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الـمـقدمــة

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

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

الكتاب باإذن اهلل.
وتعتمد هذه الفقرات على اإخراج املعلومات الدينية، والرتبوية، 

www.alukah.net
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والثقافية، والأدبية، والفكرية، والعلمية، والطبية، اأو غريها من حقول 
العلم املختلفة بقوالب و�سيغ خمتلفة عن الطريقة التقليدية، األ وهي الإلقاء 
املبا�سر، بطريقة �سّب املعلومات، فبالطبع هذا ما ل تقوم به الفقرات املتميزة.
املعلومة،  اإىل  امل�ستمع  يــجــذب  �ــســيء  كــل  عــن  الــفــقــرات  هــذه  بــل تبحث 
ويحببها اإليه، بحيث ين�ست لها وي�سغي اإليها، ويف النهاية يعمل بها، وهذا هو 

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

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

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

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

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

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

اجلديد واملفيد من الفقرات واملوا�سيع ول تقفن عند حٍد من احلدود.
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الـمـوهــبـــة)))

املوهبة نعمة من نعم اهلل تعاىل على الإن�سان، فكل اإن�سان لديه مواهب 
اإن اعتنينا بها واأخرجناها كانت كال�سجرة املثمرة، واإن اأهملناها اأ�سبحت ياب�سة 

ل ثمر فيها ول ورق.
وهنا كانت هذه الفقرة مبثابة املعّرف باملوهبة، والراعي للموهوبات.

باكت�ساف  باأن تكون هناك معلمة يف كل مدر�سة خمت�سة  اأو�سي   .. لذا 
املوهوبات ورعايتهن، مع الأخذ مبا ذكرناه يف هذه الفقرة ونقله اإىل الطالبات، 

ا عن اجلديد واملفيد يف عامل املوهبة. والبحث اأي�سً

)1(  مت اال�شتفادة من موقع )بوابة موهبة( على ال�شبكة العنكبوتية.

www.alukah.net
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 حفظ وقراءة القراآن.. 
منهج يف تربية املوهوبات ال�صغريات

وبالغة  بيانه  �شحر  يف  والتمعن  الكرمي  القراآن  وحفظ  قراءة  تعدُّ 
امل��دارك  وتو�شيع  ال�شليمة  اللغة  اأ�ش�س  لتعليم  الطرق  اأه��م  من  األفاظه 
املعرفية لدى االأطفال، وحتديًدا عند االأطفال املوهوبني؛ وذلك لقدرتهم 
على ا�شتيعاب املعاين واالألفاظ، بداية من مراحل عمرية مبكرة ترتاوح 
ما بني )�شنتني وخم�س �شنوات(، وهو العمر الذي ي�شبق مرحلة التعليم 
االإبداع غالًبا ما  والقدرة على  الذكاء  اأن  النف�س  النظامي. ويرى علماء 
تكوين  الطفل من  يتمكن  املبكر؛ حيث  والفكري  اللغوي  بالنبوغ  يقرتنان 
جمٍل طويلة ذات معاٍن؛ ا�شتناًدا للغة �شفهية متطورة ت�شبق مرحلة الكتابة، 
ت�شاعده على الربط بني املدلول اللغوي والرموز املح�شو�شة املوجودة من 
ع�شرات  يحوي  متطور  �شفهي  قامو�س  لديه  يت�شكل  ما  و�شرعان  حوله، 
العملية  تلك  وتعرف  لها مدلول ح�شي يف عقله،  التي  املجردة  املدلوالت 
بالنبوغ اللغوي حلديثي القراءة؛ حيث يتميز الطفل يف هذه املراحل مبا 

يلي:
 - عقل يقظ.

 - ملكات حفظ عالية.
 - خيال خ�شب.

 - ف�شول للمعرفة والتعلم.

www.alukah.net
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القراآن كتاب حياتي �صامل

 يجمع القراآن بني �شحر البيان وقوة االألفاظ و�شال�شة نظم اللغة، 
النف�س،  وه��دوء  الطماأنينة  اإىل  تدعو  م�شرت�شلة  ال�شمع  اإىل  تاأتي  والتي 
وهذا ما يحتاج اإليه الطفل املوهوب يف بداية رحلته نحو املعرفة والعلوم، 
وبالتايل تعويده على قراءة القراآن وت�شجيعه على حفظ ال�شور؛ كي ينعك�س 

ب�شكل اإيجابي على:
 - اإثراء القامو�س اللغوي لديه.

 - تغذية اخليال وحتفيز ملكات احلفظ.
 - تعليم التفكري من خالل التاأمل يف اأ�شرار الكون.

 - تعزيز انتمائه اإىل الإ�شالم.

دور الأ�صرة يف تقريب القراآن للطفلة املوهوبة

 تبنينّ جميع الدرا�شات يف جمال تربية وتوجيه الطفل املوهوب اأن 
دور االأم واالأب من اأهم االأدوار املوؤثرة يف تطوير وتنمية موهبة الطفل، 
بيئة  توفري  لالأبوين  ميكن  حيث  عمره؛  من  االأوىل  ال�شنوات  يف  حتديًدا 
تعليمية حمفزة مللكات ومواهب الطفل، وبالتايل فاإن ا�شتغالل االإجازات 
االأ�شبوعية وال�شنوية واملنا�شبات الدينية كرم�شان واالأعياد بهدف تطبيق 
الطفل  قدرة  يعزز  فهذا  وحتفيظه،  الكرمي  القراآن  لتعليم  �شيق  برنامج 
على اال�شتيعاب واحلفظ، ويزيد من قابليته يف تخزين االألفاظ وربطها 
باملعاين. ويف املح�شلة يتم تقييم فعالية برامج حتفيظ القراآن املوجهة 



763

حديقة الفقرات الثقافية

عندما  االأولية  املوؤ�شرات  بع�س  مالحظة  خالل  من  ال�شغار  لالأطفال 
مي�شك الطفل الأول مرة بكتاب ق�شة دينية م�شورة، اأو اأي كتاب لالأطفال، 

ومن هذه املوؤ�شرات:
 - قراءة ال�شفحات من اليمني اإىل الي�شار بحركة الراأ�س. 

 - مراقبة مدى تفاعل الطفل مع الر�شومات وال�شور. 
 - التعليق املتكرر على ال�شور واالألوان بعبارات متجددة.

 - ترديد االأ�شماء واالأرقام.
 - القدرة على تخزين بع�س االألفاظ اللغوية واإعادة ا�شتعمالها يف 

مواقف خمتلفة.

ق�ص�ص القراآن الكرمي

 اأ�شبح جميع اأطفالنا يقلدون بع�س النماذج الدخيلة على جمتمعاتنا 
االإ�شالمية كالرجل اخلارق، الرجل احلديدي، رجل العنكبوت، قوى ال�شر 
اأ�شبحت  و  الوهمية.  الكرتونية  ال�شخ�شيات  من  والعديد  تهزم،  ال  التي 
هذه ال�شخ�شيات ت�شكل رافًدا كبرًيا يف خيال اأطفالنا ال�شغار. ومن اأجل 
جمابهة مثل هذه ال�شخ�شيات يجب اأن نبداأ يف ت�شكيل الهوية االإ�شالمية 
كق�ش�س  الكرمي  القراآن  ق�ش�س  من  حقيقية  مناذج  وتقدمي  الأطفالنا 
واحلكم،  العرب  وا�شتخال�س  االأخيار،  االأولني  واأخبار  والر�شل،  االأنبياء 
ال�شالة  اأف�شل  الر�شول - عليه  وليكن  ال�شرية املحمدية،  والرتكيز على 
والقراءة  ال�شرد  وذلك من خالل  املتميزين،  الأطفالنا  قدوة   - وال�شالم 

واحلفظ لق�ش�س من ال�شرية النبوية.

www.alukah.net
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 اإن كل ما تقدم ال مينع من التنويع واالطالع على ثقافات ال�شعوب 
ح�شاب  على  لي�س  لكن  لق�ش�شهم،  اأطفالنا  وتعلم  اأخبارهم  ومعرفة 
لتمنحهم  املوهوبني؛  اأطفالنا  ُتزرع يف  اأن  يجب  والتي  االإ�شالمية  هويتنا 
ومعتمدين  بالقراآن  متم�شكني  املعرفية،  مداركهم  وتو�شع  بالنف�س  ثقة 

عليه.. كتاًبا علمًيا ومعرفًيا حلياة االإن�شان املتكاملة.

اإر�صادات لرتغيب قراءة القراآن للطفلة املوهوبة

 يندرج التعامل مع املوهوب �شمن فئة ذوي االحتياجات اخلا�شة، 
والتي تتطلب من االأ�شرة بع�س التخطيط امل�شبق والبحث يف اأح�شن احللول 
لتوفري اأجواء مالئمة لتطوير املوهبة وتفجري ملكات االإبداع لديها؛ لذلك 
التدرج مع املوهوبة يف عملية تعليم قراءة  يجب على االأم احلر�س على 
القراآن وحفظه منذ ال�شنني االأوىل من عمر الطفلة، وبذلك توؤ�ش�س لبناء 
عالقة حياتية بني املوهوبة والقراآن الكرمي ت�شتمر طوال حياتها؛ لذلك 

عليها اتباع اخلطوات التالية:
 - ممار�شة قراءة القراآن اأمام الطفلة قبل عمر ثالث �شنوات.

 - توفري م�شاحف �شغرية خمتلفة يف غرفة الطفل.
 - تعويد الطفلة على اال�شتماع للقراآن يف البيت وال�شيارة.

 - البدء بال�شور الق�شرية.
 - توفري ق�ش�س االأنبياء بطبعات حديثة حتوي �شوًرا تعبريية .

 - اللجوء اإىل احلافز الهدايا واللعب كمكافاأة على مواظبة القراءة 
واحلفظ.
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ثراء القامو�ص اللغوي اأ�صا�ص اخليال الوا�صع

باملعاين يف  االألفاظ  الرموز وربط  تفكيك  العادي يف  الطفل  يبداأ   
االأطفال  معظم  اأن  اإىل  الرتبوية  الدرا�شات  وت�شري  �شنوات،  ثالث  عمر 
ال�شنة  منذ  الظهور  تبداأ يف  والتي  اللغوي،  الرثاء  ملكة  لديهم  املوهوبني 
االأوىل من العمر؛ لذلك ال ميكن حتديد عمر موحد جلميع االأطفال يف 

حتديد بداية التطور اللغوي بدقة.
 يتمتع املوهوب ال�شغري بقدرات عالية يف تخزين االألفاظ وربطها 
الرموز،  وتفكيك  معنى،  ذات  طويلة  جمل  ونظم  لها،  احل�شي  باملدلول 
والقدرة على تتبع االأحداث؛ لذلك من املهم البدء املبكر يف بناء القامو�س 
اخليال  وي�شحن  املبدع  التفكري  يحفز  فذلك  املوهوبة،  للطفلة  اللغوي 
اخليال  ملكات  لتحفيز  د�شمة  تعليمية  مادة  الكرمي  القراآن  ويعد  لديها. 
لقامو�س  رئي�ًشا  رافًدا  الكرمي  القراآن  اأ�شبح  واإذا  االأطفال،  عند  املبدع 

الطفلة املوهوب، ف�شتتحقق النتائج التالية:
 - تعزيز النبوغ اللغوي لدى طفلتك.

 - تعلم الطالقة واملرونة يف القراءة والو�شول للمعنى.
 - تعليم التفكري من خالل التاأمل يف اآيات اهلل.

 - االرتباط العاطفي بني الطفلة والقراآن الكرمي. 
 - بناء قاعدة لغوية ت�شتند اإىل لغة القراآن.

 - تن�شيط ملكات اخليال لدى الطفلة.

www.alukah.net
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العوامل املوؤثرة يف تاألق الإبداع

يف  الباحثني  معظم  عند  م��وح��ًدا  االإب����داع  تعريف  ي��ك��ون  ي��ك��اد   
القدرات واال�شتعدادات  االأزم��ان، فهو مزيج من  جمال الرتبية على مر 
ترقى  اأن  ميكن  منا�شبة  وج��دت  اإذا  التي  ال�شخ�شية  واخل�شائ�س 

بالعمليات العقلية لتوؤدي اإىل نتاجات اأ�شيلة ومفيدة.
 يرى توران�س اأن "االإبداع عملية حت�ش�س للم�شكالت والوعي مبواطن 
ال�شعف والثغرات، وعدم االن�شجام والنق�س يف املعلومات والبحث عن 
حلول والتنبوؤ بها، و�شياغة فر�شيات جديدة، واختبار الفر�شيات واإعادة 
جديدة  ارتباطات  اأو  حلول  اإىل  التو�شل  اأجل  من  تعديلها  اأو  �شياغتها 

با�شتخدام املعطيات املتوافرة ونقل النتائج لالآخرين".
رئي�س  ت�شر�شل  وين�شتون  االأدب  يف  نوبل  جائزة  على  احلائز  قال   
عائلة  من  تنطلق  العظيمة  القيم  اأن  فيه  ال�شك  "مما  بريطانيا  وزراء 
قوتها  ا�شتمدت  ابتكرت  التي  االإن�شانية  ال�شفات  اأعظم  اإن  بل  عظيمة، 
املوؤثرة  العوامل  العائلة من  فيه  املنزل مبا  لي�شبح  املنزل"؛  وثباتها من 
االأ�شرية  البيئة  تعزز  التي  االإر�شادات  بع�س  يلي  وفيما  االإب��داع،  تاألق  يف 

الداعمة لالإبداع:
االأطفال  ل��دى  وال��ق��درات  امليول  يف  الفردية  الفروق  ت�شجيع   )1  

والعمل على تدعيمها.
 2( التعرف على جماالت االإبداع لدى الطفلة، وتدعيم االجتاهات 

اإيجابية لديهم نحو مزيد من االإبداع.
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�شلًبا  يوؤثر  ذلك  الأن  الق�شور؛  الأوجه  وال�شخرية  النقد  3( جتنب   
على التفكري الوا�شع.

 4( ت�شجيع االأطفال على اتخاذ القرارات امل�شتقلة، وتدريبهم على 
حرية االختيار.

والتهديد  ال�شغط  اأ�شاليب  وا�شتخدام  الق�شوة  عن  االبتعاد   )5  
والتوبيخ والعقاب البدين.

 6( عدم التفرقة يف املعاملة بني االأبناء.
االأ�شرة؛  دور  انتهاء  يعني  ال  باملدر�شة  املبدع  الطفل  التحاق  اإن   
فاالأدوار متكاملة ومهمة، فاملدر�شة هنا تتوىل ما اأجنزه الوالدان من اأ�ش�س 
التن�شئة والرتبية، وت�شيف اإىل اإجناز الوالدين مو�شوع التعليم. والتعليم 
والن�شاطات  االأ�شا�شية  املعلومات  تت�شمن  برامج  يوفر  اأن  بد  ال  املتميز 
اال�شتك�شافية واملهارات التي توؤدي اإىل اأن يحقق املتعلم م�شتوًى متقدًما 

من االإنتاج االإبداعي.
 ومن اأجل الو�شول اإىل نتائج مثمرة يف تطوير تفكري الطفل املبدع 
داخل املدر�شة، على املعلم اأن يعمل بجد خللق جو تفاعلي داخل ال�شفوف 
بني الطلبة وتقدمي الربامج الرتبوية املحفزة للتفكري؛ فاملعلم اأهم حلقة 
يف عملية الرتبية ولديه دور مهم يف تطوير االإبداع لدى الطلبة، وذلك من 

خالل االإجراءات التالية:
التي تدعم اعتمادهم على  االأعمال  اإجناز  الطلبة على   - تدريب 

اأنف�شهم.
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 - حتفيز دافعيتهن وتنمية مهارات التفكري لديهن.
 - ت�شجيع وتنمية القدرات االإبداعية.

 - تقدمي االأن�شطة التي تثري خيال الطالبة.
 - تدريب الطالبة وت�شجيعها على البحث والتعمق يف املعلومة.

ودعم  حتفيز  يف  تكفي  ال  وحدها  ال�شابقة  االإج���راءات  جميع  اإن   
الظروف  تهيئة  متت  اإذا  اإال  املدار�س،  طالبات  لدى  االإبداعي  التفكري 
اأ�شا�شًيا و�شرورًيا  البيئة املحيطة عن�شًرا  تعد  املنا�شبة، حيث  التعليمية 
تن�شد  التي  املدر�شة  على  لذا  االأف��راد؛  لدى  االإبداعية  القدرات  لظهور 

االإبداع اأن تراعي ما يلي:
 1- توفري اأن�شطة تنمي قدرات املتعلم على حتمل التعقيد والغمو�س.
 2- االهتمام مبراعاة الفروق الفردية لدى الطالبات، واالهتمام 
تنوع  باختالف  الن�شاطات  تنويع  و�شرورة  املتعلم،  لدى  التعلم  باأمناط 

القدرات.
 3- ت�شجيع الطالبات على التعبري احلر عن االأفكار اجلديدة وغري 

املاألوفة وتعزيزها.
حل  اأدوات  ا�شتخدام  على  الطلبة  بني  التعاون  روح  تعزيز   -4  

امل�شكالت االإبداعية بهدف تنمية املهارات والقدرات االإبداعية لديهن.
 5- مراعاة املرونة باالأنظمة والقوانني املحددة والتي تعيق االإبداع.
 وا�شتكمااًل لدور املدر�شة يف تنمية االإبداع، يقع على عاتق املعلمة 
االإملام بثالثة عنا�شر مهمة ت�شهم مع بع�شها البع�س يف عملية االإبداع، 
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وهي: نواحي االإدراك، وال�شخ�شية، والظروف البيئية. وعلى الرغم من 
تفاوت نظرة املعلمات جتاه العنا�شر الثالثة، اإال اأنهم يلعبون دوًرا مهًما 

يف تطوير عملية االإبداع من خالل االهتمام بهذه العوامل.

مبادئ اأ�صا�صية للمبتكرات

رمبا خطر ملعظمنا اأن تبتكر ابتكاًرا ما خالل مرحلة ما يف حياتها، 
بع�شنا عملن على حتقيقها، واالآخر ن�شيينها ثم راأينها على اأرفف االأ�شواق 

بعد فوات االأوان.
 نورد هنا )9( خطوات اأ�شا�شية ال غنى عنها لكل من تريد االبتكار:
- حددي االحتياج: قومي بعمل م�شح وا�شتبيان ملدى حاجة جمتمعِك 

وقريناتك لذلك.
من  قدر  اأك��رب  اإيجاد  ح��اويل  للحلول:  الذهني  بالع�شف  قومي   -

احللول واالأفكار با�شتخدام ا�شرتاتيجية الع�شف الذهني.
- اختاري احلل: كيف؟ انظري لكل احللول املطروحة. ثم اأوجدي 
افح�شي  واأخ��رًيا  احللول،  اأف�شل  وح��ددي  ال�شابقة  املعايري  من  قائمة 
مدى مالءمة احلل باال�شتبيان عن اآراء عائلتِك، �شديقاتِك وجمتمعِك؛ 
تطلقي  اأن  ذلك،  يلي  املختار.  احلل  من  وللتثبت  اآرائهم  على  للح�شول 

ا�شًما حللِك "ابتكارِك".
- اإجراء البحوث، اأجري البحوث على ابتكارِك.

- �شعي خطة: خططي لكيفية تطوير هذا االبتكار.
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- �شممي وابني منوذًجا: ابدئي بعمل م�شودة اأو ر�شمة، قرري نوعية 
املواد، ثم اعملي النموذج املبدئي، ثم حددي اإمكانية تطوير هذا البتكار.
اإمكانات النموذج، و�شجلي  - اختربي النموذج: و�شحي واختربي 
حول  الراجعة  التغذية  اجمعي  ثم  االبتكار،  �شجل  يف  االختبار  نتائج 

ابتكارِك، وقومي بعمل التعديالت الالزمة.
- اأديري االبتكار: قومي مب�شاركة ابتكارِك مع االآخرين، و�شاركي 
به يف املناف�شات، واأظهريه على املالأ. وبالطبع، قومي بتقدمي طلب حماية 

حقوق االبتكار، ثم ابدئي م�شروعِك اخلا�س لت�شويقه.
- قينّمي طريقة ابتكارِك ومنتجه: حددي نقاط ال�شعف والقوة يف 

دي نقاط القوة وال�شعف لالبتكار نف�شه. عملية ابتكارِك، وحدنّ

كيف يتم احلكم على البتكار باأنه جيد؟،
وكيف يكون البتكار غريًبا؟

 معايري جودة االبتكار خمتلفة بح�شب الغر�س من االبتكار، والفئة 
التي �شيخدمها، فهناك معايري ملدى فاعليته و�شهولة ا�شتخدامه وتوافره، 
من  اأعقد  كان  احلل  الأن  تنجح؛  مل  التي  االبتكارات  من  الكثري  وهناك 

امل�شكلة التي اأريد حلها.
التي قدم فيها،  باملنطقة اجلغرافية  تكون خا�شة   وهناك معايري 
فاالبتكارات التي ت�شب يف اال�شتفادة من ال�شباب اأو جتنب م�شاكله، ال 
تنا�شب املناطق ال�شحراوية، كما اأن للمناطق الباردة حاجاتها املختلفة 
املبتكر  تدفع  التي  هي  احلاجات  وهذه  احل��ارة،  اأو  اجلافة  املناطق  عن 
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لتقدمي اأفكاره، وهي نف�شها التي تتحكم يف تقييم املجتمع لهذا االبتكار، 
كما تخ�شع بع�س االبتكارات للحكم عليها بناًء على فائدتها االجتماعية 
والثقافية وحتى الدينية؛ اإذ ال تتحد املعايري ب�شكل عاملي اإال فيما يخ�س 
ك���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة اخلا�شعة  ف��ئ��ات حم���ددة دون غ��ريه��ا، 

الجتاهات دولية.
 اأما فيما يخ�س االبتكارات الفردية، فاإنها متكننا من احلكم عليها 
ويف  خمتلفة،  جمتمعية  �شرائح  حاجة  تغطي  اأو  ال،  اأم  جًدا،  قينّمة  باأنها 
الوقت نف�شه؛ ال ميكننا احلكم بعدم فائدة مطلقة الأي ابتكار، حتى لتلك 
االبتكارات املحدودة بفئة قليلة اأو منفردة بحاجة ال�شخ�س اإذا اأوجدها. 
نتخيل كيف  اأن  ابتكارات ال ميكننا  نرى  اأننا  اأحيان كثرية ي�شادف  ويف 
اإطالق �شفة  وهنا فقط، ميكننا  فائدتها،  �شت�شتخدم ومدى  واأين  ومتى 
الغرابة عليها. ويف اأحيان اأخرى، يكون االبتكار غريًبا اإذا انتقل من عمله 
الكروت  حلمل  بجيوب  العنق  ربطات  كا�شتخدام  اأجله  من  اأوج��د  الذي 

ال�شخ�شية واالأقالم.
 وكذلك، اإذا انتقل االبتكار اإىل مكان اآخر يف بيئة اجتماعية غري 
معتادة عليه، كا�شتخدام الع�شي ال�شينية لتناول االأرز يف اخلليج، وقي�شي 
على ذلك ا�شتخدام نظارات الدجاج اأو نظارات الكالب ال�شم�شية املانعة 

لل�شباب.
اإذا كانت ال تتفق مع الذائقة   واأي�شا قد تكون االبتكارات غريبة، 
االجتماعية العامة، كا�شتخدام �شفاطات تثبيت الراأ�س للنوم يف احلافالت 
االبتكار  يكون  واأحياًنا  لالأحذية.  خا�شة  مظالت  ا�شتخدام  اأو  العامة، 
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منطقًيا، لكنه يبدو غريًبا ملحدودية انت�شاره، اإما لعيوب يف الفكرة نف�شها 
اأو الأ�شباب اقت�شادية اأو ف�شل يف الت�شويق، مثل الطاولة الغا�شلة لل�شحون، 
التي يتم تناول الطعام عليها، ثم دفع ال�شحون يف بطنها لتقوم بغ�شلها، 
وكذلك االآالت التي تبدو اأهدافها غري منطقية مثل اآلة ت�شخني اأو تذويب 

االآي�س كرمي.
 والغرابة هي �شالح ذو حدين الأي ابتكار، فاإما اأنها �شتثري النا�س 
لتجربته اأو رمبا جتعله حمدوًدا جًدا اأو حتى فا�شاًل، فمعظم االبتكارات 
اخرتاع  ب��رباءة  م�شجلة  كانت  واإن  حتى  العامة،  الذائقة  توافق  ال  التي 
فرتة،  بعد  �شتدفن  ورمب��ا  اال�شتعمال  حم��دودة  تبقى  فاإنها  حمفوظة؛ 
كهاتف جوال عند  لت�شتخدم  القدم  تنتزع من  التي  االأحذية  كا�شتخدام 
احلاجة، اأو احلمامات ال�شخ�شية املتنقلة التي ف�شل مبتكرها يف ت�شويقها 

ب�شبب نفور الذائقة من النظر اأو ال�شماع لتطبيقاتها.

جائزة عاملية لخرتاع مهم

قدمها  اخ��رتاع��ات  اال�شتك�شافية"  و"العيون  الذكي"،  "احلذاء   
املرحلة  منذ  االبتكار  ع��امل  دخ��ل  ال��ذي  النعيمي،  خالد  اأحمد  الطالب 
واالخرتاعات،  االبتكارات  من  العديد  الذاتية  �شريته  وحتمل  املتو�شطة، 
وحياة  حياته  يف  كبرية  حتول  نقطة  كان  الذكي  للحذاء  اخرتاعه  لكن 
اإن احلذاء مزود مبج�شات �شغرية ت�شدر �شوًتا لتنبيه  املكفوفني، حيث 
وفاز االخرتاع يف عام )2007م( بجائزة  اأمامه،  بوجود عائق  املكفوف 

االإبداع العلمي، واملركز الثالث يف م�شابقة اإنتل العاملية.
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 ووا�شل النعيمي متيزه يف م�شاعدة املكفوفني باخرتاع اآخر اأ�شماه 
العرثات  جت��اوز  على  املكفوفني  ي�شاعد  ال��ذي  اال�شتك�شافية(،  )العيون 

ويغنيهم عن طلب م�شاعدة االآخرين، وحتى ا�شتخدام الع�شا.
 ويو�شع جهاز العيون اال�شتك�شافية يف اأكرث من مكان، ويوؤدي دوره 
بفاعلية، ففي اإحدى التجارب و�شع يف حقيبة، ويف اأخرى يف �شاعة اليد، 

كما ميكن و�شعه ب�شهولة يف جيوب املالب�س. 
الكفيف  و�شول  وفور  الن�شاء،  ملالب�س  كربو�س  ا�شتخدامه  وميكن   
اإىل موقع خطر، اأو اإىل عائق رمبا يوؤدي اإىل عرقلته، ي�شدر اجلهاز �شوًتا 
اأنه قائم  ا  اأق�شى، خ�شو�شً منبًها قبل الو�شول اإىل املكان مبرتين كحد 
على فكر التنبيه من العوائق املرتفعة عن �شطح االأر�س، وي�شدر تنبيهات 
بدرجة متفاوتة، فتكون منخف�شة يف حال كان االرتفاع ب�شيًطا، اأو مرتفعة 
اإذا كان العائق مرتفًعا كاجلدار، اأو ج�شًما معلًقا، كما اأن اجلهاز ال تقت�شر 
ا على تخطي العوائق  فوائده على جتاوز العوائق املادية، فهو ي�شاعد اأي�شً

النف�شية التي ت�شيب املكفوف، نتيجة �شعوره بالعجز يف اأثناء ال�شري. 

الخرتاعات الب�صيطة

 يوؤخذ من اإح�شاءات عدة اأن االخرتاعات الب�شيطة التي تدرنّ على 
اأ�شحابها املكا�شب الطائلة، واأن الكثريين من الذين اخرتعوا االخرتاعات 

العظيمة اخلطرية ماتوا دون اأن ينتفعوا بثمرة عملهم.
 فقد ربح خمرتع دمية ب�شيطة يف اأمريكا اآالًفا عدة من الدوالرات، 
كانت تقدر بنحو )100( األف دوالر يف كل �شنة من عمر املخرتع، وربح 
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خمرتع مزالج "الباتيناج" نحو مليون دوالر، وربح خمرتع رباط احلذاء 
مليوين ريال ون�شف املليون، وربح خمرتع املظلة الواقية من املطر ع�شرة 
الولد  حذاء  كعب  اإىل  ت�شمر  التي  احلديدة  خمرتع  وحاز  ري��ال،  ماليني 
ال�شغري على مليوين دوالر يف ال�شنة، كما اخرتعت اإحدى ن�شاء جنوبي 
اإفريقيا مهًدا مريًحا لالأطفال، فكانت تك�شب من اخرتاعها نحو ع�شرة 
اآالف جنيه يف ال�شنة، واخرتعت �شيدة اأخرى مكواة جتعيد ال�شعر فربحت 

من اخرتاعها نحو ثمانية اآالف جنيه يف ال�شنة.

النجاح لي�ص �صهل

 كثري من اخلرباء يف جمال القيادة يجعلون النجاح والر�شا م�شاألة 
تبدو معقدة.

اآخر  ويقدمون  املبتكرة،  االأ�شاليب  الأح��دث  النجاح  يرجون  وهم   
الطرق التي يقولون اإنها �شتمكنك مبنتهى ال�شرعة من اأن حتيا يف اأبهى 
ب اآخر املبتكرات واأحدثها و�شي�شبح  �شورها. تناول حبة �شحرية اأو جرنّ

كل �شيء على ما يرام، و�شت�شبح حياتك مثالية.
اأمر يقت�شي العمل. والو�شول  اإن �شياغة حياة رائعة   هراء، نعم، 
ت�شحيات.  يتطلب   - واملهني  ال�شخ�شي  امل�شتويني  على   - العظمة  اإىل 
الر�شا  عن  التخلي  على  القدرة  الن�شوج  على  الرئي�شة  العالمات  ومن 
وال�شرور يف الوقت احلايل من اأجل بلوغ متعة اأكرب بكثري يف اآخر الطريق. 
اأن خري ما يفعله االإن�شان عادة ما يكون االأ�شعب على نف�شه،  واحلقيقة 
اجتاه  يف  امل�شتمر  اليومي  اجلهد  طريق  عن  الطيب:  اخلرب  اإليِك  لكن 
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تتمكنني  �شوف  النجاح،  اأ�شا�شيات  تطبيق  خالل  ومن  اأحالمِك،  حتقيق 
من الو�شول اإىل املكانة التي طاملا حلمِت بالو�شول اإليها.

وبات�شاق  والتفوق،  التميز  اأ�ش�س  يتطلب  فهو  �شهاًل؛  لي�س  النجاح   
متحم�س. واأنا اأحب هذه الكلمة، االت�شاق. اإن من املذهل مدى ما �شت�شل 
اإن معظم  كافية.  لفرتة  واحد  �شيء  على  العمل  مداومة  اإليه من جمرد 
النا�س ي�شت�شلمون مبكًرا جًدا؛ فمخاوفهم يف اعتقادي اأعظم من اإميانهم.
وتوؤمنني  �شتفيدِك  اأنها  جيًدا  تعرفني  التي  باالأ�شا�شيات  التزمي   
ترغبينها،  التي  بال�شورة  احلياة  يف  امل�شي  و�شيمكنِك  ب�شحتها،  يقيًنا 
اأ�شياء من قبيل: االإيجابية، وحتمل امل�شوؤولية  فما هذه االأ�شا�شيات؟ هي 
عن جوانب التق�شري والف�شل يف حياتِك، ومعاملة النا�س ب�شورة ح�شنة، 
مبكًرا،  واال�شتيقاظ  التقليد،  من  بداًل  واالبتكار  والتجديد  بجد،  والعمل 
الذاتي،  واالن�شباط  وال�شراحة،  وال�شدق  وغاياتِك،  اأهدافِك  وحتديد 

وتوفري املال، واالعتناء ب�شحتِك، وتقدير اأ�شرتِك. 

�صعار املبدعني

 املبدعون احلقيقيون لديهم �شعار يقول: "عدو الف�شل هو اجليد"، 
وهم با�شتمرار يحاولون بكل حتد حت�شني االأمور، وما يطلق عليه االآخرون 
ال  خياالتهم،  من  انطالًقا  يعي�شون  اأنهم  كما  ممكًنا..  يرونه  م�شتحياًل، 
وال  العادة،  يف  مقبول  هو  ما  ليتحدوا  يعي�شون  ذكرياتهم؛  من  انطالًقا 

يفرت�شون �شيًئا، وال يعرفون حدوًدا.. كل �شيء ممكن بالن�شبة لهم.
 واإذا اأردِت اأن تكوين قائدة، فعندي لِك اقرتاح ب�شيط: كوين مبدعة 
دائًما. اأبدعي يف الطريقة التي تديرين حياتِك بها.. اأبدعي يف الطريقة 
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التي ترين بها العامل، اإن اجلمود هو بداية املوت، فالنمو والتطور واالبتكار 
وحمفوفة  خميفة  احلياة  تكون  اأن  ميكن  بالطبع  احلياة.  يجدد  ما  هو 
باملخاطر يف ظل هذه االأ�شياء.. لكن اأال تف�شلني اأن ت�شعري باخلوف على 

اأن تعي�شي على هام�س احلياة؟
كنِتها  التي  نف�شها  االإن�شانة  اليوم  تكوين  اأن  يف  اأمان  هناك  لي�س   
باالأم�س. فهذا جمرد وهم �شوف يفطر قلبك يف النهاية، عندما ت�شلني 
ِت على نف�شِك فر�شة للحياة بجراأة  اإىل اآخر حياتِك، وتكت�شفني اأنك قد فونّ
وج�شارة.. اإن االإ�شباع الدائم يوجد هناك يف دنيا املجهول. عندما كنُت 
طفاًل، كان اأبي يقول يل با�شتمرار: "االأغ�شان حمفوفة باملخاطر.. لكنها 
املكان الذي توجد عليه كل الثمار". ولكي ت�شلي اإىل االأغ�شان، حتتاجني 

اإىل اأن تبدعي. كل يوم.. دون كلل اأو ملل.

كيف تنه�صني بعد مرورِك بتجربة فا�صلة؟

 التجارب، �شواء كانت �شخ�شية ع�شِتها بنف�شِك، اأم غريينّة قام بها 
غريِك، هي معلنّم ناجح ومفيد، والناجحون هم الذين اأفادوا من جتاربهم 

الفا�شلة والناجحة على حد �شواء. 
ما  اأعترب  واأال  ف�شلي،  من  اأنه�س  كيف  تعلنّمني  الفا�شلة  فالتجربة   
ح�شل نهاية املطاف، واأن اأ�شتمرنّ يف املحاولة، ف�شرف املحاولة كما يقال 
اإجناز وك�شب، وتعبري عن اأن �شاحب املحاولة ال ير�شى وال ير�شخ للف�شل، 
االأ�شياء عادة من جتربة  تاأتي  وال  الفكرة،  ف�شل  يعني  املحاولة ال  فف�شل 
ا بعد �شل�شلة جتارب وحماوالت.. املهم اأال  واحدة اأو حماولة اأوىل.. بل رمبنّ
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ت�شت�شلمي ل�شعور الف�شل؛ الأننّه يقعدِك عن اكت�شاب املهارات واملكارم، بل 
ا!  ي�شلنِّك عن العمل واملوا�شلة.. الف�شل معلنّم اأي�شً

ا اأخطاء تتعلنّمني منها، اأو جناحات حترِك لقطف   اإننّ جتاربِك هي: اإمنّ
املزيد منها، وكذلك جتارب االآخرين �شواء يف قدرتهم على حل امل�شكالت 
وجتاوز ال�شعاب، اأم فيما يعتمدونه من اأفكار واأ�شاليب اإبداعية مبتكرة. 
ة حدثت له، اأو جتربة خا�شها   اإننّ كلنّ �شخ�س يحكي لِك عن ق�شنّ
اإىل  ت�شيفيها  اأن  ميكن  جتربة  هي  واحلياة،  والدرا�شة  العمل  جمال  يف 
ًدا.. اإننّ  تِك وا�شتمعي اإليهما جيِّ ِك وجدنّ ر�شيد جتاربِك.. اجل�شي اإىل جدنّ
خزين  اإىل  ي�شاف  وعلم  به،  تزهدي  ال  معلنّم  الغنية  الطويلة  جتربتهما 

معلوماتِك، وقد قيل: »يف التجارب علم م�شتفاد«. اأو »علٌم م�شتاأنف«. 
عن  ث  تتحدنّ التي  الذاتية  ال�شري  كتب  عن  نف�شه  ال�شيء  وق��ويل   
ية  وفننّ و�شيا�شية  واأدبية  وفكرية  ثقافية  �شخ�شيات  وجت��ارب  مذكرات 

واجتماعية ودينية. 
 فالذين �شبقونا يف م�شمار العمل اأو املهنة اأو التجارة، اأو اأي حقل 
ووقًتا  جهًدا  عليِك  تخت�شر  اأن  ميكن  وجتربة  خربة  اأ�شحاب  هم  اآخر، 

طوياًل، وتر�شدِك اإىل اأف�شل ال�شبل واأجداها. 

هل الإبداع اأن تكوين خمتلفة؟

ة؟   هل هذه قاعدة عامنّ
 ال .. لي�س كذلك. 

 فاأْن تقلبي املوازين راأ�ًشا على عقب.. فيف�شد الذوق ال�شليم، وي�شاء 
اأو  يكتب،  فيما  ن�شاًزا  االإب��داع  عي  يدنّ الذي  فيبدو  والقيم،  الف�شائل  اإىل 
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)خالف  طريقة  على  ينتج،  اأو  يتعامل،  اأو  يرتدي،  اأو  ير�شم،  اأو  ينظم، 
ُتعرف( فهذا ميكن اأن يقال عنه اأينّ �شيء اإالنّ االإبداع. 

يات واالألغاز..   فال�شعر الذي يغطنّ يف املعمنّ
اموها..  ية التي ال يفهمها اإالنّ ر�شنّ  واللوحات الفننّ

 والكتابات التي حتتاج اإىل مرتجم لفك رموزها وطال�شمها.. 
 لي�شت من االإبداع يف �شيء حتى اإن ن�شبت اإليه زوًرا وبهتاًنا.. 

اأيدينا  بني  اهلل  كتاب  وهذا  والتعقيد،  الغمو�س  يعني  ال  فاالإبداع   
ثنا اإالنّ بل�شان عربينّ  يف اإبداعه الفكري واالأدبينّ والرتبوينّ والعملينّ ال يحدِّ

 . مبنينّ
اإذا  اآخر،  اإبداع  اأي  اأو  الر�شوم  اأو معر�س  ال�شعرية،  املجموعة  اإننّ   
ح لنا ما  انها اأو مبدعها ليو�شِّ احتاجت اإىل اأن نرفق معها �شاعرها اأو فننّ
اأ�شبه �شيء بالكلمات املتقاطعة التي حتتاج  اإبداعه، قد تكون  املراد من 

اإىل اإعمال الذهن؛ حتى يتم تركيبها ب�شكل �شحيح، وقد يتعذر ذلك. 
 االإبداع.. اخلروج على ال�شائد واملاألوف.. هذا �شحيح.. لكن لي�س 
اأي خروج يعدنّ اإبداًعا.. فو�شع الراأ�س مو�شع القدم يف ر�شم اعتيادي ال 
ر  يعدنّ اإبداًعا، لكن ر�شام الكاريكاتري الذي ي�شع الراأ�س مكان القدم لي�شونّ

ًيا.  م لنا اإبداًعا فننّ اإن�شاًنا ذلياًل، يقدِّ
حماولة  خ��الل  م��ن  م��ا  طبخة  تبتكر  ال��ت��ي  امل��اه��رة  ��اخ��ة  وال��ط��بنّ  
 التاأليف والتجان�س بني املواد الغذائية الداخلة يف الطبخة.. هي طبنّاخة 
مبدعة، لكن التي ت�شع املواد املتنافرة يف الطعم والذوق والنكهة يف القدر 
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وتقول لنا اإننّها تبدع طعاًما جديًدا.. قد تر�شي غرورها.. لكنها ال تر�شي 
قناعتنا واأذواقنا. 

 وهذا يعني اأننّ االإبداع لي�س خروًجا عن )القانون(.. بل هو خروج 
على )العادة( و)ال�شائد( و)املاألوف( و)التقليد(. 

فالذي  مراعاتها،  ينبغي  اأخالًقا  لالإبداع  اأن  القول  ميكن  ول��ذا؛   
ياأت به الذين  اأننّه جاء مبا مل  اأ�شلحة الدمار قد يكون مبدًعا يف  يخرتع 
م وين�شر الدمار والرعب  ب ويف�شد ويحطنّ �شبقوه، لكنه )ابتدع( ما يخرنّ

ويحرق احلرث والن�شل. 
يف  والفتيات  ال�شبان  لغواية  جديدة  اأ�شاليب  يبتكر  ال��ذي  ومثله   
ت  وجمالنّ اجلن�شية،  االإباحية  ومواقع  اخلليعة،  املاجنة  املو�شة  اأ�شاليب 

االإثارة. 
ات الذي عندما ي�شنع متثاله العاري يف �شاحة عامة   ومثلهما النحنّ
واالآداب  االأخ��الق  نظام  اإىل  ي�شيء  فاإننّه  والغادي،  الرائح  عليه  يتفرج 

العامة. 
 وقد يبدع �شاعر ق�شيدة يف الهجاء تت�شمن �شوًرا �شعرية فريدة.. 
اإ�شاءة حلرمة  لكننّ ت�شويه �شورة املهجو وتقريعه وت�شقيطه على العلن.. 

ذلك االإن�شان. 
عن  خروًجا  كانت  اإذا  اإبداًعا  متثِّل  ال  املخالفة  ف��اإننّ  وباخت�شار،   
حدود االأدب، واللياقة، والذوق، والعرف االجتماعي املحرتم، اأي اأننّ فيها 

اإ�شاءة اإىل حياة وقيم واأخالق الفرد واملجتمع.
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مناذج ملخرتعني ومبدعني من العامل العربي

1( طفلة �شعودية عمرها )8( اأعوام توؤلف كتاًبا باالإجنليزية:
متكنت الطفلة ال�شعودية " اللولو بنت عبدامللك بن اأحمد اآل ال�شيخ" 
تاأليف  من  االبتدائي،  الثالث  ال�شف  والطالبة يف  اأع��وام،  الثمانية  ذات 

كتاب باللغة االإجنليزية حتت عنوان" ال�شم�س والقمر".
2( طالب الثانوية يح�شل على لقب"اأف�شل خمرتع نا�شئ":

مهند�س  وال���ده  و���ش��اع��ده  م��ب��ك��ًرا،  النبوغ  ع��الم��ات  عليه  ظهرت 
االإبداع،  طريق  يف  واال�شتمرار  العلمية  موهبته  تنمية  على  االإلكرتونيات 

خا�شة عندما الحظ الوالد اهتمامه ال�شديد.
3( معجزة الريا�شيات اأ�شغر طالب جامعي:

اأعوام   )9( بويديارديو"  "مار�س  املعجزة  ال�شيني  الطفل  اأ�شبح 
اأ�شغر طالب جامعي يف هوجن كوجن، وبداأ يومه االأول يف اجلامعة قائاًل: 

للغاية". �شهلة  الدرا�شية  املواد  "اإن 
قمر  اأ�شغر  باخرتاع  "غيني�س"  مو�شوعة  يدخل  �شوري  طالب   )4

�شناعي:
دخل طالب �شوري يف الفرقة االأوىل بالدرا�شة اجلامعية مو�شوعة 
"غيني�س" لالأرقام القيا�شية، بعد اخرتاعه اأ�شغر قمر �شناعي يف العامل.

5( طالب م�شري يحقق رقًما قيا�شًيا يف االخرتاعات:
عدد  يف  قيا�شًيا  حلمي" رقًما  "عبدالروؤوف  امل�شري  الطفل  حقق 

االخرتاعات التي و�شلت اإىل اأكرث من )38( اخرتاًعا.
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نيزك  ا�شطدام  حول  "نا�شا"  معلومات  ي�شحح  اأمل��اين  تلميذ   )6
باالأر�س:

متكن طفل اأملاين يبلغ من العمر )13( عاًما من اكت�شاف خطاأ يف 
ح�شابات وكالة الف�شاء االأمريكية "نا�شا" حول احتمال ا�شطدام نيزك 

باالأر�س.
7( موهوب �شعودي يخرتع حذاًء كا�شًفا لالألغام:

ال�شاعدي" اخرتاعه  رزق  "بندر  ال�شاب  ال�شعودي  املوهوب  و�شع 
االألغام  تتهددهم  من  خدمة  يف  لالألغام"  كا�شًفا  "حذاًء  امل�شبوق  غري 

االأر�شية من �شحايا احلروب يف العامل.
8( نابغة �شوريا .. حفظ القراآن وهو يف الرابعة:

االأمري  "عبداهلل  الطفل  ب�شوريا  االبتدائية  قانا"  مدر�شة"  قبلت 
�شغالة" البالغ من العمر )9( �شنوات يف ال�شف ال�شابع مبا�شرة بعد اأن 
تخطى االختبارات العلمية للمرحلة االبتدائية بكاملها خالل )15( يوًما، 

وهو الطفل نف�شه الذي لقبه الدكتور"يو�شف القر�شاوي" بالنابغة.
9( دكتوراه يف العلوم القراآنية لطفل م�شري يف اخلام�شة:

يعترب الطفل امل�شري"حممد ح�شني" معجزة بكل املقايي�س؛ حيث 
متكن من حفظ القراآن الكرمي والكثري من الكتب العربية ال�شعبة ك�األفية 

ابن مالك وغريها، باالإ�شافة اإىل االأحاديث النبوية.
10( طفل م�شري يحفظ القراآن كاماًل:

عاًما   )12( االأور�س"  حممد  الفتاح  امل�شري"عبد  الطفل  فاجاأ 
اجلامعة  يف  عقد  الذي  الثاين  االأوق��اف  موؤمتر  يف  وامل�شاركني  احل�شور 
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بعدما اأظهر قدرات فائقة يف تالوته املتقنة الآيات القراآن الكرمي.
م�شممي  وي��رع��ب  جيت�س"  "بيل  ي��ذه��ل  ���ش��ع��ودي  ط��ال��ب   )11

الربجميات:
فاز الطالب "جواد جعفر الها�شم" باملركز االأول على م�شتوى العامل 
بالواليات  ال�شليكون"  "وادي  خالل  من  املعلومات  ت�شميم  م�شابقة  يف 
ح�شل  بينما  درج��ة،   )85.2( على  ح�شل  بعدما  االأمريكية،  املتحدة 

االأمريكي "جني جيت" على املركز الثاين.
12( براء �شراري .. اأ�شغر عامل ريا�شيات يف العامل:

منح علماء من اأوروبا الطفل الفل�شطيني "براء اإبراهيم �شراري" 
يف  عامل  اأ�شغر  ليكون  ع��امل،  درج��ة  �شنوات   )8( العمر  من  يبلغ  ال��ذي 

العامل، بعدما متكن من اإثبات نظرية جديدة يف علم الريا�شيات.
13( "86" ق�شيدة يف ديوان اأ�شغر �شاعر عربي:

�شدر ديوان ال�شعر االأول الأ�شغر �شاعر يف العامل العربي وهو الطفل 
اليمني"فتحي اأحمد االأ�شرعي" الذي يبلغ من العمر )6( �شنوات.

14( "م�شلم �شعيد" .. اأ�شغر داعية اإ�شالمي:
على  اإ�شالمي  داعية  �شعيد" اأ�شغر  "م�شلم  امل�شري  الطفل  يعترب 
م�شتوى العامل، فهو ما زال يف ال�شابعة من عمره، ودرو�شه الدينية تنت�شر 

يف اأنحاء م�شر بعد اإ�شدار �شريط كا�شيت له.
15( حممد طه اجلنيد .. القارئ ال�شغري:

ا�شتحق  اجلنيد"  اإبراهيم  �شالح  طه  "حممد  البحريني  الطفل 
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لقب "القارئ ال�شغري" الذي جنح يف جذب قلب كل من ي�شتمع لتالوته 
للقراآن الكرمي ب�شوته ال�شجي اجلميل االأخاذ؛ ولذلك ذاع �شيته يف دولة 

البحرين.
16( حممود وائل " عبقرينو امل�شري".. اأذكى طفل يف العامل:

ال�شغرية  امل�شرية  املعجزة  حول  �شجة  القاهرة  و�شط  انفجرت 
"حممود وائل حممود" الذي مل يتجاوز بعد ال� )7( اأعوام، ومن املنتظر 

اأن يدخل مو�شوعة غيني�س كاأذكى طفل العامل.
17( عبقرية �شعرية قادمة من املغرب:

"يون�س اأكرمي" الذي مل يتجاوز عمره )13( عاًما  الطفل املغربي 
التي  كلماته  اأن  اإال  �شنه  املقايي�س، فرغم �شغر  بكل  �شعرية  يعد معجزة 

نقلتها ق�شائده ت�شعه على قائمة ال�شعراء الكبار.
18( اأ�شغر خمرتع اإماراتي يبتكر جرافة اآلية:

جنح الطفل االإماراتي "اأحمد علي املرزوقي" )13( عاًما يف اخرتاع 
مناذج جلرافة اآلية ومروحة هوائية ومولد كهربائي، لي�شبح اأ�شغر طفل 

اإماراتي خمرتع.

خ�صائ�ص املوهوبات ال�صغار

يف  اأ�شا�شًيا  اأم��ًرا  املوهوبات  لالأطفال  ال�شلوكية  اخل�شائ�س  ُتعدنّ 
تن�شئة اأطفال ما قبل املدر�شة، فمن خالل معرفتها والوعي بها من قبل 
املعلمات واأولياء االأمور، ميكن التعرف على االأطفال املوهوبات، والتعامل 
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معهن، والعمل على تلبية حاجاتهن. 
من اأهم خ�شائ�س االأطفال املوهوبات يف مرحلة ما قبل املدر�شة، 

وال�شلوكيات الدالة عليها:

 خ�صائ�س يف التطور اللغوي:
نب جماًل طويلة ومعقدة.  ي�شتخدمن كلمات كثرية، وُيركنّ

يتحدثن مع اأنف�شهن متالعبات باالأ�شوات ومعاين الكلمات.
يتميزن بطالقة لغوية وتعابري اأعلى من م�شتوى اأعمارهن.

ن عن اأنف�شهن ب�شكل جيد ووا�شح. ُيعربنّ
يتعلنّمن مبكًرا، وقد يتقنَّ القراءة يف عمر )3-4( �شنوات اإذا ما مت 

االهتمام بهذا اجلانب.
ميتلكن خمزوًنا كبرًيا حول عدد من املو�شوعات يفوق فيها من هم 

يف م�شتوى عمرهن. 

 خ�صائ�س يف التطور الإبداعي:
يظهرن خيااًل خ�شًبا يف اأفكارهن ور�شومهن وق�ش�شهن.

يبتكرن اأ�شدقاء من وحي اخليال.
ي�شتخدمن االألعاب واالألوان واالأدوات بطرق خيالية وخمتلفة.

قواعد  وي��ط��ورن  عميًقا،  تفكرًيا  تتطلب  التي  االأل��ع��اب  اإىل  ميلن 
وقوانني جديدة يف يف اأثناء اللعب. 

ميلن اإىل ممار�شة االألعاب التي تتطلب جمهوًدا ذهنًيا.
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ميلن اإىل ممار�شة االألعاب املخ�ش�شة ملن هم اأكرب منه �شًنا. 
اأ�شكال  لتكوين  املرتابطة  غري  االأ�شياء  اأج��زاء  تركيب  ي�شتطيعن 

متكاملة، وعمل االأ�شياء ب�شكل منفرد. 
يثابرن وال ي�شت�شلمن ب�شهولة يف يف اأثناء اأداء املهمة. 

مييل اإىل املغامرة، ولديهن درجة عالية من حب الف�شول. 
ي�شتمتعن ويتالعنب بالكلمات واالأفكار. 

 خ�صائ�س يف تطور الأداء احلركي:
يتحكمن بحركاتهن ب�شكل جيد ومتنا�شق.

يتحكمن باالأدوات ال�شغرية كاملق�س واالأقالم ب�شهولة.
مي�شني ويت�شلنّقن ويرك�شن ب�شورة متوازنة يف �شن مبكر.

ي�شتخدمن حوا�شهن ب�شكل جيد، واأحياًنا ب�شكل الفت.
ميتزن بن�شاط حركي عاٍل، ويبتكرن حركات غري عادية.

ميار�شن االألعاب التي حتتاج اإىل جمهود ع�شلي. 

 خ�صائ�س يف التطور الجتماعي والقيادي:
يرغنب بالقيام يف االأعمال اخلا�شة به باأنف�شهن وب�شكل م�شتقل.

ميلن اإىل م�شاحبة طفل اأو طفلني. 
يرغنب باللعب ب�شكل منفرد اأحياًنا. 

ينظمن ن�شاطات اللعب ويقدنها. 
يتعاملن مع من هم اأكرب منهن �شًنا بي�شر ومودة. 

www.alukah.net



786

حديقة الفقرات الثقافية

ي�شعرن باالآخرين.
ا�شات مل�شاعر االآخرين نحوهن.  ح�شنّ

 خ�صائ�س يف التطور املعريف:
يبدين �شرعة عالية يف التفكري.

ميلن اإىل اللعب باالألعاب التي ت�شتدعي التفكري والتحدي.
يرين العالقات بني االأ�شياء.

يربطن االأفكار املتباعدة بطرق جديدة.
يرغنب بالتعرف اإىل كيفية عمل االأ�شياء ويت�شاءلن حولها.

يتمتعن بقدرة على االنتباه لفرتة اأطول من االأطفال االآخريات من 
العمر نف�شه، وميلننّ �شريًعا من االأعمال الروتينية.

يتعلمن مبكًرا.
ميتلكن القدرة على االإتقان ال�شريع للمعلومات وا�شرتجاعها.

بال�شعوب  العالقة  ذات  االأ�شياء  اإىل  والتعرف  املعلومات  يحبنب 
االأخرى.

ي�شتمتعن باالطالع على معلومات حول الكائنات احلية والطبيعة.

اأهمية خ�صائ�ص املوهوبات

 اأكدت حركة تربية املوهوبات اأهمية معرفة اخل�شائ�س ال�شلوكية 
للطلبة املوهوبات، و�شرورة التوعية والتثقيف بهذه اخل�شائ�س، لكل من 

الطالبة واالأ�شرة والرتبويني يف املدر�شة.
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 اأهميتها بالن�صبة للطالبة:
ف الطالبة على اخل�شائ�س ال�شلوكية التي تتميز بها   اإننّ اأهمية تعرُّ

املوهوبات ت�شهم يف:
 1( اكت�شاف الذات وحتديد جماالت االهتمام.

املوهوبات  تواجهها  التي قد  واملعاناة  امل�شكالت  التخفيف من   )2 
م االآخرين لها. جراء عدم تفهُّ

 3( التخفيف من حدة التاأثر ب�شخرية االأقران.

 اأهميتها بالن�صبة للأ�صرة:
 اإننّ وعي االأ�شرة ومعرفتها بخ�شائ�س طفلتها املوهوبة ُي�شهم يف:

 1( تطوير قدراتها على مالحظة هذه اخل�شائ�س والتعامل معها 
باإيجابية.

بهدف  ور�شدها  الطفلةة،  لدى  املوهبة  خ�شائ�س  مالحظة   )2  
تنميتها وتطويرها، وجتننّب املمار�شات اخلاطئة التي قد تعيق تاألُّقها.

 3( تعزيز خ�شائ�س املوهبة لدى الطفلة من خالل توفري امل�شادر، 
واإثراء البيئة املحيطة الداعمة ملجاالت التميُّز لديها، والعمل على توجيهها 

اإىل الن�شاطات املالئمة.
 4( تر�شيح الطفلة للربامج التعليمية اخلا�شة باملوهوبات، والتعاون 

مع املوؤ�ش�شة التعليمية يف تربية الطفلة، وتن�شئتها وتوجيه طاقاتها.
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اأهميتها بالن�صبة للرتبويني:
بالطالبات  اخلا�شة  ال�شلوكية  باخل�شائ�س  الوعي  تطوير  اإن   

املوهوبات ومراعاتها  يف اأثناء عملية التعلنّم والتعليم ي�شهم يف:
 1( امل�شاعدة يف التعرف اإىل الطالبات املوهوبات والك�شف عنهن، 

واختيار الربامج الرتبوية واالإر�شادية املالئمة لهن.
تلبينّ  ال��ع��ادي  ال�شف  داخ��ل  مالئمة  تربوية  خدمات  تقدمي   )2  

حاجات الطالبات املوهوبات.
 3( توعية املجتمع املحلي بخ�شائ�س الطالبات املوهوبات ي�شاعد 

على فهم اأف�شل لطبيعة هذه الفئة، ودعم تن�شئتها.

خ�صائ�ص الطالبات املوهوبات

 متتلك الطالبة املوهوبات جمموعة من اخل�شائ�س ال�شلوكية التي 
متيزه عن االأخريات وميكن ت�شنيفها وفًقا لالأبعاد التالية:

 خ�صائ�س يف التعلم واملعرفة:
 1( �شرعة الفهم واال�شتيعاب ومعاجلة االأفكار واملعلومات.

 2( قوة الذاكرة والرتكيز، ودقة املالحظة.
د.  3( قدرة عالية على التفكري املجرَّ

ور اللغوي.  4( ح�شيلة عالية من املفردات، مما يدعم عملية التطنّ
ن مبكرة.  5( امليل اإىل القراءة يف �شنّ

 6( قراءة مواد اأعلى من م�شتوى عمرها.
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 7( قدرة مبكرة على تكوين االأطر املفاهيمية وا�شتخدامها.
 8( طرح اأ�شئلة كثرية اأعلى من م�شتوى عمرها.

 9( قدرة على توظيف املهارات املكت�شبة، واال�شتفادة من خربات 
االآخرين.

ميكن  التي  املعرفة  م��ن  ع��اٍل  وق��در  للمعرفة،  ع��اٍل  طموح   )10  
ا�شرتجاعها.

غري  واالأف��ك��ار  املت�شرعة  االأح��ك��ام  جتنب  على  مبكرة  ق��درة   )11  
الناجحة. 

 12( ظهور مبكر الأمناط من املعاجلات الفكرية املتنوعة.
 13( قدرة عالية على التقييم.

 14( قدرة عالية على تنظيم االأفكار واملعلومات والربط بينها.
 15( اإظهار قدرة ح�شابية عالية عند بع�س املوهوبات.

بع�س  عند  واالأل��غ��از  االأح��اج��ي  لعب  يف  طويل  وق��ت  ق�شاء   )16  
املوهوبات.

 خ�صائ�س يف الدافعية:
 1- اإنهاء العمل يف الوقت املحدد.

 2- اإنهاء االأعمال املطلوبة يف وقت اأق�شر مما ي�شتغرقه االآخرون.
نف�شه  الوقت  يف  االأعمال  من  مبجموعة  القيام  على  القدرة   -3  

اأحياًنا.
 4- متيُّز اأعمالها بالدقة واالإتقان.
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 5- ا�شتثمار طاقتها العالية يف اإجناز االأعمال التي تكلنّف بها.
 6- التمتع بقدرة عالية على موا�شلة االإجناز، وبخا�شة يف االأعمال 

ال�شعبة، واال�شتمتاع بذلك.
 7- درجة اإجنازها اأعلى من االآخرين.

 8- التمتع بدافع داخلي لالإجناز )وهذا ال يقلل من اأهمية الدوافع 
اخلارجية(.

 خ�صائ�س يف القيادة:
 )1( التمتع بقدرة عالية على حتمل امل�شوؤولية.

اءة.  )2( ثقة عالية بالنف�س وجراأة بننّ
 )3( القدرة على اتخاذ القرارات. 

 )4( قدرة على تقييم النف�س واالآخرين.
 )5( قدرة عالية على حتفيز االآخرين للعمل.
 )6( التعامل بودنّ مع االآخرين واالإ�شغاء لهم. 

 )7( امليل لل�شلنّطة.
 )8( قدرة عالية على االإقناع والتاأثري وال�شيطرة على االآخرين.

ه جناح االآخرين.  )9( عدم الرتدد يف طرح االآراء واالأفكار التي توجنّ
 )10( قدرة على التوا�شل االجتماعي مع االآخرين.

 )11( التمتع باأخالق عالية.
 )12( االهتمام بتحقيق مبادئ العدل وامل�شاواة واجلمال واحلقيقة 

يف املجتمع.
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والبيئية،  االجتماعية  امل�شكالت  فهم  على  متطورة  ق��درة   )13(  
والعمل على حلها. 

 )14( التطوع للقيام باأعمال غري مطلوبة منه.
 )15( احلذر.

 خ�صائ�س يف اجلانب النفعايل:
 - االتزان والتوافق االنفعايل العايل.

 - القدرة على معرفة انفعاالتها وانفعاالت االآخرين.
 - ال�شعور باالختالف، وقد ي�شعر البع�س منهن بالوحدة اأحياًنا. 

 - �شدة يف الوعي الذاتي. 
 - التوقعات العالية من الذات واالآخرين التي توؤدي اأحياًنا مل�شتويات 

من االإحباط مع الذات واالآخرين واملواقف. 
 - التطور املبكر للقدرة على التحكم بالنف�س وال�شبط الداخلي.

 - التمتع مب�شتويات متقدمة من احلكم االأخالقي.
 - ال�شعي الدائم مل�شادقة من هم اأكرب منها عمًرا. 

 - ح�شا�شة وعاطفية.
 - عمق االنفعاالت و�شدتها. 

 خ�صائ�س يف الإبداع:
 - �شعة اخليال وقوته.

 - حب اال�شتطالع، وروح املغامرة.
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 - توليد االأفكار غري املاألوفة ذات القيمة والفائدة.
 - التالعب باالأفكار و�شرعة البديهة.

 - انتقاد االأفكار ال�شطحية، وتعدد زوايا النظر لالأفكار واالأ�شياء.
 - ترى اأكرث من وجه لل�شيء الواحد، وحتاكي الفكرة من جوانب عدة.

 - مرونة يف معاجلة االأفكار واملعلومات. 
االأفكار  بني  العادية  غري  العالقات  روؤي��ة  على  العالية  القدرة   -  

واملعلومات.
 - احل�شا�شية للفن واجلمال.

 - �شرعة التكينّف، وامللل من الروتني وحب التجديد.
 - اإيجاد حلول متنوعة وغري ماألوفة للم�شكالت.

 - اال�شتقاللية يف التفكري والعمل.
 - ال�شعي الدائم اإىل تطوير االأمور وحت�شينها.

 - قدرة عالية على الت�شور املكاين.
بع�س  عند  مبكرة  ن  �شنّ يف  التمثيل  على  عالية  بقدرة  التمتع   -  

املوهوبني. 
 - التمتع بح�س عاٍل لروح الفكاهة عند بع�س املوهوبات.

 خ�صائ�س يف احلد�س:
 1. االهتمام املبكر واالندماج باملعرفة احلد�شية واالأفكار والظواهر 

اخليالية.
 2. االنفتاح على اخلربات، واال�شتعداد الختبار الظواهر النف�شية 

واخليالية. 
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بالتحدي  واال�شتمتاع  الغمو�س،  ل  حتمنّ على  العالية  القدرة   .3  
ومعرفة املجهول.

تقود  التي  الداخلية  االأحا�شي�س  توجيه  على  بقوة  االعتماد   .4  
االأفكار.

 5. التمتع بحد�س عاٍل ُيعتمد عليه )ب�شرية متميزة(، وتزداد قوته 
مع ا�شتمرارية توظيفه.

 6. التمتع بقدرة عالية على التخمني اجليد.

اأهمية الرباعة

االأف�شل  االإنتاج  القوة على  االأفراد ومتنحهم  ُتغني حياة  الرباعة   
االإبداع منط حياة،  اأن   )Davis،2003( ديفز ويرى  ولالآخرين.  لهم 
يف  تتمثل  االإنتاجية  فاحلياة  العامل،  الإدراك  وطريقة  �شخ�شية،  و�شمة 
اجلديد  اإنتاج  يف  وتوظيفها  لقدراته  وا�شتخدامه  الفرد،  مواهب  تطوير 
املجاالت  يف  تظهر  الرباعة  اأهمية  فاإن  ة،  عامنّ وب�شفة  واملفيد.  املختلف 

التالية:
وتطوير  االأفكار اجلديدة،  ا�شتنباط  على  الفرد  قدرة  ر  تطونّ  )1( 

احل�شا�شية مل�شكالت االآخرين. 
 )2( ت�شاعد الفرد يف الو�شول اإىل احلل الناجح للم�شكلة بطريقة 

اأ�شيلة. 
 )3( ُتعدنّ مهارة حياتية ميار�شها الفرد يومًيا، وميكن تطويرها من 

خالل عملية التعلم والتدريب. 
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 )4( ُت�شهم يف حتقيق الذات االإبداعية وتطوير النتاجات االإبداعية، 
واالإ�شهام يف تنمية املواهب واإدراك العامل بطريقة اأف�شل. 
 )5( جتعل الفرد ي�شتمتع باكت�شاف االأ�شياء بنف�شه. 

امل�شكالت،  حلول  نحو  اإيجابية  اجتاهات  تطوير  يف  ُت�شهم   )6(  
والتحديات التي تواجه االأفراد يف حياتهم العادية. 

 )7( توؤدي اإىل االنفتاح على االأفكار اجلديدة، واال�شتجابة بفاعلية 
للفر�س والتحديات وامل�شوؤوليات الإدارة املخاطر والتكيف مع املتغريات. 
 )8( حُتفز على امليل اإىل التعاون مع االآخرين الكت�شاف االأفكار. 

 )9( ُت�شهم يف تطوير اأ�شاليب التعلم واأمناطه لت�شبح اأكرث فاعلية. 
ومواهبهم  ميولهم  تلبية  على  االأف��راد  م�شاعدة  يف  ُت�شهم   )10(  

وتنميتها. 
يات  التحدنّ مع  التعامل  على  الفرد  قدرة  تطوير  يف  ُت�شهم   )11(  

واملواقف احلياتية بطريقة اأكرث اإبداعية. 
الكت�شاف  مالئمة  بيئة  لتكون  امل��دار���س  حتفيز  يف  ُت�شهم   )12(  

املواهب والعمل على تنميتها من خالل توفري برامج متخ�ش�شة.

الفتيات املوهوبات

 اإن مراعاة جماالت املوهبة لدى الذكور واالإناث له اأهمية كبرية؛ 
اإذ يجب اأن ُتعطى جماالت املوهبة عند الفتيات اأهمية خا�شة ملا تلزمه 
من رعاية وعناية اإر�شادية؛ وذلك من اأجل تعزيز مواهبهن وقيادتهن نحو 

م�شتقبل منتج.
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املوهوبات  الفتيات  لدى  تظهر  التي  ال�شلوكية  اخل�شائ�س  ومن   
ال�شغريات التي ت�شري اإليها اإحدى الدرا�شات العاملية: 

 - قوة ال�شخ�شية:
وحب  بالنف�س،  عالية  وثقة  وحيوية،  وطاقة  قوية،  اإرادة  ت�شمل   
واملرح،  بالعمل،  وا�شتمتاًعا  عاطفًيا،  واتزاًنا  التحدي،  وحب  املغامرة، 

واملودة. 
 - اال�شتقاللية:

اإىل  وال�شعي  التنوع،  وحب  واالأ�شالة،  والرباعة،  اخليال،  ت�شمل   
املعرفة. 

 - قدرات عقلية عالية:
 تت�شمن حب الف�شول، ومعرفة اأكرث من اأقرانهن. 

 - قدرات اأكادميية:
 ت�شمل القراءة ب�شغف، والتفوق الدرا�شي، ووجود مهارات كتابية، 

ووجود اجتاهات اإيجابية نحو املدر�شة.
 وُتظهر الفتيات املوهوبات قدرات عالية يف فرتات ما من حياتهن، 
وال ُيظهرنه يف اأخرى ب�شبب وجود معيقات الإجنازاتهن، وتظهر املعيقات 

يف اأ�شكال عدة، منها:
 - اخلوف من النجاح اأمام الرجال. 
 - اخلوف من الف�شل اأمام االآخرين. 
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 - غياب املعززات املبا�شرة والداعمة لالإجنازات. 
 - قلة الدافعية لتطوير الذات. 

 - وجود خوف من اإظهار كامل قدراتهن.
املعلمات يف  قبل  من  املوهوبة  الفتاة  اأمام  املعيقات  بع�س  وتظهر   
بع�س  يظهر  اإذ  الالحقة؛  املراحل  جميع  ويف  املدر�شة،  قبل  ما  مرحلة 
على  اإليهن  النظر  بينها  من  الفتيات،  �شد  التمييز  من  اأ�شكااًل  االأه��ايل 
اأنهن اأقل كفاءة اأو مقدرة على التناف�س واالإجناز، كما اأنهم يحثون الذكور 
على اجلدية واالجتهاد الإظهار مواهبهم وتفوقهم بينما مينحون الفتيات 

ت�شجيًعا اأقل. 
واإظهار  متيزهن  من  احلد  اإىل  للفتيات  الزائدة  احلماية  وت��وؤدي   
مواهبهن، ويرتبط التعليم ومنو املوهبة لدى الفتيات املوهوبات بتوقعات 
االأهل واالأقران. ولهذا فاإن مفهوم الذات عند الفتيات املوهوبات يتدنى 
مع تقدم العمر، كما اأن تقدير الفتيات املوهوبات لذواتهن اأقل من الفتيات 

العاديات يف حال غياب الرعاية املنا�شبة.
الفتيات  يالحق  االأن��ث��وي  النمط  اأن  ُي��الح��ظ  العمل:  جم��ال  يف   
املوهوبات يف جميع دول العامل؛ اإذ ينظر اإىل املراأة املوهوبة على اأنها غري 
قادرة على القيام باإجنازات متميزة مثل الرجل يف بع�س حقول املعرفة. 
متخ�ش�شة  اإر�شادية  برامج  اإىل  املوهوبات  الفتيات  حتتاج  هنا،  ومن 
اأمور  اأولياء  يحتاج  كما  لديهن،  الذات  مفهوم  وتعزيز  املواهب،  لتنمية 
هذه  مع  التعامل  كيفية  ملعرفة  اإر�شاد؛  اإىل  العاديون  واملعلمون  الفتيات 
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تطوير  اأجل  وذلك من  الطفولة وحتى مراحل عمرية الحقة؛  الفئة منذ 
ا�شرتاتيجيات  اإيجاد  من  بد  ال  كما  املوهوبات،  الفتيات  اإجناز  جماالت 

لرفع م�شتوى طموحهن الوظيفي. 

املوهوبات املحرومات

 وهن الفتيات املوهوبات واملقيمات يف املناطق النائية، وال يتوافر 
عادة يف هذه املناطق تعليم مالئم يلبي حاجات هوؤالء الطالبات. وتعاين 
االأكادميي للطاللباتب،  االأداء  انخفا�س  املناطق م�شكالت  معلمات هذه 
البيئة  اإىل  وافتقارهن  املنا�شبة،  اخلدمات  توافر  عدم  اإىل  يعود  الذي 

الداعمة، واملتمثلة يف توافر م�شادر للمعلومات مثل املكتبات وغريها. 
 ومييل فتيات املناطق النائية اإىل تكوين �شداقات مع االأكرب �شًنا 
وذوات اخلربة، وهذا عائد اإىل طبيعة هذه املناطق ومتا�شكها االجتماعي، 
مما يعني اأن الطفلة يف ال�شف الثاين ميكنها اللعب مع زميلتها يف ال�شف 
اخلام�س؛ مما يتيح لها تلقي خربات االأكرب �شًنا. كما اأن جميع الفتيات 
ي�شمح  وه��ذا  املجتمع،  اأف��راد  قبل  من  جيًدا  معروفون  املناطق  هذه  يف 
وتقباًل  وعًيا  اأكرث  يكونوا  اأن  اأنف�شهم  واالأطفال  االأمور  واأولياء  للمعلمات 

للفروق الفردية.
خالل  من  الفئة  لهذه  اأف�شل  تطور  على  الريفية  البيئة  وت�شجع   
املدار�س  وباملقارنة مع  ي�شهم يف حتقيق ذاتهن.  العملية؛ مما  اخلربات 
الكبرية واملجتمعات املدنية، فاإن املعلم يف هذه املناطق على دراية كبرية 

باالأطفال واأ�شرهم؛ مما ي�شاعده على فهم الطفل ب�شكل وا�شح.
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 اإر�صادات ملعلمات الطالبات املوهوبات 
املحرومات وبنات الريف

 1- اإ�شراك الطالبات املوهوبات يف ن�شاطات ت�شاعدهن يف التعبري 
عن الذات، ت�شهم يف ت�شكيل الهوية الذاتية لديهن ب�شكل طبيعي. 

املجتمعية؛ مما  امل�شروعات  للم�شاركة يف  لهن  الفر�س  اإتاحة   -2 
ي�شهم يف تقوية قدراتهن وتزويدهن باخلربات املالئمة. 

 3- ربط املدر�شة مبنظمات املجتمع املحلي التي حتتاج اإىل خدمات 
الطالبات املوهوبات كمتطوعات. 

 4- توفري ن�شاطات اإ�شافية للمناهج وبرامج خا�شة ت�شهم يف تنمية 
قدرات هذه الفئة من الطالبات من خالل تطوير خربات ترتبط بالواقع، 

وتالئم حاجاتهن ومواهبهن. 
 5- توفري برامج اإثرائية �شيفية ترتبط مع برنامج املجتمع املحلي 

واجلامعات والكليات اخلا�شة.

 اإر�صادات لأولياء اأمور الطالبات 
املوهوبات املحرومات وبنات الريف

 1- توفري برامج تربوية، وعقد ندوات الأولياء االأمور لتطوير نظرة 
�شاملة يف ثقافة تربية املوهوبات. 

 2- تعريفهم بخ�شائ�س الطالبات املوهوبات والفروق الفردية فيما 
االأكادميية  النواحي  تطوير  ت�شهم يف  التي  باالأ�شاليب  وتعريفهم  بينهن، 

والتكيف االجتماعي لديهن. 
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 3- ت�شجيعهم على دعم النمو االنفعايل لدى الطالبات من خالل 
التوا�شل معهم ومع املدر�شة. 

اأ�شهمت  والتي  االأم��ور  اأولياء  ناجحة من  االإع��الم عن مناذج   -4 
يف تنمية مواهب بناتهن واإتاحة الفر�س لهن للتحدث عن خرباتهن مع 

طقالتهن املوهوبات اأمام اأولياء اأمور اآخرين. 
 5- تطوير �شبكة للتوا�شل مع اأولياء اأمور الطالبات املوهوبات. 

 وميكن تكييف البيئة يف هذه املناطق من اأجل توفري اأن�شطة اإثرائية 
والتي  البيئة،  لهذه  مالئمة  عدة  موا�شيع  حول  املوهوبات  الطالبات  يف 
ميكن لهم البحث فيها مثل: ال�شحراء، الزراعة، ركوب اخليل، ال�شيد 

الربي، وغريها من املوا�شيع التي يهتم بها الطلبة. 

املوهوبات متدنيات التح�صيل

م�شتوى  عن  املدر�شي  حت�شيلهن  م�شتوى  يتناق�س  الالئي  وهن   
اأو  املتو�شط  من  اأق��ل  التح�شيلية  معدالتهن  فتكون  العقلية.  قدراتهن 

منخف�شة يف ال�شف.

 - اأ�صباب تدين التح�صيل عند املوهوبات:
 )1( فقدان التحدي. 

 )2( انخفا�س دافعيتهن للتح�شيل والتعلم.
 )3( �شغوط القرينات. 

 )4( وجود �شراعات مع املعلمات، و�شلبية اجتاهات املعلمات نحو 
املوهوبات. 
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 )5( عدم تفهم االأهل حلاجات الطفلة املوهوبة، و�شعف امل�شاندة 
وتدين االجتاهات نحوهن. 

 )6( تدين مفهوم الذات. 
 )7( خطاأ يف القيا�س. 

 )8( �شعف املهارات الدرا�شية مثل القراءة والكتابة. 
 )9( بيئة تعليمية حمبطة اأو غري م�شجعة. 

 )10( غياب املرونة يف املناهج. 
 )11( طبيعة التدري�س التي ال تراعي الفروق الفردية بني املتعلمات.

 - مظاهر تدين التح�صيل عند املوهوبات:
 )1( عدم االنتهاء من اأي مهام ُيكلفن بها. 

 )2( عدم اإجناز الواجبات املنزلية. 
 )3( �شوء التنظيم والالمباالة ببع�س املواد الدرا�شية اأو معظمها. 

 )4( وجود اهتمامات عامة. 
 )5( ن�شيان بع�س االأدوات املدر�شية. 

 )6( م�شاكل انفعالية. 
 )7( ن�شاط زائد. 

 )8( نق�س املثابرة وتدين مفهوم الذات. 
 )9( ظهور �شفات املماطلة والتلكوؤ .

 )10( ظهور اجتاهات �شلبية نحو املدر�شة. 
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 )11( �شعف الن�شج االجتماعي.

 - اإر�صادات ملواجهة امل�صكلة:
ال اجتماعي منا�شب لهن.   1- توفري جو فعنّ

ال يلبي منط تعلمهن.   2- تدري�س فعنّ
 3- تكييف البيئة التعليمية وتطويرها )ال�شف( مثل اختيار �شف 
جمموعة  مع  التح�شيل  منخف�شة  املوهوبة  الطالبة  وو�شع  حجًما  اأ�شغر 

موهوبات متجان�شة. 
 4- ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات تعلم تخفف من ال�شغوط الناجتة من 

حدة التناف�س يف التعليم، مثل التعلم التعاوين. 
 5- تقدمي املعززات، والتعاقد ال�شلوكي مع الطالب. 

واهتماماتهن  املوهبة  مل��ج��االت  املقدمة  ال��ربام��ج  م��الءم��ة   -6  
ال�شخ�شية. 

 7- توفري خدمات وبرامج اإر�شادية مل�شاعدتهن على تخطي تدين 
مفهوم الذات وال�شعور بالدونية. 

 8- حتفيز م�شتوى دافعيتهن للتعلم.
 وجتدر االإ�شارة اإىل اأن الطالبات الالتي لديهن ن�شاطات اإ�شافية ال 

منهجية هن االأقل عر�شة مل�شكلة تدين التح�شيل.
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 طرق التعرف اإىل الطالبات املوهوبات 
متدنيات التح�صيل

وتقييم  وال��ع��الم��ات،  ال��ق��وائ��م،  مثل:  املعلمات  مالحظات   )1(  
الدافعية، وتقييم العمل، ومقارنة مع القرينات. 

مع  واملقارنة  واملالحظة،  القوائم،  مثل:  االأه��ل  مالحظات   )2(  
االإخوة. 

مع  واملقارنة  الداخلي،  االإح�شا�س  مثل:  الذاتية  املالحظة   )3(  
القرينات.

 



803

حديقة الفقرات الثقافية

مـفـــردات

حتتوي لغتنا العربية "لغة القراآن" على اأ�سرار وكنوز ودرر ل حت�سى.
التي  والــفــرائــد  لــلــمــفــردات  ال�سائد  الــفــقــرة مبثابة  هــذه  كــانــت   .. لــذا 

حتتويها اللغة العربية.
نقتفي  كثقافة  العربية  اللغة  اإىل  الرجوع  باأهمية  اأو�سي اجلميع  وهنا 

منها ينابيع املعرفة.
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كلمات نطق بها القراآن

كل ما عالك واأظلك. �شماء: 

كل اأر�س بناء م�شتوية. �شعيد: 

كل بناء مربع. كعبة: 

كل بناء عاٍل.  �شرح:  

كل �شيء دبَّ على وجه االأر�س. دابة:  

كل ما غاب عن العيون وكان حم�شاًل يف القلوب.  غيب:  

كل ما ي�شتحى من ك�شفه من اأع�شاء االإن�شان.  عورة: 

كل ما ي�شتعار من االأدوات. ماعون:  

كل �شيء من متاع الدنيا.  عر�س: 

كل اأمر ال يوافق للحق. فاح�شة:  

كل �شيء ت�شري عاقبته اإىل الهالك.  تهلكة:  

كل نازلة �شديدة باالإن�شان.  قارعة:  

كل ما كان على �شاق من نبات االأر�س.  �شجر:  

كل ب�شتان عليه حائط )اجلمع حدائق(. حديقة:  

كل ما ي�شيد من ال�شباع والطري "اجلمع جوارح".  جارح:  

www.alukah.net
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كلمات نطق بها القراآن

غرةكل �شيء: اأوله. 

كبدكل �شيء: و�شطه. 

خامتة كل �شيء: اآخره. 

فرع كل �شيء: اأعاله. 

غور كل �شيء:  قعره. 

جزم كل �شيء: اأ�شله. 

الكثري من كل �شيء.    : اجلمنّ

النفي�س من كل �شيء )كاملعلقات يف اجلاهلية(.  العلق:  

احل�شن التام من كل �شيء.  املطهم:  

ال�شريح: اخلال�س من كل �شيء. 

الوا�شع من كل �شيء.  الرحيب:  

الذريب:  احلاد من كل �شيء. 

ال�شق يف كل �شيء.  ال�شدع:  

االأ�شفر من كل �شيء.  الذرياب:  
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اأ�صياء تختلف اأ�صماوؤها واأو�صافها باختلف اأحوالها

- ال يقال )كاأ�س( اإال اإذا كان فيها �شراب، واإال فهي )زجاجة(. 
- ال يقال )مائدة( اإال اإذا كان عليها طعام، واإال فهي )خوان(. 

- ال يقال )كوز( اإال اإذا كانت له عروة، واإال فهو )كوب(.
- ال يقال )قلم( اإال اإذا كان مربًيا، واإال فهو )اأنبوبة(. 

- ال يقال )فرو( اإال اإذا كان عليه �شوف، واإال فهو )جلد(. 
- ال يقال )نفق( اإال اإذا كان له منفذ، واإال فهو )�شرب( 

- ال يقال )خدر( اإال اإذا ا�شتمل على جارية، واإال فهو )�شرت(. 
- ال يقال )�شمط( اإال اإذا كان فيه خرز. 

- ال يقال للثوب )حلة( اإال اإذا كان ثوبان اثنان من جن�س واحد. 
- ال يقال للذهب )ترب( اإال ما دام غري م�شوغ. 

- ال يقال لل�شم�س )الغزالة( اإال عند ارتفاع النهار. 
- ال يقال للثوب )مطرف( اإال اإذا كان يف طرفيه علمان. 

- ال يقال للمجل�س )النادي( اإال اإذا كان فيه اأهله. 
- ال يقال للريح )بليل( اإال اإذا كانت باردة ومعها ندى. 

 – م��را  ملوحته  مع  ك��ان  اإذا  اإال  )اأج���اج(  املالح  للماء  يقال  ال   -
اجلاحظ يف ماء البرث.

- ال يقال للفر�س )حمجل( اإال اإذا كان يف قوائمه بيا�س. 
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كلمات اأطلق يف تف�صريها لفظة العظيم

الطريق العظيم.  )ال�شارع(  
احلائط العظيم.  )ال�شور(  

الباب العظيم. )الرتاج(  
احلجر العظيم. )ال�شخرة( 
اجلي�س العظيم. )الفيلق( 

ال�شجرة العظيمة. )الدوحة( 

ال�شفينة العظيمة. )اخللية( 
احلية العظيمة. )الثعبان( 

االآجرة العظيمة.  )القرميد( 
الفاأ�س العظيمة.  )املعول(  

 

 تف�صيل الأ�صماء والأو�صاف الواقعة 
على الأ�صياء الياب�صة

اخلبز الياب�س. )اخلبيز(  
املاء الياب�س. )اجلليد( 

اللنب الياب�س. )اجلنب( 
اللحم الياب�س. )القديد( 
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احلطب الياب�س. )اجلزل( 
احلجر الياب�س. )ال�شلد( 

الدم الياب�س. )اجل�شد( 
الطني الياب�س. )ال�شل�شال( 
الكالأ الياب�س.  )احل�شي�س( 

كلمات يف تف�صيل الأ�صياء

ما الن من االأر�س. )ال�شهل( 
ما الن من الرمل. )الرغام( 
ما الن من العي�س. )الرغد( 

كلمات ال�صدة وال�صديد من الأ�صياء

�شدة حر ال�شم�س.  )االأوار(   
�شدة الربد.  )ال�شر(  

�شدة �شوب املطر.  )االإنهال( 
�شدة �شواد الليل.  )الغيهب( 

�شدة النوم.  )الت�شبيح( 
�شدة احلياء.  )اخلفر( 
�شدة العط�س. )ال�شدى( 

�شدة ذكاء الريح. )ال�شذا(  
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�شدة الوجع.  )الو�شب( 
�شدة اجلزع. )الهلع(  

�شدة اخل�شومة. )اللدد(  
�شدة احلزن. )البث(  
�شدة التعب. )الن�شب( 

�شدة الندامة. )احل�شرة( 
�شديد اخل�شومة. )خ�شم( 

�شديد التغزل. )غزل(  
�شديد االأ�شالع.  )فر�س �شليع( 

كلمات يف القلة والكرثة

املاء الكثري.  )الغمر(   
الغبار الكثري.  )الكوثر(   

كثري.  )ماء غدق(       
كرث ماله.  )اأثرى الرجل(  

)اأيب�شت االأر�س( كرث يب�شها. 
)اأع�شبت االأر�س( كرث ع�شبها. 

