمني - يرحمه اهلل - عن حكم 
ال�صفر اإىل بالد الكفار؟ وحكم ال�صفر لل�صياحة؟

فاأجاب باأن؛ ال�صفر اإىل بالد الكفار ل يجوز اإل بثالثة �صروط:
الأول: اأن يكون عند الإن�صان علم يدفع به ال�صبهات. 

الثاين: اأن يكون عنده دين مينعه من ال�صهوات. 
الثالث: اأن يكون حمتاًجا اإىل ذلك.

فاإن مل تتم هذه ال�صروط, فاإنه ل يجوز ال�صفر اإىل بالد الكفار؛ ملا 
يف ذلك من الفتنة اأو خوف الفتنة, وفيه اإ�صاعة املال؛ لأن الإن�صان ينفق 

اأمواًل كثرية يف هذه الأ�صفار.
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يوجد يف  ل  علم  تلقي  اأو  لعالج  ذلك  اإىل  اإذا دعت احلاجة  اأما 
بلده, وكان عنده علم ودين على ما و�صفنا فهذا ل باأ�س به. 

واأما ال�صفر لل�صياحة يف بالد الكفار, فهذا لي�س بحاجة, وباإمكانه 
اأن يذهب اإىل بالد اإ�صالمية يحافظ اأهلها على �صعائر الإ�صالم, وبالدنا 
الآن - واحلمد هلل - اأ�صبحت بالًدا �صياحية يف بع�س املناطق, فاإمكانه 

اأن يذهب اإليها, ويق�صي زمن اإجازته فيها. 

حكم لب�س ال�سليب

�س: �ُصئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف ال�صعودية 
عن حكم لب�س ال�صليب نف�صه اأو تعليق ال�صليب, فاأجابت بالتايل:

اجلواب: التف�صيل يف هذا الأمر واأمثاله هو الواجب, فاإذا بنّي له 
حكم لب�س ال�صليب, واأنه �صعار الن�صارى, ودليل على اأن لب�صه را�ٍس 
بكفره؛  حكم  ذلك  على  واأ�صر  عليه,  هم  مبا  والر�صا  اإليهم  بانت�صابه 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ   :  - وجل  عز   - لقوله 
ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ رب 

)املائدة(, والظلم اإذا اأطلق يراد به: ال�صرك الأكرب. 
ا اإظهار ملوافقة الن�صارى على ما زعموه من قتل عي�صى  وفيه اأي�صً
- عليه ال�صالة وال�صالم -, واهلل – �صبحانه - قد نفى ذلك واأبطله يف 

كتابه الكرمي, حيث قال - عز وجل - : زب ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇڇ رب )الن�صاء: 1٥٧(.
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ر بثمن فائدة ل تقدَّ

لكل �شيء من حولنا فوائد، قد تكون كبرية، وقد تكون اأقل من ذلك. 
اأو غالًبا ما نبحث عن الفوائد  اأننا دائًما  اأن الغريب يف الأمر هو  اإل 
يف الأ�شياء التي نتوقع وجود الفوائد فيها، يف حن اأننا نهمل اأو نتغافل عن 

اأ�شياء بن اأيدينا فيها من الفوائد ال�شيء الكبري.
اأ�شياء  الفقرة )ف��وائ��د(: وق��ف��ات متعددة، ع��ن  ك��ان لنا يف ه��ذه  ل���ذا.. 
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متنوعة، حتمل الكثري من الفوائد، والعديد من املنافع التي اأودعها اخلالق 
– �شبحانه - لنا فيها، لكن جهلنا وك�شلنا حرمنا من البحث عنها، وال�شتفادة 

منها.
وقبل البدء يف قراءة املوا�شيع، اأود التذكري باأن هذه الفقرة ما هي اإل 
وانهلوا  الأ�شياء،  الف�شيح، فابحثوا عن فوائد  الكون  بذرة �شغرية يف ف�شاء 
من العلوم التي ت�شاعدكم على اكت�شاف الفوائد، وكونوا على يقن واإميان 

باأن اهلل مل يخلق �شيًئا عبًثا، بل حلكمة بالغة قد ندركها وقد ل ندركها.
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فائدة ل ُتقدر بثمن

هل �صبق اأن فعلت �صيًئا, ثم قلت لنف�صك بعد ذلك: )كيف فعلت 
ذلك؟ لقد كان غباًء مني اأن اأفعل ذلك(, ويف املقابل, هل �صبق اأن فعلت 
هذا  مثل  اأجنزت  كيف  رائًعا,  �صيًئا  كان  )لقد  لنف�صك:  قلت  ثم  �صيًئا 

العمل؟ اأنا �صعيد لغاية(.
ما الذي يحدد الختالف بني الت�صرف بطريقة �صيئة, والت�صرف 
بطريقة رائعة؟ نادًرا ما يعتمد ذلك على قدرتك فقط؛ لأن حالة عقلك 
اأو ج�صمك يف اأية حلظة هي التي حتدد الطريقة التي تفكر اأو ت�صعر اأو 
تت�صرف بها اأو تقوم من خاللها باأداء عمل ما, اإذا عرفت ال�صر وراء 
�صنع  بالفعل  فت�صتطيع  والعاطفية  العقلية  حالتك  اأقوى  اإىل  الو�صول 
والقدرات  الأفكار  تتدفق  ال�صليمة  العقلية  احلالة  اأثناء  يف  املعجزات, 

بطريقة ل حتتاج اإىل اأدنى جمهود.
اأف�صل  يف  واأن��ت  تعي�س  اأن  ا�صتطعت  اإذا  اإجن���ازه  ميكنك  م��اذا 

حالتك النف�صية يوميًّا؟

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

لقد تعر�صنا جميًعا حلالت من الغ�س, لقد تعلمنا اأنه يف يوم ما 
الأم��اين,  كل  تتحقق  عندما  وذلك  النهاية,  يف  بال�صعادة  ن�صعر  �صوف 
يكفينا..  ما  امل��ال  من  نك�صب  عندما  امل��ث��ايل..  ال�صريك  جند  عندما 
نتقاعد  اآباًء.. عندما  نكون  اأبداننا.. عندما  بالعافية يف  ن�صعر  عندما 

عن العمل يف النهاية.
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واحلقيقة, هي اأن ما حت�صل عليه لن يجعلك ت�صعر باأنك بخري. 
ومع كل ذلك, ملاذا تريد اأًيا من هذه الأ�صياء؟ األي�س ال�صبب يف هذا هو 
اأنك توؤمن اأن ال�صريك املثايل, اأو الأطفال اأو املال... اإلخ �صوف يجعلك 
الأ�صياء  تلك  النهاية على  اأن نح�صل يف  بعد  ولكن  اأف�صل؟  اأنك  ت�صعر 
نعود لنبحث عنها, ما الذي �صيجعلنا ن�صعر باأننا بخري؟ اإننا نفعل ذلك 

مع اأنف�صنا.. ملاذا ننتظر؟ افعل ذلك الآن!

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

ت�صعر  اأن  اأردت  اإذا  بال�صعادة؟  نف�صك  ت�صعر  كيف  تعرف  هل 
تغيري  عليك  فقط  بالتاأكيد!  ت�صتطيع؟  ه��ل  الآن,  التامة  بال�صعادة 

اهتمامك وتركيزك.
هل تذكر حلظة معينة �صعرت فيها باأنك اأف�صل اإن�صان يف العامل؟ 
اإىل  ا�صتمع  والقوة..  الو�صوح  �صديدة  بتفا�صيلها  اللحظة  هذه  ت�صور 
الأ�صوات من حولك, ا�صت�صعر دقات قلبك وهي تت�صارع, تنف�س بالطريقة 
نف�صها التي كنت تتنف�س بها يف تلك اللحظة, ولتعُل وجهك التعبريات 
نف�صها, دع ج�صمك يتحرك كما كنت تفعل وقتها متاًما, هل ت�صعر حتى 
ولو بقدر �صئيل من تلك ال�صعادة مرة اأخرى؟ هل من املمكن اأن ت�صعر 

بال�صعور نف�صه يف اأي وقت تريده؟

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

غري  موهبة  لدينا  باأن  نوؤمن  اأن  جميًعا  ونريد  نحلم..  ما  دائًما 
عادية, واأننا ن�صتطيع اأن نحدث فارًقا يف هذا العامل, واأننا ن�صتطيع اأن 
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نوؤثر يف الآخرين بطريقتنا اخلا�صة, واأن جنعل من العامل مكاًنا اأف�صل.
ن�صيتها,  التي  الأحالم  بع�س  تكون  بع�س طموحاتك؟ قد  ما هي 
اأو بداأت يف التخلي عنها.. اإذا كانت مثل الروؤية ل تزال حية بداخلك 

اليوم, فكيف �صتبدو حياتك؟
والآن, ا�صرتِخ دقيقة؛ لتحلم وتفكر فيما تريده بالفعل حلياتك.

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

اإن ما يوؤخذ بعني العتبار هو ما نفعله ب�صفة دائمة, ل ما تفعله بني 
الفينة والأخرى, ما  م�صدر الأفعال كاّفة؟ وما الذي يحدد يف النهاية 
من نحن, وما هي وجهتنا يف احلياة؟ وتاأتي الإجابة: قراراتنا هي التي 
تفعل ذلك, وم�صرينا يتحدد يف اللحظات التي نتخذ فيها القرار.. اإنني 
� ولي�صت ظروف حياتنا � هي التي حتدد م�صرينا  اأومن باأن القرارات 

اأكرث من اأي �صيء اآخر. 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

من  متكننا  فطرية  مواهب  منحًنا  وق��د  جميًعا  اهلل  خلقنا  لقد 
حتقيق كل ما نحلم به, بل اأكرث مما نحلم به, اإن بوابات ج�صور الأنهار 
قد تفتح بقرار واحد, وهو ما قد يجلب لنا ال�صعادة اأو التعا�صة, الرخاء 

اأو الفقر, ال�صداقة اأو الوحدة, احلياة املديدة اأو املوت املبكر.
اأنا اأطالبك باأن تتخذ اليوم قراًرا ميكن اأن يغري على الفور طبيعة 
جمموعة  اأتقن  اأّجلته..  طاملًا  عماًل  اأجنز  اأف�صل.  يجعلها  اأو  حياتك, 
مبودة..  ومعاملتهم  للنا�س  احرتامك  من  اأكرث  املهارات..  من  جديدة 
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ات�صل ببع�س من مل تتحدث اإليهم منذ �صنوات, عليك اأن تعرف اأن كل 
القرارات لها تبعات, ونتائج مرتتبة عليها, حتى اإن عدم اتخاذ قرارات 

على الإطالق هو قرار يف حد ذاته.
ما هي القرارات التي اتخذتها, اأو ف�صلت يف اتخاذها يف املا�صي 

والتي توؤثر ب�صدة يف حياتك اليوم؟. 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

لقد �صمعنا جميًعا عن اأنا�س جتاوزوا حدود ظروفهم كي ي�صبحوا 
اأمثلة للطاقة الهائلة للروح الإن�صانية. 

الكت�صافات  اأحد  حياتنا  اأن جنعل   - واأنت  اأنا   - بو�صعنا جميًعا 
ن�صتطيع  اأننا  واإدراك  ال�صجاعة,  خالل  من  وذلك  كذلك,  الأ�صطورية 
اأننا ن�صتطيع دائًما  اإل  دائًما التحكم وال�صيطرة على جمريات الأمور, 
بها  نقوم  التي  الأفعال  مع  احلال  وكذلك  لها,  ا�صتجابتنا  يف  التحكم 

نتيجة لذلك.
اإذا كان هناك بع�س الأ�صياء التي ل ت�صعر جتاهلها بال�صعادة - يف 
عالقاتك, يف �صحتك, يف عملك - فاتخذ قراًرا الآن يتعلق بكيفية تغيري 

هذا ال�صيء على الفور.

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

كلما ازداد عدد القرارات التي تتخذها, اأ�صبحت اأف�صل يف ذلك 
مع  احلال  فكذلك  بال�صتخدام,  قوة  الع�صالت  ت��زداد  وكما  املجال.. 

قدرتك على اتخاذ القرارات. 
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بعيد  والآخر  �صهل,  اأحدهما  توؤجلهما:  كنت  قرارين  اليوم  اتخذ 
يف  ا�صتمر  الفور,  وعلى  باإجنازهما..  ق��راًرا  اتخذ  ما  حد  اإىل  املنال, 
الطريق نحو اإجنازهما باتخاذ اخلطوة التالية غًدا. عندما تفعل ذلك, 
�صوف تقوم ببناء الع�صلة اأو القوة التي من �صاأنها اأن تغري جمرى حياتك 

متاًما.

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

على  التباكي  من  بدًل  اأخطائنا  من  التعلم  داأبنا  يكون  اأن  يجب 
يف  نف�صها  الأخ��ط��اء  نكرر  اأن  علينا  مقدر  باأنه  ال�صعور  اأو  ذك��راه��ا, 
امل�صتقبل. عندما ت�صقط موؤقًتا على الأر�س, فعليك اأن تذكر اأنه ل ف�صل 
يف احلياة, بل جمرد نتائج, تاأمل القول املاأثور: اإن النجاح نتيجة ح�صن 
التقدير, وح�صن التقدير نتيجة التجربة, والتجربة غالًبا ما تكون نتيجة 

�صوء تقديرك لالأمور!
اأن  الذي ميكنك  املا�صي, وما  اأخطاء  تعلمته من بع�س  الذي  ما 

ت�صتخدمه يف حت�صني اأوجه حياتك؟ 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

النجاح والف�صل نتيجة حلدث بعينه, فرمبا  اأن يكون  لي�س لزاًما 
اإهمال اإجراء املكاملة الهاتفية.. قطع امليل الإ�صايف..  ينتج الف�صل من 
الدرب  هذا  على  الف�صل  ي�صري  نف�صها  وبالطريقة  الإعالن عن حبك.. 
نف�صه من القرارات ال�صغرية, وينبع النجاح من اتخاذ زمام املبادرة 

ومتابعتها.. واملثابرة عليها.. والتعبري بف�صاحة عن حبك العميق.
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ما اأي�صر عمل ميكنك القيام به اليوم لتوفري قوة دافعة للنجاح يف 
حياتك م�صتقباًل؟ 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

عليهم  يغلب  الناجحني  اأن  با�صتمرار  الدرا�صات  اأظهرت  طاملا 
اتخاذ القرارات ب�صرعة, ونادًرا ما يعيدون التفكري يف اأحد املواقف التي 
فكروا فيها جيًدا, وعلى النقي�س من ذلك, فاإن من يالزمهم الإخفاق 
فاإنه  لذا  اأفكارهم مراًرا؛  القرارات ببطء, ويغريون  ياأخذون  عادة ما 

مبجرد اأن تتخذ اأحد القرارات ال�صليمة, التزم به!

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

هل حدث اأن ا�صرتيت جهاًزا اأو �صيارة جديدة.. ثم بداأت ل تفارق 
هذا ال�صيء يف اأي مكان؟.. ملاذا مل تالحظ هذا الأمر حتى الآن؟ 

والإجابة بكل ب�صاطة, هي اأن هناك جانًبا من خمك م�صوؤول عن 
التخل�س من كل املعلومات فيما عدا ال�صروري منها لبقائك وجناحك. 
اأحالمك,  ي�صاعدك على حتقيق  اأن  الكثري مما ميكن  اإنك ل تالحظ 
ورمبا ل ت�صتخدمه باملرة؛ لأنك بب�صاطة مل حتدد اأهدافك بو�صوح )اأي 

اأنك مل تدرب خمك على متييز الأمور املهمة(. 
امل�صغل  اجلهاز  زن��اد  على  ت�صغط  فاأنت  ذل��ك,  تفعل  اأن  مبجرد 
ال�صبكي املعقد لديك, حيث ي�صبح هذا اجلزء من عقلك مثل املغناطي�س 
حتقيق  على  ت�صاعدك  اأن  ميكن  فر�س  اأو  معلومات  اأي��ة  يجذب  ال��ذي 
اأهدافك ب�صرعة اأكرب. اإن ت�صغيل هذا املفتاح الع�صبي القوي ميكن اأن 
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يحول, اأو يغري حياتك بالفعل يف غ�صون اأيام, ورمبا اأ�صابيع. 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

اإن اإح�صا�صك ب�صعادتك وقدراتك ال�صخ�صية, ي�صع الأ�صا�س لكل 
الإجنازات الأخرى يف حياتك. 

1( اق�س خم�س دقائق للتفكري يف كل الأ�صياء املمكنة: ما الذي 
حتب اأن تتعلمه؟ وما املهارات التي تريد اأن تتقنها؟ ما اخل�صائ�س التي 

حتب اأن تنميها؟ من حتب اأن ت�صادق؟ من حتب اأن تكون؟ 
2( اأعط كل هدف من اأهدافك اأجاًل حمدًدا )6 اأ�صهر, �صنة, ٥ 

�صنوات, 1٠ �صنوات, 2٠ �صنة( لالنتهاء منه وحتقيقه. 
3( حدد اأهم اأهدافك للعام املقبل. 

4( يف خالل دقيقتني, اكتب فقرة خمت�صرة حتدد ال�صبب وراء 
التزامك ال�صارم بتحقيق هذا الهدف خالل العام املقبل. 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

ي�صتخدم كل الناجحني, �صواء عن وعي, اأم عن غري وعي الو�صفة 
نف�صها من اأجل حتقيق النجاح, ا�صتخدم هذه اخلطوات الأربع الي�صرية 

التالية لتحقيق ما ترغبه:
و�صفة النجاح ال�صاملة: 

1( حدد ما تريد.. )كن دقيًقا؛ فالو�صوح قوة(. 
2( اعمل على حتقيق ما تريد.. )لأن الرغبة لي�صت كافية(. 
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اأن  ينبغي  ل  )فاإنك  وما هو غري مفيد..  مفيد  ما هو  3( لحظ 
ت�صتمر يف تبديد طاقتك با�صتخدام و�صيلة غري جمدية(. 

4( غرّي طريقتك حتى حتقق ما تريد.. )اإن املرونة متنحك القوة 
خللق و�صيلة جديدة, ونتيجة جديدة(. 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

نتائج  ن�صع  غالًبا  فاإننا  اأهدافنا,  حتقيق  وراء  �صعينا  اأثناء  يف 
بعيدة املنال.. هل تفكر نحلة الع�صل يف كيفية تكاثر الزهور؟ كال, اإل اأنه 
يف اأثناء عملية البحث عن الرحيق احللو, حتمل النحلة - دون وعي - 
حبوب اللقاح يف اأرجلها وتطري للزهرة التالية, حيث ت�صع بذور ب�صتان 

بيع الألوان.
ينتج  رمبا  املهمة  الأه��داف  وراء  �صعيك  فاإن  نف�صها,  وبالطريقة 
منه فوائد غري منظورة لالآخرين. رمبا كان قرارك بالت�صال ب�صديق 

قدمي مرة كل �صهر الذي حقق كل هذه املكا�صب التي مل تكن تتوقعها. 
خاللها  م��ن  الآخ���رون  ي�صتفيد  �صوف  التي  الو�صائل  اأي  ُت���رى, 

بجهودك اليوم؟ 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

اإن الغر�س احلقيقي وراء اأحد اأهدافك هو مدى ما ي�صيفه اإليك 
كاإن�صان من  اإن ما يطراأ عليك  اأثناء �صعيك وراء حتقيقه.  كاإن�صان يف 

تغري هو املكافاأة النهائية.
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اق�س دقيقة الآن لكتابة فقرة خمت�صرة ت�صف فيها خ�صائ�صك 
التي  املعتقدات  ثم  و�صلوكياتك,  وق��درات��ك,  ومهاراتك,  ال�صخ�صية, 

حتتاج اإىل تطويرها لتحقيق جميع اأهدافك. 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

ل توؤجل الفرح وال�صعادة؛ فاإن و�صع الأهداف يعني اأنهم يف يوم 
الأ�صياء  بع�س  يحققون  �صوف   - كثريين  لأنا�س  بالن�صبة   - الأي��ام  من 
على  اأق��در  �صيكونون  فاإنهم  عظيًما  �صيًئا  يحققوا  اأن  وبعد  العظيمة, 
اأن  وبني  ال�صعادة,  حتقيق  بني  هائل  ف��ارق  وثمة  باحلياة.  ال�صتمتاع 
ال�صتمتاع  طاقتك  باأق�صى  حاول  اأهدافهم.  لتحقيق  ال�صعادة  تدفعهم 
ا كل ال�صعادة والفرح من كل حلظة قدر  بكل يوم من حياتك, م�صتخل�صً
الإمكان, وبدًل من اأن حتدد قيمة حياتك اعتماًدا على تقدمك لتحقيق 
من  اأهمية  اأكرث  يعد  نحوه  تنطلق  الذي  الجتاه  اأن  تذكر  هدف معني, 

النتائج املوؤقتة.
ما وجهتك احلالية؟ هل تتجه نحو اأهدافك, اأم بعيًدا عنها؟ هل 
اأنت يف حاجة اإىل ت�صحيح امل�صار؟ اأت�صتمتع بحياتك بكل ما فيها؟ اإذا 

مل يكن الأمر كذلك, فعليك اأن ت�صعى لتغيري ذلك الواقع. 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

كم مرة �صمعت مثل هذه العبارة التي تدعو للرثاء: )هل هذا كل 
ما يف الأمر؟(.

الذين  "اأبولو",  الف�صاء  �صفينة  الف�صاء على منت  رواد  كان  لقد 
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ق�صوا طيلة حياتهم - تقريًبا - يف الإعداد للهبوط على �صطح القمر, 
متلوؤهم احليوية والن�صاط يف حلظة املجد التاريخية. ومع ذلك, اأ�صبح 
الأر�س, بعد كل هذا  اإىل  ب�صدة بعد عودتهم  ي�صعر بالكتئاب  بع�صهم 
اأكرب من  يكون هدًفا  اأن  الذي ميكن  اإليه؟ ما  ليتطلعوا  لهم  ماذا بقي 
الف�صاء اخلارجي؟ رمبا تكون  وا�صتك�صاف  القمر,  الهبوط على �صطح 
الإجابة هي اأن مثل هذا الهدف هو ا�صتك�صاف عامل جمهول رمبا يكون 
الداخلي  الف�صاء  اإنه  بعد:  يكت�صف  مل  اأنه  اإل  نف�صه,  احلجم  ذلك  له 

للعقل اأو القلب. 
اإح�صا�س دائم بالنمو العاطفي والروحي,  اإىل  اإننا جميًعا نحتاج 
اإجناز  من  تقرتب  وعندما  اأرواحنا.  عليه  حتيا  الذي  ال��زاد  اإنه  حيث 
اأهدافك التي ت�صعى لتحقيقها, احر�س على اأن توؤ�ص�س م�صتقباًل جديًدا 

مهًما لنف�صك.

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

  ما الهدف النهائي؟ رمبا يكون الهدف هو اأن ت�صاهم يف حتقيق 
�صيء ذي قيمة, اإن اإيجاد طريقة مل�صاعدة الآخرين - اأولئك الذي يعنيك 
اأمرهم - ميكن اأن تكون م�صدًرا دائًما لالإلهام على مدى حياتنا. هناك 
بوقتهم,  للجود  ال�صتعداد  لديهم  الذين  لأولئك  العامل  دائًما مكان يف 

وطاقاتهم, واأموالهم, وقدراتهم الإبداعية, والتزامهم بذلك. 
اإظهاره  بو�صعك  والذي  العطف,  ينم عن  الذي  الي�صري  العمل  ما 
ل�صخ�س اآخر اليوم؟ قرر الآن, وافعله واحر�س على تقدير الإح�صا�س 

الذي �صت�صعر به جراء ذلك.
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ر بثمن فائدة ل تقدَّ

فّكر يف اأمر ممتع, كان هدًفا ومتكنت من حتقيقه. رمبا تكون قد 
فاإنه  ذلك,  ومع  وراء حتقيقه,  �صعيك  العقبات يف  من  العديد  واجهت 
وتواجه  اجلديدة  اأحالمك  حتقيق  تتبع  عندما  حياتك,  من  جزء  الآن 

عقبات, تذكر: اأنك مررت بهذه احلالة من قبل وقد اأحرزت النجاح!
يف الواقع, اإن الروح الإن�صانية ل ميكن قهرها.. اإن اإرادة الفوز – 
اأي اإرادة النجاح, وت�صكيل م�صتقبل حياتك, وحتقيق �صيطرة تامة على 
جمريات حياتك – ميكن ت�صخريها فقط عندما حتدد ما تريد, وتكون 
على ثقة من اأنه لي�س لأية حتديات, اأو م�صاكل, اأو عقبات اأن متنعك من 
اإن العقبات هي جمرد نداء لتقوية عزميتك لتحقيق  حتقيق ما تريد, 

اأهدافك املهمة.

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

لقد  ي�صكل م�صريك.  ما  اآلم��ك هو  اأو  �صعادتك  به  تربط  ما  اإن 
ن�صاأ كل منا, على نظام فريد من ال�صلوك, وتاأقلمنا لإخراج اأنف�صنا من 
الأمل اإىل ال�صعادة. ويلجاأ البع�س لفعل ذلك عن طريق تناول املخدرات 
اأو التدخني, اأو الإفراط يف الطعام, اأو الإ�صاءة اإىل الآخرين بالألفاظ 
التمرينات  ممار�صة  طريق  عن  بذلك  اآخ��رون  يقوم  حني  يف  النابية, 

واحلوار, والتعلم, وم�صاعدة الآخرين, اأو اإحداث فارق بطريقة ما. 
كيف  لديك؟  ال�صعادة  عن  والبحث  الأمل  جتنب  اأمن��اط  هي  ما 
�صاغت هذه الأمناط حياتك وعملت على ت�صكليها حتى الآن؟ �صع قائمة 
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التلفاز؟  ت�صاهد  هل:  بال�صعادة,  ت�صعر  اأن  تريد  عندما  ال�صبل.  بهذه 
التي  الإيجابية  الو�صائل  ما  للنوم؟  تخلد  تراك  اأم  �صيجارة؟  ت�صعل  اأم 

ت�صتطيع بها اأن تتجنب الأمل, وت�صلك �صبيل ال�صعادة؟

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

اإن خوف معظم النا�س من اخل�صارة اأعظم بكثري من رغبتهم يف 
حتقيق املكا�صب. اإن معظم الأ�صخا�س يعملون جاهدين؛ حتى يحتفظوا 

مبا لديهم بدًل من حتمل املخاطر ال�صرورية لتحقيق اأحالمهم. 
اأيهما يثري حميتك: اأن متنع اأحدهم من �صرقة )1٠٠( األف دولر 
الفر�صة  ا�صتغالل  اأو  املا�صية,  الأعوام اخلم�صة  ك�صبتها على مدار  قد 

لك�صب )1٠٠( األف دولر خالل ال�صنوات اخلم�س املقبلة؟

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

ما  ك��ث��رًيا  فاإننا  الآخ��ري��ن,  على  ال�صعادة  مظاهر  ن��رى  عندما 
لقد  الواقع,  يف  خا�صة,  مواهب  لديهم  واأن  حًظا,  اأكرث  اأنهم  نفرت�س 
الف�صل  لأن  ي�صر؛  بكل  الب�صرية  اإمكاناتهم  من  ا�صتفادة  اأق�صى  حققوا 
يف حتقيق كيانهم وم�صاركة الآخرين مواهبهم قد يكون اأق�صى درجات 
ق�صتها  التي  الإيثار  حياة  اإن  املثال:  �صبيل  على  اإليهم.  بالن�صبة  الأمل 
الأم "تريزا" كانت حتركها وتوجهها العالقة الوا�صحة التي ربطت من 
خاللها بني اأمل الآخرين واآلمها, مما دفعها اإىل م�صاعدة كل من يعاين 
يف اأي مكان من العامل. اإن اأق�صى درجات ال�صعادة لديها هي تخفيف 
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اآلمهم.. )ولكن, كما �صوف ن�صتعر�س فيما بعد, فاإن لي�س هذا حقيقًيا 
دائًما(.

اأق�صى  لك  ويحقق  الأمل,  درج��ات  اأق�صى  لك  ي�صبب  ال��ذي  ما 
ال�صعادة, وكيف ي�صهم ذلك يف ت�صكيل حياتك اليوم؟ 

ر بثمن فائدة ل تقدَّ

�صلوك  اأمناط  وراء معظم  تكمن  امل�صو�صة  املت�صاربة  امل�صاعر  اإن 
الذي  والنجاح  ال�صعادة  بالتاأكيد من م�صتوى  تقلل  الذات, وهي  تدمري 

ميكن اأن يحققه الإن�صان يف حياته.
على �صبيل املثال, كثرًيا ما يقول النا�س اإنهم يحبون ك�صب املزيد 
لتحقيق  لو�صع خطة  والذكاء  الرباعة  لديهم  فاإن  وبالتاأكيد  املال,  من 
واإجناز هذا املطلب, اإل اأن ما يعوقهم عن حتقيق ذلك امل�صاعر املت�صاربة 
اأو الأفكار املختلطة. رمبا يعتقدون اأن جمع الرثوة قد مينحهم حرية, 
واأماًنا, وقدرة هائلة على م�صاعدة من يحبونهم. ويف الوقت نف�صه, رمبا 
وال�صطحية,  والإ�صراف,  "زائدة"  اأم��وال  على  احل�صول  بني  يربطون 

والرغبة يف ال�صيطرة.
فاإن  للخلف,  وواح��دة  لالأمام  خطوتني  تتخذ  نف�صك  وجدت  اإذا 
ال�صبب يف هذا يرجع بالتاأكيد اإىل اأن لديك اأفكاًرا خمتلطة؛ مبعنى اأّنك 

تربط حتقيق هدفك بكل من الأمل, وال�صعادة. 
هل لديك اأفكار خمتلطة توؤثر يف جمريات حياتك؟
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ر بثمن فائدة ل تقدَّ

جتني  ف�صوف  تفعله,  مما  الرغم  على  باأنه  �صعرت  اأن  �صبق  هل 
على  حافظوا  اإذا  اأنهم  اأحياًنا  النا�س  ي�صعر  املثال  �صبيل  عل  الأمل؟ 
اإحدى العالقات, ف�صوف ي�صعرون بالتعا�صة, ولكن اإذا تخل�صوا من هذه 
العالقة, ف�صي�صعرون بالوحدة, بل �صي�صعرون باأنهم اأكرث �صقاًء؛ ونتيجة 

لذلك فهم ل يفعلون �صيًئا.. و�صيظلون ي�صت�صعرون ال�صقاء!
اأقوى  باأنك واقع يف �صرك, وّظف الأمل ليكون  اأن ت�صعر  بدًل من 
به يف احلا�صر..  اأو متر  املا�صي,  به يف  فيما مررت  فكر  لك..  حليف 
ا�صت�صعر الأمل بتلك الدرجة من القوة العاطفية التي متنحك الفاعلية 
هذا  على  نطلق  اإننا  الأمل.  هذا  حيال  النهاية  يف  �صيًئا  لتفعل  والتاأثري 
الو�صول للبداية النفعالية, وبدًل من النتظار ال�صلبي ملثل هذا النفعال 
احلتمي, فاإنه يجب اأن ي�صدر عنك مثل هذا الإح�صا�س عن وعي ون�صاط؛ 

لتعي�س حياة اأف�صل, وذلك بدًءا من اليوم.

فوائد ال�سفر

اأ�صار اإليها ال�صافعي فيما روي عنه:
العلى تكت�صب  الأوط������ان  ع��ن  ت��غ��رب 

فوائد خم�س  الأ���ص��ف��ار  ففي  و���ص��اف��ر 
ت����ف����رج ه������م, واك����ت���������ص����اب م��ع��ي�����ص��ة

م��اج��د و���ص��ح��ب��ة  واآداب,  وع���ل���م, 
الأوىل: انفراج هم: اإن اهلل اأجرى العادة اأن املالزم ملكان واحد 
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وطعام واحد ي�صاأم منه, ول �صيما اإذا كان فيهم كثري, فانتقل عن تلك 
احلالة اأو ت�صاغل عن غريها, ت�صرف عنك الهم على التدريج.

الثانية: اكت�صاب املعي�صة: فاإنها ل تكون اإل بالتحرك, وقد قالت 
العرب: الربكات مع احلركات.

الثالثة: ح�صول العلم والأدب:  فقد كان ال�صلف يرحلون يف طلب 
احلديث, فقد رحل جابر بن عبداهلل يف طلب حديث واحد.

العلماء  ولقاء  الأدباء  من  يروى  ملا  وذلك  الآداب:  وهي  الرابعة: 
ويتحلى  اأخ��الق��ه��م  م��ن  فيكت�صب  ق��ط��ره,  ي��ري��دون  ل  ال��ذي��ن  العقالء 

بفوائدهم, كما قيل:
ام������رئ خ��������الل  اأع����ج����ب����ت����ك  اإذا 

ف����ك����ن����ه, ي����ك����ن ف����ي����ك م�����ا ت��ع��ج��ب
ف����ل����ي���������س امل������ج������د وامل������ك������رم������ات

ي��ح��ج��ب ح�����اج�����ب  رم����ت����ه����ا  اإذا 
اخلام�صة: �صحبة الأجماد: فاإن �صحبة الأجماد ترفع املنقو�س, 

وترقية اإىل رتبة اأهل اخل�صو�س, وتدخله يف زمرتهم.

فوائد الليمون وع�سريه

1( اإ�صافة نقطتني من ع�صري الليمون على الفر�صاة مع معجون 
الأ�صنان يجعل الأ�صنان نا�صعة البيا�س.

2( �صرب اأكواب من الليمون الدافئة يعالج نزلت الربد؛ لحتواء 
الليمون على فيتامني )ج(.
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3( مترير ن�صف ليمونة على ب�صرة الوجه الدهنية بعد غ�صله باملاء 
الدافئ يعمل على انقبا�س امل�صام, ويقلل من ال�صفة الدهنية للب�صرة.

4( تدليك اأظافر اليدين بع�صري الليمون يخل�صها من اأي ا�صفرار 
ومينع تق�صفها ب�صهولة.

٥( اإ�صافة ملعقة من ع�صري الليمون لالأرز يف اأثناء الطهي جتعله 
ا. اأكرث بيا�صً

ال�صمك  لقلي  املعد  الزيت  الليمون يف  قليل من ع�صري  6( و�صع 
يحد كثرًيا من رائحة ال�صمك, كما اأن اإ�صافة الليمون عند �صواء الطيور 

والأ�صماك يك�صبها نكهة لذيذة.
ا يعترب الليمون فّعاًل يف اإزالة ال�صداأ باإ�صافة امللح اإليه  ٧( اأي�صً
يف غ�صل الأقم�صة واملالب�س, وثبت اأن ميكروبي الكولريا وحمى التيفود 
ين�صح  لذا  الليمون؛  يهلكان يف حملول يحتوي على )1%( من ع�صري 
ا لربة البيت اأن  تعقيم مياه ال�صرب به عند انت�صار الأوبئة, ومهم اأي�صً
على  واملحافظة  امليكروبات  على  للق�صاء  ال�صلق  عند  منه  قلياًل  ت�صع 

ال�صحة.

اأهمية وفوائد الإن�سات اجليد

اأهمية  بيان  يف  ورغبة  قيمته,  من  تزيد  الأم��ر  فائدة  معرفة  اإن 
اإىل بع�س فوائد  ومكانة الإن�صات يف حياتنا العامة ل بد من الإ�صارة 
واآثار الإن�صات اجليد على الفرد واملجتمع, والتي ميكن اإجمالها - من 

وجهة نظري - يف النقاط التالية:
1- اأدب اأّدبنا به الإ�صالم وحّث عليه, وهو من اخل�صائ�س التي 
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الغرب  لها  اأن�صاأ  النا�س, وهي حممدة  امل�صلم عن غريه من  بها  يتميز 
مدار�س وو�صع لها اأ�ص�ًصا ونظريات, وهو دليل على رجاحة العقل وح�صن 
اخللق, ومن �صفات القيادة الناجحة التي يجب على كل قائد ورئي�س 
اأن تربي �صبابها  اأن يت�صف بها, وخ�صلة حميدة يح�صن بالأمة  ومرٍب 
يف  وهي  عليها,  للتاأكيد  املنا�صبة  الفر�س  ا�صتغالل  ينبغي  كما  عليها, 
العلماء واأ�صحاب الراأي والنفوذ ورجال الفكر اأكرث مما هي يف الدهماء 

والعامة؛ لأنهم اأ�صحاب الكلمة والقرار والتاأثري.
املجتمع,  اأف��راد  بني  الجتماعية  والعالقات  الروابط  زي��ادة   -2

والتي �صينعك�س اأثرها الإيجابي على اجلميع.
ح�صن  من  يرونه  ملا  وتقديرك؛  لح��رتام��ك  الآخ��ري��ن  يدفع   -3
النا�س يقدرون ويحرتمون من ين�صت  اأن  اإن�صاتك, وهذا مالحظ يف 

لهم ويتفهم م�صاعرهم, وينفرون من الرثثار ومن لي�س لكالمه فائدة.
4- تربية وقدرة لل�صغار حني يرون والديهم يح�صنان الإن�صات, 
فنحن نعّلم اأبناءنا الإن�صات اجليد بالقدوة احل�صنة, ول يكفي اأن ناأمر 

�صغارنا وتالميذنا بالإن�صات ونحن ل نن�صت لهم اأو لغريهم.
اإذا  لأن��ك  اخلطاأ؛  عن  والرجوع  احلق  لقبول  النفو�س  تهيوؤ   -٥
غالًبا  اخلطاأ  يكت�صف  �صوف  فاإنه  للحديث  فر�صة  املخطئ  اأعطيت 
املخالفني  على  تاأثرًيا  اجليد  لالإن�صات  اأن  كما  ال�صواب,  اإىل  ويرجع 
واخل�صوم, فهو يطفئ نار اخل�صومة ويك�صر حدة العداوة, اأو هو على 

اأقل تقدير يوقف تطور ال�صر وا�صتطاع ال�صرر.
الدرو�س  فهم  على  العلم  ط��الب  اجليد  الإن�صات  ي�صاعد   -6
من  وكم  املختلفة,  التعليم  مرافق  يف  عليهم  تلقى  التي  واملحا�صرات 



فيافي الفقرات الثقافية618

الفوائد املهمة ت�صيع على بع�س الطلبة ب�صبب عدم الإن�صات.
٧- الق�صاء اأو التخفيف من الآثار واخل�صائر املادية واملعنوية التي 
الإن�صات,  بح�صن  والتي ميكن جتنبها  الإن�صات,  �صعف  من  تنتج  قد 
وتعلم اآدابه, وكم من امل�صاكل الجتماعية والنزاعات الأ�صرية كان �صوء 

الإن�صات �صبًبا يف حدوثها؟!!
من  العديد  اكت�صاب  على  �صاحبه  اجليد  الإن�صات  ي�صاعد   -٨
الآراء واملقرتحات, والتي تزيد يف خربته وثقافته, وت�صاعد على ترتيب 

اأفكارنا.
 ٩- ي�صاهم الإن�صات اجليد بني الزوجني يف اإيجاد حياة زوجية 
يف  الإن�صات  ف�صل  يف  عديدة  �صفحات  له  اأف��ردت  ولأهميته  �صعيدة, 

احلياة العامة.
1٠- من اآكد ال�صروط التي ينبغي اأن يتحلى بها املتحاورون.

تقدمها  التي  الهدايا  اأجمل  من  اجليد  الإن�صات  يعترب   -11
جللي�صك, وهي ل تكلفك �صيًئا, بل اأنت الرابح!!!

12- ي�صاعد الإن�صات اجليد موظفي ال�صتقبال على اأداء عملهم 
على اأكمل وجه, وبالتايل جناح العمل وك�صب ر�صا النا�س, وي�صاعد على 
ك�صب العمالء, بل اأ�صبح الإن�صات جزًءا مهًما من املهارات الأ�صا�صية 

لفن البيع.
13- ي�صاعد الإن�صات اجليد على فهم املراد من املتحدث دون 
احلاجة اإىل طلب اإعادة القول, وهذا مالحظ يف بع�س النا�س يطلبون 

اإعادة الكالم وال�صبب هو عدم الإن�صات.
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14- الإن�صات اجليد للمتحدث هو تقدير واهتمام به ودليل على 
الحرتام.

1٥- املن�صت لأحاديث الآخرين يجمع قدًرا كبرًيا من املعلومات 
والفوائد, وي�صتفيد من املوا�صيع املطروحة وي�صتوعبها, وبالتايل ميكنه 

مناق�صتها وحتليلها, وبالتايل ال�صتفادة منها وتطبيقها.
16- ي�صاعد الإن�صات اجليد على عدم تكرار احلديث اأو املعلومة, 
فاإن  اأدبًيا,  اأو  علمًيا  مو�صوًعا  وتبادلوا  جمل�س  يف  جمموعة  جل�س  فلو 
املن�صت اجليد اإذا حتدث يتجنب التكرار وياأتي بكل جديد؛ مما يجعله 

حمط اإعجاب وتقدير الآخرين.
لن  فامل�صتقبل  الوقت؛  توفري  عملية  جيد,  ب�صكل  الإن�صات   -1٧
يكون يف حاجة اإىل العودة للمتحدث مرة اأخرى م�صتف�صًرا؛ لأنه ا�صتطاع 
فهم املو�صوع من املرة الأوىل, ومن دون هذه املهارة ي�صبح من ال�صعب 

على امل�صت�صار الإداري - اأو الطبيب النف�صاين - اأداء عمله.
1٨- ي�صاعد الإن�صات اجليد لكلمات وعبارات خالية من اأخطاء 
مراعاة  املربني  جميع  على  ينبغي  ولذلك  النطق؛  اأخطاء  تاليف  على 

احلديث باللغة العربية قدر الإمكان والبعد عن الأخطاء.
�صتجد  وبالتايل  بالآخرين,  اهتمامك  على  يدل  اإن�صاتك   -1٩

املعاملة نف�صها.
2٠- الإن�صات يقوي �صخ�صية املن�صت, وقد يت�صاءل البع�س كيف 
العقل  لأن  النف�س؛  �صبط  اإىل  يحتاج  الإن�صات  اإن  فاأقول  ذلك؟  يكون 
الب�صري مزود بقدرات متكنه من التعامل مع كمية اأكرب من كمية الكالم 
التي ي�صتعملها, وهو بالتايل يحتاج اإىل تركيز النتباه ومقاومة الت�صتت 
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"وهذا ي�صاعد يف بناء ال�صخ�صية, وهو كذلك يبني  ومتابعة احلديث, 
ال�صعور بقيمة الذات لدى املتكلم, ونحن نالحظ اأن كثرًيا من العاملني 
يف  املهم  والعن�صر  العامل  يكون  العامة  والعالقات  الت�صويق  جمال  يف 

جناحهم مع الزبائن والعمل ح�صن الإن�صات".
21- الإن�صات ي�صاعد على عالج العديد من الأمرا�س النف�صية 
مبالغ  يدفعون  النا�س  اأن  ذلك  على  يدل  ومما  الجتماعية,  وامل�صاكل 
املعاجلون  �صيما  ول  الآخ���رون,  اإليهم  ي�صتمع  لكي  الأم��وال  من  كبرية 

والأطباء النف�صيون.

الفوائد الـ "6" للتنف�س العميق

وهو  التنف�س,  رئتيه يف  قدرة  ثلث  اأقل من  النا�س  اأكرث  ي�صتخدم 
من  خوجة"  "رويدة  العميق,  التنف�س  فوائد  من  الكثري  يخ�صر  بذلك 
يف  العميق  التنف�س  فوائد  تلخ�س  جدة  يف  العام  فهد  امللك  م�صت�صفى 

النقاط التالية: 
1- ينقي الدم من �صموم الربوتني وحمو�صة الدم, ويحفز القلب 

على �صّخ الدم بقوة, وبالتايل ينظف الأوعية الدموية من ال�صوائب. 
عن  امل�صوؤولة  البي�صاء  ال��دم  ك��رات  عدد  زي��ادة  على  ي�صاعد   -2

املناعة يف اجل�صم. 
3- يقلل من احتمال الإ�صابة بال�صرطان, فهو يجدد خاليا اجل�صم 

ويطرد اخلاليا امليتة عن طريق تن�صيط �صائل اجلهاز الليمفاوي. 
4- يحرق الدهون املخزنة يف اجل�صم, وبالتايل يقلل من تراكم 

ال�صحوم وتخزينها. 
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هوموين  اإف����راز  على  ويحفز  ال��ذاك��رة  تن�صيط  يف  دور  ل��ه   -٥
الإندروفني وال�صيرتوتانني املهدئني لالأع�صاب وامل�صكنني لالأمل والتوتر. 
وارتفاع  وال�صداع  والنفعال  الغ�صب  ح��دة  من  التخفيف   -6

ال�صغط, وامل�صاعدة على النوم الهادئ واملريح.
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من عيون ال�سعر

ال�شعر ديوان العرب، به يحفظون تاريخهم، وبه ين�شرون حكمهم. وقد 
كان وما زال لل�شعر دور كبري يف العديد من امليادين املختلفة يف احلياة، فها 
هي امللتقيات ال�شعرية، والندوات، والأم�شيات ما زالت تعر�ض ولها جمهورها 
الأوائ��ل  ال�شعر  فحول  اأن  اإل  ال�شعر..  حمبي  اأم  ال�شعراء  من  �شواًء  الكبري، 
على  كالنق�ض  �شعرهم  يظل  وغريهم  والبحري  متام  واأب��ي  املتنبي  كاأمثال 
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احلجر ل يزول طعمه ونكهته، حتى مع مرور الأزمان وتبدل الأيام.
ال�شعراء  فحول  باأ�شعار  اإ�شباعها  على  الفقرة  ه��ذه  يف  حر�شنا  ل��ذا.. 

الأوائل، واأ�شفنا اإليها ما خرج من اأفواه املتاأخرين من درر.
الأ�شعار  بن  التنويع  ب�شرورة  الإذاع���ة  على  امل�شرفن  اأو�شي  وهنا.. 
املختلفة، وعدم القت�شار على جانب دون اآخر، وكذلك اأود التنبيه اإىل اأهمية 
ت�شجيع اأ�شحاب املواهب من الطاب الذين ميتلكون موهبة �شعرية؛ فهوؤلء 
ينبغي اأن يقدموا اأ�شعارهم عرب منرب الإذاعة املدر�شية؛ ت�شجيًعا لهم، ورفًعا 

ملعنوياتهم.
جميًعا،  منه  فلنغرف  ل��ه؛  �شاحل  ل  بحر  ال�شعر  اأق���ول:  اخل��ت��ام  ويف 

ون�شتفد منه، ون�شت�شهد به، ونخل�ض ذلك هلل تعاىل.
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عليك باآثار من �سلف واإن رف�سك النا�س

قال ابن القيم - يرحمه اهلل تعاىل - ناقاًل عن بع�س العلماء:

ي����ا ب����اغ����ي الإح���������ص����ان ي���ط���ل���ب رب���ه 

ل����ي����ف����وز م����ن����ه ب����غ����اي����ة الآم����������ال 

وال���ذي  ال�����ص��ح��اب��ة  ه���دي  اإىل  ان��ظ��ر 

ك����ان����وا ع��ل��ي��ه يف ال����زم����ان اخل����ايل 

تيمموا  اأي����ن  ال���ق���وم  ط��ري��ق  وا���ص��ل��ك 

���ص��م��ال ال�����درب ذات  م���ا  خ���ذ مي��ن��ة 

ت����اهلل م���ا اخ����ت����اروا لأن��ف�����ص��ه��م ���ص��وى 

���ص��ب��ل ال���ه���دى يف ال���ق���ول والأف���ع���ال 

درج�����وا ع��ل��ى ن��ه��ج ال���ر����ص���ول وه��دي��ه 

وب�����ه اق����ت����دوا يف ����ص���ائ���ر الأح�������وال 

ن��ع��م ال��رف��ي��ق ل��ط��ال��ب ي��ب��غ��ى ال��ه��دى 

م�����اآل خ�����ري  احل�������ص���ر  ف����م����اآل����ه يف 

ال�����ق�����ان�����ت�����ني امل����خ����ب����ت����ني ل���رب���ه���م 

ال���ن���اط���ق���ني ب����اأ�����ص����دق الأق���������وال
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ال���������رتاك���������ني ل�����ك�����ل ف�����ع�����ل ����ص���ي���ئ 
وال���ع���ام���ل���ني ب���اأح�������ص���ن الأع����م����ال

اأه���������واوؤه���������م ت����ب����ع ل�����دي�����ن ن��ب��ي��ه��م 
احل���ال  ذي  يف  ب��ال�����ص��د  و����ص���واه���م 

ن��ق�����س ول  دي���ن���ه���م  ���ص��اب��ه��م يف  م����ا 
يف ق��ول��ه��م ���ص��ط��ح اجل���ه���ول ال��غ��ايل 

ي��ت��ك��ل��ف��وا  ومل  ع���م���ل���وا  مب����ا  ع���م���ل���وا 
ال���ه���دى ب�صالل ���ص��اب��وا  م���ا  ف���ل���ذاك 

الأم����ري����ن قد  ب��ال�����ص��د يف  و����ص���واه���م 
ت��رك��وا ال��ه��دى, ودع���وا اإىل الإ���ص��الل

ف���ه���م الأدل��������ة ل���ل���ح���ي���ارى م����ن ي�����ص��ر 
اإ����ص���الل ب���ه���داه���م مل ي��خ�����س م����ن 

وه������م ال���ن���ج���وم ه����داي����ة واإ������ص�����اءة 
وع�����ل�����و م�����ن�����زل�����ٍة, وب�����ع�����د م���ن���ال 

نطقهم  ه���وًن���ا  ال��ن��ا���س  ب���ني  مي�����ص��ون 
������ال اجُل������هَّ ب����ج����ل����ه����ِة  ل  ب������احل������ِق 

ح���ل���ًم���ا وِع���ل���ًم���ا م����ع ت���ق���ى وت���وا����ص���ع 
ون�����ص��ي��ح��ٍة, م���ع رت���ب���ِة الإف�������ص���اِل

��دِّ يف الأم����ري����ِن َق���ْد  و���ص��واه��م ب��ال�����صِ
َت��َرُك��وا ال��ه��دى, ودع��وا اإىل الإ���ص��الِل
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��ْر  ف��ه��م الأدل��������ُة ل��ل��ح��ي��ارى َم�����ْن َي�����صِ
ِب���ُه���داه���م مل ي��خ�����ْس ِم�����ْن اإ����ص���الِل

وُه�������ُم ال���ن���ج���وُم ِه�����داي�����ًة واإ������ص�����اءًة
وع����ل����و م����ن����زل����ٍة, وُب������ْع������ِد َم�����ِن�����اِل

�����ص��ون ب���نَي ال��ن��ا���ِس َه���ْوًن���ا ُن��ْط��ُق��ه��م  مَيْ
������اِل اجُل������هَّ ب���ج���ه���ل���ِة  ل  ب������احل������ِق 

ِح���ل���م���َا وِع���ل���ًم���ا م����ع ل���ق���ى وت���وا����ص���ع 
ون�����ص��ي��ح��ٍة, م���ع رت���ب���ِة الإف�������ص���اِل

����ه����م ُي�����ْح�����ُي�����وَن ل���ِي���ل���ه���م ب���ط���اع���ِة َربِّ
��������وؤاِل ب�������ت�������الوٍة وَت�������������ص������رٍع و���������صُ

����ري ب��ف��ي�����سِ ُدُم��وِع��ه��م  وُع��ُي��وُن��ه��م جَتْ
م���ث���َل ان���ه���م���ال ال�����واب�����ِل ال���ه���ط���اِل

يف ال��ل��ي��ِل ره���ب���اٌن, وِع���ْن���َد ِج��َه��اده��م 
ل���ع���دوه���م ِم������ْن اأ����ص���ج���ع الأب����ط����اِل

َراأَي���َت���ُه���م  ال����ره����اِن  َع���َل���ُم  َب����دا  واإذا 
���اَب���ُق���وَن ب�����ص��ال��ِح الأع����م����اِل َي���َت�������صَ

ب��وج��وه��ه��م اأث������ُر ال�������ص���ج���وِد ل��رب��ه��م 
وب����ه����ا اأ�����ص����ع����ُة ُن�����������ورِه املُ�����َت�����اليل 

��َف��اُت��ه��م  ول��ق��د اأب�����اَن ل���َك ال��ك��ت��اُب ���صِ
يف �����ص����ورِة ال���ف���ت���ِح امل����ب����نِي ال���ع���ايل
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��َف��اُت��ه��م  ���َوِر ال���ط���واِل ���صِ وب���راب���ِع ال�������صُّ
اإدلِل ذوو  ُي����ح����ب����ه����م  ق����������وٌم 

وب��������راءة, واحل�������ص���ر ف��ي��ه��ا و���ص��ف��ه��م 
وب����ه����ل اأت��������ى, وب���������ص����ورة الأن����ف����ال 

�ساأحمل روحي على راحتي

�����ص����اأح����م����ل روح���������ي ع����ل����ى راح����ت����ي
ال�����ردى  م����ه����اوي  ب���ه���ا يف  واأل�����ق�����ي 

ف������اإم������ا ح�����ي�����اة ت�������ص���ر ال�������ص���دي���ق 
واإم������������ا مم��������ات ي����غ����ي����ظ ال����ع����دى 

ون���ف�������س ال�������ص���ري���ف ل���ه���ا غ���اي���ت���ان 
امل����ن����ى  ون������ي������ل  امل�����ن�����اي�����ا  ورود 

اأك���ن  مل  اإن  ع�����ص��ت  ل  ال��ع��ي�����س  وم����ا 
ف���خ���وف اجل����ن����اب ح������رام احل��م��ى 

ال���ع���امل���ون  يل  اأ�����ص����غ����ى  ق���ل���ت  اإذا 
ال����������ورى  ب��������ي  م������ق������ايل  ودوى 

م�������ص���رع���ي  اأرى  اإين  ل����ع����م����رك 
ول������ك������ن اأغ�����������ذ اإل�������ي�������ه اخل����ط����ى 

ال�����ص��ل��ي��ب  ح���ق���ي  دون  م��ق��ت��ل��ي  اأرى 
امل���ب���ت���غ���ى  ه�������و  ب�����������الدي  ودون 
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ال�������ص���ل���ي���ل  �����ص����م����اع  لأذين  ي����ل����ذ 
ي���ه���ي���ج ن���ف�������ص���ي م�������ص���ي���ل ال����دم����ا 

وج���������ص����م جت�������دل ف�������وق ال���ه�������ص���اب
ت�����ن�����او������ص�����ه ج��������ارح��������ات ال����ف����ال 

ف���م���ن���ه ن�������ص���ي���ب لأ������ص�����د ال�������ص���م���اء 
وم����ن����ه ن�������ص���ي���ب لأ������ص�����د ال�������ص���رى 

ك�������ص���ا دم������ه الأر�����������س ب������الأرج������وان 
واأث�����ق�����ل ب���ال���ع���ط���ر ري������ح ال�����ص��ب��ا 

وع�������ف�������ر م������ن������ه ب������ه������ي اجل�����ب�����ني 
ول�����ك�����ن ع�������ف�������اًرا ي�����زي�����د ال���ب���ه���ا 

وب���������ان ع����ل����ى ����ص���ف���ت���ي���ه اب���ت�������ص���ام 
م����ع����ان����ي����ه ه��������زء ب�����ه�����ذي ال����دن����ا 

ون�����������ادى ل���ي���ح���ل���م ح����ل����م اخل����ل����ود 
وي����ه����ن����اأ ف����ي����ه ب����اأح����ل����ى ال���������روؤى 

ل����ع����م����رك ه�������ذا مم�������ات ال�����رج�����ال 
ف����ذا  ����ص���ري���ف���ا  م����وت����ا  رام  وم�������ن 

ف��ك��ي��ف ا����ص���ط���ب���اري ل��ك��ي��د احل���ق���ود
الأذى  ل�������ص���وم  اح���ت���م���ايل  وك����ي����ف 

اأخ������وًف������ا وع�����ن�����دي ت����ه����ون احل���ي���اة 
الإب�����������ا  ل�����������رب  واإين  وذًل 
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ب���ق���ل���ب���ي �����ص����اأرم����ي وج�������وه ال����ع����داة 
وق����ل����ب����ي ح�����دي�����د ون������������اري ل��ظ��ى 

واأح����م����ي ح��ي��ا���ص��ي ب���ح���د احل�����ص��ام
ف����ي����ع����ل����م ق���������ومي ب�����������اأين ال���ف���ت���ى 

كعب بن مالك الأن�ساري

هو كعب بن مالك بن عمرو بن لقني الأن�صاري ال�صلمي اخلزرجي.
�صحابي من اأكابر ال�صعراء من اأهل املدينة, وا�صتهر يف اجلاهلية, 
وكان يف الإ�صالم من �صعراء النبي ملسو هيلع هللا ىلص, ويف رده على امل�صركني عندما 

رماهم ب�صهام ال�صعر التي كانت اأ�صد عليهم من �صهام احلرب, قال:
ق�������ص���ي���ن���ا م������ن ت����ه����ام����ة ك������ل ري����ب

وخ����ي����رب ث����م اأج���م���م���ن���ا ال�����ص��ي��وف��ا
ن����خ����ريه����ا ول��������و ن����ط����ق����ت ل���ق���ال���ت

ث��ق��ي��ف��ا اأو  ������ا  دو�������صً ق����واط����ع����ه����ن 
ت���روه���ا مل  اإن  حل���ا����ص���ن  ف���ل�������ص���ت 

ب�������ص���اح���ة دارك�����������م م����ن����ا األ�����وف�����ا
وٍج ب���ب���ط���ن  ال�����ع�����رو������س  ون����ن����ت����زع 

وت�������ص���ب���ح دورك��������م م���ن���ك���م خ��ل��وف��ا
وي����اأت����ي����ك����م ل����ن����ا ������ص�����رع�����ان خ��ي��ل

ي������غ������ادر خ���ل���ف���ه ج����م����ًع����ا ك��ث��ي��ف��ا
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���ص��م��ع��ت��م ب�����ص��اح��ت��ك��م  ن����زل����وا  اإذا 
ل����ه����ا مم������ا اأن�����������اخ ب����ه����ا رج���ي���ف���ا

ب����اأي����دي����ه����م ق����وا�����ص����ب م���ره���ف���ات
ي������زرن امل�����ص��ط��ل��ني ب���ه���ا احل��ت��وف��ا

ك����اأم����ث����ال ال���ع���ق���ائ���ق اأخ��ل�����ص��ت��ه��ا
ت�������ص���رب ك��ت��ي��ف��ا ال���ه���ن���د مل  ق���ي���ون 

العبا�س بن مردا�س

اأبو  م�صر,  من  ال�صلمي,  عامر  اأب��ي  بن  مردا�س  بن  العبا�س  هو 
الهيثم.

�صاعر فار�س, من �صادات قومه, اأمه اخلن�صاء ال�صاعرة.
اأدرك اجلاهلية والإ�صالم, واأ�صلم قبيل فتح مكة, وكان من املوؤلفة 
ي�صكن  ا قًحا, مل  العبيد, وهو فر�صه, وكان بدويًّ قلوبهم ويدعى فار�س 
مكة ول املدينة واإذا ح�صر الغزو مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يلبث بعده اأن يعود اإىل 
منازل قومه, وكان ينزل يف بادية الب�صرة وبيته يف عقيقها, وهو واد 
مما يلي )�صفوان(, واأكرث من زيارة الب�صرة, وقيل: قدم دم�صق وابتنى 

بها داًرا.
وكان ممن ذم اخلمر وحرمها يف اجلاهلية, ومات يف خالفة عمر 

- ر�صي اهلل عنه -.
خرج العبا�س مع األف من فر�صان قومه بني �صليم عام فتح مكة, 
ولقي ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف )قديد( � على طريق مكة � ويف ذلك يقول العبا�س:
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حم���م���ًدا اأن  الأق�����������وام  م���ب���ل���غ  م����ن 
ر�����ص����ول الإل�������ه را�����ص����د ح���ي���ث مي��م��ا

وح����ده اهلل  وا���ص��ت��ن�����ص��ر  رب�����ه  دع�����ا 
ف���اأ����ص���ب���ح ق����د وف�����ى اإل����ي����ه واأن���ع���م���ا

���ص��ري��ن��ا وواع�����دن�����ا ق����دي����ًدا حم��م��دا
اأم��������ًرا م����ن اهلل حم��ك��م��ا ب���ن���ا  ي������وؤم 

تبينوا ح��ت��ى  ال��ف��ج��ر  يف  ب��ن��ا  مت�����اروا 
م���ع ال��ف��ج��ر ف��ت��ي��ان��ا وغ���اب���ا م��ق��وم��ا

دروع��ن��ا علينا  م�����ص��دوًدا  اخل��ي��ل  ع��ل��ى 
ورج�������اًل ك����دف����اع الآت�������ي ع��رم��رم��ا

���ص��ائ��اًل ك��ن��ت  اإن  ����ص���راة احل����ي  ف����اإن 
ت�صلما م���ن  م��ن��ه��م  وف��ي��ه��م  ���ص��ل��ي��م 

وج���ن���د م���ن الأن�������ص���ار ل ي��خ��ذل��ون��ه
تكلما م���ا  ي��ع�����ص��ون��ه  ف��م��ا  اأط����اع����وا 

ف���اإن ت��ك ق��د اأم����رت يف ال��ق��وم خ��ال��ًدا
وق�����دم�����ت�����ه ف������اإن������ه ق������د ت���ق���دم���ا

اأن����������ت اهلل  ه����������������داه  ب������ج������ن������د 
اأظلما ك��ان  م��ن  احل��ق  يف  ب��ه  ت�صيب 

ح����ل����ف����ت مي�����ي�����ًن�����ا ب������������رًة مل���ح���م���د
األ���ًف���ا م��ن اخل��ي��ل ملجما ف��اأك��م��ل��ت��ه��ا 
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اأول جائزة خرجت من الر�سيد

ملا ويل اخلالفة  الر�صيد  ل�صاعر من  اأول جائزة خرجت  اإن  قيل 
كانت جائزة اإبراهيم املو�صلي: فاإنه قال ميدح الر�صيد:

مري�صة ك��ان��ت  ال�����ص��م�����س  اأن  ت���ر  اأمل 
ن��وره��ا اأ�����ص����رق  ه������ارون  ف��ل��م��ا وىل 

ف��األ��ب�����ص��ت ال���دن���ي���ا ج����م����اًل ب��وج��ه��ه
ف����ه����ارون وال���ي���ه���ا وي��ح��ي��ى وزي���ره���ا

لقد علمت وما الإ�سراف من خلقي

حكى يحيى بن عروة بن اأذينة قال: اأتى اأبي وجماعة من ال�صعراء 
ه�صام بن عبدامللك, فن�صبهم, فلما عرف اأبي قال له: اأنت القائل: 

خلقي م��ن  الإ����ص���راف  وم��ا  علمت  لقد 
ي��اأت��ي��ن��ي  ���ص��وف  رزق  ه���و  ال����ذي  اأن 

اأ������ص�����ع�����ى ل������ه ف���ي���ع���ن���ي���ن���ي ت��ط��ل��ب��ه 
ي��ع��ن��ي��ن��ي  ل  اأت���������اين  ق����ع����دت  ول������و 

���ص��ي��ب��ل��غ��ه  غ�����ريي  ام������رئ  ح����ظ  واأن 
دوين  ي����ج����ت����ازه  اأن  ب����د  ل  ب����د  ل 

مل��ن��ق�����ص��ة  ي������دين  ط���م���ع  يف  خ�����ري  ل 
تكفيني  ال��ع��ي�����س  ق�����وام  م���ن  وغ����ري 
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ك���م م���ن ف��ق��ري غ��ن��ي ال��ن��ف�����س ت��ع��رف��ه 
م�صكني  ال��ن��ف�����س  ف��ق��ري  غ��ن��ي  وم����ن 

له  ف��ق��ل��ت  ك�����ص��ًح��ا  ط���وى  يل  اأخ  وم���ن 
يطويني ���ص��وف  ع��ن��ى  ان���ط���واءك  اإن 

اأرب�����ي  م����ن  ك�����ان  ف��ي��م��ا  لأن����ط����ق  اإين 
يعنيني لي�س  فيما  ال�صمت  واأك����رث 

مفارقتي ي��ب��غ��ي  م��ن  و���ص��ل  اأب��ت��غ��ى  ل 
ل��ي��ن��ي  ي�����ص��ت��ه��ي  ل  مل����ن  األ�������ني  ول 

فقال له ابن اأذينة: نعم, اأنا قائلها. قال: اأفال قعدت يف بيتك حتى 
ياأتيك رزقك؟ وغفل عنه ه�صام؛ فخرج من وقته فركب راحلته وم�صى 
من�صرًفا, ثم افتقده ه�صام فعرف خربه فاأتبعه بجائزة, وقال للر�صول: 
قل له: اأردت اأن تكذبنا وت�صدق نف�صك. فلحقه وقد نزل على ماء يتغذى 
عليه, فاأبلغه ر�صالته ودفع اإليه اجلائزة. فقال: قل له: قد �صدقني ربي 

وكذبك.
وقال يحيى بن عروة: وفر�س له فري�صتني. كنت اأنا يف اإحداهما.