كرثة املاء.  )عني ثرة(  
كثرية اللنب.  )�شاة درور(  
كثري ال�شعر.  )رجل اأ�شعر(  
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)كب�س اأ�شوف(  كثري ال�شوف. 
كثري الوبر.  )اأوبر(    

ال�شيء القليل يعي�س فيه املقل. الذين ال يجدون اإال   )اجلهد(  
                           جهدهم. 

)رجل جحد(  قليل اخلري. 
)رجل اأزعر(  قليل ال�شعر. 

كلمات يف تف�صيل كيفية النظر يف اختلف الأحوال

)رمقه(  : اإذا نظر اإىل ال�شيء مبجامع عينه. 
)حلظه(  : اإذا نظر اإليه من جانب اأذنه.

)ملحه( : اإذا نظر اإليه بعجلة. 
)حدجه( : اإذا رماه بب�شره مع حدة نظر. 

)نظر اإليه �شزًرا( : اأعاره حلظ العداوة.
)تو�شحه( : نظر اإليه نظر امل�شتثبت. وقريب من هذا: ا�شتو�شحه.

)ت�شفح الكتاب( : ا�شتك�شفه لريى �شحته من �شقمه. 
)حدق( : فتح جميع عينيه ل�شدة النظر، وهكذا حملق.

)برق( ب�شره : غاب �شواد عينيه من النزع. 
)حدج( : بالغ يف فتح عينيه واأحدنّ النظر. 

)�شخ�س( : اإذا فتح عينيه وجعل ال يطرف؛ وهي عند اخلوف.
)تب�شره(  : نظر اإىل اأفق الهالل لليلته لرياه. 
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من اأو�صاف العني

)ملوز العينني(  : اإذا كانت عيناه ب�شكل اللوزتني. 
)مكوكب العينني(  : اإذا كانت يف �شوادهما نكتة بيا�س. 

)رجل �شقذ(  : اإذا كان �شديد الب�شر �شريع االإ�شابة بالعني. 

كلمات يف ترتيب البكاء

: تهياأ للبكاء.  )اأجه�س(  
)اإغرورقت عينه وترقرقت(: امتالأت دموًعا. 

: �شالت دموعها.  )دمعت وهمعت( 
: حاكت دموعها املطر لكرثة �شيالنها.  )همت(    

: اإذا كان لبكائه �شوت.  )نحب ون�شج(  
: �شاح مع بكائه.  )اأعول(    

 كلمات في األصوات بالدعاء والنداء
اأو  العلف،  اإىل  اأو  ال�شرب  اإىل  لدعائها  باالإبل  ال�شوت  )الهتاف(: 

اإىل احللب – )الدجدجة(: دعاء الدجاج.

معاين اأ�صوات النا�ص

)القهقهة(: قولهم عند ال�شحك قه قه. 
)ال�شه�شهة(: قولهم �شه �شه.
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)الدعدعة(: قولهم دع دع؛ اأي انتع�س.
)النحنحة( و)الوحوحة(: �شوت من به بحح.

)الولولة(: قولهم وا وياله.

كلمات متداولة بكرثة

)الب�شملة(  : حكاية قول ب�شم اهلل. 
)ال�شبحلة(  : حكاية قول �شبحان اهلل. 

)الهيللة(  : حكاية قولهم ال اإله اإال اهلل. 
)احلوقلة(  : حكاية قول: ال حول وال قوة اإال باهلل. 

)احلمدلة(  : حكاية قول احلمد هلل. 
)احليعلة(  : حكاية قول املوؤذن: حي على ال�شالة حي على الفالح. 

)ال�شلبقة(  : حكاية قول: اأطال اهلل بقاءك. 
)الدمعزة(  : حكاية قول اأدام اهلل عزك. 
)اجلعفلة(  : حكاية قول: جعلت فداك.  

اأ�صماء الأ�صوات اخلارجة من الأع�صاء

)ال�شخري(: من الفم.
)النخري(: من املنخرين.
)الزجمرة(: من اجلوف.
)القرقرة(: من االأمعاء.
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)ال�شهيل(: �شوت الفر�س.
)احلمحمة(: �شوت الفر�س عند روؤية �شاحبه.

)النهيق(: للحمار.
)اخلوار(: للبقر.
)الثغاء(: للغنم.

)الزئري(: لالأ�شد.

الأ�صوات امل�صرتكة

)الن�شي�س(: �شوت غليان القدر. 
)الغيث(: الذي يجيئ عند احلاجة. 

والهتالن  فوقه  والهطل  �شكون،  بعد  يدوم  الذي  املطر  )الدمية(: 
والتهتان. 

)الهميمة(: املطرة ال�شعيفة.
)الودق(: املطر امل�شتمر.

)واجلدا(  )واجلود(  )البعاق(  وهكذا  ال�شديد،  املطر  )الوابل(: 
)والعني( )والغدق( )والعباب(.

اأ�صماء خروج املاء و�صيلنه من اأماكنه

انبج�س من احلجر -  الينبوع -  ال�شحاب - نبع من  املاء من  �شح 
فا�س من النهر - وكف من ال�شقف - �شرب من القرية - ر�شح من االإناء 

- ان�شكب من العني. 
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اأ�صماء كمية املاء وكيفيتها

اإذا كان املاء كثرًيا فهو )عدق(.
اإذا كان مغرًقا فهو )غمر(.

اإذا كان حتت االأر�س فهو )غور(. 
اإذا كان على ظهر االأر�س فهو )�شيح(.

هو )معني و�شنم( ويف احلديث: خري املاء ال�شنم.
اإذا كان جارًيا بني ال�شجر فهو )غلل(.

اإذا غادر ال�شيل منه قطعة فهو )غدير(.
اإذا كان قريب القعر فهو )�شحل(.

واالأقل منه )و�شل(.
ا ال يخالطه �شيء فهو )�شراح(. اإذا كان خال�شً

اإذا كان منتنا فهو )اآجن واآ�شن(.
اإذا كان حاًرا فهو )�شخن(.

اإذا كان �شديد احلرارة فهو )حميم(.
اإذا كان بني احلار والبارد فهو )فاتر(.

اإذا كان بارًدا فهو )قار(.
اإذا كان جامًدا فهو )قار�س(.
اإذا كان �شائاًل فهو )�شرب(.

اإذا كان طريا فهو )غري�س(.
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اإذا كان ماحلا ومرا فهو )اأجاج(.
اإذا كان على �شيء من العذوبة فهو )�شريب(.

وما دون ذلك فهو )�شروب(.
اإذا كان عذبا فهو )فرات(.
اإذا كان زاكيا فهو )منري(.

اإذا كان �شائًغا فهو )�شل�شل و�شل�شال(.
فاإذا كان �شافيا عذبا فهو )زالل(.

اأ�صماء الطرق

)ال�شراط  وك��ذل��ك:  الوا�شح.  الطريق  والنجد(:  )املر�شاد   -
واجلادة، واملنهج(.

- )املحجة(: و�شط الطريق.
- )املهيج(: الطريق الوا�شع. 

- )ال�شارع(: الطريق االأعظم. 
- )ال�شغب(: الطريق يف اجلبل. 

اأ�صماء اأمكنة للنا�ص

)املو�شم(  : مكان �شوق احلجيج.
)املحفل(  : مكان اجتماع الرجال.

)املاأمت(   : مكان اجتماع الن�شاء.
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)النادي والندوة( : مكان اجتماع النا�س للحديث وال�شمر.
)امل�شطبة(  : مكان اجتماع الغرباء.

)املجل�س(  : مكان ا�شتقرار النا�س يف البيوت.
)اخلان(  : مكان مبيت امل�شافرين.
)احلانوت(  : مكان ال�شراء والبيع.

 )املاخور(  : مكان ال�شرب يف منازل اخلمارين.
)امل�شوار(  : املكان الذي ت�شور فيه الدواب اأي تعر�س.

)املع�شكر(  : مكان املع�شكر.
)املعركة(  : مكان القتال.

)امللحمة(  : مكان القتال ال�شديد وحيث يتقاطعون حلومهم.
)املرقد(  : مكان الرقاد.

)املربع(  : مكان احلي يف الربيع.
)الطراز(  : املكان الذي ين�شج فيه الثياب اجلياد.

من غرائب الألفاظ التي وردت يف اللغة

)اجله�شم(   : ال�شخم الهامة. 
)الربطام(    : ال�شخم ال�شفة. 
)احلو�شب(   : ال�شخم البطن. 
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)القفندر(    : ال�شخم الرجل. 
)رجل بادن(    : اإذا كان �شخما حممود ال�شخم. 

)حدب(    : اإذا زادت �شخامته زيادة غري مذمومة. 
)خنبح(    : اإذا كان مفرط ال�شخامة. 
)جلندح(   : اإذا كان نهاية يف ال�شخم. 

)اإمراأة ربحلة(   : اإذا كانت �شخمة يف اعتدال. 
)�شبحلة(   : اإذا زاد �شخمها ومل يقبح. 

)مفا�شة و�شناك(  : اإذا دخل �شخمها يف حد ما يكره. 
)عف�شاج(   : اإذا اأفرط �شخمها مع ا�شرتخاء حلمها.

)رجل طويل ثم طوال( : فاإذا زاد فهو �شوذب و�شوقب. 
)ع�شنط وع�شنق(  : اإذا دخل يف حد ما يذم من الطول. 

)�شلعلع وعنطنط و�شقعطري( : اإذا بلغ طوله النهاية.
)اخلزعبة(   : املراأة اللينة الع�شب. 

)ال�شرزمة(   : �شدة الع�س.
)القر�شبة(   : �شدة القطع. 
)احلقحقة(   : �شدة ال�شري. 

)رجل �شمحمح(  : �شديد املنة. 
)رجل ع�شلبي و�شمعري( : �شديد القوة. 
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)اإمراأة �شه�شلق(  : �شديدة ال�شوت. 
)�شعر قطط(   : �شديد اجلعودة.

مناذج من غرائب اللفظ يف اللغة

)رجل �شقذ وجلعبي(: اأي �شديد الب�شر �شريع االإ�شابة بالعني.
)داهية عنقفري ودردبي�س(: اأي �شديدة.

)عجوز قنفر�س(: اأي قدمية م�شنة.
)العيطمو�س وال�شمرذلة(: اأي الناقة احل�شنة اخللق.

)رجل بلندع وعكوك(: اأي �شمني �شحيم.
)اإمراأة ر�شرا�شة ثم خدجلة ثم عركركة ثم ع�شنكة(: اأي؛ �شمينة.

)�شخت ثم �شرعرع(: اأي رجل نحيف.

األفاظ عامية لكنها ف�صيحة

اأو حان، واأزف  الليل علينا: قرب  اأزف  اأزف: نقول يف دارجتنا:   -
االمتحان: اقرتب وقته. ويف القامو�س: اأزف الرتحل: دنا.

- بحرت: نقول يف دارجتنا: بحرت فالن االأ�شياء، اأي فرقها وبددها. 
يفخم  من  )ومنا  املخرج  لقرب  تاء  الثاء  واأبدلت  بحرثه،  فيها:  واالأ�شل 
وفرقه  بجثه   : بحرته  القامو�س:  ويف  بحطر(.   � الطاء  من  فتقرب  التاء 

فتبحرث.
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اأي كلمه بكالم  و�شو�س فالن فالًنا،  نقول يف دارجتنا:  و�شو�س:   -
خفيًفا  كالًما  تكلم  الرجل:  و�شو�س  القامو�س  ويف  كنهه.  يدرك  ال  خفي 

خمتلًطا ال يكاد يفهم . والو�شو�شة: كالم يف اختالط.
القطف،  حديث  اأي   ، ط��ازة  برتقال  دارجتنا:  يف  نقول  ط��ازة:   -
وحليب طازة، اأي حديث احللب. ويف القامو�س: الطازج: الطري، واالأ�شل 

فيها تازة، واأبدلت التاء طاء)فار�شية معربة(.
- اأبهة: نقول يف دارجتنا: فالن اأبهة، اأي عظيم يف مظهره، جميل يف 
منظره، ذو رواء وح�شن، ويف القامو�س: االأبهة ك�شكرة: العظمة، والبهجة، 

والرواء، والكرب، والنخوة.
- ندمان: نقول يف دارجتنا: فالن ندمان على ما فعله، نادم عليه 

اآ�شف. ويف القامو�س: نادم وندمان: االآ�شف )جمع ندامى(.
- بته تبتك: نقول يف دارجتنا: بته تبتك: اأي قطعة تقطعك، اأو ق�شاء 

يق�شى عليك. ويف القامو�س: البت: القطع، وبت عليه الق�شاء: قطعه.
اأي ذو دهاء  اأروب��ة،   � اأو فالنة   � اأروب��ة: نقول يف دارجتنا: فالن   -
وخبث، عاقل ذو جتارب. ويف القامو�س: االإرب: الدهاء والنكر واخلبث، 

واأرب اإربا � ك�شغر �شغًرا عقل، فهو اأريب واأرب.
- قبقاب: نقول يف دارجتنا: القبقاب )اجلمع قباقيب(: نعل خ�شبي 

معروف، ويف القامو�س: القبقاب: النعل من اخل�شب.
- طوح: نقول يف دارجتنا: طوح الكرة، وطوح احل�شاة، اأي األقاها يف 
الهواء. ويف القامو�س: طوح بال�شيء: األقاه يف الهواء. ويقول الزخم�شري 

يف اأ�شا�س البالغة: طوحه به وطيحه: األقاه.
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واالإدراك،  الفهم  قليل  اأي  بجم،  دارجتنا: فالن  نقول يف  بجم:   -
عيي، ال ي�شتطيع الكالم. ويف القامو�س: بجم يبجم بجًما وُبجوًما: �شكت 

عن عي، اأو فزًعا، اأو هيبة، واأبطاأ وانقب�س.
غري  من  للمراأة  جمعا  الن�شوان،  دارجتنا:  يف  نقول  الن�شوان:   -

لفظها. ويف القامو�س: الن�شوان: جمع للمراأة من غري لفظها.
اأي وا�شع الفم. وفالن  البق،  - بق: نقول يف دارجتنا: فالن وا�شع 
بقاق، اأي ال يكتم �شًرا، مكثار يف كالمه. ويف القامو�س: بق على القوم بًقا 

وبقاًقا: كرث كالمه، والبقباق: الفم، وبقبق علينا الكالم: فرقه.
يف  جدلته  اأي  �شعرها،  فالنة  �شفرت  دارجتنا:  يف  نقول  �شفر:   -
�شفريتني. ويف القامو�س: �شفر ال�شعر ي�شفره: ن�شج بع�شه على بع�س، 

وكل خ�شلة على حدثها كال�شفرية، و�شفر احلبل: فتله.
الدنيا:  وعتمت  الظالم،  اأي  العتمة،  دارجتنا:  يف  نقول  العتمة:   -
الليل  ثلث  والعتمة:  قطعة،  منه  مر  الليل:  عتم  القامو�س:  ويف  اأظلمت. 

االأول.
- احل�س: نقول يف دارجتنا: ح�س فالن مدبوح، اأي يف �شوته بحة. 

ويف القامو�س: احل�س: ال�شوت.
 � ال�شيء وفنائه  - بح: نقول يف دارجتنا: بح، كلمة تنبئ عن نفاد 
كلمة   � الك�شر  � مبنية على  القامو�س: بحباح  لالأطفال خا�شة. ويف  وهي 

تنبئ عن نفاد ال�شيء وفنائه.
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اأماكن احليوانات

- مراح الفيل.
- ا�شطبل الدواب.

- درب الغنم.
- عرين االأ�شد.

- كنا�س الوح�س.
- ع�س الطري.
- قرية النمل.

- نافقاء الريبوع.
- كور الزنانري.
- خلية النحل.

- اأدحى النعامة.
- وجار الذئب وال�شبع.

- اأفحو�س القطا.
- مكو االأرنب.

- جحر ال�شب واحلية.
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اأماكن النا�ص

- احلواء:مكان احلي وهو منازل القوم وجماعة البيوت.
- احللة واملحلة: مكان احللول، اأي النزول.

- املو�شم: مكان �شوق احلجيج:
- املحفل: مكان اجتماع الرجال.

- املاأمت: مكان اجتماع الن�شاء.
- النادي والندوة: مكان اجتماع النا�س للحديث وال�شمر.

- املجل�س: مكان ا�شتقرار النا�س يف البيوت.
- اخلان: مكان مبيت امل�شافر.

- املاخور: مكان ال�شرب يف منازل اخلمارين.
- احلانوث: مكان ال�شراء والبيع.

- احلانة: مكان الت�شوق يف اخلمر.
- امل�شوار: املكان الذي ت�شور فيه الدواب، اأي تعر�س.

- املل�شة: مكان الل�شو�س.
- املع�شكر: مكان الع�شكر.

- املعركة: مكان القتال.
- امللحمة: مكان القتل ال�شديد.
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- املرقد:مكان الرقاد.
- النامو�س: مكان ال�شائد.
- املرقب: مكان الديدبان.

- القو�س: مكان الراهب.
- الطراز: املكان الذي تن�شج فيه الثياب اجلياد.

- امل�شطبة: مكان اجتماع الغرباء، ويقال: بل مكان ح�شد النا�س 
لالأمور الِعظام.

الأمرا�ص والعلل

- الوباء: املر�س العام.
- العداد: املر�س الذي ياأتي لوقت معلوم.

- اخللج: اأن ي�شتكي الرجل عظامه من طول تعب اأو م�شي.

- التو�شيم: �شبه تراخ وانك�شار يجده االإن�شان يف اأع�شائه.
- العلز: القلق من الوجع.

- العلو�س: الوجع من التخمة.
- الهي�شة: اإ�شابة االإن�شان مبغ�س وكرب بعدهما قيء واإ�شهال.

- الفالج: ذهاب احل�س واحلركة عن بع�س اأع�شائه.
- اللقوة: اأن يتعوج وجهه وال يقدر على تغمي�س اإحدى عينيه.

- الت�شنج: اأن يتقل�س ع�شو من اأع�شائه.
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- داء الفيل: اأن تتورم ال�شاق كلها وتغلظ.
- الدوايل: عروق تظهر يف ال�شاق، غالظ ملتوية �شديدة اخل�شرة 

والغلظ.
- ال�شكتة: اأن يكون املرء كاأنه ملقى ال يحرك جفنه وهو �شاخ�س.

- ذات الرئة: قرحة يف الرئة ي�شيق منها النف�س.
- ذات اجلنب: وجع حتت االأ�شالع ناخ�س مع �شعال وحمى.

ويفقد  وي�شطرب،  ويلتوي،  �شاقًطا  االإن�شان  يخر  اأن  ال�شرع:   -
العقل.

- اال�شت�شقاء: اأن ينتفخ البطن وغريه من االأع�شاء، ويدوم عط�س 
�شاحبه.

- اجلذام:علة تعفن االأع�شاء، ويدوم عط�س �شاحبه.
ويهم  عينه،  وتظلم  ب��ه،  ي��دار  كاأنه  االإن�شان  يكون  اأن  ال���دوار:   -

بال�شقوط.
- عرق الن�شا: وجع ميتد من لدن الورك اإىل الفخذ كلها يف مكان 

بالطول، ورمبا بلغ ال�شاق والقدم ممتًدا.
- القالع: بثور يف الل�شان.

- النقر�س: وجع يف املفا�شل، ملواد تن�شب اإليها.
الهل�س  وهو  �شعال ومر�س،  بعد  االإن�شان  ينتق�س حلم  ال�شل:اأن   -

والهال�س.
- القولنج: اعتقال الطبيعة الن�شداد املعي امل�شمى قولون.

مرارته  المتالء  ولونه،  االإن�شان  عينا  ت�شفر  اأن  هو  ال��ريق��ان:   -
واختالط ال�شفراء بدمه.
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- احل�شاة: حجر يتولد يف املثانة اأو الكلية، من خلط غليظ ينعقد 
فيه وي�شتحجر.

- �شل�س البول: اأن يكرث االإن�شان البول بال حرقة.
- البوا�شري: مر�س ي�شيب املقعدة يخرج معه دم اأو �شديد.

- الداخ�س: ورم ياأخذ باالأظفار ويظهر عليها �شديد ال�شربان.

اأ�صماء اإناث احليوانات

ا�شم االأنثى منهاحليوانا�شم االأنثى منهاحليوان

اأتاناحلمارعكر�شةاالأرنب

لبوؤةاالأ�شدعكا�سالعنكبوت

ناقةاجلملفهدةالفهد

قنفعةالقنفذفزارةالنمر

هاجةال�شفدعاأوريةالوعل

لقوةالعقابثرملةال�شب

�شلقةالكلبمكنةال�شب
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اأ�صماء اأوجاع الأع�صاء

- اإذا كان الوجع يف الراأ�س، فهو �شداع.
- فاإذا كان يف �شق الراأ�س، فهو �شقيقة.

- فاإذا كان يف العني، فهو: عائر.
- فاإذا كان يف الل�شان، فهو: قالع.

- فاإذا كان يف احللق، فهو: ُعذرة وُذبَحة.
- فاإذا كان يف العنق، من قلق ِو�شاد اأو غريه، فهو: لنب، واإجل.

- فاإذا كان يف الكبد، فهو: ُكباد.
- فاإذا كان يف البطن، فهو: ُقداد.

- فاإذا كان يف املفا�شل واليدين والرجلني، فهو: رثية.
- فاإذا كان يف اجل�شد كله، فهو: ُرداع.

- فاإذا كان يف الظهر، فهو: ُخزَرة.
- فاإذا كان يف االأ�شالع، فهو: �َشو�شة.

- فاإذا كان يف املثانة، فهو: ح�شاة.

مفردات ل جتمع

كاأنه   � بال�شحراء  خا�شة   � النهار  ن�شف  يرى  ما  هو  • ال�شراب: 
ماء، ولي�س مباء.

رجال. على:  يجمع  لكنه  مرءان،  فيقال:  يثني  الرجل،  • امَلرء: 
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ن�شاء. على  جتمع  لكنها  امراأتان،  فيقال:  ُتثنى  • املراأة: 
• خالء: يقال: هو اأو هي اأو هما اأو هم اأو هن خالء من العيوب.
ريح  وتقابل  الغرب،  جهة  من  تهب  التي  الريح  هي  بور:  الدَّ  •

با. ال�شَّ
كذلك. ُيثنى  وال  ُيجمع  ال  البحر،  هو  • اليَم: 

وهو  الَفرق  من  فروقة،  وام���راأة  فروقة  رج��ل  ُيقال:  ًف��روق��ة:   •
اخلوف.

مو�شع. وا�شم  والراأي  العطاء  هو  • الَق�شم: 
الذنب. من  خال  اأي  براء،  وامراأة  براء  رجل  • َبراء: 

ال�شم�س. مطلع  من  تهب  التي  للريح  ا�شم  • الَقُبوُل: 
البنان  به  ُي�شبه  اأحمر  ثمر  له  االأغ�شان  دقيق  �شجر  اَلعَنم:   •

املخ�شوب.

اأ�صماء الليل والظلم

- احلند�س.  - الغيهب.- الدجى.- الديجور.
- الدياجي.  - الدجنة.- الدام�س.- ال�شدف.

- الغ�شق.- ال�شرمي.  - الطرم�شاء.- املُدلهم.
- اجِلدر.- ال�شرمد.- الغا�شق.- ال�شاهر.
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اأ�صماء ال�صحاب

- املزن.  - ال�شيب.- الزبرج.- ال�شبري.
- االأج�س. - ال�شراد.- الهزمي.  - اجلهام.
- الغفارة. - الرباب.- الهيدب. - القنيف.

- الدجن.  - املحمومي.- اللعماء. - احلبي.
- الطهاء. - الغمام.- املكفهر.- القرد.  
- القزع.- الن�سء.- العار�س.- العرا�س.
- النمرة.  - العقر. - الكرفىء.- القلع.

- الطخارير.- الطخياء.  - املكللة. - الن�شا�س.
- العنان.

فها العامة األفاظ عربية حرَّ

ي�شمونه:  والعامة  خلعت..  اأو  اأ�شنانه  ُك�شرت  من  هو  االأث��رم:   •
االأطرم، م�شتبدلني بالثاء طاء اأو تاء.

اللَّهط. العامة:  وُي�شميه  االأكل،  و�شدة  اللقم  عظم  هو  • الرهط: 
ولونه..  هيئته  هي   � ال�شني  بفتح   � االإن�شان  �شحنة  حَنة:  ال�شَّ  •

والعامة يقولون: �ِشحنة.
والعامة  ح�شنة..  م�شية  م�شى  اإذا  يتبخرت،  فالن  يقال  • يتبخرت: 

تقول: يتمخطر.
اأو  غيًنا  الراء  يقلب  الأنه  كالمه،  يبني  ال  الذي  هو  االألثغ  • األثغ: 
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الًما اأو ياء.. والعامة تقول: األدغ.
والعامة  مبوؤخره..  الراأ�س  مقدم  عظم  جمتمع  هو  اليافوخ:   •

تقول: نافوخ.
يف  ويبالغ  لُيقدده  النار  على  و�شعه  اخلبز:  فالن  جمر  جمر:   •

ر اخلبز. ه.. والعامة تقول: قمَّ �شيِّ
• �شدخ: ُيقال: �شدخ الولد الزجاجة، اإذا ك�شرها.. والعامة تقول: 

�شرخ.
والعامة  بها..  طعنه  اإذا  ونحوها،  باالإبرة  وخزه  يقال:  وخز:   •

ه. تقول: عزَّ
ينطقونه:  العامة  يوؤكل..  الذي  املعروف  النبات  وهو  • الُقنبيط: 

قرنبيط.
املناخوليا. تقول  والعامة  العقل..  ي�شيب  داء  هو  • املاليخوليا: 
ة. ِعجَّ تقول:  والعامة  البي�س..  من  ُيتخذ  طعام  وهي  ة:  • الُعجَّ

والعامة  العامة.  بها  ُي�شبح  منظومة  خ��رزات  وهي  ال�ٌشْبَحة:   •
تقول: �ِشْبحة.

اأخطاء لغوية �صائعة

اأو  • يقولون: اأر�س عظيمة اخل�شوبة.. وال�شواب: اأر�س خ�شبة، 
خ�شيبة، اأو عظيمة اخل�شب.

• ويقولون: يزور ال�شواح بالدنا.. وال�شواب: يزور ال�شياح بالدنا، 
اأو ال�شائحون.
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اإىل  االأمر  اأعلنت  وال�شواب:  باالأمر..  فالًنا  اأعلنت  ويقولون:   •
فالن.

لل�شيد... هاٍو  فالن   : وال�شواب  لل�شيد..  غاٍو  فالن  • ويقولون: 
الأن غاٍو مبعنى: �شال.

اأو  مقفل،  باب  وال�شواب:  مغلوق..  اأو  مقفول  باب  ويقولون:   •
مغلق.

• ويقولون: لقيت فالًنا �شدفًة.. وال�شواب: لقيت فالًنا م�شادفة 
اأو اتفاًقا.

الل�س  ل  تغفَّ وال�شواب:  احل��ار���س..  الل�ٌس  غافل  ويقولون:   •
احلار�س.

العامل  ك�شف  وال�شواب:  املعدن..  العامل  اكت�شف  ويقولون:   •
املعدن، اأو: ك�شف العامل عن املعدن.

• ويقولون: تبارى فالن مع فالن.. وال�شواب: تبارى فالن وفالن.
• ويقولون: ميتاز فالن على هوؤالء بكذا.. وال�شواب: ميتاز فالن 

من هوؤالء بكذا.
اعتاد  وال�شواب:  مبكًرا..  اال�شتيقاظ  على  اعتاد  ويقولون:   •

اال�شتيقاظ مبكًرا.
ولًدا. فالن  ُرزق  وال�شواب:  بولد..  فالن  ُرزق  • ويقولون: 

ال�شكوى.. وال�شواب: فح�س امل�شوؤول  • ويقولون: فح�س امل�شوؤول 
عن ال�شكوى.

العمل. يف  �شاركته  وال�شواب:  العمل..  �شاركته  • ويقولون: 
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اأ�صماء احلفر

- اإذا كانت احلفرة يف االأر�س، فهي: هوة.
- فاإذا كانت يف ال�شخرة، فهي: نقرة.

- فاإذا حفرها ماء املرزاب، فهي:  ثجرة.
- فاإذا كانت ترمى ال�شبيان فيها باجلوز، فهي: مرداة.

- فاإذا كانت للنار، فهي: اإدة.
- فاإذا كانت لكمون ال�شائد فيها، فهي: نامو�س، قرتة.

- فاإذا كانت ال�شتدفاء االأعرابي فيها، فهي: قرمو�س.
- فاإذا كانت يف ظهر النواة، فهي: نقري.

- فاإذا كانت يف نحر االإن�شان، فهي: ثغرة.
- فاإذا كانت يف ذقن الغالم، اأو املرء، فهي: نونة.
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حــــــــوارات

تعد احلــوارات اإحدى الِفقرات املهمة يف الإذاعــة املدر�سية؛ وذلك لأنها 
حتتوي على قدر كبري من الت�سويق والإثارة. 

اإل اأن قوة التاأثري لهذا احلوار اأو ذاك تعتمد على اأ�سلوب احلوار نف�سه، 
وكذلك قوة طرحه، بالإ�سافة اإىل جودة املو�سوع الذي يتحدث عنه. 

لهذا الأمر قمنا باختيار نخبة من اأروع احلوارات، والتي دار معظمها بني 
�سخ�سيتني، وكانت موا�سيعها متعددة ومتنوعة؛ فمنها املوا�سيع الإ�سالمية، 

ومنها الجتماعية، ومنها الثقافية وغريها.
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احلــوارات طالبتان، بحيث  اإلقاء  يتوىل  اأن  ينبغي  اأنه  اإىل  التنبيه  واأود 
متثل الطالبتان دوًرا حوارًيا يدور بينهما.

الأوىل:  الطالبة  تقوم  هنا  و)ال�سوق(  )امل�سجد(  بني  حوار  دار  فمثاًل: 
وهكذا  )ال�سوق(..  دور  وتاأخذ  الثانية:  الطالبة  وتقوم  )امل�سجد(،  دور  وتاأخذ 

ينطبق الأمر على بقية احلوارات.
ورمبا كان هناك بع�ض احلــوارات التي من املنا�سب اأن تلقى من طالبة 
واحدة، اإل اأن اأغلب احلوارات يف هذه الِفقرة ينبغي اأن تلقى من ِقبل طالبتني.
يقمن  ثم  اإن�ساء حــوارات هادفة،  الطالبات فر�سة  تعطى  بــاأن  باأ�ض  ول 

باإلقائها عرب منرب الإذاعة املدر�سية.
واأ�ساأل اهلل اأن يكتب لهذه الِفقرة وغريها من الِفقرات القبول والتوفيق.
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حوار مع دمعة ..

من  دمعة  فانحدرت  ح�شناتي،  وقلة  ذنوبي،  كرثة  من  يوًما  بكيت 
عيني، وقالت: ما بك يا عبداهلل؟ 

قلت: وما الذي اأخرجك؟ 
قالت: حرارة قلبك.

ُقلُت: حرارة قلبي، وما الذي اأ�شعل قلبي ناًرا؟ 
قالت: الذنوب واملعا�شي.

ُقلُت: وهل يوؤثر الذنب يف حرارة القلب؟
"اللهم اغ�شل خطاياي  ملسو هيلع هللا ىلص دائًما  قالت نعم، اأمل تقراأ دعاء النبي 

مباء الثلج والربد" رواه ابن ماجه.
فكلما اأذنب العبد ا�شتعل القلب ناًرا وال يطفئ النار اإال املاء والثلج. 
ُقلُت: �شدقِت، فاإين اأ�شعر بالقلق وال�شيق، واأظنها من حرقة القلب 

بكرثة املعا�شي.
يا  اهلل  اإىل  فتب  �شاحبها  على  �شوؤًما  للمع�شية  ف��اإن  نعم،  قالت: 

عبداهلل.

�صم�صمة
�شم�شمة فتاة يف بيتها ملكة متوجة. تراها دائًما م�شرورة مبتهجة.

مرة راأت من نافذة غرفتها بنًتا لطيفة ت�شري وعلى ظهرها حقيبة 
كبرية.
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قالت: اإىل اأين تذهبني بكل هذا احلمل الثقيل؟
اأجابت: اأال تدرين؟.. اإىل املدر�شة.
وم�شت البنت يف طريقها م�شرعة.

اأ�شمع  مل  مدر�شة؟  معنى  ما  مدر�شة؟  مدر�شة؟  �شم�شمة:  تعجبت 
بهذا اال�شم من قبل.

�شاألت اأمها: ما معنى مدر�شة؟
قالت: املدر�شة بيت جميل، فيه يتعلم االأطفال كل العلوم املفيدة، 

وكذلك يلعبون وميرحون.
�شم�شمة: وملاذا مل اأذهب بعد اإىل املدر�شة؟

االأم: ما زلت �شغرية.. يف العام املقبل اإن �شاء اهلل .
ا تريد اأن تتعلم. فكرت �شم�شمة.. هي اأي�شً

فقالت: اأمي اأح�شري يل اأوراًقا واأقالًما؛ الأتعلم.
تنتظرها قرب  فوقفت  ال�شغرية  الفتاة  ت�شكر  اأن  �شم�شمة  وقررت 

النافذة، وعندما اقرتبت، وكانت اإىل بيتها عائدة، قالت �شم�شمة:
لقد اأ�شبحت مثلك طالبة... واأخربتها مبا حدث.

اأمها  لتخرب  رك�شت  ثم  معها،  قلم  اأجمل  واأهدتها  الفتاة  فرحت 
بق�شة �شم�شمة، �شديقتها اجلديدة.

ب�صتان الورود

يف الب�شتان كانت دالل تلعب.. تقفز.. وال تتعب.
راأت ورًدا اأبي�س واأحمر، واآخر بلون ال�شماء، فاأ�شابها العجب.
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عادت دالل اإىل بيتها �شعيدة بتجربتها اجلديدة.
قالت: راأيت اليوم يا اأبي وروًدا عجيبة من كل االألوان.

قال االأب: وما �شبب العجب؟!.
قالت: راأيت النحل والفرا�شات متيز الورد الذي تقف عليه، وتاأكل 

منه.
وقد راأيت االأغ�شان منحنية كاأنها ت�شلي، وراأيت النخل با�شقات 

تتطلع اإىل ال�شماء.
االأب: وماذا قلت بعدما راأيت كل هذا؟

دالل: �شبحان اهلل... تبارك اهلل اأح�شن اخلالقني.

متعة الق�ص�ص

�شاألت البنت اأمها:
 اأمي! ما اأجمل �شيء يف الق�ش�س؟

- لكل ق�شة جمالها.
- اأحياًنا ال اأراها جميلة.

- اإذن، لي�شت هذه ق�شة.
- اأحياًنا اأ�شعر بامللل.

- الأنك مل تتعودي على القراءة.
- اأنا اأحبها، لكنها مملة.

- القراءة متعة ملن يحبها.
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- وكيف اأحبها؟
- �شادقي الكتاب.

- معقول؟! الكتاب لي�س اإن�شاًنا.
- �شحيح، لكنه نعم ال�شديق واالأني�س.

يكرهه  الكتاب  يكره  ومن  ويعلمه،  يحبه  الكتاب  يحب  من  - االأم: 
ويبَق جاهاًل.

- اأريد اأن اأكون متعلمة يا اأمي.

اأين ينتهي البحر
تقول نوال: اأين ينتهي البحر يا اأبي؟

االأب: عند �شاطئ اآخر.
وي�شيف االأب: الأنه بعيد واالأر�س م�شتديرة.

نوال: ال اأراه لكني.
االأب: انظري اإىل تلك ال�شفينة.. اإنها تختفي.

نوال: كيف؟!
االأب: اإنها تختفي مع ا�شتدارة االأر�س.

نوال: عجيب اأرى البحر منب�شًطا.
قال االأب: ما كل ما ترينه يكون حقيقة.. االأر�س �شبه كروية.

نوال: يعني لو اأنني �شرت بطريق م�شتقيم اأعود من حيث بداأت؟
االأب : كالٌم �شحيح، اإنه خلق اهلل �شبحانه.

تقول نوال: �شبحان اهلل.
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نور والفو�صى

دخلت نور غرفتها واأغلقت الباب بهدوء، ثم رفعت �شوت املذياع.
جاءت االأم يف عجل، ثم طرقت الباب، لكن نور مل ت�شمع، ف�شوت 

املذياع مرتفع جًدا.
�شربت االأم الباب بقوة حتى انتبهت نور فاأ�شرعت وفتحت الباب، 

وقالت: نعم، يا اأمي.
وتزعجني  تزعجيننا  اأن��ت  وقالت:  اجلهاز،  واأغلقت  االأم  دخلت 

اجلريان.
نور: لكنني وحدي، واأنا اأحب ذلك.

مع  العي�س  من  النا�س  متكن  ملا  يحبه  ما  اإن�شان  كل  فعل  لو  االأم: 
ا. بع�شهم بع�شً

اأن  اأو  اأن يوقف �شخ�س �شيارته و�شط الطريق  واأ�شافت: ت�شوري 
اأن نلقي النفايات من النافذة.. ماذا �شيحدث  اأو  مي�شي بني ال�شيارات، 

يف هذه احلالة؟
قالت نور: �شت�شبح احلياة كلها فو�شى.

ولذلك لن اأزعج اأحًدا بعد اليوم.

اأمرية تكره الظلم
�شاهدت اأمرية ما يحدث يف اأر�س فل�شطني من قتل وتهجري وتدمري.

�شاألت اأباها: اأبي.. ملاذا يقتل اليهود اأطفال امل�شلمني؟
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قال: هم على هذا احلال منذ مئات ال�شنني.
- كيف يا اأبي؟

النا�س  بل  كلهم،  امل�شلمني  بل  فقط،  االأط��ف��ال  يكرهون  ال  - هم 
اأجمعني...

- وملاذا؟
- يظنون اأنف�شهم اأ�شياد الدنيا، ودماء غريهم ال قيمة لها.

- تقول اأمرية: األي�س يف قلوبهم رحمة؟
االأب: يتظاهرون باأنهم م�شاملون، ويتهمون غريهم باالإرهاب، بينما 

قلوبهم ال تعرف الرحمة.
- عجيب اأمرهم يا اأبي.

- نعم، يا حبيبتي.. ما ُوِجدوا يف مكان اإال دمروه، وما دخلوا يف اأمر 
اإال اأف�شدوه.. هم جمرمون ال يحرتمون العهد وال يعرتفون باالإن�شانية وال 

بالقوانني الدولية.
قالت: هم يقتلون االأطفال والن�شاء وال�شيوخ.

االأب: ما�شيهم وحا�شرهم قتل وظلم واعتداء.
قالت اأمرية بغ�شب: ملاذا ال يرحلون؟ اأنا اأكره الظلم.. اأكره الظلم.. 

اأكره الظلم.

بني يحيى بن اأكثم واآخر

اإنك  عنك  قالوا  يحيى  يا  له:  وقال  اأكثم  بن  يحيى  اإىل  رجل  جاء 
جمادل قوي ومناظر فذ.. فهل يل اأن اأ�شاألك؟ وهل لك اأن جتيب؟

ل مبا عندك فلن ت�شمع اإال اأجوبة مقنعة اإن  قال يحيى بن اأكثم: عجنّ
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�شاء اهلل.
فقال الرجل: اأ�شلح اهلل القا�شي كم اآكل؟

قال يحيى بن اأكثم: فوق اجلوع ودون ال�شبع.
فقال الرجل: فكم اأ�شحك؟ 

قال يحيى بن اأكثم: حتى ي�شفر وجهك وال يعلو �شوتك.
فقال الرجل: وكم اأبكى؟

قال يحيى بن اأكثم: ال متل من البكاء من خ�شية اهلل تعاىل.
فقال الرجل: فكم اأخفي عملي؟

قال يحيى بن اأكثم: ما ا�شتطعت.
فقال الرجل: وكم اأظهر منه؟

فقال يحيى بن اأكثم: مقدار ما يقتدى بك الرب اخلري ويوؤمن عليك 
قول النا�س.

بني احلجاج واأبى عوانة

قال احلجاج الأبي عوانة وقد عر�س عليه اأن يعمل معه:
ما ا�شمك يا �شيخ؟

فقال اأبو عوانة: واهلل ما اأر�شل اإيلنّ االأمري حتى عرف ا�شمي.
قال احلجاج: ومتى هبطت على هذا البلد؟

فقال اأبو عوانة: هبطت حني هبط اأهله.
قال احلجاج: وماذا تقراأ من القراآن؟
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فقال اأبو عوانة: اأقراأ منه ما يكفيني اإذا اتبعته.
قال احلجاج: لقد دعوتك الأ�شتعني بك يف عملي.

�شعيف  بكبري  ت�شتعني  اإمنا  بي  ا�شتعنت  اإن  واهلل  عوانة:  اأبو  فقال 
الراأي يخاف اأعوان ال�شوء، واأحب �شيء عندي اأن ترتكني.

قال احلجاج: واهلل اإن مل اأجد غريك اأقحمتك.
فقال اأبو عوانة: واهلل ما علمت اأمرًيا هابه النا�س مثلك، واإين ل�شت 
اأفكر فيك حتى ينبلج ال�شباح، فكيف يكون  الليل قلًقا  اأنام  اأعمل معك 

حايل اإذا اأ�شبحت واأم�شيت وعملي معك.
ف�شكت احلجاج وقال: اأغناك اهلل عنك.

بني املغرية بن �صعبة وهند بنت النعمان

ملا ويلَّ املغرية بن �شعبة الكوفة �شار اإىل دير هند بنت نعمان بن 
املنذر وهي عمياء مرتهبة، فا�شتاأذن عليها وقيل لها: االأمري بالباب.

فقالت هند بنت النعمان:
قولوا له: اأهو من ولد جبلة بن االأيهم؟

قال املغرية بن �شعبة: ال.
فقالت هند بنت النعمان:

اأفمن ولد املنذر بن ماء ال�شماء؟
قال املغرية: ال.

فقالت هند: اإذن فمن ع�شى اأن تكون؟
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قال املغرية: اأنا املغرية بن �شعبة الثقفي.
فقالت هند: وما حاجتك؟

قال املغرية: جئتك خاطًبا.
اأو املال الأطلبتك،  فقالت هند بنت النعمان: لو كنت جئت جلمال 
ولكنك اأردت اأن تت�شرف بي يف حمافل العرب فتقول نكحت ابنة النعمان 

بن املنذر، واإال فاأي خري يف اجتماع اأعور وعمياء؟

بني معاوية وعرابة الأن�صاري

قال معاوية لعرابة االأن�شاري: ِبَ �شدت قومك يا عرابة؟
فقال عرابة االأن�شاري: ل�شت ب�شيدهم.

قال معاوية: اأتنكر االأمر الواقع يا عرابة وقد �شودك قومك عليهم؟
يف  اأعطيت  منهم  رجل  ولكني  ب�شيدهم،  ل�شت  قلت  عرابة:  فقال 
نائبتهم وحلمت عن �شفيههم و�شددت على يدي حليمهم.. فمن فعل منهم 
اأف�شل منه، ومن جتاوزه فهو  فاأنا  مثل فعلي فهو مثلي، ومن ق�شر عنه 

اأف�شل مني.

بني عمر بن اخلطاب وحذيفة وعلى بن اأبي طالب

قال عمر - ر�شي اهلل عنه- حلذيفة بن اليمان – ر�شي اهلل عنه- :
كيف اأ�شبحت يا حذيفة؟

بغري  واأ�شلي  احل��ق،  واأك��ره  الفتنة،  اأح��ب  اأ�شبحت  حذيفة:  فقال 
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ال�شماء، فغ�شب عمر ودخل علي  لي�س هلل يف  االأر�س ما  و�شوء، ويل يف 
- كرم اهلل وجهه - وقال له: على وجهك اأثر الغ�شب يا اأمري املوؤمنني، 

فق�س عليه ما اأغ�شبه من حذيفة.
فقال علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه- : لقد �شدق حذيفة.

بني عبد اهلل بن العبا�ص واأحد الأن�صار
دخل اأحد االأن�شار على عبداهلل بن العبا�س، وقال:

عليه  واأطلقت  مبولود  الليلة  رزقت  -ملسو هيلع هللا ىلص-  اهلل  ر�شول  عم  ابن  يا 
ا�شمك تيمًنا بك.

فقال عبداهلل بن العبا�س: بارك اهلل لك يف الهبة.
قال االأن�شاري: ولكن ماتت اأمه.

فقال عبداهلل بن العبا�س: اأجزل اهلل لك االأجر على امل�شيبة.
قال االأن�شاري: �شكًرا �شكًرا.

فقال عبداهلل بن العبا�س: وقد اأمرنا لك ب�شلة موؤقتة حتى ترجع 
اإلينا؛ فقد زرتنا ويف العي�س يب�س ويف النفقة قلة.

قال االأن�شاري: واهلل لو �شبقت حامًتا بيوم واحد مل تذكره العرب، 
ولكنه �شبقك فكنت له ثانًيا، واأ�شهد اأن عفوك وجودك اأكرث من جموده 

وظل كرمك اأغزر من وبله.
فقال ابن العبا�س: واهلل ال ي�شعني اإال ال�شكوت.
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بني الأ�صمعي واأعرابي

 قال االأ�شمعي الأعرابي جاوز املائة:
ما اأطول عمرك يا اأعرابي؟

فقال االأعرابي: قد تركت احل�شد فبقيت.

بني معاوية والأحنف

اأقعده يف قبة،  العهد  لوالية  اأبي �شفيان يزيد  ب معاوية بن  ملا ن�شنّ
رجل  اأقبل  حتى  يزيد  على  ومييلون  معاوية،  على  ي�شلمون  النا�س  واأخ��ذ 

ففعل، ثم قال ملعاوية:
واهلل يا معاوية لو مل تول هذا اأمور امل�شلمني الأ�شعتها، وكان االأحنف 

جال�ًشا، فالتفت اإليه معاوية وقال: ما بالك ال تقول يا اأبا بحر؟
فقال االأحنف: اإين اأخاف اهلل اإن كذبت، واأخافكم اإن �شدقت.

وملا خرج االأحنف لقيه الرجل الذي مدح معاوية ويزيد فقال له:
يا اأبا بحر، واهلل اإين الأعلم اأن �شر من خلق اهلل هذا وابنه )معاوية 
ويزيد(، ولكنهما قد ا�شتوثقا من هذه االأموال باالأبواب واالأقفال فل�شنا 

نطمع يف ا�شتخراجها اإال مبثل ما �شمعت.
قال االأحنف: اأم�شك يا هذا، فاإن ذا الوجهني خليق اأال يكون عند 

اهلل وجيًها.
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بني ه�صام بن عبد امللك ويزيد بن مزيد

مو�شًعا  يجد  فلم  عبدامللك،  بن  ه�شام  على  مزيد  بن  يزيد  دخل 
اأمري  يا  يزيد:  فقال  لهم،  ليكيد  املوؤمنني  اأمري  اأن هذا من  لقدم وفطن 

املوؤمنني اإنه ال يكرب اأحد فوق تقوى اهلل، وال ي�شغر دون تقوى اهلل.
فاأجاب ه�شام: بلغني يا يزيد اأنك متننّي نف�شك باخلالفة وال ت�شلح 

لها واإنك ابن اأمة.
فقال يزيد: اأما اأين اأمننّي نف�شي باخلالفة، فال يعلم الغيب اإال اهلل. 
واأما قولك اإين ابن اأمة، فلي�س هذا ب�شائري. وهذا اإ�شماعيل بن اإبراهيم 
خليل الرحمن ابن اأمة، ومن �شلبه القردة واخلنازير وعبدة الطاغوت.. 

اأيكفيك هذا اأم اأزيدك؟

بني الربيع وغلم اأعرابي

يوم  اهلل  والدي رحمه  فقال: مر�س  اأبيه؟  الربيع غالًما عن  �شاأل 
كذا، ومات رحمه اهلل يوم كذا، وترك رحمه اهلل من الرثوة كذا، فقال 

له الربيع:
اأتواىل بالدعاء الأبيك واأنت ماثل بني يدي.

فقال الغالم: واهلل يا ربيع لو عرفت لذة االآباء ملا اأنكرت علي هذا 
الدعاء.
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بني اأعرابيني

تعلق اأعرابي باأ�شتار الكعبة وهو يقول: عبدك ببابك ذهبت اأيامه، 
وبقيت اآثامه، وانقطعت �شهواته، وبقيت تبعاته؛ فار�س عنه، فاإن مل تر�س 

فاعف عنه.
فاعرت�شه اأعرابي وقال له: كيف يعفو اهلل عن عبد هو غري را�س 

عنه؟
اإن الر�شا والعفو ال يتعار�شان فقد يعفو اهلل عبده  فاأجابه قائاًل: 

وهو غري را�س عنه.

بني العتابي ويحيى بن خالد

كان العتابي قليل العناية بلبا�شه.
فقال له يحيى بن خالد: اإن زيك متبذل يلفت النظر.

فاإن  بلبا�شه وعطره،  الرجل  لي�س جمال  يا يحيى  العتابي:  فاأجاب 
ذلك حظ الن�شاء، وهدف اأهل االأهواء، ولكن الرجل باأكربيه همته ولبه، 

وباأ�شغريه ل�شانه وقلبه، فاخرت لنف�شك ما �شئت.

بني ال�صابي و�صديق له

قال ابن االأعرابي: كتب �شديق لل�شابي يقول: اأال ت�شفو وتعفو عن 
�شديقك؟ 

اإليه ال�شابي يقول: ال ن�شفو ونعفو حتى تقر بذنبك فيكون  فكتب 
اإقرارك حجة علينا يف العفو عنك، واإال فطب نف�ًشا باالنت�شاف منك: 
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اأق�������رر ب���ذن���ب���ك ث����م اط���ل���ب جت���اوزن���ا
ع���ن���ه ف������اإن ج���ح���ود ال����ذن����ب ذن���ب���ان.

بني اأعرابيني )

حتدى اأعرابي اأعرابًيا اآخر فلم يلتفت اإليه:
فقال له: يا هذا اإياك اأعنى. 
فقال االآخر: وعنك اأعر�س. 

بني اأعرابيني 2

قال اأعرابي الأعرابي اآخر: قف حتى اأ�شبع �شهوتي من النيل منك 
على �شمع قومك وب�شره.

فقال له االأعرابي الثاين: واهلل لو ب�شطت اإيل ل�شانك للنيل مني ما 
اأنا ببا�شط ل�شاين اإليك للنيل منك، وخري لك اأن تدع لل�شلح منفًذا مير 

منه؛ فاإين اأبيت م�شامتة النا�س �شغرًيا فلم اأجئها كبرًيا.
ولن اأكافئ من ع�شا اهلل يفنّ باأكرث من اأن اأطيع اهلل فيه. 

بني الربيع ومو�صى بن عبد اهلل بن احل�صن

احل�شن  بن  عبداهلل  بن  مو�شى  ب�شرب  املن�شور  جعفر  اأب��و  اأم��ر 
)100( �شوط؛ خلروجه عليه هو واأخوه فما نطق بكلمة وال ا�شتغاث.
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فقال الربيع وكان يف املجل�س: 
اأولئك الف�شاق يف �شربهم على  اأمري املوؤمنني لقد عذرت  واهلل يا 
اجللد واحتمالهم لالأذى، ومل اأدر كيف اأعذر هذا الفتى املجلود وقد ن�شاأ 

يف النعمة وتقلب فيها. 
فاأجاب مو�شى بن عبداهلل على البديهة وهو حتت ال�شوط: 

ال عجب يا ربيع فقد اأنزل اهلل �شكينة يف قلبي ومتثلت بقول ال�شاعر: 
ي���زي���ده���م  ال����ذي����ن  ال����ق����وم  م����ن  اإين 

ج����ل����ًدا و�����ش����رًبا ق�������ش���وة ال�����ش��ل��ط��ان

بني خالد بن �صفوان والفرزدق

قال خالد بن �شفوان للفرزدق مازًحا:
ما اأنت بالذي "ملا راأينه اأكربنه وقطعن اأيديهن".

فقال له الفرزدق:
وال اأنت يا اأبا �شفوان بالذي قالت الفتاة الأبيها يف �شفته "يا اأبت 

ا�شتاأجره اإن خري من ا�شتاأجرت القوى االأمني". 

بني اأبي الف�صل و�صريح بن عبد اهلل

به  فعبث  �شعره،  يخ�شب  االأغلب  بني  اأم��راء  اأحد  الف�شل  اأبو  كان 
�شريح بن عبد اهلل وقال له: 

ت���وىل  اإذا  اخل���������ش����اب  م�����ا  ل���ع���م���رك 
ك����ال���������ش����راب  اإال  امل���������رء  �����ش����ب����اب 
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فاأجابه اأبو الف�شل مرجتاًل:
ف������ال ت���ع���ج���ل روي�����������دك ع������ن ق���ري���ب 

ك�����اأن�����ك ب���امل�������ش���ي���ب وب���اخل�������ش���اب

بني معاوية وعبد اهلل بن ها�صم

فقال  ها�شم،  بن  عبداهلل  اجلال�شني  بني  وكان  يوًما  معاوية  جل�س 
معاوية: 

على ل�شاين اأ�شئلة ثالثة يف حاجة اإىل اأجوبة مقنعة ثالثة؛ فنه�س 
عبداهلل بن ها�شم وقال: اأنا لها يا اأمري املوؤمنني.

فقال معاوية: اأخربين واأ�شبعني عن اجلود؟ 
املال  فبذل  املوؤمنني  اأم��ري  يا  اجل��ود  اأم��ا  ها�شم:  بن  عبداهلل  قال 

والعطية قبل ال�شوؤال. 
فقال معاوية: واأخربين عن النجدة؟ 

قال عبداهلل بن ها�شم: اأما النجدة فاجلراأة على االإقدام وال�شرب 
عند ازورار االإقدام.

فقال معاوية: واأخربين عن املروءة. 
قال عبداهلل بن ها�شم: اأما املروءة وهي اآخر االأ�شئلة واآخر االأجوبة 

امل�شكتة فهي االإ�شالح يف الدين واالإ�شالح للحال واملحاماة عن اجلار.
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حوار بني القلم واملمحاة

كان داخل املقلمة قلم ر�شا�س جميل وممحاة �شغرية.
قالت املمحاة للقلم: كيف حالك يا �شديقي؟

اأجاب القلم بع�شبية: ل�شت �شديقك!
انده�شت املمحاة وقالت: ملاذا؟

فرد القلم: الأنني اأكرهك.
قالت املمحاة بحزن: ومِلَ تكرهني؟

اأجابها القلم: الأنك متحني ما اأكتب.
فردت املمحاة: اأنا ال اأحمو اإال االأخطاء.
انزعج القلم وقال لها: وما �شاأنك اأنت؟!

فاأجابته بلطف: اأنا ممحاة وهذا عملي، فرد القلم: هذا لي�س عماَل!
التفتت املمحاة وقالت له: عملي نافع، مثل عملك.

ولكن القلم ازداد انزعاًجا، وقال لها: اأنت خمطئة ومغرورة.
فانده�شت وقالت: ملاذا؟

اأجابها القلم: الأن من يكتب اأف�شل ممن ميحو.
قالت املمحاة: اإزالة اخلطاأ تعادل كتابة ال�شواب.

اأطرق القلم حلظة، ثم رفع راأ�شه وقال: �شدقت يا عزيزتي!
فرحت املمحاة وقالت له: اأما زلت تكرهني؟

اأجابها القلم وقد اأح�س بالندم: لن اأكره من ميحو اأخطائي.
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فردت املمحاة: واأنا لن اأحمو ما كان �شواًبا.
قال القلم: ولكنني اأراك ت�شغرين يوًما بعد يوم!

فاأجابت املمحاة: الأنني اأ�شحي ب�شيء من ج�شمي كلما حموت خطاأًً.
قال القلم حمزوًنا: واأنا اأح�س اأنني اأق�شر مما كنت!

قدمنا  اإذا  اإال  االآخرين،  اإف��ادة  ن�شتطيع  ال  توا�شيه:  املمحاة  قالت 
ت�شحية من اأجلهم. 

قال القلم م�شروًرا: ما اأعظمك يا �شديقتي، وما اأجمل كالمك!
فرحت املمحاة، وفرح القلم وعا�شا �شديقني حميمني، ال يفرتقان 

وال يختلفان.

مناظرة بني ال�صم�ص والقمر

احلنون  االأم  فاأنا  ال�شم�شية؛  املجموعة  كواكب  اأكرب  اأنا  ال�شم�س: 
جلميع الكواكب واأنت اأيها القمر تابع من التوابع.

القمر: اأنت اأيتها ال�شم�س حترتقني من غريتك مني.
ال�شم�س: اإن ما يحدث يف داخلي من تفاعالت الإ�شعاع ال�شوء لبقية 

الكواكب، واأنت ت�شرق من �شوئي، ثم تتهمني بالغرية.
باأنك حنون،  وتتظاهرين  باأ�شعتك  املخلوقات  اأنت حترقني  القمر: 

واأكرب دليل اأن املخلوقات تتمتع ب�شوئي ويهربون من نارك.
اأما  املخلوقات،  منها  لت�شتفيد  الذهبية  اأ�شعتي  اأر�شل  اأنا  ال�شم�س: 
اأنت اأيها القمر فال ي�شتفاد من �شوئك، وقد ذكرين اهلل واأ�شعتي يف كتابه 

العزيز، حيث قال: زب ٱ ٻ ٻ رب  )ال�شم�س(.
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القمر: اأنا اإذا غ�شب اهلل على عباده فاإنه يحدث يل خ�شوًفا، وقد 
�شغلت  وقد  القمري،  ال�شهر  منت�شف  يف  ويكون  كلًيا،  اأو  جزئًيا  يكون 
الب�شر من مفكرين وعلماء باالأ�شباب العلمية والدينية ل�شبب حدوث هذا 

الك�شوف.
ا بحجمي،  اأي�شً اأنت غ�شبك يكون بحجمك، واأنا غ�شبي  ال�شم�س: 
ال  الب�شر  اأح��ًدا من  فاإن  بالك�شوف  واأم��رين  فاإذا غ�شب اهلل على عباده 

؛ الأنه �شيفقد نظره جراء هذا التهور. ي�شتطيع النظر اإيلنّ
القمر: اأنت قا�شية وت�شفني نف�شك باالأم احلنون.

    ال�شم�س: اأنا يف فرتة ظهوري يخاف مني الب�شر فين�شرفون اإىل 
اأعمالهم، لكن اأنت اأيها القمر ال فائدة منك؛ فهم ينامون ويرتكونك.

القمر.. اأنا غالبا ما يرتك النا�س النوم ليتاأملوا يف جمايل، وبع�شهم 
ينامون الأن ظهوري يف الليل، وقال تعاىل يف ذلك: زب ڄ ڄ ڄڃ 

ڃ ڃڃ چ رب )النباأ(.
ال�شم�س: فعاًل؛ فكٌل م�شخر ملا خلق له.

الف�شية". باأ�شعته  القمر  الذهبية  باأ�شعتها  ال�شم�س  "وت�شافح 

حوار مع اخلليفة املن�صور

اإذ �شمع قائاًل يقول:  الليل،  الكعبة يف  بينما املن�شور يطوف حول 
االأر�س، وما يحول بني  والف�شاد يف  البغي  اإليك ظهور  اأ�شكو  اإين  "اللهم 

احلق واأهله من الطمع.. فجل�س املن�شور ناحية من امل�شجد ودعاه".
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فقال املن�شور: ما الذي �شمعتك تذكر من ظهور الف�شاد والبغي يف 
االأر�س؟

فقال: اإن اأمنتني يا اأمري املوؤمنني اأعلمتك باالأمور من اأ�شولها.
قال: فاأنت اآمن على نف�شك، فقل. 

قال: يا اأمري املوؤمنني! اإن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبني ما 
ظهر يف االأر�س من الف�شاد والبغي الأنت!

قال: كيف ويحك! ويدخلني الطمع وكل �شيء عندي؟!
اأمورهم،  فاأغفلت  واأموالهم،  عباده  اأمر  ا�شرتعاك  اهلل  اإن  قال: 
واهتممت بجمع اأموالهم، وجعلت بينك وبينهم حجاًبا من اجل�س واالآجر، 
عنهم  نف�شك  �شجنت  ثم  ال�شالح..  معهم  وحرا�ًشا  احلديد،  من  واأبواًبا 
فيها، وبعثت عمالك يف جباية االأموال وجمعها.. واأمرت اأال يدخل عليك 
اأحد من الرجال اإال فالًنا وفالًنا.. ومل تاأمر باإي�شال املظلوم وال امللهوف، 
راآك  املال حق..  فلما  اإال وله يف هذا  اأحد  اإليك، وال  العاري  وال اجلائع 
جتبي  رعيتك؛  على  واآثرتهم  لنف�شك،  ا�شتخل�شَتهم  الذين  النفر  هوؤالء 
االأموال وجتمعها وال تق�شمها؛ قالوا: هذا قد خان اهلل، فما لنا ال نخونه؟!
اأرادوا،  اإال ما  اأخبار النا�س �شيء  اإليك من  اأال ي�شل  فتاأمروا على 
نوه عندك وتخل�شوا منه، فلما انت�شر  وال يخرج اأحد يخالف اأمرهم اإال خونّ
من  اأول  وك��ان  ور�شوهم،  وهابوهم  النا�س  عظمهم  وعنهم؛  عنك  ذلك 
ر�شاهم عمالك بالهدايا واالأموال؛ ليقووا بها على ظلم رعيتك، فامتالأت 
�شلطانك  يف  �شركاءك  القوم  هوؤالء  و�شار  وف�شاًدا،  بغًيا  بالطمع  البالد 
واأنت غافل، فاإذا جاء مظلوم حيل بينه وبينك، ي�شكو وي�شتغيث حتى اإذا 
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واأنت  نكااًل لغريه  يكون  ظهرت �شرخ بني يديك، في�شرب �شرًبا مربًحا 
تنظر فما تنكر.

وقد كنت اأمري املوؤمنني �شافرت اإىل ال�شني مرة وقد اأ�شيب ملكهم 
بفقد ال�شمع، فبكى بكاء �شديًدا.. فحثه جل�شاوؤه على ال�شرب؛ فقال: اأما 
اإين ل�شت اأبكي للبلية النازلة، ولكني اأبكي ملظلوم ي�شرخ بالباب فال اأ�شمع 
�شوته.. ثم قال: اأما اإذ قد ذهب �شمعي فاإن ب�شري مل يذهب، نادوا يف 
النا�س اأال يلب�س ثوًبا اأحمر اإال متظلم.. ثم كان يركب الفيل طريف النهار، 

وينظر يف ال�شارع هل يرى مظلوًما؟!
هذا  بامل�شركني  راأفته  بلغت  باهلل  م�شرك  املوؤمنني  اأم��ري  يا  فهذا 

املبلغ، واأنت موؤمن باهلل من اأهل بيت نبيه؛ ال تراأف بامل�شلمني؟!
فبكي املن�شور ثم قال: ليتني مل اأخلق! كيف اأ�شبح ونف�شي؟!

فقال: يا اأمري املوؤمنني! اإن للنا�س اأعالًما يفزعون اإليهم يف دينهم، 
يف  و�شاورهم  ير�شدوك،  بطانتك  فاجعلهم  دنياهم،  يف  بهم  وير�شون 

اأمرك ي�شددوك.

بني اأبو الأ�صود الدوؤىل واأعرابي

قال حممد بن �شالم: كان اأبو االأ�شود الدوؤىل قد و�شلت به ال�شن اإىل 
ال�شيخوخة، وكان مع ذلك يركب الدابة اإىل ال�شوق واإىل امل�شجد ويزور 
الطبيعة  تقاوم  لك  ما  االأ�شود  اأبا  يا  االأع��راب:  اأحد  له  فقال  اأ�شدقاءه، 
وتغالب االأمر الواقع وتخرج اإىل ال�شوق واإىل امل�شجد وتطوف باأ�شدقائك 

واأنت �شيخ كبري، ولو لزمت البيت التقيت كيت وكيت؟
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اأن  اأو تنا�شيت  اأبو االأ�شود الدوؤىل: �شدقت، ولكن هل ن�شيت  فقال 
وفوق ذلك  اأع�شائي،  ي�شد  الركوب  واأن  اأع�شابي  تقوي  بالذات  احلركة 
فاإين اأ�شمع من اأخبار النا�س ما مل اأ�شمعه لو كنت يف بيتي، ثم اأ�شتن�شق 
اأهلي  بي  ل��ربم  بيتي  يف  قبعت  ول��و  واأ�شدقائي،  اإخ���واين  واأل��ق��ى  الريح 
وع�شريتي واأن�س بي ال�شبي وحده، واجرتاأ على اخلادم واقتحم علي باب 
الكالم واجلدل من اأهلي من كان يهابني ويخ�شاين، واأكرث من ذلك حتى 

لو بالت علي العنزة ما حترك من يه�شها وال اأهتم بها من يطاردها. 
فقال االأعرابي: كفى كفى يا اأبا االأ�شود؛ فقد اأفحمتني. 

بني ب�صار بن ُبرد واأعرابية

قال علي بن حممد النوفلي: 
مر ب�شار باأعرابية فقالت له: اأاأنت ب�شار الذي يهابه النا�س على قبح 

وجهه؟ 
فقال ب�شار: وهل يهاب النا�س االأ�شد على ح�شن وجهه؟ 

بني ال�صعبي واآخر

قال رجل لل�شعبي كالًما اأقذع له فيه. 
فقال ال�شعبي: يا هذا اإن كنت �شادًقا فغفر اهلل يل، واإن كنت كاذًبا 

فغفر اهلل لك. 
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بني خالد بن �صفوان واآخر

انتقد رجل خالد بن �شفوان فقال له: يا خالد اإنك لتكرث فاأقلل. 
فاأجاب خالد بن �شفوان: اإين الأكرث ل�شربني: اأحدهما فيما ال تعني 
فيه القلة، واالآخر لتمرين الل�شان، فاإن حب�شه يورث الغفلة، والل�شان ع�شو 
والبدن  باملمار�شة  تخ�شنها  التي  كاليد  اأهملته خار  واإذا  اإذا مرنته مرن 

الذي تقويه برفع احلجر. 

بني عنرتة بن �صداد واآخر

قال الهيثم بن عدى: 
هذه  كل  �شر  فما  حًقا..  القوم  اأ�شجع  اأنت  �شداد:  بن  لعنرتة  قيل 

ال�شهرة التي تدور حولك وتدور حولها؟ 
قال عنرتة: كنت اأقدم اإذا راأيت االإقدام عزًما، واأحجم اإذا راأيت 
اأعتمد  اأرى يل فيه خمرًجا، وكنت  اأدخل مو�شًعا ال  االإحجام حزًما، وال 
ال�شعيف اجلبان فاأ�شربه ال�شربة الهائلة فيطري لها قلب ال�شجاع،فاأنثني 

عليه فاأقتله.

بني اأبي حازم وجمادل

جادل رجل اأبا حازم فقال له: يا اأبا حازم ما مالك؟
قال اأبو حازم: �شيئان: الر�شا عن اهلل والغنى عن النا�س. 

فقال له الرجل: اأال ترفع حوائجك اإلينا؟ 
قال اأبو حازم: هيهات؛ لقد رفعتها اإىل من ال تختزل احلوائج دونه، 
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وما  وقنعت  ر�شيت  بع�شه  اأعطاين  واإن  �شكرت،  ما رجوت  اأعطاين  فاإن 
تنكرت. 

فقال الرجل: واهلل اإنك مل�شكني يا اأبا حازم؟ 
قال اأبو حازم: وكيف اأكون م�شكيًنا وموالي له ما يف ال�شموات وما يف 

االأر�س وما بينهما وما حتت الرثى؟ 

بني احل�صن بن �صهل واأعرابي

كان احل�شن بن �شهل جمنّ ال�شخاء مب�شوط اليد اإىل حد االإفراط، 
فكتب اإليه �شديق اأعرابي يقول: ما هكذا واهلل يا ح�شن �شبيل االإح�شان، 

اأما علمت اأنه ال خري يف ال�شرف؟
يف  خري  ال  ك��ان  اإذا  اأن��ه  �شديقي  ليعلم  �شهل:  بن  ح�شن  ف��اأج��اب 

ا ال �شرف يف اخلري. ال�شرف، فاإنه اأي�شً

بني اأبي خالد اخلزاعي الأ�صلمى ودعبل ال�صاعر

يا دعبل  ويحك  ال�شاعر:  لدعبل  االأ�شلمى  اأبو خالد اخلزاعى  قال 
اأما لك من اآخر تقف عنده؛ فقد هجوت اخللفاء والوزراء والقواد جميًعا، 

وترت النا�س طًرا فق�شيت دهرك كله مكروها منبوًذا خائًفا ترتقب؟
اأنك در�شت طبائع  اأبا خالد، واهلل لو  يا  فقال دعبل: واأنت ويحك 
اأنكرت  النا�س كما در�شتها وخربت اأخالقهم واأطماعهم كما خربتها ملا 
علينّ ما اأنا؛ فاأكرث النا�س ال ينتفع بهم اإال على الرهبة وال يبايل اأحدهم 
يتقيك  ولن  �شره  اإذا مل يخف  واإن كان مفيًدا  واإن كان جميًدا  بال�شاعر 
اأكرث من  النا�س  وعيوب  ت�شريفه  اإليك يف  يرغب  اأكرث من  على عر�شه، 
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نعته  من  كل  وال  رفيًعا،  كان  قدره  عن  رفعته  من  كل  ولي�س  حما�شنهم، 
اأنك  ح�س  اإذا  ولكن  بقولك،  انتفع  بالباطل  وال�شجاعة  واملجد  باجلود 
اأوجعت غريه يف نف�شه اأو عر�شه اتقاك واحرتمك حا�شًرا وغائًبا وقائًما 

وقاعًدا ومقباًل ومدبًرا. 
يا اأبا خالد اإن الهجاء املر اآخذ ب�شبع ال�شاعر من املدح الذي ي�شر.

بني عبد امللك بن مروان وكثري عزة ال�صاعر

اأقبل كثرينّ عزة، ال�شاعر املطبوع، على عبدامللك بن مروان يف اأول 
خالفته، فبادره عبدامللك ي�شاأله: اأنت كثرينّ عزة الذي يقولون عنه؟ 

فاأجاب كثري عزة: نعم نعم اأنا ذا كثري عزة من غري فخر.
فقال عبدامللك وقد اقتحمته عينه: واهلل لت�شمع باملعيدي خري من 

اأن تراه. 
قال كثري عزة على البديهة مرجتاًل:

ت�������رى ال�����رج�����ل ال���ن���ح���ي���ف ف���ت���زري���ه 
ه�������ش���ور  اأ��������ش�������د  اأث���������واب���������ه  ويف 

ت������راه  اإذا  ال�����ط�����ري�����ر  وي����ع����ج����ب����ك 
ف���ي���خ���ل���ف ظ���ن���ك ال�����رج�����ل ال���ط���ري���ر 

ب�����غ�����اث ال�����ط�����ري اأط�����ول�����ه�����ا رق�����اًب�����ا
ال�������ش���ق���ور  وال  ال�����ب�����زاة  ت���ط���ل  ومل 

خ�������ش���ا����س ال����ط����ري اأك�����رثه�����ا ف����راًخ����ا
ن��������زور  م������ق������الت  ال��������ب��������از  واأم 
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وق���������د ع�����ظ�����م ال�����ب�����ع�����ري ب�����غ�����ري ل���ب 
ف����ل����م ي�������ش���ت���غ���ن ب���ال���ع���ظ���م ال���ب���ع���ري 

ي�����ن�����وح ث������م ي���������ش����رب ب�����ال�����ه�����راوى 
ن���ك���ري  وال  ل�������دي�������ه  ع����������رف  ف��������ال 

ي�������ق�������وده ال���������ش����ب����ى ب�����ك�����ل اأر����������س 
وي�����ش��رع��ه ع��ل��ى االأر��������س ال�����ش��غ��ري 

ف����م����ا ع����ظ����م ال������رج������ال ل����ه����م ب���زي���ن 
ول������ك������ن زي�����ن�����ه�����م ح���������ش����ن وخ�����ري 

فاأطرق عبدامللك، وقال: 
ما اأطول ل�شانك واأبلغ بيانك واأقنع جوابك.
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كيف ت�صتعدين 
للمتحـانـــات ؟

اإىل  ذلــك حتتاج  وهــي مع  الطالبات،  لــدى  كبرًيا  ا  همًّ المتحانات  تعد 
عناية واهتمام، لكن بطرق وو�سائل معينة جتهلها كثري من الطالبات.

لذا.. كانت هذه الفقرة مبثابة ن�سائح واإر�سادات للطالبات حول كيفية 
التعامل مع المتحانات التعامل الأمثل وال�سحيح.
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لكي تنجحي يف المتحانات

املذاكرة  اأثناء  تهتمي يف  اأن  لِك  ينبغي   لكي تنجحي يف االمتحان 
مبا يلي: 

 • فهم املعلومات االأ�شا�شية املتعلقة باملادة، وذلك عرب فهم الكتاب 
املدر�شي قبل الكتب امل�شاعدة االأخرى. 

 • االهتمام بتجويد فهم امل�شطلحات، واجلزء النظري عموًما. 
 • التدرب على حل امل�شائل احل�شابية. 

درا�شة  عرب  االأ�شئلة  وطريقة  االمتحانات  نظام  على  التعود   •  
االمتحانات ال�شابقة. 

نوعية الأ�صئلة

اأ�شتاذات متخ�ش�شات، در�شن  بوا�شطة  تو�شع  االمتحانات عادة   
الراهنة  تعرب مرحلتها  اأن  الطالبة  ي�شع  التي ال  باجلوانب  واأملمن  املنهج 
يركز على هذا  االأ�شا�س  لذلك االمتحان يف  بها؛  تلم  اأن  تليها دون  للتي 
اجلانب من املعلومات االأ�شا�شية ، كما ال يغفل االأ�شئلة الذكية التي يق�شد 

منها تقييم الفروق الفردية بني الطالبات، وهذه ن�شبتها اأقل. 
االأ�شئلة  نوعية  لتعرف  ال�شابقة؛  االمتحانات  درا�شة  الطالبة  على   
هناك  تكون  قد  اأخ��رى،  اإىل  مادة  من  كثرًيا  تختلف  والتي  تطرح،  التي 
االإجابة  اختيار  الفراغات،  ذكاًء ومالحظة، ملء  تتطلب  اأ�شئلة ق�شرية 
فهًما  تتطلب  تقليدية  اأ�شئلة طويلة  تكون هناك  وقد  اإلخ،   .. ال�شحيحة، 

عميًقا للمادة: م�شائل ح�شابية، مقاالت، ..اإلخ.
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قواعد ال�صتذكار

 - تركيز االنتباه .
 - تقوية الرغبة يف املذاكرة.

 - فهم ما يتم مذاكرته.
 - االبتعاد عن املوؤثرات امل�شتتة، مثل امل�شاكل وال�شجيج والتلفاز.

 - اجللو�س بطريقة �شحيحة.
 - االإ�شاءة اجليدة والتهوية ال�شحية.

طرق املراجعة

 - واأنِت تذاكرين دونّين اأكرث النقاط اأهمية يف كرا�شة مالحظاتِك.
 - راجعي هذه املالحظات دورًيا.

 - خل�شي قدر امل�شتطاع؛ حتى تتذكري ما قمت بتلخي�شه.
 - توقعي االأ�شئلة واأنِت تراجعني. 

 - �شعي خطة للمراجعة دورًيا.
 - ا�شتخدمي االألوان واأ�شريي على اأهم النقاط.
 - داومي على ال�شالة واالأذكار وتالوة القراآن.

كيف تعدين برنامج املراجعة؟

 - املذاكرة واملراجعة بانتظام ت�شهل عليِك التذكر يف اأي وقت.
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الزمني من االمتحانات، وال جتعلي  لقربها  املواد طبًقا  ترتيب   - 
املراجعة قبل االمتحان بفرتة طويلة؛ حتى ال ُتن�َشى وحتتاج ملراجعة اأخرى.

 - حددي املواد التي حتتاج اإىل جمهود ووقت اأكرب.
 - حددي الزمن املتبقي على كل مادة، وق�شميه تبًعا لها.

 - �شعي عند املراجعة مادة �شهلة وحمببة مع مادة �شعبة.
وممار�شة  للراحة،  ف��رتات  برناجمك  يف  ت�شعي  اأن  تن�شي  ال   -  

الهوايات املف�شلة.

كيف متر ليلة المتحان ب�صلم؟

 - ادفعي عن نف�شك االإح�شا�س القائل: اإنِك ال بد اأن تراجعي املنهج 
كلمة كلمة و�شطًرا �شطًرا.

 - راجعي االأفكار االأ�شا�شية للمادة.
 - حتلنّي بال�شرب والثبات وكرثة ذكر اهلل.

 - خذي ق�شًطا كافًيا من النوم والراحة.
 - ابتعدي عن القلق واالأحاديث غري املفيدة. 

 - ال حتاويل تعلم �شيء جديد.
 - جهزي اأدواتك وتاأكدي من �شالمتها.

يوم المتحان

 - ابدئي اليوم ب�شالة الفجر، حتى تن�شط روحك وترتفع معنوياتك. 
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 - ال داعي للخوف والقلق وا�شتعيني باهلل.
 - اتلي بع�س اآيات القراآن واأكرثي من اال�شتغفار. 

 - حتلي بال�شمت، وت�شفحي العنا�شر الرئي�شة للمادة.
 - تناويل وجبة اإفطار خفيفة مع كوب ع�شري فاكهة طازج. 

الطريقة املثلى لأداء المتحان

 - تاأكدي من عدد االأ�شئلة املطلوب االإجابة عنها.
 - �شعي خطة ال�شتغالل وقت االمتحان.

 - اقرئي جميع االأ�شئلة.
 - �شعي العنا�شر الرئي�شة لكل �شوؤال.

اأن وا�شعة االأ�شئلة تبحث عن اجلودة، ولي�س عن كمية   - تذكري 
الكالم املكتوب.

والتي  وال�شهلة،  الكبرية  ال��درج��ات  ذات  االأ�شئلة  بحل  ابدئي   -  
ا من االطمئنان والثقة بالنف�س. ذاكرِتها جيًدا؛ حتى تعطيِك قدًرَ

 - اأول اإجابة تطراأ على الذهن غالًبا ما تكون �شحيحة، فاحذري اأن 
تغريي اإجابتك، اإال اإذا كنِت واثقة اأن االإجابة االأوىل خطاأ.
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اأ�صباب ال�صعور بالإحباط بعد المتحان

 - الت�شرع وعدم قراءة االأ�شئلة بتمهل وفهم.
 - التق�شري يف مراجعة جزء معني من املنهج.

 - عدم فهم االأ�شئلة.
 - عدم التمكن من حل االأ�شئلة؛ نظًرا لقلة التدريب.

 - الرتكيز يف اإجابتِك عن االأ�شئلة ذات الدرجات القليلة.
 - االإطالة يف االأجوبة دون فائدة. 

 - ت�شييع وقت كبري يف تنظيم ورقة االأجوبة. 
 - تغيري اإجابة �شوؤال بعد اأن كانت االإجابة �شحيحة.

ن�صائح بعد المتحان

 - ركزي تفكريِك وطاقتِك يف املادة التالية.
 - ال تراجعي مع ال�شديقات؛ حتى ال ت�شابي باالإحباط .

 - تذكري اأن هذا االمتحان خطوة لالأمام، ولي�س نهاية الدنيا.
 - حاويل اأن تعو�شي ما فاتِك من درجات يف املادة التالية.

ات و�صايا وتنبيهات للمختربرَ

 1� االأخذ باالأ�شباب:
 فينبغي اأن ي�شمرن واأن يذاكرن واأن ي�شرتجعن ما ا�شتطعن لذلك 
�شبياًل، اأما اأن نقول بالنية اأو ربنا اهلل يي�شر وامل�شهل.. نعم، مي�شر وم�شهل، 

لكن ال بد من االأخذ باالأ�شباب..
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اإذا مل يكن عون من اهلل للفتى     ف�اأول ما يق�شي عليه اجتهاده
2- ترك الغرور وخداع النف�س:

 اإذا ظنت اأنها اأحفظ احلافظات واأذكى الذكيات واأفطن الفطينات، 
لن وجددن، ثم مل ي�شتِعننّ  فهنا يخ�شى عليها اأن تقع، وكم راأينا ممن ح�شَّ
باهلل ومل يقلن يا رب، فرمبا حرمها اهلل التوفيق الأجل ن�شيانها االعتماد 

على اهلل، فينبغي اأن تنتبهي لذلك.
3- العبادة واالختبار: 

 األي�س من طبيعة االإن�شان اإذا داهمته ال�شدة اأن يزداد �شلة ورجوًعا 
اإذا رجا اهلل - �شبحانه  اإىل اهلل - �شبحانه وتعاىل- اجلواب نعم؛ الأنه 
وتعاىل - ي�شاأل ويرجو اأن يكون بقربه، واأن يوفقه اهلل - �شبحانه وتعاىل- 
ملئت  االختبارات  ج��اءت  اإذا  النا�س  بع�س  كحال  ولكن  لذلك،  فينتبه 
وحتقق  االأم��ر  انتهى  اإذا  ثم  كثري،  خري  على  االأم��ور  واأ�شبحت  امل�شاجد 

املق�شد انقلب على وجهه وترك طاعة ربه .
 وهناك نوع اآخر من الطالب بع�شهم يقلل من الطاعات، اإذا كان 
الفر�س،  حد  حدك  االختبارات  جاءت  فاإذا  وي�شبح  يذكر  نوافل  ي�شلي 
والفر�س حتتاج اإىل مقيا�س من ال�شرعة حتى تنتهي من ال�شالة ب�شرعة، 

وهذا يحرم نف�شه، كلما فرط يف ذلك كان ذلك حرماًنا له.
4- الطماأنينة وترك التوتر:

والطماأنينة  ال�شكينة  ت�شتح�شر  اأن  الطالبة  على  ينبغي  كذلك  ثم 
الرتكيز  الطالبة  يِفقد  االنفعال  من  واملزيد  التوتر  الأن  اختبارها؛  عند 
االأ�شئلة  ورقة  اأخ��ذت  اإذا  الطالبات  بع�س  لذلك  االإجابة؛  على  والقدرة 
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فتقراأها من الو�شط اأو من االأخري، فال تعرف ماذا قراأت وال تعرف كيف 
والطماأنينة حتى  وال�شكينة  بالهدوء  االأمر  اآخذة  تكون  اأن  ينبغي  جتيب، 
يعينها اهلل على ذلك، وفوق ذلك ووراءه اأن تعلم اأن هذا االختبار اإمنا هو 
اأمر ي�شري ت�شتعني به على طاعة اهلل، وعلى االأخذ باالأ�شباب من الدنيا، 
ق اإن �شاء  تعينها وتوفقها وتخدم بها دينها وتخدم بها اأمتها، وحتى توفَّ

اهلل - �شبحانه وتعاىل-.

ليلة المتحان

)عنق  االم��ت��ح��ان  وي��ب��داأ  �شاعات  �شريعة،  مت��ر  ال�شاعة  ع��ق��ارب 
الزجاجة( نحو امل�شتقبل، تلك هي الليلة االأخرية، وال بد من ا�شتغاللها 

اال�شتغالل االأمثل.
بني  وما  االمتحان،  ليلة  الطالبات  باأذهان  وجتول  تتبادر  خواطر 
اخلوف والقلق والرتقب واالهتمام والالمباالة تعي�س الطالبة يف انتظار 

اللحظة املوعودة..
وال��درا���ش��ات  ن��ورال��دي��ن( - خ��ب��رية املناهج  ال��دك��ت��ورة )م��اج��دة 
الرتبوية- تن�شح الطالبة ليلة االمتحان ب�شرورة االعتماد على اهلل اأواًل 
املبكر  النوم  والنف�شي، واحلر�س على  البدين  االإره��اق  واأخ��رًيا، وجتنُّب 
اإميانية  لك�شب طاقة  الفجر؛  اأداء �شالة  ال�شهر، واحلر�س على  وجتنُّب 
تناول  على  واحلر�س  وال�شداد،  بالتوفيق  الدعاء  من  واالإكثار  وتفاوؤل، 
الغذاء  من  احلرمان  الأن  االمتحان؛  للجنة  الذهاب  قبل  الفطور  طعام 
االمتحان  للجنة  الذهاب  توقيت  يكون  اأن  على  احلفظ،  على  �شلًبا  يوؤثر 
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من�شبًطا مع موعد بدء االمتحان، مع تفادي مناق�شة الزميالت يف املادة، 
اأو االأجزاء املهمة واالأ�شئلة املتوقعة؛ الأن ذلك يوقع يف البلبلة واالإرباك، 
اللجنة - وبعد الفراغ من االإجابة - يجب عدم  كذلك بعد اخلروج من 
التايل..  لليوم  اال�شتعداد  يجب  بل  اأحد،  مع  االإجابة  اأو مراجعة  مقارنة 
اأما بالن�شبة للجنة االمتحان فتن�شح الدكتورة )ماجدة( مبراعاة تقدمي 
اإجابة واحدة دون تقدمي اإجابتني خمتلفتني، خا�شة اإذا كانت التعليمات 
كانت  واإن  حتى  �شحيحة،  غري  االإجابة  وو�شف  الدرجة،  بحذف  تق�شي 

اإحدى االإجابات �شحيحة. 

ن�صائح اأيام المتحانات

1- حاويل اإنهاء االمتحان ال�شفهي مبكًرا وال تتاأخري.
ال�شنة  اأعمال  مع  االأول  الدرا�شي  الف�شل  يف  درجاتك  راجعي   -2

لهذا الف�شل، ثم قفي عند كل مادة وحلنّليها حتلياًل ريا�شًيا.
زي غرفة املذاكرة يف منزلِك.  3- جهنّ

بة. 4- احذري املذاكرة اجلماعية؛ فهي م�شيعة للوقت وا�شاأيل جمرنّ
5- ال�شهر قد يكون منا�شًبا لِك اإذا رتبِت وقتِك بانتظام.

6- ال تذاكري م�شتلقية وال منبطحة فتنامي.
7- احذري ح�شو الراأ�س ليلة االمتحان.

8- الراحة واال�شرتخاء قبل االمتحان اأ�شا�س النجاح.
9- اأحذري تناول احلبوب )املُ�شهرة(؛ فقد دخل بع�س ال�شباب يف 

دار االأحداث وال�شجون ب�شببها.
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10- ال تفكري تفكري )اأحالم اليقظة(؛ فهي م�شيعة للوقت.
11- ذاكري يف مكان نظيف مرتب )ال فو�شوي( ي�شتت الذهن.

12- اقطعي عالقتك مع زميالتك واأعلني حالة اال�شتنفار.
13- تناويل ال�شاي )طينّب( والنعناع )اأطيب(.

14- �شعي لك )10( دقائق تقرئني فيها القراآن الكرمي بني فرتات 
املذاكرة؛ فهي معينة على احلفظ واملذاكرة.

15- ال تاأكلي وجبة ع�شاء )د�شمة(؛ لئال يح�شل ما ال حتمد عقباه.
16- املعلومات كثرية والوقت �شيق؛ لذا �شعي خطوًطا حتت االأ�شياء 

املهمة التي تكون موطن �شوؤال.
اخلربة  فعندها  املهمة؛  االأ�شياء  عن  املجتهدة  زميلتك  �شلي   -17

الكافية بذلك اأكرث منِك.
18- ال تذاكري اأكرث من �شاعة، وخذي )10( دقائق راحة.

19- امل�شي يف اأثناء احلفظ جيد وجمرب ونافع، لكن لفرتة معينة.
20- حافظي على ال�شلوات.

21- تذكري واأنت تذاكرين لياًل )اأن اهلل ينزل يف ثلث الليل االأخري 
يجيب من دعاه(. 

22- �شلي الفجر.
23- اأف�شل وقت للمذاكرة بعد �شالة الفجر.

24- راجعي ورتبي املعلومات )فاإنها متما�شكة(.
25- خذي فرتة راحة قبل الدخول ل�شالة االمتحان.
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26- اأكرثي من اال�شتغفار؛ فاإنه طريق اال�شتذكار.
27- ابدئي ب�)ب�شم اهلل( قبل االإجابة.

ني خطِك؛ فامل�شحح يعاين كرثة االإجابات و�شيق الوقت. 28- ح�شنّ
29- اقرئي جميع االأ�شئلة مرة واحدة وابدئي باالأ�شهل.

30- ال ت�شتعجلي يف ت�شليم ورقة االإجابة.
ي االأ�شئلة التي اأُجيبت. مي اإجابتك وراجعي املعلومة وعدنّ 31- نظنّ

32- اأجيبي باملعنى ما مل حتفظي ن�س االإجابة؛ فهو معني.
33- ال تراجعي االإجابات بعد اخلروج من االمتحان.

34- ا�شتعدي للمادة التالية بنف�ٍس جديدة مطمئنة.
35- اطلبي من والديِك الدعاء لك.

كيف تعدين برناجًما للمراجعة؟

اال�شتعداد  يف  ك��ب��رًيا  دوًرا  يلعب  للمراجعة  برنامج  اإع���داد  اإن   
كل  ملقدرة  تبًعا  املراجعة  ج��دول  اأو  برنامج  اإع��داد  ويتم  لالمتحانات، 
طالبة، وتبًعا لنوعية املواد التي �شيجرى فيها االمتحان، على اأن يكون يف 

ال�شكل التايل:
 1- املذاكرة املنتظمة جلميع املواد املقررة.

باملراجعة  تبدئي  الأنها مرحلة مهمة، فال  املنتظمة؛  املراجعة   -2 
ليلة االمتحان، لكنها م�شتمرة مع نهاية كل جل�شة للمذاكرة.

 3- ترتيب مواد االمتحان تبًعا لقربها الزمني من تاريخ االمتحان.
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 4- حتديد املواد التي حتتاج اإىل جمهود ووقت اأكرب يف املراجعة.
 5- حتديد الزمن املتبقي على كل مادة وتق�شيمه تبًعا لها.

 6- و�شع املادة ال�شعبة مع مادة اأقل �شعوبة.
 7- حتديد فرتات يف اجلدول للراحة وملمار�شة هواية حمببة، مما 

ي�شاعد على تهيئة اجل�شم والذهن لال�شتيعاب االأف�شل.
اأثناء  يف  اليقظة  واأح���الم  الذهني  الت�شتت  اأ�شباب  جتنبي   -8  

املراجعة؛ فمن يعمل لي�س لديه وقت لالأحالم.
 9- احذري اأن تقلدي زميالتك يف طريقة مراجعتهن؛ فلكل اإن�شان 
طريقته ومقدرته التي متيزه، فاإن طريقتِك اخلا�شة يف هذا الوقت هي 

اأف�شل الطرق.
يف  للدر�س  هيكاًل  ت�شعي  ب��اأن  در���س  لكل  مراجعتك  اجعلي   -10  
عنوان  كل  يخ�س  ما  كل  مبراجعة  ابدئي  ثم  وفرعية،  رئي�شة  عناوين 
على حدة، بعد اأن تكوين قد و�شعِت الهيكل االأ�شا�شي للمادة ككل، فهذا 
ي�شاعدك - اإن �شاء اهلل - على تذكر كل النقاط اخلا�شة بكل در�س عند 

االإجابة يف االمتحان.
هذا  مبثل  وادع��ي  لِك،  عون  اأكرب  فدعاوؤهما  والديِك؛  تغ�شبي  ال   
اجعل  اللهم  املر�شلني،  وحفظ  النبيني  فهم  اأ�شاألك  اإين  »اللهم  الدعاء: 
قدير،  ت�شاء  ما  على  اإن��ك  بخ�شيتك..  وقلوبنا  بذكرك  عامرة  األ�شنتنا 

وح�شبنا اهلل ونعم الوكيل«.
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و�صايا لختبار ناجح - باإذن اهلل-

اأ�شئلة  �شتكون  اأي��ن  تكت�شف  اأن  الطالبة  حت��اول  اأن  باأ�س  ال   -1  
االختبار، واأن تكتب اأ�شئلة كما لو كانت هي مدر�شة املادة، ثم حتاول اأن 
املقرر، زيدي على  لبقية فقرات  اإهمال  االأ�شئلة دون  باإجابة هذه  تعتني 
ذلك اأنه ميكن للطالبة اأن تاأخذ اأ�شئلة االأعوام، اأو الف�شول املا�شية لهذه 
االأ�شتاذة يف هذه املادة؛ حتى تعرف طريقتها يف كتابة و�شياغة االأ�شئلة، 

وتراجعها ب�شكل جيد.
 2- قبل اأن تذهبي اإىل االختبار ال تن�شي وجبة االإفطار مهما كان 

وقتك �شيًقا.
مل  واالآن  متفوقة،  كانت  �شديقاتي  اإح��دى  باجلدول..  اهتمي   -3  
توا�شل الدرا�شة.. ملاذا؟ الأنها اأخطاأت يف اإحدى املرات يف اجلدول، فتولد 
عندها عقدة، وهذه العقدة �شنعت لها م�شكلة تركت الدرا�شة على اإثرها! 
فتاأكدي متاًما من اجلدول، ال تذاكري اإال املادة املق�شودة املطلوبة منك 

غًدا، وانتبهي اإىل وقت بداية االختبار.
العظيم يف  با�شمه  وا�شتفتحي  ا�شتعيني باهلل تعاىل واذكريه،   -3 

كل االأ�شياء.
 4- عليِك بالتبكري عند دخول القاعة، واإح�شار جميع احلاجيات 

التي تريدينها من االأقالم وغريها.
 5- اقرئي االأ�شئلة بهدوء، وا�شاأيل املدر�شة عن اأي �شوؤال مل تفهميه، 

اأو مل تعريف املق�شود منه.
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بالرتتيب؛  تلتزمي  وال  عنها،  واأجيبي  االأ�شئلة  اأ�شهل  اختاري   -6  
فاإنِك اإذا بداأِت باالإجابة عن ال�شهل الن لك ما بعده.

لي االأ�شياء التي ال تعرفينها، وال تقلقي؛ ف�شوف ينفتح لك  اأجِّ  -7 
بداأن  قد  زميالتك  ترين  حينما  تقلقي  ال   .- اهلل  �شاء  اإن  احل��ل-  باب 

باجلواب واأنِت تاأخرِت عنهن قلياًل.
 8- اعتني بجودة اخلط والتنظيم والر�شم، وعدم الك�شط قدر امل�شتطاع.

 9- جتنبي الغ�س؛ فهو حمرم.
يف  تفرطي  اأن  واإي���اِك  االأ�شئلة،  بني  باعتدال  الوقت  وزع��ي   -10  

االإجابة عن �شوؤال على ح�شاب بقية االأ�شئلة.
 11- قاومي الرغبة يف ت�شليم ورقة االإجابة للمدر�س، وكاأنك تريدين 
اأن تخرجي ب�شرعة؛ لتعريف ماذا اأ�شبِت وماذا اأخطاأِت، اأو لت�شتمعي اإىل 
زميالتك..كال! قاومي هذه الرغبة وابقي اإىل اآخر وقت ممكن، وراجعي 
اإجاباتك، واقرئي االأ�شئلة مرة اأخرى.. تاأكدي قد تكونني ن�شيِت فقرة يف 

ال�شوؤال الثاين؛ فارجعي اإليها، بداًل من اأن تندمي بعد خروجِك.
 12- ال ترتكي اأي �شوؤال دون حل؛ حتى لو مل تكوين عاملة باجلواب 
تكتبني احلل  فاإنك  �شرعًيا،  �شوؤااًل  ال�شوؤال  كان  اإذا  وفيما  اكتبي احلل.. 
على �شبيل االحتمال اأو الظن، اأو اأنه يبدو يل اأو يظهر يل اأن اجلواب هو 
كذا وكذا، وهذا لي�س فيه كذب وال افرتاء، كما قد يظنه البع�س؛ فاملقام 

لي�س مقام فتوى واإمنا مقام اختبار وتدريب وجتريب.
اإجابتِك، ويلهمِك ال�شواِب، ومينحِك النجاح  اأن ي�شدد  اأ�شاأل اهلل 

والتوفيق، ويجعل ال�شعادة رفيقِك حيثما كنِت.
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اأ�صباب الغ�ص يف المتحانات

هذه بع�س االأ�شباب التي تنتج هذا اخللق امل�شني: 
 1- �شعف االإميان: 

 فاإن القلوب اإذا ملئت باالإميان باهلل ال ميكن اأن تقدم على الغ�س 
وهي تعلم اأن ذلك ي�شخط اهلل تعاىل. 

 فال ميكن للقلوب التي امتالأت بحب اهلل اأن تقدم على عمل وهي 
تعلم اأنه يغ�شب اهلل تعاىل. 

 2- �شعف الرتبية: 
اأو املر�شدات؛   خا�شة من ِقبل الوالدين اأو غريهما من املدر�شات 
وتبني  الغ�س،  رها بحرمة  وتذكنّ لتن�شحها  ابنتها  ا جتل�س مع  اأًمنّ نرى  فال 
لها اآثاره وعواقبه، بل تعجب من بع�س االأمهات اإذا قلت لها ذلك اأجابتك 

مبا�شرة: ملاذا، هل ابنتي غ�شا�شة؟ 
 بل رمبا لو وقعت االبنة يف يد املراقبة، جلاأت تلك االأم تدافع عنها 

بالباطل. 
 3- تزيني ال�شيطان: 

 فال�شيطان يزين لكثري من الطالبات اأن االأ�شئلة �شوف تكون �شعبة، 
وال �شبيل اإىل حلها والنجاح يف االمتحانات اإال بالرب�شام والغ�س. 

احليل  واخ��رتاع  الربا�شيم،  كتابة  يف  الطويلة  االأوق��ات  فت�شرفن   
والطرق للغ�س، ما لو بذلن ُع�شر هذا الوقت يف املذاكرة برتكيز لكن من 

الناجحات االأوليات. 
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 4- الك�شل و�شعف ال�شخ�شية: 
العام وهن  بداية  يرين زميالتهن من  الطالبات  كثرًيا من   فرتى 
يجدن ويذاكرن ويهيئن اأنف�شهن لالمتحان االأخري، واالأخريات ال هم لهن 

اإال اللعب واملرح. 
امل�شاعدة،  يطلنب  تراهن  النهائية  االمتحانات  ج��اءت  ما  ف��اإذا   

ويطلنب النجاح ولو كان على ظهور االأخريات، ولو كان ذلك بالغ�س. 
 اإن الغ�س هو حيلة الك�شول، وهو طريق الفا�شالت، وهو دليل على 
�شعف ال�شخ�شية، حيث اإن التي تغ�س ال جتد الثقة يف نف�شها باأنها قادرة 
على جتاوز االمتحانات بنف�شها وجهدها وا�شتذكار درو�شها وحدها، ومن 

ثمََّّ االإجابة معتمدة على مذاكرتها. 
 5- اخلوف من الر�شوب: 

 فاإن اخلوف من الف�شل و اخلوف من الر�شوب ي�شبب قلًقا م�شتمًرا 
لكثري من الطالبات؛ مما يجعلهن يلجئن اإىل الغ�س ك�شبيل للنجاة. 

اآثار الغ�ص

�شتى، لكن من  اأ�شكال متعددة، ويدخل يف جماالت  له  الغ�س   اإن   
اأخطر اأنواع الغ�س هو الغ�س يف االأمور التعليمية؛ ذلك لعظيم اأثره و�شره.. 

ومن ذلك: 
 1- اأنه �شبب لتاأخر االأمة، وعدم تقدمها وعدم رقيها؛ وذلك الأن 
االأمم ال تتقدم اإال بالعلم وبال�شباب املتعلم، فاإذا كان �شبابها ال يح�شل 
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على ال�شهادات العلمية اإال بالغ�س، فقويل يل براأيك: ماذا �شوف ينتج لنا 
هوؤالء الطلبة الغ�شا�شون؟ 

 ما هو الهم الذي يحمله الواحد منهم؟ 
 ما هو الدور الذي �شيقوم به يف بناء االأمة؟ 

 ال �شيء، بل غاية همه وظيفة بتلك ال�شهادة املزورة ياأكل منها قوته 
ورزقه. 

 ال هم له يف تقدمي �شيء ينفع االأمة، اأو حتى يفكر يف ذلك. 
 وهكذا تبقى االأمة ال تتقدم ب�شبب اأولئك الغ�شا�شني بينها. 

الطالب  فعدد  جلًيا،  وا�شًحا  ذل��ك  ن��رى  للواقع:  ت��اأم��ل  ون��ظ��رة   
املتخرجني يف كل عام باالآالف، لكن قويل بربِك من منهم يخرتع لنا، اأو 

يكت�شف، اأو يقدم م�شروًعا نافًعا لالأمة؟.. قلة قليلة ال تكاد تذكر. 
2- اأن الغا�س غدا �شيتوىل من�شًبا، اأو يكون معلًما و بالتايل �شوف 

ميار�س غ�شه لالأمة، بل رمبا علنّم طالبه الغ�س. 
اإىل  اإ�شافة   - ع��دة  خمالفات  يرتكب  �شوف  يغ�س  ال��ذي  اأن   -3  
اال�شتهانة  واأعظمها  والكذب،  واخل��داع،  ال�شرقة،  منها   - الغ�س  جرمية 

باهلل �شبحانه، وترك االإخال�س، وترك التوكل على اهلل تعاىل. 
 4- اأن الوظيفة التي يح�شل عليها بهذه ال�شهادة املزورة، اأو التي 
ح�شل عليها بالغ�س �شوف يكون راتبها حراما، واأميا ج�شد نبت من حرام 

فالنار اأوىل به. 
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علج الغ�ص

 ال �شك اأن  كلمة واحدة، بل خطب لن تقاوم هذا املنكر العظيم. 
كل  الظاهرة،  هذه  مقاومة  اجلميع يف  تعاون  من  بد  ال  كان  لذا،   

بح�شب ا�شتطاعته وجهده. 
و  احلني  بني  ويحذرهم  وير�شدهم  اأبناءه  ين�شح  بيته  يف  ف��االأب   
االآخر، واملعلم واملر�شد يف املدر�شة واجلامعة كل يقوم بالوعظ واالإر�شاد. 
 بل؛ ال بد من ت�شكيل اللجان التي تدر�س هذه الظاهرة واأ�شبابها 

وكيفية العالج لها. 
ر ببع�س االأمور التي اأرجو من اهلل اأن تكون �شبًبا   ولكن �شوف اأذكنّ

يف احلدنّ من هذه الظاهرة.

نقاط حول م�صاألة الغ�ص يف المتحانات

 هنا نقطة ال بد من التنبيه عليها: 
 اأال وهي اأن بع�س الطالبات يقلن: اأنا ال اأغ�س، لكن اأغ�ش�س غريي، 

وهذا اأهون. 
 فنقول: ال واهلل، لي�س باأهون، بل هو اأخطر. 

 فاإنِك اإذا غ�ش�شِت ثم تبِت فاإنك �شوف ت�شححني �شهادتِك، لكنِك 
، ثم تبِت اأنِت من ذلك، فاأنى لِك اأن من غ�ش�شِتها �شوف  �شت غريِكِ اإذا غ�شنّ

تتوب، اأنى لِك اأن ت�شححي �شهادتها، اأنى لِك اأن توقفي اأكلها للحرام. 
 ونقطة اأخرى: اأن بع�س الطالبات يرين غريهن يغ�ش�شن وال يحركن 

�شاكًنا، بل رمبا قلن: هذا لي�س من �شاأين، فاأنا واحلمد هلل ال اأغ�س. 
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ه.   وهذه يف احلقيقة �شيطانة خر�شاء؛ الأنها راأت منكًرا ومل تغرينّ
 والواجب عليها اأن تن�شح تلك الطالبة، فاإن مل ت�شتطع فيجب اأن 

تبلغ املراقبة، واأال تاأخذها يف اهلل لومة الئم، وال تخ�َس اإال اهلل �شبحانه. 
 ونقطة اأخرى: اأن بع�س املدر�شات قد يحابني بع�س الطالبات يف 
بع�س الدرجات ويظنن اأن ذلك من �شالحيتها، ورمبا ق�شن ذلك على اأن 

من حقهن اأن يعطني من مالهن ما ي�شاأن. 
بع�س  تعطي  اأن  حقها  م��ن  لي�س  فاملدر�شة  عظيم؛  خطاأ  وه��ذا   
الطالبات درجات ال ي�شتحققنها، بل الواجب العدل؛ الأنها م�شتاأمنة على 

هذه الدرجات، والتي ال متلك منها �شيًئا، واإمنا هي مطبقة للنظام. 
 يقول ف�شيلة ال�شيخ حممد بن عثيمني - رحمه اهلل - : )فاإن املعلم 
الذي يقدر درجات اأجوبة الطلبة ويقدر درجات �شلوكهم هو حاكم بينهم 

؛ الأن اأجوبتهم بني يديه مبنزلة حجج اخل�شوم بني يدي القا�شي. 
 فاإذا اأعطى طالبا درجات اأكرث مما ي�شتحق، فمعناه اأنه حكم له 

بالف�شل على غريه مع ق�شوره، وهذا جور يف احلكم. 
 واإذا كان ال ير�شى اأن يقدم على ولده من هو دونه، فكيف ير�شى 

لنف�شه اأن يقدم على اأوالد النا�س من هو دونهم(.

املراجعة اأوًل واأخرًيا

ما  مقدار  فاإن  ما،  �شيًئا  يقراأ  حينما  االإن�شان  اأن  االأبحاث  اأكدت   
يحتفظ به يف الذاكرة يكون كاالآتي:

مراجعة  دون  ال��ق��راءة  من  اأ�شبوعني  بعد  املعلومة  من  يتبقى   •
)20%( فقط. 
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اإىل  الن�شبة  ترتفع  اأ�شبوعني  خالل  واح��دة  مرة  راجعها  اإذا   •
  .)%60(

.)%  80( اإىل  ترتفع  مرتني  راجعها  • اإذا 
ت�شل  اأن  اإىل  ترتفع  الن�شبة  فاإن  مرات  ثالث  راجعها  اإذا  • اأما 

اإىل )%100(. 
 واالأمر اإليك فاإن �شئت فاقراأ املو�شوع مرة واحدة، واإن �شئت فكرر 

املراجعة لتبقى املعلومة يف الذاكرة. 
ك�����ب�����اًرا ال����ن����ف����و�����س  ك�����ان�����ت  اإذا 

االأج���������ش����ام  م������راده������ا  يف  ت���ع���ب���ت 

بني فرتة الختبارين

اليوم نف�شه،   هناك فرتة راحة تكون عادة بني اختبار مادتني يف 
املقبلة  للمادة  واملراجعة  باال�شتذكار  والطالبات  الطلبة  بع�س  ي�شغلها 
ورمبا ياأكلون �شيًئا من االأكل اخلفيف يف اأثنائها وهنا تراعى بع�س االأمور: 
اأو  اأو الفطائر  اأكل )ال�شاندويت�شات(  اأن تبتعد عن  - من االأف�شل 
من  كاأ�ًشا  اأو  �شاخًنا  م�شروًبا  تناول  وميكنك  الفرتة،  هذه  يف  املعجنات 

الع�شائر حتى ت�شرتد �شيًئا من حيويتك ون�شاطك. 
- ال تراجع املادة التي اختربت بها، وال ترجع اإىل الكتاب لتتاأكد من 
اإجاباتك  تتاأكد من  ب�شيء فائت، وال  تناق�س زمالءك  �شابقة، وال  اإجابة 
ال�شابقة حتى من معلمك، بل وال تعد النظر اإىل ورقة االأ�شئلة؛ لئال ينعك�س 

www.alukah.net



882

حديقة الفقرات الثقافية

ذلك �شلًبا على اختبارك يف املادة القادمة، وما فات مات وما هو موؤمل 
اآت. 

- وكذا املادة القادمة ال تراجعها )مع زمالئك(، وال ُتعر توقعات 
البع�س عن االأ�شئلة القادمة اأية قيمة.

القادمة  امل��ادة  مراجعة  على  احر�س  ط��وي��اُل،  الوقت  ك��ان  اإذا   -
)لوحدك(، اأو مراجعة امللخ�س الذي قمت باإعداده بنف�شك، مع الرتكيز 
على االأفكار والعناوين واملو�شوعات االأ�شا�شية، واملرور على التعاريف اأو 
القواعد اأو املعادالت اأو الر�شومات اأو اخلرائط اأو االأرقام التي حتتاج اإىل 

زيادة تثبيت وتر�شيخ فقط. 
- ابتعد عن الدخول يف مناق�شات حادة مع الزمالء يف اأي مو�شوع 
كان، فاإن هذا �شريهقك ذهنًيا على ح�شاب الرتكيز داخل قاعة االختبار. 
ما  يعرتيك ظرف  لئال  كان؛  �شبب  الأي  املدر�شة  تخرج خارج  ال   -

يوؤخرك عن موعد االختبار. 



883

حديقة الفقرات الثقافية

قطع احللوى

اإن تناول قطع احللوى قبل االختبار يعمل على رفع معدل ال�شكر   
�شريًعا  ال�شكر  معدل  ارتفع  وكما  ال��دم،  جمرى  يف  للغاية  �شريع  ب�شكل 
فاإنه يهبط �شريًعا؛ مما ي�شبب تفاعاًل؛ نظًرا النخفا�س ن�شبة ال�شكر يف 
الدم، اأو ما يطلق عليه ا�شم هيبوجلي�شيميا. و�شوف ي�شعرِك هذا بالتعب 
واالنفعال. لن تكون حالتِك العقلية على ما يجب عليه بالن�شبة ل�شخ�س 
اإفراز  على  يعمل  متوازًنا  غذاًء  تناويل  لذلك  االمتحان؛  يجتاز  اأن  يريد 
ال�شكر مبعدل اأكرث بطًئا يف اأثناء اله�شم مثل البي�س واحلبوب الكاملة، 

اأو اأية ثمرة من الفاكهة الطازجة. 
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 جـوائــز 
الأعمال ال�صاحلة

لكل عمل تقدمينه اأجر، فال تبخلي على نف�سِك بكرثة الأعمال.
ال�ساحلة؛  الأعــمــال  على  الأجـــور  الكثري من  نة  وال�سُّ الكتاب  ذكــر  وقــد 
الأعمال  لقطف جوائز  للهمم  واملثري  املحفز  الفقرة مبثابة  كانت هذه  لــذا.. 

ال�ساحلة.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما نتو�شاأ فاإن اهلل تعاىل يعطينا جائزتني:
 اجلائزة االأوىل: يغفر لنا جميع ما تقدم من الذنوب.

اجلائزة الثانية: يفتح لنا اأبواب اجلنة الثمانية.
له ما تقدم من ذنبه«  تو�شاأ هكذا غفر  ملسو هيلع هللا ىلص: »من  قال ر�شول اهلل 

رواه م�شلم.
 وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما منكم من اأحد يتو�شاأ في�شبغ الو�شوء، ثم يقول اأ�شهد 
اإال  ور�شوله.  عبده  حممًدا  اأن  واأ�شهد  له  �شريك  ال  وحده  اهلل  اإال  اإله  اأال 

فتحت له اأبواب اجلنة الثمانية يدخل من اأيها �شاء« رواه م�شلم.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما نحبب النا�س يف الدين، فاإن اهلل تعاىل يعطينا جائزتني:
اجلائزة االأوىل: يفتح لنا �شبل اخلريات.

اجلائزة الثانية: ينجينا من مهالك الدنيا واالآخرة.
ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال   

ہ ھ  رب )العنكبوت(.
 وقال اهلل تعاىل: زب ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   

ھ  رب )ال�شف(.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما نقراأ اآية الكر�شي بعد كل �شالة، فاإننا نح�شل على جائزتني:
اجلائزة االأوىل: اأن اهلل تعاىل يحفظنا طول احلياة.

اجلائزة الثانية: ال يكون بيننا وبني اجلنة اإال لقاء اهلل.
�شححه  الكر�شي«  اآي��ة  اجل��ن  م��ن  االإن�����س  »يجري  احل��دي��ث:  ففي   

االألباين.
 وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ اآية الكر�شي دبر كل �شالة مكتوبة مل 

مينعه من دخول اجلنة اإال املوت« �شححه االألباين

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما نربنّ الوالدين ون�شل الرحم، فاإن اهلل تعاىل يعطينا جائزتني:
اجلائزة االأوىل: يب�شط لنا يف اأرزاقنا.
واجلائزة الثانية: ين�شاأ لنا يف اأعمارنا.

 قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأحب اأن يب�شط له يف رزقه وين�شاأ له يف اأثره فلي�شل 
رحمه« رواه البخاري.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما نح�شن معاملة اأبنائنا وتربيتهم، فاإننا نح�شل على جائزتني:
 اجلائزة االأوىل: تطيب حياتنا وحياة اأبنائنا.

www.alukah.net



890

حديقة الفقرات الثقافية

 الثانية: ت�شتمر ح�شناتنا بعد مماتنا.
ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  زب  تعاىل:  اهلل  ق��ال   

گ گ گگ رب )النحل: 97(.
 وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإال من ثالث؛ 

�شدقة جارية وعلم ينتفع به وولد �شالح يدعو له« رواه م�شلم.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

املراأة التي حتتجب دون حمارمها، فاإن اهلل تعاىل يعطيها جائزتني:
اجلائزة االأوىل: تكون من خري الن�شاء.
اجلائزة الثانية: تعرف بالعفة واملهابة.

قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خري �شفوف الن�شاء اآخرها« رواه م�شلم.
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  وق��ال 
ڭ  ۓ  ۓ   ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ   

ڭ ڭ رب )االأحزاب(.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 الزوجة املحبة لزوجها، والتي هي �شكن ودواء له تفوز بجائزتني:
اجلائزة االأوىل: تطيب حياتها وحياة بيتها يف الدنيا.

اجلائزة الثانية: يكون عملها هذا باإميانها �شبب نعيمها يف اجلنة.
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ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال 
گ گ گگ رب )النحل: 97(.

 وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ون�شاوؤكم من اأهل اجلنة الودود الولود العوؤود 
ثم  زوجها،  بيد  تاأخذ  اأوذي��ت جاءت حتى  اأو  اآذت  اإذا  التي  زوجها  على 
اإال  االألباين. فال تنام  ا حتى تر�شى« �شححه  اأذوق غم�شً تقول: واهلل ال 

وزوجها را�ٍس عنها.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما نحافظ على ال�شلوات املكتوبات فاإننا نح�شل على جائزتني:
اجلائزة االأوىل: اأن اهلل تعاىل ينجينا من احلريق..
واجلائزة الثانية: يكون لنا عهد اأن يدخلنا اجلنة..

الفجر  ف���اإذا �شليتم  ملسو هيلع هللا ىلص: »حت��رتق��ون حت��رتق��ون  ر���ش��ول اهلل  ق��ال   
غ�شلتها، ثم حترتقون حترتقون فاإذا �شليتم الظهر غ�شلتها، ثم حترتقون 
حترتقون فاإذا �شليتم الع�شر غ�شلتها، ثم حترتقون حترتقون فاإذا �شليتم 
غ�شلتها«  الع�شاء  �شليتم  ف��اإذا  حترتقون  حترتقون  ثم  غ�شلتها،  املغرب 

�شحيح الرتغيب.
وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خم�س �شلوات كتبهن اهلل على العباد يف اليوم 
والليلة، فمن اأتى بهن مل ينتق�س من حقهن �شيًئا للقادرين، كان حًقا على 

اهلل -عز وجل- اأن يدخله اجلنة« رواه االإمام اأحمد.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما ن�شبنّح بعد ال�شلوات فاإننا نح�شل على جائزتني:
اجلائزة االأوىل: ال نخيب يف حياتنا اأبًدا.

اجلائزة الثانية: ال يكون اأحد اأف�شل منا اإال من ي�شنع مثلنا.
دبر  فاعلهن  اأو  قائلهن  يخيب  ال  »معقبات  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال   
واأربع  ت�شبيحة وثالث وثالثون حتميدة  كل �شالة مكتوبة ثالث وثالثون 

وثالثون تكبرية« رواه م�شلم.
اأعلمكم �شيًئا تدركون به من �شبقكم  ملسو هيلع هللا ىلص: »اأفال   وقال ر�شول اهلل 
اإال من �شنع مثل ما  اأف�شل منكم  وت�شبقون به من بعدكم وال يكون اأحد 
�شنعتم«. قالوا: بلى يا ر�شول اهلل. قال: »ت�شبحون وتكربون وحتمدون دبر 

كل �شالة ثالًثا وثالثني مرة« رواه م�شلم.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

تعاىل  اهلل  فاإن  مرة،  وبحمده )100(  اهلل  �شبحان  نقول:   عندما 
يعطينا جائزتني:

اجلائزة االأوىل: يغفر لنا ما تقدم من الذنوب ولو كانت مثل زبد 
البحر.

اجلائزة الثانية: يغر�س لنا مائة �شجرة يف اجلنة..
 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال �شبحان اهلل وبحمده يف يوم مائة مرة 

حطت خطاياه واإن كانت مثل زبد البحر« رواه البخاري.
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وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال �شبحان اهلل وبحمده غر�شت له نخلة 
يف اجلنة« اأخرجه الطرباين.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 من �شلى ال�شحى اأربع ركعات، فاإن اهلل تعاىل يعطيه جائزتني:
االأوىل: كفاه اهلل حتى اآخر النهار.

الثانية كان اأجره كاأجر املعتمر.
 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال اهلل -عز وجل-: ابن اآدم �شلنّ يل اأربع 

ركعات من اأول النهار اأكفك اآخره« �شحيح الرتغيب.
 وقال الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »من خرج من بيته متطهًرا على �شالة مكتوبة؛ 
فاأجره كاأجر احلاج املحرم، ومن خرج اإىل ت�شبيح ال�شحى ال ين�شبه اإال 
اإياه فاأجره كاأجر املعتمر، و�شالة على اإثر ال�شالة ال لغو بينهما كتاب يف 

عليني« �شحيح الرتغيب.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما ندعو اهلل يف كل �شيء، فاإننا نح�شل على جائزتني:
اجلائزة االأوىل: يكون كل �شيء يف حياتنا عبادة.

اجلائزة الثانية: ال نتعب يف اأي �شيء .
قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الدعاء هو العبادة« رواه االإمام اأحمد.

وقال اهلل تعاىل: زب ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ رب )مرمي: 4(.

www.alukah.net



894

حديقة الفقرات الثقافية

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما نذكر اهلل دائًما؛ فنتكلم عن اهلل يف النا�س، ونتكلم مع اهلل 
يف نفو�شنا، فاإننا نح�شل على جائزتني:

واأح�شنهم؛ الأن اهلل تعاىل  النا�س  اأقوى  االأوىل: نكون من  اجلائزة 
يكون معنا. 

واجلائزة الثانية: نت�شرف بِذكر اهلل لنا.
قال اهلل - عز وجل- يف احلديث القد�شي: »واأنا معه اإذا ذكرين« 

رواه البخاري.
وقال اهلل تعاىل: زب ى  ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ رب 

)البقرة: 152(.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما نكرث من ال�شالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاإن اهلل يعطينا جائزتني:
اجلائزة االأوىل: اأن اهلل تعاىل يكفينا ما اأهمنا.
اجلائزة الثانية: اأن اهلل تعاىل يغفر لنا ذنوبنا.

 ففي احلديث: عن كعب - ر�شي اهلل عنه- قال: قلت: يا ر�شول اهلل 
اإين اأكرث ال�شالة عليك، فكم اأجعل لك من �شالتي؟ فقال: »ما �شئت«. 
قال: قلت: الربع. قال: »ما �شئت فاإن زدت فهو خري لك«. قلت: الن�شف. 
قال: »ما �شئت فاإن زدت فهو خري لك«. قال: قلت فالثلثني. قال: »ما �شئت 
»اإًذا تكفى  اأجعل لك �شالتي كلها. قال:  فاإن زدت فهو خري لك«. قلت: 

همك ويغفر لك ذنبك« �شحيح الرتغيب.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما ن�شتمر يف تعلم اأمور ديننا، فاإن اهلل تعاىل يعطينا جائزتني:
اجلائزة االأوىل: تكون على �شبيل النجاة دائًما.

اجلائزة الثانية: اأن اهلل تعاىل ي�شهل لنا طريًقا اإىل اجلنة.
رب��اين،  ع��امل  ث��الث؛  "النا�س  ق��ال:  عنه-  اهلل  ر�شي   - علي   عن 
ومتعلم على �شبيل النجاة، وهمج رعاع اأتباع كل ناعق، مييلون مع كل ريح 

مل ي�شت�شيئوا بنور العلم".
ل اهلل له   وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شلك طريًقا يبتغي فيه علًما �شهَّ
طريًقا اإىل اجلنة، واإن املالئكة لت�شع اأجنحتها ر�شاء لطالب العلم، واإن 
العامل لي�شتغفر له من يف ال�شماوات ومن يف االأر�س حتى احليتان يف املاء، 
العلماء  اإن  الكواكب،  العابد كف�شل القمر على �شائر  العامل على  وف�شل 
العلم،  ورثوا  اإمنا  درهًما  وال  ديناًرا  يورثوا  االأنبياء مل  واإن  االأنبياء  ورثة 

فمن اأخذ به اأخذ بحظ وافر« رواه الرتمذي.

جوائز الأعمال ال�صاحلة
 عندما نوؤدي الزكاة فاإننا نح�شل على جائزتني.

اجلائزة االأوىل: تكون برهاًنا ودلياًل على االإميان.
اجلائزة الثانية: تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار.

قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »وال�شدقة برهان« رواه م�شلم.
رواه  النار«  املاء  يطفئ  كما  تطفئ اخلطيئة  «وال�شدقة  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

ابن ماجه.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

 من ت�شدق بعدل مترة، من ك�شب طيب، فاإنه يح�شل على جائزتني:
االأوىل: اأن اهلل تعاىل يقبلها بيمينه.

الثانية: اأن اهلل تعاىل يربيها له حتى تكون مثل اجلبل.
 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�شدق بعدل مترة من ك�شب طيب، وال 
كما  ل�شاحبها  يربيها  ثم  بيمينه،  يقبلها  فاإن اهلل  الطيب،  اإال  يقبل اهلل 

يربي اأحدكم فلوه، حتى تكون مثل اجلبل« رواه البخاري.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 من ي�شتغني عن �شوؤال النا�س، فاإنه يح�شل على جائزتني:
االأوىل: يغنيه اهلل.

الثانية: ت�شمن له النبي ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة.
 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اليد العليا خري من اليد ال�شفلى، وابداأ مبن 
تعول، وخري ال�شدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن ي�شتعف يعفه اهلل، ومن 

ي�شتغن يغنه اهلل« رواه البخاري.
وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من تكفل يل اأال ي�شاأل النا�س �شيًئا، اأتكفل له 
اجلنة« رواه االإمام اأحمد. وعند ابن ماجه قال: »ال ت�شاأل النا�س �شيًئا«. 
قال: فكان ثوبان يقع �شوطه وهو راكب، فال يقول الأحد ناولنيه حتى ينزل 

فياأخذه.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما ن�شرب من ماء زمزم فاإننا نح�شل على جائزتني:
اجلائزة االأوىل: �شفاء من االأ�شقام.

واجلائزة الثانية: حتقيق ما نتمناه حني ن�شربها.
ملسو هيلع هللا ىلص: »خري ماء على وجه االأر���س ماء زمزم، فيه   قال ر�شول اهلل 

طعام طعم و�شفاء �شقم« �شححه االألباين.
 وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ماء زمزم ملا �شرب له« �شححه االألباين.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما نتحاب يف اهلل، ونتجال�س ونتزاور يف اهلل، فاإننا نح�شل على 
جائزتني:

 اجلائزة االأوىل: وجبت لنا حمبة اهلل.
 اجلائزة الثانية: نكون يف ظل اهلل يوم القيامة.

 ق��ال اهلل - ع��ز وج���ل- يف احل��دي��ث ال��ق��د���ش��ي: »وج��ب��ت حمبتي 
« �شححه  واملتباذلني يفنّ  ، واملتزاورين يفنّ  ، واملتجال�شني يفنّ  ، للمتحابني يفنّ
االألباين. وقال: »اإن اهلل تعاىل يقول يوم القيامة: اأين املتحابون بجاليل 

اليوم اأظلهم يف ظلي يوم ال ظل اإال ظلي« رواه م�شلم.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

ر على مع�ِشر، فاإنه يح�شل على جائزتني:  من ي�شنّ
االأوىل: اأن اهلل تعاىل ينجيه من كرب يوم القيامة.

الثانية: له يف كل يوم �شدقة، فاإذا حل الدين له يف كل يوم �شدقتان.
 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شره اأن ينجيه اهلل من كرب يوم القيامة، 

�س عن مع�شر اأو ي�شع عنه« رواه م�شلم. فلينفنّ
 وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأنظر مع�شًرا، فله كل يوم �شدقة قبل اأن يحل 
الدين، فاإذا حل الدين فاأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه �شدقة« �شحيح 

الرتغيب.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما ن�شلي )40( يوًما يف جماعة مع التكبرية االأوىل؛ فاإن اهلل 
تعاىل يعطينا جائزتني:

 اجلائزة االأوىل: براءة من النار.
 اجلائزة الثانية: براءة من النفاق.

يدرك  جماعة  يف  يوًما  اأرب��ع��ني  �شلى  »م��ن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  ق��ال   
التكبرية االأوىل، كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق« رواه 

الرتمذي.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

 من �شلى الع�شاء وال�شبح يف جماعة؛ فاإنه يح�شل على جائزتني:
اجلائزة االأوىل: كاأمنا �شلى الليل كله.
اجلائزة الثانية: جنا من �شوء الظن.

 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شلى الع�شاء يف جماعة فكاأمنا قام ن�شف 
الليل، ومن �شلى ال�شبح يف جماعة فكاأمنا �شلى الليل كله« رواه م�شلم.

 وعن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: »كنا اإذا فقدنا الرجل يف 
الفجر والع�شاء اأ�شاأنا به الظن« �شحيح الرتغيب.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 من �شلى ال�شبح يف جماعة، ثم قعد يذكر اهلل حتى تطلع ال�شم�س، 
ثم �شلى ركعتني، يعطيه اهلل جائزتني:

اجلائزة االأوىل: كانت له كاأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
اجلائزة الثانية: اأحب من عتق اأربعة من ولد اإ�شماعيل.

 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شلى ال�شبح يف جماعة، ثم قعد يذكر 
اهلل حتى تطلع ال�شم�س، ثم �شلى ركعتني كان له كاأجر حجة وعمرة، تامة 

تامة تامة« �شحيح الرتغيب.
�شالة  يف  اهلل  يذكرون  قوم  مع  اأقعد  »الأن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  وق��ال   
الغداة حتى تطلع ال�شم�س، اأحب اإيلنّ من اأن اأعتق اأربعة من ولد اإ�شماعيل« 

�شحيح الرتغيب.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

 من �شلى النافلة يف البيت، اأعطاه اهلل جائزتني:
اجلائزة االأوىل: جعل اهلل يف بيته خرًيا.
اجلائزة الثانية: فاز بيته بنعمة احلياة.

 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا ق�شى اأحدكم ال�شالة يف م�شجده فليجعل 
لبيته ن�شيًبا من �شالتهن؛ فاإن اهلل جاعل يف بيته من �شالته خرًيا« رواه 

م�شلم.
 وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل البيت الذي يذكر اهلل فيه والبيت الذي 

ال يذكر اهلل فيه مثل احلي وامليت« متفق عليه.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 من بات نائًما متو�شًئا، فاإنه يح�شل على جائزتني:
اجلائزة االأوىل: وكل اهلل به ملًكا يدعو له باملغفرة.

اجلائزة الثانية: ما �شاأل اهلل �شيًئا من اأمر الدنيا واالآخرة اإال اأعطاه 
اإياه.

فال  ملك،  �شعاره  يف  بات  طاهًرا  بات  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال   
ي�شتيقظ اإال قال امللك: اللهم اغفر لعبدك فالن؛ فاإنه بات طاهًرا« �شحيح 

الرتغيب.
 وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من م�شلم يبيت طاهًرا فيتعارنّ من الليل، 
اإي��اه« �شحيح  اأعطاه اهلل  اإال  واالآخ��رة؛  الدنيا  اأمر  في�شاأل اهلل خرًيا من 

الرتغيب.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

فاإنه يح�شل  الكر�شي قبل نومه حتى يختتم متامها،  اآية   من قراأ 
على جائزتني:

اجلائزة االأوىل: ال يزال عليه من اهلل حافظ.
اجلائزة الثانية: ال يقربه �شيطان حتى ي�شبح.

 كما باحلديث الطويل عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه: »... اإذا 
اأويت اإىل فرا�شك فاقراأ اآية الكر�شي حتى تختم اآخرها، فال يزال عليك 

من اهلل حافظ وال يقربك �شيطان حتى ت�شبح« رواه البخاري.

جوائز الأعمال ال�صاحلة

 من اغت�شل يوم اجلمعة وخرج مبكًرا ما�شًيا وا�شتمع واأن�شت، فاإنه 
يح�شل على جائزتني:

االأوىل: كان له بكل خطوة عمل �شنة اأجر �شيامها وقيامها.
والثانية: حرمه اهلل على النار.

 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من غ�شل يوم اجلمعة واغت�شل، وبكر وابتكر، 
وم�شى ومل يركب، ودنا من االإمام، فا�شتمع ومل يلِغ كان له بكل خطوة عمل 

�شنة، واأجر �شيامها وقيامها« �شحيح الرتغيب.
وعن يزيد بن اأبي مرمي قال: حلقني عبادة بن رافع واأنا اأم�شي اإىل 
�شبيل اهلل. وقال ر�شول اهلل  فاإن خطاك هذه يف  اأب�شر.  اجلمعة، فقال: 
�شحيح  النار«  على  حرام  فهما  اهلل؛  �شبيل  يف  قدماه  اغربت  »من  ملسو هيلع هللا ىلص: 

الرتغيب.
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جوائز الأعمال ال�صاحلة

 عندما نقراأ �شورة الكهف يوم اجلمعة، فاإننا نح�شل على جائزتني:
االأوىل: اأ�شاء لنا من النور ما بني اجلمعتني.

الثانية: اأ�شاء لنا من النور بيننا وبني البيت العتيق.
 قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ �شورة الكهف يف يوم اجلمعة؛ اأ�شاء 

له النور ما بني اجلمعتني« �شحيح الرتغيب..
 وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ �شورة الكهف ليلة اجلمعة، اأ�شاء له 

من النور ما بينه وبني البيت العتيق« �شحيح الرتغيب.
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هـل تعـلـمـيــن؟

نفو�ض  اإىل  واملــحــبــبــة  واملــمــتــعــة،  ال�سيقة  الــفــقــرات  مــن  تــعــلــمــني..  هــل 
ال�سامعات، �سواًء طالبات اأم معلمات.

اأم  ثقافية،  اأم  دينية،  �ــســواًء  خمتلفة  معلومات  جمع  على  تعتمد  وهــي   
اجتماعية، اأم علمية، اأم ريا�سية، اأم غريها من حقول العلم املختلفة، ومن ثمََّّ 

�سياغتها بالقالب ال�سيق هل تعلمني؟
واملمتعة،  وال�سيقة،  املختلفة  املعلومات  مــن  الكثري  هنا  جمعت  وقــد   

www.alukah.net
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باأل يكرثن من  امل�سرفات والطالبات  اأخواتي  اأذكــر  اأن  اأن�سى  واملفيدة؛ لكن ل 
�سماعها، بل ينوعن  الطالبات من  الفقرة )هل تعلمني؟(؛ حتى ل متل  هذه 

بغريها من الفقرات، ويخ�س�ض لها يوم اأو يومان من الأ�سبوع ل تزيد. 
 وبالن�سبة اإىل طريقة عر�سها، فلها ثالث طرق كلها منا�سبة، وهي:

 الطريقة الأوىل: اأن تذكر ملقية الفقرة عنوان الفقرة )هل تعلمني؟( 
يف مقدمة الفقرة فقط؛ بحيث يقال مثاًل: هل تعلمني:

 - اأن النقود لي�ست م�سنوعة من الورق واإمنا من القطن.
 - اأن الكر�سي الكهربائي اخرتعه طبيب اأ�سنان، وهكذا يتم �سرد جميع 

النقاط تباًعا دون اإ�سافة ا�سم الفقرة )هل تعلمني( قبلها. 
 الطريقة الثانية: وهي اأن تذكر ملقية الفقرة )هل تعلمني( ا�سمها يف 

جميع النقاط، بحيث يقال مثاًل: 
 هل تعلمني اأن النقود لي�ست م�سنوعة من الورق واإمنا من القطن.

 هل تعلمني اأن الكر�سي الكهربائي اخرتعه طبيب اأ�سنان، وهكذا تقوم 
بِذكر جميع نقاط الفقرة مع تكرار ا�سمها يف جميع النقاط.

 الطريقة الثالثة: طريقة التعداد الرقمي؛ بحيث تقوم ملقية الفقرة 
بذكر ا�سم الفقرة )هل تعلمني( يف بداية الفقرة فقط، ومن ثمَّ ِذكر النقاط 

تباًعا مع ِذكر رقم الفقرة، بحيث يقول مثاًل:
 هل تعلمني:

1- اأن النقود لي�ست م�سنوعة من الورق، واإمنا من القطن.
بِذكر  تقوم  وهكذا  اأ�سنان،  طبيب  اخرتعه  الكهربائي  الكر�سي  اأن   -2  

جميع نقاط الفقرة مع ذكر التعداد الرقمي.
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 وجلميع م�سرفات الإذاعــات حرية الختيار لأي من هذه الطرق التي 
تنا�سبها، ومتيل اإليها.. لكن اأود الإ�سارة اإىل اأن التنويع بني هذه الطرق الثالث 
جيد جًدا، وله طعمه، ونكهته، بل ي�سيف �سيًئا من التجديد الذي ن�سعى اإليه 

دائًما.
 ومن خالل مالحظتي لهذه الفقرة يف اأثناء ا�ستماعي لإلقائها، لحظت 
اإىل بطء يف  بالعك�ض حتتاج  الفقرة  اإلقائها، وهذه  اأثناء  ال�سديدة يف  ال�سرعة 
وبالتايل  الفقرة،  هــذه  نقاط  مع  الرتكيز  للم�ستمعة  يت�سنى  حتى  الإلــقــاء؛ 

و�سولنا اإىل الهدف املن�سود من ورائها. 
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هل تعلمني اأن

- النقود لي�شت م�شنوعة من الورق.. واإمنا من القطن.

- الكر�شي الكهربائي اخرتعه طبيب اأ�شنان.

- الكات�شب كان ُي�شتخدم يف القرن الثامن ع�شر كدواء.

- الذين يتحدثون االإجنليزية يف ال�شني اأكرث من �شكان الواليات 
املتحدة االأمريكية.

- حا�شة التذوق لدى الفرا�شات يف قدميها.

- الفيلة هي احليوانات الوحيدة التي ال ت�شتطيع القفز.

- حجم عينيك االآن هو نف�س حجمها عند والدتك، فالعيون ال تنمو 
بعك�س االأنف واالأذن.

- ت�شقط النملة دائًما على جانبها االأمين عندما تت�شمم.

- عني النعامة اأكرب من خمها.

- تزيد ال�شنة ال�شم�شية عن ال�شنة القمرية ع�شرة اأي��ام 

- ميكن للحلزون اأن ينام ملدة ثالث �شنوات.

- ي�شتخدم رجال االإ�شكيمو الثالجات ملنع الطعام من التجمد!

- �شوت البطة ال �شدى له وال اأحد يعلم ملاذا؟!
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- م�شغ اللبان يف اأثناء تقطيع الب�شل مينع الدموع .

- القطة لها )32( ع�شلة يف كل اأذن.

- من امل�شتحيل قتل نف�شك بوا�شطة حب�س الَنَف�س.

.)Mohammad( اأكرث االأ�شماء ت�شميًة يف العامل هو حممد -

- كل الكائنات حترك فكها ال�شفلي عند االأكل، عدا التم�شاح فاإنه 
يحرك فكه العلوي.

- نحلة الع�شل اإذا ل�شعتِك متوت هي على الفور.

ال�شابون  من  قطعة  و�شعت  اإذا  يختلطا  اأن  ميكن  واملاء  الزيت   -
معهما.

- تبلغ ن�شبة املاء يف الع�شل الطبيعي )%22(.

- االأفعى ال اأ�شرا�س لها.

- يتطلب �شلق بي�شة النعامة )تزن كيلو ون�شف الكيلو( من الوقت 
)100( دقيقة.

- الهيكل العظمي لالأ�شماك غ�شرويف بالكامل.

- �شكر اخل�شب له مميزات ال�شكر العادي نف�شها، مع اأنه لي�س له 
الطعم نف�شه.

- ت�شمع اأنثى اجلندب بقوائمها.
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- ياأكل احللزون اأوراق ال�شجر عن طريق جر�شها بوا�شطة الل�شان، 
وميكن اأن ت�شل اأ�شنان احللزون اإىل )25( األف �شٍن. 

- دودة االأر�س لي�س لها عيون. 

- ت�شتطيع البومة اأن تدير راأ�شها ب�شكل دائري. 

- الي�شروع "يرقانة الفرا�شة" لها )1.300( ع�شلة يف ج�شمها. 

وال  والفراولة  التني  من  ت�شتخرج  �شكرية  م��ادة  "الزايتول"  اأن   -
ت�شبب الت�شو�س.

- هناك عبارات �شائعة اال�شتخدام بني املتحدثني باللغة العربية، 
لكنه بالرجوع اإىل قواعد اللغة نكت�شف اأنها خطاأ. 

- كمية احلديد يف دم االإن�شان ت�شاوي حجم م�شمار.

- الفئران ال حتب رائحة النعناع.

- اأطول �شجرة يف العامل توجد يف كاليفورنيا، ويبلغ طولها )367( 
قدًما.

- دودة االإ�شكار�س تبي�س اأكرث من مليون بي�شة يف ال�شهر وتنجب 
اأكرث من مليون دودة .

- الوليد بن عبدامللك هو اأول من اأن�شاأ م�شت�شفى لالأمرا�س العقلية. 

- يطلق )اأر�س الكنانة( على م�شر، وقد اأطلقه عمرو بن العا�س؛ 
الأنها حمفوظة بني �شحراوين كما حتفظ الكنانة ال�شهام.
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)احلف�س(  ال�شمك  بي�س  هو)الكافيار(  الطعام  من  نوع  اأغلى   -
الذي يعي�س يف بحر قزوين والبحر االأ�شود.

- يرمز غ�شن الزيتون اإىل ال�شالم؛ الأننّ النبي نوح – عليه ال�شالم - 
عندما اأطلق احلمامة من الفلك عادت اإليه بغ�شن زيتون عربون ال�شالم، 

اأي اأن الطوفان قد انتهى.
اأعلى  فهو  الفطنة  متام  الذكاء  اأن  والفطنة  الذكاء  بني  الفرق   -

مرتبة منها. 
- ب�شمة الل�شان مثل ب�شمة االأ�شابع فكل �شخ�س له ب�شمة ل�شان 

خمتلفة.
- اللون املميز للزمرد هو االأخ�شر.
- ا�شم اأ�شهر ما�شة هي الكوهنيور.
- اأغلى املعادن يف العامل الراديوم. 

- العنرب ي�شتخرج من اأمعاء حوت العنرب، وهو مادة قيمة يف �شناعة 
العطور.

- البواخر ت�شري يف املياه الباردة ب�شكل اأ�شرع من املياه الدافئة. 
- هل ت�شدق اأن ابنة �شك�شبري البكر كانت جتهل القراءة والكتابة.

- اأقدم لغة مكتوبة يف العامل هي: اللغة ال�شومرية. 
اليابان، ويعترب  اأقدم �شاللة حاكمة يف العامل هي: احلاكمة يف   -

ترتيب امللك احلايل "اأكيهيتو" ال�)25( يف ال�شاللة احلاكمة. 
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- اأطول احلروب يف تاريخ الب�شرية: "حرب املائة عام بني فرن�شا 
واإنكلرتا". 

- اأطول ج�شر معلق يف العامل يوجد باإنكلرتا، ويبلغ طوله )1410( 
اأمتار، ويقع فوق نهر همرب. 

- اأكرب اأ�شطول بحري مدين موجود يف اليابان. 
- اأقدم ق�شر يف العامل يوجد يف اليمن، وهو ق�شر "غمدان" وتبلغ 

م�شاحته مائة مرت. 
مبحافظة  فرن�شا  يف  ي��وج��د  ال��ع��امل  يف  ح�����ش��اري  كهف  اأق���دم   -

"ال�شكو".  وي�شمى  التاريخ،  قبل  ما  حلقبة  عهده  "دوردونيه" ويعود 
- اأن اأعدى اأعداء االإن�شان هي احلية.

يف  م��دة  م�شر  حكموا  الذين  امل�شريني  الفراعنة  ملوك  اأك��رث   -
احلكم هو رم�شي�س الثاين وحكم )67( �شنة.

- اأكرب حما�شيل الفواكه يف العامل هو املوز. 
- اأكرث العنا�شر �شيوًعا يف الكون هو عن�شر "الهيدروجني". 

- اأغلى االأحجار الكرمية: هي الياقوت، ثم االأملا�س، فالزمرد. 
- اأندر اأنواع الغازات يف الطبيعة با�شم: الغازات النبيلة. 

- اأكرث فاكهة يتناولها االأمريكان هي: "املوز". 
- اأكرث جتمع للبحريات يف العامل موجود يف "كندا"؛ اإذ يوجد بها 
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50% من جميع بحريات العامل. 

- اأكرب حقل برتول يف العامل يقع يف الكويت. 

- اأكرب حقل برتويل بحري يف العامل هو حقل ال�شفانية يف اململكة 
العربية ال�شعودية. 

- اأكرب خليج يف العامل هو خليج املك�شيك. 

- اأطول �شل�شلة جبال يف العامل توجد يف املحيط االأطل�شي. 

- اأكرب ج�شر يف العامل يوجد يف الربتغال وهو ج�شر فا�شكودي جاما 
وافتتح عام )1999م(. 

اأكرب عدد من املوظفني ن�شبة اإىل عدد ال�شكان توجد يف العامل   -
العربي، وذلك يف املغرب، )تبلغ الن�شبة %50(. 

- اأكرب عدد من الب�شر ينطقون لغة واحدة هي لغة "املاندرين" يف 
ال�شني، ويقدر عدد الناطقني بها بنحو)700( مليون ن�شمة. 

- اأكرب دولة يف اإنتاج االأملا�س هي الكونغو كين�شا�شا. 

- اأعلى معدالت لل�شرائب يف العامل يف الرنويج. 

- اأ�شرع جزيء يف الكون هو الفوتون. 

- اأكرث دول العامل حتدث فيها الزالزل هي دولة ت�شيلي، حيث يحدث 
فيها نحو األف زلزال �شنوًيا. 

- اأكرب الثدييات اآكالت اللحوم هو الدب القطبي. 
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- اأكرب دولة اإنتاًجا للق�شدير هي ماليزيا. 

- اأخطب ن�شاء العرب هي اأ�شماء بنت يزيد االأن�شارية. 

- اأقدم جمهورية يف العامل، هي جمهورية �شان مارينو، وعا�شمتها 
�شان مارينو، ونظام احلكم فيها جمهوري. 

- الرازي اأول من ا�شتخدم اخليوط يف اجلراحة. 

- اأول من �شنع كعك العيد هم العثمانيون.

- اأظافر الرجل تنمو اأبطاأ من اأظافر املراأة.

- ج�شم الفرا�شة يحتوي على )49( ع�شلة.

- اأول اإن�شان حاول الطريان هو من اأ�شل عربي وا�شمه عبا�س بن 
فرنا�س. 

- ال�شلحفاة والذبابة واالأفعى ال متتلك حا�شة ال�شمع. 

- ال�شالحف لي�س لها اأ�شنان.

- اأغلب الطيور ال متتلك حا�شة ال�شم.

اإىل اجلراحة  اأ���ش��اروا  الذين  اأوائ��ل  من  ال��رازي  اأن  تعلمني  - هل 
التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.

لرفع  يكفي  هائاًل  �شغاًل  واحد  ليوم  يعمل  القلب  اأن  تعلمني  هل   -
قاطرة �شكة حديد اإىل ارتفاع مرت واحد. 
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م�شرية  من  ال�شيء  تب�شر  كانت  اليمامة  زرق��اء  اأن  تعلمني  هل   -
ثالثة اأيام.

- اأن اأ�شعة الليزر اأقوى من اأ�شعة ال�شم�س باأربع مرات.

- اأن اجلمل ال ين�شى من يظلمه. 

- اأن اللغة املالطية هي اأكرث اللغات تاأثًرا باللغة العربية. 

- اأن احلملة الفرن�شية على املك�شيك دامت خ�م��س �شنوات. 

- اأن بحر "�شاراغا�شو" لي�س له �شواطئ؛ وذلك لكونه بحًرا داخل 
االأطل�شي".  "املحيط 

- اأن العواميد الفرعونية ت�شمى م�ش�لة. 

- اأن االإ�شكندر املقدوين تويف يف بابل. 

- اأن "الدلفني" هو اأذكى احليوانات الثديية. 

- اأنه كان للحمام الزاجل اإدارة خا�شة يف الربيد يف العهد العبا�شي. 

- هل تعلمني اأن ال�شنتو هو ا�شم ديانة يابانية يعني ا�شمها: الطريق 
اإىل االآل�ه�ة. 

- هل تعلمني اأن االإمرباطور ال�ش�ي�ني الذي قام ببناء �شور ال�شني 
العظيم هو: ه�واجن تي. 

- هل تعلمني اأن عدد بحور ال�شعر هو: )16( بح�ًرا. 
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يف  القدمية  الق�شائد  اأو  املعلقات  هي  بات  املُذهنّ اأن  تعلمني  هل   -
ال�شعر اجلاهلي، وكانت تكتب مباء الذهب. 

ا�شم  الذهب  على  يطلقون  كانوا  قدمًيا  العرب  اأن  تعلمني  هل   -
االأ�شفر الرنان. 

- هل تعلمني اأن قارون ا�شتهر يف التاريخ القدمي باأنه يحول الرتاب 
اإىل ذهب. 

- هل تعلمني اأن الذهب يوزن باجلرام واالأملا�س بالقرياط. 

الترب هو  واأن  الزبرجد،  ثان هو  ا�شم  له  الزمرد  اأن  تعلمني  - هل 
تراب الذهب. 

الثانية  يف  مرة   )32( نحو  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلمني  هل   -
الواحدة.

- هل تعلمني اأن الفيل ي�شم رائحة االإن�شان على بعد ن�شف كيلومرت. 

- هل تعلمني اأن الن�شور ال متوت، لكنها تنتحر ب�شبب املر�س. 

- هل تعلمني اأن اأ�شغر ع�شفور يف العامل هو الع�شفور الذبابة. 

- هل تعلمني اأن اأق�شر وقت م�شرحية يف العامل بلغ )30( ثانية. 

- هل تعلمني اأن اأقدم �شجادة يف العامل م�شنوعة من الوبر و ال�شوف 
اإىل  تاريخها  ويعود  عام )1947م(،  اكت�شفت  واالأبي�س  االأحمر  باللونني 

القرن اخلام�س قبل امليالد وتوجد حالًيا يف مدينة )ليننجراد(. 
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- هل تعلمني اأن اجلاذبية على القمر ت�شاوي �شد�س اجلاذبية على 
االأر�س. 

معظم  تغطي  واجلبال  جوي  غالف  للقمر  لي�س  اأنه  تعلمني  هل   -
�شطحه. 

- هل تعلمني اأن اأكرب �شحراء يف العامل تبلغ م�شاحتها ثمانية ماليني 
كم، وهي ال�شحراء الكربى.

يف  احل�شائ�س  لق�س  ت�شتخدم  التي  االآالت  عدد  اأن  تعلمني  هل   -
الواليات املتحدة )70( مليون اآلة، وت�شبب هذه االآالت تلوًثا للبيئة يعادل 

ما ت�شببه )30( مليون �شيارة. 

- هل تعلمني اأن عدد جنود احلملة الفرن�شية على م�شر )36( األف 
جندي. 

- هل تعلمني اأن نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري. 

- هل تعلمني اأنه مت حتديد خط الطول جرينت�س عام )1884م(.

- هل تعلمني اأن املدة التي احتل فيها ال�شليبيون القد�س هي )88( 
�شنة. 

- هل تعلمني اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �شلة املهمالت �شنوًيا من 
الفرن�شيني هو )400( األف طن. 

- هل تعلمني اأنه يوجد طفل كوري ن�شبة ذكائه بلغت )210( درجات، 
وعمر هذا الطفل �شت �شنوات وهو يتكلم اأربع لغات )الكورية و االإجنليزية 
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على  معقدة  ح�شابية  م�شائل  حل  ي�شتطيع  كما  واليابانية(،  االإيطالية  و 
ومن  اجلامعة،  يف  اأ�شتاذين  الطفل  هذا  وال��دا  يعمل  التلفزيون،  �شا�شة 
امل�شادفة العجيبة اأنهما ولدا يف يوم واحد ويف �شاعة واحدة، حيث كانت 
ال�شاعة ال�)11( قبل الظهر يوم )23( مايو )1934م(، اأما ابنهما الذكي 

فا�شمه )كيم يوجن(.

- هل تعلمني اأن عمر القرد ال يتجاوز يف املتو�شط )30( �شنة. 

- هل تعلمني اأن اأول اإعالن يف التاريخ كان يف �شكل بيت من ال�شعر 
اأحد  اإليه  ح�شر  فقد  بالدارمي؛  امللقب  عامر  بن  ربيعة  ال�شاعر  نظمه 
التجار ي�شكو نفاذ كل اخِلمارات التي يبيعها عدا ال�شوداء فلم ي�شرتيها 
بها،  ليتغنى  ال�شعراء  الأحد  واأر�شلها  ق�شيدة  ال�شاعر  فنظم  منه؛  اأحد 

وكتب يف مطلعها:

قل للمليحة يف اخلمار االأ�شود     م���اذا فعلت بنا�شك متعبد

اأ�شود؛  خماًرا  ت�شرت  مل  واح��دة  تبَق  مل  الق�شيدة  هذه  انت�شرت  ملا 
فنفذت كل اخلمارات لدى التاجر، بل اإنه باعها ب�شعر مرتفع.

- هل تعلمني اأن اأول معركة بحرية اإ�شالمية هي )ذات ال�شواري( 
التي وقعت يف البحر املتو�شط بني امل�شلمني والبيزنطيني يف عهد عثمان 

بن عفان – ر�شي اهلل عنه- �شنة )34( ه�، وانت�شر فيها امل�شلمون. 

املركبة  هي  القمر  �شطح  اإىل  و�شلت  مركبة  اأول  اأن  تعلمني  هل   -
الرو�شية )لونا - 2( وكان ذلك يف �شبتمرب )1959م(. 
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)يوري  هو  اخلارجي  الف�شاء  اإىل  �شعد  من  اأول  اأن  تعلمني  هل   -
جاجارين( الرو�شي على منت املركبة )اأفو�شتيك(. 

الرو�شي  هو  الف�شاء اخلارجي  م�شى يف  اأول من  اأن  تعلمني  - هل 
)األك�شي ليونوف( يف يونيو )1965م(. 

- هل تعلمني اأن اأول من و�شع قدمه على �شطح القمر هو االأمريكي 
)نيل اأرم�شرتوجن( يف يوليو )1969م(. 

)فالنتينا  ه��ي  الف�شاء  اإىل  �شعدت  فتاة  اأول  اأن  تعلمني  ه��ل   -
تري�شكوفا( على منت املركبة )فو�شتك 6(. 

- هل تعلمني اأن )الراأراأة( تعني حتريك العينني واإدارتهما لت�شديد 
النظر على الهدف.

يف  ال�شغرى  الدموية  ال���دورة  اكت�شف  من  اأول  اأن  تعلمني  هل   -
االإن�شان هو ابن النفي�س. 

- هل تعلمني اأن اأول من قال بقابلية االأع�شاء ال�شلبة يف اجل�شم 
كالعظام لاللتهاب والت�شخم واالأورام هو ابن �شينا. 

- هل تعلمني اأن اأ�شخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف 
اأ�شرتاليا والربازيل. 

يف  ترفعه  ولدها  و�شعت  اإذا  ال�شباع  من  االأنثى  اأن  تعلمني  هل   -
الهواء اأياًما تهرب به من الذر والنمل الأنها ت�شعه كقطعة من حلم؛ فهي 
تخاف عليه من الذر والنمل فال تزال ترفعه وت�شعه وحتركه من مكان 

اإىل مكان حتى ي�شتد. 
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وفر�س  االإفريقي  التم�شاح  و  االأمريكي  التم�شاح  اأن  تعلمني  هل   -
ا  البحر تق�شي فرتات نومها يف الوقت الذي تطفو فيه على املاء، خ�شو�شً
عندما يكون املاء دافًئا، وهي حتب اأن ت�شند روؤو�شها اإىل ظهور زمالئها. 

- هل تعلمني اأن القطة االأم تلد ثالث مرات يف ال�شنة وتنجب من 
القطط  تزاحم  اأن  يرغبون يف  ال  النا�س  واأغلب  اإىل )20( هرة،   )15(

بيوتهم؛ ولذلك فاإنهم يوزعونها على الغري.. اأو.. يغرقونها. 

- هل تعلمني اأن عدد �شعر الراأ�س يبلغ نحو )120( األف �شعرة يف 
الراأ�س ال�شليم.. وكلما كان ال�شعر رقيًقا كان اأكرث.. وال�شعر االأ�شقر اأكرث 
من ال�شعر االأ�شود، وال�شعر االأحمر عموًما اأقل كثافة؛ اإذ يبلغ )90( األف 
�شعرة.. ويتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خم�شة اأعوام، حيث ي�شقط 

كل يوم ما بني )50( اإىل )60( �شعرة. 

ي�شخها  التي  ال��دم  كمية  �شد�س  اإىل  يحتاج  املخ  اأن  تعلمني  هل   -
القلب وخم�س االأوك�شجني الذي يدخل اجل�شم، رغم اأن املخ ال يزن اأكرث 

من واحد على خم�شني من اجل�شم كله. 

- هل تعلمني اأنه يوجد يف ج�شم االإن�شان نحو )32( بليون خلية.

- هل تعلمني اأن يف ج�شم االإن�شان اأكرث من مليوين غدة عرقية تفرز 
كمية من العرق ترتاوح ما بني ن�شف لرت اإىل لرت ون�شف كل )24( �شاعة 
بال توقف �شيًفا و�شتاًء مع املجهود واحلركة ومع ارتفاع درجة احلرارة. 

�شبب  الأي  فقدت  اأو  جراحًيا  اأزيلت  اإذا  االأظافر  اأن  تعلمني  هل   -
فاإنها تاأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة اأخرى. 
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- هل تعلمني اأن احتبا�س البول يف اجل�شم يوؤدي اإىل ارتفاع ن�شبة 
البولينا وحدوث حالة ت�شمم ت�شمى )الت�شمم البوليني(. 

- هل تعلمني اأن عدد �شاعات النوم ترتاوح عند االإن�شان البالغ ما 
بني �شبع اإىل ثمان �شاعات يومًيا، اأي اأننا نق�شي اأكرث من ثلث العمر يف 

النوم، فاالإن�شان الذي عا�س )60( عاًما.. نام منها نحو )20( عاًما. 

- هل تعلمني اأن �ُشمك جلد االإن�شان ال يزيد على اثنني ملم، و�شمك 
من  اآالف  عدة  على  يحتوي  االإن�شان  وجلد  ملم،   )25( يبلغ  الفيل  جلد 
الغدد التي تفرز العرق، بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد، با�شتثناء 

جفون العينني. 

خطوة  األف   )20( مبعدل  مي�شي  العادي  الرجل  اأن  تعلمني  هل   -
يومًيا.. اأي يف خالل )80( �شنة يكون قد طاف حول العامل �شت مرات. 

- هل تعلمني اأن نب�شات القلب تتاأثر بحجم اجل�شم، فعدد �شربات 
قلب االإن�شان العادي )80( �شربة يف الدقيقة.. ويف الفيل )25( �شربة يف 
الدقيقة.. ويف الفاأر )700( �شربة يف الدقيقة.. اأما قلب الع�شفور فعدد 

�شرباته األف �شربة يف الدقيقة. 

مدة  املتو�شط  يف  يبكي  ال���والدة  حديث  الطفل  اأن  تعلمني  هل   -
رعاية  على  كثرًيا  ت�شاعد  يفرزها  التي  والدموع  يومًيا..  دقيقة   )113(

�شحته العامة.

- هل تعلمني اأن ال�شائل املحيط بالعينني والذي يعرف با�شم الدموع 
هو اأقوى مطهر.
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الدموع حتتوي على مواد كيميائية م�شكنة لالأمل  اأن  تعلمني  - هل 
يفرزها املخ عندما يبكي االإن�شان. 

يحول  اأن  ميكنه  ال��ذي  الوحيد  الع�شو  هو  الكبد  اأن  تعلمني  هل   -
الربوتينات وما حتويه من اأحما�س اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�شكر. 

- هل تعلمني اأن اأهم وظيفة للطحال هي ته�شيم الكرات الدموية 
احلمراء التي اأ�شابها الهرم والعجز وي�شاركه يف هذه املهمة الكبد. 

ب��االأزم��ات  االإ�شابة  مينع  املدم�س  الفول  تناول  اأن  تعلمني  هل   -
وبذلك  ال��دم..  يف  الكول�شرتول  ن�شبة  ارتفاع  على  يق�شي  فهو  القلبية.. 
يخف�س تناول الفول املدم�س ن�شبة واحد باملائة من املواد التي توؤدي اإىل 

ت�شلب ال�شرايني. 
- هل تعلمني اأن االأذن الي�شرى اأ�شعف �شمًعا من االأذن اليمنى. 

- هل تعلمني اأن اأقوى ع�شلة يف ج�شم االإن�شان هي ع�شلة الفك. 
- هل تعلمني اأن اجل�شم يحتمل حرارة حتى )128( درجة مئوية. 

- هل تعلمني اأن بع�س اخل�شراوات مثل اخليار والباذجنان ميكن 
اأن يكون لها تاأثري �شار على االإن�شان، حيث اأثبتت البحوث اأن اخليار لو 
حتول لونه من االخ�شرار اإىل اال�شفرار نتج منه مواد لها تاأثري �شام على 
تاأثري �شام  لها  املعوج  ال�شكل  املرة ذات  اأن اخليارة  اأثبتت  االإن�شان، كما 
اأثبتت  كما  اخليارة..  قلب  توجد يف  ال�شامة  املادة  وهذه  االإن�شان..  على 

البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�شبي لالإن�شان. 
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- هل تعلمني اأن ع�شري الفاكهة وحده اأو خملوًطا يجب تناوله يف 
اأن بع�س  احلال؛ فاالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته الأك�شدة الهواء، كما 

االأنواع تف�شد ب�شرعة، ويف مقدمتها ع�شري اجلزر. 

- هل تعلمني اأن اأغرب اإح�شائية عن ال�شمنة اأفادت باأن م�شاهدة 
التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�شمنة املفرطة. 

باألبانها، ولبنها مغذ ويالئم جميع  اأن القطط غنية  - هل تعلمني 
الثدييات. 

عليها  اأطلق  الوطنية  ال�شني  اأو  تايوان  جزيرة  اأن  تعلمني  هل   -
اأي  )ف��ورم��وزا(،  ا�شم  )1580م(  ع��ام  الربتغاليون  امل�شتك�شفون 

اجلميلة. 

التي  ال�شجر  اأوراق  ه�شم  من  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلمني  هل   -
تاأكلها الديدان تعد �شماًدا جيًدا للرتبة، واأن الديدان ت�شتطيع اأن تغطي 
اأ�شهر من االأوراق التي التهمتها  االأر�س بطبقة من ال�شماد خالل ثالثة 

خالل عام تقريًبا. 

- هل تعلمني اأن اأطول احل�شرات عمًرا من ف�شيلة اخلناف�س حتمل 
ا�شم - اخلنف�شاء الرائعة؛ اإذ اإن حتولها من طور الريقة اإىل طور العذراء 

فقط يحتاج اإىل )47( �شنة كاملة. 

اللغة  ح��روف  ه��ي  لغة  يف  للحروف  ع��دد  اأك��رب  اأن  تعلمني  ه��ل   -
الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها )72( حرف. 
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- هل تعلمني اأن املرجان ي�شتخرج من البحر املتو�شط، اأما البحر 
اأكرث البحار امتالًء بال�شعب املرجانية، ويوجد من املرجان  االأحمر فهو 

ثالثة اأنواع، هي: االأحمر واالأ�شود واالأ�شفر. 

علماء  من  قدمي  عربي  عامل  هو  احلموي  ياقوت  اأن  تعلمني  هل   -
اللغة واالأدب. 

- هل تعلمني اأن اأول من اأ�شاروا اإىل تفتيت احل�شى يف املثانة هم 
االأطباء العرب. 

- هل تعلمني اأن الببغاء دون الطيور كلها هي الوحيدة التي ت�شتطيع 
حترك  فاإنها  االأخ��رى  الطيور  اأم��ا  واالأ�شفل،  االأعلى  منقاريها  حتريك 

منقاًرا واحًدا. 

- هل تعلمني اأن القلب يدق يف الدقيقة من )60( اإىل )80( مرة، 
ويف العام الواحد يدق )40( مليون مرة. 

هي  عنًقا  واأطولها  واأ�شرعها  احليوانات  اأط��ول  اأن  تعلمني  هل   -
الزرافة.

- هل تعلمني اأن عرثة الل�شان اأ�شد من عرثة القدم. 

- هل تعلمني اأن العنرب ي�شتخرج من اأمعاء حوت العنرب، وهو مادة 
قيمة يف �شناعة العطور. 

التبانة،  درب  ملجرة  تنتمي  ال�شم�شية  جمموعتنا  اأن  تعلمني  هل   -
الذي يتاألف من عدد من النجوم يقارب مائة بليون جنم تدور ببطء حول 
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اإحدى هذه النجوم وتبعد عن النواة م�شافة  نواة مركزية، و�شم�شنا هي 
 )9461( عن  عبارة  ال�شوئية  وال�شنة  �شوئية،  �شنة  األف   )30( تقارب 

بليون كيلومرت. 
- هل تعلمني اأن االأمالك الفل�شطينية يف القد�س ال تتجاوز )10( 
يف املائة، فيما ت�شيطر اإ�شرائيل على )86( يف املائة من م�شاحة القد�س. 

- هل تعلمني اأن اأول ما خلق اهلل القلم. 
- هل تعلمني اأن اأول بيت بني يف االأر�س الكعبة امل�شرفة. 

- هل تعلمني اأن اأول م�شجد و�شع للنا�س هو امل�شجد احلرام. 
- هل تعلمني اأن اأول ولد اآدم عليه ال�شالم ابنه قابيل.

- معدل الطاقة املنبعثة من ال�شم�س هي )580( األف مليون مليون 
مليون ح�شان.

لي�شتطيع  يوميا  ال��دم  من  لرت  األ��ف  اإىل  يحتاج  الب�شري  الدماغ   -
القيام بعمله.

اأربعة ماليني جزيء من  - تدخني �شيجارة واحدة ينرث يف الهواء 
الرماد.

- مركز ثقل الكرة االأر�شية يقع يف مكة املكرمة، وبالذات يف الكعبة 
امل�شرفة، وقد اأثبتت ذلك بحوث علمية عدة.

- اجلراح املاهر ي�شتطيع اأن يكتب ا�شمه على خلية واحدة من خاليا 
اجل�شم الب�شري، وذلك با�شتخدام �شعاع من الليزر.
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- هل تعلمني اأن ال�شحك ملدة دقيقة يعادل ممار�شة الريا�شة ملدة 
)45( دقيقة.

- هل تعلمني اأن اأقوى ع�شلة يف ج�شم االإن�شان هي القلب.

- هل تعلمني اأن الربق ي�شري يف خطوات، كل خطوة ع�شرة اأمتار.

- هل تعلمني اأن الكتكوت الوليد تر�شده الغريزة التي اأوجدها اهلل 
فيه اإىل اأ�شعف مكان يف البي�شة فينقرها ليخرج اإىل الوجود.

- هل تعلمني اأن النملة تنام م�شتلقية على جنبيها وتقرب �شيقانها 
لتالم�س ج�شدها، وحني ت�شتيقظ تتثاءب.

على  يتفوقن  الن�شاء  اأن  اأثبتت  الطبية  البحوث  اأن  تعلمني  هل   -
الرجال يف حا�شة ال�شم.

البالغ  االإن�شان  لرئتي  الداخلية  ال�شطح  م�شاحة  اأن  تعلمني  هل   -
ت�شاوي م�شاحة ملعب كرة التن�س.

- هل تعلمني اأن )80( يف املائة مما نقروؤه دون عزم على االحتفاظ 
به يف الذاكرة واال�شرتجاع عند احلاجة يختفي من الذاكرة بعد )28( 

يوًما.

- هل تعلمني اأن ال�شخ�س الذي يحرم نف�شه من النوم ملدة )60( 
�شاعة ي�شمع اأ�شواًتا ال وجود لها اأ�شاًل.

- هل تعلمني اأن خمرتع حمرك البنزين هو االأملاين اوتور بن�س عام 
)1877م(.
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ال�شالم - هو  اآدم - عليه  ال��روح يف  ُنفخ  ما  اأول  اأن  تعلمني  - هل 
راأ�شه.

- هل تعلمني اأن متر املدينة اأكرث من )60( �شنفا، وهو اأف�شل متر 
يف العامل.

- هل تعلمني اأن ال�شفدع لي�س له عنق يديره لريى من خلفه، واإمنا 
له عينان تدوران فريى بوا�شطتهما من خلفه.

- هل تعلمني اأن عدد امل�شلمني يف ال�شني )130( مليون م�شلم.
- هل تعلمني اأن رمو�شك ترم�س اأكرث من ع�شرة ماليني مرة �شنوًيا.
خماطر  تزيد  النوم  غ��رف  يف  الليلية  االإ���ش��اءة  اأن  تعلمني  هل   -

االإ�شابة بق�شر النظر. 
- هل تعلمني اأن اآخر ع�شو يكتمل منوه يف ج�شم االإن�شان هي االأرجل.
- هل تعلمني اأن �شالالت نياجرا ت�شقط على �شكل حدوة ح�شان. 

مئات  بعد  من  بالغريزة  ع�شه  اإىل  يعود  احلمام  اأن  تعلمني  هل   -
الكيلومرتات. 

- هل تعلمني اأن ال�شعودية اأكرث الدول العربية ا�شتعمااًل لالإنرتنت.
- هل تعلمني اأن عدد حروف الهجاء يف لغة جزيرة هاواي )12( 

حرًفا فقط.

ي�شتخدم  الورق  من  م�شنوًعا  نقااًل  هاتًفا  هناك  اأن  تعلمني  هل   -
دوائر كهربائية مطبوعة بحرب مغناطي�شي.
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- هل تعلمني اأن الن�شاء يرم�شن تقريًبا �شعف الرجال.

- هل تعلمني اأن االإن�شان العادي يحلم )1460( مرة يف ال�شنة.

اطون، وهم  ونّ - هل تعلمني اأن اأول من يدخل النار من هذه االأمة ال�شنّ
قوم معهم �شياط كاأذناب البقر ي�شربون بها النا�س.

- هل تعلمني اأن اأول من يك�شى حلة من النار هو اإبلي�س.

- هل تعلمني اأن )98( األف مري�س ميوتون �شنوًيا ب�شبب االأخطاء 
الطبية. 

- هل تعلمني اأن للجمل ثالثة جفون حلماية عينيه من العوا�شف.

- هل تعلمني اأن واحًدا بني كل ثالثة مديرين ينامون يف اأثناء العمل. 

- هل تعلمني اأن اأق�شى العنا�شر على وجه االأر�س هو االأملا�س.

- هل تعلمني اأن هناك حا�شًبا اآلًيا يقراأ حركة ال�شفاه ويرتجمها اإىل 
كلمات. 

- هل تعلمني اأن �شيطان الو�شوء يقال له الولهان.

- هل تعلمني اأن مياه ال�شنوبر تقي االأ�شنان من االإ�شابة بالت�شو�س.

- هل تعلمني اأن اأجمل االأ�شماك األواًنا هي اأ�شدها �شرا�شة وافرتا�ًشا.

- هل تعلمني اأن يف الهند ياأتي مولود جديد كل ثانية. 

- هل تعلمني اأن يف م�شر ياأتي مولود جديد كل )20( ثانية. 
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- هل تعلمني اأن يف ال�شعودية ياأتي مولود جديد كل دقيقة. 
- هل تعلمني اأن عدد قتلى احلرب العاملية االأوىل اأكرث من )14( 

مليون اإن�شان، اأغلبهم من اأملانيا. 
- هل تعلمني اأن عدد قتلى احلرب العاملية الثانية اأكرث من )55( 

مليون اإن�شان. 
- هل تعلمني اأن عدد الواليات يف اأمريكا )50( والية. 

- وهل تعلمني اأن عدد �شكان الكرة االأر�شية ثمانية باليني ن�شمة، 
)5( باليني يف اآ�شيا. 

- هل تعلمني اأن ال�شعودية هي اأكرب بلد منتج للمياه املحالة. 
- هل تعلمني اأن ال�شخ�س الواحد يف طاقم الغوا�شة الرو�شية ياأخذ 

راتًبا قدره )75( دوالًرا �شهرًيا. 
- هل تعلمني اأن اأحدث دبابة اأمريكية تزن )60( طًنا، وهي االآن 

تقتل اأبناء فل�شطني. 
 )20( تزن  االأمريكية  املقاتلة   )F15( الطائرة  اأن  تعلمني  هل   -

طًنا. 
- هل تعلمني اأن طول الطائرة القاذفة للقنابل االأمريكية )بي 52( 

اثنان وخم�شون مرًتا. 
- هل تعلمني اأن اأملانيا هي اأول من �شنع ال�شواريخ، حيث اأطلقت 

على مدينة لندن اأكرث من األف �شاروخ حمدثة دماًرا هائاًل.
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- هل تعلمني اأن اأمريكا وال�شني لهما من اجليو�س كل منهما اأكرث 
من خم�شة ماليني جندي. 

- هل تعلمني اأن �شركة فورد لل�شيارات هي اأول �شركة م�شنعة لها. 

- وهل تعلمني اأن اليابان هي اأكرب بلد م�شنع لل�شيارات، مع العلم 
اأنه ي�شتورد احلديد. 

- هل تعلمني اأن اأرفع مبنى يقع يف ماليزيا.

على هريو�شيما )65(  الذرية  القنبلة  قتلى  اأن عدد  تعلمني  - هل 
األف اإن�شان، وعدد قتلى القنبلة الذرية على جنازاكي )35( األف اإن�شان. 