ل ت�ساأيل النا�س عن مايل وكرثته

ذكر اأن ابن اأبي حمجن دخل على معاوية بن اأبي �صفيان, فقال: 
األي�س اأبوك الذي يقول: "اإذا مت فادفني اإىل اأ�صل كرمة؟".

فقال: لو �صئت لذكرت ما هو اأح�صن من هذا من �صعره! قال: وما 
ذاك؟ قال قوله: 
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ل ت�����ص��اأيل ال��ن��ا���س ع��ن م���ايل وك��رثت��ه
خلقي وم��ا  فعلي  م��ا  النا�س  و�صائلي 

اأع��ط��ي ال�����ص��ن��ان غ���داة ال����روع ح�صته 
وع���ام���ل ال���رم���ح اأروي�������ه م���ن ال��ع��ل��ق

عر�س ع��ن  ال��ن��ج��الء  الطعنة  واأط��ع��ن 
العنق ���ص��رب��ة  ف��ي��ه  ال�����ص��ر  واأح���ف���ظ 

ع����ف امل���ط���ال���ب ع���م���ا ل�������ص���ت ن��ائ��ل��ه 
واحل��ن��ق احل���ق  ���ص��دي��د  ظ��ل��م��ت  واإن 

ق������د اأج������������ود وم����������ايل ب��������ذي ق��ن��ع 
ال���ف���رق  امل���ح���ج���م  وراء  اأك������ر  وق�����د 

���ص��رات��ه��م  م����ن  اأين  اأع����ل����م  وال����ق����وم 
ال�صفق ال��رع��دي��دة  ب�صر  �صما  اإذا 

ك��رم ذو  وه���و  ح��ي��ًن��ا  امل����رء  يع�صر  ق��د 
وق���د ي��ث��وب ����ص���وام ال��ع��اج��ز احل��م��ق

����ص���ي���ك���رث امل��������ال ي�����وًم�����ا ب���ع���د ق��ل��ت��ه 
ب��ال��ورق اليب�س  بعد  ال��ع��ود  ويكت�صي 

فقال معاوية: لئن اأ�صاأنا لك القول لنح�صنن لك ال�صفد. ثم اأجزل 
�صلته. 
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تفت فوؤادك الأيام فتا

لل�صاعر الأندل�صي: اأبو اإ�صحاق الألبريي. 
ت�����ف�����ت ف����������������وؤادك الأي����������������ام ف���ت���ا

نحتا ال�����ص��اع��ات  ج�����ص��م��ك  وت��ن��ح��ت 
وت������دع������وك امل�����ن�����ون دع��������اء ����ص���دق

اأن���ت���ا اأري��������د  اأن�������ت  �����ص����اح  ي����ا  األ 
غ���در ذات  ع���ر����ص���ا  حت�����ب  اأراك 

اأب��������ت ط����الق����ه����ا الأك�����ي�����ا������س ب��ت��ا
وي����ح����ك يف غ��ط��ي��ط ال����ده����ر  ت����ن����ام 

ان��ت��ب��ه��ت��ا م�����ت  اإذا  ح����ت����ى  ب����ه����ا 
وح���ت���ى خم���������دوع  اأن���������ت  ذا  ف����ك����م 

وح���ت���ى ع���ن���ه���ا  ت�����رع�����وي  ل  م����ت����ى 
اأب���������ا ب����ك����ر دع������وت������ك ل������و اأج���ب���ت���ا

ع��ق��ل��ت��ا اإن  ح����ّظ����ك  ف���ي���ه  م����ا  اإىل 
اإم������ام������ا ب�������ه  ت������ك������ون  ع�����ل�����م  اإىل 

اأم���رت���ا واإن  ن��ه��ي��ت  اإن  م���ط���اًع���ا 
وجت����ل����و م�����ا ب���ع���ي���ن���ك م�����ن ع�����ص��اه��ا

���ص��ل��ل��ت��ا اإذا  ال�����ص��ب��ي��ل  وت���ه���دي���ك 
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ت����اًج����ا ن�����ادي�����ك  م����ن����ه يف  وحت����م����ل 
اغ��رتب��ت��ا اإذا  اجل���م���ال  وي��ك�����ص��وك 

ي����ن����ال����ك ن����ف����ع����ه م������ا دم��������ت ح���ًي���ا
ذه��ب��ت��ا اإن  ل�����ك  ذخ�������ره  وي���ب���ق���ى 

ه����و ال���غ�������ص���ب امل���ه���ن���د ل���ي�������س ي��ن��ب��و
ت�����ص��ي��ب ب����ه م���ق���ات���ل م����ن ���ص��رب��ت��ا

���ا ل�������صً ع���ل���ي���ه  ت�����خ�����اف  ل  وك�����ن�����ز 
ي���وج���د ح��ي��ث كنتا خ��ف��ي��ف احل���م���ل 

ي������زي������د ب������ك������رثة الإن���������ف���������اق م���ن���ه
����ص���ددت���ا ك���ف���ا  ب�����ه  اأن  وي���ن���ق�������س 

ف���ل���و ق����د ذق�����ت م����ن ح����ل����واه ط��ع��ًم��ا
لآث������رت ال��ع��ل��م ال��ت��ع��ل��م واج��ت��ه��دت��ا

�سباب اجليل

����ص���ب���اب اجل���ي���ل ل����الإ�����ص����الم ع�����ودوا
ف��اأن��ت��������������������������م روح������ه وب���ك���م ي�����ص��ود

واأن��ت�����������������م ����ص���ر ن��ه�����ص��ت��ه ق�����دي�����ًم��ا
واأن��ت��������������م ف���ج���ره ال���زاه���ي اجل��دي��د

���ا ن���ه���و����ص���ا ي���اب���ن���ي ق����وم����ي ن���ه���و����صً
ث��م��ود ال���دن���ي���ا  اإىل  ع�����ادت  ف��������������ق��د 
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���ص�����������ب��اب احل������ق والإ�������ص������الم ح��ق
اجل��ن��ود ����ص���دق  اإن  احل����ق  وي���ع���ل���وا 

درع ف���ه���ي  ب���ال���ع���ق���ي���دة  ع��ل��ي�����������������ك��م 
ن�����ص��������������������������ون ب���ه ك��رام��ت��ن��ا ح��دي��د

ت��رع��ن��ا ومل  ال���ف�������ص���اد  و����ص���ارع���ن���ا 
دع��������������������������اوى ب����ات ي��دف��ع��ه��ا ي��ه��ود

امل���ع���ايل رم������ز  ي����ا  اهلل  ر����ص�����������������������ول 
ب����ه احل�����دود ت�����ص��ي��ق  ون�����������������ورا ل 

ن�����ص��������ح��ت ل���ن���ا وك���ن���ت ب���ن���ا رح��ي��ًم��ا
النجيد ال��ب��ط��ل  الق���������ائد  واأن�����ت 

اأم������ور م����ن  ال���ت���ح���رر  اإىل  دع����وت����ي 
وال��������عبيد الأراذل  ل��ه��ا  ي��ت��وق��ف 

����ص���ب���اب اجل���ي���ل يل م��ع��ك��م ح��دي��ث
ال����������عميد ال��ق��ل��ب  ي��ن��ط��وي  ع��ل��ي��ه 

ح��������������ذار ح������ذار م����ن ك����ل اخ���ت���الف
ت�������عود وال�����ص��ح��ن��اء  ال��ب��غ�����ص��اء  ب��ه 

ف�����������������ص��ون��وا وح������دة الآم��������ال ف��ي��ك��م
ت�����ص��ود ���ص��ي��ًع��ا  تتفرق�������������وا  ول 
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رمي على القاع بني البان والعلم
رمي ع��ل��ى ال���ق���اع ب���ني ال���ب���ان وال��ع��ل��م 

اأح���ّل �صفك دم��ي يف الأ���ص��ه��ر احل��رم
اأ���ص��ًدا ج�����وؤذًرا  بعيني  ال��ق�����ص��اء  رم���ى 

الأج��م �صاكن  اأدرك  القاع  �صاكن  يا 
مل����ا رن�����ا ح���دث���ت���ن���ي ال���ن���ف�������س ق��ائ��ل��ة 

رمي امل�صيب  بال�صهم  جنبك  وي��ح  يا 
ج��ح��دت��ه��ا وك��ت��م��ت ال�����ص��ه��م يف ك��ب��دي

اأمل غ���ري ذي  ع��ن��دي  الأح���ب���ة  ج���رح 
رزق���ت اأ���ص��م��ح م��ا يف ال��ن��ا���س م��ن خلق

ال�صيم يف  العذر  التما�س  رزق��ت  اإذا 
ي����ا لئ���م���ي يف ه������واه وال�����ه�����وى ق���در 

تلم ت��ع��ذل ومل  ال��وج��د مل  ���ص��ف��ك  ل��و 
ل���ق���د اأن����ل����ت����ك اأذن���������ا غ�����ري واع���ي���ة

�صمم يف  وال��ق��ل��ب  م��ن��ت�����ص��ت  ورب 
اأب��ًدا الهوى  ذقت  ل   الطرف  ناع�س  يا 

اأ�صهرت م�صناك يف حفظ الهوى فنم
اأف���دي���ك اإل���ف���ا ول اآل����و اخل���ي���ال ف��دى

بالكرم اأغ����راه  م��ن  بالبخل  اأغ����راك 
فاأ�صا دام��ي��ا  ف�����ص��ادف ج��رح��ا  ���ص��رى 

للحلم ال��ع�����ص��اق  ع��ل��ى  ف�����ص��ل  ورب 
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يف حمى ومن حول احلرم
احل�������رم  ح���������ول  وم���������ن  ح�����م�����ى  يف 

اأم��������ة ت����������وؤذي و�����ص����ع����ب ي��ه��ت�����ص��م 
ف��������زع ال�����ق�����د������س و�����ص����ح����ت م��ك��ة 

الأمل ف�������رط  م�����ن  ي�������رثب  وب����ك����ت 
وم���������ص����ى ال����ظ����ل����م خ���ل���ي���ا ن���اع���م���ا 

ن�����ار ودم  ال�����ربدي�����ن م����ن  ي�����ص��ح��ب 
ي��ع�����ص��ه��م��ا  م�����ا  الأرواح  ي�����اأخ�����ذ 

ت��ع��ت�����ص��م  م�����ا  اإذا  احل������ق  م���ع���ق���ل 
اأع����ج����ب����ه  اإذا  ال�����ن�����ا������س  وي����������رى 

ال��ب��ه��م  ك����اأق����اط����ي����ع  ي����ب����ي����دوا  اأن 
ب�����ع�����ث�����ت�����ه ��������ص�������ه�������وة وح���������ص����ي����ة 

ت���ت���ل���ظ���ى م���ث���ل اأج������واف������م الأط������م 
وي���الت���ه���ا م�������ص���ت  اإن  ت����ب����ايل  م�����ا 

واأمم ����ص���ع���وب  م����ن  اأ�����ص����اب����ت  م����ا 
���ص��رع��ت��ه��ا  يف  الأ������ص�����ي�����اء  اأه����������ون 

اأم����������ة مت����ح����ى و�����ص����ع����ب ي��ل��ت��ه��م 
الأىل  ال����ده����اق����ني  روح  م�����ن  ه�����ي 

ن�������ص���روا ال����ن����ور وط����اح����وا ب��ال��ظ��ل��م 
اأن�������ق�������ذوا ال������ع������امل م������ن اأرزائ�����������ه 

واأذاق�������������������وه اأف���������اوي���������ق ال���ن���ع���م 
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واأزال�����������������وا م������ا ح��������وت اأرج�������������اوؤه 
ي��غ��ت��ن��م  ������ص�����الم  ال���ع���ي�������س  واإذا 

زي��������ن��������وه��������ا ق�������������ص������ة ن�����اع�����ق�����ة 
زي���ن���ت ل���ل���ن���ا����س م����ك����روه ال�����ص��م��م

ك�������ص���ف ال���ت���ج���ري���ب ع�����ن ����ص���واآت���ه���ا 
وم���������ص����ت ع������اري������ة م������ا حت��ت�����ص��م 

اأف�������������ص������دوا ال������ع������امل مم������ا ع���ب���ث���وا 
ب���ال���د����ص���ات���ري ال����ق����دام����ى وال��ن��ظ��م

بكت من الفقر فاحمّرت مدامعها

ل��ق��ي��ت��ه��ا ل��ي��ت��ن��ي م����ا ك���ن���ت األ���ق���اه���ا 
مم�صاها الإم����الق  اأث��ق��ل  وق��د  مت�صي 

اأث�����واب�����ه�����ا رث������ة وال������رج������ل ح��اف��ي��ة 
وال���دم���ع ت���ذرف���ه يف اخل����د ع��ي��ن��اه��ا

مدامعها  ف��اح��م��رت  ال��ف��ق��ر  م��ن  ب��ك��ت 
وا���ص��ف��ر ك��ال��ور���س م��ن ج���وع حمياه

وي�صعدها  يحميها  ك���ان  ال����ذي  م���ات 
اأ�صقاها  بالفقر  ب��ع��ده  م��ن  ف��ال��ده��ر 

امل������وت اأف���ج���ع���ه���ا وال���ف���ق���ر اأوج���ع���ه���ا 
وال���ه���م اأن��ح��ل��ه��ا وال���غ���م اأ���ص��ن��اه��ا 
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مبنظرها  م�����ص��ه��ود  احل����زن  ف��م��ن��ظ��ر 
وال���ب���وؤ����س م������راآة م���ق���رون مب���راآه���ا 

ك���ر اجل���دي���دي���ن ق���د اأب���ل���ى ع��ب��اءت��ه��ا 
ف��ان�����ص��ق اأ���ص��ف��ل��ه��ا وان�����ص��ق اأع��اله��ا 

وم����زق ال���ده���ر وي���ل ال���ده���ر م��ئ��زره��ا 
جنباها  ال��ث��وب  �صقوق  م��ن  ب��دا  حتى 

يل�صعها  وال�����ربد  ب��اأط��م��اره��ا  مت�����ص��ي 
ك����اأن����ه ع����ق����رب ����ص���ال���ت زب���ان���اه���ا

م��رجت��ًف��ا ب��ال��ربد  ج�صمها  غ���دا  ح��ت��ى 
ثناياها وا�صطكت  الريح  كالغ�صن يف 

مت�����ص��ي وحت���م���ل ب��ال��ي�����ص��رى ول��ي��دت��ه��ا 
بيمناها مدعوًما  ال�صدر  على  حماًل 

ق�����د ق���م���ط���ت���ه���ا ب�������اأه�������دام مم���زق���ة 
وم��ط��واه��ا  �صمج  من�صرها  ال��ع��ني  يف 

اأ�صمعها  ك��ن��ت  اأين  اأن�����س  ل  اأن�����س  م��ا 
دن��ي��اه��ا  اأو����ص���اب  رب��ه��ا  اإىل  ت�����ص��ك��و 

ل��نب  ب�����ال  ت������رتك  ل  رب  ي�����ا  ت����ق����ول 
ه���ذي ال��ر���ص��ي��ع��ة وارح��م��ن��ي واإي��اه��ا
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ما يل وللنجم يرعاين واأرعاه
ي����رع����اين واأرع�������اه  م����ا يل ول��ل��ن��ج��م 

جفناه الغم�س  يخاف  كالنا  اأم�صى 
يل ف���ي���ك ي����ا ل���ي���ل اآه�������ات اأردده�������ا 

اأّواه  امل����ح����زون  اأج�������دت  ل����و  اأّواه 
ل حت�����ص��ب��ن��ي حم��ب��ا ي�����ص��ت��ك��ي و���ص��ًب��ا

اأه�����ون مب���ا يف ���ص��ب��ي��ل احل����ب األ��ق��اه 
م����وؤرق����ة  وال������ذك������رى  ت����ذك����رت  اإين 

جم�����ًدا ت���ل���ي���ًدا ب���اأي���دي���ن���ا اأ���ص��ع��ن��اه
م�صرحها  ال��ك��ون  ك���ان  ال��ع��روب��ة  وي���ح 

زواي�������اه يف  ت�����ت�����وارى  ف���اأ����ص���ب���ح���ت 
ب��ل��د  يف  ل����الإ�����ص����الم  اجت����ه����ت  اأين 

جناحاه  ا  مق�صو�صً ك��ال��ط��ري  جت���ده 
ك����م ���ص��رف��ت��ن��ا ي����د ك���ن���ا ن�����ص��رف��ه��ا 

وب�������ات ي��ح��ك��م��ن��ا ����ص���ع���ب م��ل��ك��ن��اه 
ه���ل ت��ط��ل��ب��ون م���ن امل���خ���ت���ار م��ع��ج��زة 

اأح��ي��اه الأج������داث  م��ن  ���ص��ع��ب  يكفيه 
م��ن وّح���د ال��ع��رب حتى ���ص��ار وات��ره��م

اآخ������اه امل������وت������ور  ول������د  راأى  اإذا 
ال�����ص��اة مملكة  ���ص��ا���س رع�����اة  وك���ي���ف 

�صاه  اأو  قبل  م��ن  قي�صر  �صا�صها  م��ا 
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ب��الإ���ص��الم ح��ني راأوا  ال��ن��ا���س  ����ب  ورحَّ
م���غ���زاه  ال����ع����دل  واأن  الإخ��������اء  اأن 

ب���ردت���ه  ت��ك�����ص��وه  ع���م���ر  راأى  م����ن  ي����ا 
م�����اأواه  وال����ك����وخ  ل���ه  اأدم  وال����زي����ت 

ي��ه��ت��ز ك�����ص��رى ع��ل��ى ك��ر���ص��ي��ه ف��رًق��ا 
ف��ك��ل��م��ا ح���اول���وا ت�����ص��وي��ه��ه��ا ���ص��اه��وا 

اأنا العبُد الذي ك�سب الذنوبا

اأن������ا ال���ع���ب���ُد ال������ذي ك�����ص��ب ال���ذن���وب���ا
ي���ت���وب���ا اأْن  الأم�����������اين  و�����ص����دت����ه 

اأن�����ا ال���ع���ب���ُد ال�����ذي اأ����ص���ح���ى ح��زي��ًن��ا 
ع�����ل�����ى زلت������������ه ق�����ل�����ًق�����ا ك���ئ���ي���ب���ا

���رت ع��ل��ي��ه  اأن������ا ال���ع���ب���ُد ال������ذي ����ص���طَّ
���ص��ح��ائ��ٌف مل ي��خ��ف ف��ي��ه��ا ال��رق��ي��ب��ا

اأن�����ا ال��ع��ب��ُد امل�������ص���يُء ع�����ص��ي��ُت ���ص��ًرا 
ال��ن��ح��ي��ب��ا اأب�������دي  ل  الآن  يل  ف���م���ا 

ُط ����ص���اَع ع��م��ري  اأن�����ا ال���ع���ب���ُد امل����ف����رِّ
وامل�����ص��ي��ب��ا  ال�������ص���ب���ي���ب���َة  اأرَع  ف���ل���م 

اأن�������ا ال����ع����ب����ُد ال����غ����ري����ُق ب����ل����ّج ب��ح��ٍر 
اأ������ص�����ي�����ُح ل����رمب����ا األ�����ق�����ى جُم���ي���ب���ا 
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اأن�����ا ال��ع��ب��ُد ال�����ص��ق��ي��ُم م���ن اخل��ط��اي��ا
وق�����د اأق����ب����ل����ُت األ���ت���م�������ُس ال��ط��ب��ي��ب��ا

اأن������ا ال���ع���ب���ُد امل���خ���ل���ُف ع����ن اأن����ا�����سٍ 
ح������ووا م����ن ك�����لِّ م����ع����روٍف ن�����ص��ي��ب��ا 

نف�صي  ظ��ل��م��ُت  ال�����ص��ري��ُد  ال��ع��ب��ُد  اأن����ا 
وق��������ْد واف������ي������ُت ب�����اَب�����ُك�����م ُم��ن��ي��ب��ا 

��ي  اأن������ا ال���ع���ب���ُد ال���ف���ق���رُي م�������ددُت ك��فِّ
���ي اخُل��ط��وب��ا اإل���ي���ك���م ف���ادف���ع���وا ع���نِّ

اأن������ا ال�����غ�����داُر ك�����ْم ع����اه����دُت ع���ه���ًدا 
وُك����ن����ت ع���ل���ى ال�����وف�����اِء ب����ه ك���ذوب���ا

��ل��ن��ي  اأن������ا امل���ق���ط���وُع ف���ارح���م���ن���ي و���صِ
ق��ري��ب��ا ف����رًج����ا  م���ن���ك يل  ����ر  وي���������صِّ

اأن������ا امل�����ص��ط��ر اأرج�������و م���ن���ك ع���ف���ًوا
يخيبا ف���ل���ْن  ر�����ص����اَك  ي���رج���و  وَم������ْن 

��ى  ف���ي���ا اأ�����ص����ف����ي ع���ل���ى ع����م����ٍر ت��ق�����صّ
ال����ذن����وب����ا اإل  ب�����ه  اأك�����������ص�����ْب  ومل 

ي����ا ح�����زن�����اُه م����ن ح�������ص���ري ون�����ص��ري 
��ي��ب��ا  ب����ي����وِم ي���ج���ع���ُل ال������ول������داَن ���صِ

ت����ف����ط����رُت ال���������ص����م����اُء ب�����ه وم��������ارْت 
واأ�����ص����ب����ح����ِت اجل�����ب�����اُل ب����ه ك��ث��ي��ب��ا
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ظ��م��ي��ًئ��ا ح�����رياًن�����ا  ق����م����ُت  م�����ا  اإذا 
�صليبا ع���ري���اًن���ا  ال����ط����رِف  ح�����ص��رَي 

وي�����ا خ����ج����الُه م����ن ق���ب���ِح اك��ت�����ص��اب��ي
ال��ُع��ي��وب��ا ال�����ص��ح��ُف  اأب������دَت  م���ا  اإذا 

وذل����������ُة م�����وق�����ٍف وح�����������ص�����اُب ع�����دِل 
اأك��������ون ب����ه ع���ل���ى ن��ف�����ص��ي ح�����ص��ي��ب��ا

���ى  وي��������ا ح�������������ذراُه م������ن ن���������اِر ت���ل���ظَّ
ال��ق��ل��وب��ا واأق����ل����ق����ِت  زف�������رت  اإذا 

ف���ي���ا م����ن م����د يف ك�������ص���ِب اخل��ط��اي��ا
ت��ت��وب��ا لأْن  الأوان  اآن  اأَم�����ا  خ��ط��اه 

اأرى النا�س اأحدوثة

اأح���������دوث���������ة ال�������ن�������ا��������س  اأرى 
ف�������ك�������ون�������وا ح�������دي�������ًث�������ا ح���������ص����ْن

اأت����������ى م����������ا  ي�������ك�������ن  مل  ك����������������اأن 
ي����ك����ْن مل  م�����������ص�����ى  ق��������د  وم�����������ا 

راب���������ن���������ي وط�����������������������ٌن  اإذا 
ف�����������ك�����������ل ب����������������������������الٍد وط�����������ن
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ب�سائر

قال ق�س بن �صاعدة الإيادي:
الأول�����������������ني ال���������ذاه���������ب���������ني  يف 

م�������ن ال��������ق��������رون ل�����ن�����ا ب�������ص���ائ���ر
مل�������������ا راأي�������������������������ت م�������������������������وارًدا

ل����ل����ن����ا�����س ل���ي�������س ل����ه����ا م�������ص���ادر
وراأي�����������������������ت ق��������وم��������ي ن�����ح�����وه�����ا

مت�������ص���ي الأك�������اب�������ر والأ������ص�����اغ�����ر
اإل�����ي�����ن�����ا امل������ا�������ص������ي  ي�������رج�������ع  ل 

غ�����اب�����ر ال�������ب�������اق�������ني  م���������ن  ول 
حم�����ال�����ة ل  اأين  اأي��������ق��������ن��������ت 

ح�����ي�����ث �������ص������ار ال�������ق�������وم ����ص���ائ���ر

وّدع غمار العال
على ل��ل��م��ق��دم��ني  ال���ع���ال  غ���م���ار  وّدع 

رك���وب���ه���ا واق���ت���ن���ع م���ن���ه���ن ب��ال��ب��ل��ل
م�صكنة العي�س  بخف�س  الذليل  ير�صى 

وال���ع���ز ع��ن��د ر���ص��ي��م الأي���ن���ق ال��ذل��ل
ف������ادراأ ب��ه��ا يف ن���ح���ور ال��ب��ي��د ج��اف��ل��ة

م��ع��ار���ص��ات م��ث��اين ال��ل��ج��م ب��اجل��دل
���ص��ادق��ة وه����ي  ح��دث��ت��ن��ي  ال���ع���ال  اإن 

ال��ن��ق��ل يف  ال���ع���ز  اأن  حت����دث  ف��ي��م��ا 
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منى ب��ل��وغ  امل������اأوى  ���ص��رف  يف  اأن  ل���و 
احلمل دارة  ي��وًم��ا  ال�صم�س  ت��ربح  مل 

م�صتمًعا ن���ادي���ت  ل���و  ب��احل��ظ  اأه���ب���ت 
واحل������ظ ع���ن���ي ب���اجل���ه���ال يف ���ص��غ��ل

ون��ق�����ص��ه��م ف�����ص��ل��ي  ب�����دا  اإن  ل��ع��ل��ه 
يل ت���ن���ب���ه  اأو  ع���ن���ه���م  ن������ام  ل��ع��ي��ن��ه 

اأع����ل����ل ال���ن���ف�������س ب�����الآم�����ال اأرق���ب���ه���ا
الأم��ل ف�صحة  ل��ول  لعي�س  اأ���ص��ي��ق  م��ا 

مقبلة والأي�������ام  ال��ع��ي�����س  اأرت�������س  مل 
ع��ل��ى عجل ول���ت  وق���د  اأر���ص��ى  فكيف 

غ�����ايل ب��ن��ف�����ص��ي ع����رف����اين ب��ق��ي��م��ت��ه��ا
مبتذل ال��ق��در  رخي�س  ع��ن  ف�صنتها 

ب��ج��وه��رة ي��زه��ى  اأن  ال�����ص��ي��ف  وع�����ادة 
ب��ط��ل ي�����دي  يف  اإل  ي��ع��م��ل  ول���ي�������س 

ب���ي زم��ن��ي اأن مي��ت��د  اأوث������ر  م���ا ك��ن��ت 
وال�����ص��ف��ل الأوغ������اد  دول����ة  اأرى  ح��ت��ى 

ت��ق��دم��ت��ن��ي اأن�����ا������س ك�����ان ���ص��وط��ه��م
مهل ع��ل��ى  اأم�����ص��ي  ل���و  خ��ط��وي  وراء 

ه����ذا ج�����زاء ام�����رئ اأق����ران����ه درج����وا
م����ن ق��ب��ل��ه ف��ت��م��ن��ى ف�����ص��ح��ة الأم�����ل
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ع��ج��ب ف����ال  دوين  م����ن  ع�����الين  ف������اإن 
ال�صم�س عن زحل بانحطاط  اأ�صوة  يل 

�صجر ول  حم��ت��ال  غ���ري  ل��ه��ا  ف��ا���ص��رب 
احليل عن  يغني  ما  الدهر  ح��ادث  يف 

اأع�����������دى ع���������دوك م������ن وث�����ق�����ت ب��ه
دخل على  واأ�صحبهم  النا�س  فحاذر 

ف�����اإمن�����ا رج������ل ال����دن����ي����ا وواح�����ده�����ا
م���ن ل ي��ع��ول يف ال��دن��ي��ا ع��ل��ى رج��ل

وح�������ص���ن ظ���ن���ك ب������الأي������ام م��ع��ج��زة
ف��ظ��ن ����ص���ًرا وك����ن م��ن��ه��ا ع��ل��ى وج��ل

وانفرجت الغدر  وفا�س  الوفاء  غا�س 
والعمل ال��ق��ول  ب��ني  اخل��ل��ف  م�����ص��اف��ة 

ال��ن��ا���س كذبهم و���ص��ان ���ص��دق��ك ع��ن��د 
وه�������ل ي����ط����اب����ق م�����ع�����وج مب���ع���ت���دل

ث��ب��ات��ه��م يف  ����ص���يء  ي��ن��ج��ح  ك�����ان  اإن 
للعذل ال�صيف  ف�صبق  ال��ع��ه��ود  ع��ل��ى 

ك���در ك���ل���ه  ع��ي�����س  �����ص����وؤر  وراًدا  ي����ا 
الأول اأي���ام���ك  يف  ���ص��ف��وف  اأن��ف��ق��ت 

ف��ي��م اق��ت��ح��ام��ك ل���ج ال��ب��ح��ر ت��رك��ب��ه
واأن�����ت ت��ك��ف��ي��ك م��ن��ه م�����ص��ة ال��و���ص��ل
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م��ل��ك ال��ق��ن��اع��ة ل ي��خ�����ص��ى ع��ل��ي��ه ول
الأن�����ص��ار واخل���ول اإىل  ف��ي��ه  ي��ح��ت��اج 

ت���رج���و ال���ب���ق���اء ب������دار ل ث���ب���ات ب��ه��ا
ف���ه���ل ���ص��م��ع��ت ب���ظ���ل غ����ري م��ن��ت��ق��ل

وي����ا خ���ب���رًيا ع��ل��ى الإ�����ص����رار م��ط��ل��ًع��ا
اأ�صمت ففي ال�صمت منجاة من الزلل

له ف��ط��ن��ت  اإن  لأم�����ر  ر����ص���ح���وك  ق���د 
الهمل م��ع  ت��رع��ى  اأن  بنف�صك  ف��ارب��اأ 

دموع التوبة!