- هل تعلمني اأن عدد قتلى هجمات احلادي ع�شر من �شبتمرب اأكرث 
من )3400( قتيل. 

- هل تعلمني اأن ثلث �شكان اأوروبا ماتوا ب�شبب الطاعون يف القرون 
الو�شطى.

األف كلم يف الثانية، بينما  - هل تعلمني اأن �شرعة ال�شوء )300( 
�شرعة ال�شوت )1200( كلم يف ال�شاعة. 

- هل تعلمني اأن بع�س اأنواع احلديد اأغلى من الذهب، مثل �شفرات 
املروحة للمحرك النفاث يف الطائرة الع�شكرية. 

اإىل  االأر�شية ي�شل عمقها  الكرة  اأعمق نقطة يف  اأن  تعلمني  - هل 
اأكرث من )11( كلم، وهي يف املحيط الهادئ.
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- هل تعلمني اأن اأطول �شل�شة جبلية تقع يف املحيط االأطل�شي. 

طبقة  يف  ثقب  حل��دوث  �شبب  اأول  هو  الفريون  اأن  تعلمني  هل   -
االأوزون، وهو فوق اأ�شرتاليا. 

ا واحًدا من كل اأربعة يف الواليات االأمريكية  - هل تعلمني اأن �شخ�شً
تعر�س الإطالق النار والتهديد باإطالق النار. 

- هل تعلمني اأن كلمة )اإك�شرتا( من اأ�شل يوناين. 

- هل تعلمني اأن كلمة )هيدرولك( من اأ�شل اإغريقي. 

- هل تعلمني اأن االأردن هي اإحدى الدول الع�شر الفقرية باملاء. 

- هل تعلمني اأن حامالت الطائرات مكونة من )25( طابًقا، وبها 
يف  مرة  اإال  ال�شم�س  يرون  ال  وهم  وعاملة،  عامل  اآالف  خم�شة  من  اأكرث 

االأ�شبوع. 

- هل تعلمني اأن املغرب هو اأول بلد عربي �شنع قمًرا �شناعًيا. 

- هل تعلمني اأن القد�س احتلت على مدى التاريخ )24( مرة. 

يربط  ال��ذي  فهد  امللك  ج�شر  هو  ج�شر  اأط��ول  اأن  تعلمني  هل   -
البحرين بال�شعودية ويبلغ طوله )25( كلم. 

- هل تعلمني اأن اإندوني�شيا تتكون من اأكرث من ثالثة اآالف جزيرة، 
وهي اأكرب جتمع للم�شلمني. 

- هل تعلمني اأن كاأ�س املاء ال توجد به �شعرات حرارية. 
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- هل تعلمني اأن اأمريكا كانت م�شتعمرة لربيطانيا �شابًقا. 

- هل تعلمني اأن اأول من و�شل للقمر هم ال�شوفيت. 

- هل تعلمني اأن اأملانيا هي ثالث قوة اقت�شادية يف العامل. 

اأ�شماء االأنبياء غري عربية، ما عدا حممد  اأن جميع  - هل تعلمني 
و�شعيب و�شالح وهود. 

- هل تعلمني اأن االإن�شان الطبيعي يتنف�س يف اليوم اأكرث من )35( 
األف مرة. 

- هل تعلمني اأن اأطول كلمة هي كلمة اإنكليزية، وهي ا�شم احلام�س 
النووي وتتكون من اأكرث من األف حرف.

- هل تعلمني اأن الودق هو املطر. 

- هل تعلمني اأن جزر هاواي كانت تعرف با�شم جزر )ال�شاندوي�س(. 

- هل تعلمني اأن مدينة االأح�شاء �شميت بهذا اال�شم لكرثة عيونها 
واآبارها، واحل�شو يعني البئر. 

- هل تعلمني اأن ا�شم فنزويال تعني البندقة ال�شغرية. 

- هل تعلمني اأن اأعلى جبل حتت البحر يوجد يف اإندوني�شيا، ويبلغ 
ارتفاعه )8700( مرت من قاع البحر. 

- هل تعلمني اأن م�شاحة جمرتنا "الطريق اللبني" )110( مليارات 
و)384( ترليون ترليون كم2- �شبحان اهلل. 
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- هل تعلمني اأن )اجلم�شت( هو حجر كرمي من نوع الكوارتز، وهو 
بنف�شجي اللون. 

- هل تعلمني اأن اأ�شرع الطيور هو اخلطاف ذو احللق االأ�شمر، يطري 
ب�شرعة )350كم( يف ال�شاعة. 

- هل تعلمني اأن اال�شم القدمي الأفغان�شتان )اأريانا(، ثم اأطلق عليها 
امل�شلمون خرا�شان. 

 )d2o( الثقيل هو مركب كيميائي �شيغته املاء  اأن  تعلمني  - هل 
وي�شكل )0.014%( من املاء العادي. 

- هل تعلمني اأن وم�شة الربق اخلاطفة ت�شتغرق من الزمن واحًدا 
على االألف من الثانية.

- هل تعلمني اأن �شوت القماري هو �شجع. 

- هل تعلمني اأن �شوت النعامة هو ه�شه�شة.

- هل تعلمني اأن �شوت الغزال هو �شليل. 

- هل تعلمني اأن كنية النمل اأبو م�شغول.

- هل تعلمني اأن ن�شبة املاء يف ج�شم االإن�شان ترتاوح ما بني %50 - %60. 

- هل تعلمني اأن دقات القلب يف ال�شباح اأ�شرع منها يف امل�شاء. 

- هل تعلمني اأن ال�شمك ي�شتمر يف النمو دون توقف حتى اآخر يوم 
يف عمره. 
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- هل تعلمني اأن ال�شلحفاة تعي�س )20( يوًما دون طعام وال ماء. 

- هل تعلمني اأن من اأطلق ا�شم )بنك( على املوؤ�ش�شات امل�شرفية 
هم االإيطاليون. 

- هل تعلمني اأن اأول من ذكر م�شطلح )االأمم املتحدة( هو العامل 
امل�شلم الفارابي يف كتابه املدينة الفا�شلة. 

- هل تعلمني اأن اأكرب لوؤلوؤة يف العامل ا�شمها لولين�شي، ويبلغ ارتفاعها 
)24( �شم. 

نبات  اأيَّ  يقتل  اأع��داءه؛ فهو  يقتل  الرنج�س  نبات  اأن  تعلمني  - هل 
ينمو بجواره. 

- هل تعلمني اأن اال�شم التاريخي القدمي ملدينة الريا�س كانت ت�شمى 
)ُحجر( اأو ُحجر اليمامة ب�شم احلاء. 

- هل تعلمني اأن �شعب الباكا هو �شعب من االأقزام يعي�س يف غابات 
الكامريون. 

زيت  وتعني  التيني  اأ�شلها  )البرتول(  كلمة  اأ�شل  اأن  تعلمني  - هل 
ال�شخر. 

- هل تعلمني اأنه يف اأنواع االأفاعي ال�شامة، اإحدى غدد اللعاب هي 
�شم  لديها  االأفاعي  بع�س  االأفاعي.  لفري�شة  �شامة  تكون  تنتج مادة  التي 
يكفي لقتل فيل. واأخرى لديها �شم خفيف. رمبا هناك نحو )200( اأفعى 
�شامة من اأ�شل )412( اأفعى معروفة ميكن اأن تعد خطرية على االإن�شان. 
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لل�شم.  املنتجة  الغدة  اإىل  ت��وؤدي  فتحة  هناك  متاًما  االأفعى  اأنياب  فوق 
اإىل  ال�شم يف االأخاديد  االأنياب اخللفية ي�شيل  عندما تع�س االأفعى ذات 
اجلرح الذي فتحه الناب. الكوبرا النفاثة ت�شتطيع ر�س ال�شم من نابيها، 
بالطريقة نف�شها التي ير�س بها املاء من بخاخ هذه الكوبرا ت�شوبهما نحو 

عيون الفري�شة، ويوؤدي �شمها اإىل العمى الفوري.

ف�شل  تق�شي  التي  احليوانات  من  العديد  هناك  اأن  تعلمني  هل   -
طعام  موؤونة  تختزن  ال  وهي  غذائها.  مورد  لقلة  وذلك  بالنوم؛  ال�شتاء 
لل�شتاء. فبداًل من ذلك هي ت�شع موؤونة احتياطية من الدهن على ج�شمها. 
عندئذ ينام هذا احليوان خالل ف�شل ال�شتاء البارد، ويعي�س على الدهن 
الذي يختزنه وخالل هذا النوم تتوقف كل الن�شاطات احلياتية تقريًبا، 
بخفوت،  يخفق  والقلب  التنف�س،  ويتباطاأ  تهبط،  اجل�شم  فدرجة حرارة 
اإال اأن الدب القطبي ال ينام ف�شل ال�شتاء، كما يتوقع العديد من النا�س؛ 
يبقيان  وتنف�شه  حرارته  فدرجة  ع��ادي،  نوم  هو  الف�شل  هذا  يف  فنومه 
اأو جتاويف اجلليد، ويف الفرتات الدافئة  عاديني، وهو ينام يف الكهوف 

يخرج ليفت�س عن طعام له.

على  للحياة  �شيوًعا  االأك��رث  ال�شكل  هي  البكرتيا  اأن  تعلمني  هل   -
فقط،  واح��دة  خلية  من  تتاألف  وهي  حية.  كائنات  ميكرو  فهي  االأر���س؛ 
يقل  ال  ما  هناك  واحليوانات.  النباتات  من  لكل  املظاهر  بع�س  ولديها 
عن األفي جن�س من البكرتيا، وهي عملًيا تعي�س يف كل مكان واأي مكان، 
ورغم اأن معظم البكرتيا تقتل بوا�شطة احلرارة الق�شوى فبع�شها يعي�س 
يقتل  ال  عادة  لكنه  منوها،  يوقف  فهو  اجلليد  اأما  ال�شاخنة،  الينابيع  يف 
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معظم البكرتيا، وهي اإما غري �شارة اأو عملًيا م�شاعدة الأ�شكال اأخرى من 
احلياة، فالبكرتيا مثاًل ت�شبب التعفن والتحلل للنباتات واحليوانات امليتة، 
ا تلعب دوًرا مهًما يف العمليات اله�شمية لالإن�شان واحليوانات  اأي�شً وهي 

االأخرى.

- هل تعلمني اأن النعامة ال ت�شتطيع الطريان فعلًيا، واالإح�شا�س بقوة 
اجلاذبية االأر�شية يف اجلو هو اأكرث مما عند الوقوف على االأر�س؛ ذلك 
الأن الهواء يعطي دعًما قلياًل لوزن املخلوق. الطيور ال�شغرية فقط قادرة 
على الطريان برفرفة اأجنحتها، اأما الطائر الكبري العمالق فال ي�شتطيع 
يف  اجلناحني  ت�شاعد  التي  الع�شالت  تلك  مثل  ميلك  ال  الأن��ه  الطريان؛ 

الرفرفة.

- هل تعلمني اأن هناك عدًدا من الطيور ال ي�شتطيع الطريان بتاًتا 
كالنعامة، والرية )نعامة �شغرية( يف جنوب اأمريكا، واالأميو يف اأ�شرتاليا 
وعدد من الطيور االأخرى، جميعها ثقيلة جًدا للطريان، فلي�س هناك من 
فهي  العمالقة،  الطيور  من  والنعامة  الطريان.  وي�شتطيع  عمالق  طائر 
مرتين  بارتفاع  واأحياًنا  النمو  مكتملة  تكون  عندما  مرتين  بطول  تكون 
ال  التي  الطيور  لكن  كجم،   )130( اإىل   )70( من  وت��زن  امل��رت،  ون�شف 
الهائلة؛  ب�شرعتها  هذا  عن  تعو�س  احلاالت  بع�س  يف  الطريان  ت�شتطيع 
فاخلرباء يوؤكدون اأن النعامة اأ�شرع طائر يف اجلري، وهي كذلك اأ�شرع 
من احل�شان العربي ال�شريع، فقد ت�شل �شرعتها اإىل نحو )60( كلم يف 

ال�شاعة، وتتجاوز نقلتها نحو ثمانية اأمتار ون�شف املرت.
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- هل تعلمني اأن هناك اأنواًعا من احليوانات تعي�س يف املياه العذبة، 
هذه  وتتميز  والقنو�س.  املاء  وثعلب  والكيب  والزبابة  النهر  فر�س  منها 
احليوانات مبهارتها بال�شباحة وهي تلتقط غذاءها يف املاء. ويعترب فر�س 
يق�شي  عا�شب  حيوان  وهو  االإط��الق.  على  املائية  الثدييات  اأك��رب  النهر 
الق�شم االأكرب من حياته يف املاء، حيث ال يخرج منه فوق �شطح املاء �شوى 

عينيه ومنخريه. 

- هل تعلمني اأن الربك املائية ال�شغرية هي مكان حلياة العديد من 
احل�شرات واحليوانات. فمع اأن مياهها �شاكنة وتتعر�س لتغريات حرارية 
النباتات  اأن ال�شوء ال يدخل املاء ب�شهولة. توفر  كبرية جًدا، ف�شاًل عن 
الغزيرة الغذاء وامللجاأ لعدد كبري من الربمائيات والطيور والثدييات التي 
بالعوالق  الغني  �شطحها  من  بالن�شاط  تزخر  فالربكة  الربك؛  يف  تعي�س 
النباتية واحل�شرات والريقانات اإىل القاع املو�شل الذي تعي�س فيه ذوات 
ال�شدفتني والرخويات والق�شريات، و�شواًل اإىل ال�شفادع وبع�س االأ�شماك 

ال�شغرية.

- هل تعلمني اأن الطيور املائية التي تعي�س على �شفاف البحريات 
بطرق  غذاءها  وجتد  البيئي  النطاق  على  خمتلفة  مواقع  حتتل  وال��ربك 
�شفاف  من  فري�شتها  تقرتب  اأن  اإىل  تنتظر  ال�شاق  فطويالت  خمتلفة، 
�شئيل  عمق  اإىل  يغط�س  ثم  امل��اء  �شطح  على  البط  ي�شبح  فيما  البحرية 
القدم  الكفية  الغطا�شة  الطيور  اأما  احليوانات،  من  ي�شتطيع  ما  ملتقًطا 
من  اأخ��رى  طيور  تنق�س  واأخ��رًيا  فري�شتها،  ال�شطياد  املاء  حتت  فت�شبح 
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اجلو اإىل املاء مثل القاوند فتم�شك بفري�شتها وتطري بها بعيًدا.

- هل تعلمني اأن احليوانات الالفقارية هي اأكرث احليوانات �شيوًعا 
م�شتلزًما �شرورًيا حلياة  وجود هذه احليوانات  ويعترب  العذبة،  املياه  يف 

االأ�شماك والفقاريات املائية االأخرى.

- هل تعلمني اأن 40% من كلمات اللغة املالطية.. عربية االأ�شل.

- هل تعلمني اأن احلرب امل�شتخدم يف ختم اللحوم، ي�شنع من ق�شور 
العنب االأ�شود. 

- هل تعلمني اأن من الأعمال التي ت�صلي على فاعلها امللئكة: 
1- معلم النا�س اخلري.

2- الذين يوؤمون امل�شاجد لل�شالة.
3- الذين ي�شلون يف ال�شف االأول. 

4- الذين ي�شدون الُفَرَج بني ال�شفوف.
5- الذين ميكثون يف م�شالهم بعد ال�شالة. 

6- الذين يت�شحرون.
7- الذين ي�شلون على النبي - ملسو هيلع هللا ىلص-. 

8- الذين يعودون املر�شى.
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اأرقام املتحدثني بلغات العامل

هل تعلمني اأن؟!
خمتلف  يف  االإجنليزية  يتكلمون  ن�شمة  مليون   )800( من  • اأكرث 

اأرجاء العامل. 
الرو�شية.  اللغة  يتحدثون  ن�شمة  مليون   )300( من  • اأكرث 

الربتغالية.  يتحدثون  ن�شمة  مليون   )176( من  • اأكرث 
الهندية.  اللغة  يتحدثون  ن�شمة  مليون   )150( من  • اأكرث 

العربية.  يتحدثون  ن�شمة  مليون   )422( من  • اأكرث 
الرتكية.  يتحدثون  ن�شمة  مليون   )70( من  • اأكرث 

الفار�شية.  اللغة  يتحدثون  ن�شمة  مليون   )50( من  • اأكرث 
يتحدثون  املعمورة  �شكان  من  ن�شمة  مليون   )250( من  اأكرث   •

االإ�شبانية. 
البنغالية.  يتحدثون  ن�شمة  مليون   )170( من  • اأكرث 
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 العقل ال�صليم 
يف اجل�صم ال�صليم

 ال�سحة تاج على روؤو�ــض الأ�سحاء ل يعرفه اإل املر�سى، هذه احلقيقة 
التي يعرفها اجلميع ينبغي اأن تدفعنا باجتاه العناية واملحافظة على �سحتنا 

و�سحة اأبنائنا واملجتمع ككل.
اجلهل  هو  املجتمع  يف  ال�سارية  الأمــرا�ــض  من  الكثري  �سبب  يكون  قد   
باأب�سط املعلومات واحلقائق الطبية التي من الإمكان اأن نتعلمها واأن نتقنها، 
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اأننا نفعل  بــاإذن اهلل -  َّ نحاول الوقاية من خاللها، وبذلك ن�سمن -  ومن ثــمَّ
الأ�سباب التي اأمرنا اهلل بها.. ثم نتوكل عليه.

 كلنا موؤمنون باملر�ض، لكن ل بد من فعل الأ�سباب للوقاية، ولي�ض اأكرب 
واأف�سل من اأن نعلم ونتدرب بحيث تكون عندنا ثقافة طبية متكننا من الوقاية 
من الأمرا�ض قبل وقوعها، اأو كيفية التعامل معها يف حال وقوعها - ل قدر 

اهلل -.
 لذا.. قمنا بعمل هذه الفقرة الأكرث اأهمية، وانتقينا موا�سيعها بعناية، 
ا يف بداية العام الدرا�سي؛  وكان ل بد من الهتمام والرتكيز عليها، خ�سو�سً
العام  بــدايــة  مــن  الطبية  الن�سائح  تطبيق  الــطــالــبــات  جلميع  يت�سنى  حتى 

الدرا�سي، وي�سرن عليها فيما بعد - باإذن اهلل.
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الت�صمم

هو دخول اأية مادة �شارة )طبيعية اأو م�شنعة( اأو ملوثة اإىل اجل�شم 
الت�شمم من  تق�شيم  داخل اجل�شم، ميكن  اأ�شراًرا  بكمية معينة فتحدث 

حيث امل�شبب اإىل: 
- ت�شمم باالأدوية.
- ت�شمم كيميائي.

- ت�شمم غذائي.
القواعد العامة الإ�شعاف حاالت الت�شمم:

اإن الهدف االأ�شا�شي من �شرعة اإجراء االإ�شعافات االأولية للم�شاب 
بالت�شمم هو تخفيف املادة ال�شامة باأق�شى �شرعة ممكنة، وطلب امل�شاعدة 
والوظائف  الدموية  وال���دورة  التنف�س  �شالمة  على  واملحافظة  الطبية 

احليوية االأخرى لدى امل�شاب.
لكي يتم االإ�شعاف ب�شورة �شليمة يجب مراعاة التايل:

التاأك�د من ع�دم وج�ود خطر اإ�شايف )عليِك اأو على امل�شاب( ب�شبب 
قيامِك باإ�شعاف امل�شاب. 

واإذا كان ممك�ًنا قومي بعمل ما يلي: 
1- ح�ددي ن�وع ال�ش�م اأو الدواء اأو الغذاء واحتف�ظي بوع�ائ�ه وبقاياه 

اأو غالفه. 
2- معرفة اجلرعة اأو املقدار املتعاطى من املادة.

3- وقت التعاطي )اأي كم من الوقت م�شى على تناول املادة(.
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4- عمر ال�شخ�س ووزنه.
5- معرفة ما اإذا كان الت�شمم عن عمد اأم خطاأ؟ 

6- مالحظة االأعرا�س امل�شاحبة )�شواء �شديدة اأم خفيفة(.
)لي�شهل حتليله من اجلهات  عليه  التحفظ  يتم  قيء  اإذا وجد   -7

املخت�شة(.
8- ات�شلي مبرك�ز ال�ش�موم اأو امل�شت�شفى، واح��شلي على الن�شائح 

االأولية. 
9- اطلبي االإ�شعاف اأو املعونة الطبية، اأو انق�لي امل�شاب.

10- وتاأكدي اأن ال�ش�م ووعاءه يف معية املري�س اإىل امل�شت�شفى. 
11- اإذا كان فاقًدا للوعي: يجب فح�س التنف�س وتقدمي االإنعا�س 

القلبي الرئوي، اإذا لزم االأمر.
)اأهم االأ�شباب ال�شائعة حلاالت الت�شمم(

الزجاجات  اإىل  االأ�شلية  حاوياتها  م��ن  املنقولة  ال�شموم   )1(  
كاملنظفات واملطهرات املنزلية. 

)2( اإهمال الوالدين برتك املواد اخلطرة يف متناول االأطفال. 
)3( التخزين غري ال�شحيح للمواد ال�شامة.

)4( ا�شتن�شاق وابتالع املواد ال�شامة. 
)5( عدم مراقبة االأطفال واالإ�شراف عليهم.

)6( الرغبة يف االنتحار.
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 الإ�صعافات الأولية عند بلع 
املواد الكيميائية واملنظفات املنزلية

1- يراقب التنف�س مع عمل تنف�س �شناعي اإذا لزم االأمر. 
2- اإعطاء حليب بارد وبيا�س بي�شة.

3- اإعطاء م�شكن قوي لتخفيف االأمل.
4- مينع اإحداث قيء للم�شاب.

5- مينع غ�شيل املعدة.
حاالت  يف  الليمون  وع�شري  اخلل  مثل  اأحما�س  اإعطاء  مينع   -6

الت�شمم بالقلويات مثل الفال�س.
7- ينقل امل�شاب للم�شت�شفى فوًرا. 

والديتول  الفينيك  مثل  واملعقمة  املطهرة  امل���واد  ف��اإن  وللعلم،   
اال�شتن�شاق  اأم  باللم�س  �شواء  لها،  التعر�س  يوؤدي كرثة  قد  والفورمالني؛ 
عند  جيًدا  املكان  تهوية  على  احلر�س  يجب  ل��ذا..  ت�شمم؛  ح��االت  اإىل 

ا�شتخدام مثل هذه املواد.

الت�صمم عن طريق ال�صتن�صاق

تنجم كثري من حاالت الت�شمم من ا�شتن�شاق بع�س الغازات اأو اأبخرة 
ال�شوائل ال�شامة، وتتميز حاالت الت�شمم باال�شتن�شاق ب�شرعة و�شول ال�شم 
اإىل الدم، ومن ثمَّ �شرعة حدوث الت�شمم؛ لذلك يراعى اإ�شعاف املري�س 

يف هذه احلالة يف اأ�شرع وقت ممكن، مع اتباع االإر�شادات التالية: 
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1- نقل امل�شاب فوًرا من اجلو امل�شبع بالغاز اأو البخار ال�شام اإىل 
هواء نقي مع حترير اجل�شم من املالب�س ال�شاغطة وفك اأربطة العنق.

2- اإجراء تنف�س �شناعي يف حالة هبوط اأو ف�شل التنف�س، بعد اإزالة 
االأ�شياء املوجودة بالفم، وذلك على النحو التايل:

)اأ( اإمالة راأ�س امل�شاب اإىل اخللف؛ وذلك لتفتيح امل�شالك الهوائية، 
مع اإغالق فوهتي االأنف باالإ�شبع واأخذ �شهيق عميق وو�شع �شفتي املعالج 
باإحكام فوق فم امل�شاب ونفخ الهواء يف رئتيه، وذلك مع مراقبة �شدر 

املري�س الذي يرتفع عندما ي�شل الهواء اإىل داخل الرئتني.
عملية  من  املري�س  يتمكن  حتى  املُعالج؛  ال�شخ�س  فم  يرفع  )ب ( 

الزفري مع مراقبة انخفا�س ال�شدر 
)ج ( تتكرر العملية ال�شابقة حتى ي�شتعيد امل�شاب تنف�شه الطبيعي. 

3- تدفئة املري�س اإذا ظهرت عليه عالمات الربد اأو الق�شعريرة. 
4- هدئي من روع امل�شاب بالت�شمم اإذا كان واعَيا ملا حوله. 

5- انقلي املري�س فوًرا اإىل امل�شت�شفى. 

الت�صمم عن طريق اجللد

اإىل  توؤدي  التي  الكاوية،  املواد  باإحدى  للتلوث  اجللد  يتعر�س  قد   
حدوث اإ�شابات بالغة يف اجللد، ويجب اأن نخل�س اجللد من هذه املواد 

باأق�شى �شرعة ممكنة باتباع التايل:
امل�شاب  مالب�س  خلع  مع  املتدفق،  املاء  من  بتيار  اجللد  غ�شل   -1
واال�شتمرار يف غ�شل اجللد باملاء يف اأثناء خلع املالب�س، ثم يغ�شل اجللد 
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بعد ذلك جيًدا باملاء وال�شابون.
2- عدم و�شع اأي دواء اأو مادة كيميائية على اجللد امل�شاب؛ وذلك 

الأن بع�س املواد الكيميائية قد ت�شاعف من اإ�شابة اجللد.

الت�صمم عن طريق العني

 االإ�شعافات االأولية املتبعة يف حاالت الت�شمم عن طريق العني:
)1( فتح اجلفنني باليدين مع غ�شل العني مباء متدفق )يراعى اأن 

يكون �شغط ماء الغ�شيل خفيًفا( ملدة ع�شر دقائق على االأقل. 
)2( ال ت�شتعملي اأي نوع من القطرات. 

)3( انقلي امل�شاب اإىل اأقرب م�شت�شفى.

حتذير من قتل البعو�ص على اجل�صم

 حذر االأطباء من قتل البعو�س خالل وقوفه على جلد االإن�شان، حيث 
اإن قتل البعو�س خالل وقوفه على جلد االإن�شان ميكن اأن ي�شيب االإن�شان 
بالعدوى، حدث ذلك بعد وفاة �شيدة يف ال�)57( من العمر بعد اإ�شابتها 
بعد  بالعدوى  اأ�شيبت  اأنها  االأطباء  ويعتقد  الع�شالت،  بعدوى فطرية يف 
اأن قتلت بعو�شة كانت تقف على ج�شمها؛ مما ت�شبب يف اأن يدخل جزء 
من احل�شرة يف جلدها وي�شيبها بالعدوى، واأ�شابت هذه العدوى الفطرية 
االأخرى  واحل�شرات  البعو�س  اإال يف  توجد  ال  الأنها  لي�س  بحرية،  االأطباء 
على  ال�شعب  من  يكن  مل  لذا  البعو�س؛  لعاب  يف  توجد  الأنها  بل  فقط، 
االأطباء معرفة �شبب العدوى. وخل�س االأطباء اإىل اأن ال�شيدة التي توفيت، 
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ودفعت هذه  اأن دخلت احل�شرة يف ج�شدها،  بعد  بالعدوى  اأ�شيبت  رمبا 
اإذ  احلالة االأطباء اإىل التحذير من قتل البعو�س وهو يقف على اجللد؛ 

من االأف�شل اإبعاد البعو�س بداًل من قتله.

 غ�صل الأيدي باملاء وال�صابون 
طريقة فعالة ملنع انتقال الفريو�صات

 قال باحثون: اإن غ�شل االأيدي باملاء وال�شابون فقط و�شيلة ب�شيطة 
وفعالة ملنع انت�شار الفريو�شات التي ت�شيب اجلهاز التنف�شي، ابتداًء من 

الفريو�شات اليومية ال�شعيفة وحتى االأنواع الوبائية املهلكة.
ا  اأي�شً مهم  اأمر  نظيفة  االأي��دي  على  احلفاظ  اإن  الباحثون:  وقال   
ب�شكل خا�س من اأجل حماية االأطفال، واحلد من احتماالت قيامهم بنقل 

فريو�شات اإىل اأفراد اآخرين يف العائلة.
اإنهم حللوا )51(  قائلني:  توم جيفر�شون وزمالوؤه،  الباحث  وكتب 

درا�شة اإكلينيكية خمتلفة يف هذا ال�شاأن.
العاملية  ال�شحة  منظمة  من  تو�شيات  على  النتائج  هذه  وترتكز   
غ�شل  مزايا  ب�شاأن  االأمرا�س  من  والوقاية  للرقابة  االأمريكية  واملراكز 

االأيدي يف احلد من انتقال الفريو�شات.
 وتت�شبب فريو�شات اجلهاز التنف�شي عادة يف اأمرا�س غري خطرية، 
لكنها ميكن اأن تت�شبب يف تف�شي اأوبئة، كما قال الباحثون. وي�شاب ما بني 
)10 و15%( من االأ�شخا�س يف كل اأنحاء العامل باالأنفلونزا �شنويا، وهو 

رقم يرتفع خالل تف�شي االأوبئة.
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لالأنفلونزا.  عاملًيا  وب��اًء  ي�شهد  قد  العامل  اأن  على  اخل��رباء  ويتفق   
"االأنفلونزا  وباء  بينها  من  املا�شي،  القرن  يف  االأوبئة  هذه  مثل  وحدثت 
مليون  و)100(   )50( بني  فيها  لقي  والتي  )1918م(  يف  االإ�شبانية" 
 -1957( يف  حدثت  هالًكا  اأق��ل  اأخ��رى  اأوبئة  وهناك  حتفهم،  �شخ�س 

1958م( ويف عام )1968م(.

اأ�صباب تلف الأ�صنان

1-عدم تنظيف االأ�شنان بعد الطعام.
2- �شرب احلار بعد البارد مبا�شرة اأو العك�س.

3- ا�شتعمال االأ�شنان يف فتح علب املرطبات واملواد ال�شلبة وقطع 
احلبال.

4- عدم عالج االأ�شنان التالفة التي قد توؤدي اإىل تلف غريها من 
االأ�شنان.

االأ�شنان  تنظيف  وعدم  ال�شكرية  واملواد  احللويات  من  االإكثار   -5
بعدها.

ال�صمم يف الأطفال

 يقول بع�س االأطباء االخت�شا�شيني يف معاجلة ال�شمم: "اإن هذه 
العاهة تزداد اليوم بني االأطفال زيادة تدعو اإىل القلق". و�شبب زيادتها 
اأننا نعي�س اليوم يف ع�شر ميتاز بال�شغب وال�شو�شاء واالأ�شوات املزعجة، 
وهذه االأ�شوات توؤثر على م�شامع االأطفال تاأثرًيا مزعًجا، وكثرًيا ما تن�شئ 
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فيهم ال�شمم. وقد يخفى على االأم اأن طفلها اأ�شم اأو اأن حا�شة ال�شمع فيه 
�شعيفة، فال تتنبه اإىل ذلك اإال بعد فوات االأوان، وبعد اأن ي�شبح العالج 
متعذًرا؛ لذلك يجدر بكل اأم اأن تراقب �شمع طفلها مراقبة دقيقة وال تدع 
داء ال�شمم ي�شتع�شي فيه، بل تعر�س طفلها على طبيب اخت�شا�شي حاملا 

يلوح لها اأن به �شمًما يف حا�شة ال�شمع.

رائحة الفم الكريهة .. اأ�صبابها وعلجها

 ال �شك اأنه من ال�شعوبة اأن تناق�شي مو�شوًعا ح�شا�ًشا كهذا مع اأي 
�شخ�س؛ ملا ي�شببه من ال�شعور باحلرج لكليكما. وهذا احلرج هو امل�شكلة 
الكربى التي تعيق الكثريين عن مناق�شة م�شكلتهم، وبالتايل متنعهم من 
التو�شل اإىل احلل املنا�شب، وغالبا ما يلجاأ �شاحب هذه امل�شكلة اإىل تغيري 
الرائحة م�شتخدًما معطرات الفم والعلك واحللوى ذات الرائحة النفاذة، 
اأو ي�شتخدم غ�شواًل للفم. هذه الظاهرة لي�شت حمدودة يف عدد قليل من 
النا�س، بل يعانيها الكثري من النا�س؛ مثاًل: يف اأمريكا يعاين )60( مليون 
�شخ�س منها، وهناك عدد كبري من النا�س يعانيهاا دون اأن يعرف بذلك؛ 
بالرائحة..  املري�س  ي�شعر  وال  الرائحة  مع  يتكيف  ما  غالًبا  اجل�شم  الأن 
ويف الغالب تكون االأ�شباب من الفم؛ اإذ تعود اأ�شباب اأكرث من )85%( من 
احلاالت اإىل اأ�شباب )فموية(، وغالًبا ما تكون االأ�شباب )الفموية( ناجتة 
ا يف اأثناء النوم - اأو تركيب  من جفاف الفم اأو قلة �شيولة اللعاب - خ�شو�شً
االأطقم بطريقة غري �شحية، اأو اإهمال العناية بتنظيف الفم، اأو انح�شار 
وكذلك  املعدة خالية،  تكون  الفم  تنظيفها يف  ي�شهل  ال  مناطق  االأكل يف 
درجاتها،  مبختلف  اللثوية  وااللتهابات  لالأ�شنان،  العميقة  الت�شو�شات 
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واخلراريج املت�شلة بلب ال�شن، اأو اجلذور املتاآكلة الأ�شنان تالفة. وهناك 
العديد من االأحوال التي ينبعث فيها من الفم رائحة كريهة، لكنها تكون 

موؤقتة و�شرعان ما تزول.
 فمثاًل: عند اال�شتيقاظ من النوم، املكوث لفرتة طويلة يف �شمت، 
اأو عندما تكون املعدة خالية، وكذلك عند تناول وجبات غنية بالبهارات 
التدخني  عند  اأو  القهوة،  من  كبرية  كميات  تناول  اأو  والثوم،  الب�شل  اأو 
غري  الفم  رائحة  تكون  احل��االت  هذه  مثل  يف  باملدخنني،  االختالط  اأو 
لرائحة  اأ�شا�شًيا  م�شدًرا  املعدة  ت�شكل  وال  الوقت.  من  لفرتة  م�شت�شاغة 
ا اأغلب الوقت،  الفم كما كان يعتقد يف املا�شي؛ الأن املريء يكون منقب�شً
�شبب  اأي  ويوؤدي  الفم.  اإىل  املعدة  ب�شهولة من  الغازات  ي�شمح مبرور  وال 
غ��ازات  تطلق  والتي  الفم،  يف  البكترييا  تراكم  اإىل  االأ�شباب  ه��ذه  من 
حتتوي على مركبات الكربيت، وهي امل�شوؤولة عن الرائحة النفاذة وغري 
املرغوب فيها. ويعد �شطح الل�شان - كذلك - مرتًعا خ�شًبا لهذه البكرتيا؛ 
خالل  خا�شة  عناية  الل�شان  ويتطلب  منه،  اخللفي  اجلزء  يف  ا  خ�شو�شً

التنظيف اليومي. وهناك طرق عدة لتجنب رائحة الفم، منها: 
وبعد  النوم  )قبل  يومًيا  مرتني  واملعجون  الفر�شاة  ا�شتخدام   -

اال�شتيقاظ(.
- العناية بتنظيف �شطح الل�شان بفر�شاة خا�شة بذلك.

- ا�شتخدام اخليط ال�شني لتنظيف منطقة ما بني االأ�شنان. 
- جتنب التدخني. 

- تنظيف الفم بعد �شرب احلليب اأو تناول اأي من منتجات االألبان 
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مبا�شرة، ولو بامل�شم�شة )اإال اللبنة، فقد اأ�شارت درا�شات اأنها من اأ�شباب 
طرد الروائح الكريهة(.

- وم�شغ علكة خالية من ال�شكر؛ للمحافظة على �شيولة اللعاب يف الفم. 
- وزيارة طبيب االأ�شنان بانتظام.

- ا�شتعمال املواد املعقمة للفم )مثل �شوائل الغرغرة بطعم النعناع(. 

الربو الق�صبي

 الربو الق�شبي م�شكلة �شحية عاملية.. لالأ�شف؛ فاإن حاالت الربو 
يف ازدياد م�شتمر، خا�شًة عند االأطفال، وهي عادًة ال تعالج ب�شكل جيد. 

 حل�شن احلظ، فاإن هناك طرًقا جديدة لت�شخي�س ومعاجلة الربو 
الق�شبي والوقاية من نوباته املتكررة.

ي�شبه  )�شوت  الوزيز  ال�شعال،  من  متكررة  هجمات  الربو  ي�شبب   
�شوت البكاء املكتوم(، �شيق ال�شدر، و�شعوبة التنف�س. 

 ميكن اأن تهدد هجمات الربو احلياة، لكن - واحلمد هلل - ميكن 
الوقاية منها. 

الطرق  ت�شبح  التنف�شية،  للطرق  مزمن  التهابي  مر�س  هو  الربو   
الهواء  جريان  وي�شبح  وم�شدودة،  احل�شا�شية  �شديدة  امللتهبة  التنف�شية 
وزي��ادة  املخاطية  واالإف����رازات  الق�شبات  ت�شيق  )نتيجة  �شعًبا؛  فيها 

الوذمة( عندما يتعر�س االإن�شان ملحر�شات الربو.
�شوء  يف  تزيد  التي  االأ�شياء  )اأي  �شيوًعا  الربو  حمر�شات  اأك��رث   
املنازل،  غبار  مثل  املح�ش�شة  امل��واد  الفريو�شية،  االلتهابات  هي  الربو( 
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و  الفراء )كالقطط  وال�شجاد، احليوانات ذات  وال�شوارع، عث املالب�س، 
الكالب(، ال�شرا�شري، تلوث البيئة، العفن، ودخان ال�شجائر، والتمارين 
الريا�شية، واالنفعاالت النف�شية، واملخر�شات الكيميائية، وبع�س االأدوية 

)مثل االأ�شربين وبع�س اأدوية ال�شغط(.
 هجمات الربو دورية، لكن التهاب الطرق الهوائية مزمن. 

من  وكثري  االأم��د،  طويلة  معاجلة  يتطلب  مزمن  مر�س  هو  الربو   
املر�شى ينبغي عليهم اأخذ دوائهم يومًيا. 

 ميكن للربو اأن تتغري �شدته مع مرور الوقت. 
مهدًدا  اأو  �شديًدا،  ال�شدة،  معتدل  خفيًفا،  الربو  يكون  اأن  ميكن   
للحياة. تختلف �شدة هجمات الربو باختالف االأ�شخا�س، وميكن اأن تتغري 

يف ال�شخ�س نف�شه مع الوقت. 
 تعتمد معاجلة الربو على �شدة االأعرا�س. 

 ميكن معاجلة الربو  والوقاية منه و حتقيق االأهداف التالية:
 - جتنب اأعرا�س الربو املزعجة لياًل و نهاًرا. 

 - جتنب الهجمات اخلطرية.
 - ا�شتعمال اأقل االأدوية املمكنة.
 - العي�س حياة منتجة و فاعلة.

 - احل�شول على رئتني طبيعيتني. 
والنا�س  والقادة  امل�شاهري  من  فكثري  للخجل،  مدعاة  الربو  لي�س   

العاديني م�شابون بالربو، ويعي�شون حياًة طبيعيًة منتجًة.
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 كما ميكن الوقاية من الربو بالن�شبة اإىل االأطفال الذين يف عائلتهم 
من يعاين الربو اأو االإكزميا، فاإن جتنب التعر�س لدخان ال�شجائر، غبار 
املنازل، القطط، وال�شرا�شري، يحمي من حدوث اأعرا�س الربو املبكرة، 
وبالن�شبة اإىل الكبار فاإن جتنب املحر�شات للربو يخفف من نوبات الربو 

و�شدتها.

احذري النوم على الظهر

عند  ينفتح  الفم  الأن  الفموي؛  التنف�س  ي�شبب  الظهر  على  النوم   
الفم  من  والتنف�س  ال�شفلي.  الفك  ال�شرتخاء  الظهر،  على  اال�شتلقاء 
كما  ال�شتاء،  ف�شل  يف  والزكام  بالربد  االإ�شابات  لكرثة  �شاحبه  يعر�س 
ي�شبب جفاف اللثة ومن التهابها اجلفايف، وكذلك �شراع احلنك واللهاة 
الغطيط  فيكرث  التنف�س  جم��رى  ويعيقان  اخلي�شوم  فرجي  يعار�شان 
بي�شاء غري  بطبقة  ول�شانه مغطى  فمه  املتنف�س من  ي�شتيقظ  وال�شخري، 

اعتيادية اإىل جانب رائحة فم كريهة.

ا خطرية الإ�صاءة ليًل ت�صبب اأمرا�صً

 اأكدت درا�شة رو�شية، اأن ق�شاء الليل حتت االأ�شواء الكهربائية قد 
ي�شبب ا�شطرابات �شلوكية وال�شرطان، وتو�شل الباحثون اإىل اأن النتيجة 
من خالل درا�شة اآثار االإ�شاءة الليلية على ال�شحة واكت�شفوا اأن االإ�شاءة 
الذي مينع  ال� )1ي(  امليالتونني  تركيب هرمون  تعيق  الدائمة  ال�شاطعة 

ت�شكل النمو ال�شرطاين وتطوره.
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 واأ�شارت الدرا�شات اإىل اأن التلوث ال�شوئي اأ�شبح جزًءا ال يتجزاأ 
من احلياة املعا�شرة؛ فاالأ�شواء الكهربائية تتدفق على االأ�شخا�س الذين 
الطائرات  يف  اخلدمة  وطاقم  والطيارين  ليلية،  عمل  نوبات  يف  يعملون 
الذين كثرًيا ما ي�شطرون لالنتقال من منطقة زمنية اإىل اأخرى وغريهم. 
وال�شوء  والنهار،  الليل  بني  منتظم  تغري  اإيل  الب�شري  اجل�شم  ويحتاج 
والظالم حتى يعمل طبيعًيا، ففي الظالم تقوم الغدة ال�شنوبرية باإنتاج 
هرمون امليالتونني، لكن اأثر ال�شوء خالل �شاعات الليل مينع تركيب هذا 
الهرمون، وكلما زادت حدة ال�شوء يف الليل، كانت اإعاقتها لرتكيب هرمون 
امليالتونني اأ�شد قوة وبع�س النا�س خا�شة الن�شاء اأكرث ح�شا�شية لالإ�شاءة 
خماطراالإ�شابة  زيادة  يف  ال�شوئي  التلوث  ويت�شبب  غريهن،  من  الليلية 

ب�شرطان الثدي و�شرطان االأمعاء الغليظة عند الن�شاء.
النوم،  ا�شطرابات  اإىل  توؤدي  قد  املنتظمة  غري  االإ�شاءة  اأن  كما   
واالإ�شابة باأمرا�س معدية ومعوية واأمرا�س يف االأوعية الدموية، وقد تزيد 

من احتماالت االإ�شابة مبر�س ال�شكري.

اأ�صباب ت�صقق ال�صفاه

والذي  اللعاب  تفرز  والتي  الفم  بغ�شاء  الغدد  اإف��رازات  قلة   •
من  ن��وع  اأي  ح��دوث  ومينع  دائمة،  ب�شفة  ال�شفاه  ترطيب  على  ي�شاعد 

الت�شقق.
توؤثر على جلد  والتي  اأو احلريفة  املاحلة  االأطعمة  تناول  كرثة    •

ال�شفاه.
اجلاف. للهواء  • التعر�س 
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"ج". "د"،  "ب"،  مثل  الفيتامينات  من  عدد  •  نق�س 
الرقيق. جلدها  ونزع  ال�شفاه  على  الدائم  • الع�س 
والربودة. احلرارة  بني  امل�شتمر  للتقلب  • التعر�س 

والوهن. • الهزال 
الطفيلية. • االلتهابات 

الكلوي. الف�شل  • اأمرا�س 
الدم.  • فقر 

احذري القرنفل

م�شت�شفى  يف  اأج��ري��ت  التي  املخربية  التجارب  م��ن  ع��دد  ك�شف   
الريا�س، عن وجود مادة  االأبحاث يف  التخ�ش�شي ومركز  امللك في�شل 
بينما  الكبد،  يف  �شمية  وحدوث  االأن�شجة  اإتالف  يف  تت�شبب  القرنفل  يف 
يكرث ا�شتخدامه مع بع�س االأغذية ال�شعبية مثل االأرز واإ�شافته اإىل القهوة 
كبديل للهيل؛ نظًرا النخفا�س �شعره والنكهة املتميزة التي ي�شيفها عليها، 

باالإ�شافة اإىل بع�س اال�شتخدامات االأخرى.
 واأكد ا�شت�شاري ال�شموم وحتليل االأدوية واالأع�شاب، مدير املخترب 
في�شل  امللك  م�شت�شفى  يف  وراث��ًي��ا  املعدلة  واالأدوي���ة  لل�شموم  املرجعي 
القرنفل  مادة  على  امل�شت�شفى  اأجراها  التي  التحاليل  اأن  التخ�ش�شي، 
وتليفها  االأن�شجة  تهيج  يف  تت�شبب  التي  "يجنول"  م��ادة  وج��ود  اأثبتت 
اإذا مت تعاطيه بكميات كبرية وعلى فرتات طويلة، ويت�شبب يف  واإتالفها 
�شمية الكبد بفعل زيت "يجنول" املوجود بن�شبة )70%( على )85%( يف 
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احلبة الواحدة من القرنفل، م�شرًيا اإىل اأن االأمر يزداد خطورة يف حال 
تعاطيه من قبل يعاين اأ�شاًل م�شكالت الكبد، يف حني نفى وجود تاأثريات 
�شلبية نتيجة تعاطيه بن�شب قليلة ويف فرتات متفرقة �شمن البهارات اأو 

يف القهوة.
 وحذر من ا�شتخدامه بكرثة، خا�شة عندما يعمد كثري من النا�س 
اإىل و�شعه على ال�شن املتهيج، على الرغم من قدرته على تخدير االأمل، اإال 
اأنه قد يوؤدي اإىل تلف اأن�شجة اللثة اإذا ترك لفرتات طويلة دون اأن ي�شعر 

بذلك من ي�شتخدمه. 

الأطفال والأع�صاب الطبية

 من االأخطاء زيادة كمية االأع�شاب و�شرابها التي يتناولها ال�شخ�س 
العمر ي�شبح  التقدم يف  اأنه مع  اأما ال�شحيح فهو  العمر،  التقدم يف  مع 
ال�شخ�س اأكرث ح�شا�شية لنوع الطعام اأو الدواء اأو االأع�شاب التي يتناولها؛ 
االإ�شابة  لتفادي  يومًيا  بها  امل�شموح  االأع�شاب  كمية  تخفيف  يجب  ولذا 

باأعرا�س جانبية وم�شاكل �شحية.

حتذير: اأفلم العنف تق�صي على امل�صاعر

هت جمموعة بحثية اأمريكية حتذيًرا قوًيا من م�شاهدة االأطفال   وجَّ
الأفالم الفيديو العنيفة؛ ب�شبب تاأثريها ال�شار على م�شاعر االأطفال . 

بوالية  لل�شحة  الوطني  املعهد  يف  اأج��ري��ت  التي  الدرا�شة  واأك���دت 
والنظام  املخ  يف  حتدث  التي  التغيريات  درا�شة  اأن  االأمريكية،  مرييالند 
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الع�شبي لالأطفال يف اأثناء م�شاهدة م�شاهد العنف يف االأفالم ك�شفت عن 
ت�شرر مراكز االإح�شا�س وامل�شاعر يف املخ من هذه امل�شاهد. اأجرى باحثو 
املعهد بقيادة الربوفي�شور جوردن جرامان الدرا�شة على )22( ولدا ترتاوح 
عنف  مل�شاهد  تعري�شهم  يتم  كان  حيث  عاًما،  و17(   14( بني  اأعمارهم 

ق�شرية يف الوقت الذي تقوم فيه اأجهزة االأ�شعة بدرا�شة ن�شاط خمهم.
 يف الوقت نف�شه مت تو�شيل اأقطاب كهربائية باأ�شابع االأطفال لقيا�س 
التغري يف قدرة اأج�شامهم على تو�شيل الكهرباء يف اأثناء م�شاهدة اأفالم 
العنف. وبالفعل جاءت نتائج الدرا�شة مثرية للغاية، وهي اأنه "كلما �شاهد 
االأطفال واملراهقون اأفالم عنف اأ�شبحوا اأكرث بالدة واأقل ح�شا�شية، حتى 
جوردون  الربوفي�شور  يقول  ومعتدلة".  ب�شيطة  العنف  م�شاهد  كانت  اإن 
جرامان "وجدنا اأن االأوالد الذي �شاهدوا مزيًدا من اأفالم العنف طوال 

الوقت يعانون تدهور ن�شاط مراكز االإح�شا�س وامل�شاعر يف خمهم. 
 كما تدهورت قدرة النظام الع�شبي على نقل البيانات واالإ�شارات 
تو�شيل  على  اجللد  ق��درة  تراجع  وكذلك  بامل�شاعر،  اخلا�شة  الع�شبية 
هو  الدرا�شة  عنه  اأ�شفرت  ما  "اأهم  اأن  واأ�شاف  الكهربائية".  االإ�شارات 
اأن التعر�س الأفالم اأ�شد عنًفا يثبط ردود الفعل العاطفية على هذا العنف 
مب�شتويات  ي�شتمتعوا  لن  املراهقني  ه��وؤالء  ف��اإن  وبالتايل  الوقت،  مب��رور 
البحث  اإىل  الذي يدفعهم  االأمر  التي اعتادوا م�شاهدتها؛  العنف نف�شها 
عن اأفالم اأكرث عنًفا من اأجل اال�شتمتاع بها"، وهو ما ي�شبه حاالت اإدمان 
املخدرات عندما يعتاد ج�شم املدمن على كميات معينة منها فال يحدث 
التاأثري املرغوب لها ويلجاأ اإىل زيادة كميات املخدرات با�شتمرار من اأجل 

ا�شتح�شار ال�شعور الذي يبحث عنه.
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اأن  العنف عديدة، منها  اأفالم  اآثار م�شاهدة  اإن  الدرا�شة:  وتقول   
اأقل ح�شا�شية له واأكرث  اأفالم العنف �شيجعل املراهق  ا�شتمرار م�شاهدة 
ا�شتعداًدا لتقبل العنف ورمبا ممار�شته؛ نظًرا لرتاجع قدراته العاطفية 

ب�شكل عام".
 ياأتي ذلك فيما حتذر الدرا�شة من اأن منط احلياة الع�شرية يجعل 
االآباء اأكرث ت�شاهاًل مع بقاء االأطفال اأمام التلفزيون اأو الكمبيوتر مل�شاهدة 
الأن  عنف؛  م�شاهد  على  تنطوي  فيديو  األعاب  ممار�شة  اأو  العنف  اأفالم 
اإزعاجهم للوالدين، وهو منطق  ا�شتغراق االأطفال يف هذا ال�شلوك يقلل 

خطري بح�شب الدرا�شة.
االأط��ف��ال  تعر�س  م��ن  ب�����ش��رورة احل��د  االآب���اء  ال��درا���ش��ة  وتو�شي   
واملراهقني الأفالم العنف من خالل �شغل اأوقاتهم باأمور اأخرى واحلر�س 

على ق�شاء اأطول وقت معهم بعيًدا عن التلفاز واحلا�شب االآيل.

احذروا بع�ص الأع�صاب

"اإن   يقول اخلرباء يف وكالة االإ�شراف على االأدوي��ة يف بريطانيا: 
بع�س االأدوية الع�شبية ال�شينية التي تباع يف ال�شوق الربيطانية، حتتوي 
على مواد ومكونات حمظورة قانونًيا، وت�شكل خطًرا على ال�شحة العامة. 
ع�شبية  مادة  وهي  )اري�شتولوت�شيا(  تدعى  مادة  املواد  هذه  ومن   

�شمية توؤثر ب�شكل رئي�س على الكلى". 
 كما ك�شفت الوكالة الربيطانية عن وجود مواد �شمية ثقيلة مثل الزئبق 
والزرنيخ يف عدد من الو�شفات ال�شعبية، والحظت اأن تعاطي املن�شطات 
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خالل فرتة زمنية طويلة قد يكون له تاأثريات �شارة على ال�شحة. ويقول 
عن  االبتعاد  امل�شتهلك  على  "اإن  )بريكزيج(:  الربوف�شور  الوكالة  رئي�س 
ا�شتخدام اأية عالجات ال حتمل معها تف�شياًل كاماًل للمحتويات الداخلة 
اأن عدد خرباء طب االأع�شاب ال�شيني امل�شجلني يف  يف تركيبها. ويذكر 
بريطانية يبلغ نحو )600( ممار�س، يقدمون ما يقرب من مليون ا�شت�شارة 

طبية يف العام الواحد".
 ويعرتف رئي�س اجلمعية االأوروبية ملمار�شي طب االأع�شاب )مايكل 
"اإن  اأو تنظيم. ويقول:  القطاع ال يخ�شع الأية رقابة  اأن هذا  ماكنتاير(، 
باإمكان اأي �شخ�س االدعاء باأنه يفقه يف طب االأع�شاب، وهذا ما يعر�س 

النا�س للخداع والغ�س واال�شتغالل من املحتالني والدجالني".

العلج بالأع�صاب .. والعمليات اجلراحية

 حذر االأطباء من جامعة �شيكاغو من اأن العالج باالأع�شاب ميكن اأن 
يزيد خطورة العمليات اجلراحية.. ومن املحتمل اأن ت�شهم م�شتح�شرات 
تاأثريات  وتغيري  ال��دم،  تخرث  ومنع  القلب،  نب�شات  اإبطاء  يف  االأع�شاب 

التخدير.
 ومن امل�شتح�شرات الع�شبية التي در�شها العلماء )جينكو( و)نبتة 
�شكل  متوافرة على  وكلها م�شتح�شرات  و)الثوم( وغريها،  �شان جونز( 

اأقرا�س جاهزة. 
 ويقول الباحثون: اإنه رغم اأن هذه املواد ماأمونة بالن�شبة لالأ�شحاء، 

فاإنها ميكن اأن توؤثر على التخدير وال�شيطرة يف االأمل، و�شرعة ال�شفاء.
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يخ�شعون  الذين  املر�شى  ثلث  اإن  االأخ��رية:  االإح�شاءات  وتقول   
لعمليات جراحية ي�شتخدمون العالج باالأع�شاب، غري اأن معظم هوؤالء ال 
العملية  ي�شبق  الذي  التقييم  اأثناء  االأع�شاب يف  ا�شتخدام  يف�شحون عن 

اجلراحية. 
باملعلومات  يفعلون  ما  االأط��ب��اء  يعرف  ال  االأح��ي��ان  من  كثري  ويف   

املتوافرة لديهم حول االأع�شاب وتاأثريها. 
 وقد اأدركت اجلمعية االأمريكية الأطباء التخدير التاأثريات املحتملة 
لعالج االأع�شاب، وهي تقرتح توقف املر�شى عن تناول اأي عالج من هذا 

النوع قبل اأ�شبوعني من اإجراء العملية.

�صحفي اأمريكي يف�صح مطاعم الوجبات ال�صريعة

اإمرباطورية الوجبات ال�شريعة يف الواليات  اأمريكي   ف�شح �شحفي 
اإذ ك�شف النقاب يف كتاب  املتحدة، وعلى راأ�شها �شل�شلة مطاعم �شهرية؛ 
�شدر له عن زيادة �شرية ليلية الأحد م�شالخ اللحوم، �شاهد يف اأثناءها قذارة 
واإهمااًل وفو�شى دفعته هو واأ�شرته اإىل االمتناع عن تناول الوجبات ال�شريعة.
 واأورد ال�شحفي االأمريكي )اإيريك �شلو�شري( يف كتابه "الوجبات 
ال�شريعة" اأنه �شاهد الدماء تغمر اأحد امل�شالخ يف حني يقوم العمال بنحر 
قطعان من املا�شية واإفراغ اأح�شائها، وتقطيعها، وفرم )300( من املا�شية 

يف وقت واحد.
 واأكد الكاتب اأن )مئات املاليني من االأ�شخا�س ي�شتهلكون الوجبات 
ال�شريعة دون التفكري مبا حتتويها. ونادًرا ما يت�شاءلون كيف ي�شنع هذا 

الغذاء وما هي نتائجه على االأمة؟(.
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ال�شهود،  و�شهادات  بروايات  املوثق  كتابه  يف  "�شلو�شري"  وو�شف   
الوجبات  جتهيز  وم�شانع  االأمريكية  امل�شالخ  يف  املريعة  العمل  ظروف 
اأعمال  مب��زاول��ة  املهاجرين  من  كبرية  اأع���داد  ينهمك  حيث  ال�شريعة، 

م�شنية مقابل اأجور زهيدة.
 وياأتي الكتاب تاأكيًدا ملا جاء يف �شريط فيديو �شورة خفية تلفزيون 
الوجبات  مطاعم  الأح��د  مطبخ  يف  لعاملني  كاليفورنيا،  والي��ة  يف  حملي 
اأ�شابعهم ويعبثون  اأمريكا، وهم يعط�شون ويلعقون  ال�شهرية يف  ال�شريعة 

باأنوفهم، اأو يدخنون!
 ومن املعروف اأن املواطن االأمريكي ي�شتهلك نحو ثالثة �شندوت�شات 

من الهامربجر اأ�شبوعًيا.

الهامربجر .. عدو القلب

اأعطوا  متطوًعا   )20( على  اأ�شرتالية  يف  اأجريت  درا�شة  اأظهرت   
)50( جراًما من الدهون )تتاألف من �شطرية من الهامربجر باجلبنة + 
كوب من احلليب كامل الد�شم + كوب من االآي�س كرمي( وقورنوا ب�)20( 
اأعطوا غذاًء �شحًيا من اخلبز االأ�شمر واحلبوب واحلليب قليل  ا  �شخ�شً
اأن  الدرا�شة  اأظهرت  الدهون.  الد�شم، وحتتوي )6( جرامات فقط من 
االأوعية  ال�شرايني كان �شريًعا؛ فقد انخف�شت مرونة  الدهون على  تاأثري 
الدموية عند تناول الوجبات الد�شمة خالل ثالث �شاعات فقط مبقدار 

)25%( يف حني مل يحدث هذا التاأثري ال�شلبي عند املجموعة االأخرى.
)الكلية  جملة  يف  ن�شر  ال��ذي  بحثهم  نهاية  يف  الباحثون  واأك���د   
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االأمريكية لعلوم القلب( اأن اأطعمة الوجبات ال�شريعة تزيد خطر االإ�شابة 
مبر�س �شرايني القلب، وخا�شة عند االأ�شخا�س االأكرث ا�شتعداًدا لالإ�شابة. 

خطورة عربة الأطفال

 اأظهرت الدرا�شات، اأن الدراجة اأو  العربة التي يجل�س فيها االأطفال 
لتعلم  امل�شي غري مفيدة، بل اإنها توؤدي اإىل اإ�شعاف العظام، كما لوحظ اأن 
االأطفال الذين ي�شتخدمون امل�شايات ي�شريون على اأ�شابع االأرجل بداًل من 

القدمني عندما يبدوؤون امل�شي.
 يقول الدكتور خالد بن عبد اهلل املنيع :

 بع�س االأبحاث ت�شري اإىل اأن امل�شايات توؤخر م�شي االأطفال فخالل 
وكذلك  نف�شه،  على  االعتماد  و�شيلة  الطفل  لدى  يتولد  الطبيعي  امل�شي 
تنا�شق الع�شالت يف االأطراف ال�شفلى ملحاولة الوقوف والبدء يف التن�شيق 
لعملية اخلطوات االأوىل، اإ�شافة اإىل اأن الطفل يجد اأنه ال مفر من عملية 
اأو امل�شي، لكن يف حالة امل�شاية كل تلك  اأثناء الوقوف  موازنة ج�شمه يف 
االأمور واجلهد املطلوب من الطفل عمله تنعدم؛ فامل�شاية تقوم بذلك كله 
ن له الدعم الالزم لتوازنه وحلمل ثقله، اإ�شافة اإىل اأن الطفل  فهي توؤمنّ
يف امل�شاية يفقد مبداأ التوافق بني االإ�شارات القادمة من املخ اإىل االأقدام 

وال�شاقني، وهذا التوافق من اأهم العوامل الالزمة للم�شي. 
ا  اأي�شً امل�شايات  فاإن  االأطفال  لطب  االأمريكية  لالأكادميية  وتبًعا   
تقلل رغبة االأطفال يف امل�شي؛ الأنها متنحهم بدياًل اأ�شهل وتقوي االأجزاء 
املهمة  واالأرداف  ال�شاق  من  العلوية  االأج��زاء  بينما  ال�شاق،  من  ال�شفلية 

لعملية امل�شي ت�شبح اأ�شعف ن�شبًيا.
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اأمرا�ص الأنف

1- الزكام: يعرف الزكام بالنزلة الدماغية.
 من اأكرب اأ�شبابه تاأثري الربد على اجل�شم، وال �شيما برد االأطراف 
ال�شفلى، اأو ارتداد العرق، وال �شيما عرق الراأ�س، اأو �شب املاء البارد على 
الراأ�س، على خالف العادة، فتثقل اجلبهة، وت�شخن، وتن�شد اخليا�شيم، 

ويحدث عطا�س، و�شداع، وتر�شح باالأنف. 
 ور�شح االأنف دواوؤه االحرتا�س من التعر�س للربد واال�شتدفاء حتى 

يجيء العرق، وو�شع االأرجل يف املاء الذي فيه قليل من اخلردل.
واإن كان الزكام �شديًدا وجبت معاجلته مبعرفة الطبيب لئال ينقلب 

اإىل حمى.
2- الرعاف: وهو دم ي�شيل من اأنف ال�شبان الدمويني اأو ال�شيوخ. 

 و�شببه: تراكم الدم يف اخليا�شيم، اأو الراأ�س.
 وقد ين�شاأ من غيظ، اأو احتبا�س طمث، اأو نزيف با�شوري.

 فاإن كان خفيًفا اأفاد البدن، واأذهب اأمل الراأ�س. واإن كان غزيًرا، 
وكان من�شوؤه قروح االأنف وجب وقفه ومعاجلته بوا�شطة الطبيب. 

وجب  ا  اأي�شً غ��زي��ًرا  وك��ان  النخامي  الغ�شاء  من  اآت��ًي��ا  ك��ان  واإن   
اأو  قفاه،  على  اأو  امل�شاب  راأ�س  على  باردة  خرق  بو�شع  بوقفه  االعتناء 
واخلل،  املاء  وا�شتن�شاق  املخردل،  احلار  املاء  يف  قدميه  وو�شع  ظهره، 

اأو م�شحوق ال�شب.
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 فاإن مل يقف الدم وجب ا�شتح�شار الطبيب لي�شد االأنف واخليا�شيم 
بالو�شائط املعروفة، ومن الفوائد املجربة يف قطع الدم من االأنف م�شك 
االأنف بني االأ�شابع ورفع الذراعني اإىل فوق دقائق عدة؛ الأنه برفع الذراعني 

ينزل الدم اإىل القلب والرئتني، وال ي�شتطيع ال�شعود ثانية. 

اأمرا�ص الأذن

 االأذن: ع�شو �شريع التاأثر جتب العناية به جًدا، ولي�س اأح�شن مما 
ال�شيوان مما  ثنيات  باالإ�شبع وتنظيف  لنا من م�شحه  الو�شوء  �شرع يف 

يكون فيها من االأتربة.
 وال�شعور بطنني االأذن �شببه اأو�شاخ تراكمت داخلها.

اأو عظمية لتنظيفها، بل  اإدخال خ�شبية   يف هذه احلالة ال يح�شن 
ثم  اأي��ام،  ثالثة  اإىل  وي��رتك  ف��اًرا  احللو  اللوز  زيت  قليل من  فيها  يقطر 
حتقن باملاء الفاتر فتخرج االإفرازات املتجمدة التي كانت ال�شقة بغ�شاء 
الطبلة وب�شببها حدث ذلك الدوي املزعج، ولو عاجلها االإن�شان باالأج�شام 
ال�شلبة اأحدث يف ذلك الغ�شاء متزيًقا يوجب ال�شمم؛ الأنه �شريع التاأثر.

ودوي  �شديد  ب��اأمل  االإن�شان  في�شعر  التهاب  االأذن  يف  يحدث  وقد   
و�شداع.

 وقد ي�شحبه حمى، فاإن كان االلتهاب قا�شًرا على قناة االأذن، فاإنه 
غالًبا ينتهي بتقيح، في�شيل من االأذن �شديد اأو م�شل، ويثقل ال�شمع، اأو 

يفقد راأ�ًشا.
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 و�شببه تاأثري الربد على اجل�شم بعد العرق اأو وجود ج�شم غريب 
يف االأذن اأو التهاب يف املخ اأو انقطاع نزيف، اأو �شائل اعتيادي، اأو �شماع 
االأ�شوات ال�شديدة كاأ�شوات املدافع، اأو اأن ي�شرب �شاحبها عليها، وكل 
مدعي  من  غريه  يدريها  وال  ويعاجلها  الطبيب،  يعرفها  االأ�شباب  هذه 
الطب، فليحرت�س امل�شاب من ت�شليم نف�شه ملن ال يعرف منه طب، فاإن 

اأمرا�س االأذن ت�شتحق �شديد العناية خلطورتها.

)0)) اأ�صياء تدمر العقل فاحذريها

1- عدم تناول وجبة االإفطار:
 النا�س الذين ال يتناولون وجبة االإفطار �شوف ينخف�س معدل �شكر 
الدم لديهم. هذا يقود اإىل عدم و�شول غذاء كاف خلاليا املخ؛ مما يوؤدي 

اإىل انحاللها.
2- االإفراط يف تناول االأكل:

 االأكل الزائد ي�شبب ت�شلب �شرايني الدماغ؛ مما يوؤدي اإىل نق�س 
يف القوة الذهنية.

3- التدخني:
مر�س  اإىل  ي���وؤدي  ورمب��ا  امل��خ،  خاليا  انكما�س  التدخني  ي�شبب   

الزهامير.
4- كرثة تناول ال�شكريات:

 كرثة تناول ال�شكريات يعوق امت�شا�س الدماغ للربوتينات والغذاء؛ 
مما ي�شبب �شوء تغذية الدماغ، ورمبا يتعار�س مع منو املخ.
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5- تلوث الهواء:
 الدماغ هو اأكرب م�شتهلك لالأك�شجني يف اأج�شامنا. ا�شتن�شاق هواء 

ملوث يقلل دعم الدماغ باالأك�شجني؛ مما يقلل كفاءة الدماغ.
6- االأرق )قلة النوم(:

�شرعة موت  تزيد  االأرق  الراحة، كرثة  على  الدماغ  ي�شاعد  النوم   
خاليا الدماغ.

7- تغطية الراأ�س يف اأثناء النوم:
ويقلل  الكربون  اأك�شيد  ثاين  تركيز  يزيد  الراأ�س  تغطية  مع  النوم   

تركيز االأك�شجني؛ مما يوؤدي اإىل تاأثريات �شلبية على الدماغ.
8- القيام باأعمال يف اأثناء املر�س:

 العمل ال�شاق اأو الدرا�شة يف اأثناء املر�س تقلل من فعالية الدماغ، 
كما اأنها توؤدي اإىل تاأثريات �شلبية عليه. 

9- قلة حتفيز الدماغ على التفكري:
 التفكري هو اأف�شل طريقة لتمرين الدماغ؛ فقلة حتفيز الدماغ على 

التفكري توؤدي اإىل تقل�س اأو تلف خاليا الدماغ.
10- ندرة احلديث مع االآخرين:

 احلوار الفكري مع االآخرين ي�شاعد على ترقية فعالية الدماغ.
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تراجع �صاعات النوم يزيد الرغبة يف الطعام .. والن�صاء 
الأكرث تاأثًرا

 اكت�شف باحثون بجامعة كولومبيا اأن االأ�شخا�س اأ�شحاب االأوزان 
الطبيعية ياأكلون اأكرث عندما ينامون �شاعات اأقل.

ال��وزن  اأ�شحاب  من  و�شيدات  رج��ال  حالة  بتتبع  الباحثون  وق��ام   
اأيام مل ينعموا خاللها  الطبيعي، والحظوا عاداتهم الغذائية خالل �شتة 
�شوى باأربع �شاعات من النوم كل ليلة، تبعتها �شتة اأيام اأخرى مع زيادة 

�شاعات النوم لت�شع �شاعات يف املتو�شط.
 ويتاأثر النظام الغذائي الذي تتبعه ال�شيدات كثرًيا بنق�س النوم، 
فهن ياأكلن ما يقرب من )329( �شعًرا حرارًيا اأكرث يف اليوم اإذا مل ينعمن 
بنوم كاف، بينما يتناول الرجال )263( �شعًرا حرارًيا اإ�شافًيا يف املتو�شط 

لل�شبب نف�شه.
 ووجد الباحثون اأن االأ�شخا�س البالغني الذين ُيحرمون من �شاعات 
نوم طبيعية يتناولون نحو )300( �شعر حراري اأكرث يف اليوم عن متو�شط 
نوم  ب�شاعات  ينعمون  ممن  اأقرانهم  يتناولها  التي  احلرارية  ال�شعرات 

كافية.
 وثبت اأن معظم ال�شعرات احلرارية تاأتي من اأطعمة غنية بالدهون 
امل�شبعة، والتي قد ت�شكل م�شاكل ب�شبب جتمع الدهون يف منطقة اخل�شر.
للبدانة  االأ�شخا�س  ُيعر�س  النوم  اأن احلرمان من  الباحثون  واأكد   

ويزيد من خماطر االإ�شابة باأمرا�س االأوعية الدموية بالقلب.
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 حافظي على ن�صاطِك البدين 
للإبقاء على يقظتِك الذهنية

الدم يف كل جزء  تدفق  تن�شط  الريا�شية  التمرينات  اإن ممار�شة   
من اأجزاء اجل�شم، مبا يف ذلك املخ. اإن االإمداد املتوا�شل الثابت بالدم 
احلامل لالأك�شجني املتجدد اإىل املخ �شوف يجعلك اأكرث يقظة و�شوف يزيد 

من حدة تفكريِك. 

كيف تعززين قدراتِك العقلية؟

ممار�شة  يف  االنتظام  اأن  كاليفورنيا  يف  بجامعة  باحثون  اكت�شف   
غري  يفوق  نحو  على  الفعل  رد  وزمن  والتذكر  التفكري  يح�شن  الريا�شة 
الب�شيط  الن�شط  للم�شي  نظام  اتباع  اأن  يعني  للريا�شة. وهذا  املمار�شني 
ميكن اأن يح�شن من قدرتِك على الرتكيز ويزيد من �شرعتِك يف التفكري 

وينمي مهاراتِك التنظيمية وقدرتِك على االإجابة عن االأ�شئلة املعقدة.

ا�صتخدمي عقلِك واإل �صتفقدينه

اأ�شبه  ف��روع  طريق  عن  البع�س  بع�شها  مع  امل��خ  خاليا  تتوا�شل   
بالن�شيج ت�شمى بالزوائد املت�شجرة، فعندما تتعر�س اخلاليا للحفز تنمو 
الزوائد املت�شجرة ويت�شكل املزيد من نقاط اال�شتباك الع�شبي؛ مما يزيد 
على حت�شني  ذلك  ويعمل  بني اخلاليا،  تربط  التي  االت�شاالت  عدد  من 

الذاكرة وحدة االنتباه والقدرة على التعلم.
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اأف�شل الطرق لبناء املزيد من الروابط اجلديدة فهي  اأما اإحدى   
ا�شتخدام العقل.

 واإليِك بع�س االقرتاحات: اإما اأن تتعلمي لغة جديدة اأو حتلي الكلمات 
املتقاطعة اأو االأحجيات امل�شورة اأو حتفظي ال�شعر اأو تعملي بالتدري�س.

يتحدى  الذي  ال�شخ�س  اأن  الدرا�شات،  من  العديد  اأظهرت  وقد   
الوظائف  لفقد  عر�شة  اأق��ل  يكون  با�شتمرار  والعقلية  البدنية  قدراته 
االإدراكية يف اأواخر حياته، كما اأن ذلك قد يقلل من فر�س اإ�شابته مبر�س 

الزهامير عند ال�شيخوخة.

نامي جيًدا

 اإن النوم ال�شيئ ي�شر بالذاكرة والقدرة على التعلم، ويرى العلماء 
بالنوم  �شلة  ذا  يكون  قد  العمر  يف  بالتقدم  املرتبط  الذاكرة  �شعف  اأن 
ال�شيئ، ف�شاًل عن اأن الن�شيحة التقليدية التي تق�شي بوجوب اتباع جدول 
الغرفة جيًدا  تهوية  اأن حتر�شي على  ا  اأي�شً ال�شروري  للنوم، فمن  ثابت 
وتتجنبي اأو حتدي قدر االإمكان من كل املواد التي تعوق النوم املريح مثل 
الكافيني. هذا باالإ�شافة اإىل انتقاء املراتب املريحة والداعمة وممار�شة 

التمرينات الريا�شية بانتظام وتناول الغذاء ال�شحي. 
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املو�صوعة اجلغرافية

الإ�سالمية  الع�سور  بها  اعتنت  التي  العلوم  من  اجلغرافيا  علم  يعترب 
املا�سية، وما كان ذلك ليتم اإل ملعرفتهم التامة اأن هذا العلم من اأهم العلوم 

التي يجب األ تهمل كما هو حالها الآن يف الع�سر احلديث.
لأول  رمبــا  اأو  اأهملت  اأو  ن�سيت  تكون  قد  معلومات  نعيد  اأن  اأجــل   ومــن 
والــتــي  الــفــقــرة  هـــذه  ال�سخم  الــكــتــاب  لــهــذا  ن�سيف  اأن  اأحــبــبــنــا  ت�سمع؛   مـــرة 

اأ�سميناها بـ)املو�سوعة اجلغرافية(.
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 والتي هي عبارة عن معلومات متفرقة ومتنوعة عن موا�سيع ومعلومات 
اأهمية جغرافية، وكذلك ذكرنا طرًفا  عن البالد الإ�سالمية وما حتتويه من 
من جغرافيا العامل باأكمله، وتكلمنا عن الأر�ض والكون، و�سيًئا من الغرائب 

والعجائب والأ�سئلة اجلغرافية.
 لذا.. كان ول بد لنا يف منربنا ال�سباحي )الإذاعــة املدر�سية( اأن يكون 
نحاول  واأن  ن�ستطيع،  ما  بقدر  العلم  هذا  نهمل  واأل  ن�سيب،  اجلغرافيا  لعلم 

ا�ستخال�ض اأهم واأجد ما يطراأ عليه.
 كما ل اأن�سى باأن على معلمات مادة اجلغرافيا يف املدار�ض واجًبا كبرًيا يف 
جمال التوعية والتوجيه بهذا العلم العظيم، وكذلك ينبغي اأن يدرجن فقرات 

عن هذا العلم يف منرب الإذاعة املدر�سية، واأل يتكا�سلن اأو يتخاذلن عن ذلك.
 والآن، اأترككن مع الفقرة، لكن بعد اأن اأقول لُكن: اإن هذه الفقرة عبارة 
عن جمموعة من املوا�سيع ت�ستطيع م�سرفة الإذاعة اأو حتى الطالبات اختيار 

اأحد هذه املوا�سيع واإلقاءها عرب منرب الإذاعة بكل ي�سر و�سهولة.
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اأهم م�صايق العامل

1- قنـاة ال�صوي�س:
االأبي�س  البحر  وبني  االأحمر  البحر  بني  ت�شل  �شناعية  قناة  هي 
املتو�شط، ُحفرت باأمر من اخلديو �شعيد عام )1856م(، وبداأ احلفر فيها 
عام )1859م( باإ�شراف املهند�س الفرن�شي ديل�شب�س، وافتتحت للمالحة 
عام )1869م(، يبلغ طولها )161( كيلومرًتا، وعر�شها يبلغ يف ال�شمال 
)345( مرًتا وعر�س القاع )215( مرًتا، يف اجلنوب يبلغ عر�شها )280( 
مرًتا وعر�س القاع )195( مرًتا، وهي موقع مهم جًدا لل�شفن التجارية؛ 

اإذ اإنها نقطة و�شل بني اأوروبا واآ�شيا واإفريقيا.
ويعود تاريخ �شق هذه القناة الأول مرة اإىل زمن الفرعون �شن�شورت 
الثالث )1874 قبل امليالد(، وقد اأعيد افتتاحها مرات عدة، وكان اآخر 
من فتحها ال�شحابي اجلليل عمرو بن العا�س، ثم طم�شت بعد ذلك اإىل 

اأن جاء الع�شر احلديث، وافتتحت على ما هي عليه االآن.
 والأن قناة ال�شوي�س مهمة ولها طابع ا�شرتاتيجي قامت باحتاللها 
ا�شرتجاعها  والعرب  م�شر  وا�شتطاعت  وبريطانيا(  وفرن�شا  )اإ�شرائيل 

من اإ�شرائيل يف اأ�شرع املعارك �شنة )1973م(.
قناة  ت�شغيل  اإع���ادة  ث��م  االح��ت��الل،  خملفات  اإزال���ة  بعدها  ومت   
ال�شوي�س اأمام املالحة الدولية بعد توقف دام اأكرث من �شبع �شنوات من 

احتاللها.

www.alukah.net



972

حديقة الفقرات الثقافية

2- خليج العقبة:
 )160( ط��ول��ه  االأح��م��ر،  للبحر  ال�شرقية  ال�شمالية  ال���ذراع  ه��و 
اأق�شى  يف  كيلومرتات   )5( اإىل  كيلومرًتا   )14( من  وعر�شه  كيلومرًتا، 
�شماله، تقع عليه موانئ عدة، منه�ا: ميناء العقبة االأردين، واإيالت الذي 
تتبع مل�شر، ويف مدخل هذا اخلليج  مناطق مهمة  ومنه  الإ�شرائيل،  يتبع 
يوجد م�شيق تريان وجزيرة تريان التي تق�شم مدخل اخلليج اإىل مدخلني: 
لل�شفن،  مدخل من جهة �شيناء، وعر�شه )6( كم، ي�شتمل على ممرين 

ومدخل من جهة اململكة العربية ال�شعودية.

3- م�صيق الب�صفور:
هو م�شيق مهم ي�شل بني بحر مرمرة وبني البحر االأ�شود، وطوله )27( 
كم، وعمقه من )36( اإىل )122( مرًتا، وهو يف�شل بني تركيا االآ�شيوية، وتركيا 

االأوروبية، ويق�شم مدينة اإ�شطنبول اإىل ق�شمني: اآ�شيوي واأوروبي.

4 - م�صيق الدردنيل:
وهو م�شيق ي�شل بني بحر مرمرة وبني البحر االأبي�س املتو�شط يف 
جزئه امل�شمى بحر اإيجة، وطول هذا امل�شيق )28( كيلومرًتا، وعمقه من 

)54( اإىل )90( مرًتا.

5- م�صيق مـاجلن:
اأق�شى  يف  ويقع  ماجالن،  الرحالة  يد  على  امل�شيق  هذا  اكت�شف 
جنوب قارة اأمريكا اجلنوبية ويف�شلها عن جزر اأر�س النار، وي�شل هذا 

امل�شيق بني املحيطني االأطل�شي والهادي.
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6- م�صيق بريجن:
ال�شمايل وبني بريجن، ويف  املتجمد  امل�شيق بني املحيط  ي�شل هذا 

الوقت نف�شه يف�شل بني اآ�شيا واأمريكا ال�شمالية )بني رو�شيا واأمريكا(.

7- م�صيق ملقا:
ي�شل بني املحيط الهندي وبالد ال�شرق وبني جزيرة �شومطرة و�شبه 
جزيرة املاليو، فهو ي�شل بني املحيط الهندي والطرف اجلنوبي من بحر 

ال�شني اجلنوبي، وطوله )80( كيلومرًتا، وعر�شه )24( كيلومرًتا.

8- م�صيق دوفر:
ي�شل بني بحر ال�شمال وبني بحر املان�س )القنال االإجنيزي(؛ وهو 

يف�شل بني فرن�شا وبريطانيا، ويبلغ عر�شه )32( كيلومرًتا.

9- م�صيق هرمـز:
ي�شل بني خليج ُع�م�ان وبني اخلليج العربي، عر�شه )48( كيلومرًتا، 
وعمقه )85( مرًتا، وهو ذو اأهمية كبرية؛ اإذ اإن نفط اخلليج ي�شدر من 

ا. خالله، كما اأن حركة التجارة اخلليجية تتم من خالله اأي�شً

10- قناة كيل:
 )96( طولها  ال�شمال،  وبحر  البلطيق  بحر  بني  ت�شل  قناة  هي 
كيلومرًتا، وعر�شها )45( مرًتا فقط، وعمقها )14( مرًتا، وقد افتتحت 
ع�ام )1895م( لالأغرا�س احلربية، واالآن ت�شتخدم لالأغرا�س التجارية 

وال�شياحية.
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11- م�صيق باب املندب:
هو م�شيق ي�شل بني البحر االأحمر وبني املحيط الهندي، وتق�شمه 
اليمن وبني جزيرة ميون،  ال�شرقي بني  املمر  اإىل ممرين:  جزيرة ميون 
�شواحل  من  الغربي  واملمر  االأه��م،  املمر  وهو  كيلومرتات،   )5( وطوله 
كيلومرًتا   )16( وطوله  ميون  جزيرة  اإىل  وجيبوتي(  )اإريرتيا  اإفريقيا 
وعر�شه من )17( اإىل )25( كيلومرًتا، ويعترب م�شيق باب املندب املنفذ 

اإىل دول �شرق اآ�شيا وجنوب �شرق اآ�شيا واإفريقيا.

12- م�صيق جبل طارق:
كم،   )2( وعر�شها  كم   )6( طولها  �شخرية  كتلة  هو  طارق  جبل 
االأطل�شي  املحيط  بني  املدخل  فهو  بالغة؛  اأهمية  ذو  طارق  جبل  وم�شيق 
امل�شلم  القائد  ا�شم  من  ا�شمه  ا�شتق  وقد  املتو�شط،  االأبي�س  البحر  وبني 
طارق بن زياد، وهذا امل�شيق يخ�شع ل�شيطرة بريطانيا وطوله )30( كم، 

وعر�شه من )15( اإىل )25( كم، وعمقه )450( مرًتا.

البحار واملحيطات

 الق�شم االأكرب من امل�شطح املائي للكرة االأر�شية وتقدر م�شاحتها 
بثالثة اأ�شعاف الياب�شة وجميع املحيطات مت�شلة ببع�شها، ومن ال�شعوبة 

اأن حتدد نهاية حميط اأو بدايته، اأما عدد املحيطات فهي اأربعة:
اأمريكا، وتقدر   املحيط الهادي: يقع يف اجلهة الغربية من قارتي 
م�شاحته مب�شاحة جميع املحيطات جمتمعة، اأو يعترب ثلث م�شاحة الكرة 

االأر�شية.
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 املحيط االأطل�شي: يقع ما بني اأوروبا واإفريقيا من جهة الغرب حتى 
�شواحل القارة االأمريكية من ناحية ال�شرق ويعترب هذا املحيط يف املرتبة 

الثانية من حيث امل�شاحة وكان ي�شمى من قبل )بحر الظلمات(.
العرب  العرب ويرتبط ببحر  الهندي: يقع جنوب جزيرة   املحيط 

وجنوب غرب القارة الهندية. 
املحيط  االأجزاء من �شطح هذا  اأغلب  ال�شمايل:  املتجمد  املحيط   
والتي  اخلا�شة  كائناته  �شطحه  على  ويعي�س  ال�شنة  اأي��ام  طول  متجمدة 

يحتوي دمها على اأنزمي م�شادات التجمد.

لون مياه البحر

 تعتمد �شفافية اأو درجة لون مياه البحر على كمية ال�شوء ال�شاقطة، 
الدقيقة  العوالق  ولون  اإىل ذلك كمية  اإ�شافة  العمق،  ويعتمد على درجة 
اللون  اأو  االأخ�شر  اللون  هو  للبحر  الطبيعي  اللون  لكن  املاء،  يف  العالقة 
االأزرق، وهناك عوامل اأخرى ت�شاعد على تغيري لون البحر مثل ال�ُشحب 
ا نوع الروا�شب املوجودة على القاع تغري  التي جتعل لون البحر داكًنا، واأي�شً
ا يف حالة املياه غري العميقة، اأما اإذا كان لون البحر اأخ�شر  لونه، خ�شو�شً
اأو اأ�شفر اأو بنًيا؛ فهذه االألوان موؤ�شر على ثراء وغنى املنطقة بالكائنات 

البحرية.

اأق�صــام البحـــار

 البحار هي االأقرب للياب�شة، ومعظم البحار مرتبطة باملحيطات، 
لكن تق�شم البحار اإىل ثالثة اأق�شام:

www.alukah.net



976

حديقة الفقرات الثقافية

املحيطات  اأط��راف  على  تقع  التي  البحار  هي  الهام�شية:  البحار   
تتاأثر  البحار  وهذه  وا�شعة،  فتحات  طريق  عن  باملحيط  مت�شلة  وتكون 
كثرًيا ببيئة املحيط املجاور. مثال لهذه البحار بحر العرب - بحر ال�شمال 

- بحر اليابان – بحر الكاريبي.
وتت�شل  الياب�شة  يف  تتوغل  التي  البحار  هي  املتو�شطة:  البحار   
باملحيط عن طريق فتحات اأو م�شائق �شغرية، وتتاأثر هذه البحار بالياب�شة 
املحيطة بها، اأما االأمواج والتيارات يف هذه البحار فتكون اأ�شعف منها يف 

البحار الهام�شية.
 - االأحمر  البحر   - املتو�شط  االأبي�س  البحر  البحار:  لهذه  مثال 

اخلليج العربي - البحر االأ�شود.
جميع  من  الياب�شة  بها  حتيط  التي  البحار  هي  الداخلية:  البحار   

اجلهات مثال لهذه البحار البحر امليت - بحر قزوين - بحر اآرال.

الروؤية يف املياه

 اإذا كنت خارج املاء ممكن روؤية مر�شاة القارب حتى عمق )18( 
مرًتا يف حالة �شفاء البحر، اأما اإذا كنت يف املاء وترتدي نظارة الغو�س 
يف هذه احلالة �شوف تكون الروؤية اأكرث و�شوًحا بزيادة )25%(، و�شوف 
ترى االأ�شياء من حولك اأكرب حجًما واأقرب من الالزم، وهذا ما ي�شمى 
بظاهرة االنعكا�س الب�شري. وحتدث ب�شبب اأن كثافة املاء اأعلى من كثافة 

الهواء املوجود يف النظارة.
 واأقرب مثال لذلك كيفية روؤية قلم مغمور ن�شفه يف كاأ�س من املاء، 

اإن روؤية القلم املك�شور يف املاء ت�شمى ظاهرة االنعكا�س الب�شري.
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اأعمق نقطة يف بحار العامل

 اإن املعدل العام الأعماق املحيطات هو )4( كيلومرتات عمًقا، اأما 
اأعمق نقطة يف املحيط فهي )11( كيلومرًتا، على �شكل اأخدود اأو �شقوق 
ثم  خا�شة  ذبذبات  ير�شل  جهاز  بوا�شطة  االأعماق  قيا�س  يتم  عميقة. 
يقي�س ارتدادها، عند هذه النقطة يكون مقدار ال�شغط الواقع هو )1100 

كيلوجرام/�شم مربع(.
 ب�شفة عامة مل ي�شتطع االإن�شان حتى االآن اأن ي�شل اإىل قاع املحيط.

بحر ال�صمال

وهذا  االإ�شكندنافية،  وال��دول  بريطانيا  بني  ما  ال�شمال  بحر  يقع   
البحر معروف بخطورة املالحة واالإبحار فيه؛ وذلك ب�شبب حالة الطق�س 
ال�شعبة جًدا، حيث الرياح القوية واالأمطار وال�شباب طول اأيام ال�شنة، 
اأما التيارات الغريبة التي حتدث ب�شبب اأن تياًرا ياأتي من ال�شمال بارًدا 
من  الدافئ  اجلنوب  من  ياأتي  واآخر  ال�شمايل  املتجمد  املحيط  من  جًدا 
االأطل�شي؛ مما ي�شبب حدوث دوامات ب�شكل غري طبيعي. كل هذه العوامل 
اأ�شعب  ومن  اأب��ًدا  الهدوء  يعرف  ال  بحًرا هائًجا  ال�شمال  بحر  جتعل من 

واأخطر البحار يف العامل.
 وعلى الرغم من كل هذه املخاطر ال يزال هناك الكثري من ال�شيادين 
ا بع�س املن�شات البحرية لبع�س  الذين يبحرون ب�شكل يومي، وهناك اأي�شً
ال�شركات العاملة يف بحر ال�شمال منذ �شنة )1970م( يف جمال البرتول. 

ويعترب بحارة الدول االإ�شكندنافية اأف�شل بحارة يف العامل.

www.alukah.net
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البحر امليت

 تعد منطقة البحر امليت اأخف�س نقطة يف العامل، حيث تقدر ب�)400( 
مرت حتت م�شتوى �شطح البحر، طوله ال يزيد على )75( كيلومرًتا، اأما 

اأعر�س منطقة فيه فتقدر ب�)15( كيلومرًتا.
 درجة ملوحته عالية جًدا تقدر ن�شبتها ب�)30%(، وهي ثاين اأعلى 
ن�شبة ملوحة يف بحار العامل، على الرغم من اأن نهر االأردن الذي ي�شب 
اأو  احلية  الكائنات  اأو  االأ�شماك  فيه  تعي�س  ال  لكن  عذبة(،  )مياًها  فيه 
النباتات ب�شبب ملوحته العالية، البحر امليت غني جًدا باالأمالح املعدنية 
اجللدية،  االأمرا�س  بع�س  عالج  من  الكثري  يف  ومفيد  الفو�شفات،  مثل 
اإ�شافة اإىل اأن ال�شباحة فيه ال حتتاج اإىل تعلم؛ الأن كثافة مياهه العالية 

جتعل ال�شخ�س طافًيا وال ينزل اإىل اأ�شفل )يغط�س(
 وتعد منطقة البحر امليت منطقة دافئة، حتى يف عز اأيام ال�شتاء القار�شة.

البحر الأحمر

قناة  فتح  بعد  ا�شرتاتيجًيا وجتارًيا  االأحمر  البحر  اأهمية  ازدادت   
ال�شوي�س، اأما ال�شبب احلقيقي الذي �شمي من اأجله بالبحر االأحمر فهو 
تواجد - اأحياًنا - ج�شيمات لكائنات حية �شغرية جًدا قريبة من �شطح 

البحر يف اأثناء النهار ذات لون قريب من اللون االأحمر.
ويعترب  القلزم،  ببحر  ال�شابق  يف  ي�شمى  االأحمر  البحر  كان  وقد   
البحر االأحمر اأف�شل موقع للغط�س يف العامل اأجمع، ويوجد به عدد كبري 
ومتنوع من خمتلف االأ�شماك والكائنات البحرية وال�شعاب املرجانية التي 
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تك�شو جانبيه الغربي وال�شرقي؛ مما جتعله من البحار القليلة املميزة يف 
ب�شبب  وال�شفن  القوارب  على  جًدا  خِطًرا  االأحمر  البحر  ويعترب  العامل، 

كرثة ال�شعاب املرجانية وقربها من ال�شطح.
 ومن مميزات البحر االأحمر اأن )20%( من كائناته لي�شت موجودة 

يف اأي بحر اآخر يف العامل.
 كما يوجد عدد قليل من حيوان الفقمة، ويطلق علية ا�شم )عرو�س 
لتتغذى  ليال  ال�شواطئ  اإىل  وتنتقل  املاء،  وتق�شي كل حياتها يف  البحر( 
على الطحالب، و�شميت ب�)عرو�س البحر( الأنها تر�شع �شغريها بطريقة 
�شبيهة بطريقة اإر�شاع املراأة لوليدها، وكذلك عدد فقرات الهيكل العظمي 

لعرو�س البحر م�شاٍو لعدد فقرات الهيكل العظمي لالإن�شان.
 طول البحر احلمر ي�شل اإىل )1900( كيلومرت، اأما اأعر�س نقطة 
اأق�شى عمق �شجل به تقريًبا )2000(  اأما  اإىل )350( كيلومرًتا،  ت�شل 
من  ال�شوي�س  قناة  طريق  عن  املتو�شط  االأبي�س  بالبحر  ويرتبط  م��رت، 
ال�شمال، ويرتبط بخليج عدن عن طريق م�شيق باب املندب من اجلنوب.
اأكرث البحار ملوحة، حيث ت�شل ن�شبتها   البحر االأحمر يعترب من 
اإىل )5%( تقريًبا؛ ب�شبب حرارته العالية التي تقوم بعملية تبخري كميات 
وطبيعة  الكبري  عمقه  ب�شبب  يالحظ  بالكاد  واجل��زر  امل��د  منه،  كبرية 
اأو  ال�شمالية  بالرياح  ال�شيف  االأحمر يف ف�شل  البحر  يتميز  جغرافيته. 
الهندي،  املحيط  اإىل  املياه  خروج  على  تعمل  الرياح،  هذه  غربي  �شمال 

وتتميز هذه املياه بدرجة ملوحة عالية وحرارة دافئة.
 اأما يف ف�شل ال�شتاء، فتعمل الرياح اجلنوبية اأو اجلنوبية �شرقية 
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ي�شاعد على جتديد مياه  واأكرث برودة؛ مما  اأقل ملوحة  على دخول مياه 
البحر االأحمر با�شتمرار.

النقط  هذه  مياهه،  �شطح  على  اللون  بي�شاء  نقط  تنت�شر  عندما 
البي�شاء ناجتة من انك�شار روؤو�س االأمواج ب�شبب تالطم االأمواج ببع�س 
�شوف  االأحمر  البحر  حالة  اأن  نعرف  احلالة  هذه  يف  الرياح،  قوة  بفعل 

تكون خطرة يف حالة االإبحار بالقوارب اأو الغو�س.

اخلليج العربي

اأهم بحار العامل؛ الحتوائه على الزيت   يعترب اخلليج العربي من 
اخلام و الغاز الطبيعي �شواء كانت يف البحر اأم على �شواحله. حامالت 

البرتول حتمل الزيت اخلام من اخلليج العربي اإىل كل اأنحاء املعمورة.
 من بداية اخلليج العربي من �شط العرب اإىل م�شيق هرمز يقدر 
مب�شافة )970( كيلومرًتا، تغلب على ت�شكيل القاع بالرمال، مياهه �شحلة 
اخلليج  مياه  م��رًتا،  ب���)90(  يقدر  عمق  اأق�شى  حيث  عميقة(،  )لي�شت 
العربي �شاخنة وتياراته قوية جًدا، يف اأثناء املدنّ فاإن املياه تغطي م�شاحات 

كبرية من االأرا�شي.
 اأما اأف�شل اأماكن الغط�س باخلليج العربي، فهي منطقة قريبة من 
مدينة اجلبيل ال�شعودية، وهذه املنطقة بها نظام بيئي فريد من نوعه على 
ال�شعاب  هذه  تكون  ويعترب  املرجانية،  ال�شعاب  من  جزر  جمموعة  �شكل 

لغًزا حري العلماء.
العالية  احل��رارة  ب�شبب  فعالية؛  العربي  اخلليج  مياه  ملوحة  اأم��ا   
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على الرغم من املياه احللوة التي ت�شب فيه من نهر دجلة والفرات، لكن 
كمية التبخري اأكرب من ذلك. يتميز �شاحل اخلليج العربي )الغربي( منه 
ت�شبه  اإيران بال�شخور، كما  اأما �شاحله )ال�شرقي( من ناحية  بالرمال، 
اخلليج  مييز  لكن  االأحمر،  البحر  يف  مثيالتها  العربي  اخلليج  كائنات 
اإىل  توؤدي  وقد  جًدا،  وخطرة  موؤملة  ل�شعة  له  الذي  البحر  قنديل  العربي 

الوفاة )عالج هذه الل�شعات بامل�شح باأي حام�س مثل الليمون اأو اخلل(.
اأثناء حرب العراق   وقد تعر�س اخلليج العربي للتلوث بالنفط يف 
�شنة  الثانية  اأثناء حرب اخلليج  تكررت يف  ثم  �شنة )1983م(،  واإي��ران 
العربي  اخلليج  يزال  وال  كبرية،  بيئية  كارثة  اإىل  اأدى  مما  )1991م(؛ 

يتعر�س لعملية التلوث ب�شبب ت�شغيل ناقالت البرتول اليومية.

البحر الأ�صود

 يقع البحر االأ�شود بني قارتي اأوروبا واآ�شيا، اأما الدول التي تطل عليه 
فهي: تركيا ورو�شيا، واأوكرانيا، ورومانيا، وبلغاريا، وجورجيا. يرتفع البحر 
االأ�شود عن �شطح م�شتوى بحار العامل باأكرث من )100( مرت؛ لذلك حتتوي 
الطبقة العليا من مياهه على مقدار واٍف من االأوك�شجني مذاًبا فيه؛ مما 
يجعله يحوي ثروة غنية من الكائنات ال�شمكية. ومن اأهم ما يعي�س يف مياهه 

�شمك )احلف�س( الذي ي�شتخرج منه الكفيار الغايل الثمن.
اأما الطبقات ال�شفلي من مياه البحر االأ�شود فتحتوي على معدل   
و�شمي  اأعماقه،  يف  احلياة  تنعدم  لذلك  الهيدروجني؛  كربيتيد  من  عاٍل 
بالبحر االأ�شود الأن �شواطئه تتميز برمال داكنة اللون وهي مفيدة لعالج 
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اأق�شى  اأما  ب���)460000( كم مربع،  االأمرا�س اجللدية. وتقدر م�شاحته 
عمق فيقدر ب�)2200( مرت.

معلومات جغرافية عن الكون

 منذ اأقدم االأزمنة والنا�س يتطلعون نحو ال�شماوات بده�شة وذهول، 
الفلك، اتخذوها مقيا�ًشا  وعندما عرفوا حتركات االأج�شام املنتظمة يف 

للزمن واأ�شا�ًشا للتقومي.
 فالفلكيون ال يقي�شون امل�شافات بالكيلومرتات، بل بال�شنني ال�شوئية، 
وال�شنة ال�شوئية هي امل�شافة التي يجتازها ال�شوء يف �شنة وت�شاوي نحو 

)9( ماليني مليون كيلومرت. 
اأكرث من  يبعد عنا  القريب،  الظلمان  وهو  لل�شم�س،  واأق��رب جنم   
�شنة   )650( نحو  عنا  فيبعد  االإوزة  ذنب  جنم  اأما  �شوئية،  �شنني   )4(

�شوئية.
 وهناك جنوم اأكرب كثرًيا من غريها، وال�شوء الذي تطلقه النجوم 

خمتلف االألوان.
 اأهم جنم بالن�شبة لنا هو ال�شم�س، وهي تطلق �شوًءا اأ�شفر، وتبدو كبرية 

لنا ن�شبًيا، مع اأنها يف الواقع اأ�شغر كثرًيا واأقل اإ�شراًقا من جنوم اأخرى.
 على الرغم من اأن النجوم بعيدة جًدا بع�شها عن بع�س، فاإنها تقع 

يف جمتمعات تدعى جمرات.
 اأما جمرتنا فهي واحدة من اآالف ماليني املجرات، وكلها تختلف 

�شكاًل وحجًما.
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الأر�ص

 تكونت االأر�س منذ اأكرث من اأربعة اآالف مليون �شنة، وكانت ملتهبة 
جًدا.

 منذ نحو )200( مليون �شنة انق�شمت هذه الكتلة من الياب�شة ببطء: 
القارات  منهما  فتكونت  تدريجًيا،  القطعتان  انق�شمت  ثم  قطعتني،  اإىل 
ال�شت املعروفة اليوم. وعرب ماليني ال�شنني تغري �شطح االأر�س كثرًيا وال 
يزال يتغري، فظهرت �شال�شل اجلبال واالأنهار وال�شحاري، وغري ذلك من 
املعامل اجلغرافية. والتغريات يف باطن االأر�س قليلة باملقارنة مع التغريات 
يف �شطحها. وامل�شافة من �شطح االأر�س اإىل مركزها تبلغ نحو )6400( 

كيلومرت. وهناك طبقات عدة خمتلفة الرتكيب بني ال�شطح واملركز.
اأو اهتزازات   وحتدث الهزات االأر�شية )الزلزال( بفعل حتركات 
وحتركه،  االأر���س  �شطح  ارجت��اف  وت�شبب  االأر���س،  ق�شرة  يف  مت�شل�شلة 

وتدعى االهتزازات اأمواًجا �شدمية اأو اأمواًجا زلزالية.
 الهزات االأر�شية يف الع�شر احلا�شر اأقل عنًفا و�شدة من الهزات قدمًيا.
 حتدث الرباكني نتيجة ل�شقوق اأو �شدوع �شطح االأر�س تن�شق منها 
ال�شهارة من  تقذف هذه  وعندما  االأر���س،  ق�شرة  �شهارة �شخرية عرب 
بركان تدعى حمًما بركانية اأو البة وحتوي هذه احلمم رماًدا حاًرا وقطع 

�شخور وبحاًرا.
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دورة الأر�ص اليومية

ثانية،  �شاعة )56(  بدورة حول حمورها كل )13(  االأر���س  تقوم   
وذلك من االجتاه الغربي اإىل االجتاه ال�شرقي مب�شافة نحو )5.1( كم 

يف الثانية.
�شطح  على  موجود  هو  ما  كل  جانب  اإىل  اجل��وي  املحيط  وي�شهم   
هذا  حركة  اإدراك  علينا  ي�شعب  فاإنه  ولذلك  احلركة؛  هذه  يف  االأر���س 

الدوران اأو االإح�شا�س با�شتمراريته.
 بف�شل حركات دوران االأر�س متر كل نقط الكرة االأر�شية بالتعاقب 
ت�شل  ال�شباح  ويف  املظلم،  الكرة  ن�شف  اإىل  امل�شيء  الكرة  ن�شف  من 
االأ�شعة ال�شم�شية اإىل االأر�س مغطية كل �شطحها، لكنها �شعيفة احلرارة 
ال تدفئ اإال قلياًل، ويف الزوال ال�شم�س تلمع وهي عالية وتكون اأ�شعتها قوية، 
الليل  يف  نورها،  ويت�شاءل  االأفق  وراء  وتختفي  ال�شم�س  تغيب  امل�شاء  يف 
ت�شيء اأ�شعة ال�شم�س ن�شف الكرة املعاك�س للن�شف الذي كنا موجودين 

فيه يف اأثناء النهار.
هي  ال�شماوية  للقبة  الظاهرية  احلركة  اأن  كذلك  الوا�شح  ومن   
 – تعاقب  االأر�شية  ال��دورة  نتائج  اأهم  اأن من  اإال  االأر���س،  دوران  نتيجة 

النهار - والليل اأو �شاعات ال�شوء و�شاعات الظالم.
 فاإن كل نقط الكرة االأر�شية توجد خالل اليوم الواحد يف الن�شف 
امل�شيء، ثم يف الن�شف املظلم بالتتابع، فتكون �شاعات ال�شوء هي النهار 

و�شاعات الظالم هي الليل، والنهار والليل هما مكونا اليوم الواحد.
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 القوة اجلاذبة لالأج�شام ت�شمى اجلاذبية االأر�شية، وهي القوة التي 
ت�شد جميع االأج�شام اإىل �شطح االأر�س، وتوؤدي بالتايل اإىل اأن يكون لها 

وزن.
االأر�س،  اجل�شم عن  بابتعاد  تتناق�س  االأر�شية  اجلاذبية  قوة  اإن   
فال�شخ�س يف طائرة اأو منطاد عال ال يزن بقدر ما يزن على االأر�س؛ الأن 

�شدة اجلاذبية له تكون اأ�شعف.
 يالحظ رواد الف�شاء اأن �شدة اجلاذبية االأر�شية ت�شعف تدريجًيا 

بارتفاعهم يف الف�شاء.
 يعود ال�شبب يف ذلك جزئًيا اإىل قلة تاأثري اجلاذبية االأر�شية عليهم 

لبعدهم عن االأر�س.
 عندما تنطلق مركبة ف�شائية من االأر�س اإىل القمر تخرج تدريجًيا 
من جمال جاذبية االأر�س لتدخل جاذبية القمر، حيث اجلاذبية اأ�شعف 

بنحو )6( مرات.
ا بعاملني اأ�شا�شيني، هما حجم اجل�شم   ويتعلق وزن االأج�شام اأي�شً

ونوع املادة التي يتاألف منها.

جو الأر�ص

ام��ت��داًدا يف  وترتفع  ب��االأر���س،  غاز حتيط  اجلو من طبقة  يتاألف   
اإىل م�شافة )800( كيلومرت، لكن معظم هواء اجلو يقع �شمن  الف�شاء 
باجلاذبية،  اإليها  ت�شده  التي  االأر���س  �شطح  فوق  كيلومرًتا   )16( نطاق 
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ال  االرتفاع؛ حتى  مع  تدريجًيا  امل�شتوى  هذا  فوق  الغاز  مقدار  ويتناق�س 
يبقى اإال القليل، حيث يبداأ الف�شاء اخلارجي.

اأدواًرا حيوية يف حماية االأر���س من �شدة احلر   يوؤدي جو االأر���س 
والربد ومن االإ�شعاعات امل�شرة التي تاأتي من ال�شم�س، وهو يخزن ويحمل 
الرئي�س من  النيرتوجني اجلزء  يوؤلف  للحياة.  ال�شرورية  والغازات  املاء 
يليه االأك�شجني ومعهما مقادير �شئيلة من االأرغون وثاين  حجم الهواء، 

اأك�شيد الكربون و�شواهما.
 ويوجد الغبار يف اجلو ب�شكل ج�شيمات �شغرية جًدا، وتتجمع دقائق 

بخار املاء حول هذه اجل�شيمات لتكون قطرات املطر.
 اإن طبقة الهواء القريبة من �شطح االأر�س تكون اأ�شخن من الهواء 
اأكرث مما  االأر�س  امل�شعة من  الأنها ت�شخن باحلرارة  العليا؛  يف الطبقات 

ت�شخن باأ�شعة ال�شم�س مبا�شرة.
ويختلف ال�شغط اجلوي بني مكان واآخر، وكذلك على االرتفاعات 
املختلفة، وهذا ي�شبب الرياح التي تندفع من مناطق ال�شغط العايل اإىل 
االأ�شقاع  فوق  عالًيا  العايل  ال�شغط  وين�شاأ  املنخف�س،  ال�شغط  مناطق 

الباردة، وال�شغط املنخف�س فوق املناطق احلارة.

القمر

 القمر اأقرب جار لنا يف الف�شاء واأول جرم ف�شائي يزوره االإن�شان، 
يبلغ معدل بعد القمر يف مداره حول االأر�س )384000( كيلومرت، وهي 

م�شافة �شئيلة فلكًيا.
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املدة نف�شها  القمر دورة يف فلكه، ويف  يوًما يكمل   يف مدى )27( 
يكمل دورة على حموره؛ لذلك يظل الوجه نف�شه منه يف مواجهة االأر�س 

دائًما.
 والقمر غري منري بذاته، وهو ي�شرق لياًل بف�شل ما يعك�شه من �شوء 
ال�شم�س. وعندما يقع القمر بني االأر�س وال�شم�س ال نتمكن من م�شاهدته، 
لكن عندما ينتقل يف مداره، يبدو اأنه يكرب ويتغري �شكله؛ الأن ال�شم�س تنري 
املزيد منه تدريجًيا حتى ي�شبح بدًرا، ثم ياأخذ بالتناق�س حتى يختفي 
الكامل  البدر  والقمر  القمر،  اأوجه  املختلفة  االأ�شكال  تلك  وتدعى  ثانية. 

اال�شتدارة هو اأحد الوجوه، ويتكرر اأوجه القمر كل )29( يوًما.
 والثابت اأنه ال يوجد على القمر ماء اأو هواء، ولي�س باإمكان اإن�شان 

العي�س هناك اإال اإذا حمل معه حاجته من الهواء.
اإىل  لل�شم�س  املواجه  احل��رارة يف اجلانب  درجة  ترتفع  النهار   يف 
)100( درجة مئوية، بينما تهبط يف الليل اإىل )155( درجة مئوية حتت 
يوًما   )14( منهما  كل  ويدوم  القمر  يف  والنهار  الليل  ويت�شاوى  ال�شفر، 

اأر�شًيا.
بالبحار  ويحيط  للغاية  ووع���ر  �شخري  فهو  القمر  �شطح  اأم���ا   

)ال�شهول( غالًبا جبال عالية جًدا.
يرتاوح  الربكانية  الفوهات  من  اآالف  القمر  �شطح  على  وينت�شر   

حجمها بني فجوات �شغرية و�شهول وا�شعة حتيط بها �شال�شل جبال.
 والقمر اأ�شغر من االأر�س؛ اإذ يبلغ قطر )3476( كيلومرًتا )اأكرب 

قلياًل من 4/1 قطر االأر�س(، وهو اأخف منها بنحو )81( مرة.
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اأثناء دورته  االأر���س يف  توؤثر يف بحار  قوية  فالقمر ذو قوة جذب   
حولها، و�شدة اجلاذبية ت�شبب ظاهرة املد واجلزر اليومية.

الكواكب ال�صيارة

 تدور ت�شعة كواكب �شيارة حول ال�شم�س يف االجتاه نف�شه، واأقرب 
فاملريخ  االأر���س،  ثم  الزهرة  ويليه  ال�شم�س هو عطارد،  �شيار من  كوكب 
علماء  ع��رف  وق��د  بلوتو.  واأخ���رًيا  فنبتون،  فاأورانو�س  فزحل  فامل�شرتي 
اإال  نبتون  يكت�شف  ومل  االأوىل  ال�شتة  الكواكب  االأقدمون  والعرب  اليونان 

عام )1846م( وبلوتو عام )1930م( ب�شبب بعدهما الكبري.
امل�شرتي  اأما  االأحجام،  متقاربة  وبلوتو  االأوىل  االأربعة  والكواكب   
درجة  اأم��ا  الكبرية،  الكواكب  وتدعى  بكثري  اأك��رب  فاإنها  ونيبتون  وزح��ل 
احلرارة على �شطح الكوكب فاإنها تتوقف على بعده من ال�شم�س، فالكواكب 
الكبرية وبلوتو �شديدة الربودة، اأما عطارد فت�شل درجة حرارة اجلانب 
الذي يواجه ال�شم�س منه يف اأثناء الدوران )400( درجة مئوية وتكون يف 
اأمرين،  اإىل  الفرق يف درجة احلرارة  ويعود  بكثري،  اأبرد  االآخر  اجلانب 
واالآخر  اأر�شًيا(  يوًما   59 ي�شاوي  عطارد  )يوم  عطارد  دورة  بطء  اأولها 

انعدام اجلو.
 وملعظم الكواكب ال�شيارة اأج�شام اأ�شغر تدور حولها تدعى اأقماًرا 
اأو توابع. فالقمر هو تابع االأر�س، وللم�شرتي ولزحل والأورانو�س عدد اأكرب 

من االأقمار.
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الكواكب هي حلقات زحل، وهي نطاقات م�شطحة  واأغرب معامل   
موؤلفة من اأج�شام �شغرية رمبا كانت من اجلليد اأو من فتات قمر تناثرت 

اأجزاوؤه.
ا من اأفراد النظام ال�شم�شي، وهي قطع كبرية من   والكويكبات اأي�شً

ال�شخر تدور حول ال�شم�س، وعلى االأخ�س بني مداري املريخ وامل�شرتي.

التوزيع ال�صكاين يف الوطن العربي

العربي  ة من اخلليج  العربي على )22( دولة ممتدنّ الوطن  يتوزع   
مليون  ب�)14(  رت  قدنّ كاملة  مب�شاحة  غرًبا  االأطل�شي  املحي�ط  اإىل  �شرًقا 
العربية،  الدول  اأع�شاء يف جامعة  العربية  الدول  كيلومرت مربع. وجميع 

وميكن توزيع دول الوطن العربي جغرافًيا اإىل اأربع جمموعات، هي:
ال�����ش��ودان،  م�شر،  وي�شم:  االإف��ري��ق��ي،  وال��ق��رن  النيل  وادي   -1

ال�شومال، جزر القمر، جيبوتي.
امل��غ��رب،  اجل��زائ��ر،  ت��ون�����س،  ليبيا،  وي�����ش��م:  اإف��ري��ق��ي��ا،  �شمال   �2

وموريتانيا.
لبنان،  االأردن،  �شوريا،  ال��ع��راق،  وي�شم:  اخل�شيب،  الهالل   -3

واالأرا�شي الفل�شطينية املحتلنّة.
اململكة   : وت�شم  العربي،  اخلليج  ودول  العربينّة  اجلزيرة  �شبه   -4
قط�ر،  املتحدة،  نّة  العربي� االإم��ارات  عم�ان،  اليمن،  ال�شعودية،  العربية 

البحري�ن، والك�ويت.
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الرثوة املائية يف الوطن العربي

 الوطن العربي غني برثواته املائية املتعددة ذات القيمة االقت�شادية 
الكبرية؛ نظًرا لطول �شواحله وتعدد بحاره وبحرياته، وكرثة جماريه املائية 
العذبة وم�شتنقعاته. وقد عرف العربي معظم هذه الرثوات فا�شتغلها منذ 

اأقدم الع�شور واتخذ منها غذاءه وزينته.
 اأما عن الغذاء، فمن املعروف اأن �شكان ال�شواحل من العرب اأمكنهم 
�شيد االأ�شماك البحرية منذ القدم واالعتماد عليها كغذاء رئي�س، كذلك 
فعل �شكان اأودية االأنهار و�شواطئ البحريات. اأما عن الدواء فقد اأمكن 
ا�شتخرجوا  كما  املائية  االأحياء  بع�س  كبد  من  الزيوت  ا�شتخراج  العرب 
عن  اأما  العربي.  البحر  يف  تعي�س  التي  االأوال  من  نوع  معدة  من  العنرب 
واملرجان  العربي  اخلليج  مياه  من  اللوؤلوؤ  ا�شتخراج  اأمكنهم  فقد  الزينة 
ا�شتخراج  اأمكنهم  كما  االأحمر،  البحر  مياه  من  البحرية  واالأ���ش��داف 
االإ�شفنج من مياه البحر املتو�شط، وامللح من املالحات املنت�شرة اإىل طول 

ال�شواحل العربية.
 والواقع اأن املياه العربية حتتوي ثروات �شخمة متعددة اأمكن للعرب 
ا�شتغالل بع�شها يف املا�شي، وال يزال اأغلبها ينتظر اال�شتغالل الالئق حتى 
االأ�شماك  بدائية،  ب�شورة  لكن  امل�شتغلة،  العنا�شر  فمن  احلا�شر.  وقتنا 
والكابوريا(  )اجلمربي  والق�شريات  امل��الح��ات،  من  وامللح  واالإ�شفنج 
واالأ�شداف واللوؤلوؤ، واالأمالح املعدنية، والطيور املائية، واملزارع ال�شمكية، 
فاأهمها  بعد  ت�شتغل  مل  التي  العنا�شر  اأما  البحر.  ماء  من  العذب  واملاء 
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الطحالب البحرية، والزيوت ال�شمكية، ودقيق ال�شمك، والنباتات املائية 
من البحريات.

الرثوة ال�صمكية يف الوطن العربي

 ت�شكل االأ�شماك اأهم موارد الرثوة املائية يف الوطن العربي واأو�شعها 
بروتيني  بغذاء  الوطن  �شكان هذا  الأنها متد  ا�شتغالاًل؛  واأكرثها  انت�شاًرا 
اأ�شا�شي يحميهم من اأمرا�س �شوء التغذية، ويعو�س النق�س الوا�شح يف 
الرثوة الزراعية اأو احليوانية عند بع�س االأقطار العربية، كما اأن ازدياد 
اأهمها  اإىل ازدهار م�شروعات الت�شنيع، التي من  االإنتاج ال�شمكي يدعو 
وال�شحوم  الزيوت  ا�شتخراج  و�شناعة  االأ�شماك،  وتعليب  حفظ  �شناعة 

ال�شمكية التي ت�شتخدم يف علف احليوان والدواجن.

الرثوات املائية الأخرى يف الوطن العربي

اأهمها  ال�شمك،  اأخ��رى غري  بحرية  ث��روات  العربي  الوطن   ميتلك 
االإ�شفنج الذي ي�شتخرج من مياه البحر املتو�شط، واللوؤلوؤ الذي ي�شاد من 
مياه اخلليج العربي، واالأمالح التي ت�شتخرج من �شواطئ معظم االأقطار 
كما  اجلنوبية،  واليمن  وال�شودان  م�شر  �شواحل  من  وبخا�شة  العربية، 
فل�شطني  امليت يف  كالبحر  الداخلية،  واملنخف�شات  البحار  من  ي�شتخرج 
يف  بدئ  التي  ال�شوداء  والرمال  م�شر  يف  النطرون  ومنخف�س  واالأردن، 

ا�شتغاللها من م�شر ال�شمالية.
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الإ�صفنج:
كائن بحري ينمو يف القاع يف كثري من البحار الدافئة، ويعد البحر 
املتو�شط من اأهم مواطنه يف العامل. ويبلغ عدد ف�شائله نحو ع�شرة اآالف 

نوع يتباين من حيث ال�شكل واحلجم ونعومة امللم�س.

اللوؤلوؤ:
ويعد من الرثوات املائية التي ا�شتهر بها الوطن العربي منذ الع�شور 
القدمية، واأح�شن اأنواعه يف اخلليج العربي والبحر االأحمر، واأهم مناطق 
جمعه على ال�شاطئ العربي يف اخلليج، وبخا�شة �شواحل عمان والبحرين، 
بينما تدهورت احلرفة يف الكويت ب�شبب اكت�شاف البرتول داخل اأرا�شيها 
بعد  احلرفة  ه��ذه  عن  الغوا�شني  وان�شراف  �شواحلها،  من  وبالقرب 

مناف�شة اللوؤلوؤ الياباين ال�شناعي للوؤلوؤ العربي.
فيها  يتجمع  حيث  اللوؤلوؤ،  لتجارة  �شوق  اأكرب  اليوم  البحرين  وتعد 
ما ي�شيده �شكانها و�شكان �شاحل عمان. ولعل الدافع الرئي�س ال�شتمرار 
ا�شتغالل اللوؤلوؤ يف كل من عمان والبحرين هو قلة ما تنتجه هذه اجلهات 

من البرتول.

املرجان:
وهو من الرثوات املائية التي ا�شتهر بها البحر االأحمر منذ القدم، 
من  بالقرب  وخا�شة  املرجانية،  ال�شخور  بع�س  من  اليوم  وي�شتخرج 
وي�شتخدم  االأحمر.  البحر  على  املطلة  العربية  اجلزيرة  �شبه  �شواحل 
اأما املرجان االأ�شود املعروف جتاريا  املرجان االأحمر يف �شناعة احللي، 
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االأخري يوجد يف  والنوع  امل�شابح،  " األي�شر" في�شتخدم يف �شناعة  با�شم 
املنطقة الواقعة بني اأملج وينبع يف ال�شعودية.

الأملح املعدنية:
تعد اليوم من اأهم الرثوات املائية؛ نظًرا لقيمتها العظيمة يف عامل 
البحار  مياه  يف  كبرية  بكميات  االأمالح  هذه  وتتوافر  والطب.  ال�شناعة 
على  كثرية  موا�شع  يف  احلا�شر  الوقت  يف  وت�شتغل  العربية،  والبحريات 
احلد  اإىل  بعد  ي�شل  مل  ا�شتغاللها  اأن  اإال  ال��داخ��ل،  ويف  ال�شاحل  ط��ول 

الالئق؛ فمجال التطور وا�شع وامل�شتقبل االقت�شادي عظيم القيمة.
املعدنية  االأم���الح  اأه��م  ال�شوديوم(  )كلوريد  الطعام  ملح  ويعد 
امل�شتغلة يف الوطن العربي، ويتم احل�شول عليه عن طريق تبخري كميات 
اأو البحار عن طريق حجز  اأو املالحات  اأو ال�شطوط  من مياه البحريات 
على  متتد  مغلقة  ب��رك  اأو  �شغرية  اأح��وا���س  يف  املياه  من  كبرية  كميات 
جوانب امل�شطحات املائية ال�شابق االإ�شارة اإليها، وبعد فرتة تتبخر املياه 
بفعل اأ�شعة ال�شم�س ويتبقى امللح على ال�شطح كرا�شب غري نقي مير بعد 

ذلك بعمليات التكرير.

هل تعلمني: عن الف�صـــاء

لها  ال�شكل  لولبية  التبانة هي جمرة  درب  اأن جمرة  تعلمني  - هل 
�شنة   )10،000( ب�شماكة  مركزي  نتوء  ح��ول  تلتف  ع��دة  �شخمة  اأذرع 
�شوئية، ويبلغ قطر االأ�شطوانة نحو )100( األف �شنة �شوئية، وحتيط بها 
غيمة اأكرب منها موؤلفة من غاز الهيدروجني معوجة ملتوية عند اأطرافها 
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اأن��واع  من  النجوم  ماليني  املجرة  هذه  وت�شم  دوائ��ر.  اأن�شاف  �شكل  يف 
خمتلفة.

واأف�شل االأوقات لروؤية درب التبانة من املناطق املعتدلة الواقعة يف 
ن�شف الكرة ال�شمايل هي ليايل ال�شيف ال�شافية التي يغيب فيها القمر.
وتبدو املجرة ك�شريط م�شيء غري متنا�شق يلف ال�شماء من االأفق 

ال�شمايل ال�شرقي اإىل االأفق اجلنوبي الغربي.
يتاألف  احلجم  كبري  �شماوي  ج��رم  ه��و  النجم  اأن  تعلمني  ه��ل   -
اإ�شعاعات  وتطلق  اجلاذبية  بفعل  جتتمع  احل��رارة  مرتفعة  غ��ازات  من 
ا ال�شوء نتيجة التفاعالت النووية التي حتدث  كهرومغناطي�شية، خ�شو�شً

داخل النجم.
- هل تعلمني اأن املذنب هو جرم �شماوي �شبابي يدور حول ال�شم�س، 
ويتميز بذيل طويل ال يظهر اإال عندما يقرتب املذنب يف مداره من ال�شم�س.
 - التبانة  درب  جمرة  يف  املوجودة  النجوم  عدد  اأن  تعلمني  هل   -

ح�شب ح�شابات الفلكيني - بلغت مئات املليارات.
التبانة هي واحدة من مئات املاليني من املجرات امل�شابهة  ودرب 

الواقعة يف جمال روؤية التل�شكوبات احلديثة.
- هل تعلمني اأن عطارد هو الكوكب االأقرب اإىل ال�شم�س يف نظامنا 
ال�شم�شي، ويبلغ متو�شط بعده عن ال�شم�س )58( مليون كم تقريًبا، وي�شاوي 
التل�شكوبات  ك�شفت  )1991م(،  ع��ام  ويف  ك��م.   )4.875( نحو  قطره 
الال�شلكية على االأر�س اإ�شارات ال لب�س فيها عن وجود �شفحات �شا�شعة 

من اجلليد يف املناطق القطبية على عطارد.
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واأن عدد  �شبعة جنوم،  االأك��رب  الدب  اأن عدد جنوم  تعلمني  - هل 
جنوم الدب االأ�شغر خم�شة جنوم.

- هل تعلمني اأن الكوكب الذي له اأكرب االأثر يف عملية املد واجلزر 
هو القمر ولي�شت ال�شم�س.

البنية  نظرية من  ا�شتنتجوا من مناذج  الفلكيني  اأن  تعلمني  - هل 
النجمية، اأن ال�شم�س يف ال�)50( مليون �شنة االأوىل من تاريخها انقب�شت 
اأطلقها  التي  اجلاذبية  طاقة  قامت  ثم  احل��ايل،  حجمها  يقارب  ما  اإىل 
فيه  مبا  النواة  �شخنت  وعندما  ال�شم�س،  داخ��ل  بت�شخني  املنهار  الغاز 
اإىل  وحتوله  نووًيا  الهيدروجني  اح��رتاق  وب��داأ  االنقبا�س  توقف  الكفاية 
هيليوم يف نواة ال�شم�س، وال تزال ال�شم�س يف هذه املرحلة من حياتها منذ 

نحو )4.5( مليارات �شنة.
- هل تعلمني اأن القمر الذي نعرفه هو الوحيد الذي يتبع االأر�س، 
بل هو  ح��رارة،  اأو  �شوء  اأي  يطلق  ال  وهو  ال�شم�س،  معها حول  يدور  وهو 
يعك�س �شوء ال�شم�س. وهذا ما يف�شر ظهوره باأ�شكال خمتلفة من الهالل 

اإىل البدر.
- هل تعلمني اأن النيزك هو ج�شم �شغري �شلب يدخل جو الكوكب 
من الف�شاء اخلارجي وي�شل اإىل حالة من التوهج بفعل االحتكاك الناجت 
ذيل عن  يليه  راأ�س م�شيء  يتاألف عموًما من  وهو  ال�شريعة،  من حركته 

ال�شوء �شبيه باملذنب ميكن اأن يدوم دقائق معدودة.
وهي  ال�شم�شي،  النظام  كواكب  اأحد  االأر���س هي  اأن  تعلمني  - هل 
تاأتي يف املرتبة الثالثة من حيث امل�شافة التي تف�شلها عن ال�شم�س، ولها 
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املعروف  الوحيد  الكوكب  هي  واالأر���س  الكواكب،  بني  قطر  اأكرب  خام�س 
الذي يحمل حياة، واالأر�س لي�شت كروية بالتمام، بل اإن لها �شكاًل بي�شاوًيا 

بع�س ال�شيء.

بنك املعلومات اجلغرافية

- ينبع نهر النيل من اأوغندا.

- اأكرب القارات هي قارة اآ�شيا.

- اأ�شهر رحالة عربي ابن بطوطة.

- كلمه تايالند تعني اأر�س االأحرار. 

- م�شاحة الكويت تبلغ )18000( كم.

- كلمة اإ�شبانيا تعني اأر�س االأرانب.

- مكت�شف علم الفلك هو جاليليو.

- نهر االأمازون ينبع من جبال االنديز.

- بني اأبو الهول يف القرن )26 ق. م(.

- مذنب هايل يظهر كل نحو )76( �شنة ميالدية.

- بحريتا فيكتوريا وطربيا مياههما عذبة.

- �شكان االأر�س يت�شاعفون كل )250( �شنة.
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- يوجد يف العراق اأكرث من )36( مليون نخلة.

- ليون اأ�شهر مدينة فرن�شية ل�شناعة احلديد.

- حجم ال�شم�س )27( مليوًنا من حجم القمر.

- يوجد يف العامل )18( مدينة ا�شمها القاهرة.

- الهيدروجني هو الغاز االأقل كثافة يف العامل.

- ي�شهد العامل نحو )20( زلزااًل مدمًرا يف كل عام.

- مكت�شف قانون اجلاذبية االأر�شية اإ�شحاق نيوتن.

- )26( بلًدا يف العامل ال ميلكون �شواطئ لبالدهم.

- اأغنى دولة يف اإنتاج معدن اليورانيوم هي كندا.

- اأكرب بلد اإفريقي منتج للحديد اخلام هي ليبرييا.

- مكت�شف قوانني حركة الكواكب هو يوهان�س كبلر.

- اأعمق مكان يف املحيط الهادي مقداره )9400( مرت.

- ارتفاع جبل طارق )425( مرًتا وم�شاحته )7( كم مربع.

- ديرتويت اأكرب مدينة يف اأمريكا ل�شناعة ال�شيارات.

- الغيوم ت�شري يف ال�شماء ليال ببطء اأكرب من النهار.

- يف م�شر الفرعونية كان االأ�شبوع يتاألف من )10( اأيام.
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- اأكرب جتمع للرباكني يف العامل يوجد يف اإندوني�شيا.
- اللغة االأمهرية وهي لغة اأثيوبيا تتكون من )267( حرًفا.

- اأكرب �شبه جزيرة يف العامل هي �شبه اجلزيرة العربية.
- عدد االأهرامات يف املك�شيك اأكرث من عددها يف م�شر.

- الن�شاء تتكلم لغة تختلف عن لغة الرجال يف جزيرة دومينيكا.
- اجلبال يف قاع البحار اأعلى من اجلبال على �شطح االأر�س.

- عدد اللغات يف العامل )4324( لغة، منها )160( لغة يف اأوروبا.
- اجلاذبية على القمر ت�شاوي �شد�س اجلاذبية على االأر�س.

كيلومرًتا  وم�شاحتها )598(  البحرين )33( جزيرة  - عدد جزر 
مربًعا.

- بحر قزوين عبارة عن بحرية؛ و�شمى بحًرا الأن مياهه ماحلة.
- اأعلى قمة يف العامل قمة اإفر�شت يف جبال الهماليا )8840 م(.

- القمر هو الكوكب الثاين بعد االأر�س الذي ال تزال عليه براكينه 
امل�شتعلة.

لونها  وجدرانه  اأ���ش��واره  الأن  اال�شم  بهذا  احلمراء  ق�شر  �شمي   -
اأحمر.

األف كم  اأكرب بحرية يف العامل بحرية قزوين م�شاحتها )440(   -
مربع.
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- بناية امباير �شتايت بنيت عام )1929م( يف نيويورك وارتفاعها 
)448م(.

ارتفاعه  تنزانيا  يف  كليمنجارو  بركان  العامل  يف  بركان  اأك��رب   -
)5895م(.

املحيط  يف  ذراًع���ا  يعترب  الأن��ه  ب��ذل��ك؛  �شمى  الكاريبي  البحر   -
االأطل�شي.

- اأطول �شل�شلة جبال يف العامل جبال االإنديز نحو )9321( كم.

العظيم هو:  - االإمرباطور ال�ش�ي�ني الذي قام ببناء �شور ال�شني 
ه�واجن تي.

ميلني  من  اأكرث  عمقه  ويبلغ  اأمريكا،  يوجد يف  برتول  بئر  اأعمق   -
حتت االأر�س.

االحت��اد  يف  تقع  االأر����س  �شطح  على  الياب�شة  م�شاحة  �شد�س   -
ال�شوفييتي.

- بحر �شاراغا�شو لي�س له �شواطئ؛ وذلك لكونه بحر داخل املحيط 
االأطل�شي.

- القمر يف مداره حول االأر�س يتباعد عن كوكبنا مبقدار )2.5( 
�شنتيمرت �شنوًيا.

- الفلكيون يقدرون عدد ال�شهب التي تدور حول ال�شم�س ب�)100( 
مليون �شهاب.
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- قو�س قزح ال يظهر اإال اأن تكون الزاوية بني ال�شم�س وخط االأفق 
اأقل من )40( درجة.

- تقت�شي عملية ا�شتخراج طن من الفحم احلجري �شخ ع�شرات 
االأطنان من املاء يف املنجم.

دول  بني  الربتغالية  تتكلم  التي  الوحيدة  الدولة  هي  الربازيل   -
اأمريكا الالتينية جميًعا.

- اأكرب �شحراء يف العامل تبلغ م�شاحتها )8( ماليني كيلومرتات، 
وهي ال�شحراء الكربى.

- اأطول ج�شر معلق يف العامل يوجد باإجنلرتا، ويبلغ طوله )1410( 
اأمتار، ويقع فوق نهر همرب.

القراآن  و�شفه  كما  العرم  �شيل  وهو  باليمن  م��اأرب  �شد  انهيار   -
الكرمي كان يف �شنة )120( قبل امليالد.

- اأكرب الكواكب ال�شيارة كوكب امل�شرتي؛ حيث اإنه اأكرب من االأر�س 
)318( مرة واأ�شغرها عطارد.

ميل  عام )228ق.م( طوله )1500(  بني  العظيم  ال�شني  �شور   -
وعلوه )6-10م( وعر�شه )4( اأمتار.

اإقليًما حمدًدا؛ فهو خط  اأو  اأو منطقة  - خط اال�شتواء لي�س مكاًنا 
وهمي غري قابل لالكت�شاف اأ�شاًل.

- نهر بردي الذي مير يف مدينة دم�شق يبلغ طوله نحو )70( كم، 
وي�شب يف بحرية العتيبة �شرق دم�شق.
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نهر  ثم  النيل طوله )6695( كم،  نهر  العامل هو  نهر يف  اأط��ول   -
االأمازون )اأمريكا اجلنوبية( طوله )2437( كم.

- اأقدم مبنى يف اإجنلرتا هو املنارة التي توجد يف ميناء دوفر والتي 
اأقامها الرومان منذ نحو )2000( �شنة.

- عا�شمة والية اأال�شكا االأمريكية هي مدينة جونو ال�شغرية، بينما 
يقطن اأغلبية �شكان الوالية يف مدينة انكوريدج.

- األبانيا الدولة االأوروبية ال�شغرية التي تقع على ال�شاطئ ال�شرقي 
للبلقان يدين اأكرث من )65%( من �شكانها باالإ�شالم.

- جاء ا�شم العراق يف اللغة العربية من عراق، وهو �شاطئ املاء؛ 
والأن اأر�س العراق تقع على �شاطئ دجلة والفرات؛ لذا �شميت كذلك.

لالأر�س،  اجلوي  الغالف  واخرتاقه  الف�شاء  مكوك  عودة  - خالل 
ت�شل حرارة هيكله اخلارجي جراء االحتكاك بالهواء اإىل )1260( درجة 

مئوية.

اأورانو�س،  لكوكب  ال�شمايل  القطب  فوق  ال�شم�س  ت�شرق  عندما   -
ي�شتمر �شوء النهار طيلة )42( عاًما. وعندما تغيب، يحل الظالم طوال 

)42( عاًما اأخرى.

اأن  رغ��م  متجمدة،  ب��ح��ريات  ع��ط��ارد  كوكب  �شطح  على  يوجد   -
اأي ما  اإىل )427( درجة مئوية،  لل�شم�س ت�شل حرارته  املواجه  اجلانب 

يكفي ل�شهر معدن الر�شا�س.
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- يفوق وزن الكرة االأر�شية )5974( واإىل ميينها )18( �شفًرا طن. 
املت�شاقط  الكوين  الغبار  بفعل  يومًيا  اأطنان  وزنها مبقدار )10(  ويزداد 

عليها من الف�شاء اخلارجي.

- اأبرز معامل كوكب امل�شرتي العمالق، بقعة حمراء عر�شها )25( 
األف و)800( ميل. وهي عبارة عن اإع�شار هائل يع�شف بتلك املنطقة 

من الكوكب منذ اأكرث من �شبعمائة عام.

مد  ملوجة  )1971م(  عام  اليابانية  اإي�شيجاكي  جزيرة  تعر�شت   -
عمالقة، ارتفاعها )278( قدًما حملت معها كتلة من ال�شخور املرجانية 

تزن )850( طًنا على م�شافة )1.3( ميل داخل الياب�شة.

- امل�شرتي، عمالق الكواكب ال�شم�شية، قطره )88( األًفا و)700( 
اأميال يف ال�شاعة، فاإنه  اء يجري ب�شرعة )6(  اأن عدنّ ميل، ولو افرت�شنا 

�شيحتاج اإىل خم�س �شنوات ليقوم بدورة كاملة حوله.

لغة،   )2796( عن  تقل  ال  العامل  �شعوب  بني  املتداولة  اللغات   -
اإفريقيا،  يف  و)118(  اآ�شيا،  يف   )153( اأوروب��ا  يف  لغة   )48( اأ�شهرها 

و)424( يف االأمريكيتني، و)117( يف جزر املحيطات.

- اإن اأعلى درجة حرارة يف الظل �شجلت يف ليبيا وكانت )57.5( 
اأقل درجة حرارة فكانت )83( درجة  اأما  درجة مئوية عام )1983م(، 
املتجمد  القطب  يف  فا�شتوك  حمطة  يف  )1960م(  ع��ام  ال�شفر  حتت 

ال�شمايل.
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ا  - ا�شتطاع رجل اأ�شرتايل يف ال�)49( اأن يقطع قارة اأ�شرتاليا رك�شً
يف مدة )48( يوًما، وقد قطع خاللها م�شافة )2896( كم، وكان قد حمل 

قنينة ماء من املحيط الهادي و�شكبها يف املحيط الهندي عندما و�شله.

�صوؤال وجواب يف اجلغرافيا

1- ما فائدة خطوط الطول ودوائر العر�س؟ حتديد املواقع وحتديد 
الزمن.

2- ملاذا �شمي خط جرينت�س بهذا اال�شم؟ ملروره بقرية جرينت�س 
يف لندن.

3- ما جمموع دوائر العر�س؟ )80( دائرة موازية خلط اال�شتواء.
4- ما عدد خطوط الطول؟ )360( خًطا طولًيا مت�شاوًيا.

5- كيف ياأتي الليل والنهار؟ ب�شبب دوران االأر�س حول نف�شها.
6- كم مرة تدور االأر�س حول حمورها؟ مرة كل )24( �شاعة.

7- ما املدار الذي مير يف ن�شف الكرة ال�شمايل؟ مدار ال�شرطان.
8- ما املدار الذي مير يف ن�شف الكرة اجلنوبي؟ مدار اجلدي.

واأمريكا  اإفريقيا  اال�شتواء؟  خط  بها  مير  التي  ال��ق��ارات  ما   -9
اجلنوبية.

10- ما اأكرب حميطات العامل م�شاحًة وعمًقا؟ املحيط الهادي.
11- ما اأ�شيق م�شيق يف العامل؟ م�شيق الب�شفور.

12- اأين يقع النهر العظيم؟ يف ليبيا.

www.alukah.net



1004

حديقة الفقرات الثقافية

13- اأي بحر اأطلق عليه ا�شم )البنط�س(؟ البحر االأ�شود.
14- مدينة يف العراق تقع على نهر دجلة بناها املعت�شم فما هي؟ 

�شامراء.
15- اأي بحر من البحار تطل الدار البي�شاء؟ على املحيط االأطل�شي.

16- من اأين ينبع نهر االأمازون؟ من البريو.
17- متى مت ربط املحيط االأطل�شي مع قناة بنما؟ يف عام )1913م(.

18- ما اأكرب جزيرة توجد يف العامل؟ جزيرة جرين الند.
19- ما اأطول اأنهار اأوروبا؟ نهر الفوجلا.
20- اأين يقع نهر اأم الربيع؟ يف املغرب.

21- ما اال�شم الذي يطلق على املحيط االأطل�شي؟ بحر الظلمات.
22- ما اال�شم الذي يطلق على بحر قزوين؟ بحر اخلزر.

23- ما اال�شم الذي يطلق على البحر االأ�شود؟ بحر البنط�س.
24- ما اال�شم الذي يطلق على البحر االأحمر؟ بحر القلزم.
25- ما اال�شم الذي يطلق على البحر االأبي�س؟ بحر الروم.

26- ما اال�شم الذي يطلق على م�شيق جبل طارق؟ بحر الزقاق.

 



1005

حديقة الفقرات الثقافية

 اأفكار وطرق 
لن�صر اخلري يف املدار�ص

حتتاج املدار�ض منا اإىل اهتمام وعناية؛ ففيها جتتمع الطالبات خم�ض اأيام 
يف الأ�سبوع.. فلماذا ل نغتنم هذه الأعداد يف ن�سر اخلري والدعوة اإىل الرب؟!

 لذا.. كانت هذه الفقرة مبثابة دليل وقائمة للعديد من الأفكار والطرق 
التي ت�ستطيع املعلمة من خاللها امل�ساهمة يف ن�سر اخلري.

 واأذّكــر باأن هذه الأفكار والطرق املذكورة هي فقط اأمثلة ومناذج؛ لأن 
الأفكار اخلريية لي�ض لها حدود، فابحثن عنها.
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الطريقة )1(:
 ربط الطالبات باإذاعة القراآن الكرمي وما فيها، كتوجيههن اإىل وقت 
الربنامج، وو�شع م�شابقة قيمة لهن، اأو اأن ت�شع القائمات على االإذاعة - 
ا بالطالبات ي�شتمعن اإليه وقت  م�شكورات - برناجًما خالل الف�شل خا�شً
الدوام الدرا�شي، اأو خارج وقت الدوام، اأو يقدمن برناجًما رائًعا وتعريًفا 

لالإذاعة داخل املدار�س.

الطريقة )2(: 
ات على ت�شحيح بع�س املفاهيم والكلمات لدى   اأن تتفق املعلمات اخلرينّ
الطالبات، اإما عن طريق عر�شها يف احل�ش�س اأو بلقاء عام يف املدر�شة، 
وُيخَتار لكل كلمة اأ�شبوع يتعاوننّ على ت�شحيحها، مثاًل )اأنا حرة - العلمانية 

- النظافة - الت�شدد والو�شط - الراف�شة - الوالء والرباء ... وغريها(. 

الطريقة )3( لقاء بعنوان "اأيام ال�صجن":
 يدعى بع�س ممن دخلن يف ال�شجن وُتنب ورجعن عما كن يفعلن، 
مبينات االأ�شباب واالأ�شرار، والعاقبة، والعالج لكل هذه االأمور، وال مانع 

من ِذكر بع�س املواقف واحلكايات العجيبة اأو الطريفة.
 ومن اجلميل اأن يكون يف االأ�شبوع الذي يليه لقاء مع اإحدى الناجحات 

يف احلياة، واإن تي�شر اللقاء، فت�شت�شاف اإحدى الداعيات يف ال�شجون.

الطريقة )4(: برنامج اخلري:
 حيث تختار املعلمة مو�شوًعا مي�س جانب الطالبات )الكون، القرب، 
بني  ما  املتنوعة  فقراته  بجمع  الطالبات  بع�س  وتكلف  الوالدين..(،  بر 

اإلقاء وعر�س، و�شريط وحماورة اأو م�شهد وتعليق.
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االأجهزة  عرب  امل�شاهد  العر�س  املطروحة:  امل��ادة  اأ�شا�س  ويكون   
احلديثة.

 وتختار لهذه الفكرة ا�شم ك�)برنامج اخلري( يكون يومًيا يف االأ�شبوع 
بعد ال�شالة، ثم ت�شكر فيه الطالبات الالئي �شاركن يف اإعداد الربنامج، 

واأقرتح دعوة بع�س املدار�س حل�شور الربنامج.

الطريقة )5(:
يف  عنه  ويعلن  )مثاًل(  �شهر  كل  م�شموع  اأو  مرئي  �شريط  توفري   
املدر�شة )�شريط ال�شهر( ثم اإ�شماع كل ف�شل مقطًعا من هذا ال�شريط 
يف اإحدى احل�ش�س املنا�شبة، ثم عر�شه للبيع ب�شعر منا�شب، ثم و�شع 

م�شابقة على هذا ال�شريط.

الطريقة )6(:
وامل�شموعة  املرئية،  االأ�شرطة  بع�س  تنتقى  درا�شي  ف�شل  كل  يف   
املفيدة واملنا�شبة للتوزيع وتعر�س يف ورقة مع بيان �شعرها )مع التخفي�س( 

وتوزع على كل طالبة، لتختار هي واأهلها ما يرونه منا�شًبا لل�شراء.
 ومن اأح�شن االأوقات التي ت�شتخدم فيها هذه الفكرة �شهر رم�شان. 

الطريقة )7(:
منها،  القريبة  ال��ق��راآن  حتفيظ  وحلقات  املدر�شة  بني  التوا�شل   
وحماولة توجيه الطالبات للم�شاركة يف هذه احللقات مع و�شع احلوافز 

اأمامهن، وي�شتح�شن اإقامة بع�س الربامج امل�شرتكة بينهن.



1009

حديقة الفقرات الثقافية

الطريقة )8(:
ترغب  ملن  للطالبات  وممتع  مفيد  هو  مبا  ي�شتغل  الف�شحة  وقت   

منهن، ومن املقرتحات:
جمعيات  اإح��دى  من  برنامج  وج��وائ��ز،  ثقافية  م�شابقات  األ��ع��اب، 

املدر�شة، مقابلة، حتديات.. اإلخ.

الطريقة )9( الربنامج امل�صائي:
 حيث يعلن يف املدر�شة عن برنامج م�شائي من فرتتني الفرتة االأوىل: 
حلقة قراآن، اأو دورات مفيدة، اأو غريها. الفرتة الثانية: فقرات ترفيهية.
توزع ح�شب �شفوف  اأو  املعلمات م�شوؤولة عن ذلك،  اإحدى  وتكون   

املدر�شة، ولو اأقيم هذا الربنامج يوًما اأو يومني، لكان فيه خري كثري.

الطريقة )10(:
االأول  ال�شف  فمثاًل:  املعلمات،  بع�س  على  املدر�شة  توزيع ف�شول   

للمعلمة "فالنة"، وال�شف الثاين للمعلمة "فالنة".
االأمور  من  ينا�شبها  ما  وتعطيها  مبرحلة،  معلمة  كل  تهتم  بحيث   

اخلريية والرتفيهية.

الطريقة )11(:
اخلريية،  املطويات  كاإح�شار  اخلري  ن�شر  على  الطالبات  تعويد   
وحثهن على توزيعها بني اأقاربهن ويف م�شاجدهن، ويف االأماكن االأخرى 

بني فرتة واأخرى.
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الطريقة )12(:
 ح�شر االأخطاء املوجودة يف الطالبات، ثم تخ�شي�س وقت لعالج 

كل خطاأ، جتمع فيه احللول ويتعاون عليه املعلمات.. مثاًل.
 - عدم و�شوء بع�س الطالبات.
 - عدم القيام ل�شالة الفجر.

 - ظاهرة قلة االهتمام بواجبات الدرو�س.
 - ظاهرة ق�س ال�شعر بطريقة حمرمة.. وهكذا.

الطريقة )13(:
اخلريية  للموؤ�ش�شات  مندوبات  الطالبات  اأو  املعلمات  بع�س  جعل   
فمثاًل؛ هوؤالء مندوبات يف جمعية الرب، وهوؤالء يف مكتب دعوة اجلاليات، 

وهوؤالء يف املكاتب الدعوية.. اأو غريها.
 ي�شاركن - اأحياًنا - فيها وياأتني بامل�شتجدات وامل�شاريع املنا�شبة، 

ويف ذلك:
- نفع للمدر�شة.

- تعويد الطالبات على اخلري وجعلهن قدوات.
- توزيع اجلهود واالأعمال.

 ويف املدار�س عموًما كثري من الطالبات ممن يحبنب اخلري وهن 
حمتاجات اإىل من يوجههن الوجهة ال�شحيحة. 



1011

حديقة الفقرات الثقافية

الطريقة )14(:
 يف ح�شة االنتظار حتاول املعلمة ملء فراغ الطالبات باملقرتحات 

التالية: 
- حثهن على الو�شوء، ثم قراءة القراآن.

- حثهن على الو�شوء، ثم �شالة ال�شحى.
- اإح�شار �شريط مرئي اأو م�شموع يجذب الطالبات، ثم و�شع اأ�شئلة 

وجائزة عليه داخل احل�شة. 
لغز، حتديات..  لعبة،  ن�شيحة،  )ق�شة،  للح�شة:  فقرات  و�شع   -

الخ( وتكتبها على ال�شبورة.
- و�شع م�شابقة، وتق�شيم الطالبات على جمموعات.

وو�شع  منهن،  اأخذها  ثم  القراءة،  �شريعة  خريية  مطوية  توزيع   -
م�شابقة عليها )�شفهية( وجوائز خفيفة.

الطريقة )15(:
اأو   حث الطالبات على ح�شور املحا�شرات التي تقام يف امل�شاجد 
اأن تقام  غريها، ويكون احلث من جميع ع�شوات املدر�شة، بل ما اأجمل 

م�شاًء داخل املدر�شة مع اإقامة حفلة ع�شاء، اأو م�شابقة.

الطريقة )16(:
 يو�شع �شندوق ت�شع فيه الطالبة اأي �شوؤال، اأو م�شكلة، ثم يخ�ش�س 

يوم يف االأ�شبوع بعد ال�شالة يجاب فيه عن �شوؤال اأو �شوؤالني.
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الطريقة )17(:
حفظ  اأو  ال�شالة،  على  كاملحافظة  باأمر،  الطالبات  اقتناع  عند   
القراآن الكرمي، اأو غري ذلك، جتري مقابلة لطالبة قدوة يف ذلك االأمر 

اأمام الطالبات، وتعطى جائزة ت�شجيًعا لها ولغريها.

الطريقة )18(:
 باإمكان املعلمة التي تظن اأنها ت�شتطيع اإكمال درو�شها يف ح�ش�س 
اأقل، اأن تخ�ش�س احل�ش�س لنفع الطالبات باأية طريقة مما ذكر �شابًقا، 
ولو بداأت تطبيق الفكرة على ختم القراآن، بحيث جتعل الطالبات يقراأن 

يف احل�ش�س التي ي�شتغنى عنها، وجتعل ذلك عن طريقة املناف�شة.

الطريقة )19(:
 اإيجاد عالقة قوية مع الطالبات الكبريات يف املدر�شة، تقوم بذلك 
وممتعة  خا�شة  رح��الت  لهن  ويكون  لهن،  املنا�شبات  املعلمات  اإح��دى 
االأمور،  اأولياء  موافقة  بعد  وذلك  واملتاحف،  العامة  للمكتبات  كرحالت 

ومن خالل هذه الرحالت تقوم بتوجيههن.

الطريقة )20(:
على  فيه  الطالبات  ُيحثنّ  ال�شتاء"  "ك�شوة  م�شروع  عن  االإع��الن   
اإحدى  وتعطى  جتمع  ثم  الغد،  من  املنزل  يف  الزائدة  املالب�س  اإح�شار 

املربات "اجلمعيات".
باالإعالن عن  لتقوم هي  امل��ربات،  اإحدى  مع  التن�شيق  وي�شتح�شن   

ذلك داخل املدر�شة ثم تتواجد �شيارة نقل املالب�س من الغد ملدة يومني.
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الطريقة )21(:
 التن�شيق مع مكتب دعوة اجلاليات، حلث الطالبات على دعوة غري 
االأمور  اأولياء  لدعوة  كروت  توزع  ثم  وغريهن،  العامالت  من  امل�شلمات 
الإح�شار من لديه خادمة اأو غري م�شلمة غًدا ال�شاعة .. �شباًحا يف املدر�شة 
ليتم الذهاب بها للمكتب ثم توجيهها للخري، ويقوم بتو�شيلها، واإرجاعها 

املكتب نف�شه.

الطريقة )22(:
ف�شل  ل�شيامه  ي��وم  ق��دوم  عند  ال�شيام  على  الطالبات  ت�شجيع   
اإفطار لل�شائمات  ك�)يوم عرفة، االأيام البي�س، عا�شوراء..( ويعلن عن 
م�شاًء يف املدر�شة، يتبعه برنامج ريا�شي، ويكون االإعالن قبل ذلك اليوم.

الطريقة )23(:
بو�شع  وذل��ك  لديهن،  املهارات  وتنمية  الطالبات،  مواهب  �شقل   

م�شابقات يف:
- االإلقاء.

- ح�شن الرتتيل والتجويد.
- االأنا�شيد االإ�شالمية.

- احلا�شب االآيل. 
- اخلط.

- الرحالت الربية.
- الر�شم.

www.alukah.net
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امل�شابقة،  الدخول يف  قبل  البداية مبادئ  اإعطاوؤهن يف  واالأف�شل   
ومن ثمََّّ متابعة تلك املواهب، اأو يكون الت�شجيل يف املواهب قبل امل�شابقة.

 ومن اجلميل اإظهار تلك املواهب اأمام الطالبات. 

الطريقة )24(:
 وهي اأن يو�شع �شندوق ملن اأرادت اإر�شال ر�شالة جادة اإىل اإحدى 

املعلمات. 

الطريقة )25(: م�صابقة )الف�صل املثايل(:
 وتكون على البنود التالية:

 - اأف�شل ف�شل تتحلى طالباته باالأدب داخل احل�شة وبعدها، وهنا 
تخرج ابتكارات الطالبات الطريفة واملفيدة يف الوقت نف�شه.

 - اأف�شل ف�شل يف املظهر الداخلي. 
 - واأقرتح اأن تكون جائزة الف�شل زيارة اأو رحلة خا�شة بهن، ولو 

وقت الدوام الر�شمي.

الطريقة )26(: )التو�صيل املجاين(:
 وهي اأن توزع قائمة باأ�شماء بع�س الكتيبات الق�ش�شية وغريها من 
مكتبة اأو دار ن�شر، ثم توزع الورقة على الطالبات، تنتقي الطالبة ما تريد 

مع دفع املبلغ مبا�شرة، ثم يوفر للطالبات يف وقت موحد.

الطريقة )27(:
 ت�شجيع الطالبات على االلتحاق بحلقات التحفيظ ثم يطرح ا�شتبيان 
عن مدى حما�س الطالبات فيما لو اأقيمت حلقة م�شائية يف املدر�شة، فاإذا 
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كانت النتيجة جيدة خوطبت اجلمعية اخلريية بالفكرة، وال �شيما اإن كان 
احلي يف اأم�س احلاجة ملثل هذه احللقات، ومن اجلميل دعوة الطالبة اإىل 

حفلة م�شائية - بعيًدا عن جو املدر�شة - بداية لهذا الربنامج.

الطريقة )28( "خيمة ال�صتاء": 
 وهي اأن يو�شع يف املدر�شة يف مكان منا�شب خيمة تاأتيها الطالبات 
واملعلمات م�شاء؛ فتقوى الروابط بني املعلمة والطالبة، وتزداد الرتبية يوًما 
بعد يوم، ويرتب برنامج منا�شب ذلك اليوم يجمع بني الرتفيه والفائدة، 

كم�شابقة وا�شت�شافة اإحدى الداعيات، ولعبة ميدانية، و�شواء اأو غريها.
دعوة  وتكون  ال�شفوف،  ح�شب  االأي��ام  تق�شم  اأن  امل�شتح�شن  ومن   
الطالبات تر�شيًحا، مع موافقة اأولياء اأمورهم، وتتوىل كل معلمة يوًما من 

االأيام.

الطريقة )29(:
مع  لديها  ما  تعر�س  اأن  على  االإ�شالمية  املجالت  اإح��دى  مع  يتفق   
التخفي�س لبيع املجلة اأو اال�شرتاك فيها �شنوًيا يف املدر�شة مع حث الطالبات 
واأوليائهن على فائدة هذه املجلة عن طريق خطاب لويل االأمر يبني اإيجابية 

هذه املجلة، وحبذا اأن يكون مع اخلطاب ن�شخة جمانية من املجلة.

الطريقة )30(:
 عندما تقام حما�شرة عن مو�شوع ما، توزع على الطالبات اأوراق 
وتتابع  الفراغ  الطالبة  تكمل  لكي  فراغات؛  مع  املحا�شرة  عنا�شر  فيها 

املحا�شرة، ثم ت�شلم للمعلمة التي ت�شلم جائزة الأف�شل )5( طالبات.

www.alukah.net
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الطريقة )31(: فكرة )حوار واإبداع ومواقف(:
منوع  �شريط  اإخ��راج  الطالبات  بع�س  مع  املعلمات  اإح��دى  جتهز   

يحتوي على:
- ت�شجيل بع�س املواقف للطالبات لبع�شهن مع بع�س داخل املدر�شة.
- حوار منقطع بني الفقرات بني اثنتني عن ترك اأو التهاون بال�شالة 

اأو عن التقليد، وتكون النتيجة نافعة ومفيدة. 
الريا�شة  وح�شة  االإذاع��ة  من  املقاطع  وبع�س  االأنا�شيد  بع�س   -

..الخ.
بعد  ربط  على  م�شابقة  تو�شع  ثم  مفاجًئا،  ت�شجيلها  يكون  بحيث   
والطريقة يف  �شريط،  ن�شر  امل�شتح�شن  املدر�شة، ومن  بيعه يف  اأو  توزيعه 

املدار�س االأخرى.

الطريقة )32(:
 حتاول املعلمة اأن توجه الطالبات الالئي يتم تو�شيلهن اإىل منازلهن 
ب�شيارة النقل، واأن حتثهن على التنا�شح جميًعا فيما بينهن يف ذهابهن 

واإيابهن حتى لو مل تكن معهن. 

الطريقة )33(: لقاء مع البطلة:
 وهي اأن يوؤتي بعد ال�شالة باإحدى ال�شغريات ممن يحفظن القراآن 
كاماًل، ثم يجرى معها لقاء م�شغر، ثم توجه الطالبات حلفظ القراآن، 
والت�شجيل يف حلقات التحفيظ، بل ومن اجلميل اأن تقوم مديرة املدر�شة 

بت�شجيع الطالبات بالدرجات لاللتحاق بحلقات التحفيظ.
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الطريقة )34( فكرة "لقاء مع العدو":
انتباه  �شد  حم��اول��ة  م��ع  االأي���ام،  اأح��د  يف  اللقاء  ه��ذا  ع��ن  ويعلن   

الطالبات.
وبيان  الف�شائي"  "الطبق  الد�س  مع  هو:  اللقاء  بهذا  واملق�شود   

اأ�شراره ثم يعرج على ما يف التلفاز من اأخطاء.
للمعلمات  منا�شبة  واأ�شرطة  اللقاء  هذا  على  م�شابقة  توزيع  ثم   
اأن يو�شع  واأقرتح  اأولياء االأمور ب�شاأن هذا اخلطر العظيم،  اإىل  ور�شائل 
جم�شم حي لهذا اجلهاز يف اأثناء اللقاء، واأن يدخل يف اللقاء مقاطع من 

بع�س االأ�شرطة لبع�س العلماء والدعاة كم�شاركة.

الطريقة )35( م�صابقة الذوق الرفيع:
كل طالبة طبًقا  الرفيع، وحت�شر  الذوق  م�شابقة  يعلن عن   حيث 
جائزة  ياأخذ  االأطباق  واأح�شن  امل�شابقة،  هذه  يف  للم�شاركة  املنزل  من 

قيمة.
لالأطباق  الطالبات  دخول  يبداأ  امل�شابقة،  املعلمات  تقيم  ما  وبعد   
ب�شعر رمزي )ريالني( وت�شرف ل�شالح م�شاريع خريية )يف املدر�شة اأو 

غريها(.
فال�شهر  ال�شفوف،  م�شتوى  على  امل�شابقة  هذه  اإقامة  وباالإمكان   
ال�شهر  ويف  الطالبات،  من  الفائزات  ويعلن  االأول  ال�شف  يقيمها  االأول 
الفائز  ال�شف  يعلن  النهاية  الثاين.. وهكذا، ويف  ال�شف  يقيمها  الثاين 

على م�شتوى ال�شفوف، وهذه امل�شابقة حتتاج اإىل ترتيب تام.

www.alukah.net
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الطريقة )36(: )املدر�صة، وامل�صجد(:
ب�شاأن  كلمة  تلقي  ثم  املدر�شي،  امل�شلى  اإمامة  ت�شت�شاف  اأن  وهي 
ثم  عليها،  املواظبة  على  وحتثهن  ال�شالة،  بف�شل  وتذكرهن  ال�شالة، 

تقوم م�شكورة بن�شحهن. 

الطريقة )37(:
 تقوم اإحدى املعلمات بجمع الطالبات الالتي فيهن اخلري وال�شالح، 
فتحثهن على اإحياء روح الن�شيحة، والبعد عن االنعزالية مع زميالتهن، 
يتغا�شني  بالن�شح باحلكمة وال  يبادرن  ي�شمعن منكًرا،  اأو  يرين  فعندما 
والنهي  االأم��ر،  اإحياء  بد من  بل ال  وتقول اخلطاأ،  يفعل  بحجة كرثة من 
باحلكمة واملعروف، وال بد اأن يعرف بني الطالبات )حالل وحرام( واأن 
هناك جنوًدا خريين غري املعلمات، فحينها تهاب الطالبات التهاون بهذه 
واآراوؤه��ن  تنبيهاتهن  وت�شمع  الطيبة  املجموعة  هذه  تتابع  ثم  االأخطاء، 

ومالحظاتهن، وبهذا ينت�شر اخلري ويعلو.

الطريقة )38(:
 كثري من الطالبات حت�شر قبل بداية الطابور، فما اأجمل اأن ُيحثنّ 
كثري من هوؤالء على قراءة القراآن، واالأجمل اأن تكون املعلمة اأو املعلمات 

قدوة يف ذلك، وقد جربت فكان لها اأثر عظيم.

الطريقة )39(:
 عند اإح�شا�س املعلمة بقلة انتباه الطالبات لل�شرح تق�شم الف�شل اإىل 
باأ�شماء، ثم ت�شرح قلياًل وت�شاأل كل جمموعة  )3( جمموعات، وت�شميها 
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�شوؤااًل على ال�شرح، ثم تعلن النتيجة، ثم ت�شرح قلياًل، ثم ت�شاأل.. وهكذا 
لينتبه اجلميع، ويف ختام  املجموعة ع�شوائًيا  املجيب من  اختيار  وجتعل 

الدر�س تعلن النتيجة.

الطريقة )40(:
 اإذا كانت املعلمة اأو املدر�شة ت�شكو اأحد ف�شول املدر�شة اأو الطالبات 
لهذه  قبولهن  لعدم  اللعب؛  وبكرثة  االنتباه  وعدم  الن�شيحة  قبول  بعدم 

املعلمة، اأو الأي �شبب فهناك فكرة، وهي:
 اأن تقوم املعلم برحلة لهوؤالء خا�شة بهن )مع اإجراءاتها الر�شمية(، 

ثم تنظر اأثرها بعد ذلك.

الطريقة )41(: )اأح�صن معلم(:
 وهي: اأن تقوم املعلمة داخل الف�شل باإجراء م�شابقة يف احل�شة، 
الف�شل يف  املعلمة يف  القيام بدور  الطالبات  املعلمة من  اأن تطلب  وهي: 

الدخول، ويف �شبط الف�شل وخطوات الدر�س و�شرحه مف�شاًل تاًما.
 وفائدة هذه الطريقة: اأنها جتعل الطالبة حتاول فهم الدر�س جيًدا 
اإنها تعودها على االإلقاء مع ما  اأمام الطالبات، ثم  اأن ت�شرحه  اأجل  من 

فيها من املتعة والطرافة.

الطريقة )42(: )الكاأ�س املتنقل(:
الف�شل  وجتعل  ال��ف��وز(،  )ك��اأ���س  الف�شل  داخ��ل  املعلمة  حت�شر   
جمموعات، واملجموعة التي ت�شارك وتتفاعل اأكرث ينتقل اإليها الكاأ�س، ثم 

اإىل غريها يف احل�شة نف�شها.

www.alukah.net
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الطريقة )43(: ح�صة الكروت الذهبية:
االإجابة  امل�شاركة  �شاحبة  تعطي  للدر�س  املعلمة  �شرح  اأثناء  يف   
ال�شحيحة كارًتا، والتي جتمع كروًتا اأكرث، تعطى جائزة يف اآخر احل�شة، 

اأو يو�شع ا�شمها يف لوحة الف�شل )املثايل االأ�شبوع(.

الطريقة )44(:
اأن  مانع  عملًيا: فال  الطالبات  املعلمة �شالح  يكون هم  اأن  ينبغي   
يقمن  ثم  مهم،  اأم��ر  عن  يتحدث  �شريط  �شماع  على  الطالبات  ت�شجع 
بتلخي�شه، ومن تفعل ذلك يعف من اثنني من الواجبات اأو ثالثة وتعطى 
درجات امل�شاركة، واالأف�شل اأن يكون العمل قد تعر�شت املعلمة ل�شرحه يف 

اأثناء الدر�س. 

الطريقة )45(: م�صابقة "يف بيتنا خطاأ":
 تعلن املعلمة عن هذه امل�شابقة يف املدر�شة، وتكون طريقتها كالتايل:
 تكتب كل طالبة ر�شالة اإىل والدها ال تقل عن خم�شة اأ�شطر ب�شاأن 
منكر يف املنزل، تن�شحه فيها باأ�شلوب منا�شب، وتكتب الطالبة ا�شمها خلف 
الر�شالة، ثم جتمعها املعلمة، وتعلن الفائزة يف )اأح�شن ر�شالة، مع التحفظ 

عن ِذكر ماهية الر�شالة ملا حتوي عليه من منكرات خا�شة واأ�شرار(.
 جتمع اأح�شن الر�شائل يف ورقة وتر�شل اإىل كل منزل با�شم املدر�شة 
)هذه  الورقة  هذه  عنوان  ويكون  املفيدة،  واملطويات  الكتيبات  بع�س  مع 
تن�شى  ن�شتقبل ردودكم واقرتاحاتكم. )وال  اآخرها:  بناتكم( ويف  ر�شائل 

مديرة املدر�شة ال�شرية التامة يف هذه االأمور(.
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 ولتنوع منكرات املنزل، اأقرتح اأن تكون على �شكل اأعداد، مع عدم 
كتابة ا�شم املر�شل. 

الطريقة )46(:
بت�شميعها  الطالبات  وتقوم  اأ�شبوع،  كل  مفيدة  اأح��ادي��ث  ينتقى    
وتكلف طالبة يف كل ف�شل بالت�شميع لزميالتها، واحلافظات يكرمن نهاية 

كل اأ�شبوع.
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 �صخ�صيات 
اإ�صلمية وعاملية

امل�سرفة  النماذج  من  العديد  على  والإ�سالمي  العربي  املجتمع  يحتوي 
والعظيمة من العلماء الأجالء والف�سالء يف كل تواريخه وع�سوره.

ومن اأقل ما يجب اأن نقدمه لهوؤلء العلماء الأجالء الذين �سربوا لنا 
بدينه  املعتز  امل�سلم  العامِل  عليها  يكون  اأن  التي يجب  ال�سور  الأمثلة يف  اأروع 
وعلمه واأدبه، فاأخرجوا لنا �سفحات م�سرقة وم�سطرة يف �سماء التاريخ، بل يف 

www.alukah.net
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�سماء الإن�سانية جمعاء.

اأب�سار واأعني  اإل نقطة من بحر، حاولنا فيها توجيه  الفقرة  وما هذه 
اللحاق  على  واحلــث  بهم،  القــتــداء  واأهمية  العلماء،  �ساأن  عظم  اإىل  الفتيات 

بركبهم؛ فالعلم يحيي الأمم، واجلهل يهدم الدول.

الِفقرة  العناية بهذه  املدر�سية على �سرورة  الإذاعــات  واأو�سي م�سرفات 
اأ�سد العناية، وحماولة تخ�سي�ض يوم من كل اأ�سبوع لعر�ض منوذج لعامل من 

العلماء، ومبدع من املبدعني.
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الأ�صطرلبي، اأحمد بن حممد ال�صاغاين

فلكي ومهند�س عربي، كان اأبو حامد االأ�شطرالبي من البارزين يف 
علم الفلك يف ع�شره، وكان له اهتمام خا�س بت�شميم و�شناعة االأدوات 
املعروفة  الفلكي  الر�شد  اآل��ة  التحديد  وجه  على  منها  واأتقن  الفلكية، 
باالأ�شطرالب؛ ولذلك ن�شب اإليها، وعرف باالأ�شطرالبي. وطور عدًدا من 

االآالت القدمية، تويف يف عام )380ه�/ 990م(.

اأ�صبغ بن حممد

ريا�شي وفلكي اأندل�شي. ن�شاأ اأ�شبغ بن حممد يف قرطبة، ثم انتقل 
اإىل غرناطة، حيث نال مكانة رفيعة فيها، رغم عدم �شيوع ا�شمه، فقد 
كان اأ�شبغ بن حممد بن ال�شمح املهري املكنى باأبي القا�شم.. عاملًا بارًزا 

باحل�شاب والهند�شة والفلك و�شيء من الطب.
ترك اأ�شبغ بن حممد عدًدا من املوؤلفات، منها ما هو من اإنتاجه، 

ومنها ما هو تف�شري لريا�شي اليونان.
له كتاب املدخل اإىل الهند�شة، وثمار العدد، وتف�شري كتاب اقليد�س، 

وكتاب عن االأ�شطرالب.

ثابت بن �صنان

هو ثابت بن �شنان بن ثابت بن قرة احلراين ال�شابي، اأبو احل�شن. 
طبيب حلق باأبيه يف �شناعة الطب، وموؤرخ ذكر الوقائع واحلوادث التي 

www.alukah.net
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بطبه  املطيع هلل. خدم  اأي��ام  اإىل  باهلل  املقتدر  اأي��ام  زمانه من  جرت يف 
اخلليفة الرا�شي باهلل العبا�شي، ثم املتقي هلل، وامل�شتكفي، واملطيع.

 )295( ب�شنة  ابتداًء  اأيامه،  يف  كان  ما  فيه  ذكر  "تاريًخا"  األ��ف 
هجرية، وختم بوفاته، وله كتاب يف "اأخبار ال�شام وم�شر".

ثابت بن قرة

والفلك  والريا�شيات  الطب  يف  نبغ  للعلم،  العلم  اأحبوا  الذين  من 
والفل�شفة وو�شع فيها موؤلفات جليلة، و�شعر باللذة العقلية فراح يطلبها 
د اإىل  يف الريا�شيات والفلك، فقطع فيها �شوًطا بعيًدا واأ�شاف اإليها، ومهنّ

اإيجاد اأهم فرع من فروع الريا�شيات: التكامل والتفا�شل.

باب الزاي الزاخر، عبد اهلل بن زخريا »الزاخر«

من  املولد  حموي  الزاخر  عبداهلل  كان  عربي،  و�شناعي  مهند�س 
والت�شوير،  والنق�س  واحلفر  ال�شياغة  امتهنت  اأ�شرة  من  حلبي،  اأ�شل 
املائية  ال�شاعات  و�شنع  الفوالذ  �شبك  اإىل  باالإ�شافة  اأهله،  مهنة  واأتقن 

وامليكانيكية.
اأن�شاأ مع اأخيه مطبعة يف حلب لين�شئ واحدة اأخرى لنف�شه يف دير 
يوحنا �شنة )1733م(. ابتداأ عمله فيها بطبع كتاب ا�شمه ميزان الزمان. 
اآالت وحروف وم�شابك  اأن معظم ما كان فيها من  اأهم ما ميز مطبعته 
اأم  اخل�شب  يف  �شواء  والزخارف،  للنقو�س  ومكاب�س  وحمابر  وم�شفات 

النحا�س اأم الر�شا�س، كانت من ت�شميمه و�شناعته هو.
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�صعيد الدم�صقي

عثمان  ب��ن  يعقوب  ب��ن  �شعيد  ه��و  اخل���وارزم���ي،  ع�شر  يف  ع��ا���س 
اأق�شام  بع�س  العربية  اإىل  نقل  اإذ  املاهرين؛  النقلة  من  كان  الدم�شقي، 
من كتاب االأ�شول الإقليد�س، كان منقطًعا اإىل علي بن عي�شى، فنقل كتًبا 
الريا�شيات وب�شورة خا�شة يف الطب، من  العربية، منها يف  اإىل  كثرية 

اأقواله املاأثورة: 
قوة  تكون  العقل،  ق��وة  وبح�شب  العقل،  ق��وى  من  ق��وة  "ال�شرب 

ال�شرب".