م����ا ع�����دت اأ����ص���ل���ح ل��ل��دن��ي��ا ول��ل��دي��ن 
���ص��ك��ني  دون  ب���ذن���ب���ي  ُذب����ح����ت  وق�����د 

��ا ك���ي ي��ح��ارب��ن��ي اإب��ل��ي�����س ج��ه��ز ج��ي�����صً
ف��غ�����ص��ت يف جل���ة ع��م��ي��اء م���ن طني 

رب����اه ���ص��اع ح�����ص��اد ال��ع��م��ر واح���زين
ل����ل����ورى دوين  ن���ه���ًب���ا  ب�����ات  وب����ي����دي 

ج��دث  يف  اأف������ردت  اإذا  اأق�����ول  م�����اذا 
تطويني  والأك���ف���ان  ال��ل��ح��د  و�صمني 

تخدعني  والأي������ام   ال��ع��م��ر  �صيعة  ي��ا 
يبكيني  ال���ق���رب  وع������ذاب  ب�����ص��ح��ك��ة 
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ع��م��ل  امل�����رج�����و يف  الأم���������ل  وخ���ي���ب���ة 
م��وازي��ن��ي  خ��ف��ت  اأو  ت�������ص���اءل  اإذا 

بها  حت��ي��ط  ف��ق��ر  يف  النف�س  ك��ان��ت  اأو 
ال��ه��ون  جل���ة  يف  اأو  ال��ق��ي��ام��ة  ي����وم 

ي���ا رب م���ا م��ب��دع الأك������وان م���ن ع��دم 
تكويني  جت��دي��د  ع��ل��ى  ال��ق��دي��ر  اأن����ت 

ت����ب����دده  ل  ن����������وًرا  ف�����������وؤادي  ام����ن����ح 
تغريني  ح�����ص��ن��اء  ه���وى  م��ن  ���ص��ب��اب��ة 

وج������د اإل����ه����ي ب���ال���غ���ف���ران ي��غ��م��رين 
يكويني  وال��ذن��ب  يحرقني  ف��ال�����ص��وق 

��ا اأ���ص��ًف��ا  اإل���ي���ك اأرف������ع ق��ل��ًب��ا ن��اب�����صً
ب���ت���وب���ة ل����و زك�����ت ح���ًق���ا ت��وا���ص��ي��ن��ي 

ت��ن��ق��ذين  ب����ال����ربء  ي������ًدا  مت����د  مل  اإن 
مم��ا اأ���ص��اب ف����وؤادي م��ن ي��داوي��ن��ي؟

ب��ه��ا  اأح�������اط  اأو  ب��ن��ف�����ص��ي  اأمّل  مم����ا 
تغويني  وال��ع�����ص��ي��ان  النف�س  وظ��ل��م��ة 

رب�������اه ج�������ودك ج������ود ل���ي�������س ي��ع��دل��ه 
جتزيني؟  بالعفو  م��ت��ى  اإل��ه��ي  ج���ود, 

ي�صعدين بالر�صوان  اهلل  �صوى  يل  م��ا 
توؤويني  اجلنات  يف  منه  ورحمٍة   



فيافي الفقرات الثقافية652

وج����د اإل���ه���ي ب���ال���ن���ور ال�����ذي ���ص��ع��دت 
ب����ه ال����رباي����ا ل���ع���ل ال����ن����ور ي��ه��دي��ن��ي 

لبيك

اأق�����������ب�����������ل�����������ت ب��������������ني ح�����ج�����ي�����ج 
ج���������������������اءوك ب�����������������ًرا وب�������ح�������را

م�����ل�����ب  ك���������������ل  ��������������ص�������������در  يف 
�������ص������را  اهلل  اأودع  ق�����������د 

ب�����ال�����ب�����ي�����ت ط���������اف���������وا و������ص�����ل�����وا 
و�������ص������ع������ي������ه������م ك��������������ان ذك�����������را 

رم��������������وا ح�����������ص�����اه�����م وع��������������ادوا 
ل�����ي�����ت�����ب�����ع�����وا ال���������رم���������ي ن�����ح�����را 

وال�����������ك�����������ل ي���������رج���������و ث���������واًب���������ا 
اأج���������������را  اهلل  وي���������������������ص����������األ 

ال������������رباي������������ا  رب  ل��������ب��������ي��������ك 
وق���������ص����را ك�������وًخ�������ا  ال�������ك�������ون  يف 

ل�������ب�������ي�������ك ن�������ب���������������س ف�������������������وؤادي 
ل������ب������ي������ك ������������ص�����������ًرا وج��������ه��������را

��������ا خ������ف������ًي������ا ل�������ب�������ي�������ك ح�����������������صً
اأدرى  ال���������������ص�������ر  واأن���������������������ت 
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ل�������ب�������ي�������ك ط��������ي��������ًن��������ا ت��������ه��������اوى 
ف���������اج���������رب اإل�����������ه�����������ي ك�����������ص�����را 

ل������ب������ي������ك روًح���������������������ا ت�����������ص�����ام�����ى 
ل�������ب�������ي�������ك ع����������ق����������اًل وف��������ك��������را 

ل�������ب�������ي�������ك ف�������ي���������������س ي��������راع��������ى 
ل������ب������ي������ك ����������ص���������ع���������ًرا ون�����������رثا 

ح������ني  ك����������������ل  يف  ل���������ب���������ي���������ك 
ل������ب������ي������ك �������ص������ف������ًع������ا ووت��������������را

ل������ب������ي������ك م�����������ا ك���������������ان ع����ي���������س 
وم��������را  ح��������ل��������ًوا  ال������ن������ا�������س  يف 

ل�������ب�������ي�������ك م������������ا ق����������������دم اأم������������ر 
وي���������ص����را ع�����������ص�����ًرا  ال�������ك�������ون  يف 

ال�سقيقة امل�سلمة ملعلقة عنرتة

ت��ك��ل��م��ي  امل�����وؤم�����ن�����ني  اأم  دار  ي������ا 
وحت����دث����ي ع����ن ك����ل ب����ر وا���ص��ل��م��ي 

دع����وة  امل���������اآذن  م����ن  ���ص��م��ع��ت  واإذا 
ت��ن�����ص��اب يف ���ص��م��ع ال���غ���ف���اة ال���ن���وم 

موقًفا  )اأح��م��د(  ذك��ر  م��ن  فا�صتلهمي 
�صلمي  ق��وم��ي  اخل��ل��ق  ���ص��ف��ي��ع  وع��ل��ى 
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اأع��م��اق��ن��ا  يف  ت��ع��ي�����س  الأذان  روح 
ي�����ص��م��و وي����زك����و يف ف��م��ي  ون����������داوؤه 

اأر����ص���ل���ت  رح����اب����ك  م����ن  اأك�������رب  اهلل 
دمي يف  يعبق  ال��رو���س  كعطر  ف�صرت 

ح���م���ل���ت ل���ك���ل اخل����ل����ق خ����ري ر����ص���ال���ة 
وزه����ت ب��ق��ائ��دن��ا ال��ر���ص��ول الأع��ظ��م 

ه����ذي ���ص��ب��ي��ل احل����ق اأ�����ص����رق ن��وره��ا 
ي�������ص���م���و ب���ع���زت���ه���ا ج���ب���ني امل�����ص��ل��م 

ح��رة  ال���ك���رام���ة  درب  ع��ل��ى  ف��ام�����ص��ي 
ت�صت�صلمي  اأن  ف��ال��ع��ار  اأم���ت���ي,  ي���ا 

ت�����ص��رذم  دون  امل��ج��د  ����ص���روح  واب���ن���ي 
ت��ت�����ص��رذم��ي  اأن  اإي������اك  ال��ل��ق��ا  ي����وم 

ف��ه��ل��ل��ي  ال���ن���ف���ري  ����ص���وت  ع����ال  واإذا 
وب�������ك اأحل����������ان اجل�����ه�����اد ت���رمن���ي 

لعلهم  الأب������اة  ال�����ص��ي��د  وا���ص��ت��ن��ف��ري 
ب�����ص��ل��م  اخل����ل����ود  درب  يف  ي����رق����ون 

بع�صها  حت��ط��م  وق����د  ال���رم���اح  خ��م��ر 
يتحطم  مل  وال��ب��ع�����س  ال���ف���دا  ي����وم 

ل��ي��ظ��ل يف اأي�����دي ال���ف���وار����س م�����ص��رًع��ا
وم���������ص����دًدا ي���ج���ت���ث ك���ي���د امل���ج���رم 
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اإن كان يف العمر بقية!
���ص��ف��ائ��ي  ل��ي�����س  "القلوب"  ط��ي��ب  ي���ا 

�صراب م��ن  و"جرعة"  "حبوب"  يف 
اإمن����������ا ال��������رب وال��������وف��������اء دوائ��������ي 

و����ص���ف���ي���ف احل����ن����ان م������لء اإه����اب����ي 
و����ص���ف���اء ال���غ���دي���ر مي��ن��ح��ن��ي ال����ربء 

و�����ص����دو ال����ط����ي����ور ف������وق ال����رواب����ي 
وع��م��ي��ق ال�����ص��ك��ون يف ه������داأة ال��ل��ي��ل 

ووم���������س ال���ن���ج���وم ب����ني ال�����ص��ح��اب 
وه����دي����ل احل����م����ام يف الأي�������ك ح����ًرا

وان���ط���الق ال��ن�����ص��ور ف����وق ال��ه�����ص��اب 
واب��ت�����ص��ام��ات ب���رع���م ت��ن��ع�����س ال����روح 

ون��������ور احل����ج����ا وع��������زم ال�������ص���ب���اب 
اهلل  اإىل  ال����دع����اة  م����ع  وان���ط���الق���ي 

األ����ب����ي ال����ن����داء – ي���ذه���ب م����ا ب��ي 
وج������ه������ادي م������ع الأب������������اة ع�����زي�����ًزا 

امل���ح���راب  ����ص���ج���دة  وخ�������ص���وع���ي يف 
اهلل  اإىل  ب���ال���رج���وع  ال���ذن���ب  اأم�������ص���ح 

واأط����������وي ���ص��ح��ي��ف��ة م�����ن ع���ذاب���ي 
واحل����ك����ي����م احل���ك���ي���م ب�����ني ال����رباي����ا 

وال�����ص��واب  ال��ه��دى  �صطر  ي���ويل  م��ن 
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خ����ري م����ا يف ال�����وج�����ود ط����اع����ة رب���ي 
ورك�������وع�������ي ل����ف����اط����ر الأل������ب������اب 

دود  وال�����ن�����ه�����اي�����ة  ال�����ك�����رب  ف������ِل������َم 
ت�������راب؟  م�����ن  ك�����وم�����ٍة  ي����ت����ل����وى يف 

ال��غ��م��د  اإىل  ي���ع���ود  اأن  ل��ل�����ص��ي��ف  اآن 
ال�����ق�����راب  ع������ف  ي����ح����ت����وي����ه  واأن 

اأي�����ه�����ا ال����غ����اف����ل امل�������ص���ي���ع ع����م����ًرا 
ت��ب��ت��غ��ي ال��ع��ي�����س يف دي�����ار اخل����راب 

اإمن����������ا ال����ع����م����ر وم���������ص����ة وخ����ي����ال 
����ص���راب  مل�����ع  ك�����ل م�����ا يف احل�����ي�����اة 

ق����د ج��ب��ل��ن��ا م����ن ح���ف���ن���ٍة م����ن ت����راب 
وخ���ل���ق���ن���ا م�����ن ن���ط���ف���ة الأ������ص�����الب 

ف����ل����م ال���������ذل ع����ن����د ع�����ب�����ٍد ذل����ي����ٍل
الأع�����ق�����اب؟  ع���ل���ى  ال���ل���ق���ا  ي�����وم  رد 

اإمن��������ا امل��������رء ����ص���ف���ح���ة م�����ن ك���ت���اب
وغ��������دا ي���ل���ت���ق���ي ب��������ذاك ال���ك���ت���اب 

ه���ن���ي���ًئ���ا ل���ل���ن���ع���ي���م  زف  ف�������������اإذا 
وم����ري����ًن����ا ي��������روي ب�������ص���ه���د م�����ذاب 

وال����رح����ي����ق امل���خ���ت���وم ي�������ص���رب م��ن��ه 
الأك���������واب  م�����ن  ط����اه����ر  ����ص���ب يف 
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ت�����وىل  ل����ل����ج����ح����ي����م  زف  واإذا 
ي��ح��اب��ي  اأم�������ره احل�����ق م��ن�����ص��ف ل 

وه����وًن����ا  ذًل  ال�����ع�����ذاب  ي�������ذوق  ك����ي 
وي����الق����ي ال�������ص���ق���اء م����ن ك����ل ب���اب 

ع��ظ��ي��م  ذن��������ب  ك������ل  اهلل  ف����اغ����ف����ر 
ال���رح���اب  ف�����ص��ي��ح  ي���ا  وا����ص���ف���ح اهلل 

لأمٍر ما تغريت الليايل

لأم�������������ر م��������ا ت�������غ�������ريت ال�����ل�����ي�����ايل
ت��ب��ايل ال���ب���ط���ال���ة ل  ع���ل���ى  واأن��������ت 

ع��ي�����س م���ن���ع���ًم���ا يف خ���ف�������س  ت���ب���ي���ت 
ب���ايل ه�������واك رخ������ي  وت�������ص���ب���ح يف 

اخل���ط���اي���ا اأث������ق������ال  اأن  ت������ر  اأمل 
ع����ل����ى ك���ت���ف���ي���ك اأم������ث������ال اجل����ب����ال

ت��ب��ايل ول  اك��ت�����ص��ب��ت  م����ا  اأت���ك�������ص���ب 
ح���الل اأم  ح�������رام  م�����ن  ه�����و  ف���ه���ل 

ب�����ص��رًيا ال���دن���ي���ا  يف  ك���ن���ت  م����ا  اإذا 
ك��ف��ف��ت ال��ن��ف�����س ع��ن ط���رق ال�����ص��الل

ي��ح��ي��ى ب��������ات  خ���ل���ي���ل  ب������اأب������ي  األ 
ط����وي����ل ال���ل���ي���ل ب��ال�����ص��ب��ع ال����ط����وال
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ا����ص���ط���راب  ع�����ن  ي���ف���ي���ق  ل  ب���ق���ل���ب 
ان���ه���م���ال ع������ن  ي����ك����ف  ل  وج�����ف�����ن 

و����ص���ي���ًك���ا ت���ن���ق���ل���ن���ا  الأي������������ام  اأرى 
ح���ال ب���ع���د  ح������اًل  الأج����������داث  اإىل 

����ص���اأق���ن���ع م�����ا ح���ي���ي���ت ب�������ص���ط���ر ب��ر
زلل م���������ن  ب�����������ري  اأ�������ص������ي������ع������ه 

ه�����الٍك اإىل  امل�������ص���ري  ك������ان  اإذا 
م������ا يل ث������م  وال����ت����ن����ع����م  ف����م����ا يل 

ت���ف���ان���ى  ف����ي����م����ن  ع��������ربة  يل  اأم����������ا 
ع����ل����ى الأي�������������ام م������ن ع������م وخ������ال

ك�������اأن ب���ن�������ص���وت���ي ق�����د ق���م���ن خ��ل��ف��ي
ون���ع�������ص���ي ف������وق اأع�����ن�����اق ال����رج����ال

اأدري ول���������ص����ت  امل���������ص����ري  ي���ع���ج���ل���ن 
ال���ن���ك���ال دار  اأم  ال�����ف�����وز  ل��������دار 

����ص���ك دون  م�����ن�����ا  ال������ك������ل  ي����ب����ي����د 
اجل�����الل ذو  رب�������ي  اهلل  وي����ب����ق����ى 

قدوم اأمية علي ابن جدعان واأخذه اجلرادتني

ذكر اأن اأمية بن اأبي ال�صلت الثقفي قدم علي عبداهلل بن جدعان, 
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اأمية: كالب  فقال  بك؟  اأتى  ما  اأمر  له عبداهلل:  قال  عليه,  فلما دخل 
غرماء قد نبحتني ونه�صتني. فقال له عبداهلل: قدمت علي واأنا عليل من 
حقوق حلقتني ولزمتني فاأنظرين قلياًل يجم ما يف يدي, وقد �صمنت 

ق�صاء دينك, ول اأ�صاأل عن مبلغه, فاأقام اأمية اأياًما ثم اأتاه, فقال:
ك��ف��اين  ق����د  اأم  ح���اج���ت���ي  اأاأذك�����������ر 

احل���ي���اء  ���ص��ي��م��ت��ك  اإن  ح�����ي�����اوؤك 
وع����ل����م����ك ب�������الأم�������ور واأن����������ت ق����رم

ل����ك احل�������ص���ب امل����ه����ذب وال�������ص���ن���اء 
������ص�����ب�����اح  ي���������غ���������ريه  ل  ك��������������رمي 

م�����ص��اء  ول  ال�������ص���ن���ي  اخل����ل����ق  ع����ن 
ي�����ب�����اري ال�����ري�����ح م���ك���رم���ة وجم������ًدا

ال�����ص��ت��اء اأج����ح����ره  ال��ك��ل��ب  م���ا  اإذا 
ي���وًم���ا امل��������رء  ع���ل���ي���ك  اأث�����ن�����ى  اإذا 

ك�����ف�����اه م������ن ت����ع����ر�����ص����ه ال����ث����ن����اء 
ف���اع���ل���م  اهلل  ع����ب����د  خ���ل���ف���ت  اإذا 

ب�������اأن ال�����ق�����وم ل���ي�������س ل���ه���م ج�����داء
ف�����اأر������ص�����ك ك������ل م����ك����رم����ة ب���ن���اه���ا 

ب����ن����و ت����ي����م واأن�����������ت ل����ه����م ����ص���م���اء 
ف�������اأب�������رز ف�������ص���ل���ه ح����ق����ا ع��ل��ي��ه��م 

ك���م���ا ب������رزت ل���ن���اظ���ره���ا ال�����ص��م��اء 
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ع��ل��ى ب�صري  ال�����ص��م��اء  ت��خ��ف��ى  وه����ل 
وه������ل ب���ال�������ص���م�������س ط���ال���ع���ة خ���ف���اء 

فلما اأن�صده اأمية هذا ال�صعر كانت عنده اجلرادتان, فقال لأمية: 
خذ اأيتهما �صئت. فاأخذ اإحداهما وان�صرف. فمر مبجل�س من جمال�س 
قري�س فالموه على اأخذها, وقالوا له: لقد لقيته علياًل, فلو رددتها اإليه, 
فاإن ال�صيخ يحتاج اإىل خدمتها, وكان ذلك اأقرب لك عنده واأكرث من كل 
حق �صمنه لك. فوقع الكالم من اأمية موقًعا وندم. فرجع اإليه لريدها 
عليه - فلما اأتاه بها, قال ابن جدعان: للملك اإمنا رددتها لأن قري�ًصا 
لموك على اأخذها. وو�صف لأمية ما قال القوم له فقال اأمية: واهلل ما 
اأخطاأت يا اأبا زهري! فقال عبداهلل: فما الذي قلت يف ذلك؟ فقال اأمية:

ح��ب��وت��ه اإن  لم������رئ  زي�����ن  ع����ط����اوؤك 
ي����ب����ذل وم������ا ك�����ل ال����ع����ط����اء ي���زي���ن 

ول���ي�������س ب�����ص��ني لم������رئ ب�����ذل وج��ه��ه 
ال�������ص���وؤال ي�صني ب��ع�����س  ك��م��ا  اإل���ي���ك 

فقال عبداهلل لأمية: خذ الأخرى. فاأخذهما جميًعا وخرج. فلما 
�صار اإىل القوم بهما اأن�صاأ يقول: 

وع����ن����دي  اأح�����ي�����ي�����ه  ل  ب�������ايل  وم�������ا 
م�����واه�����ب ي���ط���ل���ع���ن م�����ن ال���ن���ج���اد 

لأب���ي�������س م����ن ب���ن���ي ع���م���رو ب����ن ت��ي��م 
وه��������م ك����امل���������ص����رف����ي����ات احل��������داد 
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ل������ك������ل ق����ب����ي����ل����ة ه�����������اد وراأ��������������س 
واأن�������ت ال�����راأ������س ي���ق���دم ك����ل ه����ادي 

ع�����م�����اٍد اخل����ي����ف ق�����د ع���ل���م���ت م��ع��د 
ب���ال���ع���م���اِد  ي����رف����ع  ال����ب����ي����ت  واإن 

م���������ص����م����ع����ل  مب�������ك�������ة  داع  ل����������ه 
واأخ������������ر ف��������وق دارت������������ه ي����ن����ادي 

م����الء  ال���������ص����ي����زى  م�����ن  ردح  اإىل 
ل�����ب�����اب ال�������رب ي���ل���ب���ك ب���ال�������ص���ه���اد 

قطري بن الفجاءة

راأ�س  امل�صهور,  البطل  امل��ازين,  التميمي,  نعامة  اأب��و  الأم��ري,  هو 
اخلوارج, خرج زمن ابن الزبري, وهزم اجليو�س, وا�صتفحل بالوؤه.

جهز اإليه احلجاج جي�ًصا بعد جي�س, فيك�صرهم, وغلب على بالد 
ف�صيح  و�صعر  مبثلها,  ي�صمع  مل  و�صجاعة  م�صهودة,  وقائع  وله  فار�س, 

�صائر؛ فله:

���َع���اًع���ا اأق��������ول ل���ه���ا وق�����د ط������ارت ����صَ

م���ن الأب����ط����ال: وي���ح���ك ل���ن ت��راع��ي 

ف������اإن������ك ل������و ������ص�����األ�����ت ب�����ق�����اء ي����وم 

تطاعي  مل  ل���ك  ال����ذي  الأج�����ل  ع��ل��ى 
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امل������وت ����ص���رًبا  ف�������ص���رًبا يف جم�����ال 
ف����م����ا ن����ي����ل اخل�����ل�����ود مب�������ص���ت���ط���اِع 

ع���ز  ب������ث������وب  احل�������ي�������اة  ث���������وب  ول 
ف��ي��ط��وى ع���ن اأخ�����ى اخل���ن���ع ال�����رياِع 

����ص���ب���ي���ل امل����������وت غ�����اي�����ة ك������ل ح��ى 
وداع�����ي�����ة لأه�������ل الأر�����������س داع�����ي 

وي�������ص���اأم  ي����ه����رم  ي���ع���ت���ب���ط  وم������ن مل 

ان���ق���ط���اِع  اإىل  امل����ن����ون  وت�������ص���ل���م���ه 
ح����ي����اة  يف  خ�������ري  ل�����ل�����م�����رء  وم����������ا 

امل����ت����اِع  ����ص���ق���ط  م����ن  ع����د  م����ا  اإذا 
وا�صم الفجاءة: جعونة بن مازن. بقي قطري يحارب ب�صع ع�صرة 
�صنة, وي�صلم عليه باخلالفة. ا�صتوفى املربد يف "كامله" اأخباره اإىل اأن 
�صار حلربه �صفيان بن الأبرد الكلبي, فانت�صر عليه, وقتله. وقيل: عرث به 
الفر�س, فانك�صرت فخذه بطرب�صتان, فظفروا به, وحمل راأ�صه �صنة ت�صع 

و�صبعني اإىل احلجاج. وكان خطيًبا, بليًغا, كبري املحل, من اأفراد زمانه.

ملاذا تفر مني؟!

اإىل  �صاعًدا  كنت  قال:  ال�صويف  ثوابه  بن  حممد  بن  حممد  عن 
اأحدهما  و�صروالن,  دثار  وعلّي  ال�صتاء,  اأيام  باب حلوان يف  اجلبل يف 
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مبطن, والربد على غاية ما يكون من ال�صدة, فلقيني رجل عليه خرقتان 
ل يتوارى بغريهما, فعار�صته مراًرا, ويروغ مني, فقلت: لأي �صيء تفر 
من  علي  اأه��ون  كان  �صبًعا  �صبعون  لقيني  لو  فقال:  اأن��ا؟!  اأ�صبع  مني؟! 
لقائك! فقلت: اأنا اأمر كذا, واأنت مت�صي كذا, قل يل �صيًئا ومر يف ودائع 

اهلل! فقال يل: ت�صمع . فقلت: نعم. فاأن�صاأ يقول:
ال����ن����ف���������س   ع�������������دت  م����������ا  اإذا 

ع������������ن احل���������������ق زج��������رن��������اه��������ا 
وم�����������ن م�������ال�������ت ع������ل������ى ال�����دن�����ي�����ا

ع���������ن الأخ��������������������رى م����ن����ع����ن����اه����ا
ت��������خ��������ادع��������ن��������ا ون������خ������دع������ه������ا

وب��������ال�����������������ص��������رب غ�����ل�����ب�����ن�����اه�����ا
ل�������ه�������ا خ��������������وف م�����������ن ال�����ف�����ق�����ر

اأن������خ������ن������اه������ا ال�������ف�������ق�������ر  ويف 
� وقد  اأو خم�صة   � اأيام  اإبراهيم بن �صيبان بعد اأربعة  قال: فجئت 
لقيت؟  من  ق��ال:  عليه  دخلت  فلما  ال��دث��ار,  من  علي  ما  جميع  فرقت 
من  خ��رج  اليوم  ذل��ك  يف  الب�صطامي,  حممد  اأب��و  فقال:  ل��ه,  فو�صفت 

عندنا, اأي �صيء جرى بينك وبينه؟
فحدثته, فاأمر ابنه فكتبها.
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العيادة الطبية

ال�شحة تاج على روؤو�ض الأ�شحاء ل يعرفه اإل املر�شى، هذه احلقيقة 
التي يعرفها اجلميع ينبغي اأن تدفعنا باجتاه العناية واملحافظة على �شحتنا 

و�شحة اأبنائنا واملجتمع ككل.
املجتمع هو اجلهل  ال�شارية يف  الأمرا�ض  الكثري من  �شبب  يكون  قد 
باأب�شط املعلومات واحلقائق الطبية، التي من الإمكان اأن نتعلمها واأن نتقنها، 
ومن ثم نحاول الوقاية من خالها؛ وبذلك ن�شمن - باإذن اهلل - اأننا نفعل 

الأ�شباب التي اأمرنا اهلل بها.. ثم نتوكل عليه.
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كلنا موؤمنون باملر�ض، لكن ل بد من فعل الأ�شباب للوقاية، ولي�ض اأكرب 
نتعلم ونتدرب، بحيث يكون عندنا ثقافة طبية متكننا من  اأن  واأف�شل من 
الوقاية من الأمرا�ض قبل وقوعها، اأو كيفية التعامل معها يف حال وقوعها 

- ل قدر اهلل - .
موا�شيعها  وانتقينا  اأه��م��ي��ة،  الأك���رث  الفقرة  ه��ذه  بعمل  قمنا  ل���ذا.. 
العام  بداية  ا يف  والركيز عليها، خ�شو�شً الهتمام  بد من  وك��ان ل  بعناية، 
الدرا�شي؛ حتى يت�شنى جلميع الطاب تطبيق الن�شائح الطبية من بداية 

العام الدرا�شي، وي�شتمرون عليها فيما بعد -باإذن اهلل -.
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عالج النفعالت

تخربنا الإح�صاءات باأنه ميوت اأكرث من )3٠٠( األف اإن�صان كل 
عام يف الوليات املتحدة الأمريكية فقط. وهوؤلء ميوتون موًتا مفاجًئا 
ال�صببان  هما  والنفعال  الغ�صب  اأن  الأبحاث  وتوؤكد  القلبية.  باجللطة 

الرئي�صان يف الكثري من اأمرا�س القلب و�صغط الدم والتوتر النف�صي.
ولكن كيف يقرتح العلماء عالج هذه امل�صكلة التي هي من اأ�صعب 
التاأمل  اأهمية  يوؤكدون  اإنهم  تقريًبا؟  اإن�صان  كل  يعانيها  التي  امل�صاكل 
الغ�صب  م�صدر  عن  البتعاد  اأهمية  اأحياًنا  وي��وؤك��دون  وال���ص��رتخ��اء 
بالتدريب  يكون  الغ�صب  عالج  اأن  يرى  الباحثني  وبع�س  والنفعالت, 

على األ تغ�صب!
ولكنني وجدُت كتاب اهلل – تعاىل - قد �صبق هوؤلء العلماء اإىل 
دقات  تت�صرع  يغ�صب  اإن�صان  فكل  امل�صكلة,  لهذه  ع��الج  عن  احلديث 
جتعل  اأن  اأهمية  القراآن  يوؤكد  ولذلك  لديه,  الدم  �صغط  وي��زداد  قلبه 
قلبك مرتاًحا ومطمئًنا وتبعد عنه اأي قلق اأو توتر اأو ت�صرع يف دقاته اأو 
ازدياد يف كمية الدم التي ي�صخها القلب.. لكن كيف نح�صل على هذا 

الطمئنان؟
اأو  غا�صًبا  اأو  منفعاًل  كنَت  فمهما  ال�صهولة,  غاية  يف  اأم��ر  اإن��ه 
اأن تذكر اهلل وت�صتح�صر عظمة اخلالق - تبارك وتعاىل  متوتًرا يكفي 
- فت�صت�صغر بذلك ال�صيء الذي انفعلت لأجله؛ ولذلك يقول تعاىل عن 

�صفة مهمة يجب اأن يتحلى بها كل موؤمن: زب مب ىب يب جت 
حتختمت ىت يتجث مث ىث يث رب )الرعد(.
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عالج اخلوف من امل�ستقبل

هنالك م�صكلة يعاين منها كل واحد منا تقريًبا, وهي اخلوف من 
"امل�صتقبل املادي" - اإن �صّح التعبري - وهي اأن يخاف اأحدنا اأن ُيف�صل 
من وظيفته فيجد نف�صه فجاأة دون اأي راتب اأو مال.. اأو يخاف اأحدنا اأن 
يخ�صر ما لديه من اأموال فينقلب من الغنى اإىل الفقر, اأو يخ�صى اأحدنا 
اأن تتناق�س الأموال بني يديه ب�صبب ارتفاع الأ�صعار اأو نق�صان الرزق اأو 

اخل�صارة يف جتارة ما.. وهكذا.
اإن هذه امل�صكلة يعانيها الكثري, وقد كنُت واحًدا من هوؤلء, واأتذكر 
عندما يقرتب موعد دفع اأجور املنزل الذي كنُت اأقيم فيه ول اأجد اأي 
مال معي, فكنُت اأعاين قلًقا وخوًفا من امل�صتقبل وكان هذا الأمر ي�صغل 
اأ�صتفيد  ل  اأم��ور  الوقت يف  من  الكثري  فاأخ�صر  وقتي,  من  كبرًيا  ج��زًءا 

منها, وهي التفكري بامل�صكلة دون جدوى.
ولكن وب�صبب قراءتي لكتاب اهلل – - عز وجل - وتذّكري لكثري 
اأن اهلل هو من �صريزقني وهو من �صيحّل يل هذه  اآياته التي توؤكد  من 
بع�س  تاأتيني  الدفع  موعد  ياأتي  عندما  اأن��ه  النتيجة  فكانت  امل�صكلة؛ 
الأموال من طريق مل اأكن اأتوقعها, فاأجد امل�صكلة وقد ُحّلت, بل واأجد 
ا من املال, فاأحمد اهلل - تعاىل - واأنقلب من الإح�صا�س باخلوف  فائ�صً
من امل�صتقبل اإىل الإح�صا�س باأنه ل توجد اأية م�صكلة م�صتقبلية؛ لأن اهلل 
هو من �صريزقني, فلم اأعد اأفكر كثرًيا بالأ�صباب؛ لأن امل�صبب - �صبحانه 

وتعاىل - موجود.
لأ�صتثمره يف قراءة  الفّعال  الوقت  الكثري من  اأ�صبح لدي  وهكذا 
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القراآن اأو الطالع على جديد العلم اأو الكتابة والتاأليف؛ ولذلك اأن�صحك 
 اأخي القارئ كلما مررت مب�صكلة من هذا النوع اأن تتذكر قوله تعاىل: 

ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  زب 
ھ رب  )العنكبوت(.

ال�سغط النف�سي وال�سرب

توؤكد الدرا�صات الطبية والنف�صية الأثر الكبري لل�صغوط النف�صية 
التي يتعر�س لها الإن�صان على اأداء جهازه املناعي؛ فقد ك�صفت درا�صة 
ن�صرت يف جملة )وقائع الأكادميية الوطنية للعلوم( واأثبت فيها العلماء 
تعاين  كانت  اإذا  املبكر  للهرم  تتعر�س  املراأة  لدى  املناعية  اخلاليا  اأن 

�صغوطات نف�صية عالية.
هذه النتيجة ت�صيف بعًدا جديًدا لتاأثريات ال�صغط النف�صي التي 
كانت تنح�صر �صابًقا يف التاأثريات الف�صيولوجية, طاملا اأن هناك تاأثرًيا 
وا�صًحا يف اجلهاز املناعي الداخلي للج�صم. وقد ركزت الدرا�صة على 
"التيلومريز" املوجودة يف املورثات خلاليا مناعية حمددة لدى )٥٨( 

امراأة ترتاوح اأعمارهن ما بني )2٠ و٥٠( �صنة.
ويقوم "التيلومريز" بتغليف نهايات الكرومو�صومات والتقليل من 
اأ�صغر قيمة  اإىل  للعمر, فعندما ت�صل  تعد مقيا�ًصا  التي  اإنتاج اخلاليا 

للخاليا تتوقف عن الإنتاج.
وقد خل�صت الدرا�صة اإىل اأن التيلومريات يف اخلاليا عند الن�صاء 
املعر�صات لالنفعال اأو ال�صد النف�صي قلَّت ن�صبة احلياة عندهن )1٠( 
النف�صي  فال�صغط  ال�صغوطات.  لتلك  يتعر�صن  ل  اللواتي  عن  �صنوات 
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املناعية, كما  واأهمها اخلاليا  املزمن يق�صر من عمر خاليا اجل�صم, 
تقول الباحثة "اإلي�صا اإيبيا" من جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو. 
وذكر الباحثون, اأن الآلية احلقيقية التي تربط بني العقل واخلاليا ما 
زالت جمهولة, و�صي�صتمر الباحثون يف العمل ملعرفة ما اإذا كان هناك 

اأنواع اأخرى من اخلاليا قد تتاأثر بال�صد النف�صي.

ال�سغط النف�سي والنوبة القلبية

النف�صية  ال�صدة  اأن  ي��وؤي��د  علمًيا  دل��ي��اًل  ج��دي��دة  درا���ص��ة  قدمت 
اأمل  ح��دوث  على  حتر�صا  اأن  ميكن  ال�صديدتني,  واجل�صدية  العاطفية 
يف ال�صدر والأزمات القلبية لدى العديد من الأ�صخا�س, خا�صة قليلي 
الباحثون  راج��ع  وق��د  عالية.  اخلطورة  عوامل  لديهم  ومم��ن  احلركة 
اأن اجلهد  اإثباًتا على  درا�صات عدة ن�صرت حول هذا املو�صوع ووجدوا 
الفيزيائي وال�صدة العاطفية والغ�صب والنفعال ال�صديد, كلها حتر�س 
على ظهور تلك الأعرا�س, م�صاًفا اإليها توقف القلب املفاجئ لدى من 
ترتفع لديهم ن�صبة عوامل اخلطورة. وقد تبداأ الأعرا�س خالل �صاعة 
اأو �صاعتني من التعر�س لالنفعال, ويقول الباحثون اإنهم بداأوا يفهمون 

الآليات التي يحدث فيها ذلك التحري�س. 
"الطب  جملة  يف  ن�صرت  التي  الدرا�صة  هذه  يف  الباحثون  ي�صع 
حالة  رمبا  خارجي,  عامل  اأنه  على  املحر�س  للعامل  النف�صي" تعريًفا 
نف�صية, اأو انفعال ما, قد ينجم منه تبدلت تقود مبا�صرة اإىل اأزمة قلبية 
وغريها. وت�صمنت الدرا�صة مراجعة وا�صعة للعديد من الدرا�صات التي 
�صبق ون�صرت خالل الأعوام ما بني )1٩٧٠ و2٠٠4( حول املحر�صات 
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ال�صلوكية والعاطفية, واأثبتت وجود حالت عديدة من الأمرا�س الواردة 
اأعاله, تالية للكوارث الطبيعية واحلروب واملنا�صبات الريا�صية.

�صدري  اأمل  بحدوث  ترتبط  قد  التي  الأخ��رى  املحّر�صة  العوامل 
الكحول,  �صرب  يف  الإف���راط  اجلن�صي,  الن�صاط  ت�صمل  ق��د  مفاجئ 
اإىل  حتتاج  جميعها  اأنها  اإل  د�صمة,  وجبة  تناول  النوم,  ا�صطرابات 

درا�صات اأو�صع لإثباتها.

طنني الأذن

قد ي�صكو بع�صهم من طنني يف الأذن, وهو اإما حاد, اأو مزمن, اأي: 
اإما جديد زائل اأو قدمي.

ففي احلالة الأوىل يزول من نف�صه بزوال ال�صبب الذي اأحدثه.
اأو من احتقان يف  ال�صمعي,  الغ�صاء  الدوي توتر  وال�صبب يف هذا 

الدماغ. 
املعاجلة: 

ملعاجلة طنني الأذن يجب مراعاة القواعد التالية: 
العمل,  يف  الإف���راط  وع��ن  النفعالت,  عن  املري�س  ميتنع  اأوًل: 

ا يف حالة من يكون عنده ثقل ال�صمع. خ�صو�صً
ثانًيا: يجب عليه اأن يعتني بتنظيم اأوقات النوم وق�صاء احلاجة.

ثالًثا: اأن يكرث اجلري وامل�صي حايف القدمني, اإن اأمكن.
وبهذه الو�صيلة ي�صفى الإن�صان من احتقان الراأ�س الذي �صبب له 

الدوي يف الأذن.
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تياًرا  اأن ي�صلط على رجليه كل يوم  وغري ذلك ي�صتطيع امل�صاب 
من البخار مدة )3٠( اإىل )4٥( دقيقة, ويتبع ذلك ج�صمه باملاء الذي 
درجته )1٨( ريومور. اأو دلك رجله باملاء العادي, واأن ل يكون الغذاء 

مهيًجا, واأن يداوم على ذلك زمًنا طوياًل.
واإذا كان ال�صبب يف ثقل الأذن تراكم الأو�صاخ فيها, فيعالج بو�صع 
قليل من نقط اللوز احللو يف الأذن, ويف�صل اأن يكون دفيًئا, ويدفاأ بغمر 
زجاجته يف املاء املغلي, ثم ت�صد الأذن بقطعة من القطن م�صبحة بذلك 

الزيت, ثم ا�صتخراج الأو�صاخ باإ�صبع اأو �صبهه.
وقد �صاهدت اأن كثرًيا من اأحوال ثقل ال�صمع وال�صمم قد �صفيت 

بهذه الو�صيلة الب�صيطة.
ولكن ملا كان ال�صماخ بعد تعريه من هذه الأو�صاخ يتعر�س للهواء, 
فيخ�صى اأن ي�صيبه برد؛ ولذلك يح�صن اأن يو�صع على فتحة الأذن قطعة 

من القطن اأياًما قليلة.

الإ�سعافات الأولية

التي جتري  الأوىل  العالجية  الإج��راءات  هي  الأولية  الإ�صعافات 
ب�صفة عاجلة لإ�صعاف امل�صابني يف احلوادث اأو باأمرا�س حادة �صريعة. 
اأو  امل�صاب,  اأو  املري�س  اإنقاذ  بق�صد  الإ�صعافات  هذه  وجت��ري 

متهيًدا وحت�صرًيا للعالج الدائم بوا�صطة الأطباء اأو اجلراحني. 
لأي مري�س  الأولية  الإ�صعافات  باإجراء  يقوم  ويجب على كل من 
اإملاًما تاًما و�صحيًحا باأعرا�س كل احلالت  اأن يكون ملًما  اأية بيئة  ويف 

الطارئة اأو العاجلة املهمة. 
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وكذلك بطرق عالجها, ال�صريع, مثل حالت اجلروح, وا�صتعمال 
الأرب���ط���ة, وط���رق اإي��ق��اف ال��ن��زف بكل اأن���واع���ه, وال��ك�����ص��ور, واخل��ل��و, 
وحالت  املخية,  اأو  القلبية,  وال�صكتة  الإغماء,  وح��الت  والر�صو�س, 
اأو من العقاقري ال�صامة,  احلروق, وحالت الت�صمم من الأكل الفا�صد, 
وحالت النتحار, اأو �صرب املواد الكيماوية عن طريق اخلطاأ, وحالت 

�صربة ال�صم�س, والغرق, والختناق. 
وكذلك يجب اأن يلم امل�صعف بطرق ا�صتعمال التنف�س ال�صطناعي 

ا�صتعماًل مفيًدا. 

هل تعلم .. يف الأمرا�س؟

اأدي�صون؟  توما�س  اإىل  ن�صبة  اأدي�صون  مر�س  • اأن 
برايت؟  ريت�صارد  اإىل  ن�صبة  برايت  مر�س  • واأن 

بريل؟  اأدوين  ناتان  اإىل  ن�صبة  بريل  مر�س  • واأن 
• واأن مر�س العامل اآلف الأمرا�س التي نعرفها والتي ل نعرفها؟ 

املفا�صل؟  كداء  مزمنة  تكون  الأمرا�س  بع�س  • واأن 
كالإنفلونزا؟  حادة  تكون  الأمرا�س  بع�س  • واأن 

بالوراثة؟  تاأتي  الأمرا�س  بع�س  • واأن 
مر�س  انت�صار  اإىل  ي�صبب  قد  اجلو  يف  النووي  الإ�صعاع  واأن   •

ال�صرطان؟ 
اأن  ميكن  كالر�صا�س  الكيماوية  املواد  من  الهواء  تلوث  واأن   •

يوؤثر على ال�صحة؟ 
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عدوى  ت�صبب  قد  املجاري  من  امللوثة  املياه  يف  ال�صباحة  • واأن 
خطرية مثل التيفوئيد, والكولريا, ومر�س الكبد؟ 

هذه الأعرا�س الع�سرة ل تهملها

تْعرُف اأّن الإ�صارات والأعرا�س الوا�صحة من اأمل �صدر, اأمل بطني 
الفورية,  الطبية  لالإ�صعافات  عموًما  جيد  �صبب  مف�صر,  غري  نزف  اأو 
ولكن يجب عليك األ تهمل اأًيا من الأعرا�س التالية عندما تتعر�س لها, 
ت�صت�صري طبيبك يف  بها منقًذا حلياتك حني  اهتمامك  يكون  حيث قد 

وقت مبكر.
لذا.. ل تتجاهل اأًيا من الإ�صارات ال�)1٠( التالية؛ فهي دائًما قْد 

ُت�صري اإىل م�صكلة �صحية مهددة للحياة:

1. نق�س الوزن غري املف�صر:
عندما جتد اأن وزنك ينق�س دون خ�صوعك لربنامج غذائي معني 

لإنقا�س وزنك.

2. احلرارة امل�صتمرة:
فاإذا كان جهاز املناعة لديك طبيعًيا واأنت ل َتخ�صُع لأي عالج, 
احل��رارة  ارتفاع  ا�صتمرار  ف��اإن  لل�صرطاِن,  الكيماوي  العالج  مثل 
فهذا  الأ�صبوع,  على  تزيد  ملدة  مئوية  درجة   )3٧( من  اأكرث  لديك 
ال�صبب  ملعرفة  ممكن  وق��ت  باأ�صرع  طبيبك  مراجعة  منك  يتطلب 

لذلك.  املوؤدي 
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3. �صيق التنّف�س:
�صيق  اأو  الأن��ف  بعد  ما   - التنف�س  على  ق��ادر  غري  باأنك  ال�صعور 
التنّف�س الذي يلي القيام ببع�س التمارين اخلفيفة - ميكن اأن ي�صري اإىل 
م�صكلة �صحية خمباأة, فعندما جتد نف�صك غري قادر على احل�صول على 
نف�صك اأو باأّنك تلهث طلًبا للهواء اأو تتنّف�س ب�صعوبة, عندها قد تكون 
يف حاجة اإىل عناية طبية طارئة.. فعند �صعورك ب�صيق التنف�س هذا من 

روري اأن تراجع طبيًبا من دون تاأخري. ال�صّ

4. تغيريات غري مف�صرة يف عادات االأمعاء:
راجع طبيبك اإذا ظهر عندك اأّي من التايل:

1- اإ�صهال حاّد دام اأكرث من يومني.
2- اإ�صهال معتدل ا�صتمر اأكرث اأ�صبوع.

3- اإم�صاك دام لأكرث من اأ�صبوعني.
4- اإحلاح غري مف�صر يدعوك للذهاب اإىل املرحا�س مرات عدة 

يف اليوم.
٥- اإ�صهال دموي.

6- التربز الأ�صود اأو بلون القطران.

5. ظهور تغريات يف احلالة العقلية:
يجب اإجراء تقييم طبي فوري اإذا وجد اأيًّا مما ياأتي:

1- وجود ت�صّو�س يف التفكري مفاجئ اأو تدريجي.
2- ا�صطراب يف التوجه.
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3- �صلوك عدواين مفاجئ.
4- هلو�صة يف �صخ�س ما, مل تكن موجودة عنده �صابًقا.

ا اإذا كان  6. ال�صداع احلاّد اجلديد اأو االأكر �صدة، خ�صو�صً
عمللرك يزيد عن الل)50( �صنة، حتتاج اإىل عناية طبية عاجلة 

اإذا كان لديك:
�صالبة  بحرارة,  م�صحوب  �صداع  اأي  اأو  وح��اّد,  مفاجئ  �صداع 
نقرة, ت�صوي�س عقلي, طفح جلدي, ا�صطرابات يف الروؤية, اختالج, ح�س 
خدر ومنل, �صعوبات يف الكالم, م�ص�س يف فروة الراأ�س اأو اأمل بامل�صغ, 

اأو ال�صداع الذي يظهر اأو يتفاقم بعد اإجراء جراحة الراأ�س.

7. فقللدان الروؤية خالل فرتة ق�صرية، اأو ا�صطراب القدرة 
على الكالم، اأو ا�صطراب يف احلركة:

8. ال�صعور املفاجئ بوم�صات ال�صوء:
الإح�صا�س املفاجئ بالإ�صاءة املتوهجة قد ي�صري اإىل بداية حدوث 
الفورية قد  العناية الطبية  ال�صبكية. ويف هذه احلالة فاإن  انف�صال يف 

تنقذ العني امل�صابة من العمى. 

ا: 9. االإح�صا�س بال�صبع بعد االأكل القليل جدًّ
الإح�صا�س بال�صبع بعد تناول كمية من الطعام اأقل من طبيعية مع 
حدوث اأعرا�س غثيان اأو قيء لفرتة تزيد عن الأ�صبوع قد تكون عالمة 

اإنذار تدعوك ملراجعة طبيبك.
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10. املف�صل املنتفخ االأحمر اأو احلار:
املف�صل  ال��ت��ه��اب��ات  ت��الح��ظ يف  ال��ت��ح��ذي��ري��ة  الإ����ص���ارات  ه���ذه 
على  للحفاظ  وذلك  اإ�صعافية؛  طبية  عناية  تتطّلب  حيث  اجلرثومية, 
انت�صار هذه اجلراثيم  وملنع  التخريب من قبل اجلراثيم,  املف�صل من 

اإىل اأماكن اأخرى. 

ن�سائح يجب اتباعها عند تناول وجبة د�سمة

امل�صي  لأن  الطعام؛  تناول  بعد  امل�صي  ريا�صة  ممار�صة  عدم   -1
التي مت  الغذاء من الأطعمة  ا�صتخال�س  اله�صمي عن  �صيعطل اجلهاز 

تناولها. 
2� جتنب النوم بعد الأكل مبا�صرة؛ لأن ذلك يعطل عملية ه�صم 

الطعام ب�صكل جيد؛ مما يوؤدي اإىل عدوى معوية اأو التهاب معوي. 
3� عدم ال�صباحة بعد الأكل؛ لأن ذلك يوؤدي اإىل ارتفاع تدفق الدم 
لليدين والأرجل, وبالتايل يقل تدفق الدم يف مناطق كثرية يف اجل�صم. 

4� عدم تناول ال�صاي اأو القهوة بعد الأكل مبا�صرة.
الأكل  تناول  بعد  واح��دة  �صيجارة  لأن  التدخني؛  عن  البتعاد   �٥
تعادل تدخني ع�صر �صجائر يف الأوقات الأخرى؛ لذلك ن�صبة ال�صرطان 

اأكرث يف حالة التدخني بعد الأكل مبا�صرة.
6� عدم تناول الفواكه بعد الأكل مبا�صرة؛ لأنها ت�صبب انتفاًخا يف 
البطن بالهواء؛ لذا.. يجب احلذر واأخذ احليطة يف عدم تناول الفواكه 

قبل م�صي �صاعة اأو �صاعتني من الأكل اأو قبل الوجبة الغذائية ب�صاعة. 
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٧� تناول الأع�صاب مهدئة للمعدة مثل النعناع.
٨- حماولة ال�صرتخاء قلياًل.

٩- يف حالة ممار�صة ريا�صة تكون بعد الأكل ب�صاعتني على الأقل.
1٠� عدم تناول احللويات التي قد تزيد من حالة النتفاخ باملعدة 

نتيجة ثقل املواد املتناولة بعد تناول وجبة د�صمة.

عالج ا�سفرار الأ�سنان

كما يختلف النا�س يف لون ب�صرتهم و�صعرهم ولون عيونهم فاإنهم 
ا  بيا�صً اأكرث  الأ�صنان  بع�س  فتكون  كذلك,  اأ�صنانهم  لون  يف  يختلفون 
وبع�صها ت�صتد �صفرته عن غريه, منا من تظل اأ�صنانه بي�صاء حتى مع 

التقدم يف ال�صن, ومنا كلما تقدم تغريت اأ�صنانه.
ولتغري لون ال�صن اأ�صباب عدة, وتنق�صم اإىل ق�صمني:

الق�صم االأول )ال�صطحي(:
وهو ناجت من:

1- �صرب القهوة اأو ال�صاي.
2- ا�صتخدام ال�صجائر ملا حتويه من مادة التبغ.

3- بع�س الأطعمة التي تعمل على �صبغ وتلوين الأ�صنان.
4- جتمع الكال�صيوم حول ال�صن مبا يعرف التكل�صات. 

الق�صم الثاين )الداخلي(:
وهو ناجت من:

1- الإ�صابات.
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مبكرة  ���ص��ن  يف  احل��ي��وي��ة  امل�������ص���ادات  ب��ع�����س  ا���ص��ت��خ��دام   -2
كالترتا�صيكلني.

3- الأمرا�س.
4- التقدم يف ال�صن.

٥- ال�صتخدام الزائد ملادة الفلورايد.

اللعللالج:
1- ا�صتخدام ال�صواك. 

الأقل  على  به  ين�صح  جيد  اأ�صنان  مبعجون  الأ�صنان  تنظيف   -2
مرتني يومًيا: �صباًحا وم�صاَءً . 

تبيي�س  على  ي�صاعد  فهو  الفراولة  ع�صري  تناول  من  الإكثار   -3
الأ�صنان. 

4- تدعك الأ�صنان بع�صري الليمون على قطعة قطن.. ويكرر ذلك 
يومًيا حتى يختفي الإ�صفرار.

)يتم  ال�صوديوم  بيكربونات  مب��ادة  امل�صفرة  الأ�صنان  دعك   �٥
لأن ذلك  ا�صتخدامها؛  الإفراط يف  ال�صيدلية(, مع عدم  �صراوؤها من 

يوؤثر يف �صالمة اللثة والأ�صنان. 
6- توؤخذ قطعة خبز تو�صت اأو بق�صماط وحترق متاًما على النار, 
بن�صف  الرماد  هذا  يخلط  ثم  رم��اد,  اإىل  تتحول  حتى  جيًدا  وتطحن 
ملعقة ع�صل, ويدعك بالأ�صنان, تكرر العملية و�صتالحظ نتيجة باهرة.

ثم  جيًدا,  الفحم  بطحن  وذلك  الفحم,  م�صحوق  ا�صتخدام   -٧
يدعك به ال�صن, وقدمًيا كانت ت�صتخدم هذه الطريقة لتنظيف الأ�صنان 
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الفحم  ا�صتخدام  بعد  جيًدا  اأ�صنانكم  تغ�صلوا  اأن  تن�صوا  ل  وتبيي�صها. 
لإزالة تر�صباته.

مالحظة:
الع�صل مفيد لبيا�س الأ�صنان, ومع ذلك يجب ا�صتخدام معجون 

الأ�صنان بعد الع�صل؛ لأنه ي�صبب الت�صو�س.

درا�سة علمية توؤكد اأن الغ�سب قد يق�سر العمر

تقول درا�صة: اإن الإح�صا�س بالغ�صب ال�صديد خطر قد يهدد حياة 
من لهم قابلية لالإ�صابة مب�صاكل القلب, ويعانون عدم انتظام نب�صاته. 
"ييل" يف ولية كونتيكت,  "د. را�صيل لمربت" من جامعة  فقد قامت 
وفريق البحث, بدرا�صة )62( م�صاًبا باأمرا�س القلب واآخرين زرعت 
لهم اأجهزة متابعة لكهرباء القلب ت�صتطيع ر�صد ال�صطرابات اخلطرة 
واإعطاء �صدمة كهربية لإعادة �صربات القلب اإىل منطها الطبيعي, يف 

حالة عدم انتظامها.
وقد اأظهرت درا�صات اأخرى اأن الهزات الأر�صية, واحلروب وحتى 
والتي  القلبية,  بال�صكتة  الوفاة  معدلت  ترفع  قد  القدم  كرة  مباريات 
يتوقف فيها القلب عن �صخ الدم. وحول الدرا�صة التي ن�صرت يف دورية 
"كلية اأمرا�س القلب الأمريكية", قالت "لمربت": قطًعا عندما ن�صع 
املوت  فاإن حالت  متزايدة,  ال�صكان حتت �صغوط  من  كاملة  جمموعة 
املفاجئ �صتتزايد. بداأت درا�صتنا يف النظر حول التاأثري احلقيقي لهذا 

يف النظام الكهربائي للقلب.
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وقام املر�صى امل�صاركون يف الدرا�صة بتذكر م�صهد اأثار غ�صبهم 
الكهربي يف  ال�صتقرار  قيا�س عدم  على  الباحثون  فيما عكف  موؤخًرا, 
وقد  املر�صى,  اإثارة غ�صب  تعمد  الفريق  "لمربت" اإن  وقالت  القلب. 
وجدنا اأن الغ�صب زاد من ا�صطراب كهرباء القلب لدى هوؤلء املر�صى. 
والذين تعر�صوا لأعلى م�صتوى من ال�صطراب يف كهرباء القلب جراء 
اإ�صابتهم بعدم انتظام نب�صات القلب, يف  الغ�صب, ارتفعت احتمالت 
اأ�صاب الآخرين. وتابع العلماء  اأثناء فرتة املتابعة, بع�صرة اأ�صعاف ما 
قلبية  ل�صكتة  لحقا  تعر�س  منهم  اأي  لتحديد  اأع��وام  لثالثة  املر�صى 

واحتاج اإىل �صدمة من اأجهزة متابعة نظام كهرباء القلب. 
من هنا نتذكر عندما جاء رجل اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: اأو�صني, 
قال: »ل تغ�صب« فردد مراًرا قال: »ل تغ�صب« رواه البخاري. فال اأحد 
ي�صكك مبخاطر الغ�صب وتاأثرياته على القلب والدماغ واحلالة النف�صية 
�صفة  وهي  الأقوياء  �صفة  الغ�صب  كان  اجلاهلية  زمن  ويف  لالإن�صان, 
حممودة لديهم ت�صمى )حميَّة اجلاهلية(, وقد نهى النبي عن الغ�صب, 
بل كان ل يغ�صب اإل يف حالة واحدة, وهذا ما اأ�صميه الغ�صب الإيجابي 

وهو الغ�صب من اأجل اهلل تعاىل.
فقد كان النبي ل يغ�صب على اأمر من اأمور الدنيا اإل اأن ُتنتهك 
حرمة من حرمات اهلل فال يت�صاهل اأبًدا مع هذه الق�صية, وهذا النوع 
لك  ويهيئ  �صيكون معك  تعاىل  اهلل  لأن  الإن�صان؛  ي�صر  ل  الغ�صب  من 
اأ�صباب ال�صحة والعافية, فالإن�صان الذي يبتعد عن الفواح�س وعن �صرب 
اخلمر وعن التدخني وغري ذلك مما يغ�صب اهلل, ويغ�صب لغ�صب اهلل, 
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فاإنه بال �صك �صيكون ب�صحة اأف�صل ويكون بحالة نف�صية اأكرث ا�صتقراًرا, 
ن�صاأل اهلل تعاىل اأن يرزقنا ال�صرب.

الكركم يحمي الأطفال من �سرطان الدم

اأعلن مولكي ناجابهو�صان الأ�صتاذ باملركز الطبي بجامعة لويول 
يف �صيكاغو اأمام موؤمتر طبي اأن الكركم وهو من البهارات التي ت�صتخدم 
الأطفال من  للكاري قد يحمي  اآ�صيا كمادة رئي�صة  على نطاق كبري يف 
الإ�صابة ب�صرطان الدم, وقال مولكي:  اإن بع�س عوامل اخلطر املعروفة 
الأطفال هي  لدى  الدم  ب�صرطان  الإ�صابة  ن�صبة  ارتفاع  ت�صهم يف  التي 

تفاعل لكثري من العوامل  املرتبطة باأ�صلوب احلياة والبيئة.
ا�صتعداد  ولديهم  يولدون  الأطفال  بع�س  اأن  يف  العلماء  وي�صتبه 
لالإ�صابة باملر�س الذي يظهر غالًبا لدى الأطفال ممن ترتاوح اأعمارهم 
بني عام واأربعة اأعوام لكن اأعرا�صه ل تظهر عليهم اإل اإذا كان لديها 

حوافز بيئية.
وقال مولكي: اإن درا�صته تظهر اأن وجود الكركم واللون امل�صتخل�س 

منه يف الأ�صلوب الغذائي يخفف من اآثار بع�س هذه العوامل.
واأظهر هذا العامل وزمالوؤه اأن هذا النوع من البهارات يثبط ب�صكل 
قاطع تكاثر خاليا �صرطان الدم يف درا�صات خمربية, ويبدو اأنه يوفر 
احلماية من الأ�صرار الناجمة عن التدخني وعن تناول اأغذية م�صنعة.
وي�صار اإىل اأن معدلت الإ�صابة ب�صرطان الدم قد ازدادت ب�صكل 
مطرد على مدى الأعوام اخلم�صني املا�صية, لكن حدوثها يف اآ�صيا يقل 

كثرًيا عنه يف بالد الغرب.
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الأ�سنان املري�سة تتلف الرئتني

تو�صل باحثون اإىل اأن اإ�صابة الأ�صنان واللثة باأمرا�س رمبا يزيد 
من معاناة املر�صى بالرئة, وا�صتخل�س علماء جامعة بافالو الأمريكية 
من نتائج اأبحاث اأجروها, اأنه من الأهمية مبكان اأن يواظب امل�صابون 

باأمرا�س الرئة املزمنة, على غ�صل الأ�صنان والعناية بالفم.
ا  �صخ�صً  )13  ,٧٩2( عن  جمعها  معطيات  على  الفريق  واعتمد 
ال�صحية  اأح��وال��ه��م  ل��درا���ص��ة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأرج���اء  خمتلف  م��ن 
جملة  نتائجه  ن�صرت  بحث  يف  الباحثون  لحظ  وقد  تغذيتهم,  وكيفية 
"برييودنتولوجي" العملية املتخ�ص�صة, وجود عالقة وثيقة بني اأمرا�س 

اللثة والإ�صابات املزمنة يف اجلهاز التنف�صي.
وكان بحث �صابق قد اأ�صار اإىل اأن هناك �صلة ما بني اأمرا�س الفم 

والعديد من الأمرا�س املزمنة.
من  الباحثني  فريق  رئي�س  �صكانابييكو"  "فرانك  الدكتور  وقال 
ال�صحية  احلالة  بني  الرابطة  الآلية  بعد  تت�صح  مل  اإنه  بافالو:  جامعة 
اأن يعود ال�صبب اإىل  ح يف الوقت ذاته  اأنه رجَّ للفم ومر�س الرئة, غري 

بكرتيا تعي�س يف الفم.
البكرتيا  تت�صرب  اأن  املمكن  من  بييكو:  �صكانا  الدكتور  وق��ال 
الق�صبات  اأعلى  اإىل  تدخل  ثم  اللعاب  اإىل  بالأ�صنان  ع��ادة  امللت�صقة 
ال�صبيل مليكروبات  الهوائية, فتحدث تغيرًيا يف تلك املنطقة, ثم متهد 

اأخرى ت�صيب ال�صعب الهوائية بالعدوى. 
عوامل  مع  تت�صافر  ال�صحية  الفم  حالة  اأن  يبدو  قائاًل:  وم�صى 
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الرئة  م�صاكل  لتجعل  واحل�صا�صية,  الهواء  وملوثات  كالتدخني  اأخ��رى, 
تتفاقم.

عوامل تزيد من خطر الإ�سابة به�سا�سة العظام

العظام لدى  الإ�صابة به�صا�صة  التي تزيد من خطر  العوامل  من 
الرجال:

اأوًل: عوامل وراثية. تاريخ عائلي بالإ�صابة به�صا�صة عظام ال�صاللة 
العرقية.

ثانًيا: عوامل منط احلياة مثل:
- التدخني.

- تناول الكحول.
- عدم اإجراء التمارين الريا�صية.

ثالًثا: عوامل التغذية مثل:
- قلة الكال�صيوم.

- قلة فيتامني )د( وزيادة يف فيتامني )اأ( )اأكرث من 3٠٠٠ وحدة 
دولية اأو ٩٠٠ ميكروجرام يومًيا(.

- الإكثار من تناول الكفايني )ميكن تعوي�صه بكميات كافية من 
كال�صيوم الغذاء(.

ا احليوانية منها. - الإكثار من تناول الربوتينات, خ�صو�صً
رابًعا: عوامل هرمونية مثل:

- تدين م�صتوى التي�صتو�صتريون.
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- فرط ن�صاط الغدة الدرقية, اأو الغدد الكظرية.
- نق�س عوامل النمو.

- تقدم العمر.
- �صعف البنية, فقدان الوزن.

- الإ�صابة بالأمرا�س.
- م�صتويات مرتفعة من احلوام�س املينية يف الدم.

- اأمرا�س الكلى, الكبد, الرئة, املزمنة.
- ا�صطرابات معوية مزمنة.

- اأمرا�س خطرية )�صرطان النخاع, والغدة الليمفاوية(.
- الأدوية التي ت�صتخدم يف عالج �صرطان الربو�صتاتا.