عبد احلميد اخل�صر و�صاهي

عبداحلميد بن عي�شى اخل�شرو�شاهي التربيزي، ال�شافعي )�شم�س 
ولد بخ�شرو�شاه من قرى تربيز،  اأ�شويل.  الدين( طبيب، حكيم، فقيه، 
واإليها ن�شبته، اأتقن العلوم ال�شرعية، وال�شناعة الطبية، تتلمذ على ال�شيخ 

فخرالدين بن خطيب الري.
توجه اإىل دم�شق والكرك، حيث اأقام عند امللك النا�شر داود �شنني 
كثرية؛ فعظمت منزلته عنده، ونال منه االإح�شان الكثري. تويف يف دم�شق، 

ودفن بجبل قا�شيون.
 

www.alukah.net
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عبد ال�صلم

باك�صتاين فيزيائي. ولد يف عام )1926م(:
باك�شتاين فيزيائي، ولد يف عام )1926م(.

اأ�شا�شيتني  قوتني  اأن  تبني  ريا�شية  نظريات  عبدال�شالم  اكت�شف 
لكل  الق�شوى  الطاقة  واح��ًدا يف حالة  �شيًئا  ت�شبحان  الطبيعة  قوى  من 
منهما. ففي "نظرية ال�شعف الكهربائي" "يتوحد" التفاعل املغناطي�شي 
نحو  قدًما  النظرية  ومت�شي  ال�شعيف".  "النووي  والتفاعل  الكهربائي 
توحيد عظيم للقوى االأربع التي تف�شر كل التفاعالت املعروفة يف الطبيعة، 
الذرية  القوة  الكهربائية،  املغناطي�شية  والقوة  اجلاذبية،  قوى"  وهي 
والنيوترونات  الربوتونات  تربط  )التي  القوية  النووية  والقوة  ال�شعيفة، 

مًعا يف نواة الذرة(. 
جديدة  دقيقة  ج�شيمات  ثالثة  بوجود  عبدال�شالم  نظرية  تنباأت 
"w2" �شالبة ال�شحنة و "z" متعادلة ال�شحنة، تلعب دوًرا يف التفاعالت 
التي حتدث بني اجل�شيمات االأولية. ويف اأواخر ال�شبعينيات مل يكن هناك 
اآلة با�شتطاعتها توفري الطاقة الالزمة الإنتاج )w و z(. غري اأنه اأمكن 
يف عام )1983م( احل�شول على ج�شيمات لها اخل�شائ�س نف�شها التي 

تنباأ بها عبدال�شالم.
وقد ُمنح عبدال�شالم مع اثنني من الفيزيائيني جائزة نوبل للفيزياء.
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علي بن هندو

هو اأبو الفرج علي بن احل�شني بن هندو. كاتب، اأديب، �شاعر، طبيب، 
حكيم. ن�شاأ بني�شابور، وتعلم فيها الفل�شفة والطب، ا�شتغل ب�شناعة الطب 
ديوان ع�شد  االإن�شاء يف  كتابة  وويل  ابن اخلمار،  والعلوم احلكمية على 

الدولة، كما برع يف نظم ال�شعر. تويف يف جرجان �شنة )420ه�(
من م�شنفاته كتاب "مفتاح الطب".

ح�صن فتحي

مهند�س م�صري:
االأجدى  القدمية هي  الهند�شية  الطرق  اأن  اأثبت ح�شن فتحي  لقد 
الهند�شة  درا���ش��ة  اأمت  ق��د  وك��ان  الثالث،  ال��ع��امل  يف  ال�شكن  اأزم���ة  حل��ل 
االأوروبية يف م�شر عام )1927م(. زاول مهنته كمهند�س معماري اإمنا 
ب�شكل ب�شيط يف الفرتة بني )1940 و1945م(، لكنه بداأ مب�شروعه الكبري 
بعد ذلك، حيث قام بت�شميم وت�شييد قرية الغورنة اجلديدة بالقرب من 
االأق�شر، والتي اعتمد يف بنائها على حجارة البناء امل�شنوعة من الطني 
للتمويل عام )1948م(.  الدولة  امل�شروع مع �شحب  والق�س. وتوقف هذا 
ومن ثمَّ توىل فتحي رئا�شة ق�شم الهند�شة يف جامعة القاهرة. وقد األف 
كتابني بعنوان "الهند�شة من اأجل الفقراء، والطاقة الطبيعية والهند�شة 
الوطنية"، و�شمنهما كل اآرائه واأفكاره. كان ع�شًوا يف جلنة االأمم املتحدة 
الدولية  الذهبية  امليدالية  ونال  العربية،  اجلزيرة  جنوبي  يف  لالإ�شكان 

www.alukah.net
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للهند�شة االإ�شكانية، واأ�ش�س معهد التكنولوجيا اخلا�س يف القاهرة. لقد 
القدمية،  االأ�شاليب  عن  الهند�شة  تعليم  يف  فتحي  ح�شن  اأ�شلوب  اختلف 

وقدم حلواًل للم�شكالت االجتماعية واالقت�شادية يف العامل الثالث.

ح�صن با�صا حممود

طبيب وعامل م�صري:
ولد ح�شن بن علي حممود يف قرية املطالبية من �شواحي القاهرة، 
تلقى تعليمه املدر�شي يف م�شر، ثم در�س الطب يف اأملانيا وفرن�شا، وتقلب 
يف عدد من املنا�شب املهمة يف م�شر بعد عودته؛ ف�شغل من�شب مفت�س 
�شحة م�شر، ثم مديًرا لل�شحة، فناظًرا للمدر�شة الطبية وطبيًبا لق�شم 

االأمرا�س الباطنية يف م�شت�شفى الق�شر العيني.
يعترب ح�شن حممود من نوابغ اأطباء م�شر؛ اإذ كانت له باالإ�شافة 
كتاًبا   )26( ترك  اإذ  التاأليف،  على  الفائقة  القدرة  الطبية  مهارته  اإىل 
معظمها يف الطب، مثل: الفوائد الطبية يف االأمرا�س اجللدية، والبوا�شري 
ومعاجلتها، واال�شتك�شاف الع�شري يف الدمل امل�شري، واخلال�شة الطبية 
يف االأمرا�س الباطنية، والهي�شة والكولريا، وكتب بالفرن�شية كتاًبا اأ�شماه 

داء الفقاع. 

ابن الهائم، اأحمد بن حممد بن عماد الدين

ريا�شي م�شر. كان اأبو العبا�س بن الهائم من كبار علماء الريا�شيات 
اإىل  انتقل  ثم  هناك،  ون�شاأ  ولد  حيث  م�شر،  يف  ع�شر  الرابع  القرن  يف 
يف  املوؤلفات  من  عدد  له  فيها.  �شهرته  حقق  حيث  فل�شطني،  يف  القد�س 
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يف  وجيز  وخمت�شر  الطالب،  ومر�شد  اللمع،  منها:  واجل��رب،  احل�شاب 
علم احل�شاب، والو�شيلة واملعونة، والنزهة، وجميعها خمطوطات يف علم 
احل�شاب.. اأما اجلرب فله: غاية ال�شول يف االإقرار املجهول، واملقنع. وكما 
كان العديد من علماء تلك الفرتة فقد ا�شتغل ابن الهائم بالعلوم الدينية 

وكتب فيها.

ابن التلميذ

علي  التلميذ،  بابن  املعروف  الغنائم،  بن  اهلل  هبة  اأبواحل�شن  هو 
�شنة  تويف  واملو�شيقى،  واالأدب  والفل�شفة  بالطب  ا�شتهر  الأمه،  ه  جدنّ ا�شم 
ه الأمه طبيًبا  )560( ه�، ن�شاأ يف اأ�شرة اأدب وثقافة، وكان اأبوه طبيًبا وجدنّ
ونرًثا،  �شعًرا  علومها  يف  وبرع  بالعربية  تعمق  ُكتَّابًّا.  اأهله  واأكرث  كذلك، 
وتبحر بالفار�شية وال�شريانية، ي�شيف اإىل ذلك معرفة املنطق والفل�شفة 
واالأدب واملو�شيقى؛ ف�شاًل عن الطب. ا�شتدعاه اخلليفة املقتفي الأمر اهلل 
اإىل بغداد وجعله رئي�ًشا للحكماء، وبقى يف مهمته حتى وفاته يف �شفر من 
ب�شعة علم  القول  املوؤرخون على  اأجمع  الطب  ه�. يف جمال  عام )560( 
ابن التلميذ، ودقة نظره، وح�شن معاجلته، وقوة فرا�شته، و�شحة حد�شه. 
وذكر من م�شنفاته ب�شعة ع�شر كتاًبا، اأ�شهرها: )االقراباذين الكبري(. 
ومن تاأليفه )املقالة االأمنية يف االأدوية البيمار�شتانية(، واخت�شار �شرح 
وله �شرح م�شائل حنني، وحوا�س على  اأبقراط.  لكتاب ف�شول  جالينو�س 
قانون ابن �شينا، ومقالة يف الف�شد. وكان البن التلميذ جمال�س يعقدها 

لتدري�س الطب، فيح�شرها عدد كبري ممن تخرجوا على يديه.
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ابن احلاج

هو اأبو عبداهلل حممد بن علي بن عبداهلل بن حممد، ال�شهري بابن 
احلاج. وزير ومهند�س اأندل�شي ا�شتهر يف اأوائل القرن الثامن الهجري/ 
من  اأ�شلها  ينحدر  اأ���ش��رة  من  غرناطة  يف  ول��د  امل��ي��الدي.  ع�شر  ال��راب��ع 

اأ�شبيلية، حيث هاجر جده منها وا�شتقر فيها.
ن�شاأ ابن احلاج يف غرناطة، وفيها ترعرع وتعلم علوم اأهل مدينته 
ال�شرعية والدنيوية. وقد برز ابن احلاج يف العلوم الريا�شية ب�شفة عامة 
والهند�شية ب�شفة خا�شة، وكان اآية يف الدهاء، بعيد الغور، كما اأنه اأجاد 
له اأن يحتل  ل�شان اأهل الروم وعرف �شريهم واأمثالهم وحكمهم؛ مما اأهنّ
مكانة عالية بني مناظريه، فبلغ مرتبة الوزراء يف عهد اأمري امل�شلمني اأبي 
اجليو�س ن�شر �شلطان االأندل�س، وقد نقم عليه مناف�شوه يف التقرب من 
ال�شلطان ل�شغر �شنه وبراعته، ود�شوا له الد�شائ�س والفنت، لكن ال�شلطان 

�شانه منها.
اإىل فا�س، حيث  االأمري متجًها  بعد خلع  االأندل�س  ابن احلاج  ترك 
عمل ل�شلطانها املن�شور بن عبداحلق، ويف فا�س �شنع ابن احلاج للمن�شور 
الدوالب املنف�شح القطر، البعيد املدى واملحيط، املتعدد االأكواب اخلفي 

احلركة.
كما متيز ابن احلاج بخربته يف اتخاذ االآالت احلربية، ماهًرا يف 
نقل االأجرام، ورفع االأثقال، اأما اأبرز اإجنازاته فكانت بناءه لدار ال�شناعة 
يف مدينة �شال باملغرب االأق�شى يف عهد املوحدين، ويف هذه الدار كان يتم 

�شناعة االأ�شاطيل البحرية واملراكب اجلهادية.
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ابن اأبي الأ�صعث

هو  واحل�شبة،  واجل��دري  املعدة  اأمرا�س  عالج  االأ�شعث،  اأبي  ابن 
معروًفا  وعاملًا  طبيًبا  كان  االأ�شعث،  اأبي  بن  حممد  بن  اأحمد  جعفر  اأبو 
يف ع�شره، ا�شتهر يف املو�شل بالعراق، كواحٍد من اأ�شهر امل�شتغلني بعلم 

االأدوية املفردة. 
ماذا و�شع ابن اأبي االأ�شعث، وما هي اأ�شهر موؤلفاته؟ 

و�شع ابن اأبي االأ�شعث م�شنفات طبية من اأ�شهرها كتاب "االأدوية 
اإىل  وتو�شل  االأنطاكي،  داود  الطبيب  ملذكرة  اأ�شا�ًشا  يعد  املفردة" الذي 
واأمرا�س  وال�شرع،  واحل�شبة،  اجلدري،  منها:  عدة،  اأمرا�س  معاجلة 

املعدة. 
ذكره ابن اأبي اأ�شيبعة يف كتاب "عيون االأنباء يف طبقات االأطباء" 
الذي يعد من اأهم امل�شادر لدرا�شة تاريخ الطب عند العرب، وذلك يف 

الف�شل اخلا�س بطبقات االأطباء العراقيني.
لكتاب  �شرٍح  على  ا�شتملت  طبية  موؤلفات  االأ�شعث  اأب��ي  ابن  و�شع 
"املزاج  بعنوان  القدمية،  الع�شور  يف  يوناين  طبيب  اأك��رب  جالينو�س 

املختلف" و "تف�شري جالينو�س".
االإلهي" و"كتاب  "العلم  االأ�شعث كتب طبية عدة، منها  اأبي  والبن 

احليوان".
توفى ابن اأبي االأ�شعث عام )428ه�( املوافق )970م(.
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ابن جزلة

ابن جزلة، اإمام الطب يف ع�شره، هو يحيى بن عي�شى بن جزلة، 
طبيب م�شلم معروف، ولد يف بغداد بالعراق، در�س الطب ومار�شه وبرع 

فيه، وكان ذكًيا �شاحب فنون ومناظرة واحتجاج. 
ما هي اأ�شهر كتب ابن جزلة وما هي اأهم ف�شائله؟ 

العبارة"،  تلخي�س  يف  "االإ�شارة  كتاب  جزلة،  ابن  كتب  اأ�شهر  من 
من  ذلك  وغري  لل�شرع،  وموافقته  الطب  مدح  يف  ر�شالة  عن  عبارة  وهو 
املو�شوعات. و�شع ابن جزلة موؤلفات عدة، منها كتاب "تقومي االأبدان يف 
تدبري االإن�شان" رتب فيه اأ�شماء االأمرا�س، كما رتب اأ�شماء الكواكب يف 
اجلداول الفلكية، وكتاب "مناهج البيان فيما ي�شتعمله االإن�شان" جمع فيه 
اأ�شماء احل�شائ�س والعقاقري املعروفة يف ذلك الوقت، وقدمه اإىل اخلليفة 
االأمرا�س يف  اأ�شماء  الكتاب برتتيب  العبا�شي، ومتيز هذا  باهلل  املقتدي 

جداول، واأ�شار اإىل العقاقري التي يعالج فيها كل مر�س.
وا�شعة  عناية  االإن�شان"  ي�شتعمله  فيما  البيان  "منهاج  كتاب  لقي 
اللغتني  اإىل  العلماء يف الع�شور الالحقة، وقد ترجمه علماء الغرب  من 
جزلة  ابن  كان  ع�شر.  ال�شاد�س  القرن  يف  وذلك  والفرن�شية،  الالتينية 
يعالج املر�شى الفقراء دون اأجر، ويعطيهم االأدوية جماًنا. تويف ابن جزلة 

يف مدينة بغداد عام )493ه�(. 

من موؤلفاته: 
العبارة. تلخي�س  يف  االإ�شارة  • كتاب 
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االإن�شان. تدبري  يف  االأبدان  • تقومي 
االإن�شان. ي�شتعمله  فيما  البيان  • مناهج 

االأبدان. • تقومي 
الطب. ف�شائل  يف  • ر�شالة 

ال�شتة. باالأ�شباب  ال�شحة  • تقومي 

ابن الرومية

ابن الرومية، برع يف علم التداوي باالأع�شاب، هو اأبو العبا�س اأحمد 
عامل  الرومية،  بابن  املعروف  االإ�شبيلي،  االأم��وي  مفرح  بن  حممد  بن 
اأندل�شي م�شهور يف جمال النباتات والعقاقري وال�شيدلة. ولد ابن الرومية 
يف اإ�شبيلية �شنة )561ه�(، وتدرج يف علم التداوي باالأع�شاب والنباتات 
الطبية وال�شيدلة النباتية، ثم اهتم بدرا�شة النباتات باأنواعها املختلفة. 

يعد ابن الرومية اأول من و�شف نباتات �شواحل البحر االأحمر.  

ما هي اأهم اإجنازاته؟ 
كان ابن الرومية يهوى ال�شفر لتحري منابت االأع�شاب وجمع اأنواعها 
املختلفة لدرا�شتها، جال اأواًل يف اأنحاء االأندل�س )اإ�شبانيا حالًيا(، ثم اجته 
اإىل ال�شرق فنزل م�شر يف عام )1216م( واأقام فيها مدة، و�شافر بعدها 
اأفاد كثرًيا من رحالته، حيث  اإىل بالد ال�شام، والعراق، واحلجاز، وقد 

جمع العديد من النباتات املختلفة االأنواع.
وكان البن الرومية دكان يبيع فيه االأع�شاب الطبية والعقاقري. 

www.alukah.net
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ترك ابن الرومية موؤلفات مهمة يف النباتات والعقاقري، منها تف�شري 
اأ�شماء االأدوية املفردة والرحلة النباتية وتركيب االأدوية.

من اأ�شهر موؤلفات ابن الرومية كتاب رتب فيه اأ�شماء النباتات على 
حروف املعجم، وله تف�شري اأ�شماء االأدوية املفردة من كتاب دي�شقوريو�س، 

واأدوية جالينو�س، والرحلة النباتية يف ع�شر جملدات.
تويف ابن الرومية �شنة )367ه�(.

من موؤلفاته: 
املفردة.  االأدوية  اأ�شماء  • تف�شري 

النباتية. • الرحلة 
االأدوية.  • تركيب 

ابن القف

ابن القف، علماء الغرب ا�شتفادوا من موؤلفاته.
هو اأبو الفرج اأمني الدولة بن يعقوب املعروف بابن القف.

اإليه  وين�شب  دم�شق،  اأطباء  اأ�شهر  من  يعد  عربي.  وع��امل  طبيب 
حتقيق اإجنازات فريدة ومبتكرة يف جمال ت�شريح القلب وغ�شائه. 

ولد ابن القف �شنة )623ه�(.
قام ب�شرح دقيق الأجزاء القلب ووظائفها وكيفية مرور الدم فيها. 

من اأ�شهر كتب ابن القف، كتاب "العمدة يف اجلراحة" وهو يقع يف 
ق�شمني: 
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الطبية املختلفة،  االأع�شاء وت�شريحها واملفردات  االأول: يف  الق�شم 
والق�شم الثاين: يف و�شائل العالج. 

ا، كتاب "ال�شايف يف الطب" وكتاب "االأ�شول يف  ومن موؤلفاته اأي�شً
�شرح الف�شول" وهو موؤلف �شخم يقع يف نحو األف �شفحة. ترجمت بع�س 
القرون  يف  الغرب  علماء  منها  وا�شتفاد  الالتينية،  اإىل  القف  ابن  كتب 
الو�شطى، ككتاب "جامع الغر�س   يف حفظ ال�شحة ودفع املر�س" وكتاب 

وموؤذيها". االإن�شانية  االأع�شاء  "نافع 
توفى ابن القف �شنة )698ه�(.

اأ�صهر كتبه:
اجلراحة. يف  العمدة  • كتاب 
الف�شول. �شرح  يف  • االأ�شول 

وموؤذيها. االإن�شانية  االأع�شاء  • نافع 
املر�س. ودفع  ال�شحة  حفظ  يف  الغر�س  • جامع 

الطب. يف  • ال�شايف 

ابن النفي�ص

اأبي احلزم القر�شي املعروف  اأبو احل�شن علي بن  هو عالء الدين 
ولد يف  قر�س.  بلدة  من  اأ�شله  بالطب،  اأهل ع�شره  اأعلم  النفي�س،  بابن 
الطب  النفي�س  ابن  والقاهرة.. مار�س  دم�شق، وق�شى حياته بني دم�شق 
يف دم�شق عندما ح�شلت فيها نه�شة طبية عاملية، ثم ا�شتدعاه ال�شلطان 
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الكامل حممد اإىل مدينة القاهرة؛ ل�شهرته العظيمة وذيوع ا�شمه.. فعمل 
يف امل�شت�شفى النا�شري - اأ�شهر م�شت�شفيات القاهرة اآنذاك.

اعتمد ابن النفي�س على معرفة اأ�شرار الطبيعة بوا�شطة املالحظة، 
والدر�س، والتجربة، وراأى اختالًفا يف تركيب اأج�شام احليوانات املختلفة، 
ثم  باالختالفات،  االإمل��ام  ميكن  كي  املقارن،  الت�شريح  بدرا�شة  فاأو�شى 
اعتمد الت�شريح طريقة له يف العمل. انفرد ابن النفي�س بنظرية الدورة 
من  ال��دم  م��رور  وت�شمل  الرئة،  يف  جتري  التي  تلك  ال�شغرى،  الدموية 
ال�شريان الرئوي اإىل القلب، وذلك قبل هاريف االإجنليزي الذي ن�شب اإليه 

هذا االكت�شاف، بنحو )300( �شنة. 
الطب" وكانت  يف  "ال�شامل  كتاب  النفي�س،  ابن  موؤلفات  اأهم  من 
�شنة )687ه���(،  تويف يف م�شر  لكنه  اأن يجعله يف )300( جزء،  رغبته 
قبل اأن يتم اأكرث من )80( جزًءا. وكتاب "املهذب يف طب العيون" وكتاب 
"املختار من االأغذية"، و"املوجز يف الطب"، و"فا�شل بن ناطق"، و"بغية 
و"�شرح  �شينا،  البن  الهداية"  "و�شرح  املتطببني"  و"حجة  الطالبني" 
ف�شول اأبقراط"، و"بغية الفطن من علم البدن". وقد ترجمت كتب ابن 
اللغة، والبيان، مثل  الفل�شفة، واملنطق، وعلوم  النفي�س، وله موؤلفات يف: 
ا بع�س املوؤلفات االإ�شالمية يف الفقه  كتاب "طريق الف�شاحة"، وله اأي�شً
النبوية".  ال�شرية  يف  الكاملية  "كالر�شالة  النبوية،  وال�شرية  وال�شريعة 
وجتاربه  حفظه  من  يكتب  اأن  التاأليف  يف  النفي�س  اب��ن  طريقة  كانت 
م�شاهداته وم�شتنبطاته، وقل اأن يراجع اأو ينقل. وخلف مااًل كثرًيا، ووقف 

كتبه واأمالكه على البيمار�شتان املن�شوري بالقاهرة. 
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اأ�صهر موؤلفاته: 
الطب. يف  • ال�شامل 

العيون. طب  يف  • املهذب 
االأغذية. من  • املختار 

الطب. يف  • املوجز 

الف�شاحة. • طريق 
اأبقراط. ف�شول  • �شرح 

اأبو الفداء

اأبو الفداء، من اأبرز علماء الفلك والطب والنبات، هو اإ�شماعيل بن 
علي بن حممود بن حممد بن عمر بن �شاهن�شاه بن اأيوب، امللك املوؤيد، 

�شاحب حماة، ا�شتهر با�شم "اأبو الفداء".
الرابع ع�شر  القرن  الفلك والطب والنبات يف  اأبرز علماء  يعد من 
العلوم  جم��االت  يف  يعمل  من  كل  برعاية  الفداء  اأب��و  ا�شتهر  امل��ي��الدي. 

واالآداب والفنون. 
ولد اأبو الفداء �شنة )672ه�(، ون�شاأ يف دم�شق ب�شوريا، ورحل اإىل 
وفل�شطني،  واملدينة  مكة  زار  كما  النا�شر،  امللك  بالط  يف  ودخل  م�شر 

وجتول يف �شرق اآ�شيا ال�شغرى.
والتاريخ.  اجلغرافيا  جمال  يف  كتبه  اإىل  الفداء  اأبي  �شهرة  ترجع 
الفرن�شية  اللغات  اإىل  الب�شر"  اأخبار  يف  "املخت�شر  كتابه  ترجم  وق��د 
يقع  الذي  البلدان  تقومي  كتاب  ا  اأي�شً كتبه  ومن  والالتينية.  واالإجنليزية 

www.alukah.net
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يف جزاأين، وكتاب "نوادر العلم" وكتاب "الكنا�س يف النحو وال�شرف"، 
وكتاب "املوازين".

الر�شوم  وتوفر  امل��ادة  بغزارة  اجلغرافية  الفداء  اأبي  كتب  متيزت 
التو�شيحية. ويعد اأبو الفداء اأول من اتبع نظام اجلداول يف علم اجلغرافيا 

لتب�شيط املعلومات.
"تقومي البلدان اإىل اللغة الالتينية"، واأ�شبح معروًفا  ترجم كتاب 
والتحليل، ولقي هذا  بالدرا�شة  الكثريون  وتناوله  لقروٍن عدة،  اأوروبا  يف 

الكتاب رواًجا بني علماء اجلغرافيا. 
توفى اأبو الفداء يف حماه �شنة )732ه�(.

من كتبه:
الب�شر. اأخبار  يف  • املخت�شر 

العلم. • نوادر 
البلدان.  • تقومي 

• املوازين.
النحو. يف  الكنا�س  • وكتاب 

اأبو ال�صلت

املعروف  ال�شلت،  اأب��و  ال��داين  االأندل�شي  عبدالعزيز  بن  اأمية  هو 
باالإ�شبيلي.. حكيم، واأديب، وطبيب، وعامل. من اأهل دانية باالأندل�س، ولد 
فيها �شنة )460ه�(، وبرع يف العلوم الطبيعية والطب والفلك، وا�شتهر يف 

علم احليل )امليكانيكا(.
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يرتبط ا�شم االإ�شبيلي - يف اأثناء اإقامته يف م�شر - مبحاولته و�شع 
االإ�شكندرية،  مياه  يف  غط�س  بالنحا�س  حممل  مركب  النت�شال  طريقة 
ومل يوفق. األنّف كتًبا عدة، منها: كتاب يف الهند�شة بعنوان "الوجيز يف 
التي  الهند�شية  النظريات  لعدٍد كبري من  ا  تلخي�شً فيه  الهند�شة" �شم 
اأ�شاف اإليها، وكتاب اآخر يف الفلك اأطلق عليه ا�شم "االقت�شار" وكتاب 
تراجم  ي�شم  مهم  كتاب  ولالإ�شبيلي  املفردة".  "االأدوية  هو  الطب  يف 
وت�شاري�س  اأو�شاٍف  على  ا  اأي�شً ي�شتمل  كما  ع�شره،  م�شاهري  من  لعدٍد 
لبع�س املواقع يف م�شر، وهو بعنوان "الر�شالة امل�شرية"، وله �شعر فيه 

رقة وجودة. 
توفى اأبو ال�شلت الداين �شنة )529ه�(.

من موؤلفاته: 
الهند�شة  يف  الوجيز  • كتاب 

املفردة  • االأدوية 
الفلك  يف  • االقت�شار 

امل�شرية  • الر�شالة 

البريوين
فيل�شوف  اخلوارزمي،  البريوين  اأحمد  بن  حممد  الريحان  اأبو  هو 
ريا�شي موؤرخ، من اأهل خوارزم ، ولد يف �شواحي خوارزم �شنة )362ه�(. 
وزار العوا�شم العربية، وعا�س يف الهند زمًنا طوياًل. ولعل الطابع املميز 
اآفاق  وات�شاع  العلمية،  اهتماماته  تنوع  هو  العرب،  العلماء  بني  للبريوين 
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درا�شته، فلقد كان البريوين طبيًبا، وفلكًيا، وريا�شًيا، وجغرافًيا، وموؤرًخا، 
وعاملًا بالطبيعيات.

والنجوم"،  الهيئة  يف  امل�شعودي  "القانون  كتابه  يف  البريوين  قام 
اجلداول  ل  وعدنّ نقد  كما  اأر�شاده،  على  بناًء  دقيقة  فلكية  جداول  بعمل 
التي كان قد �شنعها �شابقوه ومعا�شروه، وابتكر "االإ�شطرالب" االأ�شطوانة 
كانت  واإمن��ا  والنجوم،  الكواكب  ر�شد  على  ا�شتعمالها  يقت�شر  مل  التي 
اأما  ارتفاعها،  البعيدة وزوايا  االأج�شام  اأبعاد  ت�شتخدم كذلك يف جتديد 
يف الريا�شيات فت�شمل ابتكارات البريوين، املتواليات الهند�شية، وتثليث 
التي ال يكفي حللها امل�شطرة  الزوايا، وحل كثرًيا من امل�شائل الهند�شية 
والفرجار وحدهما، وهي امل�شائل التي اأ�شبحت تعرف يف علم الهند�شة 
م�شاهمة  عن  ف�شاًل  هذا  البريونية"،  "امل�شائل  با�شم  الوقت  ذلك  منذ 
البريوين يف تطور ح�شاب املثلثات. اأدرك البريوين اأن �شرعة ال�شوء تزيد 
على �شرعة ال�شوت زيادة  هائلة. مات البريوين بخوارزم �شنة )440ه�(.

من اأعماله: 
والنجوم  الهيئة  يف  امل�شعودي  القانون  • كتاب 

االإ�شطرالب  • اخرتاع 

التميمي

هو حممد بن اأميل التميمي، كيميائي عربي م�صلم:
اجل�شم  حيوية  لتجديد  العقاقري  ي�شتخدم  عامل  اأول  التميمي  كان 
الب�شري، ومنعه من االإ�شابة باالأمرا�س، وتاأخري حدوث ال�شيخوخة. وهذه 
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اجل�شمي  الن�شاط  يف  الكيمياء  الإدخ��ال  عربي  عامل  من  مبتكرة  حماولة 
لالإن�شان؛ بهدف تخلي�شه من ال�شموم التي ترتاكم داخله، ومن ثمَّ حتدث 

اأ�شراًرا يف خمتلف االأع�شاء الداخلية. 
من موؤلفات التميمي، كتاب "�شرح ال�شور واالأ�شول"، وكتاب "مفتاح 

الكنوز وحل االأ�شكال والرموز"، وكتاب "مفتاح احلكمة يف ال�شنعة".
تويف التميمي عام )300ه�(.

من موؤلفاته:
واالأ�شول  ال�شور  �شرح  • كتاب 

ال�شنعة  يف  احلكمة  مفاتيح  • كتاب 
وحل االأ�شكال والرموز الكنوز  مفاتيح  • كتاب 

ابن الأكفاين

هو عبداهلل �شم�س الدين حممد بن اإبراهيم ال�شنجاري، املعروف 
بابن االأكفاين، ا�شتهر كطبيب وعامل وموؤرخ. 

القاهرة  و�شكن  العراق  �شمال  �شنجار  يف  ون�شاأ  االأكفاين  ابن  ولد 
ودر�س الطب والريا�شيات، واأقام يف م�شر، وبقي يف القاهرة حتى اأواخر 
وعالجها،  االأمرا�س  ت�شخي�س  يف  ماهًرا  فكان  بالطب  وا�شتغل  اأيامه، 

وكذلك يف تركيب االأدوية.
واالأحجار  والريا�شيات،  الطب،  يف  ع��دة  موؤلفات  االأك��ف��اين  والب��ن 
اأنواع  املقا�شد" ذكر فيه  اأ�شنى  اإىل  القا�شد  اإر�شاد  الكرمية، منها كتاب 
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العلوم مبا يقرب من كتب ت�شنيف العلوم، وكتاب "نخب الذخائر يف اأحوال 
ذكر  يف  احلكماء  بني  واملتاأخرين  املتقدمني  كالم  فيه  اجلواهر" خل�س 
اجلواهر النفي�شة واأ�شنافها و�شفاتها ومعادنها املعروفة، وقيمتها امل�شهورة، 
وخوا�شه، ومنافعها. ومن اأ�شهر كتب ابن االأكفاين، كتاب طبي "غنية اللبيب 

يف غيبة الطبيب" وكتاب يف الريا�شيات هو "اللباب يف احل�شاب".
العلوم  اأح��وال  يف  النظيم  "الدر  كتاب  فله  التعليم  جمال  يف  اأم��ا 

والتعليم". 
اأوجد ابن االأكفاين االأوزان النوعية لعدد كبري من االأحجار الكرمية، 

امتازت بالدقة املتناهية. 
تويف عام )749ه�(.

اأهم كتبة: 
املقا�شد.  اأ�شنى  اإىل  القا�شد  • اإر�شاد 
اجلواهر.  اأحوال  يف  الذخائر  • نخب 

احل�شاب.  يف  • اللباب 
والتعليم.  العلوم  اأحوال  يف  النظيم  • الدر 

ابن زهر

ابن زهر عامل الأورام واجلروح اخلطرية:
هو اأبو مروان بن عبدامللك بن حممد بن مروان بن زهر االإيادي، 
ل�شنني  القاهرة  يف  ثم  بغداد،  يف  الطب  رئا�شة  وت��وىل  بالطب،  ا�شتهر 



1045

حديقة الفقرات الثقافية

طويلة. ولد ابن زهر �شنة )464ه�(، يذكر له تاريخ الطب جتارب مهمة 
واجل��روح  االأورام  معاجلة  منها  كثرية،  واإ�شافات  دقيقة  ومالحظات 
اخلطرية، وهي اأمرا�س مل تو�شف من قبل. وابن زهر هو اأول طبيب عربي 

�شرح طريقة التغذية اال�شطناعية بطريق احللقوم اأو بطريق ال�شرج.
بلغت �شهرته املعتمد بن عباد - اأمري اإ�شبيلية باالأندل�س؛ فا�شتدعاه 
ابن  قال  االأندل�س.  اأطباء ع�شره يف  اأ�شهر  واأ�شبح  ببالطه  واأحلقه  اإليه 
يف  مياثله  من  ع�شره  يف  يكن  ومل  االأط��ب��اء،  اأعظم  هو  زهر  ابن  ر�شد: 

�شفاته.
ومن اأهم موؤلفات ابن زهر، كتاب" التي�شري يف املداواة والتدبري". 
الو�شطى  القرون  وانت�شر يف  الالتينية  اللغة  اإىل  الكتاب  ترجم هذا  وقد 
يف الغرب. وطبع الأول مرة يف مدينة البندقية االإيطالية عام )1490م(. 

وكان لهذا الكتاب اأثر بالغ يف الطب االأوروبي حتى القرن ال�شابع ع�شر.
النف�س  اإ�شالح  كتاب" االقت�شاد يف  ا،  اأي�شً زهر  ابن  موؤلفات  من 
واالأج�شاد". وكتاب" االأغذية". وكتاب "اجلامع يف االأ�شربة واملعجونات".

وتوفى باإ�شبيلية يف )557ه�(.

من موؤلفاته:
واالأج�شاد. االأنف�س  اإ�شالح  يف  االقت�شاد  • كتاب 

والتدبري. املداواة  يف  التي�شري  • كتاب 
االأغذية. • كتاب 
اجلامع. • كتاب 
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ثابت بن قرة

ثابت بن قرة، له ابتكارات مهمة يف الهند�شة، هو اأبو احل�شن ثابت 
يف  ولد  فيل�شوف،  حا�شب  طبيب  ال�شابئ،  احلراين  زهرون  بن  قرة  بن 
حران "تركيا" �شنة )221ه�( ون�شاأ فيها، وتويف يف بغداد �شنة )288ه�(. 
در�س يف بغداد الطب، والفل�شفة، والريا�شيات، وبرع فيها جميًعا، وكان 
كتًبا  فنقل  وال�شريانية،  اليونانية  باللغات  ملعرفته  املرتجمني؛  اأف�شل  من 
عدة من تاأليف االإغريق اإىل اللغة العربية مثل كتاب "االأ�شول" الإقليد�س. 
يف  املاأمون  اخلليفة  �شيده  الذي  الفلكي  املر�شد  يف  قرة  بن  ثابت  وعمل 
د حل�شاب التفا�شل والتكامل، وقد اأتاح التفا�شل  بغداد عام )851م(، مهنّ
الطبيعة  قوانني  تروي�س  اأمام  املجال  فتح  للعلماء يف ع�شرنا،  والتكامل 
وا�شتغاللها يف املنجزات التطبيقية خلري االإن�شان. وح�شب ثابت بن قرة 
بدقة بالغة طول ال�شنة وميل دائرة الربوج على خط اال�شتواء فوجده )33( 
درجة، والحظ اأن هذا امليل يتغري مع االأيام. ولثابت بن قرة اأعمال جليلة 
وابتكارات مهمة يف الهند�شة التحليلية، التي تطبق اجلرب على الهند�شة، 
كما يعزى اإليه تق�شيم الزوايا اإىل ثالثة اأق�شام مت�شاوية بطريقة تختلف 

عن الطريق املعروف عند علماء االإغريق.
وقد بلغت موؤلفات ثابت بن قرة )23( كتاًبا، منها خم�شة يف الطب 

والباقي يف احل�شاب، والهند�شة، والفلك. 
ومن اأ�شهر كتبه "تركيب االأفالك" و"املخت�شر يف علم الهند�شة" 

و"اأوجاع الكلى واملثانة". 
ومن موؤلفاته يف ال�شيدلة كتاب "اأجنا�س ما تنق�شم االأدوية اإليه".
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فقام  االأر�س،  قطر  ن�شف  بقيا�س  العبا�شي  املاأمون  اخلليفة  كلفه 
من بغداد على راأ�س جمموعة من العلماء واأمت هذا العمل بدقة.

اأ�صهر اأعماله:
تركيب االأفالك. • كتاب 

االأر�س. قطر  ون�شف  ال�شنة  طول  • ح�شب 
الإقليد�س. االأ�شول  كتاب  • �شرح 

والتفا�شل. التكامل  حل�شاب  • مهد 
• ح�شب ميل دائرة الربوج على خط اال�شتواء.

الأ�صفوين

امللقب  الدين،  علم  االأ�شفوين  عبد  بن  القا�شم  اأبي  بن  قي�شر  هو 
بتعا�شيف، عامل يف الريا�شيات والفلك ومهند�س.

�شوريا  اإىل  و�شافر  م�شر،  ب�شعيد  )574ه���(  �شنة  اأ�شفون  يف  ولد 
للعمل فيها.

تلقى االأ�شفوين معظم تعليمه على يد كبار علماء القاهرة، وعمل 
ثم  بالعراق  املو�شل  يون�س" يف  الدين بن  "كمال  املعروف  الفلكي  برفقة 

انتقل اإىل حماه ب�شوريا ليعمل عند اأمريها. 
كانت لالأ�شفوين قدرة فائقة على الت�شورات الهند�شية امليكانيكية 
التي قادته اإىل اكت�شافات علمية عظيمة مثل النواعري التي �شنعها حلكام 

حماه يف �شوريا على نهر العا�شي.

www.alukah.net



1048

حديقة الفقرات الثقافية

�شيد االأ�شفوين عدًدا من املرا�شد الفلكية يف بالد ال�شام، ق�شدها 
طالب العلم لر�شد الكواكب واالأجرام ال�شماوية االأخرى. 

كما �شمم االأ�شفوين كرة �شماوية من اخل�شب الفاخر حلكام حماه، 
هذه  وبقيت  االأوائ��ل،  العلماء  ر�شدها  التي  الكواكب  جميع  عليها  ور�شم 
الكرة ال�شماوية معمواًل بها يف كل اأنحاء العامل حتى القرن التا�شع ع�شر، 
اأعمااًل  االأ�شفوين  اأجن��ز  باإيطاليا،  "فالتري"  مدينة  يف  موجودة  وهي 
بنى  كما  �شخمة،  ومن�شاآت  حت�شينات  منها  �شوريا،  يف  مهمة  هند�شية 
طواحني هوائية ومات االأ�شفوين امللقب بقي�شر تعا�شيف يف دم�شق �شنة 

)649ه�(.

اأهم اأعماله: 
الفكلية. املرا�شد  من  عدًدا  • �شيد 
اخل�شب. من  �شماوية  كرة  • �شمم 

هوائية. طواحني  • بنى 

الدينوري

الدينوري �صيخ النباتيني العرب:
هو اأبو حنيفة اأحمد بن داود بن ونند الدينوري، مهند�س نباتي من 
نوابغ الدهر يلقب ب�شيخ النباتيني العرب، ملا ا�شتهر به من اإجراء اأبحاث 

قيمة عن النباتات واأنواعها.
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قال اأبو حيان التوحيدي: جمع بني حكمة الفال�شفة وبيان العرب. 
عدًدا  فيه  و�شع  ال��ذي  "النبات"  كتاب  الدينوري  كتب  اأ�شهر  من 
كبرًيا جًدا من اأ�شماء النبات، مع �شرح علمي لكل منها بعد معاينة مئات 
من  ج��زٍء  كل  ودرا���ش��ة  بنف�شه،  ومالحظتها  منوها  اأماكن  يف  النباتات 
اأجزائها من زهر اأو ثمر اأو ورق. اعتمد على كتاب "النبات" العديد من 
العلماء العرب واالأوروبيني، ونقلت عنه اأكرث كتب املفردات الطبية، على 
الرغم من اأن الدينوري مل يعر الناحية الطبية كثرًيا من عنايته واهتمامه. 
فهو يف ذلك عامل نبات فح�شب، ولي�س نباتًيا طبيًبا كابن البيطار مثاًل.. 

فلم يكن الدينوري يذكر املنافع الطبية للنباتات اإال قلياًل. 
بادئ  لغوًيا  اجتاًها  "النبات" قد اجته  كتاب  اأن  الرغم من  وعلى 
االأمر، اإال اأنه ت�شمن �شياًل من املعلومات تتعلق مب�شادر النباتات واأماكن 
"نبات  ال��دي��ن��وري  و�شفها  التي  النباتات  ب��ني  وم��ن  وم��زاي��اه��ا.  منوها 
االأقحوان" الذي يقول عنه: "الواحدة اأقحوانة"، وتعرف بالبابوجن، وهو 
طيب الرائحة على كل حال وورقه وزهره بي�شاء �شافية البيا�س. ترجمت 

كتب الدينوري اإىل الالتينية وا�شتفاد منها علماء الغرب كثرًيا.
توفى الدينوري �شنة )282ه�(.

اأ�صهر كتبه: 
النبات". "كتاب 
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غــذاوؤِك دواوؤِك

الطب،  الــقــراآن( خال من  )اأي  كتابكم  اإن  امل�سلمني:   قيل لأحــد علماء 
فاأجاب: اإن اهلل جمع الطب كله يف ن�سف اآية قال �سبحانه: زب پ ڀ  

ڀ   ڀڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ رب )االأعراف: 31(.
وهذه االآية هي اأ�شا�س الطب الوقائي والعالجي، وما من مرجع طبي 
اإال فيه التاأكيد على �شرورة التو�شط وعدم االإ�شراف يف تناول الطعام.. 
فاالإ�شراف يف الطعام يوؤدي اإىل ال�شمنة واأمرا�س القلب والبول ال�شكري 

وال�شيخوخة املبكرة.
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واملعدة بيت الداء؛ الأنها اأول االأع�شاء احليوية واملهمة التي ت�شتقبل 
الطعام، واإجهادها بالطعام وال�شراب يوؤدي اإىل التخمة والر�شول - عليه 
ال�شالة وال�شالم - يقول: »ما مالأ اآدمي وعاًء �شًرا من بطنه، بح�شب ابن 
اآدم اأكالت يقمن �شلبه، فاإن كان ال حمالة، فثلث لطعامه، وثلث ل�شرابه، 

وثلث لنف�شه«.
جعلناها  والتي  دواوؤك(  )غ���ذاوؤك  ال�شهرية  احلكمة  تقول  وكما 

عنواًنا لهذه الفقرة.
املجتمع،  يف  الغذائية  الثقافة  ون�شر  الغذائية،  التوعية  باب  ومن 
قمنا باختيار، واإعداد هذه الفقرة، ودعمناها مبختلف التقارير والبحوث 

املتعلقة مبجال الغذاء وال�شحة.
ا منظمة الغذاء، اأي  وللعلم، فاإن منظمة الدواء االأمريكية هي اأي�شً
والدواء  الغذاء  هو )منظمة  املنظمة  ا�شم هذه  بل  باالأمرين،  تعنى  اأنها 
ا دليل اإ�شايف على اأهمية الغذاء واأنها مبثابة الدواء  االأمريكية( وهذا اأي�شً

احلقيقي لالإن�شان، بل هو الواقي احلقيقي بعد اهلل - -عز وجل--.
املوا�شيع  بانتقاء  املدر�شية  االإذاع��ة  باأمر  املعنيات  اأو�شي  ل��ذا.. 
الغذائية من هذه الفقرة وطرحها عرب منرب االإذاعة، بل وحماولة متابعة 
من  ا  واأي�شً وغريها،  ال�شحف  يف  الغذائية  ال�شحة  �شاأن  يف  ي�شتجد  ما 
ملتابعة ما  ال�شعودية؛  والدواء  الغذاء  اإىل موقع هيئة  الرجوع  املفيد جًدا 

ي�شتجد يف اأمور الغذاء.
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فوائد الغذاء املتوازن

 )400( ا�شتهالك  وال�شكر،  الدهون  من  �شئيلة  كميات  تناول  اإن 
جرام على االأقل من الفاكهة واخل�شراوات يف اليوم، وممار�شة الريا�شة 

يومًيا لفرتة ال تقل عن �شاعة. 
تلك هي اأف�شل الو�شائل ملكافحة االأمرا�س املزمنة، بح�شب تقرير 
 )OMS( العاملية  ال�شحة  منظمة  من  بتوكيل  م�شتقلون  خرباء  اأعده 

ومنظمة الزراعة واالأغذية )الفاو(. 
ويت�شمن التقرير تو�شيات جديدة حول الطعام والن�شاط اجل�شدي 
مل�شاعدة احلكومات على مكافحة تزايد الوفيات واالإ�شابات الناجتة من 

االأمرا�س املزمنة الرئي�شية. 
واأ�شارت منظمتا ال�شحة والزراعة واالأغذية اإىل تزايد عدد الوفيات 
الناجتة من االأمرا�س املزمنة واخلطرية من م�شكالت يف �شرايني القلب 

وال�شرطان وال�شكري وال�شمنة. 
االأمرا�س  هذه  "اأن  املتحدة  ل��الأمم  التابعتان  املنظمتان  وذك��رت 
االإ�شابات  من  و)%46("  العامل  يف  الوفيات  من   )%59( بنحو  ت�شببت 
املرتبطة  الوفيات  من  كبري  عدد  وينتج   ."2001 عام  خالل  باأمرا�س 
ال�شغط  ارت��ف��اع  مثل  جتنبها،  ي�شهل  خم��اط��ر  م��ن  مزمنة  ب��اأم��را���س 

والكول�شرتول وال�شمنة وعدم ممار�شة الريا�شة. 
وال تنتج هذه االأمرا�س املزمنة من االإ�شراف يف الطعام فح�شب، 
االإكثار من  تاأثري  اإىل  التقرير  واأ�شار  متوازنة.  بل كذلك عن حمية غري 
تناول امللح على ارتفاع ال�شغط، ومن تناول الدهون امل�شبعة على ارتفاع 
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ن�شبة الكول�شرتول يف الدم. ويعانى عدد متزايد من االأ�شخا�س يف الدول 
ا مزمنة، يف حني كانت هذه االأمرا�س فيما م�شى منت�شرة  النامية اأمرا�شً

ب�شورة خا�شة يف الدول الغنية. 
وكان النتقال عدد متزايد من النا�س لالإقامة يف املدن، تاأثري كبري 
على هذا التطور؛ اإذ يتبع �شكان املدن ب�شورة عامة حمية غذائية غنية 

بالدهون امل�شبعة وال�شكر امل�شنع.
واأو�شحت املنظمتان "اأن التغيري املفاجئ يف احلمية يقرتن بنمط 
احلياة احل�شرية، لينعك�شا �شلًبا على �شحة �شكان املدن من الفقراء". 
ودعا التقرير احلكومات اإىل اإ�شدار توجيهات ون�شائح ب�شيطة وواقعية 

وملمو�شة فيما يتعلق باحلمية الغذائية.
وذكر على �شبيل املثال فنلندا واليابان، فقد اتخذت حكومتا هذين 
ل�شعبيهما،  الغذائية  العادات  لتطوير  وفاعلة  نا�شطة  اإج��راءات  البلدين 
مما اأدى اإىل تقلي�س عوامل اخلطر وح�شر انت�شار االأمرا�س املزمنة يف 

البلدين.

من فوائد ال�صاي الأخ�صر

لل�شاي االأخ�شر فوائد �شحية جعلت منه اأف�شل �شراب على االإطالق 
من الناحية ال�شحية، ومن الفوائد: 
1- ي�شاعد على حرق الدهون. 

2- ي�شاعد على ت�شريع عملية االأي�س؛ الأن تاأثريه امل�شاد لالأك�شدة 
ي�شاعد الكبد على اأداء وظيفته ب�شكل اأكرث فعالية. 
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3- اإن �شرب ال�شاي االأخ�شر ثالث مرات يومًيا يحرق )200( �شعر 
حراري اإ�شايف يومًيا. 

4- كذلك وجد االأ�شخا�س الذين يتناولون ال�شاي االأخ�شر اأن الطاقة 
االأخ�شر  ال�شاي  يخف�س  ذلك  على  ع��الوًة  كبري،  ب�شكل  تعززت  لديهم 
م�شتوى ال�شكر يف الدم، والذي يعترب م�شوؤواًل عن تخزين اجللوكوز على 
م�شتوى  ا  اأي�شً يخف�س  ال�شكر  م�شتوى  تخفي�س  ف��اإن  لذا  �شحوم؛  �شكل 

ال�شحوم املخزونة يف اجل�شم. 
5- يحمي القلب من االأمرا�س. 

امل�شادة  تاأثرياته  الأن  ال��دم؛  يف  الكول�شرتول  م�شتوى  يخف�س   -6
لالأك�شدة متنع تاأك�شد الكول�شرتول ال�شار )Ldl( يف ال�شرايني. 

فعالية  له  واأن  الطبيعية،  غري  الدموية  اجللطات  ت�شكل  مينع   -7
االأ�شربين نف�شها يف هذا املجال. 

8- يزيد م�شتويات الكول�شرتول النافع )Hdl( الذي ي�شاعد على 
اإزالة ال�شفائح الدهنية من جدران ال�شرايني. 

9- ي�شاعد يف تخفي�س �شغط الدم. 
10- يحمي من االإ�شابة مبر�س ال�شكري. 

11- ي�شاعد على الوقاية من الت�شمم الغذائي. 
مع  �شربه  ف��اإن  البكترييا،  يقتل  االأخ�شر  ال�شاي  الأن  ونظًرا   -12
البكتريي،  الغذائي  بالت�شمم  االإ�شابة  خطر  يخف�س  اأن  ميكن  الوجبات 
النافعة يف  البكترييا  وي�شاعد على منو  االأمعاء،  البكترييا يف  ومينع منو 

www.alukah.net
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االأمعاء. 
13- مينع رائحة الفم.

الرمان

االأمرا�س،  من  لكثري  مفيد  الرمان  اأن  احلديثة،  الدرا�شات  تبني 
ومن اآخر االأبحاث ما ك�شفه علماء اأمريكيون واأوربيون عن فوائد الرمان 
لالأك�شدة..  امل�شادة  باملواد  فالرمان غني جًدا  للمراأة احلامل،  بالن�شبة 

ا بالفيتامينات واالأمالح ال�شهلة االمت�شا�س. وغني اأي�شً
ويوؤكد الباحثون، اأن تناول الرمان مبعدل رمانة كل يوم وملدة �شهر 
والروماتزم،  املفا�شل  والتهاب  ال��دم  فقر  عالج  يف  يفيد  اأك��رث  اأو  مثاًل 
ت�شلب  يعالج  حيث  وال�شرايني،  القلب  حتى  متتد  فوائد  اإىل  باالإ�شافة 

ال�شرايني ويقي من اجللطات على اختالف اأنواعها.
وهو  ال�شرطان،  من  يقي  الرمان  اأن  توؤكد  اأخ��رى  درا�شة  وهناك 

�شروري للطفل واملر�شع والكبري وال�شغري.
يقول  العظي�م،  كتابه  الفاكهة يف  اهلل هذه  ذكر  ملاذا  ندرك  ورمبا 
رب  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  زب  ت���ع���اىل: 

)الرحمن(.
اإن الفوائد الطبية التي اأودعها اهلل يف هذه الثمرة تدل على اأهميتها، 
وال يعني اأن اأهل اجلنة يف حاجة للعالج! ولكن اهلل اأكرم هذه الثمرة وجعل 

فيها ال�شفاء الأهل الدنيا، وجعل فيها اللذة واملتعة الأهل االآخرة.
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البطيخ

البطيخ،  لفاكهة  عديدة  �شحية  فوائد  احلديثة  الدرا�شات  اأثبتت 
ا فيما يتعلق ب�شالمة االأمعاء والكلى، فقد اأظهرت الدرا�شات اأن  خ�شو�شً
البطيخ ال يطفئ العط�س، ويرطب اجللد، وينع�س اجل�شم فح�شب، بل قد 
يفيد ك�ملنينّ قوى لالأمعاء، كما يعد مادة ت�شاعد على اله�شم، ومقٍو للدم، 

ومفتت حل�شوات الكلى.
يف  ت�شاعد  فيه  املوجودة  الطبيعية  املركبات  اأن  الباحثون  ووج��د 
تخفيف �شدة االأمرا�س اجللدية، كما تفيد بذوره يف تخفي�س �شغط الدم 

املرتفع، وميكن ا�شتخدام جذوره يف وقف النزيف الدموي.
العنا�شر  من  بالكثري  غنية  الفاكهة  هذه  اأن  التغذية  خرباء  واأكد 
اليوم،  طوال  واملعادن  والفيتامينات  املاء  من  االإن�شان  حاجة  تكفي  التي 
ا يف اأيام ال�شيف احلارة؛ لذا فهو يغني عن ع�شرات االأ�شناف  خ�شو�شً
من اخل�شراوات واللحوم، ملا له من اأثر ملطف على املعدة، ومن�شط الإنتاج 

الطاقة.
من  املائة  يف   )92( على  يحتوي  البطيخ  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�شار 
ت�شل  بينما  والدهنية،  الزاللية  امل��واد  من  القليل  ي�شم  كما  م��اء،  وزن��ه 
ن�شبة ال�شكريات فيه اإىل )8( يف املائة، ح�شب نوعه ومو�شمه، اإ�شافة اإىل 
احتوائه على ن�شبة متو�شطة من فيتامينات AوC، الفتني اإىل اأن قيمته 
تخفيف  يف  املتمثلة  الكبرية،  الطبية  بقيمته  مقارنة  ب�شيطة،  الغذائية 
حاالت االإم�شاك والتهابات اجللد، كما ي�شاعد على اإدرار البول، وتنقية 

الدم، وعالج اأمرا�س الكلى والنقر�س ومر�س البوا�شري.

www.alukah.net
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ا على ن�شبة قليلة جًدا من ال�شعرات احلرارية،  ويحتوي البطيخ اأي�شً
وميكن بالتايل تناوله بكميات كبرية لل�شعور بال�شبع دون خوف من زيادة 

الوزن.

احلبة ال�صوداء

 قال الر�شول - ملسو هيلع هللا ىلص: "عليكم بهذه احلبة ال�شوداء.. فاإن فيها �شفاًء 
لكل داء اإال ال�شام" اأي: املوت رواه البخاري.

 االأمرا�س التي تعاجلها احلبة ال�شوداء:
1- لت�شاقط ال�شعر:

خل  ملعقة  مع  اجلرجري  ع�شري  يف  ال�شواء  احلبة  طحني  يعجن 
خمفف وفنجان زيت زيتون، ويدلك الراأ�س بذلك يومًيا م�شاًء مع غ�شلها 

يومًيا مباء دافئ و�شابون.
2- لل�شداع:

يوؤخذ طحني احلبة ال�شوداء، ون�شفه من القرنفل الناعم والن�شف 
ملعقة  ال�شداع  وتوؤخذ منه عند  مًعا،  ويخلط ذلك  الين�شون،  االآخر من 
على لنب زبادي، وتوؤكل على بركة اهلل ال�شايف، باالإ�شافة اإىل دهان مكان 

ال�شداع بالتدليك بزيت احلبة ال�شوداء.
3- لالأرق:

ملعقة من احلبة ال�شوداء متزج بكوب من احلليب ال�شاخن املحلى 
بع�شل وت�شرب وقبل اأن تنام حاول اأن يلهج ل�شانك بذكر اهلل - عز وجل- 

وقراءة اآية الكر�شي، واعلمي اأن النا�س نيام.. فاإذا ما ماتوا انتبهوا.
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الزنـجبيـل

الزجنبيل من النباتات التي ذكرت يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: 
زب ھ ے ے    ۓ        ۓ ڭ ڭ رب )االإن�شان(. 

�شعيد اخلدري  اأبي  النبوي حديث  الطب  كتاب  نعيم يف  اأبو  وذكر 
كل  فاأطعم  ملسو هيلع هللا ىلص جرة زجنبيل  اهلل  ر�شول  اإىل  ال��روم  ملك  »اأه��دى  قال: 

اإن�شان قطعًة، واأطعمني قطعًة«.
فوائد الزجنبيل:

- لتطييب نكهة الطعام. 
- طارد للغازات والرياح.

- يدخل يف تركيب اأدوية تو�شيع االأوعية الدموية. 
- ملطف للحرارة. 

- يدخل يف تركيب و�شفات زيادة القدرة اجلن�شية. 
- يدخل يف عالج اآالم احلي�س. 

- يزيد يف احلفظ.
- يقوي املعدة.

- ويبعث اله�شم.
- ويتغرغر به.

- ويقوي االأع�شاب.
اأنه م�شاد  اأي  - يقوي اجلهاز املناعي باجل�شم لتن�شيطه الغدد - 

حيوي طبيعي - يقوي الهرمونات والدم.

www.alukah.net



1060

حديقة الفقرات الثقافية

- يفتح ال�شدد ويطرد البلغم اإذا م�شغ مع امل�شتكة.
- من�شط لوظائف االأع�شاء م�شخن مطهر مقٍو. 

- ويجلو الرطوبة عن نوافى الراأ�س واحللق.
- جيد لظلمة الب�شر كحاًل و�شرًبا. 

- ينفع من �شموم الهوام.
- وينفع من الهرم )ال�شيخوخة(. 

- ينفع الكلى واملثانة واملعدة الباردة ويدر البول.
- جيد للحمى التي فيها ناف�س وبرد.

امللوخية

اإذا كنِت من الذين يكرهون الدواء، اأو ال ي�شتطيعون تعاطي اأقرا�س 
الذين يخافون من وخز احلقن،  اأو من  امل�شكنات وامل�شادات احليوية.. 
يف  احتار  التي  اآالم��ك  من  لت�شرتيحي  ملوخية"  "اأكلة  تناول  فيكفيِك 

ت�شخي�شها االأطباء، اأو ف�شل يف عالجها الدواء!
فقد اأثبت علماء املركز القومي للبحوث يف م�شر اأن "امللوخية" لها 
الفحولة  والنظر وتزيد  القلب  ال�شحية، حيث تقوي  الفوائد  العديد من 
وتخفف من متاعب اجلهاز اله�شمي والقولون وتخل�شِك من قائمة طويلة 

من االأمرا�س دون اأية م�شاعفات جانبية!
"ال  كنِت  اإذا  زوج��ِك  مع  ال�شجار  عن  توقفي  ف�شاعًدا  االآن  ومن 
حتبني امللوخية" واحر�شي على اأن يكون هذا "الطبق" مبثابة �شيف دائم 

على مائدتك الغذائية!



1061

حديقة الفقرات الثقافية

التغذية  ق�شم  ورئي�س  اأ�شتاذ   - ال�شوبكي  ف��وزي  الدكتور  ويقول 
كاملة؛  غذائية  وجبة  امللوخية  تعد  م�شر:  يف  للبحوث  القومي  باملركز 
فقد  واالألياف،  والكربوهيدرات  واملعادن  بالفيتامينات  لغناها  نظًرا 
)اأ(  الفيتامينات  من  وفرية  كمية  على  حتتوي  النبتة  هذه  اأن  اكت�شف 
و)ب( واالأمالح املعدنية املهمة للج�شم كاحلديد والف�شفور والكال�شيوم 
عن  "امللوخية"  مييز  ما  واأك��رث  وال�شوديوم،  واملنجنيز  والبوتا�شيوم 
الغذائية  مكوناتها  من  اأًي��ا  تفقد  ال  اأنها  الورقية  النباتات  من  غريها 
اأخرى  اأغذية  مع  احلال  هو  كما  والطهو،  بالغ�شيل  العالجية  وفوائدها 

مماثلة.
كانت  اإذا  منها  ج��رام   )100( اأن  وج��د  "امللوخية"  وبتحليل 
حتتوي  فاإنها  ياب�شة  كانت  واإذا  بروتني،   )%4( على  حتتوي  طازجة 
على )22%( بروتني و)2%( دهون و)11%( األياف، ف�شاًل عن غناها 
على  يق�شي  الذي  احلديد  من  عالية  وكميات  و)ب(  )اأ(  بفيتاميني 
االأنيميا وفقر الدم ويحافظ على خاليا اجل�شم من التاآكل، والف�شفور 
القدرات  وين�شط  الذاكرة  ويجدد  الدماغ  خاليا  على  يحافظ  الذي 
اجل�شم  على  للحفاظ  اأ�شا�شًيا  الكال�شيوم  يعترب  فيما  الذهنية، 

العظام. ه�شا�شة  من  والوقاية 
اأما املنجنيز الذي يتوافر بكميات وفرية يف "امللوخية" فهو �شروري 
ويكافح  الدم  يف  ال�شكر  مقدار  ي�شبط  الذي  االأن�شولني  هرمون  لتوليد 
ه�شا�شة العظام، ويبعد �شبح العقم الذي يت�شبب نق�س املنجنيز باجل�شم 

يف بع�س االأحيان اإىل االإ�شابة به.
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ع�صري العنب الأحمر يقوي الذاكرة

جامعة  يف  النف�س  علم  ق�شم  م��ن  علماء  اأع��ده��ا  درا���ش��ة  ك�شفت 
"�شين�شيناتيو" االأمريكية عن اأن ع�شري )العنب االأحمر( يقوي الذاكرة، 

حيث اأظهر فعالية يف تقلي�س اأو حتى احليلولة دون فقدانها. 
العمر  من  و)80(  ال���)75(  بني  ا  �شخ�شً  )12( الدرا�شة  و�شملت 
اأداء من �شربوا نوعية جيدة  اأن  يعانون بداية فقدان الذاكرة، واأظهرت 
القيام  عند  حت�شن  اأ�شبوًعا   )12( ط��وال  االأح��م��ر  العنب  ع�شري  م��ن 
ب�شل�شلة من االختبارات العقلية. ورجح العلماء اأن املواد امل�شادة للتاأك�شد 
م  ق�شنّ كما  الذاكرة..  تفيد  التي  هي  العنب  وع�شري  ق�شرة  يف  املوجودة 
فاخًرا  نوًعا  �شربت  االأوىل  جمموعتني،  اإىل  ال�)12(  االأ�شخا�س  العلماء 

من الع�شري واالأخرى نوًعا ال فائدة منه. 
ع امل�شاركون يف الدرا�شة الختبارات طوال ثالثة اأ�شهر؛ فتبني  واأخ�شِ
اأن اأداء من �شربوا النوع الفاخر من ع�شري العنب الذي يزرع يف منطقة 
ونكورد يف والية ما�ش�شا�شو�شت�س االأمريكية �شجلوا حت�شًنا ملحوًظا كلما 

طالت فرتة االختبار. 

حقيقة غذائية عن املوز

ارتفاع  خطر  يبعد  اليوم  يف  م��وزات  خم�س  اإىل  موزتني  تناول  اإن 
�شغط الدم، وميكنه اأن يخف�س �شغط املرتفع اإىل املعدل الطبيعي خالل 
املوز  اإن  لل�شغط، حيث  اأدوية خاف�شة  ا�شتعمال  دون  واحد فقط  اأ�شبوع 
يحتوي على ن�شبة عالية من البوتا�شيوم ون�شبة قليلة من ال�شوديوم، وهو 
املحتوي  الطعام  اأن  بالذكر  الطعام، ومن اجلدير  املوجود يف ملح  النوع 
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على البوتا�شيوم ي�شاعد على التخل�س من مادة ال�شوديوم التي ت�شاعد 
على ارتفاع �شغط الدم. 

اأهم الفوائد ال�صحية لتناول احلليب ومنتجات الألبان

والتفاعالت  الع�شبية  واخلاليا  واالأ�شنان  العظام  لبناء  مهمة   -
احليوية يف اجل�شم. 

- ت�شاعد يف الوقاية من مر�س ه�شا�شة العظام. 
الربوتني  مثل  الغذائية  العنا�شر  م��ن  للعديد  جيدة  م�شادر   -

والفيتامينات وبع�س العنا�شر املعدنية. 
- تقي من ت�شو�س االأ�شنان و�شرطان القولون. 

الن�شائح  من  يعترب  د�شم  دون  اأو  الد�شم  قليل  احلليب  تناول   -
واأمرا�س  الدم  �شغط  وارتفاع  ال�شكري  داء  ملر�شى  تقدم  التي  الغذائية 

القلب، وامل�شابني بال�شمنة كجزء من احلمية الغذائية. 
يعترب  املعدنية  والعنا�شر  الفيتامينات  ببع�س  املدعم  احلليب   -

غذاًء جيًدا لالأ�شخا�س يف خمتلف االأعمار.

الأف�صل عدم مزج ال�صاي مع احلليب

خل�شت درا�شة علمية اإىل اأن اإ�شافة احلليب اإىل ال�شاي ميكن اأن 
تطيح باإحدى ميزات ال�شاي، وهي اإمكانية اأن يحمي من اأمرا�س وعوار�س 

القلب، ح�شبما اأ�شارت درا�شة �شدرت اأخرًيا.
ال�شاي  �شرب  اأن  اأظهرت  قد  اأملان  باحثون  اأجراها  درا�شة  وكانت 
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االأ�شود ينعك�س اإيجاًبا على حركة ال�شرايني بالتو�شع واالرتخاء مبا ي�شمح 
باإبقاء �شغط الدم جيًدا.

اإىل  االأوروبية"  القلب  درا�شات  "جملة  تو�شلت  اأخ��رى،  جهة  من 
خال�شة مفادها، اأن الربوتينات التي يحتوي عليها احلليب والتي تدعى 

الكازينات تطيح مبيزة ال�شاي التي اكت�شفتها الدرا�شة االأملانية.
اأن�شجة  وعلى  ا  �شخ�شً  )16( على  اختبارات  الباحثون  واأج���رى 
"كاتي�شينز"  تدعى  ال�شاي  يف  جزيئات  اأن  النتائج  واأظهرت  ج��رذان، 
"اأوك�شيد  تدعى  كيمياوية  مادة  بتوليدها  ال�شرايني  تو�شيع  على  ت�شاعد 
من  الكاتي�شينز  متنع  احلليب  يف  الكازينات  جزئيات  لكن  النيرتيك"، 

افتعال توليد النيرتيك اأوك�شايد.
وتقول الباحثة االأملانية الدكتورة فريينا �شتانغل من ق�شم اأمرا�س 
القلب يف م�شت�شفى "�شاريتي" يف برلينك:  "اإن عدم تاأثري ال�شاي اإيجاًبا 
مزج  انت�شار  �شببها  بريطانيا  يف  اأجريت  التي  التجارب  يف  القلب  على 

ال�شاي باحلليب يف هذا البلد".
اأمرا�س  وهي ممر�شة يف جمال  ديفي�شون  تقول جون  املقابل،  يف 
القلب يف "جمعية القلب الربيطانية:" اإنه من ال�شعب جًدا االرتكاز اإىل 
هذه الدرا�شة ال�شغرية لتحديد ما هو تاأثري اإ�شافة القليل من احلليب يف 

كوب ال�شاي".
يكون  قد  ال�شاي  اإىل  اإ�شافة احلليب  "اإن عدم  املمر�شة:  وت�شيف 
له تاأثري اإيجابي، لكنه ال يقا�س ب�شرورة القيام بتمارين ريا�شية واالأكل 

بطريقة �شحية واالمتناع عن التدخني".
اإال اأن املمر�شة اأ�شافت اأن اأهمية الدرا�شة تكمن يف "عدم التفكري 
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مب�شاوئ اأو حما�شن نوع واحد من املاأكوالت، بل يف االأثر ال�شحي الذي 
يرتكه مزج بع�س املاأكوالت ببع�شها".

ال�صكر والأطفال

يف  الر�شع  االأط��ف��ال  �شحة  على  باحلفاظ  تعنى  منظمة  ق��ال��ت 
دهنية  مواد  على  حتتوي  اإليهم  تقدم  التي  االأطعمة  بع�س  اإن  بريطانيا: 
مثل  ال�شريعة  امل��اأك��والت  مطاعم  يف  امل��وج��ودة  تلك  من  اأعلى  و�شكرية 

ال�"ت�شيزبريجر" وال�شوكوالتة.
هيج،  كري�شتني  االأطفال"  اأطعمة  "حملة  با�شم  املتحدثة  ولفتت 
اإىل اأن "الكثري من االأطعمة التي عليها ال�شقات ت�شري اإىل اأنها لالأطفال 
الواقع  يف  اأنها  مع  �شحية  اأنها  على  اإعالنًيا  لها  يروج  وال�شغار  الر�شع 
من  اأ�شواأ  وهي  امل�شبعة،  والدهون  ال�شكر  من  عالية  ن�شبة  على  حتتوي 

الوجبات ال�شريعة".
وقالت هيج: اإن ب�شكويت "فارليز اأوريجنال ر�شك�س" اجلاف الذي 
تعطيه االأم لطفلها الذي تنوي فطامه يحتوي على ن�شبة �شكر تزيد بنحو 
)100( يف املائة على �شوكوالتة "ماكفايتز دارك �شوكواليت دايج�شتيف" 
ال�شوداء، وباأن ب�شكويت "هاينز تودلر اأوين ميني ت�شيز بي�شكت�س" الذي 
يعطى لالأطفال دون الثانية من العمر يحتوي على مواد دهنية تزيد بن�شبة 
)100( يف املائة على وجبة "ماكدونالدز كوارتور باوندور" التي تقدمها 

�شل�شلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات ال�شريعة يف العامل.
على  ال�شقات  و�شع  احلكومة  من  �شتطلب  املنظمة  اإن  واأ�شافت: 
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حتتوي  اأنها  من  وللتاأكد  حمتوياتها،  اإىل  ت�شري  االأطفال  اأغذية  منتجات 
على مكونات �شحية لهم.

اإىل ذلك، دافعت كل من �شركة "فارليز" و"هاينز" عن منتجات 
ح�ش�س  بتقدمي  االأم��ه��ات  تن�شحان  اأنهما  بالقول  لالأطفال  االأطعمة 

�شغرية منها اإىل االأطفال ال تقل عن )100( جرام يف وقت واحد.

امللح عدو القلب واملعدة

بكمية  اإغراقها  وبني  قلياًل  بامللح  االأطعمة  ر�س  ثمة فرق كبري بني 
يتمتع  ال��ذي  �شاحبها  على  املوؤبد  ال�شحي  بال�شرر  اإال  تعود  لن  موؤذية 
تاأتي قبل كل  مب�شغ االأطعمة يف فمه دون التفكري مب�شتقبل �شحته التي 

�شيء وقبل جمع االأموال.
ال  اإمن��ا  �شخمة  مالية  ث��روات  لديهم  العامل  حول  اأغنياء  من  فكم 
ي�شتطيعون التمتع وال اأكل مواد مغذية طبيعية يتناولها حتى الفقراء، اإن 

�شر ال�شحة، اجل�شدية والعقلية، هو االأكل ال�شليم واملعتدل.
اأما امل�شي قلياًل بعد االنتهاء من وجبة غذائية "ثقيلة املعيار" فهو 

احلل االأمثل حلرق ال�شعرات احلرارية.
وخا�شة  للملح،  امل��ف��رط  اال�شتهالك  اأن  جن��د  ال�شدد،  ه��ذا  يف 
ال�شوديوم، يزيد خطر االإ�شابة باأمرا�س االأوعية الدموية القلبية، عالوة 
على ذلك، فاإن كميات امللح املفرطة تلعب دوًرا يف زيادة خطر االإ�شابة 
ب�شرطان املعدة، وهو �شرطان من املمكن اأن ي�شيب اأي جزء من املعدة 
يقرب من  ما  ي�شبب موت  وهو  الدقيقة  االأمعاء  اأو  املريء  اإىل  واأن ميتد 



1067

حديقة الفقرات الثقافية

مليون �شخ�س يف العامل �شنوًيا. 
الن�شاء،  من  الرجال  بني  انت�شاًرا  اأك��رث  املعدة  �شرطان  اأن  يذكر 
وهو مرتبط بالطعام الذي يحتوي على ن�شبة كبرية من امللح ونق�س اأكل 

الفاكهة واخل�شراوات.
يف  الغذائية  العلوم  ق�شم  يف  االإيطاليون،  الباحثون  ين�شح  اإذن، 
اأن تعادل جرعة امللح الق�شوى يومًيا �شتة  "ال �شابين�شا" بروما،  جامعة 

جرامات اأي ما يعادل نحو )2.4( جرام من ال�شوديوم.
هناك  اإن  اإذ  املاأكوالت؛  جميع  يف  ال�شطح  على  يطفو  ال  امللح  لكن 

كميات كبرية منه يف اأطعمة غري م�شبوه بها.
على �شبيل املثال، جند امللح يف اأطعمة الوجبات اخلفيفة "اليت"، 
ا للتعوي�س عن غياب الطعم عنها، عالوة  حيث يتم اإ�شافته اإليها خ�شي�شً
بوجبات  اخلا�شة  "احللوة"  االأطعمة  بع�س  يف  امللح  يتواجد  ذلك  على 

االإفطار.

اأهمية اللحوم كغذاء

تعد اللحوم م�شدًرا اأ�شا�شًيا للربوتني احليواين الالزم للفرد، كما 
اأنها تن�شط اإفراز الغدد اللعابية واإفرازات املعدة، باالإ�شافة اإىل اأنها تظل 
يف املعدة لفرتة طويلة فال ي�شعر االإن�شان باجلوع. ويقا�س تقدم ال�شعوب 
وتخلفها يف الوقت احلا�شر مبعايري عدة، منها ما يح�شل عليه الفرد من 
بروتني حيواين ممثاًل يف اللحوم احلمراء. وقد ذكر يف كثري من املراجع 
العلمية، اأن الفرد يف الدول الفقرية لو غذي جيًدا بتلك النوعية اجليدة 

www.alukah.net



1068

حديقة الفقرات الثقافية

للتكنولوجيا  وتقبله  ال�شناعي  التحول  على  قدرته  فاإن  الربوتينات  من 
�شوف تزداد، وكذلك معدل تفكريه وم�شتوى ذكائه �شريتفع.

وتق�شم اللحوم اإىل اأق�شام عدة، هي:
1- اللحوم احلمراء وت�شمل االأبقار واجلامو�س وال�شاأن واملاعز. 

2- حلوم الدواجن وت�شمل الدجاج والبط واالأوز والرومي واالأرانب.
3- االأ�شماك واملحار واجلمربى.

واملاعز  الغزال  مثل  لال�شتهالك  ال�شاحلة  الربية  احليوانات   -4
اجلبلى والبط الربى.

تفاحة يف اليوم تبعد الطبيب عن البيت

التفاح فاكهة عظيمة ال�شاأن يف الغذاء والطب، فهي تن�شط االأمعاء 
املعدة  اأمرا�س  يعانون  والذين  احل�شى،  وتفتت  املزمن  االإم�شاك  ومتنع 

عليهم اأن ياأكلوا التفاح مطبوًخا. 

الأنانا�ص لعلج فقر الدم والتهاب املفا�صل وت�صلب ال�صرايني

غنية  اإنها  حيث  عالية،  غذائية  قيمة  ذات  فاكهة  هي  االأنانا�س 
بفيتامينات )A، B(، و�شهلة اله�شم وتفيد كل النا�س ما عدا مر�شى 
اله�شم  وع�شر  ال��دم  فقر  مثل  كثرية  ح��االت  يف  تو�شف  وهي  ال�شكري، 
ا كمقٍو لب�شرة الوجه  والتهاب املفا�شل وت�شلب ال�شرايني، وت�شتعمل اأي�شً

وللقوة واحليوية عند الرجال. 
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الفراولة دواء لكل داء

باأمالح  غنية  فهي  عالية؛  غذائية  قيمة  ذات  فاكهة  ال��ف��راول��ة 
فيتامينات  على  حتتوي  اأنها  كما  ال�شكرية،  وامل��واد  واحلديد  الكال�شيوم 
)ب، ك(، وع�شري الفراولة القلوي مقٍو وي�شاعد على بناء االأن�شجة، كما 
يزيل �شفرة االأ�شنان والر�شوبات التي ترتاكم عليها، وهو م�شاد لل�شموم 

وي�شتعمل لوقف النزيف، وهو مهدئ لالأع�شاب. 

فوائد ال�صمك الطبية

مثل  مهمة  اأمينية  ا  اأحما�شً حتتوي  التي  بالربوتينات  غني   -1
اأن�شجة  على  للمحافظة  مهمة  وهي  وغريهما،  والرتيبتوفان،  االأرجنني، 
التي حتدث  الرتميم  اإليه اجل�شم يف عمليات  يحتاج  ما  لبناء  و  اجل�شم 

الأن�شجة اجل�شم.
2- يعترب ال�شمك م�شدًرا مهًما من م�شادر اليود، والف�شفور، وهذه 

�شرورية لالأ�شنان والعظام والدم، وهو م�شدر مهم للكال�شيوم.
3- يحتوي ال�شمك على فيتاميني )اأ، د(، وهما موجودان يف كبد 

ال�شمك.
4- حلم ال�شمك ال يحتوي على اأ�شباه ال�شكر، اجللوك�شيدات؛ لذلك 

يعطى ملن يتبع حمية غذائية لتخفيف الوزن.
ال�شردين،  اأن��واع  خا�شة  بال�شمك،  املوجود  الف�شفور  ين�شط   -5

الذاكرة وله دور مهم يف بناء العظام.
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ال�شمك على ن�شبة عالية من حم�س اجللومتيك، وهي  6- يحتوي 
مادة �شرورية لوظائف الدماغ واالأع�شاب واالأن�شجة.

7- االأهم من كل ذلك، وجود مادة )االأوميجا 3( املوجودة يف دهن 
ال�شمك وجميع ثمار البحر، وعلى عك�س الكول�شرتول الذي ي�شر ب�شحة 
االإن�شان، فاإن احتواء دهن ال�شمك على مادة اأوميجا مينع اإ�شابة االأج�شام 

باجللطات الدموية التي ت�شيب القلب والدماغ.

اأ�صرار الهامبورجر

تعطي وجبة الهامربجر الواحدة زنة )800( جم و)26( جم من 
الدهون، وهو ما ميثل اأكرث من ربع احتياج اجل�شم للقيام بن�شاطه اليومي 
من   )%80( من  اأك��رث  اأي  ملح،  جرامات  ثالثة  من  اأك��رث  اجل�شم  متنح 
احتياج اجل�شم املطلوب، كما توفر اأكرث من )600( �شعر حراري، اأي ثلث 
اأربع  العمرية من  الفرتة  ل�شاب يف  الالزمة  ال�شعرات احلرارية  اإجمايل 

اإىل )19( �شنة.
من  احتياجاته  ن�شف  من  اأكرث  يتناول  الفرد  اأن  يت�شح  هنا،  من 
اإليها  وي�شاف  تاأخذ  ال�شندوت�شات  من  فكم  واح��دة  وجبة  يف  ال�شعرات 
باالإ�شافة  العالية،  ال�شعرات احلرارية  ذات  املقلية  والبطاط�س  املايونيز 
على  التعود  اإىل  ال�شريعة  الوجبات  تناول  يوؤدي  الغازية.  امل�شروبات  اإىل 
من  اأك��رث  عالية  حرارية  �شعرات  على  ي�شتمل  متوازن  غري  غ��ذاء  تناول 
احلاجة الفعلية للم�شتهلك، كما اأن اأخذ فيتامينات ومعادن اأقل من املعدل 
املطلوب يومًيا، وزيادة كمية ال�شوديوم املتناولة يعطي تاأثرًيا عك�شًيا يف 
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منذ  االأ�شا�س  و�شع  اإىل  ميهد  مما  الكال�شيوم؛  اإىل  واالفتقار  اجل�شم 
ال�شغر لالإ�شابة باأمرا�س القلب الوعائية ومر�س ال�شكري واآالم املفا�شل 

وم�شاكل يف الظهر والعمود الفقري.

اأ�صرار امل�صروبات الغازية

1- حتتوي العلبة الواحدة على ما يعادل ع�شر مالعق �شكر كافية 
لتدمري فيتامني )ب( والذي يوؤدي نق�شه اإىل �شوء اله�شم و�شعف البنية 

واال�شطرابات الع�شبية وال�شداع واالأرق والكاآبة والت�شنجات الع�شلية. 
اإىل  ي��وؤدي  الذي  الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  على  حتتوي  كما   -2
حرمان املعدة من اخلمائر اللعابية املهمة يف عملية اله�شم، وذلك عند 
الها�شمة  االأنزميات  اإلغاء دور  اإىل  وتوؤدي  بعده،  اأو  الطعام  تناولها مع 
التي تفرزها املعدة، وبالتايل اإىل عرقلة عملية اله�شم وعدم اال�شتفادة 

من الطعام. 
القلب  �شربات  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  الكافيني  على  حتتوي   -3
وارتفاع �شغط الدم وال�شكر وزيادة احلمو�شة املعدية وزيادة الهرمونات 
كما  ع�شر،  واالإثنى  للمعدة  وتقرحات  التهابات  ي�شبب  قد  الدم؛ مما  يف 
ي��وؤدي  ب��دوره  وال��ذي  ال�شفلي  امل��ريء  �شمام  �شغط  اإ�شعاف  على  يعمل 
اإىل ارتداد الطعام واالأحما�س من داخل املعدة اإىل املريء م�شببا االأمل 

وااللتهاب. 
اإىل ه�شا�شة و�شعف  توؤدي  اأحما�س ف�شفورية  4- كما حتتوي على 

العظام، خا�شة يف �شن املراهقة؛ مما يجعلها اأكرث عر�شة للك�شر. 
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اأ�صرار الوجبات ال�صريعة

رمبا حتمل تلك الوجبات ال�شريعة اأ�شراًرا كربى؛ حيث يوؤكد الدكتور 
حم�شن االألفي - اأ�شتاذ طب االأطفال بجامعة عني �شم�س - يف بحث له، 
للوجبات  االأطفال  تناول  تكرار  اأن  اإىل  اأخ��رًيا  تو�شلوا  قد  الدار�شني  اأن 
ال�شريعة مبا حتتويه من كميات كبرية من الدهون ومك�شبات الطعم يوؤثر 
على كيمياء املخ وي�شلبهم االإرادة؛ في�شبح قرار التوقف عن هذه الوجبات 

يف غاية ال�شعوبة متاًما مثلما تفعل ال�شجائر وعقاقري االإدمان !
وقد اأظهرت االأبحاث اأن الكثري من هذه الوجبات تعمل على تن�شيط 
اخلطر  هذا  اإىل  تنبهت  وقد  مر�شية!  ب�شورة  بال�شمنة  اخلا�س  اجلني 
هذه  تناول  من  املدار�س  طالب  ومنعت  اأمريكية  والي��ة   )20( من  اأك��رث 
الوجبات؛ لوجود عالقة بينها وبني االإ�شابة باالأنيميا وفقر الدم وارتفاع 
ن�شبة الكول�شرتول. ووجود عالقة بني م�شروبات "ال�شودا" التي عادة ما 
تكون م�شاحبة لهذه املاأكوالت واالإ�شابة به�شا�شة العظام، ف�شاًل عن اأنها 

تت�شبب يف ع�شر اله�شم عند تناولها مع الطعام. 
وعند اإ�شافة االأطعمة املقلية كالبطاط�س واالأغذية التي حتتوي على 
املواد احلافظة وامللح لكي نح�شل على "وجبة كاملة" اأو "كومبو" تكون 
الدكتور مدحت  "خطر كامل"، كما يو�شح  املح�شلة هي احل�شول على 
امل�شريي - اأ�شتاذ الفيزياء الطبية بجامعة القاهرة  - يف بحث له؛ فاأطعمة 
مثل الهامبورجر واأ�شابع ال�شمك، والدجاج املقلي تدخل يف دائرة املواد 

امل�شببة لالإ�شابة  بال�شرطان.
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تقرير يحذر من الكات�صب

اإدري�س -  الدكتور ح�شن عبداهلل  اأخرًيا فريق علمي بقيادة  متكن 
اال�شت�شاري التغذوي مبركز امللك في�شل التخ�ش�شي لل�شموم باململكة - 
من اكت�شاف وجود مادة ت�شتخدم يف �شل�شة الكات�شب تعرف )بال�شمغ 
الغذائي + والن�شاء املعدل(، حيث اكت�شف اأن تركيبات هذين امل�شتخدمني 
يف االآونة االأخرية، حتتوي على مادة الفينيلني املوؤك�شدة؛ مما يوؤدي بالتايل 

اإىل وجود مواد م�شرطنة.
اأنه مل تظهر االأعرا�س خالل االأ�شابيع االأوىل قد  واأو�شح الدكتور 
تكون اأعرا�شه تظهر يف اأجيال قادمة عرب الهرومونات الوراثية، وح�شب 
ما تقت�شيه املادة 3496 باأن اأي �شرر على �شحة الفرد يجب ن�شر اخلرب 
عرب اأي و�شيلة ممكنة واحلد من انت�شار املنتج باأية و�شيلة، مع العلم باأنه 

ال ي�شمل منتج حمدد بل الكات�شب بجميع اأنواعه.