- بع�س الأدوية لعالج الت�صنجات.
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حّدد �سخ�سيتك

نقع يف اخلطاأ يف  اآخ��ر، وحتى ل  اإىل  اإن�شان  ال�شخ�شيات من  تختلف 
التعامل من الأ�شخا�ض علينا التعرف على طرق التعامل مع هذه ال�شخ�شية 

اأو تلك.
ل����ذا.. و���ش��ع��ن��ا يف ه���ذه ال��ف��ق��رة ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات، م��ع ذك��ر 

خ�شائ�شها، وكيفية التعامل معها.
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كيف تتعامل مع النا�س ح�سب �سخ�سياتهم؟

- االإن�صان الودود ذو ال�صخ�صية الب�صيطة:
خ�صائ�صه:

- هادئ وب�صو�س وتتميز اأع�صابه بال�صرتخاء.
ا بنف�صه. - يثق بالنا�س ويثق اأي�صً

- يرغب يف �صماع الإطراء من الآخرين.
- طيب القلب ويرحب بزواره ومقبول من الآخرين.

- غري منظم ول يحافظ على املواعيد, ولي�س للزمن قيمة عنده.
- ح�صن املعاملة واملعا�صرة وكثري املزاح.

- لديه ال�صعور بالأمان.
- يتحا�صى احلديث حول العمل.

ا. - يرى نف�صه بخري والآخرين بخري اأي�صً
كيف تتعامل معه؟

- قابله باحرتام وحافظ على الإ�صغاء اجليد.
اخلروج  وعدم  املطروح  املو�صوع  يف  مناق�صته  على  املحافظة   -

عنه.
- حاول العمل على توجيه احلديث اإىل الهدف املن�صود.

- ت�صرف بجدية عند احلاجة.
- حاول املحافظة على املواعيد, واأفهمه مدى اأهمية الوقت. 



فيافي الفقرات الثقافية690

- االإن�صان اخل�صن:
خ�صائ�صه:

- قا�ٍس يف تعامله حتى اأنه يق�صو على نف�صه اأحياًنا.
- ل يحاول تفهم م�صاعر الآخرين؛ لأنه ل يثق بهم.

- يكرث من مقاطعة الآخرين بطريقة تظهر ت�صلبه براأيه.
- يحاول اأن يرتك لدى الآخرين انطباًعا باأهميته.

- مغرور يف نف�صه لدرجة اأن الآخرين ل يقبلونه.
- لديه القدرة على املناق�صة مع الت�صميم على وجهة نظره.

- يرى نف�صه اأنه بخري, لكن الآخرين لي�صوا بخري.
كيفية التعامل معه:

- اعمل على �صبط اأع�صابك واملحافظة على هدوئك.
- حاول اأن ت�صغي اإليه جيًدا.

- تاأكد من اأنك على ا�صتعداد تام للتعامل معه.
- ل حتاول اإثارته, بل جادله بالتي هي اأح�صن.

- حاول اأن ت�صتخدم معلوماته واأفكاره.
- كن حازًما عند تقدمي وجهة نظرك.

- اأفهمه اأن الإن�صان املحرتم على قدر احرتامه لالآخرين.
- ردد على م�صامعه الآيات والأحاديث املنا�صبة.

- ا�صتعمل معه اأ�صلوب: نعم .. ولكن.
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-ال�صخ�س املرتدد:
خ�صائ�صه:�

- يفتقر اإىل الثقة بنف�صه.
- تظهر عليه عالمات اخلجل والقلق.

- تت�صف مواقفه غالًبا بالرتدد.
- يجد �صعوبة يف اتخاذ القرار.
- ي�صيع و�صط البدائل العديدة.

- مييل اإىل العتماد على اللوائح والأنظمة.
- كثري الوعود ول يهتم بالوقت.

- يطلب املزيد من املعلومات والتاأكيدات.
- يرى نف�صه اأنه لي�س بخري والآخرون بخري.

كيف نتعامل معه؟
- حماولة زرع الثقة يف نف�صه.

- التخفيف من درجة القلق واخلجل باأ�صلوب الوالدية الراعية.
يف  التاأخري  م�صاوئ  له  واأظهر  القرارات,  اتخاذ  على  �صاعده   -

ذلك.
- اعمل على توفري نظام معلومات جيد لتزويده.

- اأعطه مزيًدا من التاأكيدات.
- اأفهمه اأن الرتدد ي�صر ب�صاحبه وبعالقته مع الآخرين.

- اأفهمه اأن الإن�صان يحرتم بثباته وقدرته على اتخاذ القرار.
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- ال�صخ�س الذي تت�صف ردود اأفعاله بالبطء والربود:
خ�صائ�صه:

- يتميز بالربود وي�صعب التفاهم معه.
- يتميز بدرجة عالية من الإ�صغاء ويتفهم املعلومات.

- ل يرغب يف العرتا�س على الأفكار املعرو�صة.
- يتهرب من الإجابة عن الأ�صئلة املوجهة اإليه.

- ل مييل اإىل الآخرين فهو غري عاطفي.
كيف نتعامل معه؟

- عاجله باأ�صلوبه من خالل اإ�صغائك اجليد.
- وجه اإليه الأ�صئلة املفتوحة التي حتتاج اإىل اإجابات مطولة.

- ا�صتخدم معه ال�صمت لتجربه على الإجابة.
- لتكن بطيًئا يف التعامل معه, ول تت�صرع يف خطواتك.

- اأظهر له الحرتام والود.

- ال�صخ�س الرثار:
خ�صائ�صه:

- كثري الكالم ويتحدث عن كل �صيء ويف كل �صيء.
- يعتقد اأنه مهم.

- ميكن مالحظة رغبته يف التعايل, اإل اأنه اأ�صعف مما تتوقع. 
- يتكلم يف كل �صيء با�صتثناء املو�صوع املطروح للبحث.
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- يقع يف الأخطاء العديدة.
- وا�صع اخليال ليثبت وجهة نظره.

كيف نتعامل معه؟
- قاطعه يف منت�صف حديثه وعندما يحاول ا�صتعادة اأنفا�صه, قل 

له: يا �صيد... األ�صنا بعيدين عن املو�صوع املتفق عليه؟
- اأثبت له اأهمية الوقت, واأنك حري�س عليه.

اإىل  بالنظر  وذلك  اأحاديثه,  لبع�س  مرتاح  غري  باأنك  اأ�صعره   -
�صاعتك.. وبالتنفيخ و.. اإلخ.

- ال�صخ�صية املعار�صة دائًما:
خ�صائ�صه:

- ل يبايل بالآخرين لدرجة اأنه يرتك اأثًرا �صيًئا لديهم.
- يفتقر اإىل الثقة؛ لذا جتده �صلبًيا يف طرح وجهات نظره.

- تقليدي ول تغريه الأفكار اجلديدة, وي�صعب حثه على ذلك.
- ل مكان للخيال عنده, �صخ�صية غري جمددة.

- عنيد, �صلب, ي�صع الكثري من العرتا�صات.
- يذكر كثرًيا تاريخه املا�صي.

ا ل روًحا. - يلتزم باللوائح والأنظمة املرعية ن�صً
- ل مييل للمخاطرة؛ خوًفا من الف�صل.

كيفية التعامل معه:
- التعرف على وجهة نظره من خالل مواقفنا الإيجابية معه.
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- تدعيم وجهة نظرك بالأدلة؛ للرد على اعرتا�صاته.
- اأكد له اأن لديك العديد من ال�صواهد التي توؤيد اأفكارك.

- عدم اإعطائه الفر�صة للمقاطعة.

- قدم اأفكارك اجلديدة بالتدريج.
- لتكن دائًما �صبوًرا يف تعاملك معه.

- ا�صتعمل اأ�صلوب: نعم.. ولكن.

- ال�صخ�س مدعي املعرفة:
خ�صائ�صه:

- ل ي�صدق كالم الآخرين ويبدي دائًما اعرتا�صه.
- متعاٍل ويحب ال�صيطرة الكالمية ومييل اإىل ال�صخرية.

- عنيد, راف�س, ومتم�صك براأيه.
- يفتخر ويتحدث عن نف�صه طيلة لوقت.

- �صكاك, ويرتاب بدوافع الآخرين.
- يحاول اأن يعلمك حتى عن عملك اأنت.

كيف نتعامل معه؟
- متا�صك اأع�صابك وحافظ على هدوئك التام.

- تقبل تعليقاته, لكن عليك اأن تثابر يف عر�س وجهة نظرك.
- اجلاأ يف مرحلة ما اإىل الإطراء واملدح.

- اخرت الوقت املنا�صب ملقاطعته يف موا�صيع معينة.
- لتكن واقعًيا معه دائًما.
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- ل تفكر يف النتقام منه اأبًدا.
- ا�صتعمل اأ�صلوب: نعم.. ولكن.

ال�صخ�س اخلجول:
خ�صائ�صه:

- يفتقد اإىل الثقة يف نف�صه.
- من ال�صهولة اإرباكه.

- متحفظ ويتبدل لونه لأقل موؤثر.
- يحاول الختباء خلف الآخرين.

- يت�صف �صلوكه عامة بالف�صل يف حياته العلمية واخلا�صة.
كيف نتعامل معه؟

- اأطلب منه تقدمي وجهة نظره.
- قل له: اإن الإن�صان يحرتم معلوماته, ويجب اإظهارها لال�صتفادة 

منها.
- حاول اأن تعمل على زيادة ثقته بنف�صه, وذلك بو�صعه يف مواقف 

م�صمون جناحها.
- ل تقدم اإليه البدائل, وحاول اأن تعطيه احلل ليثبت عليه.

- ال�صخ�س العنيد:
خ�صائ�صه:

-يتجاهل وجهة نظرك ول يرغب يف ال�صتماع اإليها.
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-يرف�س احلقائق الثابتة ليظهر درجة عناده.
-�صلب, قا�ٍس يف تعامله.

-لي�س لديه احرتام لالآخرين ويحاول النيل منهم.
كيف نتعامل معه؟

- اأ�صرك الآخرين معك لكي توّحد الراأي اأمام وجهة نظره.
- اطلب منه قبول وجهة نظر الآخرين ملدة ق�صرية؛ لكي تتو�صلوا 

اإىل اتفاق.
- اأخربه باأنك �صتكون �صعيًدا لدرا�صة وجهة نظره فيما بعد.

- ا�صتعمل اأ�صلوب :نعم.. ولكن.

ال�صخ�س املفكر االإيجابي:
خ�صائ�صه:

- يت�صف مبواقفه الإيجابية اجلادة املعقولة.
- متحم�س, ذكي, يهتم بالنتائج.

- مفاو�س جيد ويوجه الأ�صئلة البناءة.
- يعرت�س باأ�صلوب لبق مقبول.

- ي�صغى اإ�صغاًء جيًدا.
- واقعي ويتخذ قراراته بهدوء وعقالنية.

كيف نتعامل معه؟
- ليكن تعاملك معه اإيجاًبا مبنهج نا�صج.

- اتبع الت�صل�صل املنطقي يف اأحاديثك معه.
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- ل تاأخذ كل ما يطرحه ق�صايا م�صلم بها.
- كن اأميًنا يف تعاملك معه.

- تقبل حتدياته وا�صتجب لها بفعالية.

- ال�صخ�س املتعايل:
خ�صائ�صه:

- يعتقد اأن مكانه و�صط املجموعة ل ميثل املكانة التي ي�صتحقها, 
واأن ذلك ميثل م�صتوى اأقل بكثري مما ي�صتحق.

- يحاول ت�صيد ال�صلبيات لدى الآخرين, ويحاول اإي�صالهم اإىل 
املواقف احلرجة.

- يعامل الآخرين بتعاٍل؛ لعتقاده اأنه فوق اجلميع.
كيف نتعامل معه؟

- ل حتاول ا�صتخدام ال�صوؤال املفتوح معه؛ لأنه ينتظر ذلك ليحاول 
اإثبات اأن لديه املعلومات املتخ�ص�صة حول املو�صوع املطروح اأكرث بكثري 
حاّلل  هو  اأنه  اإليه  املفتوح  ال�صوؤال  توجيه  عند  ي�صعر  لأنه  لديك؛  مما 

امل�صاكل, واأن راأيك ل ميثل اأية قيمة بالن�صبة له.
اإنك فعاًل على حق,  اأ�صلوب: نعم.. ولكن, مثال:  - ا�صتعمل معه 

لكن لو فكرت معي يف...

- ال�صخ�س كثري املطالب:
خ�صائ�صه:

- �صعب املرا�س, لكنه لي�س من ال�صاكني اأو الغ�صبانني.
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- ي�صعب التعامل معه بكرثة املطالب.
- يحرجك باإحلاحه لأن توؤدي له خدمة عند �صفره مثاًل.

كيف نتعامل معه؟
طلبه  يف  �صتفكر  باأنك  اأخ��ربه  والت�صويف:  باملراوغة  -عاجله 
بها �صتخربه,  اأن تفكر فعاًل  ت�صتطيع  �صاأنه لحًقا, وعندما  وحتدثه يف 
قل له: اإنني مرتبط مبواعيد كثرية, اأرجو األ تتواَن يف الت�صال بي مرة 

ثانية.
اأعتقد اأن الكثري من الرجال �صيطبقون هذا مع زوجاتهم.

- ال�صخ�س الباحث عن االأخطاء:
خ�صائ�صه:

- مقولته امل�صهورة: الهجوم خري و�صيلة للدفاع.
- يت�صيد الأخطاء على درجة عالية.

- لديه دائًما جمموعة من الأ�صئلة ليواجه بها الآخرين.
- تراه ينتقل من مكان اإىل اآخر بحًثا عن الأخطاء.

- لي�س لديه احرتام مل�صاعر الآخرين.
كيف نتعامل معه؟

- ل تفقد ال�صيطرة على اأع�صابك معه.
- ل تفتح له الباب الكامل ليقول كل ما عنده.

- اأ�صغ اإليه بدرجة عالية.
- اأفهمه اأن لكل اإن�صان حدوًدا يجب اأن يلتزم بها.
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- ل تعطه الفر�صة لل�صيطرة الكالمية.
- ا�صتعمل اأ�صلوب: نعم.. ولكن.

- ال�صخ�س كثري ال�صكوى:
خ�صائ�صه:�

فهمك  عدم  يل  يبدو  يقول:  له  الن�صيحة  تقدمي  حاولت  اإذا   -
الأمر.

-لو �صاألت, كيف حالك اليوم؟ عندها يق�س علينا ق�صة حياته 
كلها, متاعبه مع عائلته, م�صاكله املالية, متاعبه مع مديره..اإلخ.

كيف نتعامل معه؟
- الإ�صغاء اجليد اإليه لغر�س فهم و�صعه, و�صياغة م�صكلته بجمل 

توحي اإليه باأننا معه ونتفهم م�صكلته.
�صحة  على  امل�صادقة  بل  اإليه,  الن�صح  ت�صدي  اأن  حت��اول  ل   -

ال�صكوى؛ مما ي�صعر �صاحبها بالرتياح.
- تقم�س م�صكالته عاطفًيا.

هذا طبًعا اإذا ا�صطررت للتعامل مع مثل هذا ال�صخ�س.

لتنمية ال�سخ�سية على �سعيد العالقات مع الآخرين

اخل��ارج  اإىل  تدفعه  ق��وة  منا  كل  داخ��ل  ال��ذات: يف  اأوًل: حت�صني 
واأن يفهموا  اأن يقدروا ظروفنا,  الآخرين  با�صتمرار, فنحن نطلب من 
هذا  يطلب  من  النا�س  من  قليل  لكن  ب�صعورنا,  ي�صعروا  واأن  اأو�صاعنا 
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الطلب من نف�صه, قليل منهم من يقّدر �صعور الآخرين ويفهم مطالبهم. 
اإن الأب الذي يريد من ابنه اأن يكون باًرا مطالب باأن يكون اأًبا عطوًفا 
اأن  يجب  العون  يد  له  يقدموا  اأن  جريانه  من  يريد  الذي  واجلار  اأوًل, 

يبذل لهم العون, وهكذا..., ليكن �صعارنا: )ليكون من عندي...(.
ثانًيا: الإ�صارات غري اللفظية: اإننا يف حاجة يف كثري من الأحيان 
يفهمه  مبا�صر  غري  ب�صكل  لالآخرين  وحبنا  تقديرنا  عن  نعرّب  اأن  اإىل 
اأو  املري�س,  عيادة  ميثل  والتي  اللفظية  غري  الإ���ص��ارات  اإن  الآخ��رون. 
تقدمي يد العون يف اأزمة اأو باقة ورد يف منا�صبة, اأو حتى ال�صفح عن زلة 
لهو, يف الغالب اأ�صد واأعمق تاأثرًيا يف النف�س الب�صرية, ول �صك اأن هذا 

الأمر يف حاجة اإىل معرفة ومران ومتر�س لكي نتقنه.
ثالًثا: امل�صافة الق�صرية: ما اأجمل اأن ي�صطفي الإن�صان من اإخوانه 
من يكون له اأًخا ي�صتند اإليه يف امللمات, ويعينه وقت ال�صدائد ويبوح له 
مبا يف نف�صه, في�صقط معه موؤونة التكّلف جّراء تلك امل�صافة الق�صرية 
اإىل هوؤلء,  ما�صة  والإن�صان يف حاجة  بع�صها,  اإىل  قلوبهم  تقرب  التي 
ا يثقون به وقريًبا  فقد اأثبتت بع�س الدرا�صات اأن الذين يفقدون �صخ�صً
منهم لهم اأ�صد عر�صة لالكتئاب, بل اإن بع�س �صور ال�صطراب العقلي 
تن�صاأ من مواجهة الإن�صان ذلك الأخ احلميم, فليح�صن معا�صرته, وليوؤد 

حقوقه, ولي�صفح عن زلته.
رابًعا: العرتاف والتقدير: من الأقوال الرمزية: كل �صخ�س يولد 
مهم(,  باأنني  اأ�صعر  اجعلني  ف�صلك  )من  تقول:  عالمة  جبهته  وعلى 
فكلما وقع ات�صال بني النا�س تناقلوا بينهم ر�صالة �صامتة تقول: )ف�صاًل 
اعرتف بكياين, ل متر بي غري اآبه(, فالإن�صان مهما كان عبقرًيا وفًذا 
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يوؤدي  ما  وكثرًيا  النا�س عنه,  انطباع  ملعرفة  متلهًفا  يظل  فاإنه  وناجًحا 
الت�صجيع اإىل تفجري اأف�صل ما لدى الأمة من طاقات كامنة, وكان ذلك 
فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص, حيث و�صف اأ�صحابه ب�صفات متيزهم عن غريهم, اإن 
الفرا�صة  من  نوع  اإىل  حاجة  يف  النا�س  ميتلكها  التي  امليزات  اكت�صاف 

والإبداع, وقبل ذلك الهتمام.
اأننا  ي�صهد  الواقع  اإن  فريق:  للعمل �صمن  النف�س  تاأهيل  خام�ًصا: 
نعي�س يف عامل يزداد فيه العتماد على املجموعات يف اإجناز الأعمال؛ 
الأداء  م�صتوى  يرتفع  وحتى  الواحد,  العمل  يف  املهمات  لتعقد  وذل��ك 
والإنتاجية يف العمل, اإن كثرًيا من النا�س يعي�س حالة من النمو الزائد 
يف الفردية, فتجده ينجح يف اأعمال كثرية تتطلب عماًل فردًيا, فاإذا ما 
عملوا يف جلنة اأو جمموعة فاإنهم ي�صجلون نتائج �صلبية وغري م�صجعة, 
ومردود ذلك على نه�صة الأمة يف منتهى ال�صوء!!, وحتى يتاأهل الإن�صان 

للعمل �صمن فريق فاإنه يف حاجة لأن يتدرب على اأمور عدة, منها:
- ح�صن ال�صتماع والإ�صغاء لوجهة نظر الآخرين.
- فهم كلٍّ من طبيعة العمل ودوره يف ذلك العمل.

يتعاون  التي  والثقافية لأفراد املجموعة  النف�صية  - فهم اخللفية 
معها.

- احلر�س على ا�صت�صارة اأفراد املجموعة يف كل جزئية يف العمل 
امل�صرتك حتتاج اإىل قرار العرتاف باخلطاأ وحماولة التعلم منه.

- عدم الإقدام على اأي ت�صرف يجعل زمالءه ي�صيئون فهمه.
من  لي�صت  اأ�صياء  عن  التحدث  اأو  العمل  اأ�صرار  اإف�صاء  عدم   -

اخت�صا�صه.
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- املبادرة لت�صحيح اأي خطاأ ي�صدر من اأي فرد من اأفراد الفريق 
وفق اآداب الن�صيحة.

- حتمل ما يحدث من جتاوزات واإ�صاءات من الأفراد واحت�صاب 
ذلك عند اهلل - تعاىل -.

يفارقهم  اأن  فعليه  الفريق,  �صمن  ال�صتمرار  عليه  تعذر  اإذا   -
باإح�صان واأن ي�صرت الزلت.

دليلك نحو قوة ال�سخ�سية

ماذا نعني بال�صخ�صية؟
اختلف علماء النف�س كثرًيا يف تعريف ال�صخ�صية, حتى و�صل عدد 

تعاريف ال�صخ�صية اإىل )4٠( تعريًفا.
اجل�صمية  ال�صفات  )جمموعة  باأنها:  الباحثني  بع�س  ويحددها 
العالقات الجتماعية  التي تظهر يف  والنفعالية والجتماعية  والعقلية 

لفرد بعينه ومتيزه عن غريه(.
ملاذا الهتمام بال�صخ�صية؟

غريًبا  يعي�س  الإن�صان  بات  حيث  املنكو�س,  العاملي  الواقع  ب�صبب 
الذي  املادي  الو�صط  اأجل  من  مقهوًرا  ويحيا  ذاته,  اأعماق  معزوًل عن 

يعي�س فيه.
اإن خال�س الإن�صانية الأكرب لن يكون اإل بالنمو الروحي والعقلي 
لالإن�صان, وحت�صني ذاته واإدارتها على نحو اأف�صل, ولي�س يف تنمية املوارد 

املحدودة املهددة بالهالك.
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اإن تنمية ال�صخ�صية ل يحتاج اإىل مال ول اإمكانات ول فكر معقد, 
واإمنا احلاجة تكمن يف الإرادة ال�صلبة والعزمية القوية.

ملواجهة اخلارج  اأف�صل طريقة  اأن  ال�صابقة  الأمم  تعلمنا جتارب 
و�صغوطه ال�صعبة هي تدعيم الداخل واإ�صالح الذات, واكت�صاب عادات 

جديدة, ثم ياأتي بعد ذلك الن�صر والتمكني.
ما �صروط تنمية ال�صخ�صية؟

املادية  امل�صالح  ف��وق  ي�صمو  ال��ذي  العلي  الهدف  ذل��ك  ونق�صد 
الأكرب  الهدف  م�صكلة يف حتديد  امل�صلم  يواجه  ول  الدنيوية,  والغايات 
يف وجوده, لكن امل�صكلة تكمن يف الغرق يف تفا�صيل احلياة وتعقيداتها, 
يجعل  مما  رتيًبا؛  �صعيًفا  للهدف  و�صعورنا  اإح�صا�صنا  ي�صبح  وبالتايل 

توليده للطاقة التغيريية ل ت�صل اإىل امل�صتوى املجدي لتنمية الذات.
و�صعه  اأن  النا�س  كثري من  يظن  التغيري:  ب�صرورة  القناعة   )1(
احلايل جيد ومقبول, اأو اأنه لي�س الأ�صواأ على كل حال, وبع�صهم يعتقد 
ل ميكن  فيه  هو  ما  فاإن  ولذلك  واإمكاناته حم��دودة؛  �صيئة  اأن ظروفه 
اأن املرء حني يتطلع اإىل التفوق على ذاته والتغلب  تغيريه!!, واحلقيقة 
على ال�صعاب من اأمامه �صوف يجد اأن اإمكانات التح�صني اأمامه مفتوحة 

مهما كانت ظروفه.
الأمانة  بج�صامة  الإن�صان  ي�صعر  حني  بامل�صوؤولية:  ال�صعور   )2(
املنوطة به, تنفتح له اآفاق ل حدود لها للمبادرة للقيام ب�صيء ما, يجب 
اأن ي�صع ن�صب عينيه اللحظة التي �صيقف فيها بني يدي اهلل - عز وجل - 
في�صاأله عما كان منه, اإن علينا اأن نوقن اأن التقزم الذي نراه اليوم يف 
كثري من النا�س ما هو اإل وليد تبلد الإح�صا�س بامل�صوؤولية عن اأي �صيء!!
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)3( الإرادة ال�صلبة والعزمية القوية: وهي �صرط لكل تغيري, بل 
و�صرط لكل ثبات وا�صتقامة, ويف هذا ال�صياق فاإن )الريا�صي( يعطينا 
منوذًجا رائًعا يف اإرادة ال�صتمرار, فهو يتدرب لكت�صاب اللياقة والقوة 
يف ع�صالته, وحتى ل يحدث الرتهل فاإن عليه موا�صلة التدريب, وهكذا 
جديدة  عادات  اكت�صاب  يف  ا�صتمرار  اإل  هي  ما  ال�صخ�صية  تنمية  فاإن 

وحميدة.
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ق�ســة اخــرتاع

لنا من ركوب احلمار واحل�شان  الخراع �شيء عظيم، وعمل فريد، حوَّ
اإىل ال�شيارة والقطار.

التطوير  اإىل درج��ة من  اأن ن�شل  لنا  ك��ان  الخ��راع��ات ما  فمن دون 
تكفل لنا التغيري.

التي كانت  اإل عر�ض للعديد من ق�ش�ض الخ��راع  الفقرة  وما هذه 
بدايتها فكرة �شغرية، ثم حتولت اإىل عمل عظيم.
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ق�سة اخرتاع البطاط�س ال�سيب�س

فندق  يف  للطهاة  رئي�ًصا  كان  وقد  اأمريكي,  هندي  كروم,  جورج 
طلب  )1٨٥3م(  ويف  نيويورك,  يف  �صرينغز  �صاراتوغا  يف  هاو�س  ليك 
منه زبون �صرائح بطاط�س مقلية تعرف بال�صرائح الفرن�صية وتعرف يف 
بريطانيا بالت�صيب�س �, لكن الزبون اأراد اأن تكون هذه ال�صرائح اأرق مما 

درجت عليه العادة.
تعرف  كانت  التي  اله�صة  البطاط�س  رقائق  النتيجة  كانت  وقد 
بالأ�صا�س ب�صرائح �صاراتوغا, و�صرعان ما راجت الفكرة و�صنع النا�س 

هذه الرقائق يف مطابخهم, ل بل اإنهم عّباأوها وباعوها من منازلهم.
وقد تعرف بريطاين ا�صمه كارتر على هذه الرقائق لأول مرة يف 
فرن�صا, وقرر يف عام )1٩13( �صنعها يف بريطانيا, ويف عام )1٩2٠م( 
قرر اأحد عماله وهو فرانك �صميث ترك العمل عنده واإنتاج املنتج نف�صه, 
وبعد �صنوات قليلة ا�صرتت �صركة رقائق �صميث م�صلحة كارتر بالكامل.
فرن�صي  مطعم  يف  ك��ان  الأ�صخا�س  اأح��د  اأن  اأخ���رى:  رواي��ة  ويف 
وطلب من النادل بطاط�س مقلية, وملا اأح�صرها تذمر الرجل من رداءة 
البطاط�س, فاأعاد النادل الطلب وو�صع له طبًقا اآخر, فلم تعجب الرجل.
البطاط�س  من  ع��دًدا  واأخ��ذ  فذهب  الرجل,  من  النادل  غ�صب 
فقطعها �صرائح وو�صعها يف الزيت وقدمها اإىل الرجل, كانت النتيجة.. 
البطاط�س اأعجبت الرجل, ويف اليوم التايل كانت البطاط�س ال�صيب�س 

هي الطبق الرئي�س.
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ق�سة اخرتاع الدراجة

يعود الف�صل يف اخرتاع الدراجة اإىل الأملاين بارون فون دراي�س, 
حيث قدم يف عام )1٨1٧م( اآلة �صميت "دراي�صني" ن�صبة اإليه. عجلتا 
الدراي�صني كانتا ملت�صقتني بق�صيب خ�صبي, وكان الراكب يدفع نف�صه 
بوا�صطة دفع قدميه على الأر�س, ويوجهها بوا�صطة مقب�س على العجلة 
من  )1٨6٥م(  العام  يف  مرة  لأول  "دراجة" ا�صتعمل  وا�صم  الأمامية. 
اإىل  ودوا�صتني  حماور  اأو�صل  الذي  لمل��ان,  يدعى  فرن�صي  رجل  طرف 
العام  ويف  الأن��ي��ق.  احل�صان  ي�صبه  �صرعة  جلهاز  الأم��ام��ي��ة  العجلة 
للعجلة  �صلكية  طاجلات  مع  خفيفة  معدنية  عجالت  و�صع  )1٨6٨م( 

ودواليب مطاطية �صلبة مت تقدميها.
ي�صل  الذي  الكبري  ال��دولب  ذات  الدراجة  ذلك  بعد  ثم ظهرت 
بينما  الأمامية,  العجلة  كانت  وه��ذه  امل��رت  ون�صف  مرت  اإىل  ارتفاعه 

اخللفية كانت نحو )3٠( �صم فقط.
العجلتان  لت�صبح  الدراجة  تطورت  )1٨٨٥م(  عام  يف  واأخ��رًيا: 
من حجم واحد مت�صاٍو ومقعد للراكب بني العجلتني. ومع مرور الزمن 

اأُدِخلت حت�صينات اأخرى لإنتاج الدراجة التي نعرفها اليوم. 

ق�سة اخرتاع احلقنة

يعترب العامل العربي امل�صلم "عمار بن علي املو�صلي" هو خمرتع 
احلقنة الطبية الأول بال منازع, لكن يعود اخرتاع حقنة ملرة واحدة اإىل 
املخرتع النيوزيلندي "كولني مردوخ", الذي لحظ يف منت�صف القرن 
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املا�صي اأن عملية تعقيم احلقن الطبية وتنظيفها يتطلب جهًدا كبرًيا, 
و�صياع وقت ثمني من اأجل �صمان احلقن الطبية التي يتم ا�صتخدامها 
مرات عدة, حيث يلجاأ الطبيب املعالج اأو املمر�س اأو اأحد اأع�صاء الفريق 
الطبي اإىل غلي تلك احلقن ب�صكل م�صتمر واإ�صافة مواد تعقيم خا�صة 

عليها؛ ل�صمان عدم نقلها لالأمرا�س.
م��ن ه��ن��ا, ط��ور م���ردوخ ن��وًع��ا ج��دي��ًدا م��ن احل��ق��ن الطبية يتم 
ا�صتخدامها مرة واحدة فقط, وتكون معقمة وجاهزة فوًرا لال�صتخدام.
هذه احلقن والتي يعود الف�صل اإليها يف اإنقاذ حياة املاليني من 
النا�س خالل ال�صنوات ال�)٥٠( املا�صية, اأ�صهمت ب�صكل كبري يف الق�صاء 
على الأمرا�س الناجتة من العدوى التي كانت تت�صبب بها احلقن الطبية 

القدمية, التي كان يتم ا�صتخدامها ب�صكل متكرر.
)اأيار/مايو(  �صهر  مطلع  يف  ُت��ويف  ال��ذي  النيوزيلندي,  واملبتكر 
مر�س  مع  طويل  �صراع  بعد  عاًما,   )٧٩( يناهز  عمر  عن  )2٠٠٨م( 
اخرتاعه  اأهمها  من  كان  اخ��رتاع,  براءة   )36( با�صمه  �صجل  ع�صال, 
املفرت�صة  احل��ي��وان��ات  على  امل��خ��درة  امل���واد  كب�صولت  اإط���الق  بندقية 
لل�صرقة,  التعر�س  عند  ال�صامت  الإنذار  نظام  واخرتاعه  واخلطرية, 

وغريها من الإجنازات والبتكارات العلمية الهامة.