اأ�صرار �صرب ال�صاي بعد الأكل

وجبات  تناول  بعد  وخا�شة  ال�شاي،  ب�شرب  النا�س  يرغب  ما  كثرًيا 
ثقيلة ود�شمة دون معرفة ال�شبب الرئي�س وراء هذه الرغبة، لكن الباحثني 
يف اليابان ك�شفوا لنا عن ال�شبب من خالل درا�شة جديدة اأجروها على 

جمموعة من االأ�شخا�س االأ�شحاء. 
تناول  اأن  اليابانية  الطبية  طوكيو  جامعة  يف  العلماء  اكت�شف  فقد 
االآثار  بع�س  عك�س  ي�شاعد يف  قد  الثقيلة  الوجبات  بعد  ال�شاي  من  كوب 

املوؤذية للطعام الدهني الد�شم على اجل�شم. 

www.alukah.net
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يف  ال�شحوم  م�شتويات  يزيد  د�شمة  وجبة  تناول  اأن  ه��وؤالء  واأو�شح 
بال�شوارد  تعرف  التي  ال�شارة  اإنتاج اجلزيئات  بدوره يحفز  الدم؛ وهذا 
وانقبا�شها  الدموية  االأوعية  ت�شلب  ت�شبب  التي  احل��رة  االأوك�شجينية 
القلب  باأمرا�س جهاز  امل�شابني  االأ�شخا�س  عند  موؤقتة، خا�شة  ب�شورة 

الوعائي. 
ويرى العلماء اأن م�شادات االأك�شدة املوجودة يف ال�شاي ت�شاعد يف 
اإزالة هذه اجلزيئات املوؤذية، وبالتايل حتافظ على �شحة االأوعية الدموية 

وت�شجع تدفق الدم ب�شورة طبيعية. 
اآثار نوعني من الوجبات  الباحثون من خالل حتليل وتقييم  ووجد 
االأ�شحاء،  وال�شحوم عند ع�شرة متطوعني من  بالدهون  الغنية  الد�شمة 
تراوحت اأعمارهم بني )21( و)38( عاًما، بحيث تناولوا ال�شاي االأ�شود 
بعد الوجبة االأوىل بينما �شربوا املاء بعد الوجبة الثانية اأن تدفق الدم كان 
االأعلى بعد �شرب ال�شاي؛ مما يدل على اأن م�شادات االأك�شدة يف ال�شاي 

�شاعدت االأوعية الدموية على اأداء وظيفتها ب�شورة منا�شبة وجيدة.
واأظهرت االختبارات والفحو�س الطبية، اأن ال�شعة امل�شادة لالأك�شدة 

يف دماء امل�شاركني كانت اأعلى بعد الوجبة التي �شربوا خاللها ال�شاي. 
اأن  ال�شريرية  للتغذية  االأمريكية  اجلمعية  يف  الباحثون  والح��ظ 
امل�شابني  لالأ�شخا�س  القا�شية  ال�شربة  تكون  قد  الد�شمة  الوجبات 
باأمرا�س القلب، يف حني اأنها ت�شبب ت�شلب ال�شرايني عند االأ�شحاء الذين 
ال يعانون اأية م�شكالت قلبية؛ لذلك فمن ال�شروري اكت�شاف طرق فعالة 
لتخفيف التوتر الواقع على االأوعية الدموية الناجت من ا�شتهالك الدهون. 
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غذاء العيون

 الغذاء اجليد يهب عيوًنا براقة �شافية النقاء جذابة؛ وذلك بتناول 
اأغذية حتتوي على الفيتامينات مثل:

الطازجة  الع�شائر  و�شرب  والفواكه  الطازجة  اخل�شراوات   •
وهو  اأهمية  واالأكرث  والليمون،  والربتقال،  الطماطم،  ع�شري  مثل  يومًيا 

ع�شري اجلزر.
الكال�شيوم. على  الحتوائه  ا؛  اأي�شً الطازج  احلليب  • �شرب 

وبريقها. رطوبتها  للعني  يحفظ  البلح  • تناول 
ال�شم�س  ار  دونّ وزي��ت  وال��زب��د  ال�شوداين  وال��ف��ول  اللوز  تناول   •

وخمتلف اأنواع البذور، وال �شيما غري املق�شورة.
• فيتامني ب2 �شروري جًدا اإذا كانت العيون متعبة نتيجة ال�شهر 
من  الكثري  يف  ويوجد  طويلة،  ملدة  الكمبيوتر  على  العمل  اأو  القراءة  اأو 

االأطعمة، منها:املك�شرات والبقول والبندورة واخلمرية وغريها.

الربتقال يحد من خماطر الإ�صابة بح�صوات الكلى

احت�شاء ع�شري الربتقال الطازج يومًيا ي�شهم يف احلد من خماطر 
االإ�شابة بتكون ح�شوات الكلى بن�شبة )50%( - ح�شب ما اأكدته االأبحاث 

العلمية احلديثة.
واأكدت جملة »توب �شانتيه« يف عددها االأخري اأن ع�شري الربتقال 
اأهم م�شادر  اأحد  يعد  ال�شحة، حيث  اأهمية كبرية يف احلفاظ على  له 

www.alukah.net
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فيتامني »�شي« امل�شوؤول عن حتفيز كرات الدم البي�شاء ملكافحة العدوى، 
وتقوية جهاز املناعة. واأو�شحت االأبحاث اأنه يكفي تناول برتقالة واحدة 
متو�شطة الحتياجات اجل�شم من فيتامني »�شي«، كما يزود تناول الربتقال 
اجل�شم مبا يحتاج اإليه من االألياف، خا�شة اجلزء االأبي�س املوجود حتت 
امل�شادة  واملركبات  املغذية  املواد  من  كبري  قدر  على  الحتوائه  الق�شرة؛ 
لل�شرطان؛ لذا ين�شح باأخذ اأكرب قدر ممكن من هذه املادة وتناولها مع 
يف  الكول�شرتول  م�شتويات  من  تقلل  مركبات  على  الحتوائها  الربتقال؛ 
باأمرا�س القلب.  الدم، وتكافح ارتفاع �شغط الدم وتقلل خطر االإ�شابة 
»ب«،  فيتامينات  وجمموعة  »اأ«،  لفيتامني  مهًما  م�شدًرا  الربتقال  ويعد 
واالأحما�س االأمينية، والبوتا�شيوم، وحم�س الفوليك، والكال�شيوم واليود 

والف�شفور وال�شوديوم والزنك واملنجنيز واحلديد والكلور«.

الزبادي وما اأدراِك ما الزبادي

 هذه بع�س من فوائد الزبادي التي ال حت�شى، والتي اأثبتتها الكثري 
من التجارب والدرا�شات احلديثة، واأهمها:

تراكم  م�شكلة  من  التخل�س  على  ي�شاعد  الزبادي  تناول  اأن   -1  
الدهون يف منطقة البطن )الكر�س(.

من  والتخل�س  اله�شم  يف  ت�شاعد  نافعة  بكترييا  على  يحتوي   -2  
من  احللق  وتخلي�س  الف�شالت  من  املعدة  تطهري  على  وتعمل  االنتفاخ، 
قبل  اأو  الليل  يف  تناوله  ويف�شل  الكريهة  الفم  لرائحة  امل�شببة  البكترييا 

النوم.
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 3- يحرق الدهون يف اجل�شم ويقوي الع�شالت واأف�شله لذلك ما 
الدهون  حلرق  اجل�شم  حتفيز  على  ي�شاعد  الذي  بالكال�شيوم  غنًيا  كان 
وعدم تكون كميات جديدة منه، يف حني اأن الغذاء قليل الكال�شيوم يزيد 

من اإنتاج اأنزميات منتجة للدهون.
القولون  ب�شرطان  االإ�شابة  تقليل  يف  فاعليته  عالجي..  غذاء   -4  

لقدرته على زيادة ن�شاط اجلهاز املناعي.
 5- قدرته على خف�س ن�شبة الكول�شرتول يف الدم.

 6- مقاومته لاللتهابات الطفيلية.
 7- الربوتني املوجود فيه ي�شتطيع خف�س �شغط الدم.

ب3،  ب2،  )ب1،  للحياة  ال�شرورية  الفيتامينات  فيه  يتوافر   -8  
ب5، ب6، ب12، اأ، ك(.

وهي  با�شيل�س(  )الالكتوز  م��ادة  يف  ال��زب��ادي  فائدة  ترتكز   -9  
ميكروب ميكرو�شكوبي احلجم يهاجم الكائنات غري املرغوب فيها، وهي 
تطهر االأمعاء وتق�شي على ما مقداره )85%( من اجلراثيم ال�شارة بها.
 10- يعد من االأطعمة �شهلة اله�شم؛ فهو اأ�شهل من احلليب واللنب.

 11- يحتوي على قيمة غذائية عالية، فهو اأن�شب طعام للم�شنني.
يزيد  الأنه  باإذن اهلل؛  ووقائية -  فائدة عالجية وغذائية   12- ذو 
وال��دورة  اله�شمي  اجلهاز  تقوية  على  ويعمل  التحمل،  وق��درة  املناعة 

الدموية.
 13- يوؤخر اأعرا�س ال�شيخوخة وترطيب الب�شرة ون�شارتها وجمال 

العينني ملن داوم على اأكله.

www.alukah.net
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ج��دران  على  الكول�شرتول  تر�شب  يوقف  ق��وي  دفاعي  خط   -14  
ال�شرايني، خا�شة التي تغذي القلب واملخ.

املظهر  الثابتة وجمال  الدائم واحليوية  التجديد  ي�شاهم يف   -15 
و�شالمة االأجهزة من االأمرا�س.

ال�شهية  البدن ويفتح  االإ�شهال ويخ�شب  املعدة ويقطع   16- يقوي 
وي�شكن احلرارة.

 17- يتلف الع�شبات القولونية يف املعدة واالأمعاء.
وتخمرات  و�شعفها  والكلى  الكبد  التهاب  ح��االت  يف  مفيد   -18  

املعدة؛ حيث اإنه طارد للغازات.
 19- يدر البول ويكافح احل�شى يف املثانة والكلى ويذيب الرمال.

 20- مفيد حلاالت ت�شلب ال�شرايني والوهن.
 21- يهدي االأع�شاب وحمارب لالأرق.

املعادن  اأغلب  تركيبته  الأنه يحمل يف  عالية؛  الغذائية  قيمته   -22 
الالزمة للج�شم.

النحافة  اأنظمة  يف  يدخل  ولهذا  ال��وزن؛  تخفيف  يف  ي�شاعد   -23  
)قليل ال�شعرات، مرتفع الربوتني(.

االأمعاء  �شعف  يعانون  الذين  لالأ�شخا�س  باإعطائه  ين�شح   -24  
وع�شر اله�شم واالإم�شاك واالإ�شهال والتهابات املعدة واالأمعاء، وامل�شابني 

ب�شعف االأع�شاب واالأرق.
 25- يعطى لالأطفال ال�شغار من عمر ع�شرة اأ�شهر.

من  احليوية  امل�شادات  لتعاطي  اجلانبية  االأع��را���س  يقلل   -26  
اإ�شهال والتهاب طفيلي.
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فوائد الع�صائر الطبيعية

 - ع�صري الأنانا�س: 
 الفوائد:

 يطهر وي�شاعد على اله�شم جيًدا.

 - ع�صري الليمون:
 الفوائد:

للجهاز  منع�س  مطهر،  التالية:  اخل�شائ�س  ل��ه  الع�شري  ه��ذا   
التهاب  ح��ال  يف  اإيجابًيا  دوًرا  يلعب  ال��دم،  �شيولة  من  يزيد  الع�شبي، 

املفا�شل، الروماتيزم، ارتفاع ال�شغط، فقر الدم، البدانة.

 - ع�صري الأفندي:
 الفوائد:

ويهدئ  اجل�شد،  وينع�س  اله�شم،  على  الع�شري  ه��ذا  ي�شاعد   
االأع�شاب، كما ين�شح بتناوله يف حال القلق بالليل، وعدم املقدرة على 

النوم.

- ع�صري الربتقال: 
 الفوائد:

خ�شائ�س  وله  الع�شبي،  اجلهاز  وينع�س  اله�شم،  على  ي�شاعد   
وترقق  القولون،  والتهاب  الت�شمم،  يقاوم  كما  النزف(،  )وق��ف  ال��رقء 

العظم، والروماتيزم.

www.alukah.net
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 - ع�صري الطماطم:
 الفوائد:

التهاب  اأمل  من  ويخفف  اله�شمي،  اجلهاز  الع�شري  هذا  يطهر   
وحاالت  الروماتيزم،  يقاوم  كما  اله�شمي،  اجلهاز  والتهابات  املفا�شل، 

الت�شمم، التوتر، واحلمو�شة املعدية، ويلنينّ املعدة.

 - ع�صري التفاح:
 الفوائد:

 مطهر وملني للمعدة، ين�شح بتناوله يف حال التوتر امل�شتمر والقلق 
وم�شاكل  اله�شمية،  وامل�شاكل  املف�شل،  والتهاب  والروماتيزم،  الليل،  يف 

القلب، وارتفاع ال�شغط.

 - ع�صري الدراق:
 الفوائد:

 مغٍذ، وي�شاعد على اله�شم.

 - ع�صري اخلوخ:
 الفوائد:

الدم،  فقر  م�شاكل  ويعالج  اله�شمي،  ويطهر اجلهاز  املعدة،  يلني   
والتوتر امل�شتمر.

- ع�شري العنب:
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 الفوائد:
 يلني املعدة، منع�س، ي�شاعد على اله�شم، ويطهر اجلهاز اله�شمي، 

ويقاوم فقر الدم، والتوتر.

 - ع�صري امل�صم�س:
 الفوائد:

 يعيد تاأهيل اخلاليا ال�شعيفة، ويقاوم فقر الدم، والتوتر.

 - ع�صري املوز:
 الفوائد:

 منع�س، ومغٍذ، ويقاوم ال�شعف يف اجلهاز الع�شبي والدموي.

 - ع�صري الكرز:
 الفوائد:

 منع�س ومطهر، ويلعب دوًرا اإيجابًيا يف حالة الروماتيزم، والتهاب 
ويلني  وغريها،  املرارة  كح�شوات  احل�شوات،  وتكون  والتوتر،  املفا�شل، 

املعدة.

 - ع�صري الفراولة:
 الفوائد:

 يعالج الروماتيزم.

www.alukah.net
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امل�صروبات الغازية وت�صو�ص الأ�صنان

 اأظهرت درا�شة ن�شرت يف جملة "بحوث الت�شو�س" عام )2001م(، 
اأن تناول امل�شروبات الغازية يوؤدي اإىل حدوث نخر االأ�شنان، وانحالل مليناء 
االأ�شنان، فقد عر�شت اأ�شنان طبيعية اإىل حماليل امل�شروبات الغازية بعد 
اأن حل فيها فلوريد الكال�شيوم )واملعروف اأن الفلور ي�شاف اإىل معاجني 
التي  االأ�شنان  اأن  الباحثون،  ووجد  االأ�شنان(.  نخر  من  للوقاية  االأ�شنان 
عر�شت للم�شروبات الغازية قد اأ�شيبت بتاآكالت معينة. واأثبتت الدرا�شة، 
اأن امل�شروبات الغازية تقوم بحل كمية معينة من فلوريد الكال�شيوم الذي 
لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  االأ�شنان  يجعل  مما  الت�شو�س؛  من  االأ�شنان  يقي 

بتنخر االأ�شنان.
 واحلقيقة، اأنه على االآباء واالأمهات واملربني يف املدار�س، واملهتمني 

ب�شحة االأجيال الفتية اأن ينظروا اإىل هذا املو�شوع بجدية واهتمام. 

الفواكه واخل�صراوات .. وقاية للرئتني

كرونكجني  جامعة  م��ن  )د.وات�����ش��ن(  قدمها  حديثة  درا���ش��ة  يف   
الهولندية يف اللقاء ال�شنوي جلمعية ال�شدر االأمريكية، اأعلن الباحثون، 
ي�شهم  واخل�شراوات  الفواكه  من  معتدلة  لكميات  املدخنني  تناول  اأن 
اإىل  ت�شل  بن�شبة  املزمن،  الق�شبات  بالتهاب  االإ�شابة  خطر  خف�س  يف 
 )45( عن  اأعمارهم  تقل  مدخنني  على  الدرا�شة  اأجريت  وقد  الن�شف، 

عاًما ويدخنون )20( �شيجارة يومًيا.
تدخينهم،  اال�شتمرار يف  على  املدخنني  ت�شجيع  معنى هذا  ولي�س   
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لكن حماولة وقايتهم من ويالت التهاب الق�شبات املزمن وانتفاخ الرئة، 
وما جتر على املري�س من اأعرا�س �شديدة ك�شيق النف�س وال�شعال املزمن 

والق�شع )البلغم(. 
 ويقول الدكتور )وات�شن(: اإن تناول قطعة من اخل�شراوات وقطعة 
ون�شف من الفاكهة، خا�شة التفاح ت�شهمان يف وقاية املدخن من املر�س 

الرئوي املزمن. 
 وما زالت اأ�شباب ذلك غري وا�شحة للباحثني، لكن يظهر اأن �شبب 

ذلك يعود اإىل م�شادات االأك�شدة املوجودة يف الفواكه واخل�شراوات. 

التفاح وقاية للرئتني

 "تفاحة على الريق وال طبيب" مثل عربي �شهري توؤيده الدرا�شات 
العلمية احلديثة، فقد ن�شرت جملة "�شدر" درا�شة اأجريت يف م�شت�شفى 
"�شانت جورج" بلندن على )2500( رجل تراوحت اأعمارهم بني )45( 

و)49( من العمر.
يف  ي�شاعد  اليوم  يف  واح��دة  تفاحة  تناول  اأن  الدرا�شة  واأظهرت   
حت�شني وظيفة الرئتني، كما الحظ الباحثون اأن تناول خم�س تفاحات اأو 

اأكرث يف االأ�شبوع يح�شن اأداء الرئتني، ويزيد من قوة الزفري.
 وعلى الرغم من اأنه مل يثبت اأن تناول التفاح يحول دون الت�شاوؤل 
الطبيعي لقدرة الرئتني مع تقدم ال�شن، فاإن اأكل التفاح يقلل من �شرعة 

التدهور يف وظائف الرئتني. 
)ج(  فيتامني  وخا�شة  بالفيتامينات  التفاح  غنى  اإىل  واإ�شافة   
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وفيتامني )ه�(، فاإنه يحتوي على كميات عالية من مادة م�شادة لالأك�شدة 
تدعى )كوريري�شتني( والتي ت�شهم يف وقاية الرئتني من االأعرا�س ال�شارة 

الناجمة من تلوث الهواء وتدخني ال�شجائر. 
الراأي  تدعم  درا�شات عدة  اأن هناك  الدكتور هايل بري�شن  واأكد   
الربو  مقاومة  يف  ي�شاعدان  )ه���(  وفيتامني  )ج(  فيتامني  اإن  القائل 
لها  يكون  لالأك�شدة  م�شادات  على  ا  اأي�شً التفاح  يحتوي  ورمبا  الق�شبي، 

التاأثري نف�شه. 
مقاومة  يف  اجل�شم  ت�شاعد  االأك�شدة  م�شادات  اأن  املعروف  ومن   

العديد من االأمرا�س. 

ع�صري الربتقال وقاية من ال�صكتة الدماغية

حديثة  فنلندية  درا�شة  تك�شفها  الربتقال  لع�شري  جديدة  فائدة   
"ال�شكتة  جملة  يف  )2002م(  ع��ام  )ح��زي��ران(  يونيو  �شهر  يف  ن�شرت 

الدماغية" االأمريكية ال�شهرية. 
 فاإ�شافة اإىل دور ع�شري الربتقال يف �شحة و�شالمة القلب وكونه 
م�شدًرا رائًعا للفيتامني )ج( وعدد من املعادن ال�شرورية لالإن�شان، فقد 
الربتقال،  ع�شري  من  كوب  ن�شف  �شرب  اأن  احلديث،  الدرا�شة  اأثبتت 

وخا�شة يف ال�شباح يقلل من خطر حدوث ال�شكتة الدماغية.
الدم عند  الفيتامني )ج( يف  بعد قيا�س تركيز  العلماء   فقد وجد 
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ال�شكتة  اأن خطر حدوث  �شنوات،  ملدة ع�شر  ومتابعتهم  )2419( رجاًل، 
الدماغية زاد بنحوي مرتني ون�شف عند من كان م�شتوى الفيتامني )ج( 
ا. وقد ارتفع هذا اخلطر كثرًيا عند وجود عوامل مهياأة  يف دمه منخف�شً

اأخرى كارتفاع �شغط الدم والبدانة.
واحد  كاأ�س  تناول  اأن  اإىل  اأ�شارت  قد  ال�شابقة  الدرا�شات  وكانت   
من ع�شري الربتقال يومًيا ي�شاعد يف زيادة م�شتوى الكول�شرتول املفيد. 
وكلما زاد م�شتوى هذا النوع من الكول�شرتول قل احتمال االإ�شابة مبر�س 

�شرايني القلب التاجية.
 واأظهرت درا�شة اأخرى اأجريت يف مركز كليفالند الطبي يف اأمريكا، 
ي�شاعد يف  اأ�شابيع  �شتة  يومًيا ملدة  الربتقال  اأن �شرب كوبني من ع�شري 

خف�س �شغط الدم االنقبا�شي. 
غناه  اإىل  الربتقال  لع�شري  الوقائية  االآث��ار  هذه  الباحثون  ويعزو   
تخل�س  التي  االأك�شدة  م�شادات  اأقوى  من  يعترب  الذي  )ج(  بالفيتامني 

اجل�شم من ال�شموم واجلذور احلرة التي توؤذي اخلاليا واالأن�شجة. 

اأكرثن من تناول القمح

القمح  اأن  االأمريكية،  كن�شا�س  اأجري يف جامعة  بحث جديد  اأكد   
واالأم��را���س  ال�شرطانية  ل���الأورام  م�شادة  قوية  خ�شائ�س  على  يحتوي 

االأخرى.
 واأكد الباحثون، اأن املادة الفعالة يف حبوب القمح هي مادة م�شادة 
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لالأك�شدة وتدعى )اأوثوفينول(. وتوجد هذه املادة يف حبوب القمح الكاملة 
اأو  املق�شورة  القمح  حبوب  يف  وجودها  يندر  حني  يف  املق�شورة(  )غ��ري 

املعاجلة كاخلبز االأبي�س. 
على  القدرة  متلك  )اأورثوفينول(  مادة  اأن  الباحثون  وجد  وقد   
قتل خاليا ال�شرطان، وتبني من خالل جتربة اأجريت على الفئران التي 
غذيت بحبوب القمح الكاملة اأن حجم االأورام عندها قد تقل�س بن�شبة 

.)%60(
 وكان يعتقد يف ال�شابق اأن هذا االأثر الواقي من ال�شرطان يعود اإىل 
�شبب  اأن  اأظهرت  احلديثة  الدرا�شات  لكن  االألياف،  على  القمح  احتواء 

ذلك هو "م�شادات االأك�شدة" املوجودة يف القمح، اإ�شافة اإىل االألياف. 
 ومن املعروف اأن م�شادات االأك�شدة ت�شاعد اجل�شم يف التخل�س من 
"اجلذور احلرة" املوؤذية يف اجل�شم والتي ت�شهم يف االإ�شابة بال�شرطان 

وال�شكري وت�شلب ال�شرايني وال�شيخوخة وغريها.

�صر جديد يف البي�صة

 كنا دوًما نحذر امل�شابني بارتفاع دهون الدم من تناول اأكرث من 
بي�شتني اأو ثالث بي�شات يف االأ�شبوع؛ وذلك الأن البي�شة الواحدة حتتوي 
على نحو )200( ملج من الكول�شرتول. وحيث اإن احلاجة اليومية الكلية 
من الكول�شرتول للج�شم ال تتجاوز )270( ملج، فاإن تناول بي�شة واحدة 

ن غالبية ما يحتاج اإليه اجل�شم من الكول�شرتول. يومًيا يوؤمنّ
االأمريكية  "املجلة  ن�شرت عام )2001م( يف   ولكن درا�شة حديثة 
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يدعى  مركب  على  يحتوي  البي�س  مح  اأن  اأظهرت  ال�شريرية"  للتغذية 
البي�شة  يف  املوجود  الكول�شرتول  امت�شا�س  كولني" مينع  تدايل  "فو�شفا 
بي�شة  تناول  اأن  تبني  "جاما"  جملة  ن�شرتها  درا�شة  ويف  االأمعاء،  عرب 
مبر�س  االإ�شابة  خطر  على  �شلبي  تاأثري  له  لي�س  يومًيا  واح��دة  م�شلوقة 

�شرايني القلب التاجية.
 ووجدت الدرا�شة اأن للكول�شرتول املوجود يف البي�س دوًرا �شئياًل يف 
زيادة خطر االإ�شابة مبر�س �شرايني القلب، باملقارنة مع الدهون امل�شبعة 
يف االأغذية الد�شمة مثل الوجبات ال�شريعة واملقلية والدهون املوجودة يف 

اللحوم اأو االأغذية االأخرى.
 ونحن بانتظار القول الف�شل يف هذا االأمر مبزيد من الدرا�شات.

طبق احلم�ص .. كم هو مفيد؟

 ا�شتحوذ طبق احلم�س - حديًثا - على اهتمام الباحثني يف علم 
اأ�شكاله،  بجميع  مفيد  احلم�س  اأن  اأخ��رًيا،  باحثون  اأك��د  فقد  التغذية، 
وكيفما طبخ، وميكن اأكله و�شرب ح�شائه، بل حتى وم�شح الوجه بح�شائه.
 ووجد الباحثون، اأن احلم�س يحتوي على الربوتني الكامل، وميكن 

اأن يحل حمل فول ال�شويا الذي قد ال يتوافر يف كل البيوت.
يزيد  حيث  عديدة،  فوائد  للحم�س  "اإن  اخل��رباء:  بع�س  ويقول   
من مقاومة اجل�شم لالأمرا�س، كما ن�شحوا �شركات التجمل با�شتخدام 
معجون  با�شتخدام  التجميل  م�شتح�شرات  �شنع  يف  احلم�س  معجون 

احلم�س يف �شنع م�شتح�شرات تعالج جتاعيد الوجه".
 ولكن يحتاج االأمر اإىل مزيد من الدرا�شات قبل ثبوت تلك الفوائد.
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ال�صويا تقوي العظام

االأمريكية  كاليفورنية  جامعة  يف  اأجريت  جديدة  درا�شة  اأظهرت   
ون�شرت عام )2001م( يف جملة ال�شحة الن�شائية، اأن ا�شتهالك االأطعمة 
امل�شنوعة من ال�شويا ولو بكميات قليلة ي�شاعد يف احلفاظ على الكثافة 

املعدنية للعظام عند الن�شاء اللواتي جتاوزن مرحلة �شن الياأ�س.
�شن  يف  دخلن  ممن  �شيدات   )208( على  الدرا�شة  اأجريت  وقد   
العالج  يتعاطني  وال  عاًما،  و74(   45( بني  اأعمارهن  وتراوحت  الياأ�س 

الهرموين البديل.
يف  توجد  التي  )اإيزوفالفونويد(  مركبات  كمية  مراقبة  ومت��ت   
منتجات ال�شويا، مثل �شوربة ال�شويا وحليب ال�شويا وم�شروبات ال�شويا 

وغريها.
 وتبني اأن ال�شيدات اللواتي ا�شتهلكن منتجات ال�شويا كانت كثافة 

العظام عندهن م�شابهة لل�شيدات اللواتي مل يدخلن يف �شن الياأ�س.
االإ�شابة  خماطر  انخفا�س  اأظهرت  قد  �شابقة  درا�شات  وكانت   
الالئي  االآ�شيويات  ال�شيدات  عند  العظام(  )وه��ن  العظام  به�شا�شة 

ي�شتهلكن الكثري من ال�شويا مقارنة بال�شيدات الغربيات. 

العقل ال�صليم.. يف اجل�صم ال�صليم

 اأكدت درا�شة اأمريكية اأجريت يف جامعة كاليفورنيا و�شملت اأكرث 
بل  تفيد اجل�شم فح�شب،  ال  الريا�شية  التمارين  اأن  امراأة  من )6000( 
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متتد فوائدها لقدراتها العقلية؛ فقد اأثبتت الدرا�شة اأن الك�شل يرتد وبااًل 
وخيًما على قدرات املراأة الذهنية.

االجتماع  يف  بحثها  نتائج  يايف  كري�شتني  الدكتورة  عر�شت  وقد   
ال�شنوي لالأكادميية االأمريكية لطب االأع�شاب.

�شيء(،  ال  اأو  �شيء  لي�شت )كل  امل�شاألة  اأن  يايف  الدكتورة  واأك��دت   
القدرات  على  للمحافظة  مفيدة  كانت  ب�شيطة  متارين  اإج���راء  فحتى 
�شيوفر طاقة ج�شدية  البدنية  الريا�شة  املزيد من  اإجراء  لكن  الذهنية، 

وذهنية اأكرب.
 ون�شحت يف نهاية بحثها بامل�شي يومًيا م�شافة ميل واحد )1.6كم( 

على االأقل؛ للحفاظ على خاليا الدماغ يف اأح�شن حال لها.

اأف�صل اأنواع الغذاء

حم�شل  اأن  على  املعقدة؛  العوي�شة  امل�شائل  من  التغذية  م�شاألة   
مباحث العلماء يف هذا ال�شدد يدل على اأن اأف�شل اأنواع الغذاء االإن�شاين 
ما كان يحتوي على كمية كافية من هذه املواد الثالث، وهي الكربوهيدرات 
والربوتينات والدهن، فاأما الكربوهيدرات فيه املواد ال�شكرية والن�شوية، 
واأما الربوتينات فهي قوام اللحم االأحمر وبع�س البقول والنباتات، واأما 

الدهون فت�شمل الزبدة والزيوت املختلفة.
متنا�شبة يف طعام  بكميات  متحدة  الثالث  املواد  هذه  كانت  واإذا   
االإن�شان كان منها غذاء مفيد، وتنا�شب هذه الكميات مينع اجل�شم من 

ال�شمنة.
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الفاكهة بعد الطعام .. مفيدة؟

زب ٿ ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ      ٹ ٹ ڤ رب   قال تعاىل: 
)الواقعة(.

اإعجاز قراآين؛  بالطعام، وهذا  ثم  بالفاكهة،  الكرمية  االآية  بداأت   
اأحد  يقول  تناولها  كما  يف  ال�شليمة  التغذية  اأ�شول  مراعاة  يجب  لذلك 
م�شت�شاري التغذية وال�شحة العامة واملناعة؛ الأن تناول الفاكهة يف نهاية 
الوجبة اأ�شبه بتناول جرعة من ال�شم؛ الأنها تدمر اإنزمي بتيالني وهو اإنزمي 

اأ�شا�شي الإمتام عملية ه�شم الن�شويات.  
 كذلك ذكرت جريدة "االأهرام" اأن الفاكهة حتتاج اإىل مرور بطيء 
باللحوم  تلتقي  عندما  لكنها  طبيعية ،  بطريقة  ته�شم  حتى  املعدة؛  اإيل 
تتخمر يف املعدة وقد تتحول اإىل كحول يعوق عملية اله�شم ، ويف الوقت 
نف�شه    تفقد الفاكهة كل ما حتتويه من فيتامينات وت�شطرب عملية التمثيل 
الغذائي للربوتني ، باالإ�شافة اإىل اأن التحلل غري العادي للربوتينات ينتج 

منه انتفاخ يف املعدة . 
 وين�شح م�شت�شارو التغذية وال�شحة العامة واملناعة بتناول الفاكهة 
بعد نحو ثالث �شاعات من تناول وجبة الغذاء اأو �شاعة قبل تناول الع�شاء ،  

اأو تناول وجبة كاملة من الفاكهة  فقط.

احلليب يقلل �صغط الدم

 اأكدت درا�شة علمية حديثة اأن اللنب له دور مهم يف خف�س �شغط 
تاأتي يف  االألبان وم�شتقاتها  اأن  الباحثني  اأحد  اأو�شح  الدم املرتفع، حيث 
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مقدمة االأغذية التي لها دور مهم يف املحافظة على �شحة االإن�شان والوقاية 
الدم  و�شغط  وال�شمنة،  القلب  اأمرا�س  مثل:  االأمرا�س،  من  العديد  من 
املرتفع، ملا يوفره اللنب من عنا�شر الكال�شيوم واملاغن�شيوم والبوتا�شيوم 
بن�شب متوازنة. واأو�شحت االأبحاث اأن لالألبان قدرة على مقاومة ه�شا�شة 
اأن احلليب يحتوي  العمر، ومبا  العظام، خا�شة يف املرحلة املتقدمة من 
فاإنه  العظم،  وبناء  اجل�شم  تقوية  يف  ت�شهم  التي  املعادن  من  كثري  على 
ي�شاعد على تقليل العوامل التي ت�شجع على ارتفاع �شغط الدم يف اجل�شم، 

ومن ثمَّ يقلل احتمال م�شاعفات �شغط الدم.

اجلزر يخف�ص الكول�صرتول ال�صار

اإدرار البول، كما  اأن اجلزر ي�شهم يف   اأكدت درا�شة علمية حديثة 
ن من وظائف اجلهاز اله�شمي يف حالة طهيه بال�شكر. ويف الوقت  يح�شنّ
م�شتوى  خف�س  على  ي�شاعد  اجل��زر  اأن  اأخ��رى  درا���ش��ة  اأو�شحت  نف�شه 
الكول�شرتول ال�شار ورفع م�شتوى الكول�شرتول مبا فيها البكتني، واأو�شت 
الدرا�شة ب�شرورة االإكثار من اجلزر، �شواء كان �شمن �شلطة اخل�شراوات 

اأم م�شروًبا يف �شكل ع�شري؛ ملا له من اأهمية �شحية.

الأ�صماك توؤثر اإيجابًيا على منو الأجنة

االأ�شماك  من  كبرية  كميات  تناول  اأن  بريطانيا  درا���ش��ة  اأك��دت   
خالل الفرتة االأخرية من احلمل يزيد من معدل منو االأجنة. فقد اأثبتت 
التجارب التي قام بها االأطباء الربيطانيون على )12( األف �شيدة ممن 
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يتناولن االأ�شماك خالل فرتة احلمل، اأن معدل تاأخر النمو عند املواليد 
على  االأ�شماك  اح��ت��واء  اإىل  ذل��ك  ويرجع  ملحوظ.  ب�شكل  انخف�س  قد 
الدهون الثالثية "اأوميج3" والتي ت�شاعد على منو االأجنة، لكنها ال توؤثر 
على طول فرتة احلمل. جدير بالذكر اأن اإعطاء احلوامل بدياًل لالأ�شماك 
مل  لكن  احلمل،  فرتة  اإطالة  اإىل  يوؤدي  ال�شمك  لزيت  اأقرا�س  �شورة  يف 
يوؤثر اإيجابًيا على منو االأجنة؛ مما يوؤكد على حتمية تناول االأ�شماك يف 

�شورتها الطبيعية والبعد عن املكمالت الغذائية.

الأكل ال�صريع ي�صيبِك بالبدانة

اأن تناول االأطعمة ب�شكل �شريع   ك�شف درا�شة اأمريكية حديثة عن 
بوظائف  جزئي  �شلل  اإىل  ا  اأي�شً ي��وؤدي  وقد  املفرطة،  ال�شمنة  اإىل  ي��وؤدي 

املعدة، باالإ�شافة اإىل االإ�شابة بالغثيان والقيء املتكرر.
 وذكر الباحثون اأن االأكل ب�شكل �شريع واملناف�شة يف هذه امل�شابقات 
علمه  دون  الفرد  به  يقوم  ال��ذي  الذاتي  التدمري  اأ�شكال  من  �شكل  هي 

بعواقب ما يفعله وتاأثريه يف ج�شمه. 
 واأو�شح الدكتور مارك ليفني من جامعة بن�شلفانيا اأن الذين ياأكلون 
ب�شرعة لفرتات طويلة يعانون �شعف قدرة املعدة على العمل ب�شكل �شحيح، 
وتتوقف املعدة عن االنقبا�س، كما تزداد عملية البلع �شعوبة؛ مما يت�شبب 

بقرحة يف املعدة اأو �شرطان.
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تخريي طعامِك

عقلِك  ميد  الد�شمة  االأطعمة  من  يخلو  ال��ذي  ال�شحي  الطعام   
بالعنا�شر الغذائية والطاقة التي يحتاج اإليها؛ لكي ي�شل اإىل اأعلى م�شتوى 
اأداء لوظائفه و�شحته النف�شية. اإن الغذاء الذي يعيد بناء اأو اإ�شالح العقل 
الفاكهة،  وجبات �شغرية من  يقل عن ثالث  ال  ما  على  يحتوي  اأن  يجب 
وخم�س وجبات �شغرية من اخل�شراوات يومًيا، ف�شاًل عن تناول الكثري 
)مثل  الد�شم  قليل  الربوتني  من  معتدلة  وكميات  الكاملة  احلبوب  من 
االألبان،  ومنتجات  الد�شم،  قليلة  احلمراء  واللحوم  والطيور،  االأ�شماك، 

وبع�س الدهون(.
ا اأن مت�شِك عن الوجبات الثالث الرئي�شة وت�شعي لتناول   يجب اأي�شً
االأقل  الوجبة  اإن  يومًيا.  م��رات  خم�س  اإىل  اأرب��ع  من  حجًما  اأق��ل  وجبات 
حجًما تكون اأ�شهل يف اله�شم، كما اأنها تعمل على اإمداد اجل�شم بالطاقة 

والغذاء.
 ويف املقابل، فاإن الوجبات كبرية احلجم ت�شتنزف طاقتِك البدنية 
لالأك�شجني  احلامل  وال��دم  الغذائية  العنا�شر  بجعل  وذل��ك  والعقلية، 
ين�شغالن بامل�شاعدة يف عملية اله�شم داخل اجلهاز اله�شمي وين�شرفان 

عن العقل.
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�صرب املاء

ب�شدد  نكون  عندما  الع�شبية  للر�شائل  ناقل  اأعظم  هو  املاء  اإن   
احلديث عن �شحة العقل.. اإننا يف حاجة للماء للتفكري والتعلم ولنبقى يف 
حالة يقظة ولن�شعر بال�شحة العقلية، بل اإن تناول املاء الكايف يومًيا يعترب 

اأ�شهل الطرق واأكرثها ذكاًء للحفاظ على �شحة العقل.
الكفاءة  م�شتوى  على حفز  يعمل  اأنه  فهي  املاء،  فوائد  اإحدى  اأما   
الذهنية.. فهل �شبق وت�شاءلِت عن �شر �شعورِك بالوهن والفتور يف اأثناء 
تعانني  اأن��ِك  عملًيا  يعني  ال��ذي  اجلفاف  هو  ال�شبب  يكون  رمب��ا  النوم؟ 

ا يف ن�شبة املاء. انخفا�شً
الذهنية  التدريبات  اأداء  على  االأ�شخا�س  قدرة  لقيا�س  درا�شة   يف 
بعد اإ�شابتهم بقدر من اجلفاف، انخف�س م�شتوى الكفاءة لديهم يف حل 
امل�شائل الريا�شية ويف ذاكرتهم ق�شرية املدى ويف متابعة االأ�شياء ب�شرًيا 
بن�شبة )20( يف املائة؛ وذلك نتيجة انخفا�س ن�شبة املاء يف اجل�شم مبعدل 
)2( يف املائة، ف�شاًل عن اأن اجلفاف احلاد ميكن اأن ي�شبب اال�شطراب 

العقلي وفقدان االإح�شا�س بالزمان واملكان. 
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األـغـــــاز

تعد الألغاز من الربامج التي ت�ساعد الطالبات على حتريك اأدمغتهن، 
واعت�سار عقولهن.

فاأو�سي  الكتاب؛  هــذا  يف  ومــوجــودة  حا�سرة  الفقرة  هــذه  كانت  لـــذا..   
اجلميع بالعناية بها، وال�ستفادة منها. 
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)5) األغاز

للوقف(  واأمالكي  الو�شية )اأموايل  1- ترك رجل عند وفاته هذه 
زيادة حرف واحد جتعل الورثة يرثون من الرتكة؟

ج/ زيادة حرف االألف فت�شبح العبارة )اأموايل اأو اأمالكي للوقف(. 
2- �شيء العي�س دونه �شقام والدنيا دونه ظالم، جتدينه يف الب�شرة 

وال جتدينه يف ال�شام؟
ج/ الب�شر. 

3- ر�شول لي�س من االإن�س وال من اجلن وال من املالئكة؟ 
ج/ هدهد �شليمان - عليه ال�شالم-. 

4- حروف هجائية تقراأ من االأول لالآخر وبالعك�س؟
ج/ ميم، نون، واو. 

5- متى يكون 11 + 2 = 1؟ 
ج/ يف ال�شاعة.

تاأملي .. ثم اأجيبي

يف  جتدينه  وال  والدقيقة  الثانية  يف  جتدينه  ال��ذي  ال�شيء  ما   -
ال�شاعة؟

- حرف الياء. 
اأنِك حافلة كبرية، وكان يف هذه احلافلة )25( راكًبا،  - ت�شوري 
االأوىل  املحطة  وفى  وزياد..  و�شريف  اأ�شدقاء: كرمي وخالد  اأربعة  منهم 
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الثانية نزل )9(  الركاب منهم كرمي وخالد، ويف املحطة  نزل عدد من 
نزل  الثالثة  املحطة  وفى  راكًبا   )12( و�شعد  وزياد  �شريف  منهم  ركاب 

)12( راكًبا ومل ي�شعد اأحد.. فهل ت�شتطيعني اأن تعريف ا�شم ال�شائق؟
- ا�شم ال�شائق هو ا�شمك اأنت!

فكري قليًل .. ثم اأجيبي
-ماذا يحدث عندما تديرين ظهرِك للخيال؟

� تواجه الواقع.
- ملاذا تو�شع ال�شماعة على اأذن االأطر�س؟

� لكي ي�شمع.
- ما الذي يكون دائًما يف يدِك اليمنى وال يكون يف يدِك الي�شرى؟

� اأ�شابع يدك اليمنى.
- ما الذي به خم�شة اأ�شابع ولي�س يًدا؟

� القدم.
- ملاذا تدفن النعامة راأ�شها يف الرمال؟

� بحًثا عن الطعام.
- ما لون املطر؟
� املطر ال لون له.

- اأي بلد من بلدان االأر�س فيها اأكرب عدد من املطابخ؟
� ال�شني.
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األغاز ظريفة جًدا

1- �شار عدد من االأوالد يف �شف واحد فكانوا اأربعة خلف ولد، وولد 
يف الو�شط.. فكم كان عدد االأوالد؟

2- ما ال�شيء الذي كلما طال ق�شر؟

اأن تدعي  اأو  نزهة مرتني  اإىل  اأن تدعي �شديقة  اأوف��ر..  اأيهما   -3
�شديقتني مرة واحدة؟

4- �شائق �شيارة كان ي�شري يف ال�شارع باجلهة اليمنى، فجاأة انحرف 
جهة الي�شار، و�شعد على الر�شيف و�شدم رجاًل و�شدم عموًدا، مع ذلك 

مل يحرر �شابط املرور خمالفة.. ملاذا؟

5- كم �شهر يف ال�شنة امليالدية يحتوي على )28( يوًما؟

6- رجل ترك )17( جماَل، واأو�شى باأن ياأخذ االبن االأول ن�شفها 
والثاين ثلثها والثالث ت�شعها.. فجاء قا�شي املدينة راكًبا جمله ليف�شل يف 

هذه الواقعة فماذا فعل؟

7- ما احليوان الذي يوجد عظمه باخلارج وحلمه بالداخل؟

8- ما الطائر امللقب بالطائر اجلمل؟

وبطة  بطتان،  خلفها  وبطة  بطتني  بني  بطة  البط..  من  �شف   -9
اأمامها بطتان.. كم عدد البط؟
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10- ما احليوان املائي الذي له )3( قلوب؟

11- ما ال�شجر الذي يطلق عليه قاتل اأبيه؟

12- ما الع�شو الذي يغلق عندما يعط�س االإن�شان؟

13- ما ال�شيء الذي يجمع بني الزقازيق، اليو�شفي، وا�شنطن؟

14- ما اللقب ال�شعبي الذي يطلق على الواليات املتحدة ويرمز اإليه 
بالرمز )US(؟

15- طائر نقار اخل�شب الذي نعرفه جميًعا يف م�شل�شالت الكارتون 
ملاذا ينقر اخل�شب؟

ا على الرغم من  16- ملاذا ت�شمى طلقات امل�شد�س والبنادق ر�شا�شً
اأنها نحا�س؟

17- ما احليوان الذي اعتقد النا�س قدمًيا اأنه نبات؟

ال  لكنِك  الطعام،  وجبات  من  وجبة  كل  يف  لديِك  م��وج��ودة   -18
تاأكلينها فما هي؟

19- ما ال�شيئان اللذان ال ميكن تناولهما يف وجبة االإفطار؟

20- اأي �شيء ي�شعه الب�شتاين يف احلديقة فور دخولها؟

21- ملاذا يقف متثال احلرية يف ميناء نيويورك؟
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22- ما ال�شيء الذي نبتلعه ويبتلعنا؟

23- �شيء ت�شرتينه لونه اأ�شود، لكنك ال ت�شتفيدين منه اإال بعد اأن 
ي�شبح لونه اأحمر؟

24- �شيء ترينه وال ت�شتطيعني قط اأن تلم�شيه.. ن�شف ا�شمه يقتل 
والن�شف الثاين يحيي.. فما هو؟

25- فاكهة من )4( حروف، الرابع والثاين واالأول يكون ا�شم حيوان 
مفرت�س، الرابع والثالث واالأول �شيء ال ن�شتطيع الطهي دونه؟

26- ما ال�شيء الذي ترينه وال يراِك؟

27- ما ال�شيء الذي يحمل اأكرث من )1000( طن وال ي�شتطيع اأن 
يحمل م�شماًرا؟

28- ما ال�شيء الذي كلما اأخذِت منه كرب وكلما و�شعِت فيه �شغر؟

29- ما ال�شيء الذي تاأكلني منه وهو ال يوؤكل؟

30- ما ال�شيء املليء بالثقوب، لكنه يحتفظ باملاء؟

31- ع�شرة وع�شرتني، ومثلهم مرتني، وخم�شة وثالثة واثنني، كم 
ي�شاووا؟

32- هي يف البحر غطا�شة، من الداخل لوؤلوؤة ومن اخلارج نحا�شة.. 
فما هي؟
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لها تتحدث مع �شاب، ف�شاألتها من  33- مرت امراأة على �شديقة 
هذا؟ فاأجابت: اأمي جابت اأمه، واأخو زوجي يكون عمه.. فمن يكون؟

34- مر جماعة على امراأة تكلم رجاًل.. ف�شاألوها: من يكون هذا؟ 
فاأجابتهم ما لكم وما يل، اأخو زوجته يكون خايل.. فمن هو؟

35- من الذي قتل )5/1( �شكان االأر�س دفعة واحدة؟

حا�شل  �شربها،  حا�شل  ي�شاوي  التي  الثالثة  االأع���داد  م��ا   -36
جمعها؟!

يف  اأ�شبح  حرًفا  اإليه  اأ�شفِت  اإذا  ال�شماء  يف  موجود  �شيء   -37
االأر�س؟

38- كم مرة ت�شتطيعني طرح العدد )5( من الرقم )50(؟

39- اأ�شرتيه مبايل وال اأدخله داري؟

40- ما هو الكوكب الذي يرى يف الليل والنهار؟

41- �شيء ال ميكنه امل�شي اإال اإذا �شربِته على راأ�شه؟

42- �شيء كلما ذبحِته بكيِت عليه؟

43- �شيء له الوزن نف�شه اإذا كان فارًغا اأو معباأً؟

44- اإن�شان وزوجته ال هو من بني اآدم وال هي من بنات حواء؟
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45- ما هو ال�شيء الذي ترمينه كلما احتجِت اإليه؟

46- تاجر من التجار اإذا اقتلعنا عينه طار؟ فمن هو؟

47- جملة مفيدة م�شهورة حتتوي على )24( حرًفا غري منقوط؟

48- ما ال�شيء الذي يو�شلِك من بيتِك اإىل عملِك دون اأن يتحرك؟

49- �شاكن قرب، طعامه فوق راأ�شه، اإن اأكل من هذا الطعام يقوم 
ومي�شي، يتكلم وهو �شامت، ويعود لذلك القرب فما هو؟

50- ما اأ�شعف البيوت على وجه االأر�س؟

51- ما اأرق �شيء ميكن روؤيته بالعني املجردة؟

52- ما ال�شيء الذي يخرتق الغابات واالأ�شجار واالأ�شواك دون اأن 
يتحرك؟

53- كم مرة ينطبق عقربا ال�شاعة على بع�شهما يف اليوم الواحد؟

ا من اأبكم.. ماذا يفعل؟ 54- اأطر�س يريد اأن يطلب مق�شً

55- يت�شع ملئات االألوف وال يت�شع للطري املنتوف؟

56- ما ال�شيء الذي له عني واحدة، لكنه ال يرى؟

57- متى ت�شتطيعني و�شع املاء يف الغربال؟

58- ما ال�شيء الذي يقول ال�شدق دوًما، لكنه اإذا جاع كذب؟
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59- من الذي يرى عدوه و�شديقه بعني واحدة؟

60- ما البيت الذي ال ميكن الأحد اأن ي�شكن فيه؟

يرف�شه  بطنه  وابنه يف  فمه،  فيه  ما  اأو�شع  �شيء  اأي  61- خربوين 
ويلكمه، وقد عال �شياحه ومل يجد من يرحمه؟

62- ما اأف�شل طريقة ل�شحب ب�شاط من حتت الفيل؟

63- �شيء طاير بال�شما ولونه اأحمر؟

64- ما ال�شيء الذي لديه اأ�شنان وال يع�س؟

65- ما اأطول اآية يف القراآن؟

66- ما ال�شيء الذي له جلد ولي�س حيواًنا، وله ورق ولي�س نباًتا، وله 
ل�شان ولي�س اإن�شانا؟

67- ملعب زجاج وفيه )12( العًبا وحار�شان.. ما هو؟

68- ال�شمك ي�شبح يف حياته كلها ثالث مرات؟ اأين يا ترى؟

69- قطار كهربائي ما�شي من اجلنوب لل�شمال والهواء جاي من 
ال�شرق للغرب.. كيف يكون اجتاه دخانه؟

70- جدرانه من ذهب ومياهه من ع�شل؟

71- جدان وابنان ا�شطاد كل منهما بطة ومل ي�شب اأي منهما بطة 
االآخر، ومع ذلك مل ت�شب غري ثالث بطات.. كيف؟
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- الإجــابـــات:
1- )5( اأوالد.

2- العمر.

3- �شديقتني مرة واحدة )الأن عندما اأدعو �شديقة واحدة مرتني 
�شاأذهب معها يف كل مرة(.

4- الأنه كان ي�شري دون �شيارة.

5- كل ال�شهور.

فاأ�شاف جمله  نف�شها  اإال على  الق�شمة  تقبل  اأن )17( ال  6- وجد 
اإىل الو�شية فاأ�شبحوا )18( فق�شمها على ن�شفني فاأخذ االأول ت�شعة ثم 
ق�شمها على ثالثة فاأخذ الثاين الثلث وهو )6( جمال، ثم ق�شم العدد على 

ت�شعة فاأخذ الثالث جملني وبقي واحد اأخذه القا�شي مرة اأخرى.

7- ال�شلحفاة.

ماء،  ت�شرب  اأن  دون  اأي��اًم��ا  تظل  اأن  ت�شتطيع  الأنها  النعامة؛   -8
باالإ�شافة اإىل م�شيتها التي ت�شبه م�شية اجلمل.

9- )3( بطات.

10- االأخطبوط.

11- �شجر املوز؛ الأن �شجرة املوز بعد اأن ين�شج ثمرها يجب اأن تقلع 
لتكرب اإحدى ال�شتالت ال�شغرية التي حولها.
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12- العني.

13- كلها اأ�شماء اأ�شخا�س؛ الزقازيق ن�شبة اإىل اإبراهيم زقزوق اأو 
ملن جلب  اأو  اأفندي  يو�شف  اإىل  ن�شبة  واليو�شفي  الزقازيق،  ا�شتوطن  ملن 
البذور اإىل م�شر، وا�شنطن ن�شبة اإىل جورج وا�شنطن اأول رئي�س للواليات 

املتحدة. 

14- اأنكل �شام اأو العم �شام.

احليوانات  من  لها  حماية  اخل�شب؛  ثقوب  يف  البي�س  لو�شع   -15
والطيور االأخرى.

16- الأن الطلقة فيما م�شى كانت من الر�شا�س.

17- االإ�شفنج.

18- ال�شهية.

19- الغداء والع�شاء.

20- قدماه.

21- الأنه ال ي�شتطيع اجللو�س.

22- املاء.

23- الفحم.

24- ال�شماء.



1107

حديقة الفقرات الثقافية

25- رمان.

26- الظل.

27- البحر.

28- احلفرة.

29- الطبق.

30- االإ�شفنج.

.)100( -31

32- الرمانة.

33- يكون ابنها.

34- يكون اأباها.

35- قابيل.

)3،2،1( -36

37- جنم ت�شبح منجم.

38- مرة واحدة؛ الأنه بعدها ي�شبح )45( ولي�س )50(.

39- ال�شيارة.

40- كوكب االأر�س.
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41- امل�شمار.

42- الب�شل.

43- ال�شاعة.

44- اآدم وحواء.

45- �شبكة ال�شيد.

46- عطار.

47- ال اإله اإال اهلل حممد ر�شول اهلل.

48- الطريق.

49- قلم احلرب والقرب هو الغطاء.

50- بيت العنكبوت.

51- ق�شرة فقاعة ال�شابون.

52- الهواء.

53- )22( مرة.

ا. 54- يقول له اأعطني مق�شً

55- خلية النحل.

56- االإبرة.
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57- عندما يتجمد.

58- ال�شاعة.

59- الكفن.

60- بيت ال�شعر.

61- اجلر�س.

62- ننتظر حتى يغادر مكانه.

63- ذبابة جمروحة.

64- امل�شط.

65- اآية الدين يف �شورة البقرة.

66- الكتاب.

67- ال�شاعة.

68- يف البحر، ثم يف املقالة، ثم يف بطن االإن�شان.

69- القطار الكهربائي لي�س له دخان.

70- الربتقالة.

71- يكون اأب وابن وجد.
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حركي ذهنِك

- ما الرقم الذي اإذا �شرب يف الرقم الذي يليه كان حا�شل ال�شرب 
ي�شاوي ناجت جمعهما +19؟

.)6 +5( -
- اإننا اأربعة اإخوة.. لنا راأ�س واحد فما نحن؟

- اأرجل الطاولة.
- من اخلال الوحيد الأوالد عمتك؟

- والدك.
- ي�شمع بال اأذن.. ويتكلم بال ل�شان؟

- الهاتف.
- ما الرقم الذي اإذا �شرب يف الرقم الذي يليه كان حا�شل �شربهما 

ي�شاوي ناجت جمعهما +11؟ 
.)5+4( -

- ما ال�شيء الذي اإذا مل�شِته �شاح؟
- اجلر�س.

- ترى كل �شيء.. ولكن لي�س لها عيون.. فما هي؟
- املراآة.
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- على اإحدى كفتي ميزان و�شع وعاء مملوء باملاء اإىل حافته متاًما 
وعلى الكفة االأخرى و�شع وعاء مملوء باملاء نف�شه اإىل نف�س امل�شتوى وفيه 

قطعة من اخل�شب تطفو على ال�شطح.. فاأيهما اأثقل؟
- مت�شاويان.

- حامل وحممول.. ن�شفه نا�شف ون�شفه مبلول.. فما هو؟
- ال�شفينة.

- رددها ع�شر مرات:
 "خ�شبت احلب�س حب�شت خم�س خ�شبات وخ�شبة".

اأح�شن  بقرتنا  مرقة  طلعت  بارقبة  بقرة  وذبحوا  بقرتنا  "ذبحنا   
من مرقة بقرة بارقبة ذبحنا قردنا وذبحوا قردكم حطينا حلم قردنا يف 

قدركم وحطيتوا حلم قردكم يف قدرنا".
 "خيط حرير على خيط خليل".

 "قمي�س نفي�شة ن�شف".
 "�شرف فر�س �شر�شف �شريف و�شريف ي�شرف على �شرف".

 "هذا امل�شم�س م�س من م�شم�شنا".
 "�شم�س م�شت�شم�شة".

 "لرية ورا لرية".
 "ربالني طربال تطربلنابه وطربال ما تطربلنابه جاء �شيخ الطرابيل 

تطربل بالطربال زي ما تطربلنابه يوم ال�شبت م�شتببت�س".
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 "بوجي البيجو بدرج اجليب وبوجي اجليب بدرج البيجو".
 "ال�شاعر يف ال�شارع".

 "�شويت �شمكة �شعور بال�شم�س"
 "زكي زار زكية فهل زكية زارت زكي زي ما زكي زار زكية".

كم  واثنني،  وثالثة  وخم�شة  مرتني،  ومثلهم  وع�شرتني،  ع�شرة   -
ي�شاووا؟

.)100( -
- ما هو ال�شيء الذي كلما كرث لدينا غال وكلما قل رخ�س؟

- العمر.

جمموعة من الألغاز وحلولها
 - هل ت�شتطيعني اأن حت�شلي على العدد )1000( با�شتخدام الرقم 

)8( ثمانية مرات؟
.)888+88+8+8+8( - 

 - كيف ميكن ترتيب )24( جندًيا يف )6( �شفوف كل �شف به )5( 
جنود؟

 - ميكن اإذا مت ترتيبهم يف اأ�شالع �شكل م�شد�س.
 - ح�شرة تت�شلق هوائي ال�شيارة مبعدل )6( �شنتمرتات يف الدقيقة 
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وت�شرتيح دقيقة واحدة كل )12( �شم، فاإذا عرفت اأنه بقي اأمامها )92( 
�شنتمرًتا لت�شل اإىل اأعلى الهوائي..فكم ي�شتغرق ذلك من الوقت؟

 - لن تبلغ اأبًدا اأعلى الهوائي؛ الأن الع�شفور املرتب�س بها �شيلتهمها 
قبل ذلك.

 - ما العدد الذي له ع�شر وت�شع وثمن و�شبع و�شد�س وخم�س وربع 
وثلث ون�شف؟

.)2520( - 

 - اأمِك وزوجة اأبوِك واأخت خالِك واأم اأخوِك.. كم اأذن لهن؟

 - )2( الأن اجلميع �شخ�س واحد.

 - خم�شة وخم�شتني وكرثهم مرتني كم يكون.

.)45( - 

 - ثالثة مع ثالثة وكل ما عديت �شبعة �شار ال�شبعة ثالثة.

 - الثالثاء.

 - �شقيقتان جتري اإحداهما وراء االأخرى دون اللحاق بها؟

 - عجلتا الدراجة.

 - اإذا ابي�شت ات�شخت؟

 - ال�شبورة.

www.alukah.net



1114

حديقة الفقرات الثقافية

 - خال ابن عمتِك؟
 - اأبوِك.

 - بيت لي�س له جدران وال حجرات؟
 - بيت ال�شعر.

 - �شتة اأعداد متتابعة جمموعها )75(.. ما هي؟
.)15+14+13+12+11+ 10( - 

 - ما ال�شيء الذي يخرج من املاء وميوت يف املاء؟
 - امللح.

 - ما ال�شيء الذي كلما اأخذت منه كرب والعك�س؟
 - احلفرة.

 - ما ال�شيء الذي يجري وال ي�شتطيع امل�شي؟
 - املاء.

 - ما ال�شيء الذي عظمه فوق حلمه؟ 
 - البي�شة.

 - ما ال�شيء الذي ال ينتفع به اإال اإذا اأ�شعلنا يف عينه؟
 - الغاز.

 - ما ال�شيء الذي ال ميكن االنتفاع به اإال اإذا و�شعت اإ�شبعك يف 
عينه؟
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 - املق�س.
 - ثالثة اأعداد متتالية جمعها )336(؟

.)113+112+11( - 
 - ما احليوان الذي ي�شتطيع اأن يحك اأذنيه باأنفه؟

 - الفيل.
 - ما ال�شيء الذي راأ�شه لالإن�شان وكعبه للحيوان؟

 - القمح.
 - يرافقِك ويدور حولك وال تراه؟

 - الهواء.
التي  ال�شائلة  امل��ادة  ما  بالربودة،  تتجمد  ال�شائلة  امل��واد  جميع   -  

تتجمد باحلرارة؟
 - البي�س.

 - له تاج ولي�س مبلك ويدلِك على الوقت؟
 - الديك.

 - اأنا ابن املاء فاإذا تركوين يف املاء مت؟
 - الثلج.

 - له اأوراق، وما هو بنبات، وله جلد، وما هو بحيوان، وعامل، وما 
هو باإن�شان، ما هو؟

 - الكتاب
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 - هو: له راأ�س وال عني له، وهي: لها عني وال راأ�س لها.. ما هما؟
 - الدبو�س، واالإبرة.

 - رجل اإذا اأعطاِك ظهره حكمِك واإذا اأعطاِك وجهه انتهى حكمه؟
 - االإمام يف ال�شالة.

 - لونه اأ�شود وال ينتفع به اإال اإذا كان لونه اأحمر؟
 - الفحم.

 - ما ال�شيء الذي ي�شنعه النا�س لريكلوه؟
 - الكرة.

 - له اأ�شنان وال يع�س؟
 - امل�شط.

 - يف راأ�شه �شبع فتحات من هو؟
 - االإن�شان.

 - متى ت�شتطيعني اأن تبقي ال�شبكة يف املاء؟
 - عندما يكون املاء ثلًجا.

 - كيف حت�شلني على )100( من )7،6،5،4،3،2،1(؟
.)2+47+36+15( - 

 - ما ال�شيء الذي له اأربع اأرجل وال ي�شري؟
 - الرتابيزة اأو الكر�شي.
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 - ما ال�شيء الذي يك�شو النا�س وهو عار؟
 - االإبرة.

 - ما ال�شيء الذي اأوله يف لبنان واآخره يف اإ�شطنبول؟
 - حرف الالم.

 - اأعمى واأطر�س واأخر�س وي�شري على راأ�شه؟
 - القلم.

 - اأين توجد بالد بال �شكان واأنهار بال مياه واأر�س بال تراب؟
 - على اخلريطة.

 - اأخوان ال ي�شتطيعان مت�شية اأكرث من دقيقة مًعا؟
 - عقربا ال�شاعة.

 - مت�شي وتقف ولي�س لها اأرجل؟
 - ال�شاعة.

 - له خم�س اأ�شابع بال عظم وال حلم؟
 - القفاز )اجلوانتي(.

 - عندما يخرج اإىل احلياة لونه اأبي�س فاإذا حتطم اأ�شبح اأبي�س 
واأ�شفر؟

 - البي�س.
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 - له وجه ولي�س له اأ�شنان، يدل النا�س على الزمان ما هو؟
 - القمر.

 - اأخت خالِك ولي�شت خالتِك؟
 - والدتِك.

 - مل اأكن موجوًدا باالأم�س وولدت اليوم وغًدا اأموت؟
 - اليوم.

يقف  نف�شه  الوقت  اأحمد ويف  �شمري خلف  يقف  اأن  - كيف ميكن   
اأحمد خلف �شمري؟

 - يقفا ظهًرا لظهر.
 - رتبي )4( خم�شات لي�شبح الناجت )10(؟

.)5+5÷5×5( - 
 - كيف حت�شلني على )63( من )4( �شبعات؟

.)7+7+ 7×7( - 
 - ما العدد الذي اإذا �شربِته بنف�شه واأ�شفِت اإليه مثله كان الناجت 

)20(؟
.)4+4×4( - 

 - ما الطائر الذي تطعن معدته احلجارة؟
 - النعامة.
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 - كيف نح�شل على )8( من )3( ت�شعات؟

9-9÷9 - 

 - من بنت خال بنت اأخت والدِك؟

 - اأختِك.

 - ما ال�شيء الذي له اأذنان وال ي�شمع؟

 - احللة.

 - متى مي�شي امل�شمار على راأ�شه؟

 - عندما يكون مثبًتا باحلذاء

 - ما ال�شيء الذي يكون داخل الغرفة وخارجها يف الوقت نف�شه؟

 - باب الغرفة.

 - كيف حت�شلني من )5،4،3،2،1( على )28(؟

.)1-2+3×5+4( - 

ان �شتات؟  - كيف حت�شلني على )6006( من ثمَّ

.)6666+666-6( - 

 - من االأم التي مل تلد؟

 - اأم القرى.
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 - �شيء يكون كبرًيا عند ال�شروق و�شغرًيا عند الظهرية وكبرًيا عند 
امل�شاء؟

 - الظل.
 - ما املاء الذي مل يخرج من االأر�س ومل ينزل من ال�شماء؟

 - الدموع.
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فـــوائـــــد

اأقــل من  لكل �ــســيء مــن حولنا فــوائــد، قــد تــكــون كــبــرية، وقــد تــكــون 
ذلك. 

 اإل اأن الغريب يف الأمر هو اأننا دائًما اأو غالًبا ما نبحث عن الفوائد يف 
الأ�سياء التي نتوقع وجود الفوائد فيها، يف حني اأننا نهمل اأو نتغافل عن اأ�سياء 

بني اأيدينا فيها من الفوائد ال�سيء الكثري.
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لذا.. كان لنا يف هذه الفقرة )فوائد(: وقفات متعددة، عن اأ�سياء متنوعة، 
حتمل الكثري من الفوائد، والعديد من املنافع التي اأودعها اخلالق - �سبحانه - 

لنا فيها، لكن جهلنا وك�سلنا حرمنا من البحث عنها، وال�ستفادة منها.
اإل  اأود التذكري باأن هذه الفقرة ما هي  وقبل البدء يف قراءة املوا�سيع 
بذرة �سغرية يف ف�ساء الكون الف�سيح، فابحثن عن فوائد الأ�سياء، وانهلن من 
العلوم ما ي�ساعدكن على اكت�ساف الفوائد، وكّن على يقني واإميان باأن اهلل مل 

يخلق �سيًئا عبثا، بل حلكمة بالغة قد ندركها وقد ل ندركها.
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فائدة .. ل ترمي نواة التمر بعد الآن

واأحدت  العني،  هدب  اأنبتت  و�شحقت  التمر  نواة  اأحرقت  اإذا   •
الب�شر، و�شودت العني. 

اأقوى  من  الن�شاء  تعده  كقهوة  وا�شتعماله  التمر  لنوى  • بالن�شبة 
املغذيات واملدرات حلليب املراأة املر�شعة.

الإع��ادة  ال��والدة؛  بعد  كبخور  ا�شتعمل  اإذا  التمر  نوى  ي�شاعد   •
الرحم اإىل مكانه، وللتخفيف من اآالم املفا�شل.

• ي�شاعد نوى التمر يف ت�شكني اآالم االأ�شنان، وذلك بتك�شري النواة 
بالتخدير  فيها  املوجودة  امل��ادة  فتقوم  وا�شتحالبها،  الفم،  يف  وجعلها 

لتميزها بطعم مر وقاب�س.
• ي�شتعمل ككحل؛ وذلك بطحنه وحتمي�شه على النار حتى ي�شود، 
من  امل�شنوع  الكحل  اإن  ويقال:  وجميلة،  وا�شعة  العيون  يجعل  ويقولون 

نوى التمر يقوي رمو�س العينني.
يعرف  ما  اإنتاج  ميكن  حيث  التمر،  نوى  من  اال�شتفادة  ميكن   •
وثبت  ذل��ك  على  البحوث  اأجريت  وق��د  ال�شاكليت(  )اأو  الكاكاو  ببديل 
عليهم  اأجريت  من  ي�شتطع  مل  كرمي،  االآي�س  مع  خلطت  عندما  جناحها 
التجربة التمييز بني االآي�س كرمي امل�شاف اإليه ال�شاكليت اأو امل�شاف اإليه 

م�شحوق نواة التمر املحم�س. 
 كما اأن اإحدى ال�شركات االأجنبية قد اأنتجت ما ي�شمى االآن ببديل 

القهوة دون كافيني من نواة التمر، وي�شتعمل بكرثة يف �شلطنة عمان.

www.alukah.net
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ا�صتفيدي من ورق اجلرائد ))1((

 بداًل من احلرية يف كيفية التخل�س من ورق اجلرائد املرتاكم يف 
البيت، اإليِك فوائد عديدة لال�شتفادة منه يف اأعمال منزلية )مع مراعاة 
عدم ا�شتعمال االأوراق امل�شتملة على اآيات ومو�شوعات دينية(، فمن ذلك 

ا�شتخدامه يف التايل:
- و�شع اأوراق اجلرائد داخل االأحذية املبللة مباء املطر، فتت�شرب 
تلميع  يف  ا�شتعمالها  ميكن  كما  منها،  الكريهة  الرائحة  ومتت�س  امل��اء، 

االأحذية قامتة اللون.
باأوراق  االنثناء، ميكن ملوؤها  اليد من  القبعات وحقائب  - حلفظ 

ال�شحف للمحافظة على �شكلها وقوامها.
- ومن فوائدها للحا�شوب: ا�شتعمالها بعد ترطيب الورق قلياًل يف 

تنظيف مفاتيح الكيبورد من الغبار وال�شحوم.
- وت�شتعمل يف تن�شيف ال�شوائل املت�شاقطة على االأ�شطح واالأر�شيات؛ 

ملا لها من قوة امت�شا�س عالية.
الك�شر  من  الزجاج  حلماية  ا�شتخدامها  ميكن  مطبخِك:  ويف   -
بو�شعها اأ�شفل االإناء الزجاجي ال�شاخن، كما ت�شتخدم يف اإزالة ال�شحوم 

املرتاكمة داخل الفرن. 
بو�شع  ال�شارة  االأع�شاب  منو  متنع  احلديقة:  يف  فوائدها  ومن   -
اأوراق اجلرائد بني �شفوف الزراعة، كما تغطى بها النباتات عند حدوث 

ال�شقيع يف اأيام ال�شتاء الباردة.

__________
)1(  مع احلذر من أن يكون فيها اسم اهلل، أو آيات أو أحاديث حتى ال هتان.
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رمل  يف  ال�شيارة  عجالت  غرزت  اإذا  الطرق:  ط��وارئ  يف  وحتى   -
االت�شال  مكان  عند  العجالت  اأ�شفل  ال�شحف  ا�شتعمال  ميكن  طني  اأو 

بالرمال و الطمي فتتحرك فوقها وتخرج من املنزلق. 
�شندوق:  داخل  املخزنة  الك�شر  �شهلة  االأ�شياء  على  للمحافظة   -
ت�شتعمل اأوراق ال�شحف مللء الفراغات وتبطني اجلوانب فتمنع احلركة 

التي ت�شبب الك�شر.
يف  للباترون  الطبيعي  باحلجم  من��اذج  توفري  يف  منها  ي�شتفاد   -

تف�شيل االأزياء.
- مفيدة جًدا يف جتفيف زجاج النوافذ وتلميعه بعد غ�شله.

- ا�شتعمالها يف تبطني قاعدة قف�س ع�شافري الزينة.
- ت�شتخدم مل�شح فر�شاة الر�شم من اآثار االألوان.

فوائد النوم اخلم�ص

 للنوم فوائد عديدة على ال�شحة واجل�شم، واأ�شار اخلرباء اإىل اأن 
له خم�س فوائد �شرورية، وهي كالتايل:

1- ي�شبب زيادة يف خمزون طاقة اجل�شم وجتديد خالياه واأن�شجته 
نتيجة لزيادة اإنتاج الربوتينات »البناء« وانخفا�س ن�شبة تك�شريها »الهدم« 

وهو ما ي�شهم يف تاأخري اأعرا�س ال�شيخوخة.
الذاكرة  ين�شط  فهو  الع�شبي؛  اجلهاز  عمل  كفاءة  من  يزيد   -2
ويوفر الراحة التي يحتاج اإليها الدماغ، مبا يعيد له الن�شاط والعمل باأعلى 

كفاءة يومًيا يف اأثناء اليقظة.

www.alukah.net
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النف�شي  بال�شغط  اخل��ا���س  ال��ه��رم��ون  اإف����راز  م��ن  يخف�س   -3
)الكورتيزون(، مبا له من دور يف تخفي�س ال�شهية.

4- يرتفع اإفراز هرمون النمو الأعلى م�شتوياته يف اأثناء النوم، وهو 
هرمون �شروري لالأطفال وللكبار؛ لدوره يف جتديد التالف وبناء االأن�شجة، 

والع�شالت، والعظام.
5- ثبت اأن له دوًرا يف وقف التحورات اخلبيثة، وبالتايل يف تقليل 
منو اخلاليا ال�شرطانية، وعليه، فللنوم دور ي�شهم يف احلفاظ على ال�شباب 

والوقاية �شد بع�س االأمرا�س.

من فوائد حفظ القراآن الكرمي

1- التاأ�شي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص : فقد كان - عليه ال�شالة وال�شالم - يحفظه، 
ويراجعه مع جربيل - عليه ال�شالم - ومع بع�س اأ�شحابه.

2- التاأ�شي بال�شلف: قال ابن عبدالرب: »طلب العلم درجات ورتب ال 
ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى �شبيل ال�شلف - رحمهم اهلل 

-، فاأول العلم حفظ كتاب اهلل --عز وجل- - وتفهمه« ا.ه� 
3- حفظه مي�شر للنا�س كلهم، وال عالقة له بالذكاء اأو العمر، فقد 
يتكلمون  الذين ال  االأعاجم  بل حفظه  �شنهم،  الكثريون على كرب  حفظه 

العربية، ف�شاًل عن االأطفال.
يبداأ  حني  كيف؟!  الف�شل...  يعرف  ال  م�شروع  ال��ق��راآن  حفظ   -4
امل�شلم يف حفظ القراآن الكرمي بعزمية قوية، ثم يدب اإليه الك�شل واخلمول 
فينقطع عن موا�شلة احلفظ، فاإن القدر الذي حفظه منه ال ي�شيع �شدى، 
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اإنه لو مل يحفظ �شيًئا فاإنه لن يحرم اأجر التالوة، فكل حرف بع�شر  بل 
ح�شنات.

5- حملة القراآن هم اأهل اهلل وخا�شته كما يف احلديث، وكفى بهذا 
�شرًفا.

اإجالل  »اإن من  التكرمي، ففي احلديث:  القراآن ي�شتحق  6- حامل 
فيه  الغايل  غري  ال��ق��راآن  وحامل  امل�شلم  ال�شيبة  ذي  اإك���رام  تعاىل  اهلل 

واجلايف عنه...« احلديث.. فاأين امل�شمرون؟.
القراآن وحفظه، ففي احلديث: »ال  تكون يف  الغبطة احلقيقية   -7
ح�شد اإال يف اثنتني: رجل اآتاه اهلل الكتاب وقام به اآناء الليل...« احلديث.

احلديث:  ففي  الدنيا،  متاع  من  خري  وتعلمه  ال��ق��راآن  حفظ   -8
»اأفال يغدو اأحدكم اإىل امل�شجد فيعلم اأو يقراأ اآيتني من كتاب اهلل - عز 
اأربع  وج��ل- خري له من ناقتني، وث��الث خري من ث��الث، واأرب��ع خري من 
ومن اأعدادهن من االإبل«، وتذكرين اأن االإبل يف ذلك الزمان اأنف�س املال 

واأغاله. 
»يوؤم  احلديث:  ففي  باالإمامة،  النا�س  اأوىل  هو  القراآن  حافظ   -9
القوم اأقروؤهم لكتاب اهلل« وتذكري اأن ال�شالة عمود الدين وثاين اأركان 

االإ�شالم. 
10- حفظ القراآن الكرمي رفعة يف الدنيا واالآخرة؛ ففي احلديث: 

»اإن اهلل يرفع بهذا الكتاب اأقواًما وي�شع به اآخرين«. 

www.alukah.net
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من فوائد الدعاء

1� يطرد ال�شيطان.

2� ير�شي الرحمن.
3� يزيل الهم والغم.

3� يجلب الب�شط وال�شرور.
4� ينور الوجه.

5� يجلب الرزق.
6� يورث حمبة اهلل للعبد.

اإليه والقرب  7� يورث حمبة العبد هلل ومراقبته ومعرفته والرجوع 
منه.

8� يورث ِذكر اهلل للذاكر.
9� يحيي القلب.

10� يزيل الوح�شة بني العبد وربه.
11� يحط ال�شيئات.

12� ينفع �شاحبه عند ال�شدائد.
14� �شبب لنزول ال�شكينة وغ�شيان الرحمة وحفوف املالئكة.

15� اأن فيه �شغاًل عن الغيبة والنميمة والفح�س من القول.
ن من احل�شرة يوم القيامة. 16� اأنه يوؤمنّ

اأنه مع البكاء يف اخللوة �شبب الإظالل اهلل للعبد يوم القيامة   �17
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حتت ظل عر�شه يوم ال ظل اإال ظله.
18� اأنه اأمان من ن�شيان اهلل.

19� اأنه اأمان من النفاق.
عتق  يعدل  فهو  ذلك  ومع  م�شقة،  واأقلها  العبادات  اأي�شر  اأن��ه   �20

الرقاب ويرتب عليه من اجلزاء ما ال يرتب على غريه.

من فوائد ح�صن اخُللق

ب العبد اإىل اهلل تعاىل. 1- ح�شن اخللق من اأف�شل ما يقرنّ
2- اإذا اأح�شن العبد ُخلقه مع النا�س اأحبه اهلل والنا�س.

3- ح�شن اخللق ياألف النا�س وياألفه النا�س. 
4- ال يكرم العبد نف�شه مبثل ح�شن اخللق وال يهينها مبثل �شوئه.

5- ح�شن اخللق �شبب يف رفع الدرجات وعلو الهمم. 
يوم  منه  والقرب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  حب  يف  �شبب  اخللق  ح�شن   -6

القيامة. 
7- ح�شن اخللق يدل على �شماحة النف�س وكرم الطبع.

8- ح�شن اخللق يحول العدو اإىل ال�شديق. 
9- ح�شن اخللق �شبب لعفو اهلل وجالب لغفرانه. 

10- ميحو اهلل بح�شن اخللق ال�شيئات. 
11- يدرك املرء بح�شن خلقه درجة ال�شائم القائم. 

12- ح�شن اخللق من اأكرث ما يدخل النا�س اجلنة.

www.alukah.net



1130

حديقة الفقرات الثقافية

13- ح�شن اخللق يجعل �شاحبه ممن ثقلت موازينه يوم القيامة.
م ج�شد �شاحبه على النار.  14- ح�شن اخللق يحرنّ

15- ح�شن اخللق ي�شلح ما بني االإن�شان وبني النا�س.
16- وباخللق احل�شن يكرث امل�شافون ويقل املعادون.

من فوائد التفاوؤل

 لو تتبعنا الدرا�شات حول التفاوؤل وفوائده الطبية جند العديد من 
الفوائد جتعلنا نتفاءل: 

- فالتفاوؤل يرفع نظام مناعة اجل�شد. 
ال�شعبة  املواقف  مواجهة  على  ق��درة  االإن�شان  مينح  والتفاوؤل   -

واتخاذ القرار املنا�شب. 
- اإنه يحبب النا�س اإليِك؛ فالب�شر مييلون ب�شكل طبيعي اإىل املتفائل 

وينفرون من املت�شائم. 
- التفاوؤل يجعلِك اأكرث مرونة يف عالقاتِك االجتماعية، واأكرث قدرة 

على التاأقلم مع الو�شط املحيط بك. 
- من الفوائد العظيمة للتفاوؤل اأنه مينحك ال�شعادة �شواء يف البيت 

اأم يف العمل اأم بني االأ�شدقاء. 
- التفاوؤل مريح لعمل الدماغ، فاإن جتل�س وتفكر ع�شر �شاعات واأنت 
متفائل، فاإن الطاقة التي يبذلها دماغك اأقل بكثري من اأن جتل�س وتت�شاءم 

خم�س دقائق فقط. 
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التفاوؤل هو جزء من االإمي��ان؛ فاملوؤمن يفرح برحمة ربه ولو مل   -
ا، وانظرن معي اإىل نبي اهلل  يفعل ذلك ويئ�س فاإن اإميانه �شيكون ناق�شً
فابنه  التفاوؤل؛  يف  االأمثلة  اأروع  �شرب  الذي   - ال�شالم  – عليه  يعقوب 
�َشَرق  الثاين  وابَنه  له،  قالوا  كما  الذئب  اأكله   - ال�شالم  – عليه  يو�شف 
و�ُشجن كما اأخربوه... وعلى الرغم من مرور ال�شنوات الطويلة، اإال اأنه مل 
يفقد االأمل من رحمة اهلل تعاىل... انظرن ماذا كان رد فعله ومباذا اأمر 

اأبناءه. 
ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ     ٹ رب )يو�شف:87(.
وتفاوؤل  حمبة  دي��ن  هو  التعاليم  ه��ذه  مبثل  ج��اء  ال��ذي  الدين  اإن   

و�شالم!.

فوائد تعلم اللغة الإجنليزية

1- الرد على حمالت الت�شويه عن طريق ا�شتخدام اللغة االإجنليزية.
2- دح�س االأفكار اخلاطئة واملفاهيم املغلوطة عن العرب والثقافة 

العربية واالإ�شالمية.
االإ�شالمي  الدين  ن�شر  يف  االإجنليزية  اللغة  من  اال�شتفادة   -3

والثقافة العربية واالإ�شالمية.
4- تعلم االإجنليزية ي�شاعد يف تن�شئة املواطن ال�شالح الذي يدافع 

عن قيم ومثل اأمته ودينه.

www.alukah.net
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من فوائد غ�ص الب�صر

اإال  واالآخ��رة  الدنيا  يف  اإن�شان  �شعد  وما  اهلل،  الأمر  امتثال  اأنه   -1
بامتثال اأوامر اهلل. 

2- يقوي القلب ويفرحه، كما اأن اإطالق الب�شر ي�شعفه ويحزنه. 
3- مينح القلب اإ�شراًقا ونوًرا يظهر يف العني وعلى اجلوارح؛ ولهذا 
ذكر اهلل اآية النور زب ہ ھ ھ  ھھ ے ے رب )النور: 35(

عقب االأمر بغ�س الب�شر.
القلب  يفرق  الب�شر  اإطالق  فاإن  باهلل،  اأن�ًشا  القلب  يورث  اأنه   -4

وي�شتت الفكر.
ال�شنة  باتباع  ظاهره  عمر  من  فاإن  ال�شادقة،  الفرا�شة  يورث   -5
وباطنه بدوام املراقبة وغ�س ب�شره عن املحارم وكف نف�شه عن ال�شهوات، 

واعتاد احلالل مل تخطئ له فرا�شة.
مع  الب�شرية  �شلطان  له  فيجعل  و�شجاعة  ثباًتا  القلب  ي��ورث   -6
ال�شيطان من  الذي يخالف هواه، يفرق  "اإن  االأثر:  �شلطان احلجة، ويف 

ظله".
7- يورث القلب �شروًرا وفرحة وان�شراًحا.

8- يخل�س القلب من اأ�شر ال�شهوة كما قيل: "طليق براأي العني وهو 
اأ�شري".

9- ي�شد عنه باًبا من اأبواب ال�شيطان.
10- اأنه يقوي عقله ويزيده ويثيبه.
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من فوائد ِذكر اهلل

االأوىل: اأنه يطرد ال�شيطان ويقمعه ويك�شره. 
الثانية: اأنه ير�شي الرحمن  -عز وجل-. 

الثالثة: اأنه يزيل الهم والغم عن القلب. 
الرابعة: اأنه يجلب للقلب الفرح وال�شرور والب�شط. 

اخلام�شة: اأنه يقوي القلب والبدن. 
ر الوجه والقلب.  ال�شاد�شة: اأنه ينونّ

ال�شابعة: اأنه يجلب الرزق. 
الثامنة: اأنه يك�شو الذاكر املهابة واحلالوة والن�شرة. 

التا�شعة: اأنه يورثه املحبة التي هي روح االإ�شالم. 
العا�شرة: اأنه يورثه املراقبة حتى يدخله يف باب االإح�شان. 

احلادية ع�شرة: اأنه يورثه االإنابة، وهي الرجوع اإىل اهلل -عز وجل-
 .

الثانية ع�شرة: اأنه يورثه القرب منه. 
الثالثة ع�شرة: اأنه يفتح له باًبا عظيًما من اأبواب املعرفة. 

الرابعة ع�شرة: اأنه يورثه الهيبة لربه -عز وجل-  واإجالله. 
تعاىل:  قال  كما  له،  تعاىل  اهلل  ِذك��ر  يورثه  اأن��ه  ع�شرة:   اخلام�شة 

زب ى  ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ رب )البقرة152(.

ال�شاد�شة ع�شرة: اأنه يورث حياة القلب. 

www.alukah.net
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ال�شابعة ع�شرة: اأنه قوة القلب والروح. 
الثامنة ع�شرة: اأنه يورث جالء القلب من �شدئه. 

اأعظم  من  فاإنه  ويذهبها،  اخلطايا  يحط  اأن��ه  ع�شرة:  التا�شعة 
احل�شنات، واحل�شنات يذهنب ال�شيئات. 