ق�سة اخرتاع الراديو

ا واحًدا, اإمنا هم اأربع �صخ�صيات, اأو  خمرتع الراديو لي�س �صخ�صً
اأربعة علماء ا�صرتكوا يف اخرتاعه, اأو اأن كاًل منهم اأ�صاف �صيًئا ما اإىل 

اخرتاع زميله.
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لنتقال  تنبه  من  اأول  وكان  ا�صكتلندا,  من  ماك�صويل  هو  الأول: 
عام  يف  هذا  كان  ل�صلكية,  موجات  يف  ال�صوئية  الكهربائية  ال�صرارة 
املوجات  انت�صار  اكت�صف  ال��ذي  الأمل���اين  هرتز  ج��اء  ث��م  )1٨٥٥م(, 

وحتركها وجنح يف ا�صتقبالها من م�صافة ل تزيد على )3٠( مرًتا 
ا�صم  اأ�صهر  وهو  ماركوين,  الإيطايل  الثالث  العامل  جاء  وبعده 
�صبقته  التي  التجارب  يوا�صل  اأن  وا�صتطاع  الراديو,  باخرتاع  ارتبط 
وا�صتقبل املوجات ال�صوتية على بعد اآلف الكيلومرتات, وكان هذا من 
اأبعد  اإىل  املوجات  و�صول  هو  الراديو  يف  �صيء  فاأهم  مبكان؛  الأهمية 

م�صافة ممكنة.
لكن  )1٨٩٥م(,  �صنة  يف  الكت�صاف  ه��ذا  يف  م��ارك��وين  وجن��ح 
وكانت  اإجنلرتا  اإىل  ف�صافر  الكت�صاف,  بهذا  كثرًيا  تهتم  مل  اإيطاليا 
والدته اأيرلندية, وعر�س على الإجنليز اكت�صافه, وا�صتطاع اأن يوؤ�ص�س 

�صركة ماركوين للربق والتلغراف �صنة )1٩٠٠م(.
يل  فهو  ا  اأي�صً بالراديو  ا�صمه  ارتبط  الذي  الرابع  ال�صخ�س  اأما 
)1٩٠٧م(,  �صنة  يف  ال�صمامات  �صنع  لطريقة  تو�صل  فقد  فور�صت, 
وبو�صاطتها اأمكن حتويل الذبذبات الكهربائية اإىل تيار م�صتمر؛ وبذلك 

اأ�صبح احلديث يف الراديو ممكًنا.
�صنة )1٩1٩م(  هولندا  اإذاع��ي من حمطة يف  اإر�صال  اأول  وكان 
وبداأت الإذاعة الربيطانية اإر�صالها �صنة )1٩23م( والإذاعة امل�صرية 
�صارت تبث براجمها �صنة )1٩34م(, ويف �صنة )1٩٠٩م( ح�صل على 
جائزة نوبل يف الفيزياء عن اخرتاعه الراديو, وقد كان هذا الخرتاع 
هو الأ�صا�س الذي قامت عليه �صناعة الراديو الإذاعي والتلفزيون فيما 
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بعد, فكل هذه الأجهزة ت�صتخدم املوجات يف نقل ال�صوت وال�صورة عرب 
اإىل حمطات  بنقلها  تقوم  بدورها  والتي  الأر�صية  املحطات  اإىل  الأثري 
يف  ماركوين  وُتويف  اجلمهور.  وي�صاهدها  لي�صمعها  والتلفزيون  الإذاعة 

�صنة )1٩3٧م(.

ق�سة اكت�ساف القهوة

تعود ق�صة اكت�صاف القهوة اإىل راعي اأغنام ميني خالدي, لحظ 
اأن اأغنامه ل تنام الليل وتن�صط ومترح ب�صكل غري طبيعي ومغاير عن 
العادة بعد ما ترعى يف مرعى تنمو فيه �صجريات لينة لها ثمرات عنبية؛ 
مغلًيا  �صربه  ثم جرب  نف�صه,  املرعى  النبات من  اأكل  اإىل  فدفعه ذلك 
النب  نبات  اكت�صف  من  اأول  بذلك  هو  وكان  والن�صاط,  باحلركة  و�صعر 

والذي ت�صنع منه القهوة.

ق�سة اخرتاع احلافلة "البا�س"

اأ�صخا�س,  ثمانية  وحمل  كارو�صة,  با�صم  با�س  اأول  ع��رف  لقد 
ِقبل  العام )1662م( من  باري�س يف  اإىل  واأدخل  وكانت جتره اخليول, 
� البا�صات � تنطلق بانتظام كل ب�صعة  بليز با�صكال وكانت الكارو�صات 

دقائق, �صواء اأكان هناك ركاب اأم مل يكن.
من  ج��زء  يف  ت�صتخدم  الكارو�صات  كانت  )1٨23م(  العام  ويف 
مدينة نانت الفرن�صية, باإدارة �صتان�صالووي بودري؛ ونظًرا لأنها كانت 
حمبوبة �صعبًيا فقد قرر تو�صع خدمتها, لكن كان عليه اأن يجد لها ا�صًما 

يعرف عند اجلمهور من خالله اأنها خدمة لعموم النا�س.
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وكانت املحطة التي ا�صتخدمها يف و�صط املدينة نانت تقع خارج 
"اأمون  كلمة  "اأوبا�س"؛ حيث  ي�صمى  "اأمون",  املهند�س  خمزن ميتلكه 
كان  املحل  لأن  �صيء"؛  تعني"لكل  الالتينية   )omnibus( "با�س
"لكل  ا  اأي�صً تعني  اأن  للكلمة  ميكن  لكن   � �صيء  ك��ل  يبيع  اأن��ه  يزعم 

واحد".
بودري  اأعطاها  التي  الكلمة  هي  با�س  اأم��ون  كلمة  فاإن  وعليه.. 
خلدمته تلك يف جمال النقل, والتي قل�صت فيما بعد ليبقى منها بعد 

كلمة "با�س bus" فقط.
وكانت ت�صريبني نانت وفيلوي يف العام )1٨٩٨م( با�صات م�صرية 
بقوة البنزين, وكان الواحد منها يزن �صتة اأطنان ويحمل )1٨( م�صافًرا. 
اأما اأول البا�صات ذات الطابقني فكان قد ظهر قبل فرتة طويلة, وكان 
ُيجر من ِقبل اخليول يف لندن يف العام )1٨4٧م(. وقد ظهرت يف لندن 
البا�صات ذات الطابقني املحاط بطابقها العلوي اإحاطة تامة يف العام 
تختف  ومل  الديزل.  حمرك  بقوة  امل�صاق  البا�س  يف  كما  )1٩3٠م(, 
تدفعها  التي  البا�صات  دخول  مع  فجاأة  اخليول  جترها  التي  البا�صات 
املحركات, فلم ُيعَف اآخر با�س بريطاين جتره اخليول من اخلدمة يف 

نيوماركت اإل يف العام )1٩32م(.

ق�سة اخرتاع ال�سامبو

لدى  الدينية  والواجبات  امل�صتلزمات  من  وال�صتحمام  الغت�صال 
امل�صلمني, وقد دفع ذلك اإىل خلق احلاجة الأكرب بوا�صطة امل�صلمني اإىل 
املزيد من ا�صتخدام ال�صابون. وقد كان للم�صريني نوع من ال�صابون, 

www.alukah.net



713 فيافي الفقرات الثقافية

العرب  اأما  ي�صابه ذلك من �صابون..  ما  القدماء  للرومان  كان  ا  واأي�صً
فقد كانوا على وجه التحديد هم اأول من قام بخلط الزيوت النباتية مع 

هيدروك�صيد ال�صوديوم واملواد الأروماتية.
احلمالت  ع�صر  يف  كانت  التي  املحاولت  اإىل  الإ���ص��ارة  وجت��در 
ال�صليبية؛ بهدف تقدمي �صورة م�صوهة للعرب يف اأوروبا, وكان من اأبرز 
ي�صتحمون,  ل  باأنهم  العرب  حق  يف  اجلائر  الو�صف  ذلك  على  الأمثلة 

اإ�صافة اإىل القول باأن الن�صاك العرب ممنوعون دينًيا من ال�صتحمام.
كل احلقائق التاريخية توؤكد اأن �صابون ال�صامبو قد و�صل اإجنلرتا 
يدعى  م�صلم  �صاب  اأق��ام  عندما  وذل��ك  )1٧٥٩م(,  عام  يف  مرة  لأول 
يف  البحري  ال�صاطئ  مبواجهة  بالبخار  للحمام  حمل  بافتتاح  حممد 
ب�صبب  وا�صعة  �صهرة  حمامه  اكت�صب  وقد  الربيطانية,  برايتون  مدينة 
جورج  زبائنه:  اأب��رز  من  وكان  العربي,  ال�صامبو  ل�صابون  ا�صتخدامه 
ا(, اللذان  الرابع )ملك بريطانيا(, ووليام الرابع )ملك بريطانيا اأي�صً

كان ياأتيان للمحل طلًبا لال�صتحمام ب�صابون ال�صامبو العربي.

ق�سة اخرتاع م�سجل الأ�سوات

يف اأحد الأيام من �صنة )1٨٧٧م( خرج توما�س اأدي�صون من معمله 
واأعطى لأحد م�صاعديه ت�صميًما مر�صوًما, �صهر عليه الليل كله واأخربه 

باأن ي�صنعه وباأنه يريد �صنع اآلة تتكلم.
�صخر م�صاعده كرو�صي من الفكرة وقال: "لن تعمل م�صتحياًل". 

قال اأدي�صون: "اأجنزها, و�صاأريك كيف تعمل".
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وبعد )3٠( �صاعة من العمل املتوا�صل, انتهى كرو�صي وو�صع الآلة 
اأمام اأدي�صون وو�صع لوًحا �صميًكا من التنك حول الطبل واأدار اليد, ثم 
بعدها  ي�صحكون,  العمال  واأخذ  اأطفال,  اأغنية  عاٍل  يغني ب�صوت  اأخذ 
اأوقف الزر واأدارها مرة اأخرى لتخرج اأ�صوات الغناء من جديد ف�صاح 

كرو�صي يا اهلل! الآلة تتكلم.
وانت�صر اخلرب املده�س يف جميع اأنحاء العامل واأطلق على توما�س 

لقب ال�صاحر.
جاءته ر�صالة بعد اأيام من البيت الأبي�س تطلب منه مقابلة الرئي�س 
الرئي�س )هاي�س(  ليجد  الأبي�س  البيت  اإىل  اآلته ويذهب  ليتاأبط  فوًرا؛ 
وكبار ال�صيوف بانتظاره, وما اأن �صمعوا الآلة املعجزة )امل�صجلة( حتى 

طار )هاي�س( لزوجته منت�صف الليل لت�صاهد هذه الأعجوبة.  

ق�سة اخرتاع الليزر

حزمة اإ�صعاع الليزر هي �صعاع �صوئي متواٍز و�صيق ومكثف. فلقد 
�صنع  بالإمكان  �صيكون  اإنه  )1٩1٧م(:  عام  يف  اأين�صتاين  األ��ربت  قال 
اإ�صعاعات �صوئية لها تردد م�صبوط توجه اإىل ذرة فتجربها - حتفزها - 
اإجراء  بالإمكان  يكن  مل  اأنه  اإل  �صوء.  �صكل  على  طاقتها  اإر�صال  على 
احل�صابات الدقيقة اإل يف عام )1٩٥٨م( على يدي "�صافلوف وتاونز".

يف  جنحا  لكنهما  وتاونز",  "�صافلوف  جتارب  اأوىل  اأخفقت  وقد 
عام )1٩6٠م( يف خلق اأول اإ�صعاع ليزري با�صتخدام �صرب من حجر 

الياقوت.
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ومنذ ذلك احلني والليزر ي�صتخدم يف قطع املعادن ويف اجلراحات 
ال��دق��ي��ق��ة ك��ج��راح��ات ال��ع��ني, ول��ع��م��ل م���وؤث���رات خ��ا���ص��ة يف احل��ف��الت 

واملهرجانات.

ق�سة اخرتاع ِقدر ال�سغط

لقد اخرتع هذا الِقدر يف عام )16٧٩م(, عندما عر�صها دني�س 
بابني "الِقدر البخاري الها�صم" على اجلمعية امللكية يف لندن.

لقد كان وعاًء له غطاء حمكم, الأمر الذي يوؤدي اإىل زيادة ال�صغط 
داخله اإىل جعل املاء يغلي فيه يف درجة اأعلى من درجة الغليان املعتادة. 

ل بل اإنه زوده ب�صمام اأمان؛ كي ل ينفجر بفعل ال�صغط العايل.
ا ع�صو اجلمعية امللكية,  اأي�صً وقد راأى ال�صري كري�صتوفرون, وهو 
اأنه ينبغي على بابني اأن يكتب كتيًبا حول ِقدره. واأ�صبح الِقدر هذا يعرف 
يف حيز ال�صناعة باملعقام � اإنه يعقم "يحب�س" احلرارة وال�صغط � اإل 
اأنه مل ي�صتخدم ثانية لأغرا�س الطبخ, وهو ما فكر به بابني يف املقام 
واأ�صبح  اأمريكا.  يف  ت�صويقه  بداأ  عندما  الع�صرين,  القرن  حتى  الأول, 
قرابة احلرب العاملية الثانية اأكرث �صعبية عندما تبني اأنه يوفر الوقود؛ 
لأن وقت )ن�صج الطعام يتقل�س بالطبخ بهذه الطريقة(, واأن الطعام 

املطبوخ يحتفظ بنكهته الأ�صلية.

ق�سة اخرتاع الن�سكافيه

ل اأحد يعرف من الذي اكت�صف القهوة � فرمبا هو راعي املا�صية 
اليمني قرابة عام )٨٥٠ ق. م(, حيث األفى ما�صيته ت�صبح اأكرث ن�صاًطا 
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بعد اأكلها ثمار �صجرة معينة.
عام  ق��راب��ة  اأنتجت  فقد  �صائل  �صكل  يف  املح�صرة  القهوة  اأم��ا 
)1٨4٠م(, بيد اأن اأول م�صحوق قهوة قابل للذوبان الفوري يف املاء قد 
كاتو,  �صاتوري  الياباين  الكيميائي  ِقبل  من  )1٩٠1م(  العام  يف  �صنع 

القاطن يف اأمريكا.
وبعد خم�س �صنوات اأنتج الكيميائي الأمريكي "غ. وا�صنطون" ما 
اأ�صماه "روح القهوة القابلة للذوبان يف املاء" التي ا�صتخدمت بكرثة من 

قبل اجلي�س الأمريكي يف احلرب العاملية الأوىل.
بيد اأن القهوة احلديثة �صريعة الذوبان يف املاء قد اأنتجت يف عام 
"ن�صكافيه".  واأ�صمتها   - ال�صوي�صرية  ن�صتله  �صركة  قبل  من  )1٩3٨م( 
وقد اقرتحت فكرة حتويل ثمار القهوة اإىل م�صحوق فوري قابل للذوبان 
يف املاء لأول مرة على �صركة ن�صتله من قبل معهد القهوة الربازيلي يف 
عام )1٩3٠م(. ومل يت�صن لل�صركة عمل ذلك بدقة اإل بعد ثمان �صنوات.

ق�سة اخرتاع ال�سوكولتة

لقد عرفت ال�صوكولتة - امل�صنوعة من بذور الكاكاو - املخ�ص�صة 
�صنعت  قد  �صوكولتة  اأ�صابع  اأول  اأن  بيد  واإيطاليا,  فرن�صا  يف  لالأكل 
عام  يف  �صوي�صرا  يف  فيفي,  يف  كابيه  لوي  فران�صون  اأن�صاأه  م�صنع  يف 

)1٨1٩م(.
قطًعا  تنتج  اإجنلرتا  يف  ف��راي  حمال  كانت  )1٨26م(  عام  ويف 
ا بغر�س ال�صتطاب. ويف عام )1٨42م( بداأ  �صغرية منها مت�س م�صً
�صكل  على  لالأكل  فرن�صية  �صوكولتة  يبيع  برمنغهام  يف  كادبري  جون 
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�صرائح. ويف عام )1٨٥3م( �صرعت حمال فراي يف اإنتاجها من اأ�صابع 
ال�صوكولتة بالزبدة.

كادبري  حمال  قبل  من  �صنعها  مت  فقد  �صوكولتة  علبة  اأول  اأما 
يف عام )1٨66م(, كما �صنعت اأول �صوكولتة باحلليب من قبل دانييل 

بيرت, �صهر كاييه يف عام )1٨٧3م(.

ق�سة اخرتاع القفل واملفتاح

القفل واملفتاح اخرتاع �صيني يعود على الأقل اإىل اأربعة اآلف �صنة 
خلت. وتبدل وحت�صن عرب القرون, لكن القفل احلديث واملفتاح قد بداآ 

مع القفل الذي اخرتعه جوزيف براما يف )1٧٧٨م(.
فقد ا�صتخدم �صت �صفائح معدنية منزلقة ذات حزوز, وكان ل بد 
لها  لتتخذ  املفتاح؛  با�صتخدام  مكانها  من  ال�صفائح  هذه  حتريك  من 

ا يتيح فتح القفل. و�صًفا خا�صً
ت�صارلز  اخ��رتع��ه  ال��ذي  ت�صوب  قفل  ظهر  )1٨1٨م(  ع��ام  ويف 
ت�صوب, وهو تاجر م�صغولت حديدية ومعدنية م�صى فيما بعد قدًما يف 
�صنع اأدوات الوقاية من احلريق. وقد كان لهذا القفل عتلة داخلية تثبت 
الل�صان اإذا ما حاول اأحدهم "خلخلة اأ�صنان" القفل بدًل من ا�صتخدام 

املفتاح املنا�صب.
اأما اأقفال اأبواب الدور, فهي غالًبا من ماركة يال. وقد اخرتعت 
من قبل الأمريكي لينو�س يال يف عام )1٨٥1م(, وقد جعل من القفل 
التي  احلزوز  على  ينطبق متاًما  م�صطًحا  مفتاًحا  وا�صتخدم  اأ�صطوانًيا 

على خمتلف الري�س التي داخله.
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الباب  يركب داخل  فاأوًل: هو  بفكرتني لمعتني,  يال  قفل  ويتمتع 
اأنه  والأهم هي:  الثانية  والفكرة  اأحد م�صراعيه,  يعلق على  اأن  ا  عو�صً
امل�صتحيل  الري�س بحيث يكون من  اأ�صكال احلزوز على  تنويع  بالإمكان 
تقريًبا العثور على قفل يال يفتحها املفتاح نف�صه؛ مما يعني اأنه يتوجب 

عليك امتالك املفتاح ال�صحيح لقفلك واإل فلن يفتح.

الإمرباطور وال�ساي

الإن�صان  نكهة اخرتعها  اأ�صهر  وراء  تزال  ول  ال�صاي كانت  اأوراق 
لتغيري مذاق املاء عدمي اللون والطعم والرائحة, وترجع اإحدى الأ�صاطري 
ق�صة اكت�صاف ال�صاي اإىل اإمرباطور �صيني يدعى "�صني ناجن", وذلك 
قبل ما يزيد عن خم�صة اآلف عام, وكان هذا الإمرباطور يتميز بح�صه 
املاء  غلي  على  معتاًدا  وكان  جديد,  كل  اكت�صاف  يف  ورغبته  الإبداعي 
واحت�صائه كطريقة للحفاظ على ال�صحة, ويف اأحد الأيام خرج مع بع�س 
من حا�صيته, ويف ظل �صجرة جل�س لريتاح, وبداأ خدمه يعدون له املاء 
املغلي لي�صربه, ويف اأثناء ت�صخني املاء �صقطت بع�س الوريقات من اإحدى 
الأ�صجار, وبداأ املاء يتلون باللون الأ�صفر, فقد كانت تلك �صجرة ال�صاي, 
وعندما راأى الإمرباطور هذا ال�صائل اجلديد اأراد جتربته, فوجد طعمه 

لذيًذا, وتاأثريه جيًدا على مزاجه العام. 
اللغة  "�صا" يف  نبتة  ا�صم  من  م�صتمدة  فهي  "�صاي",  كلمة  اأم��ا 
ال�صينية القدمية, والذي كان يطلق على ال�صجرة التي تنبت الأوراق. 
ويف عام )1٨32م( اكت�صف ال�صابط الربيطاين يف �صركة الهند ال�صرقية 
)روبرت برو�س( اأ�صجار ال�صاي يف اإقليم )اأ�صام( الهندي, لينقلها اإىل 
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اأوروبا, ومنها اإىل اإفريقيا والأمريكتني؛ لي�صبح هو امل�صروب رقم واحد 
يف العامل.

الزوجة واملطبخ .. وال�سمادات الال�سقة!!

يعود اخرتاع هذه ال�صمادات الال�صقة اإىل "اإيرل ديك�صون", وقد 
�صلوكية  م�صكلة  حل  اإىل  الب�صيط  الخ��رتاع  هذا  خالل  من  ي�صعى  كان 
الزوجة  فلول  لعبتها,  البحتة  ال�صدفة  لعبت  هنا  ومن  زوجته,  تعانيها 

وما حدث لها ملا فكر �صاحبنا يف اخرتاعه التاريخي!!
ففي عام )1٩1٧م( تزوج اإيرك من جورفني فران�صي�س نايت, وقد 
اكت�صف اأن زوجته ل تتقن التعامل مع اأدوات املطبخ, بل اإنه قلما تخرج 
من مطبخها دون جروح اأو خدو�س اأو اإ�صابات اأو كدمات اأو حروق؛ مما 

كان ي�صتلزم اإجراء اإ�صعاف فوري وعاجل لها.

الفتاة اخلجول .. واخرتاع �سماعة الطبيب!!

اأكرث من )1٥٠( �صنة, كان و�صع الأذن على �صدر املري�س  منذ 
الو�صيلة الوحيدة لت�صخي�س اأمرا�س القلب والرئة, لكن عادة ما كانت 

غري كافية, اإل اأنها حيلة العاجز!!
ومل يقف الأمر عند هذا احلد, فقد كانت هناك م�صكلة كربى, 
لكن غري طبية تتمثل يف "اخلجل"؛ فالن�صاء اخلجولت مل يكن لي�صمحن 

بذلك اإل من فوق طبقات الثياب!!
يتعلق  عندما  خا�صة  بالنفور,  ي�صعر  فكان  للطبيب,  وبالن�صبة 
اأن انحناء �صدر املري�س  اإىل  الت�صخي�س مبر�صى معديني.. بالإ�صافة 
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كان يدفع الدم للراأ�س؛ الأمر الذي ي�صو�س عليه ال�صمع!!
وا�صتدعى  �صدرًيا,  ا  مر�صً تعاين  فتاة  خجل  اإىل  الف�صل  ويعود 
اأهلها الطبيب لفح�صها, وكان ذلك يف فرن�صا عام )1٨16م(, وعندما 
و�صل الطبيب وا�صمه رينيه ليناك اإىل بيت الفتاة واأراد فح�صها بو�صع 
اأذنه على قبلها ل�صماع دقاته - كما هي العادة - رف�صت الفتاة؛ ففكر 

يف طريقة اأخرى ي�صتطيع بها حتقيق الهدف ذاته.
"قنافذ"  ف��راأى  اللوفر  ق�صر  حدائق  يف  مي�صي  كان  اأن��ه  وح��دث 
والإ�صغاء  منه  طرف  بنقر  وذل��ك  خ�صبي,  عمود  عرب  بر�صائل  تبعث 

بو�صع الأذن على الطرف الآخر. 
فعاد لينيك اإىل امل�صت�صفى ولف ورقة على �صكل اأ�صطوانة وو�صعها 
نب�صات قلبها وخفقات رئتيها  اإليه  املري�صة فو�صلت  الفتاة  على �صدر 
بكل و�صوح, وما لبثت الأ�صطوانية الورقية اأن تطورت اإىل اأنبوب خ�صبي 

جموف كان وراء اخرتاع لينيك �صماعة الطبيب املعروفة اليوم. 
ومن خالل تلك ال�صماعة ا�صتطاع لينيك درا�صة داء ال�صل, حيث 
اأكد اأنه مر�س معٍد, ومن غرائب ال�صدف اأنه اأ�صيب بهذا الداء الذي 

ق�صى عليه عام )1٨26م(

ال�سفادع .. واخرتاع الهاتف!!

وعلى  التليفون..  اخرتاع  يف  الأولية  العوامل  من  ال�صفادع  كانت 
"غراهم بل"؛ لأن  الرغم مما هو معروف من اأن خمرتع التليفون هو 

طريقته هي الطريقة امل�صطلح عليها. 
هو  الأول  املكت�صف  التعبري,  �صح  اإذا  اأو  الأ���ص��ل��ي,  فاملخرتع 
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"كو�صهام" الذي كان يتوىل اإدارة خط تليغرايف يف موقع تكرث عوا�صفه؛ 
واخرتع  الأ�صالك,  على  الزوابع  اأ�صرار  بها  يتالفى  طريقة  يف  ففكر 
ما  ف��اإذا  مغناطي�صية,  اإب��رة  فوقها  حديدية  �صحيفة  من  موؤلًفا  جهاًزا 
�صقطت ال�صاعقة �صربت الإبرة على ال�صحيفة في�صمع لها �صوت يكون 

منذًرا للمحطة الرئي�صة بالزوبعة. 
كانت  ما  واأ�صد  م�صغًيا,  كان  كو�صهام  الدكتور  اأن  يوًما  وحدث 
ده�صته عندما �صمع نقيق �صفادع فاأخذ عربته و�صار على طول اخلط؛ 
يف  و�صعت  احلديدية  ال�صحيفة  اأن  فوجد  ال�صوت,  م�صدر  ليتحقق 
مكان تكرث فيه ال�صفادع واأدرك يف احلال اأنه اكت�صف بطريق ال�صدفة 

اكت�صاًفا �صيعود بالنفع الكبري من هذا احلادث. 
لل�صفادع  فيه  كان  الذي  الأول  تليفونه  كو�صهام  الدكتور  واخرتع 

اليد الطوىل.

بحثوا عن امللح .. فاكت�سفوا البرتول!!

اأم الخ��رتاع, ولكن معظم الخرتاعات جاءت �صدفة,   احلاجة 
وكذلك الكت�صافات. ففي الوليات املتحدة الأمريكية ويف اإطار البحث 
عن امللح )حيث كان ي�صتخدم يف عمليات التربيد اآنذاك( حتت �صطح 
امللح,  اآبار  من  يخرج  اللون,  اأ�صود  لزًجا,  �صائاًل  العمال  وجد  الأر���س 

وي�صبب كثرًيا من امل�صايقات يف اأثناء العمل.
اإل عندما قام ال�صيديل �صمويل كري  البرتول  اأهمية  ومل تعرف 
بعملية تكرير له يف املعمل, حيث ا�صتطاع اأن يح�صل على قطفة نقية, 
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ال�صموع  ا�صتخدام  من  بدًل  الإ�صاءة  يف  ت�صتخدم  اأن  ميكن  اأنها  وجد 
امل�صنوعة من دهن احليوانات.

امليكروويف .. هدية للن�ساء �سنعتها امل�سادفة!!

عندما كان املهند�س الإجنليزي بري�س �صبن�صر منهمًكا يف عمله 
على �صناعة اأحد اأجهزة الرادار عام )1٩46م( مد يده اإىل جيبه باحًثا 
عن �صيء ياأكله, ففوجئ باأن قطعة ال�صوكولتة التي يحتفظ بها قد ذابت 
ب��اردة.. فكيف  كانت  فيها  يعمل  التي  الغرفة  اأن  ولوثت مالب�صه, رغم 

ذابت ال�صوكولتة؟!
ت�صنيع  على  رايثون"  "�صركة  مع  تعمل  �صبن�صر  م�صانع  كانت 
�صمام  بجوار  واقًفا  �صبن�صر  وكان  الربيطاين,  للجي�س  رادار  اأجهزة 
املن�صهرة  ال�صوكولتة  قطعة  واأث��ارت  ال��رادار,  جهاز  ي�صغل  اإلكرتوين 

تفكري �صبن�صر. 
ويف اأثناء عمله اأر�صل يف طلب كي�س من بذور الذرة واأم�صك بها 
الذرة  الإلكرتوين وخالل دقائق معدودة راحت حبات  ال�صمام  بجوار 

تنفجر وتتناثر يف اأر�صية الغرفة. 
ويف �صباح اليوم التايل اأح�صر �صبن�صر غالية �صاي وبع�س البي�س 
الذي معه اإىل املعمل, ثم فتح ثغرة يف جانب غالية ال�صاي وو�صع البي�صة 
النيئة داخل الوعاء, ثم �صوب الفتحة باجتاه ال�صمام, ومل مت�س �صوى 
ب�صع ثوان حتى انفجرت البي�صة وتناثر ق�صرها وما بداخلها اإىل خارج 

الغالية, ملطخة وجه مهند�س اآخر يقف باجلوار. 
ي�صمى  م��ا  اأو  ال��ق�����ص��رية  ال���رادي���و  م��وج��ات  اأن  �صبن�صر  ع��ل��م 
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ال�صرعة  البي�س بهذه  واإذا كانت قد طهت  ال�صبب  "بامليكروويف" هي 
فِلَم ل تفعل ال�صيء نف�صه مع الأطعمة الأخرى؟

"رايثون" الذي  عر�س �صبن�صر جتربته على امل�صوؤولني يف �صركة 
ا�صتقر راأيهم على اإنتاج اأجهزة طهي تعمل بامليكروويف. 

ويف مطلع )1٩٥3م( ظهر اأول فرن بامليكروويف يف الأ�صواق, وقد 
كان وزنه )3٥٠ كيلو جراًما(, وحجمه ما يقارب حجم "الثالجة", اأما 
ا�صمه فكان "راداينج" كما كان ثمنه )3٠٠٠ دولر(, واقت�صر ا�صتعماله 

على الفنادق واملطاعم وقطارات ال�صكك احلديدية.
ثم طراأت حت�صينات عديدة على مدى العقدين التاليني؛ ف�صغر 
حجمه حتى اأ�صبح من ال�صهل و�صعه يف مطبخ املنزل, والأهم اأن �صعره 
اأ�صبح معقوًل ويقارب )1٠٠( دولر يف بع�س اأنواعه. وكل ذلك بف�صل 

قطعة ال�صوكولتة التي ذابت يف جيب بري�صي �صبن�س.

اكت�ساف الأن�سولني .. ق�سة ت�ستحق اأن تروى!!

جتارب  يجري  مرجن"  "فون  الأ�صتاذ  كان  )1٨٨٩م(,  عام  ويف 
عن ا�صتئ�صال غدة البنكريا�س يف احليوان, ليالحظ ما قد يطراأ على 
وظائف اله�صم من عجز اأو ا�صطراب, لكنه وجد اأن احليوان - عالوة 
على ا�صطراب ه�صمه بعد اإجراء العملية - قد اأ�صيب باأعرا�س ت�صبه 

اأعرا�س مر�س ال�صكري يف الإن�صان.
بالفح�س  واأث��ب��ت  "لجنرهانز",  الأ���ص��ت��اذ  بعده  م��ن  ج��اء  ث��م 
املجهري اأن غدة البنكريا�س حتوي عدا اخلاليا املعروفة ذات الإفراز 
لها  لجنرهانز",  "خاليا  با�صم  الآن  تعرف  اأخ��رى  خاليا  اخلارجي 
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وما  ال�صكري,  مر�س  من  الإن�صان  فينقذ  الدم  يف  ي�صري  داخلي  اإف��راز 
وراح��وا  والعلماء  الباحثون  بها  اهتم  حتى  ت��ذاع  احلقيقة  هذه  ك��ادت 
يحاولون احل�صول على هذا الإفراز الداخلي, من غدة احليوانات, لكي 
ي�صتعملوه يف عالج مر�س ال�صكري, لكن جهودهم وحماولتهم ذهبت 

اأدراج الرياح.
ثم قامت احلرب العاملية الأوىل, واأخذت اأ�صوات املدافع تهدر فوق 
الأرا�صي الفرن�صية, وفتح املوت فاه ليبتلع الآلف من �صباب الأمم الذين 
هرعوا وراء البحار ليقدموا اأج�صامهم الفتية وقودا لنريانه, وكان من 
بني هوؤلء ال�صبان فتى كندي من طلبة الطب, اأ�صيب يف اإحدى املعارك 
ليوا�صل درا�صته اجلامعية, ثم  اإىل وطنه يف كندا  بجرح خطري, فعاد 
تخرج الفتى ونال اإجازة الطب, وفتح لنف�صه عيادة �صغرية و�صع على 

بابها لفتة نحا�صية حتمل ا�صمه: "فريدريك بانتنج".
الأول,  املري�س  انتظار  يف  مملة  بطيئة  الأوىل  الأ�صابيع  وم�صت 
فكان ي�صغل وقته بالطالع على املوؤلفات واملجالت الطبية, ويف اإحداها 
وجد مقال اأثار اهتمامه, وكان �صاحب املقال يعر�س فيه حالة مري�صة 
امل��رارة, وقد �صغطت هذه احل�صاة  ت�صكو من وجود ح�صاة كبرية يف 
على قناة البنكريا�س �صغًطا اأدى اإىل ان�صدادها, ثم توفيت املري�صة بعد 
اخلاليا  اأن  الوفاة  بعد  البنكريا�س  فح�س  من  وات�صح  قالئل,  اأ�صابيع 

ذات الإفراز اخلارجي قد �صمرت حتى اختفت. 
اأما خاليا لجنزهانز ذات الإفراز الداخلي فقد بقيت �صليمة . 
قد اطلع على هذا املقال عدد كبري من الأطباء يف اأنحاء العامل دون اأن 
يثري اهتمامهم, اأو يبعث التفكري يف اأذهانهم, اأما بانتنج فاإنه ما كاد 
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فما  كذلك  الأمر  كان  اإذا  نف�صه:  يخاطب  اأخذ  حتى  قراءته  من  يفرغ 
علينا اإل ربط قناة البنكريا�س يف احليوان, ثم نرتكه ب�صعة اأ�صابيع حتى 
ت�صمر خاليا الإفراز اخلارجي, وبعد ذلك نعود اإليه ون�صتاأ�صل منه غدة 
البنكريا�س فنجد فيها خاليا لجنرهانز ذات الإفراز الداخلي, وحدها 

ون�صتطيع احل�صول على خال�صتها وا�صتعمالها يف مر�س ال�صكري. 
ويف تلك الليلة اأرق نانتنج, وتقلب يف م�صجعه طوياًل, وهو يدير 
اإىل كلية الطب,  اأ�صفر ال�صباح, هرع  اإذا  راأ�صه, حتى  الفكرة يف  هذه 
اإليه  واأف�صى  الأع�صاء,  بوظائف  العامل  ماكيلود  الأ�صتاذ  قابل  حيث 
بفكرته.. ورفع الأ�صتاذ راأ�صه ال�صخم امل�صتعل �صيًبا, ونظر اإىل حمدثه 
اأيها ال�صاب من درا�صة غدة  بارتياب وهو يقول مت�صائاًل: وهل متكنت 
حذقت  وهل  الت�صريحية؟  وغري  الت�صريحية  الوجهة  من  البنكريا�س 

و�صائل حتليل الدم بالطرق الكيميائية وغريها؟ 
واأجاب بانتنج يف ا�صتحياء قائاًل: ل يا �صيدي الأ�صتاذ.. اإن كل ما 
لدي هو فكرة اأريد اأن اأ�صعها مو�صع التجربة؛ ولذلك اأرجو اأن ت�صمح 
يل مب�صاعد يعاونني يف الك�صف والو�صول اإىل احلقيقة الكاملة, ثم اأخذ 
ي�صرح فكرته, ويبدي فيها ويعيد, وكان الأ�صتاذ يف ذلك الوقت منهمًكا 
يف درا�صة بحث اآخر, ويتاأهب لل�صفر اإىل اأوروبا, فاأراد اأن يتخل�س من 

هذا الطبيب اللحوح و�صمح له مبا اأراد.
وقلبه عامر  ب�صًرا  ووجهه يطفح  اأ�صتاذه,  بانتنج من عند  وخرج 
بالأمل, لكنه كان يف ذلك الوقت معوًزا �صفر اليدين, مل يتجاوز دخل 
عيادته اأربعة دولرات يف ال�صهر الأول, فعول على اإغالق العيادة وبيع 
منه  ف�صخروا  زمالئه,  بني  وذاع هذا اخلرب  ثمنه,  من  لالإنفاق  اأثاثها 
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وتفكهوا بحاله, ورموه بال�صفه والتعلق باأهداب الوهم واخليال. 
لنف�صه معماًل يف غرفة  هياأ  قد  بانتنج  كان  اأيام معدودات  وبعد 
مهجورة من غرف الكلية, واأقام فيها هو وم�صاعده وع�صرة من الطلبة, 
ومل يكن م�صاعده من العلماء الرا�صخني يف العلم, واإمنا كان طالب طب 

يف ال�صنة النهائية يدعى ب�صت.
الكالب,  على  اجلراحية  العمليات  اإج��راء  بانتنج  مهمة  وكانت 
فريبط قناة البنكريا�س يف واحد منها, وي�صتاأ�صل الغدة من كلب اآخر, 

وزميله الطالب يقوم بالك�صف عن كمية ال�صكر يف دمائها. 
ومل مي�س على هذا العمل ب�صعة اأ�صابيع, حتى كان بانتنج قد اأثبت 
بالدليل القاطع �صدق نظريته, واأ�صبح خيال الأم�س حقيقة اليوم, بعد 
اأن و�صع بانتنج يده للمرة الأوىل على ذلك ال�صائل ال�صاحر الذي يعرف 
الآن با�صم الأن�صولني, ثم اأخذ - بعد جناح التجربة الأوىل - يح�صره 
ل من غدد الكالب بعد ربط قنواتها, لكن من غدد احليوانات الذبيحة 
بعد تعري�صها ملواد خا�صة تتلف خاليا الإفراز اخلارجي, وتبقي فقط 

على خاليا لجنرهانز. 
وعاد الأ�صتاذ ماكليود من رحلته يف اأوروبا, وانتهت اإىل م�صامعه 
هذه الأخبار فتملكته الده�صة والعجب, ونف�س يده من كل اأعماله, واأ�صرع 
هو وم�صاعده اإىل اإعادة التجارب التي اأجراها بانتنج على الكالب, حتى 
اإذا ا�صتيقن من �صحتها ذهب من فوره اإىل اجلمعية الطبية الأمريكية؛ 
ليزف اإىل العامل الطبي خرب ذلك العالج اجلديد الذي ك�صف يف معمله, 
ودّوت قاعة املحا�صرات الكربى بالهتاف والت�صفيق لالأ�صتاذ ماكليود 
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وم�صاعده, اأما بانتنج  فكان وقتها يف �صغل �صاغل بعالج املر�صى الذي 
و�صل اإىل اأ�صماعهم خرب الرتياق الذي ك�صفه فلجاأوا اإليه وهم يف اأ�صد 
حالت املر�س, يحملهم ذووهم فوق الأ�صّرة والنقالت, وكان املري�س 
يدخل اإليه مطروًحا على �صريره, فال يلبث بعد ب�صع حقنات من هذا 
الرتياق اأن ينه�س واقًفا على قدميه, ثم يحمل �صريره وي�صري اإىل داره؛ 
اإىل  الهتاف املدوي يف قاعة اجلمعية الأمريكية  لذلك مل ي�صل �صوت 

م�صامع )بانتنج( قاهر مر�س ال�صكري. 

البال�ستيك .. معجزة بال�سدفة!!

�صناعة البال�صتيك هي الأخرى نتيجة غلطة يف عام )1٨62م(, 
عندما وقعت زجاجة فيها مادة كيماوية يف �صفحة احلليب التي تاأكل 
منها القطة ويف اليوم التايل لحظ الكيماوي األك�صندر باركز اأن احلليب 
حتول اإىل مادة �صمغية لزجة, فاأخ�صعها للدرا�صة, ودر�س ما حدث, وما 
اأول �صكل للبال�صتيك من مادة نرتات ال�صيلولوز. وهكذا  اأن �صنع  لبث 

اكت�صف مادة البال�صتيك التي درت عليه ماليني كثرية.

اأعواد الثقاب .. مبح�س ال�سدفة!!

اإح��دى  يجري  واك��ر  ج��ون  ال�صيديل  وك��ان  )1٨26م(,  ع��ام  يف 
التجارب عندما خلط ن�صبة من كلوريد البوتا�صيوم وكربيتيد الأنتيمون 
الت�صق  قليلة  وبعد فرتة  عود من اخل�صب,  با�صتخدام  بتقليبهما  وقام 

اخلليط بالعود اخل�صبي.
وحاول واكر اأن يف�صل اخلليط عن العود بحكه يف حجر �صخري 
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فوجد اأن هناك �صرارات ت�صدر نتيجة الحتكاك, فخرج للدنيا باخرتاع 
جديد ا�صمه "اأعواد الثقاب". 

ا �سدفة!! الآي�س كرمي .. اأي�سً

"الآي�س  وهو  اآخر  اخرتاع  اإىل  التو�صل  اخل�صبي يف  العود  �صاهم 
"فرانك  كرمي" ب�صكله الذي نعرفه حالًيا, وذلك عندما ترك ال�صبي 
اإيرب�صون" البالغ من العمر )11( عاًما يف مطلع القرن الع�صرين خليًطا 
الطلق  الهواء  وبداخلهما ع�صا خ�صبية يف  واملاء  ال�صودا  م�صحوق  من 
وبعد  العود اخل�صبي,  ال�صودا حول  الربودة, وجتمدت  ليلة �صديدة  يف 
لتنت�صر  اخلليط  هذا  اإىل  طبيعية  "فرانك" نكهة  اأ�صاف  عاًما   )2٠(

�صناعة الآي�س كرمي "الأو�صتيك" يف �صتى اأنحاء العامل. 

اإطارات ال�سيارات .. اأ�سلها "ممحاة!!

ال�صتفادة من  الهواة  يف عام )1٨3٩م( حاول بع�س املخرتعني 
"املمحاة" )الأ�صتيكة( التي متحو خط القلم الر�صا�س وتطوير املادة 
اإليها,  امل�صتخدمة يف �صناعتها, وذلك باإ�صافة بع�س املواد الكيميائية 

لكن دون جدوى.
اإيجابية,  نتيجة  اإىل  التو�صل  النهاية من  اأحدهم يف  حتى متكن 
وذلك عندما خلط "املمحاة" بعن�صر الكربيت واأ�صقطه يف موقد درجة 
حرارته عالية, وبعد اأن قام بتنظيفها, اكت�صف اأن املمحاة حتولت فجاأة 
اخلليط  اأن  ويذكر  مبرونتها.  حتتفظ  تزال  ل  لكنها  �صلبة,  مادة  اإىل 

�صقط يف املوقد عن طريق ال�صدفة .
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يف  املعدلة  املمحاة  ه��ذه  من  وا�صتفاد  جودير  ت�صارلز  ج��اء  ثم 
�صناعة الإطارات اخلارجية لل�صيارات.

كي�س القمامة .. جمرد كلمة عابرة!!

كان  قمامة.  كي�س  اأول  )1٩٥٠م(  عام  فا�صيليوك  هاري  اخرتع 
فا�صيليوك خمرتًعا ومهند�ًصا, فلجاأ اإليه مرة جمل�س املدينة وكلفه باأن 
ي�صع طريقة لكي ل تتناثر النفايات يف اأثناء حتميلها يف �صيارات القمامة. 
فكر فا�صيليوك زمًنا طوياًل يف بناء ما ي�صبه املكن�صة الكهربائية, لكن 

احلل جاء على نحو مفاجئ. 
فقد تفوه اأحد معارفه, اأو اأحد اأفراد منزله بجملة: )اإنني اأحتاج 
ت�صتلزم  العملية  اأن  فا�صيليوك  اأدرك  النفايات!(  اأجل  من  حقيبة  اإىل 

ا�صتخدام اأكيا�س ت�صتخدم مرة واحدة, واقرتح من البوليتيلني. 
كان م�صفى مدينة فينيبيغ هو اأول من ا�صتعمل اأكيا�س البال�صتيك 
يف  الأف��راد  ي�صتخدمها  قمامة  اأكيا�س  اأول  وظهرت  القمامة,  اأجل  من 
اأهم  اإحدى  القمامة  من  النتفاع  م�صاألة  فتعترب  الآن  اأما  ال�صتينيات.. 

امل�صائل التي ينبغي على الإن�صان حلها. 

الفيمتو .. �سراب حتول اإىل دواء!!

ا بوجود  طبًعا الكل قد حلظ مدى انت�صار �صراب فيمتو, خ�صو�صً
جميع هذه الإعالنات )املبالغ فيها من وجهة نظر(, مع اأن هذا امل�صروب 

يحتوي على مواد حافظة واألوان �صناعية. 
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لكن ق�صة اإنتاج هذا امل�صروب غريبة وممتعة.. فاإليكم تاريخ هذا 
امل�صروب.

اإنتاج اململكة املتحدة )بريطانيا( ففي  �صراب الفيمتو يعترب من 
عام )1٨٨3م( ولد خمرتع هذا امل�صروب وهو جون نويل نيكول.

لبيع  حماًل  اأن�صاأ   )24( عمره  كان  وعندما  )1٩٠٨م(  عام  ويف 
الأع�صاب العالجية والأدوية للمحال. قد تت�صاءل الآن ما عالقة الأدوية 
و�صراب الفيمتو؟! ولكن ل تتعجب فعندما اخرتع الفيمتو لأول مرة كان 
�صمي  البداية  والقوة. يف  الطاقة  يعطيك  �صراب  اأو  قد اخرتعه كدواء 

)فيم تونك(, لكن �صرعان ما �صمي )فيمتو(.
يف )1٩12م( قام نويل بت�صجيل اخرتاعه ك�صراب دوائي يعطيك 
 - عام )1٩13م(  اأي يف   - عام  وبعد  �صحًيا.  ويجعل ج�صمك  الطاقة 
لحظ نويل اأن �صراب فيمتو طعمه لذيذ وميكن حتى الأ�صخا�س الأ�صحاء 

�صرابه؛ لذلك �صجله كم�صروب.
يف )1٩1٩م( مت ت�صدير امل�صروب اإىل غايانا يف اأمريكا اجلنوبية, 
بعد ذلك اقرتح اأحد الأ�صخا�س يف ال�صركة اإ�صافة الفقاقيع للم�صروب, 

وبالفعل مت ذلك يف )1٩2٠م(
الوقت  ذلك  يف  كانتا  اللتني  وبورما,  الهند  اإىل  فيمتو  اإر�صال  مت 
)1٩٧٠م(  يف  اأمريكا  اإىل  امل�صروب  و�صل  الربيطانيني.  �صيطرة  حتت 
وقد اأحبه الأمريكيون؛ لعدم احتوائه على الكافيني. وو�صل اإىل فرن�صا 

واإ�صبانيا والربتغال يف )1٩٩1م(. 
مذاقات  من  خليط  وهو  جديد  م�صروب  اإنتاج  مت   )2٠٠2( ويف 

فواكه خمتلفة مع �صراب الفيمتو. 
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يف العقال العربي "3" ق�س�س!!

الغرتة,  اأو  ال�صماغ  فوق  الرجل  راأ���س  على  يلب�س  ما  هو  العقال 
التح�صر  يكافح  يزال  ل  اأ�صود,  غالًبا  ولونه  املاعز  �صوف  م�صنوع من 
بالتحول  ب��داأ  بعدما  اجلديد  العربي  اجليل  على  طغت  التي  واملدنية 

التدريجي اإىل اللب�س الغربي.
يقال اإن هناك ثالث ق�ص�س لخرتاع العقال العربية: 

اأيدي الأ�صبان و�صل  العربية يف  الأوىل: عندما �صقطت الأندل�س 
النا�س  بني  الغ�صب  وانت�صر  ال�صديد  احلزن  فعم  ال�صام؛  لبالد  اخلرب 
جدائلهن  الن�صاء  فق�صت  اإخ��وان��ه��م,  ن�صرة  ع��ن  ال��رج��ال  لتخاذل 
"�صفائر ال�صعر" ورمينها يف وجوه الرجال الذين ربطوها على روؤو�صهم 
فوق الغرتة اأو الكوفية؛ تعبرًيا عن حزنهم وندمهم, اإ�صافة اإىل اأن بع�س 
الرجال ربطوا بع�صها على �صكل جلام للخيل؛ لأن اخليل التي مل تهب 

لن�صرة الدين.. خيل ذليلة ومهانة.
ومع مرور الوقت اأ�صبحت عادة بني الرجال والن�صاء, ثم اقت�صر 
�صعر  الع�صابة ف�صارت ت�صنع من  وتطورت  الرجال فقط,  لب�صه على 
املاعز, ثم من اخليوط املغزولة وامل�صبوغة بالأ�صود؛ رمًزا للحزن على 

الأندل�س. 
الثانية: اأن )اخلليفة العبا�صي( طلب اأن ي�صع كل رجل من دولته 

على راأ�صه ع�صابة �صوداء من القما�س؛ حزًنا على �صقوط الأندل�س. 
الناقة عبارة  الناقة, وعقال  اأتت من عقال  العقال كلمة  الثالثة: 
اأو  البعري  ركبة  يف  ويو�صع  تقريًبا,  دائرتني  �صكل  على  يلف  حبل  عن 
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الناقة؛ ليمنعه من امل�صي, واإذا ركب عليه �صاحبه اأخذ العقال وو�صعه 
ي�صع  الناقة  ينيخ  ثم  يريده,  ال��ذي  املكان  اإىل  ي�صل  حتى  راأ�صه  على 
عقالها مرة اأخرى, ومبرور الوقت انتقل العقال من الناقة اإىل الرجال.

ق�سة اخرتاع العلكة

يف  بانغور  من  كورتي�س  جون  الأمريكي  هو  العلكة  �صنع  من  اأول 
ثم  مطبخه,  موقد  بو�صاطة  )1٨4٨م(  العام  يف  الأمريكية  مني  ولية 
�صرع يف العام )1٨٥٠م(  يف معمل يف بورتالند يف ولية "مني" باإنتاج 

ت�صكيلة من خمتلف اأنواع العلوك.
بيد اأن العلكة احلديثة تدين بوجودها مل�صور فوتوغرايف اأمريكي 
يدعى توما�س اأدامز؛ فقد كان يحاول القيام بتجارب على مادة �صجرية 
�صمغية ل�صتخدامها بدياًل عن املطاط يف اإنتاج ال�صلع املقولية, بيد اأن 

جتاربه مل تكن ناجحة.
بباله  ثم خطر  الت�صكيل هذه,  مادة  ق�صمة من  يوم م�صغ  وذات 
فجاأة اأن ي�صيف اإليها بع�س املنكهات ثم اأن يبيعها  بو�صفها علكة. ويف 
العام )1٨٧2م( افتتح معماًل �صغرًيا. وراجت جتارته ب�صرعة وتو�صعت, 
حيث �صاعده يف ذلك باحلقيقة بدء �صركة توتي فروتي ببيع العلكة من 

اآلتها.

ق�سة اخرتاع ال�سبورة

يف عاملنا اليوم, ل ميثل ال�صوؤال عن الطريقة املنا�صبة لعر�س فكرة 
اأمام جمموعة من النا�س اأية م�صكلة, ف�صواء اأكنت يف �صف درا�صي يف 
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مدر�صة, اأم قاعة حما�صرات يف جامعة, اأم غرفة اجتماعات يف اإحدى 
ال�صركات, هناك ع�صرات الطرق للقيام بذلك. 

لكن ذلك ال�صوؤال مل يكن بالب�صاطة التي نعرفها الآن, حيث واجهه 
ال�صكتلندي جامي�س بيال�س )1٧٧٨- 1٨64م(, هو يدر�س اجلغرافيا 
باملدر�صة الثانوية باأدنربة. مل تكن هناك, يف ذلك الوقت طريقة ميكنه 
اإليها  يحتاج  التي  املرئية  اأو  املكتوبة  املعلومات  يعر�س  اأن  خاللها  من 
ي�صتخدمون  الوقت,  الطلبة يف مدر�صته يف ذلك  كان  التدري�س.  خالل 
عليها  يدون  التي  اخلا�صة  لوحته  طالب  ولكل  للكتابة,  �صغرية  األواًحا 
�صرح درو�صه. وكان على املعلم اإن اأراد اأن يقدم معلومة مكتوبة لطلبته, 
اأن مير على كل واحد منهم, ويدون يف اللوحة اخلا�صة به, تلك املعادلة 

الريا�صية, اأو اخلريطة, اأو بيت ال�صعر. 
فكر جامي�س بيال�س يف طريقة متكنه من �صرح الدرو�س, وعر�س 
لن�صخها  م�صطًرا  يكون  اأن  دون  من  التو�صيحية,  والر�صوم  اخلرائط, 
كتابة  لوح  ابتكار  اإىل  تكفريه  وقاده  طلبته,  األواح  على  املرات  ع�صرات 
كبري احلجم, م�صنوع من اخل�صب, ومغطى بطبقة من حبيبات رملية 
خ�صنه, لت�صكل �صطًحا اأ�صود, ي�صتطيع اأن يدّون عليه ما يريد ملرة واحدة, 
وبحيث يكون مرئًيا ومتاًحا اأمام طلبته جميًعا يف الوقت نف�صه. وبذلك 

ظهرت اأول �صبورة عرفها العامل. 
اأ�صبحت ال�صبورة منذ ذلك احلني �صيًئا اأ�صا�صًيا ل غنى عنه يف 
قاعات الدر�س, وانت�صر ا�صتخدامها يف كل مكان يف العامل. ومع مرور 
ال�صنوات تطورت �صناعتها, فاأ�صبحت ت�صنع من املعدن, وتغطى بطبقة 
بوا�صطة الطب�صور  الكتابة عليها  الناعم, وت�صهل  البور�صلني  رقيقة من 
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واأ�صكال  باأحجام  ت�صنع  اأ�صبحت  كما  ب�صهولة.  حم��وه  ميكن  ال��ذي 
خمتلفة؛ لتتنا�صب وا�صتخداماتها املتعددة. فرناها كبرية تغطي اجلدار 
الأمامي يف الف�صول الدرا�صية وقاعات املحا�صرات, اأو �صغرية متحركة 
الأبجدية.  احل��روف  بوا�صطتها  يتعلم  طفل,  غرفة  يف  الركن  ذلك  يف 
ونراها كذلك حا�صرة بقوة يف عامل الأعمال, حيث ت�صتخدمها العديد 
ومناق�صتها,  املعلومات  لعر�س  اجتماعات  يف  الكربى  ال�صركات  من 
واأفكار  مبتكرة  حلول  اإىل  الو�صول  على  ت�صاعد  التي  الو�صائل  كاإحدى 
اإليها  تو�صل  التي  الن�صبية  النظرية  اأن  يعتقدون  لأنهم  رمبا  اإبداعية.. 
األربت اأين�صتاين, يعود الف�صل فيها اإىل تلك ال�صبورة ال�صوداء التي كان 

يدون عليها مالحظاته واأفكاره.

ق�سة اخرتاع عربة الت�سوق

تعترب عربات الت�صوق اأحد اأهم رموز الت�صوق يف املتاجر الكربى 
والتي تفاخر بوجود تلك العربات الأنيقة واجلذابة اأمام مدخلها, وهي 
تعطي اإ�صارة �صريحة ودعوة ل تقاوم بالدخول على تلك املتاجر ل�صراء 
اأ�صياء  و�صراء  بل  منهل,  وال�صخ�صية  والتموينية  املنزلية  حاجاتك  كل 
�صعوبة  جتد  فاإنك  ذلك  من  الرغم  وعلى  اإليها,  بحاجة  ل�صت  كثرية 
الب�صائع  التقاط  توا�صل عملية  وبالتايل �صوف  امل�صرتيات  تلك  يف نقل 
�صكله  ح�صن  اأو  وطاب  لّذ  مبا  عربتك  وتعبئة  الرفوف  على  املعرو�صة 

ومنظره من تلك الب�صائع املعرو�صة.
لب�صائعهم  للرتويج  العربات  هذه  الت�صوق  مراكز  ا�صتغلت  لقد 
تفنن  كما  وجذابة,  اأنيقة  بطريقة  عليها  الإعالنات  تثبيت  خالل  من 
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وقد  ب�صهولة كبرية,  بها  التحكم  ت�صميمها بحيث ميكن  امل�صنعون يف 
�صراء  فكرة  رواج  على  املنازل  وامل��ربدات يف  الثالجات  اخرتاع  �صاهم 
وف�صادها  تلفها  من  اخل�صية  دون  واحدة  دفعة  كافة  البيت  احتياجات 

ب�صبب �صوء التخزين.
وتعود فكرة اخرتاع هذه العربة اإىل الأمريكي )�صليفان غولدمان(, 
الذي كان جولدمان ميلك حمل بيع اأغذية كبرًيا يف مدينة اأوكالهوما, 
اعتمد  الزبون  اأمام  �صهاًل  الت�صوق  كلما جعلت  )اأنه  فكرة  وانطلق من 
على متجرك وازداد ربحك(, وجاء اخرتاعه عن طريق ال�صدفة, فقد 
الوزن,  ثقيلة  لأنها  الب�صائع؛  بع�س  �صراء  يرف�صون  الزبائن  اأن  لحظ 
ولفتت انتباهه اإحدى امل�صرتيات حني و�صعت حقيبتها الثقيلة على لعبة 

�صيارة كان يجرها ابنها باحلبل.
عام  يف  ف�صمم  الفكرة,  هذه  حتقيق  على  جولدمان  عمل  وقد   
)1٩36م( كر�صًيا خ�صبًيا قاباًل للطي مكون من �صلتني فوق بع�صها, ثم 
اأربع عجالت كي ي�صبح متحرًكا, وبالتايل ميكن الزبائن  اإليه  اأ�صاف 
املعرو�صة  الب�صائع  اأ�صناف  اأكرب قدر ممكن من  واختيار  الت�صوق  من 
عام )1٩3٧م( طور جولدن  امل�صرتيات, ويف  تلك  لثقل  الكرتاث  دون 
واملتينة  القوية  املعدنية  الأ�صالك  من  و�صنعه  املتحرك,  الكر�صي  ذلك 
وبداأ با�صتخدامه يف متجره اخلا�س, ويف عام )1٩4٠م( وبعد اأن حاز 

اخرتاعه على ر�صا زبائنه, ح�صل على براءة اخرتاع عربة الت�صوق.
اأ�ص�س  فقد  كبرًيا,  رواًج��ا  لقي  وال��ذي  اخرتاعه  لأهمية  ونظًرا 
انت�صرت يف �صتى  التي  العربات  ا لت�صنيع تلك  جولدمان م�صنًعا خا�صً
التي  ال�صغرية  الت�صوق  �صالل  ا�صتنباط  لحًقا  مت  كما  العامل,  اأنحاء 
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حتمل باليد من اأجل ال�صراء املحدود لبع�س املواد ال�صغرية, وقد جاء 
ابتكار هذه ال�صالل من اأجل �صحب الذرائع من الذين يعمدون اإىل و�صع 

بع�س امل�صرتيات يف اأيديهم.
خا�صة  باأماكن  جتهيزها  فتم  الت�صوق,  عربات  تطوير  مت  لقد 
الأن��واع مبحركات  بع�س  تزويد  كما مت  فيها,  الأطفال  لو�صع  ومنا�صبة 
اأ�صلوب  اتباع  اإىل  التجارية  الأماكن  بع�س  وعمدت  ب�صيطة,  كهربائية 
ا�صتخدامه, وعند  اأجل  العربة من  و�صع قطعة نقد معدنية يف مقب�س 
يتم  املخ�ص�س  مكانها  اإىل  العربة  واإع��ادة  ال�صراء  عملية  من  النتهاء 

اإرجاع قطعة النقد املعدنية التي و�صعت �صابًقا يف تلك العربة.

ق�سة اخرتاع طائرة الهليكوبرت

الرابع  القرن  منذ  معروفة  األعاًبا  امل�صتخدمة  الهليكوبرت  كانت 
ع�صر, فقد كانت تثبت �صفرات دوارة, ك�صفرات طواحني الهواء, لكن 
ب�صرعة  ت��دور  ثم  على حم��ور,  على مم�صك  ع��ام��ودي,  من  ب��دًل  اأفقًيا 
بو�صاطة �صلك ملفوف على املحور وي�صد ب�صرعة, فتدور اللعبة وترتفع 

بالهواء. 
عام  يف  �صممت  ب�صرًيا  كائًنا  حتمل  اأن  ميكن  هليكوبرت  واأول 
�صت  من  موؤلفة  مروحتها  وكانت  "اإ.ر.ممفورد",  قبل  من  )1٩٠٥م( 
�صفرات, ولها حمرك كريو�صني و�صنعتها �صركة ويليام ديني اندبرثرز 

من دامربتون يف �صكوتالندا. 
ويف العام )1٩12م( جنحت بالتحليق اإىل ارتفاع يزيد على ثالثة 
اأمتار عن �صطح الأر�س - وكان ل بد من ربطها بحبل كي ل حتلق بعيًدا - ويف 
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عام )1٩٠٧م( اخرتع الفرن�صي بول كورنو هيلكوبرت عملية. ومل ترتفع 
عالًيا اأو تطري مل�صافة بعيدة, لكنها مل تربط بالأر�س.

وكان ل بد من النتظار حتى العام )1٩24م( عندما اأنتج اإيتيني 
اإمكاناتها  اإىل  اإ�صافة  الأمام,  نحو  الطريان  على  قادرة  اآلة  اأوهمي�صن 
اأول هليكوبرت  الأعلى, وهكذا فقد اخرتعت  الإقالع والطريان نحو  يف 

"حقيقية". 
الإ���ص��ب��اين خ��وان دول���ص��ريف��ا يف عام  ويف غ�صون ذل��ك اخ��رتع 
)1٩23م( طائرة الهليكوبرت املعروفة با�صم اأو توجريو. والأوجتريو هذه 
خمتلفة عن الهليكوبرت؛ لأنه مل يكن لل�صفرات الدوارة حمرك يحركها, 
بوا�صطة  الأم��ام  اإىل  ت�صحب  الآل��ة  وكانت  دوارة,  كاأجنحة  تعمل  فهي 

مروحة. 
يف  �صمما  ق��د  دوران  وري��ن��ي��ه  بريغيه  ل��وي  الفرن�صيني  اإن  ث��م 
)1٩36م( هليكوبرت قادرة على الطريان ب�صرعة )6٧( مياًل يف ال�صاعة 

وعلى ارتفاع )1٥٧( مرًتا ون�صف املرت. 
ويف اأملانيا, اأنتج الأملاين هرنيخ فوك يف العام )1٩36م( منوذًجا 
اأكرث تقدًما, هو فوك وولف )FW 61-61(, ميكن اأن تطري ب�صرعة )٧6( 

مياًل يف �صاعة وعلى ارتفاع يزيد على )24٠٠( مرت.
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