الع�شرون: اأنه يزيل الوح�شة بني العبد وبني ربه - تبارك وتعاىل-.

من فوائد �صلة الرحم

1- �شلة الرحم �شبب ل�شلة اهلل للوا�شل، ففي احلديث املتفق عليه 
عن اأبي هريرة: »اإن اهلل خلق اخللق حتى اإذا فرغ من خلقه قالت الرحم 
من  اأ�شل  اأن  تر�شني  اأم��ا  نعم،  قال  القطيعة  من  بك  العائذ  مقام  هذا 

و�شلك واأقطع من قطعك قالت بلى يا رب، قال فهو لك«. رواه البخاري.
2- �شلة الرحم �شبب لدخول اجلنة، ففي احلديث املتفق عليه عن 
اأبي اأيوب االأن�شاري، اأن رجاًل �شاأل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن عمل يدخله اجلنة 
ويباعده من النار؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص : »تعبد اهلل ال ت�شرك به �شيًئا وتقيم ال�شالة 

وتوؤتي الزكاة وت�شل الرحم«. رواه البخاري.
3- �شلة الرحم امتثال الأمر اهلل، حيث قال تعاىل: زب ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ رب )الرعد21(.
4- �شلة الرحم تدل على االإميان باهلل واليوم االآخر: عن اأبي هريرة 
فلي�شل  االآخ��ر  واليوم  باهلل  يوؤمن  كان  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  ق��ال: 

رحمه«. رواه البخاري.
»اأي  احلديث  ففي  اهلل؛  اإىل  االأع��م��ال  اأح��ب  من  الرحم  �شلة   -5
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اأحب اإىل اهلل؟ قال: االإميان باهلل، قال: ثم مه؟ قال: ثم �شلة  االأعمال 
الرحم، قال: ثم مه؟ قال: االأمر باملعروف والنهي عن املنكر. قال: قلت يا 
ر�شول اهلل اأي االأعمال اأبغ�س اإىل اهلل؟ قال: االإ�شراك باهلل، قال: قلت يا 
ر�شول اهلل ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم، قال: قلت يا ر�شول اهلل ثم مه؟ 

قال: االأمر باملنكر والنهي عن املعروف«.
6- �شلة الرحم تنفيذ لو�شية النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ففي حديث اأبي ذر، اأنه 
قال: »اأو�شاين خليلي اأال تاأخذين يف اهلل لومة الئم واأو�شاين ب�شلة الرحم 

واإن اأدبرت«.
7- الرحم ت�شهد للوا�شل بالو�شل يوم القيامة، عن ابن عبا�س قال: 
اإن  اأمام �شاحبها ت�شهد له ب�شلة  القيامة  اآتية يوم  ملسو هيلع هللا ىلص: »وكل رحم  قال 

كان و�شلها وعليه بقطيعة اإن كان قطعها«. رواه البخاري.
بن  اأن�س  عن  ال��رزق،  وب�شط  العمر  لزيادة  �شبب  الرحم  �شلة   -8
مالك قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأحب اأن يب�شط له يف رزقه وين�شاأ له 

يف اأثره فلي�شل رحمه«. رواه البخاري.
اأبي  عن  العقاب،  تعجل  وقطيعتها  الثواب  تعجل  الرحم  �شلة   -9
اأُِطيع  �شيء  »لي�س  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال  ق��ال:  عنه-  اهلل  ر�شي  هريرة- 
اهلل فيه اأعجل ثواًبا من �شلة الرحم ولي�س �شيء اأعجل عقاًبا من البغي 

وقطيعة الرحم«.
10- �شلة الرحم تدفع ميتة ال�شوء، عن عليٍّ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»من �شره اأن ميد له يف عمره ويو�شع له يف رزقه ويدفع عنه ميتة ال�شوء فليتق 

اهلل ولي�شل رحمه«.

www.alukah.net
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من فوائد ال�صدقة

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ        ۓ    ۓ  زب  تعاىل:  ق��ال   
رب  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ     ٴۇ  ۈ  ۈ 

)املنافقون(.
1� ال�شدقة ب��اب من اأب�واب اجل�ن�ة. 

اإطعام  ال�شدقة  واأف�شل  ال�شاحلات،  االأعمال  اأف�شل  ال�شدقة   �2
الطعام. 

3� ال�شدقة من اأ�شباب دخول اجلنة ونيل بيت وغرف يف اجلنة. 
4� ال�شدقة تظل �شاحبها يوم القيامة وتفك �شاحبها من النار. 

5� ال�شدقة تطفئ غ�شب الرب، وح�ر القبور. 
واأنفع ما تكون له، ويربيها اهلل   6� ال�شدقة خري ما يهدى للميت، 

-عز وجل-. 
7� ال�شدقة تطه�ري، وتزكية للنف�س، وم�شاعفة احل�شنات. 

8� ال�شدقة �شبب �شرور املت�شدق، ون�شرة وجهه يوم القيامة. 
9� ال�شدقة اأمان من اخلوف يوم الفزع االأكرب، وعدم احلزن على 

ما فات. 
10� ال�شدقة �شبب ملغفرة الذنوب، وتكفري ال�شيئات. 

11� ال�شدقة من املب�شرات بح�شن اخلامتة، و�شبب لدعاء املالئكة. 
�شارك  من  لكل  ثوابها  وال�شدقة  النا�س،  خيار  من  املت�شدق   �12

فيها. 
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13� �شاحب ال�شدقة موعود باخلري اجلزيل، واالأجر الكبري. 
اهلل  عباد  ملحبة  �شبب  وال�شدقة  املتقني،  �شفات  من  االإنفاق   �14

للمت�شدق. 
15� ال�شدقة اأمارة من اأمارات اجلود، وعالمة من عالمات الكرم، 

وال�ش��خاء. 
16� ال�شدقة �شبب يف ا�شتجابة الدعوة، وك�شف الكربة. 

17� ال�شدقة تدفع ال�ب�الء، وت�شد �ش�بع�ني ب�اًب�ا من ال�ش�وء يف الدنيا. 
الرزق  يف  و�شبب  امل�ال،  يف  وتزيد  الع�مر،  يف  تزيد  ال�شدقة   �18

والن�شر.
19� ال�شدقة ع�الج، ودواء، و�ش�فاء. 

20� ال�شدقة متنع احل�رق، والغ�رق، وال�ش�رق، ومتنع ميتة ال�شوء. 
21� ال�شدقة اأجرها ثابت ولو كانت على البهائم اأو الطيور. 

22� املت�شدق، والعامل على ال�شدقة لهما اأج��ر املجاهد يف �شبيل 
اهلل.

من فوائد ال�صواك

قال االإمام ابن القيم يف فوائد ال�شواك عدة منافع، هي:
1- طيب الفم. 
2- ي�شد اللثة. 

3- يقطع البلغم. 

www.alukah.net
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4- يجلو الب�شر. 
5- يذهب باحلفر. 

6- ي�شح املعدة. 
7- يجلو ال�شوت. 

8- يعني على ه�شم الطعام.
9- ي�شهل خمارج الكالم. 

10- ين�شط للقراءة والذكر وال�شالة.
11- يطرد النوم. 

12- يعجب املالئكة. 
13- يكرث احل�شنات. 

 ومن الفوائد املكت�شفة حديًثا لل�شواك اأنه:
- اأف�شل عالج وقائي لت�شو�س اأ�شنان االأطفال؛ الحتوائه على مادة 

الفلورايد.
- يزيل ال�شبغ والبقع؛ الحتوائه على مادة الكلور.

- يبي�س االأ�شنان؛ الحتوائه على مادة ال�شليكا.
- يحمي االأ�شنان من البكرتيا امل�شببة للت�شو�س؛ الحتوائه على مادة 

الكربيت واملادة القلوية.
�شليًما؛  منًوا  منوها  وعلى  اللثة  و�شقوق  اجلروح  التئام  يف  يفيد   -

الحتوائه على مادة تراي مثيل اأمني وفيتامني ج.
- اأف�شل عالج لرتك التدخني.
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من فوائد الت�صبح ب�صبع مترات

1- خف�س ن�شبة الكل�شرتول بالدم والوقاية من ت�شلب ال�شرايني؛ 
الحتوائه على البكتني. 

مر�س  من  والوقاية  الغليظة  االأمعاء  ب�شرطان  االإ�شابة  منع   -2
احلمل  مراحل  ولت�شهيل  ب��امل��رارة  احل�شيات  ت�شكل  وتقليل  البوا�شري 
ال�شريعة  وال�شكريات  اجليدة  االألياف  على  الحتوائه  والنفا�س؛  والوالدة 

اله�شم. 
3- منع ت�شو�س االأ�شنان؛ الحتوائه على الفلور. 

والبوتا�شيوم  ال�شوديوم  على  الحتوائه  ال�شموم؛  من  الوقاية   -4
وفيتامني ج. 

والنحا�س  الدم )االأنيميا(؛ الحتوائه على احلديد  5- عالج لفقر 
وفيتامني )ب2(. 

6- عالج للك�شاح ولني العظام؛ الحتوائه على الكال�شيوم والفو�شف��ور 
وفيتامني اأ. 

7- عالج لفقدان ال�شهية و�شعف الرتكيز؛ الحتوائه على البوتا�شيوم. 
8- عالج لل�شعف العام وخفقان القلب؛ الحتوائه على املغني�شيوم 

والنحا�س. 
9- عالج للروماتزم ول�شرطان املخ؛ الحتوائه على البورون. 

اأن  لوحظ  وقد  ال�شلينيوم،  على  الحتوائه  لل�شرطان؛  م�شاد   -10
�شكان الواحات ال يعرفون مر�س ال�شرطان.

www.alukah.net



1140

حديقة الفقرات الثقافية



1141

حديقة الفقرات الثقافية

 قويل ول تقويل 
من الألف اإىل الياء

تعاين اللغة العربية يف هذا الع�سر اأ�سد املعاناة من جوانب ونواٍح عدة 
قد ي�سعب ح�سرها. 

اإىل قيام ال�ساعة؛  اللغة العربية لغة حمفوظة  باأن  اأننا نوؤمن   �سحيح 
لأن اهلل تكفل بحفظ كتابه، ومن املعلوم اأن اللغة العربية هي لغة القراآن.

اأن  عموًما  وامل�سلمني  ا،  خ�سو�سً الــعــرب  نحن  علينا  يجب  ا  اأي�سً لكن   
نحافظ على هذه اللغة التي جعلها اهلل خري اللغات، واأف�سحها.

 وهي كما قال حافظ اإبراهيم فيها:

www.alukah.net
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ــــــــدر كـــامـــن اأحــــ�ــــســــائــــه ال ــــــــا الــــبــــحــــر يف  اأن  
ـــاءلـــوا الـــغـــوا�ـــض عــــن �ــســدفــاتــي   فـــهـــل �ـــس

 واأود التنبيه اإىل اأن الأهمية العظمى لهذه الفقرة اأن تنعك�ض على األ�سنة 
املعلمات والطالبات فتقومهن، وت�سححهن؛ حتى ي�سبح الل�سان قومًيا معتدًل 

بعيًدا عن اللحن، وعن اخلطاأ، وقريًبا من الف�ساحة، والبيان.
فاإذا نطقن كّن كال�سبح يفلق فلًقا، ول يكّن كمن اإذا تكلمن كّن كاملتلوث 
باللهجات الدخيلة على لغتنا، فتجده رمبا ل يح�سن حتى قراءة �سورة الفاحتة 

- والعياذ باهلل -.
لذا.. اأ�سع – هنا - امل�سوؤولية الكربى يف اأيدي معلمات اللغة العربية؛ 
فهن امل�سوؤولت، مع املعلمني، اأمام اهلل واأمام املجتمع باملحافظة على ف�ساحة 
بني  تعاون  هناك  يكون  بــاأن  التذكري  اأن�سى  ول  امل�ستطاع.  قدر  العربية  اللغة 
معلمات اللغة العربية والإذاعة املدر�سية؛ لأنها منرب توجيه وت�سحيح، ول بد 

من ا�ستغالله يف مثل هذه الأ�سياء املهمة.
 كما اأختم كالمي بالتنبيه على عدم التغافل عن اأهمية هذه الفقرة، واأن 
يخ�س�ض لها دقيقة اأو دقيقتان كل اأ�سبوع على الأقل؛ بحيث ينتقى خم�ض اأو 
�ست نقاط من هذه الفقرة وتلقى على م�سامع الطالبات يف الإذاعة ال�سباحية.

 ون�ساأل اهلل الإخال�ض والقبول،،،
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- يف )حرف الهمزة(: 
ال تقويل: )اأثَّر عليه(؛ لكن قويل: )اأثَّر فيه، اأثَّر به(.

 الأن الفعل )اأثَّر( يتعدى ب�)يف( كما يف قول عنرتة:
���ش��ر ويف ع��ل��ٍن ال��ه��ج��ر يف  م���ن  اأ���ش��ك��و   

���ْل���ٍد م���ن احل��ج��ر ���ر يف ����شَ ���ش��ك��وى ت���وثِّ
ا بالباء، فنقول: اأثَّر به، اأما قولنا اأثَّر عليه فلم   ويتعدى الفعل اأي�شً

يرد يف لغة العرب. 
ال تقويل: )اأداه حقه(، لكن قويل: )اأدى اإليه حقه(. 

)اأكد  ق��ويل:  لكن  ك��ذا(،  وعلى  املقولة  )اأك��د فالن على  تقويل:  ال 
فالن الكالم واملقولة(؛ الأن الفعل متعد ال يحتاج اإىل حرف تعدية �شاأنه 

�شاأن الفعل الالزم. 
 فال�شحيح اأن تقويل: اأكد فالن املقولة. 

ال تقويل: )قلت له اأن يفعل كذا(، لكن قويل: )قلت له ليفعل كذا( 
بالم االأمر، اأو دونها )قلت لفالن يفعل كذا(؛ الأن "اأن" ال تقع بعد لفظ 

القول. 
الفعل  م�شدر  الأن  )ا�شتبانة(؛  قويل:  لكن  )ا�شتبيان(،  تقويل:  ال 

ا�شتبان هو ا�شتبانة مثل: ا�شتقام ا�شتقامة. 
الأن  ال�شركات(؛  )اإحدى  قويل:  لكن  ال�شركات(،  )اأحد  تقويل:  ال 

العدد واحد يطابق املعدود يف التذكري والتاأنيث. 
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الفعل  الأن  اإليك(؛  )ا�شتقت  قويل:  لكن  لك(،  )ا�شتقت  تقويل:  ال 
ا�شتاق يتعدى باإىل ال بالالم. 

ال تقويل: )احتار فالن يف اأمره(، لكن قويل: )حار فالن يف اأمره، 
اأو حتري(؛ الأن الفعل احتار مل ي�شمع عن العرب. 

اإذن ال�شفر(، لكن قويل: )طلب ا�شتمارة ال�شفر  ال تقويل: )طلب 
اأو العمل(. 

ال تقويل: )هل اأنك م�شافر؟(، لكن قويل: )اأئنك م�شافر؟(؛ الأن هل 
ال تدخل على حرف التوكيد وتدخل الهمزة على اأن )اأئنك الأنت يو�شف(. 
ال تقويل: )اإْرًبا اإْرًبا(، لكن قويل: )اإَرًبا اإَربا(؛ الأن االإْرب: الع�شو 
ولهذا يجيز كثري  اأي: ع�شًوا ع�شًوا؛  اإْرًبا،  اإْرًبا  ال�شيء  الكامل، فقطعت 
من علماء اللغة اأن يقال: قطعت ال�شيء اإْرًبا اإْرًبا، اإال اإذا كان له اأع�شاء 
كاالإن�شان اأو احليوان، اأما احلبل والكتاب واأمثالهما مما لي�س له اأع�شاء 

فال يجيزون فيه ذلك اللفظ. 
ال تقويل: )اأرج��وا(، لكن قويل: )اأرج��و(؛ الأن الفعل )اأرجو( فعل 
اأ�شل الفعل؛ لذا ال  ناق�س )اآخره حرف علة هو الواو(، وهذه الواو من 

يزاد بعده األف؛ الأن االألف ال تزاد اإال بعد واو اجلماعة؛ مثل: �شمعوا.
واوهما  الأن  االألف؛  واوهما  بعد  تزاد  )اأرجو( و)نرجو(، فال  اأما   

لي�شت واو جماعة.
بعد  االألف  فتزاد  اجلماعة  واو  اإىل  االأفعال  هذه  اأ�شندت  اإذا  اأما   

واوها عندئٍذ، كما يف: )امل�شلمون لن يرجوا الن�شر من غري اهلل(. 
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ال تقويل: )اأمهات الكتب(، لكن قويل: )اأمات الكتب(؛ الأن كثرًيا 
ال  فيما  واالأم��ات  يعقل،  فيمن  االأمهات  اأن  تذكر:  اللغوية  املعجمات  من 
ابن جني  لكن  اأم��ات،  يكون:  الكتب غري عاقلة، فجمعها  اأن  يعقل، ومبا 
وغريه اأجازوا جمع اجلميع على اأمات اأو اأمهات )للعاقل وغري العاقل(. 

ال تقويل: )اإن�شاء اهلل(، لكن قويل: )اإن �شاء اهلل(؛ الأن جملة )اإن 
�شاء اهلل( تكتب منف�شلة، وقد �شاعت كتابتها مت�شلة، وهذا خطاأ ظاهر؛ 
الأن )اإن( هنا �شرطية، ولي�شت من بنية الكلمة، ولكن نقول: �شيتم اإن�شاء 

مدر�شة جديدة يف حي الرو�شة - اإن �شاء اهلل - . 
اأنعم  اأو  النظر،  )اأمعن  قويل:  لكن  االأم��ر(،  يف  ن  )متعَّ تقويل:  ال 
ن معناها: ت�شاغر، وتذلل انقياًدا، وهي ال تفيد التدقيق  النظر(؛ الأن متعَّ

والتمحي�س املراد من اللفظ. 
د فالًنا، اأي اأعينه واأن�شره، وهذا امل�شروع يف  ال تقويل: )اإين اأع�شنّ
د فالًنا(، وهذا امل�شروع يف  حاجة اإىل التع�شيد(، لكن قويل: )اإين اأْع�شُ

حاجة اإىل املعا�شدة.
د  د( بهذا املعنى، واإمنا امل�شتعمل يف هذا )َع�شَ  ومل يرد الفعل )ع�شنّ
ًدا، وعا�شده معا�شدة(، فال�شواب واالأ�شهل اأن  ده َع�شْ فالٌن فالًنا يع�شُ

د فالًنا، وهذا امل�شروع يف حاجة اإىل املعا�شدة(.  يقال: )اإين اأْع�شُ
ال تقويل: )اأعطيت له كتاًبا(، لكن قويل: )اأعطيته كتاًبا(.

 والفعل )اأعطى( يتعدى اإىل املفعولني بنف�شه، فال تدخل الالم على 
اأحد مفعوليه مع تاأخره عن الفعل. 

www.alukah.net
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الواجب  )اإن  لكن قويل:  املعوزين(،  ال تقويل: )يلزمني مب�شاعدة 
ى  يتعدنّ واإمنا  بالباء  ى  يتعدنّ ال  األزم  والفعل  املعوزين(،  م�شاعدة  يلزمني 

بنف�شه، تقولني: )األزمته العمل واألزمته املال(، اأي اأوجبته عليه. 

ال تقويل: )اأ�شر االأب على جلب ابنه الكتاب(، لكن قويل: )اأ�شر 
ا حتى ن�شرنّ  لي�س �شخ�شً الكتاب(؛ الأن اجللب  اأن يجلب  ابنه  االأب على 

عليه مثل هذا االإ�شرار! 

ال تقويل: )�شاب اأعزب، وتق�شدين الذي ال زوجة له(، لكن قويل: 
)�شاب عزب(.

بعدوا؛  اأ�شدقاوؤه،  عنه  )اأع��زب  تقولني:  َبُعد.  مبعنى:  اأع��زب  الأن   
اأَعِزْب عنك اأهل ال�شوء، اأي اأبعد(. 

ال تقويل: )يا ابن عبداهلل(، لكن قويل: )يا بن عبداهلل(. 

 حتذف األف الو�شل من كلمتي )ابن، وابنة( اإذا �شبقت اإحداهما 
بياء النداء. 

ال تقويل: )اأر�شل له ر�شالة(، لكن قويل: )اأر�شل اإليه ر�شالة(.

 قال تعاىل: زب ۆئ ۆئ ۈئۈئ رب )املائدة: 70(. 

قويل:  لكن  تركية،  كلمة  وهي  املعلَّمة  وتعنني  )االأْبلة(،  تقويل:  ال 
�شة(. )املعلمة، اأو املدرِّ

 االأبلة يف العربية معناها: الثقل، والوخامة من الطعام. 
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ال تقويل: )اأ�شفُت ل�ه، واأ�شفُت لالأمر(، لكن قويل: )اأ�شفُت عليه، 
اأو على االأمر(.

دائًما  والندم  االأم��ر(،  على  )ندم  تعني  االأم��ر(  على  )اأ�شف  الأن   
ي�شت�شحب حرف اجلر )على( ال حرف )الالم(. 

الفعل  من  )اخت�شا�شي(،  ق��ويل:  لكن  )اأخ�شائي(،  تقويل:  ال 
اخت�س. 

ال تقويل: )اأ�شرُت اإليه اأالَّ يفعل ذلك(، لكن قويل: )اأ�شرُت اإليه اأْن 
ال يفعل ذلك(.

 الأن تف�شل )اأن( التف�شريية عن )ال( النافية الواقعة بعدها. 
ال تقويل: )اأيهما اأف�شل العلم اأم املال؟(، لكن قويل: )اأميا ف�شل 

العلم اأم املال؟(. 
ال تقويل: )اندحر جي�س العدو، فهو مندحر(، لكن قويل: )دحرنا 

جي�س العدو، فجي�س العدو مدحور(.
يف  وخ�شرانه  ح��رب،  عن  نا�شئني  وك�ْشره  هْزمه  ك��ان  اإذا  وذل��ك   
احلرب؛ وهو من باب املجاز، والف�شيح اأن يقال: ك�شرنا جي�َس العدو، اأو 
هزمناه، اأو �شتنّْتنا �شمله، اأو فللناه؛ ومع هذا فقد �شاع يف الع�شر احلا�شر 
)دحرنا جي�س العدو( اأي دفعناه بعنف، وطردناه؛ اأما )اندحر( فلم يرد 

يف كتب اللغة. 
ال تقويل: )�شواء اأكاَن االأمر خطًرا اأم عادًيا(، لكن قويل: )�شواء 

اأخطًرا كاَن االأمر اأم عادًيا(.

www.alukah.net
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 الأن القاعدة يف همزة الت�شوية اأن ياأتي االأمر املراد ت�شويته باالآخر 
مبا�شرة بعد الهمزة. 

ال تقويل: )يقولون يف جمع اأر�س اأرا�ٍس(، لكن قويل: )اأَر�شون(، 
بفتح الراء؛ الأن االأر�س ثالثي ال يجمع على اأفاعل. 

لالأ�شف!  )ي��ا  ق��ويل:  لكن  عظيمة(،  غفلتنا  )لالأ�شف!  تقويل:  ال 
غفلتنا عظيمة(؛ الأنه ال يجوز حذف الياء يف هذا املو�شع، وقد ا�شتخدم 

القراآن يف قوله تعاىل: زب ۅ ۉ  ۉ رب )يو�شف: 84(. 
معطًفا  )ارت��دى  ق��ويل:  لكن  ا(،  اأبي�شً معطًفا  )ارت��دى  تقويل:  ال 

اأبي�س(.
 الأن؛ اأبي�س: و�شف على وزن اأفعل ممنوع من ال�شرف. 

ال تقويل: )من االآِن(، لكن قويل: )من االآَن(.
 فهي مبنية على الفتح، كما يف درو�س النحو.

 - يف )حرف الباء(: 
ال تقويل: )هذا البئر عميق(، لكن قويل: )هذه بئر عميقة(. 

رب  ۅ  ۋ     زب  تعاىل:  قوله  ذلك  على  والدليل  موؤنثة  بئر  الأن 
)احلج: 45(. 

اأو  الُبدائية  )ال�شعوب  قويل:  لكن  البدائية(،  )ال�شعوب  تقويل:  ال 
الَبدائية(؛ الأن ذلك ن�شبة اإىل الَبداءة مبعنى البدء. 
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ِبرميل من  النفط(، لكن قويل: )هذا  َبرميل من  ال تقويل: )هذا 
النفط( بك�شر الباء.

 الأن كلمة ِبرميل دخيلة، وقد اأقرها جممع اللغة. 

بك�شر  طيب(  )ِبطيخ  ق��ويل:  لكن  طيب(،  َبطيخ  )ه��ذاَ  تقويل:  ال 
الباء. 

ال تقويل: )البنك الِتجاري(، لكن قويل: )امل�شرف الِتجاري(؛ الأن 
كلمة بنك كلمة فرن�شية. 

تركت  مبعنى  بالكبرية  ال�شغرية  ال�شيارة  )ا�شتبدلت  تقويل:  ال 
الكبرية  ال�شيارة  )ا�شتبدلت  قويل:  لكن  الكبرية(،  واخ��رتت  ال�شغرية 

بال�شغرية(. 

ت��ع��اىل:  ق���ال اهلل -  ول��ذل��ك  امل�����رتوك؛  ت��دخ��ل ع��ل��ى  ال��ب��اء    الأن 
اأي:   .)61 )البقرة:  رب  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  زب 
ور�شوا  وال�شلوى،  املن  على  والب�شل  والثوم  القثاء  اإ�شرائيل  بنو  اختار 

باالأدنى؛ فعاتبهم اهلل - تعاىل - على ذلك. 

ال تقويل: )البع�س(، لكن قويل: )بع�س(. 

 الأن كثرًيا ما تردد هذه الكلمة يف اال�شتعمال العام معرفة )باأل( 
يقول  كما  الأنها  معرفة؛  )بع�س(  اللفظة  ه��ذه  اأن  واالأ���ش��ح  التعريف، 

اأ�شحاب اللغة يف نية االإ�شافة.

www.alukah.net
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 وقد وردت كلمة )بع�س( يف القراآن الكرمي يف موا�شع كثرية وكلها 
ائ  ائ  ى  ى   زب  تعاىل:  كقوله  التعريف  األ  من  جمردة  جاءت 

ەئ ەئ وئوئ رب )النحل: 71(. 
ال تقويل: )بتَّ فالن يف االأمر(، لكن قويل: )بتَّ فالن االأمر اأي نواه 

وجزم به(.
يف  وجاء  جزمها.  النية  وبتَّ  عليه  الق�شاء  بتَّ  االأ�شا�س  يف  وجاء   
املحكم بتَّ ال�شيء يبته، اأي قطعه قطًعا م�شتاأ�شاًل. ومن ذلك )بت طالق 

امراأته( اأي جعله باًتا ال رجعة فيه. 
ال تقويل: )الِبعثة( بك�شر الباء، لكن قويل: )الَبعثة( بفتح الباء.

 الأن الهيئة التي تر�شل يف عمل موؤقت هي: )الَبعثة(، كما يف املعجم 
الو�شيط، لكن الكثري ينطقونها )الِبعثة( بالك�شر، وهو خطاأ �شائع. 

ال تقويل: )الَبوتقة(، لكن قويل: )الُبوتقة(.
 الأنها الوعاء الذي تذاب فيه املعادن، ونطقها ب�شم الباء. 

العرب  عن  يعرف  مل  الأنه  )دون(؛  قويل:  لكن  )دون(،  تقويل:  ال 
ذلك.

 -يف )حرف التاء( :
ال تقويل: )ِت�شرين بك�شر التاء(، لكن قويل: )ت�شرين بفتح التاء(. 
اأول   وَت�شرين هو ا�شم ل�شهر من �شهور ال�شنة ال�شريانية )ت�شرين 

وت�شرين ثاين( ووزن ت�شرين تفعيل وجمعه ت�شارين. 



1151

حديقة الفقرات الثقافية

لكن قويل: )التجِربة )بك�شر  الراء(،  تقويل: )التجُربة )ب�شم  ال 
الراء(. 

اأو  اخلطاأ  لتاليف  يعمل  ما  اأم  العلم  يف  اأكانت  �شواًء  التجربة  الأن   
النق�س يف �شيء واإ�شالحه، كتجربة امل�شرحية وغريها، كل ذلك ال يكون 
ا، اأما من ي�شم  اإال بك�شر الراء، وجتمع على )جتاِرب( بك�شر الراء اأي�شً

الراء، فيقول: )جتُربة وجتاُرب( فلي�س من اأ�شول العربية يف �شيء. 

قوة(. قوة(، لكن قويل: )الرتَّ ال تقويل: )الرتُّ

 الأن بع�س االأطباء وبع�س املعلمني اأطلقوا على العظمة امل�شرفة بني 
قوة( ب�شم التاء، وهو خطاأ،  اأعلى ال�شدر )الرتُّ ثغرة النحر والعاتق يف 

قوة( بفتح التاء، وجمعها: تراٍق، وترايق، وترائق.  و�شوابه )الرتَّ

ال تقويل: )توءمان(، لكن قويل: )توءم(.

 الأن التوءم: هو واحد التوائم؛ لذا فال�شواب اأن نقول: ولدت املراأة 
توءمني، وهما توءمان ولدا يف بطن واحد. اأما قولك: ولدت املراأة توءًما 
فخطاأ )اإذا كنت تق�شد مولودين يف بطن واحد(. اأما كتابة كلمة )توءم( 
الهمزة مفتوحة  اأن  )ت��واأم( على و�شف  تكتب هكذا  اأنها  فيظن كثريون 
بعد �شاكن فتكتب على األف، ولكن ال�شواب اأنه ي�شرتط يف ال�شاكن الذي 
ي�شبق الهمزة املفتوحة اأن يكون �شحيًحا حتى تكتب على األف، وهكذا فاإن 
)توءم( تكتب الهمزة فيها مفردة؛ الأنها وقعت مفتوحة بعد �شاكن غري 

�شحيح. 
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ال تقويل: )يجب اأن نت�شامن يف هذا االأمر(، لكن قويل: )يجب اأن 
نتواثق يف هذا االأمر(.

 ي�شتعمل الفعل ت�شامن - وهو ال وجود له يف اللغة العربية - مبعنى: 
بذل اجلهد امل�شرتك مع ثقة كل �شخ�س باأخيه، واالأ�شوب اأن يحل حمله 

الفعل )تواثق( وم�شدره )التواثق(.
اأن  يجب  مثاًل:  فيقولون  )تكاتف(  الفعل  ا�شتعمال  ذلك  وي�شبه   
يرد  مل  )نتكاتف(  الفعل  وهذا  نتعاون.  مبعنى:  االأم��ر؛  هذا  يف  نتكاتف 
يف كتب اللغة املعتمدة، والكلمات ال�شحيحة يف هذا املعنى كثرية، مثل: 

نتعاون، نتعا�شد، نت�شاند، نتاآزر. 
من  )َوِثقت  ق��ويل:  لكن  ف��الن(،  اإخال�س  من  )تاأكدت  تقويل:  ال 

اإخال�س فالن(.
 ومن الغلط قولهم: تاأكدت من اإخال�س فالن. وا�شتعمال هذا الفعل 
)تاأكد( على هذا النحو غلط �شنيع؛ الأن الفعل تاأكد مطاوع الفعل اأك�نّد؛ 
ْيته فتقونّى، فالذي يتاأكد اإمنا هو ال�شيء ال اأنت،  يقال: اأك�نّدته فتاأكد، اأي قونّ
وهو فعل الزم؛ الأنه مطاوع املتعدي لواحد. وال�شواب يف هذا الرتكيب اأن 

تقول: َوِثقت من اإخال�س فالن. 
ل ل�شاحبها حق الدخول دون اأجر(،  ال تقويل: )هذه التذكرة ُتَخونّ

ل �شاحبها الدخول دون اأجر(. لكن قويل: )هذه التذكرة تخونّ
حق  ل�شاحبها  ل  ُتَخونّ التذكرة  هذه  مثاًل:  يقال  اأن  الغلط  من  اإن   
ل له املطالبة بها. والفعل  الدخول دون اأجر، واإن لفالن من احلقوق ما يخونّ
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ى اإىل مفعولني، ومن اخلطاأ دخول الالم على  )خونّل( مبعنى اأعطى يتعدنّ
ل �شاحبها  غ. فيجب اأن يقال: هذه التذكرة تخونّ مفعوله االأول من غري م�شونّ

له املطالبة بها. الدخول دون اأجر، واإن لفالن من احلقوق ما يخونّ

 - يف )حرف الثاء(: 
ة( بفتح الثاء، فهي ظرفية، وتكتب  ال تقويل: )ُثمة(، لكن قويل: )َثمنّ

بتاء مربوطة.

 - يف )حرف اجليم(:
ال تقويل: )جموهرات فالن(، لكن قويل: )جواهر فالن(.

 فاجلوهر معروف، الواحدة جوهرة، واجلوهر كل حجر ي�شتخرج 
منه �شيء ينتفع به. واجلوهر على وزن فوَعل وجمعها جواهر على وزن 

فواعل. 
ال تقويل: )جوازات ال�شفر(، لكن قويل: )اأجوزة ال�شفر(.

 الأن اجلواز يجمع على اأجوزة كما ورد يف املعجمات. 
ال تقويل: )اأجواء )جمع جو((، لكن قويل: )جواء(. 

الأن  ال�شرطة(؛  )ج��اء  ق��ويل:  لكن  ال�شرطة(،  )ج��اءت  تقويل:  ال 
ال�شرطة مذكر. 

ال تقويل: )اجلدية(، لكن قويل: )اجلد(. 
ال تقويل: )جاوؤوا �شوية(، لكن قويل:جاوؤوا مًعا(. 

www.alukah.net
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اإىل  فالن  )اجتمع  ق��ويل:  لكن  بفالن(،  فالن  )اجتمع  تقويل:  ال 
فالن(، اعتماًدا على قول الل�شان والتاج )كانت قري�س جتتمع اإىل كعب 

بن لوؤي فيخطبهم(. 
يجول يف  لكن قويل: )فالن  البالد(،  يتجونّل يف  تقويل: )فالن  ال 

البالد(.
 ويغلطون فيقولون: فالن يتجونّل يف البالد، والفعل )جتونّل( مل نعرث 
عليه يف اللغة، واإمنا يقال: جال فالن جوالنا ووجونّل جتواال واجتال اجتياال 
واجنال اجنياال، وكل هذه االأفعال مبعنى طونّف. فال�شواب اأن نختار اأحد 
هذه االأفعال االأربعة؛ ففيها كفاية وفيها غناء واأن يقال: فالن يجول يف 

ل اأو يجتال اأو ينجال.  البالد اأو يجونّ
لكن قويل:  نع�شه(،  امليت يف  واملراد  بالفتح(،  تقويل: )َجنازة،  ال 

)ِجنازة(، بالك�شر.
 الأن جنازة بالفتح تعني امليت نف�شه. 

ال تقويل: )جزاأن(، لكن قويل: )جزءان(.
 تكتب الهمزة املتو�شطة على ال�شطر اإذا وقعت بعد حرف �شحيح 

�شاكن وهي مفتوحة، وبعدها األف اثنني. 
قويل:  لكن  االإن�شان(،  عليه  ي�شجد  ملا  اجلبني  )تقول  تقويل:  ال 

)اجلبهة(.
 الأن اجلبينني ما يكتنفانها. 
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ال ت��ق��ويل: )اجَل��م��ه��ور واجَل��م��ه��وري��ة(، ل��ك��ن ق���ويل: )اجُل��م��ه��ور 
واجُلمهورية(.

 - يف )حرف احلاء(: 

ال تقويل: )ُح�شن االأمهات(، لكن قويل: )ِح�شن االأمهات(، بك�شر 
احلاء. 

ُر  َر فالن يف امل�شت�شفى(، لكن قويل: )فالٌن ُيْحَت�شَ ال تقويل: )اْحَت�شَ
يف امل�شت�شفى(.

َر فالن( اإذا ح�شره املوت. قال تعاىل: زب گ   فنحن نقول: )اْحُت�شِ
ڳ  ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ ڱ رب )الن�شاء: 18(. 

ال تقويل: )اأحنى راأ�شه خجاًل(، اأي عطفه، لكن قويل: )حنى راأ�شه 
خجاًل(.

واإ�شفاقه  اأي غمره بعطفه وحبه  ابنه،  اأحنى االأب على   الأن معنى 
ا، اإذا مل تتزوج بعد  ومن قبيل املجاز نقول َحَنْت املراأة على اأوالدها ُحُنوًّ

وفاة اأبيهم. 

املفعول  اإىل  )َح��َرَم(  الفعل  ون  فيعدُّ االإرث  من  )حرمه  تقويل:  ال 
الثاين بحرف اجلر من( - ولكن قويل: )حرمه االإرث( بن�شب مفعولني، 
بع�س  اأجاز  وقد  مبا�شًرا،  تعدًيا  مفعولني  اإىل  يتعدى  )حرم(  الفعل  اأي 

اللغويني )اأحرمه ال�شيء( اأي حرمه اإياه. 
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ى( بحرف اجلر  ى عن االأمر(، فيعدون الفعل )حترنّ ال تقويل: )حترنّ
ى فالٌن االأمَر(، اأي توخاه وطلبه. )عن(، لكن قويل: )حترنّ

َو)اأْح��ِر به(  اأي خليق وجدير وحقيق  َحِريٌّ بكذا(  ويقال: )فالن   
ي االأوىل  اأي اأجدر به، وقد ا�شتق التحري من )اأحِر به(، وهو يعني توخنّ
وق�شد االأحق، كما تدل على ذلك طائفة من الن�شو�س اللغوية، نذكر من 
بينها: قال - عز وجل- زب پ پ پ  ڀ ڀ رب )اجلن: 14(. 

اأي: توخوا وعمدوا. 
ال تقويل: )َحِر�َس على االأمر وَيْحَر�ُس(، لكن قويل: )َحَر�َس على 
فلغة  َيْحَر�ُس  َحِر�َس  واأم��ا  َيْحِر�ُس،  َحَر�َس  من  اجلميع،  بفتح  االأم��ر(، 

رديئة، قال تعاىل: زب يب  جت رب )يو�شف: 103(. 
ر فالن احلديث(، لكن قويل: )غرينّ فالن احلديث(. ال تقويل: )حونّ

اه حتى �شار اأبي�س.  قيق؛ �شفنّ ر الدَّ ر: بينّ�س. تقول: حونّ  معنى حونّ
ال تقويل: )حادث مريع(، لكن قويل: )حادث رائع(. 

ا�شم  في�شوغون  مريع،  ح��ادث  قولهم:  ال�شائعة  االأخ��ط��اء  وم��ن   
واإمنا  اللغة،  يف  الفعل  لهذا  اأثر  وال  )اأراع(،  الفعل  من  )ُمريع(  الفاعل 
ا:  اأي�شً يقال  وال  واأفزعني،  اأخافني  مبعنى  ورونّعني،  االأمر  راعني  يقال: 
ع، وي�شح اأن نقول: حادث رائع؛  اأراعني. وال�شواب اأن يقال: حادث مرونّ
غري  اأو  ح�شن�ُه  النا�س  يعجب  ملا  ي�شتعمل  الرائع  كان  واإن  مفزع،  مبعنى 

وع، وهو القلب اأو مو�شع التاأثر منه. ذلك. واالأ�شل يف هذا كله هو الرنّ
اأفعال  بني  لي�س من  الأنه  ُم�شني؛  فعل  قوله هذا  ومثل هذا اخلطاأ   
اللغة )اأ�شان(، واإمنا الفعل �شانه ي�شينه �َشْينا، مبعنى عابه. فال�شحيح اأن 
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يقال: عمل �شائن اأو عمل ُم�شني، بفتح امليم، على اأنه ا�شم مفعول يعيبه 
النا�س وي�شينوه.

 - يف )حرف اخلاء(: 
ال تقويل: )اخِلطة االقت�شادية(، لكن قويل: )اخُلطة االقت�شادية(.
 الأن اخِلطة هي االأر�س التي يختطها الرجل لنف�شه ليبنيها داًرا، 

اأما اخُلطة: االأمر املعزوم عليه. 
ال تقويل: )اأخطاأ عن ال�شواب(، لكن قويل: )اأخطاأ ال�شواب(. 

قويل:  لكن  النكاح،  ويق�شدون  اخُل��ط��ب�َة(  )اأعلنُت  تقويل:  ال 
)اأعلنُت اخِل��ط�َبة، اأو اأعلنُت ِخطَبة فالن(. 

 الأن اخِلطبة هي طلب الزواج بفتاة فهي ِخطَبة وهو خطيبها وهي 
خطيبته. 

ج يف كلية(. ج من كلية(، لكن قويل: )تخرَّ ال تقويل: )تخرَّ
 الأن تخرج يف العلم مبعنى تعلمه وتدرب عليه، واأنهى مواده ومنهجه، 
وتخرج يف الكلية مبعنى تعلم فيها وتدرب ودر�س مناهجها، وال يفيد ذلك 

قولنا: تخرج من الكلية.

 - يف )حرف الدال(: 
ال تقويل: )ده�شته ال�شيارة(، لكن قويل: )دا�شته ال�شيارة اأو دع�شته 

اأو هر�شته(؛ الأنه مل ياأت الفعل )ده�س( مبعنى دع�س يف اللغة العربية. 
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ال تقويل: )انده�شت، وال تقويل: )منده�س(، لكن قويل: )ُدِه�شت، 
ومدهو�س(.

 الأن فعل ده�س من االأفعال املعنوية ال يدخل فيه امل�شارعة مثل فعل 
فهم وخرب وعِلم، وهي على عك�س االأفعال املادية مثل ق�شم- انق�شم. 

ال تقويل: )اأ�شيب فالن بدوخة(، لكن قويل: )اأ�شيب فالن بدوار(.
 الأن من معاين داخ: ذل وخ�شع وداخ البالد: قهرها. 

مة بالدليل(،  م فالن البناء، وكانت دعوى فالن مدعنّ ال تقويل: )دعنّ
لكن قويل: )دَعم فالن البناء وكانت دعوى فالن مدعومة بالدليل(.

دعوى  وكانت  بالت�شعيف،  البناء  فالن  م  دعنّ قولهم:  الغلط  ومن   
مة بالدليل. والفعل املجرد )دَعم( متعد بنف�شه ولي�س يف حاجة  فالن مدعنّ
م( يف املعجمات التي نرجع اإليها.  اإىل و�شيلة اأخرى، ومل جند الفعل )دعنّ

وال�شواب اأن يقال: دَعم فالن البناء ودعوى مدعومة بالدليل.

 - يف )حرف الذال( :
)نفد  ق��ويل:  لكن  ب��ال��ذال(،  �شربي  ونفذ  م��ايل،  )نفذ  تقويل:  ال 

بالدال مبعنى انتهى(. 
 جميعنا يقراأ كل جمعة قوله تعاىل: زب ۇئ ۆئ       ۆئ        ۈئ       ۈئ ېئ  
ېئ   ېئ ىئ       ىئ ىئ ی ی        ی ی       جئ حئ      مئ ىئ رب )الكهف: 109(. 
ونفذت  اجل��دار  امل�شمار  نفذ  فتقول  االخ��رتاق  اأي  بالذال  ال�شيء  نفذ  و 
الر�شا�شة اجل�شد اإذا اخرتقته ودخلت جوفه وخرجت من اجلهة االأخرى. 
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ال تقويل: )حت�شنت ال�شناعة عن ذي قبل(، لكن قويل: )حت�شنت 
ال�شناعة عما كانت عليه من قبل(.

 ومن اخلطاأ اأن يقال: حت�شنت ال�شناعة عن ذي قبل؛ الأن الزيادة 
)قبل( يف هذا ال�شياق ال تقيم املعنى الذي �شيق له الكالم، والعرب مل 
ت�شتعمل هذا الرتكيب، ومل جتيئ كلمة )قبل( يف لغتها م�شبوقة ب�)ذي(. 
واإمنا يقال: حت�شنت ال�شناعة عما كانت عليه من قبل. واإمنا ت�ُدخل العرب 
)ذي( على )ق�َُب�ل( فتقول: افعل ذلك من ذي ق�ُب�َل، اأي فيما ي�شتقبل من 

الزمان. وال �شك اأن الغر�شني خمتلفان، واأن )ق�َْبل( غري )ق�َُبل(.

 - يف )حرف الراء(: 
ال تقويل: )اأرجوك امل�شاعدة، ولكن قويل: )اأرجو امل�شاعدة(. 

ال تقويل:اأر�شل له كتاًبا(، لكن قويل: )اأر�شل اإليه كتاًبا(. 
ال تقويل: )مل يرق له هذا االأمر، مل يعجبه(، لكن قويل: )مل يرقه 

هذا االأمر(. 
ال تقويل: )بالرفاه والبنني(، لكن قويل: )بالرفاهة اأو الرفاهية اأو 

الرفاء والبنني(.
 اأما الرفاه فهو خف�س العي�س ولينه، واالأجمل اأن تقويل: بارك اهلل 

لكما وبارك عليكما. 
قويل:  لكن  الرا�شلني(،  خطاباِت  الربيِد  مكتُب  )ت�شلََّم  تقويل:  ال 

)ت�شلم مكتب الربيد خطابات املُر�شلني(.
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 الأن ا�شم الفاعل من الفعل اأر�شل غري الثالثي هو : "ُمر�ِشل". 
ال تقويل: )ربيع الثاين، جمادى الثاين(، لكن قويل: )ربيع االآِخر، 

جماد االآِخر(.
 الأن االآِخر: هو ما كان بعده غريه، وي�شتعمل )االآِخر( ملا لي�س له ثاٍن 
وثالث.. ولهذا ال ت�شمي العرب ال�شهر الرابع من ال�شنة الهجرية ب�)ربيع 
الثاين(، بل ت�شميه: )ربيع االآِخر(؛ الأنه ال يوجد له ثالث وال رابع.. وكذلك 

جمادى االآِخرة؛ الأنه لي�س هناك جمادى ثالثة وال رابعة. 
ال تقويل: )على الرغم(، لكن قويل: )على الرغم؛ الأنه هكذا ورد 

عن العرب(. 
ال تقويل: )راأيت مائة رجاًل(، لكن قويل: )راأيت مائة رجٍل(.

 الأن العدد من )100( اإىل )1000( ال يتغري، ومعدوده مفرد جمرور 
دائًما، ويعرب م�شاًفا اإليه، ال متييًزا. 

ال تقويل: )املرتَزقة وال املرتَزقون(، لكن قويل: )اجلنود املُْرَتِزقة، 
واجلنود املرتِزقون، وهوؤالء املرتِزقة، وهوؤالء املرتِزقون(. 

 الأن ارتزق، ياأتي مبعنى اأ�شاب رزًقا، اأو نال رزًقا، اأو جعل لنف�شه 
رزًقا؛ وتاأتي مبعنى اآخر، فيقال: ارتزقه، مبعنى طلب منه رزًقا؛ فاجلنود 

مرتزقون، ا�شم فاعل جمموع.

 - يف )حرف الزاي(: 
ال تقويل: )زخة من املطر(، لكن قويل: )دفقة اأو دفعة من املطر(؛ 

الأنه لي�س من معاين الزخة :الدفعة. 
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 - يف )حرف ال�صني(: 

 ال تقويل: )ت�شاءل عن االأمر(، لكن قويل: )�شاأل عن االأمر(.

 الأن الفعل )ت�شاءل( يفيد اال�شرتاك يف ال�شوؤال بني اثنني اأو اأكرث. 

عنك  النا�س  )�شاأل  ق��ويل:  لكن  عليك(،  النا�س  )�شاأل  تقويل:  ال 
و�شاأل النا�س بك(.

 كما جاء يف القراآن الكرمي: زب ڌ ڌ  ڎ رب )الفرقان:59(. 
وقوله تعاىل: زب ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ رب )املائدة: 101(. 

ال تقويل: )فك �شراحه(، لكن قويل: )ُفك قيده(.

 الأن ال�شراح هو الطالق اأو االنطالق. 

ال تقويل: )ي�شري هذا احلكم ابتداًء من اأول ال�شهر(، لكن قويل: 
)ينفذ هذا احلكم ابتداًء(.

 الأنه من معاين �شرى: �شار لياًل، ك�شف، دبنّ حتت االأر�س. 

ال تقويل: )ال�شريعة ال�شمحاء(، لكن قويل: )ال�شريعة ال�شمحة(. 

اإىل  )ا�شتناًدا  ق��ويل:  لكن  ف��الن(،  قول  على  )ا�شتناًدا  تقويل:  ال 
قول(. 

ال تقويل: )ان�شحب الفريق من املباراة(، لكن قويل: )خرج الفريق 
من املباراة(.
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على  ال�شيء  ج��رنّ  ال�شحب؛  ال��ع��رب:  ل�شان  يف  منظور  اب��ن  يقول    
كلنّ  يجرف  اف  ج���رنّ اأي  �شحبان:  ورج��ل  وغ���ريه،  كالثوب  االأر����س   وج��ه 

ما مر به . ا.ه� 

ومل يرد يف املعجم الفعل ان�شحب مبعنى تقهقر اأو نك�س اأو ترك، 
ئ اأ�شعد داغر وزهدي جار  وذكر �شاحب معجم اخلطاأ وال�شواب: يخطِّ
الفعل يف كالم العرب  ان�شحب اجلي�س بحجة عدم ورود  اهلل من يقول: 
ا�شتعمال  يف  الو�شيط  املعجم  اأي��د  اأن��ه  حني  يف  نك�س،  اأو  تقهقر  مبعنى 

الكلمة مبعنى تقهقر. 

ال تقويل: )ن�ْشمة بت�شكني ال�شني(، لكن قويل: )عدد ال�شكان مليون 
َن�َشمة بفتح ال�شني(. 

ال تقويل: )اإ�شهاًما منها يف ت�شجيع القدرات(، لكن قويل: )م�شاهمة 
منها يف ت�شجيع القدرات(.

ابن  يقول  كما  تعني  وهذه  اأ�شهم،  الفعل  م�شدر  هو  اإ�شهاًما  الأن   
همة  فار�س يف مقايي�س اللغة: اأ�شهم الرجالن اإذا اقرتعا، وذلك من ال�شنّ
يعني  الذي  �شاهم  الفعل  امل�شتقة من  والن�شيب. وهذه تخالف م�شاهمة 
هنا  وم��ن  االق���رتاع،  يعني  واالإ�شهام  امل�شاركة  هي  فامل�شاهمة  �شارك، 

نالحظ اأن اأية زيادة يف املبني توؤدي اإىل تغيري املعنى. 

ينّاح  ال�شُّ قويل: )هوؤالء  لكن  اح جوا�شي�س(،  ونّ ال�شُّ تقويل: )هوؤالء  ال 
جوا�شي�س(.
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اد.   فهو مثل غائب وُغينّاب، ولي�س مثل قائد وُقونّ
ال تقويل: )�شوف ال اأفعل ذلك اأو �شوف لن اأفعل ذلك(، لكن قويل: 

)لن اأفعل ذلك(.
اأنها ال ُتف�شل عن   ف�)�شوف( ال تدخل اإال على الفعل املثبت، كما 
زب ڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ رب )ال�شحى: 5(.  الفعل. قال تعاىل: 
وقال على ل�شان اخل�شر: زب ڱ ڱ  ڱ ڱ رب )الكهف: 67(. كما اأن 
"�شوف" لتاأكيد حدوث الفعل يف امل�شتقبل، و"لن" لنفي حدوث الفعل يف 

امل�شتقبل، فكيف يجتمعان؟!

 - يف )حرف ال�صني(: 
)�شعيد  ق��ويل:  لكن  نبيه(،  واملق�شود  �شاطر،  )�شعيد  تقويل:  ال 

نبيه(.
اِطُر الذي اأعيا اأهله خبًثا، وقد �َشَطر ي�شطر بال�شم �َشَطارًة!   الأن ال�شَّ
اأو  اهلل  )َي�شفيك  قويل:  لكن  واأ�شفاك(،  اهلل  )ُي�شفيك  تقويل:  ال 

�شفاك اهلل( بفتح الياء.
 اأما بال�شم فيكون املعنى يهلكك اهلل! اأما اأ�شفاك من الفعل اأ�شفى، 

واالألف فيه لل�شلب، ويكون املعنى �شلب اهلل منك ال�شفاء! 
ال تقويل: )هذا اأمر �شيق(، لكن قويل: )هذا اأمر �شائق(.

ْوُق واال�ْشِتياُق؛ نزاع النف�س اإىل ال�شيء، يقال: �شاَقُه ال�شيء من   ال�شَّ
َق اأي: هيج �شوقه.  َقُه َفَت�َشوَّ باب قال فهو �شاِئٌق، وذلك َم�ُشوٌق و�َشوَّ

www.alukah.net
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ال تقويل: )وقف يف ال�شرفة، اأو الرو�شن وهو املعروف عند الغربيني 
بالبالكون(، لكن قويل: )وقف يف امل�شت�شرف، اأو الرو�شن، اأو اجلناح. 

ال تقويل: )ا�شتاأجرت �ُشقة(، لكن قويل: )ا�شتاأجرت �َشقة(.
تعاىل:  قال  الطويل،  وال�شفر  البعد  ال�شني" تعني  "ب�شم  فال�ُشقة    

زب ٹ ڤ  ڤ ڤڤ رب )التوبة: 42(. 
ال تقويل: )ا�شَت�شهد(، لكن قويل: )ا�شُت�شِهد يف احلرب(.

 فالفعل ورد مبيًنا للمجهول، واأما "ا�شَت�شهد" يف قولنا: "ا�شَت�شهد 
ڈ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال  لل�شهادة؛  طلبه  فمعناها:  جاره"   ال��رج��ل 

ژ  رب )البقرة: 282(. 
ال تقويل: )هذا ال�شيء يجلب ال�شهينّة للطعام اأو يذهب بال�شهينّة(، 

ي الطعام(. لكن قويل: )هذا ال�شيء �ش�ٍَه للطعام اأو ُي�شهنّ
 يقال: هذا ال�شيء يجلب ال�شهينّة للطعام اأو يذهب بال�شهينّة. وكلمة 
، وهو ال�شيء املُ�ْشتهى  ال�شهية بهذا املعنى غلط، واإمنا ال�شهينّة موؤنث ال�شهينّ
واللذيذ، في�شبح املعنى: هذا ال�شيء يجلب اللذيذة للطعام، وال معنى له. 
ي الطعام، اأي يحمل  فال�شواب اأن يقال: هذا ال�شيء �ش�ٍَه للطعام اأو ُي�شهنّ

على ا�شتهائه.

 - يف )حرف ال�صاد( :
�ت(. ال تقويل: )ت��ش�ن�نّ�ت(، لكن قويل: )ت�ن��شنّ

ن�شرات  االأيام يف  اللفظة كثرية اال�شتعمال، خا�شة هذه  الأن هذه   
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االأخبار ويف ال�شحف، ويراد بها ا�شرتاق ال�شمع، ولو حاولنا اإرجاع هذه 
كلمة )�شنديت(  يورد  العرب  ل�شان  اأن �شاحب  اأ�شلها جند  اإىل  الكلمة 

ويقول: )ال�شنديت( ال�شنديد وهو ال�شيد الكرمي. 
ق��ويل:  لكن  واحل����اء(،  ال�����ش��اد  بفتح  ��َح��ف��ي��ون،  )ال�����شَ ت��ق��ويل:  ال 

ُحفيون(، ب�شمهما. )ال�شُ
حاِئُف.  ُحٌف و�شَ  الأنها من ال�شحيفة اأي الكتاب، واجلمع �شُ

ال تقويل: )ال�شمود يف احلرب(، لكن قويل: )الثبات يف احلرب(.
 وذلك الأن ال�شمد هو الق�شد، وهو حترك و�شري وم�شي اإىل اأمام، 
وال يجوز اإطالق فعل من اأفعال احلركة، وال ا�شم من اأ�شمائها على ال�شكون 
والوقوف واللبث واملكث؛ الأن ذلك �شد املعنى املراد؛ فاإذا اأريد الوقوف يف 
احلرب على �شبيل املقاومة واملواقفة )لعلها واملواقعة( واملناه�شة، قيل: 
�شورة  يف   - – تعاىل  اهلل  قال  ثباًتا؛  واملقاومة  والقتال  احلرب  يف  ثبت 

االأنفال: زب ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ  رب )االأنفال(.

 - يف )حرف الطاء(: 
ال تقويل: )طاملا مل تت�شلي بي فلن اأزورِك(، لكن قويل: )ما دمِت 

مل تت�شلي بي فلن اأزورِك(.
 فطاملا تفيد وقوع الفعل بكرثة )طال فعل ما�س و"ما" كافة تكف 

طال عن ا�شتيفاء الفاعل والذي بعدها مبتداأ(.
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 فتقولني: طاملا الدمع روى، وطاملا احلزن بقي.
 وال�شواب؛ طاملا ت�شتبدل مبا دام فتقولني: ما دمِت مل تت�شلي بي 

فلن اأزورِك. 
ال تقويل: )الطق�س(، لكن قويل: )املناخ اأو اجلو(.

 الطق�س كلمة مولدة دينية لدى الن�شارى وتعني الطريقة. 
ال تقويل: )فالن ي�شكن يف الطابق االأول من البيت اأو الثاين(، لكن 

قويل: )فالن ي�شكن يف الطبقة االأوىل(.
اأو  البيت  من  االأول  الطابق  يف  ي�شكن  فالن  قولهم:  الغلط  ومن   
اللغة  الطابق يف  الأن  �شحيح؛  ا�شتعماال غري  الطابق  في�شتعملون  الثاين، 
هو ن�شف ال�شاة اأو ظرف ُيْطبخ فيه، فلي�س ملعناه ات�شال باأجزاء البيت. 
ر الزخم�شري  وال�شواب اأن يقال: فالن ي�شكن يف الطبقة االأوىل. وقد ف�شنّ
ال�شموات الطباق باأنها طبقة فوق طبقة، ومن املجاز قول العرب: النا�س 

طبقات، اأي منازل بع�شها اأرفع من بع�س. 
ال تقويل: )حليب طاِزج(، بك�شر الزاي، لكن قويل: )حليب طاَزج(، 

بفتحها.
 هكذا ورد عند العرب بالفتح، وهو الطري.

 - يف )حرف العني(: 
ال تقويل: )هذا الكتاب عدمي الفائدة(، لكن قويل: )هذا الكتاب 

معدوم الفائدة(.
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 جاء يف معجم مقايي�س اللغة: العني والدال وامليم من اأ�شل واحد 
اإذا فقده، واأعدمه  يدل على فقدان ال�شيء وذهابه، وعدم فالن ال�شيء 
اهلل تعاىل كذا، اأي اأفاته، والعدمي الذي ال مال له ا.ه� . وجاء يف الل�شان 

اأي ل�شان العرب البن منظور رجل عدمي: ال عقويل له.

اأي افتقر،  اأعدم   فالعدمي هو الذي ال ميلك املال وهو الفقري من 
وقد حمل معنى هذه اللفظة من املعنى املادي اإىل املعنوي. 

عدم  عن  )اعتذر  ق��ويل:  لكن  احل�شور(،  عن  )اعتذر  تقويل:  ال 
احل�شور(.

 الأن االعتذار ال يكون اإال عن خطاأ. 

ال تقويل: )حياة العزوب(، لكن قويل: )حياة العزوبة اأو العزبة(. 

 الأنها هكذا وردت يف اللغة. 

ال تقويل: )َعالوة(، لكن قويل: )ِعالوة(؛ الأن الِعالوة هي للداللة 
على ما ُيزاد على االأ�شلي اأو الرتقية وجمعها ِعالوي. 

ال تقويل: )على ماذا تكلمت؟(، لكن قويل: )عالَم تكلمت؟(. 

د العمل(. د على العمل(، لكن قويل: )تعوَّ ال تقويل: )تعوَّ

العمل  دت  تعوَّ تقول:  كاأن  دون )على(،  يتعدى  د(  )تعوَّ الفعل  الأن   
مبكًرا، ولكن كثريين يعدونه بعلى، فيقولون: تعود فالن على العمل، وهذا 

غري �شحيح، ومنه قول اأبي متام:

www.alukah.net
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د ب�����ش��������ط ال���ك���ف ح���ت���ى ل����و اأن����ه  ت����ع����وَّ

ث��ن��اه��ا ل��ق��ب�����سِ مل ُت��ِط��ع��ه اأن��ام��ل�����������������ه 
الطبيب  )َعق�َم  ق��ويل:  لكن  املب�شع(،  الطبيب  )عق�نّم  تقويل:  ال 

املب�شع(.
م( مكان الفعل )ع�َق�َم( و)اأعقم( فيقولون   وي�شتعملون الفعل )عقنّ
مثاًل: عق�نّم الطبيب املب�شع، وقطن معق�نّم. واالأوىل اأن يقال: َعق�َم الطبيب 

املب�شع واأعقمه، وقطن معقوم اأو ُمْعقم. 
ال تقويل: )عزمته على الع�شاء(، لكن قويل: )دعوته اإىل الع�شاء(.
 فلي�س من معاين عزم الدعوة. وال م�شكلة اإذا قلِت: عزمت عليه اأن 

ياأتي معي للع�شاء. 
ال تقويل: )العري�س، للرجل خا�شة(، لكن قويل: )العرو�س(.

ُجل.   تقال للمراأُة ما دامت يف ُعْر�شها اأي يف زفافها، وكذلك الرَّ
ال تقويل: )اإىل ِعنان ال�شماء(، بك�شر العني، لكن قويل: )اإىل َعنان 

ال�شماء(.
�َشك به الدابة.   فالِعنان بالك�شر هو �َشرْي اللِّجام الذي مُتْ

ال تقويل: )تعاُلُوا(، لكن قويل: )تعاَلْوا( بفتح الالم.
، وعند ات�شال  َهُلمَّ اأو  اأَْقِبْل  اأمر تعال، مبعنى   الأنها من ا�شم فعل 

، تعاَليا، َتعاَلْوا، تعاَلني. ال�شمائر به يبقى على فتحه، تعايَلْ

 - يف )حرف الغني(: 
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ال تقويل: )الِغِذاء جاهز(، وتعنني به طعام اأول النهار، لكن قويل: 
)الَغَداء جاهز(.

َل النهاِر، اأما الغذاء فهو ما ُيْغَتَذى   الَغَداُء هو الطعاُم الذي ُيوؤَْكل اأَوَّ
به من الطعام وال�شراب. 

اأ�شابتها  )فالنة  قويل:  لكن  الِغرْيَة(،  اأ�شابتها  )فالنة  تقويل:  ال 
الَغرْية(؛ فهي من الفعل: غار َغرْيًة.

 - يف )حرف الفاء(:

)َف�سنّ  ق��ويل:  لكن  اخل���امت(،  ُف�سنّ  اأو  اخل��امت  )ِف�����سنّ  تقويل:  ال 
اخلامت(.

ا�س ويقال َف�سنّ العني اأي حدقتها.   والذي يركب الف�شو�س ي�شمى الف�شنّ

ال تقويل: )الَفرار( بفتح الفاء، لكن قويل: )الِفرار( بك�شر الفاء.

بك�شر  الِفرار  وال�شواب  الهروب  بها  ويق�شد  الكلمة  هذه  تنطق   
الفاء وهذه تعني الهروب، اأما الَفرار بفتح الفاء فتعني الك�شف عن اأ�شنان 
الدابة ملعرفة كم بلغت من ال�شنني. ومن اجلدير ِذكره اأنَّ كل م�شدر من 
( بفتح  ( بفتح امليم والفاء وت�شديد الراء و)امَلِفرنّ امل�شادر التالية: )املَفرنّ

ا، يقول ال�شاعر:  امليم وك�شر الفاء وت�شديد الراء يعني الهروب اأي�شً

ون ������ش�����ودان ع���ظ���ام امل��ن��اك��ب  مم�������دنّ

��ا ب���ال���ِف���رار واأن���ت���م ف�����ش��ح��ت��م ق��ري�����شً

www.alukah.net
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 - يف )حرف القاف(:
اأمُنلة( مبعنى �شار كاأن  اأُمنلة(، لكن قويل: )ِقيد  ال تقويل: )َقْيد 

بع�شهما ل�شق بع�س. 
ال تقويل: )ُقِفل الدوام(، لكن قويل:اأُقِفل الدوام(.

جملة:  يكتب  احلكومية  والدوائر  املدار�س  مديري  من  كثرًيا  الأن   
ُقِفل الدوام ال�شاعة... وال�شواب اأن يكتبوا: اأُقِفل الدوام ال�شاعة.. ؛ الأن 
اأ�شل اجلملة: اأَْقَفل املدير الدوام..، وعند بنائها للمجهول �شارت: اأُقِفل 
ويك�شر ما قبل  اأوله،  مُّ  ُي�شَ للمجهول  بني  اإذا  املا�شي  الفعل  الأن  الدوام؛ 
اآِخره اإن مل يكن مك�شوًرا؛ والأن الفعل اأقفل مبعنى: اأغلق، ولي�س: َقَفل الذي 

هو مبعنى: رجع. 
ال تقويل: )قا�شي، حمامي اأو قولك: هذا قا�شي اأو حمامي(، لكن 

قويل: )قا�ٍس، حماٍم. هذا قا�س اأو هذا حماٍم(.
يف  نكرة  ج��اء  اإذا  املنقو�س  اال�شم  من  الياء  ح��ذف  يجب  الأن��ه   
بتنوين  عنها  ويعو�س  م�شاًفا،  يكون  اأال  ب�شرط  واخلف�س  الرفع  حالتي 
تثبت  الن�شب  حالة  يف  لكن  بقا�ٍس،  م��ررت  قا�ٍس،  جاء  فيقال:  ك�شر 

الياء: راأيت قا�شًيا. 
بفتح  )الَقُبول(،  قويل:  لكن  القاف،  ب�شم  )الُقُبول(،  تقويل:  ال 

القاف.
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- يف )حرف الكاف(: 

ال تقويل: )على ُكره "احلقد"، لكن قويل: )كلنّمني على َكره( بفتح 
الكاف مبعنى اأكرهني على ذلك. 

ر العي�س(. ال تقويل: )انكدر العي�س(، لكن قويل: )تكدَّ

كدًرا  يكدر  املاء  كدر  ال�شفو،  �شد  الكدر  اللغة:  جمهرة  يف  جاء   
وكدوًرا وكدرة، واملاء اأكدر وَكِدر، ومن اأمثالهم: خذ ما �شفا ودع ما كِدر 
انكدر النجم اإذا هوى، وكذلك انكدرت اخليل عليهم اإذا حلقتهم، وجاء 

رت معي�شته.  يف الل�شان: كدر عي�س فالن وتكدَّ

ال تقويل: )تكبنّد فالن امل�شاق(، لكن قويل: )كابدت فالن امل�شاق(.

 ويقولون: تكبنّد فالن امل�شاق، مبعنى اأنه قا�شى من االأمور ما فيه من 
�شدة وعنت.

ا:  اأي�شً ويقال  �شدته.  قا�شيت  اأي  االأمر،  كابدت  يقال:  اأن  واالأوىل   
اأكبدهم االأمر، اأي �شق عليهم واأرهقهم، ويف احلديث: "اأكبدهم الربد" 
وهو  الك�ََبد،  من  ماأخوذان  و)اأكبد(  )كابد(  والفعالن  عليهم،  �شق  اأي 
امل�شقة،  مقا�شاة  يف  العرب  ت�شتعمله  فلم  )تكبنّد(  الفعل  اأم��ا  امل�شقة، 
اأجزاء اجل�شم،  واإمنا جاء ماأخوًذا من )الك�َب�ِد( وهو جزء معروف من 
ويطلق الك�َب�ِد على و�شط ال�شيء. قالت العرب: تكبدت ال�شم�س ال�شماء، 
اأي �شارت يف كبدها، وتكبد اللنب، اأي َغل�ُظ حتى �شار كالكبد، وتكبدُت 
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اأنه  امل�شاق(  )تكبنّد  ِمْن  قا�شد  فاإذا ق�شد  و�شطها.  اأي ق�شدت  الفالة، 
على  له  جاز  غمرتها،  يف  ودخل  اأطرافها  جتاوز  واأن��ه  و�شطها  يف  تغلغل 

ز.  �شرب من التجونّ
ال تقويل: )اأنا كطبيبة(، لكن قويل: )اأنا طبيبًة(.

 ومن االأغالط ال�شائعة قولهم: اأنا كطبيب اأقول كذا وهو كمهند�س 
يقول كذا، وذوق العربية يقت�شي اأن كاف الت�شبيه تدخل على غري امل�شبه، 

وال�شواب اأن يقال: اأنا طبيبة اأقول كذا وهي مهند�شًة تقول كذا. 
 ال تقويل: )ا�شتمرنّ فالن مي�شي طول النهار وبالكاد و�شل اإىل املدينة 
عند الغروب(، لكن قويل: )ا�شتمرنّ فالن مي�شي طول النهار ومل يكد ي�شل 

اإىل املدينة اإال عند الغروب(.
التعبري عن احل�شول على  )الكاد( يف  كلمة  ا�شتعمال   ومن ذلك 
وبالكاد و�شل  النهار  ا�شتمرنّ فالن مي�شي طول  ال�شيء مب�شقة، فيقولون: 

اإىل املدينة عند الغروب.
املولدين  عن  وال  العرب  عن  يرد  مل  ال�شورة  بهذه  التعبري  وهذا   
للمقاربة  التي  )ك��اد(  م�شادر  من  م�شدر  )ال��ك��اد(  الأن  بعدهم؛  من 
الفعل،  ا�شتعملوا  واإمنا  املعنى  امل�شادر يف هذا  العرب هذه  ت�شتعمل  ومل 
اإال  اإىل املدينة  النهار ومل يكد ي�شل  ا�شتمرنّ فالن مي�شي طول  فيقولون: 

عند الغروب. 
وال تقويل: )كنبة(، لكن قويل: )اأريكة(.

رب  ڭ  ۓ      ۓ  ے  زب  تعاىل:  قال  اأجنبية،  كلمة  ف�)الكنبة(   
)املطففني(.
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- يف )حرف اللم(: 
ال تقويل: )ُملفت للنظر(، لكن قويل: )الفت للنظر(.

 فوجه ال�شواب اأن نقول: الفت؛ الأن فعله لفت، ال األفت؛ اإذ ال يوجد 
يف العربية فعل هو )األفت(، وا�شم الفاعل من الثالثي على وزن )فاعل( 

فنقول: الفت. 
ال تقويل: )فالن منبهر(، لكن قويل: )فالن مبهور(.

 الأن ا�شم املفعول من بهر مبهور. 
ال تقويل: )حم�شو�شات(، لكن قويل: )حم�شات(.

 الأن الفعل اأح�س رباعي. 
ال تقويل: )اأنا متلهف لروؤيتك(، لكن قويل: )اأنا م�شتاق لروؤيتك(.

 الأن التلهف هو احلزن واحل�شرة ال ال�شوق واحلنني. 
ال تقويل: )اأنت مبثابة اأبي(، لكن قويل: )اأنت مثل اأبي(.

 الأن من معاين املثابة البيت، امللجاأ، اجلزاء. 
ال تقويل: )تق�شي اآداب اللياقة بكذا(، لكن قويل: )هذا االأمر يليق 

بك اأوال يليق بك(. 
م�شدًرا  اللياقة  يجعلون  كاأنهم  بكذا؛  اللياقة  اآداب  تق�شي  ُيقال:   
للفعل، وهو لي�س كذلك، واإمنا م�شدره ال�شحيح: )الليق( و)الليقان(، 
اأو الليقان بكذا. ولو قلنا: تق�شي  اآداب الليق  اأن نقول: تق�شي  فالواجب 
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اآداب اللياقة بكذا، الأ�شبنا �شاكلة ال�شواب؛ فاإن العرب تقول: هذا االأمر 
يلبق بك اأوال يليق بك. 

ال تقويل: )التحق فالن مبدر�شة كذا و�شروط االلتحاق بها كذا(، 
لكن قويل: )اأحلقته مبدر�شة كذا فلحق و�شروط اللحاق بها كذا(.

االلتحاق  و�شروط  كذا  مبدر�شة  فالن  التحق  قولهم:  الغلط  ومن   
التي  املعتمدة  املعجمات  يف  عليه  نعرث  مل  )التحق(  الفعل  الأن  كذا؛  بها 
بني اأيدينا، ولي�س )التحق( يف اللغة مطاوًعا الفعل )اأحلق(.. اإمنا نقول: 
اأحلقت حممًدا بعلي فلحق. وال�شواب اأن يقال اأحلقته مبدر�شة كذا فلحق 

و�شروط اللحاق بها كذا. 

ال تقويل: )مالحظة(، لكن قويل: )ملحوظة(.

 فالفعل "حلظ" ال "الحظ"، وا�شم املفعول من الثالثي يكون على 
وزن مفعول.

 - يف )حرف امليم(:
ال تقويل: )ال�شرب "ُمفتاح الفرج" ب�شم امليم(، لكن قويل: )ال�شرب 

ِمفعال.  وزن  على  اآلة  ا�شم  مفتاح  الأن  امليم(؛  الفرج" بك�شر  "ِمفتاح 
ال تقويل: )هذا ماء مالح(، لكن قويل: )هذا ماء ِمْلح(.

 قال اهلل - عز و جل - : زب ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې رب )الفرقان: 
 .)53
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بالهاء  ماجه(  )اب��ن  ق��ويل:  لكن  بالتاء(،  ماجة  )اب��ن  تقويل:  ال 
املبنية على ال�شكون.

 الأنه ا�شم اأعجمي �شمع بالهاء. 

الأن  كبري(؛  )م�شت�شفى  قويل:  لكن  كبرية(،  )م�شت�شفى  تقويل:  ال 
امل�شت�شفى مذكر ولي�س موؤنًثا. 

ال تقويل: )ماكينة خياطة وال اآلة خياطة(، لكن قويل: )خِمَيط(. 

ر.   الأن خِمَيط على وزن ِمفعل تدل على ا�شم االآلة مثل ِمع�شَ

ال تقويل: )َمطبعة بفتح امليم( على وزن َمفعلة، لكن قويل: )ِمطبعة( 
بك�شر امليم مبعنى اآلة الطباعة.

 الأنها تدل على ا�شم املكان الذي تطبع فيه الكتب. 

ال تقويل: )عن كثب(، لكن قويل: )ِمن َكَثب( اأي من ُقرب. 

 .) (، لكن قويل: )من َثمَّ ال تقويل: )من ُثمنّ

ال تقويل: )ُمَدَراء(، لكن قويل: )مديرون(. 

اأنه جمع )مدير(؛   ي�شيع ا�شتخدام هذا اجلمع على االأل�شنة على 
اأمراء...اإلخ.  اأنه مثل جمع �شفري على �شفراء، ووزير وزراء، واأمري  ا  ظنًّ
و�شتان بني اال�شتعمالني؛ فمادة وزير و�شفري واأمري هي: وزر، �شفر، اأمر، 
الفعل من )مدير(  اأن  لبناء �شيغة فعيل. على حني  والياء فيها  الثالثي 

رباعي وهو اأدار. 
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ال تقويل: )مربوك(، لكن قويل: )مبارك(.
ا ما وتباركي له فالفعل الرباعي بارك   اإذا اأردت اأن تهنئي �شخ�شً
تعاىل:  قوله  ومنه  بالربكة،  الدعوة  مبعنى  مبارك  فهو  مباركة   يبارك 
زب گ گ گ گ ڳ رب )مرمي: 31(. واأما الفعل الثالثي برك 
فاختاري  ا�شتناخ؛  اإذا  بروًكا  البعري  برك  فتقولني  مربوك  بروًكا  يربك 
اأو مربوك  منها ما �شئت لت�شتعمليها يف التهنئة، مبارك اأي الربكة لك، 

بروك البعري. 
ال تقويل: )ت�ُمنح اجلوائز للفائزين(، لكن قويل: )مُينح الفائزون(.
 ويقع مثل هذا الغلط يف الفعل منح، فيقولون مثاًل: ت�ُمنح اجلوائز 
للفائزين، ويقولون ُيطعم اخلادم فوق ما مُينح له من اأجر. والفعل )منح( 
الالم  ومن اخلطاأ دخول  بنف�شه،  مفعولني  اإىل  ى  يتعدنّ )اأعطى(  كالفعل 
غ؛ فال�شواب اأن يقال مُينح الفائزون جوائز،  على اأحد مفعوليه بال م�شونّ

وُيطعم اخلادم فوق ما مُينحه من اأجر. 
ال تقويل: )م�شاكل ومعاجم(، لكن قويل: )م�شكالت ومعجمات(.

ي�شكل فهو م�شكل على وزن مفعل؛ والأن  اأ�شكل  الرباعي  الأنها من   
مفعل ال جتمع على مفاعل. 

ال تقويل: )متوؤامر(، لكن قويل: )فالن موؤامر(.
 الأن حق الواحد املفاعلة، اأي املوؤامرة، كما تقول: حارب فهو حمارب، 
وال تقول: متحارب؛ واإذا قلِت: تاآمرا، وتاآمروا قلِت: هما متاآمران، وهم 

متاآمرون.
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 - يف )حرف النون(:

ال تقويل: )االإمام الِن�شائي بالك�شرة(، لكن قويل: )االإمام الَن�شائي( 
بالفتحة، ن�شبة اإىل مدينة َن�شا. 

ال تقويل: )بالنوايا(، لكن قويل: )اهلل اأعلم بالنيات(.

 الأن نية جمعها نيات وال جتمع بالنوايا، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا االأعمال 
بالنيات«. 

ال تقويل: )ن�شائم ال�شباح اجلميلة(، لكن قويل: )ن�شمات ال�شباح 
اجلميلة(.

يف  مثلها  فعيلة  وزن  على  ن�شيمة  ومفرده  فعائل  وزن  على  ن�شائم   
ذلك مثل �شحيفة وطريقة ووديعة وجمعها �شحائف وطرائق وودائع، اأما 
جمع ن�شمة فهو َن�َشٌم اأو ن�شمات، يقول ابن منظور �شاحب ل�شان العرب: 
)ون�شيم الريح اأولها حني تقبل بلني قبل اأن ت�شتد(. ويقول يف مو�شع اآخر 

والن�شمة االإن�شان، واجلمع َن�َشٌم ون�شمات، قال االأع�شى: 

 اإذا الن�شمات نف�شن الغبارا        باأعظم منه تقى يف احل�شاب

 وقد وردت ن�شائم عند بع�س ال�شعراء املعا�شرين مثل قول اأحدهم:

 �ش�����������وف تظل دائمة       م������ن عط���رها ن�شائم 

ال تقويل: )قولك نعم يف جوابِك عن قوله تعاىل: زب ڄ ڄڄ رب 
)االأعراف: 172)؟، لكن قويل: )بلى(.
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 فال يجوز هنا نعم؛ الأنه ي�شري نفًيا ويكون املعنى على هذا )نعم 
ل�شت بربنا(! فال يجاب بنعم اإال يف التحقيق، ال النفي. والقاعدة تقول 

هنا: االإثبات )بلى( مقابل النفي. 

ف��الن عن  )ن��زل  ق��ويل:  لكن  ف��الن عن حقه(،  )تنازل  تقويل:  ال 
حقه(.

تنازل  مرة:  فيقولون  )تنازل(،  الفعل  ا�شتعمال  النوع  هذا  ومن   
فالن عن حقه، ويقولون اأخرى: تنازل فالن باحل�شور اإىل احلفلة وكان 

ح�شنا منه هذا التنازل.

 والفعل )تنازل( ال يكون اإال يف نزال املتقاتلني يف احلرب. يقال: 
واالأوىل  لقتاله،  �شاحبه  مقابلة  يف  منهما  كل  نزل  اإذا  الفار�شان  تنازل 
التنازل  اأن  على  باحل�شور.  وتف�شل فالن  نزل فالن عن حقه  يقال:  اأن 
عن البيع واحلق قد جاء يف عبارات الفقهاء وال باأ�س يف ا�شتعماله بهذه 

ال�شورة. 

ال تقويل: )راأيت نيًفا وثالثني(، لكن قويل: )راأيت ثالثني ونيًفا(.

 الأن املعلوم اأن كلمة )نيف( تعطف على العدد، ولي�س العك�س.

 - يف )حرف الواو(: 

ال تقويل: )عليكم التواجد ال�شاعة(، لكن قويل: )عليكم اأن تكونوا 
موجودين ال�شاعة(. 
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 الأن الفعل )َتواَجد( يعنى: تكلَّف الَوجد اأو املحبة اأو الفرح، وي�شتعمله 
كثريون للداللة على الوجود؛ فيقولون: على اجلميع التواجد هنا ال�شاعة.. 
هنا  موجودين  يكونوا  اأن  اجلميع  على  نقول:  اأن  وال�شواب  خطاأ،  وهذا 
ال�شاعة.. وكذا كلمة )املتواجدين( كثرية ال�شيوع، فعلينا اأن ن�شتعمل بداًل 

منها: املوجودين. 

ال تقويل: )جاء لوحده(، لكن قويل: )جاء وحده(.

ومالزمة  احلالية  على  من�شوبة  دائًما  تاأتي  "وحده"  كلمة  الأن   
لالإ�شافة.

ال تقويل: )ال يجب اأن تهمل حقوق االأ�شدقاء(، لكن قويل: )يجب 
اأال تهمل حقوق االأ�شدقاء(.

حالة  يف  )يجب(  الفعل  ي�شتعملون  اأنهم  الفا�شية  االأغ��الط  ومن   
حقوق  تهمل  اأن  يجب  ال  مثاًل:  فيقولون  �شحيح،  غري  ا�شتعمااًل  النفي 
االأ�شدقاء، وال يجب اأن تتهاون يف واجبك. ونفي الوجوب يقت�شي اجلواز، 
فكاأن ما يقال معناه: يجوز اأن تهمل حقوق االأ�شدقاء، ويجوز اأن تتهاون 

يف واجبك. وهو عك�س املعنى الذي يق�شدونه.

 وال�شحيح اأن يدخل النفي يف هذا الرتكيب على الفعل الواقع بعد 
)اأن(، فيقال: يجب اأال تهمل حقوق االأ�شدقاء.

ال تقويل: )واجهة البيت(، لكن قويل: )وجه البيت(.
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 ويقولون: واجهة البيت، يريدون جانبه الذي به الباب. والعرب مل 
ت�شتعمل هذا اللفظ بهذا املعنى، واإمنا تقول: وجه البيت؛ الأن من معاين 
الوجه م�شتقبل كل �شيء، ويف االأثر: كانت وجوه بيوت اأ�شحابه �شارعة يف 

امل�شجد، ويف ل�شان العرب: وجه البيت الذي يكون فيه بابه. 
جوابِك  اإيل  )و���ش��ل  ق��ويل:  لكن  ج��واب��ِك(،  )و�شلني  ت��ق��ويل:  ال 

فو�شلني(.
ل اأرحامه.  الأنها تعني: اأعطاين هدية اأو �شلة، ومنها: َو�شَ
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 كلمات اأجنبية 
�صائعة وم�صتعملة

اأحاديثنا  بني  االأجنبية  والكلمات  امل�شطلحات  من  العديد  تنت�شر 
وكالمنا، لالأ�شف ال�شديد.

 وهذا بالطبع راجع اإىل اأمور عدة، منها:
بهذه  واالإ�شالمية  العربية  املجتمعات  قبل  من  ال�شديد  اجلهل   -1

الكلمات الغربية التي تت�شلل اإىل لغاتهم املحلية.
2- تعاطي هذه امل�شطلحات االأجنبية والدخيلة على لغتنا العربية 

يف بع�س و�شائل االإعالم دومنا تفكري وح�شاب لعواقبها.
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الب�شائع  ب��دخ��ول  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  تدخل  �شعف   -3
الب�شائع  تلزم �شركات هذه  اأن  االأجنبية؛ حيث كان من املفرت�س عليها 

بو�شع مرادف عربي �شحيح الأ�شماء املنتجات اجلديدة.
4- �شعف عمل جمامع اللغة العربية يف تعديل وتبيني هذه الكلمات 

االأجنبية، وكذلك اإيجاد اأ�شماء عربية لها.
والدخيلة  االأجنبية  الكلمات  هذه  بخطورة  املجتمع  وعي  عدم   -5

على لغتنا العربية.
6- عدم وجود قوامي�س حديثة و�شاملة لكل ما ي�شتجد من خمرتعات 

وحماولة و�شع اأ�شماء عربية لها، مهما كان جمالها.
الغربية  للم�شطلحات  الرهيب  االنت�شار  لهذا  املوؤدية  واالأ�شباب   
كبرية وخطرية، وهو - ولالأ�شف ال�شديد - يف ازدياد، لكن املوؤمن دائًما 

يدعو للتفاوؤل، اأينما �شعر بالياأ�س اأو القنوط.
لذا.. كانت هذه الفقرة املتوا�شعة والب�شيطة يف حق لغتنا العربية، 
مبينًة ومو�شحًة للعديد من الكلمات ال�شائعة واملنت�شرة والتي ال متت للغة 

العربية باأية �شلة.
 فال بد من اغتنام منرب االإذاعة املدر�شية يف ِذكر �شيء من نقاط 

هذه الفقرة كل اأ�شبوع، وعدم التقاع�س عن ذلك مهما كانت الظروف.
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1- ال تقويل: )كمبيوتر( وقويل: )حا�شب اآيل(.

2- ال تقويل: )درزن( وقويل: )اثنا ع�شر(.

3- ال تقويل: )اأوتوبي�س اأو با�س( وقويل: )حافلة(.

4- ال تقويل: )تليفزيون( وقويل: )رائي اأو تلفاز(.

5- ال تقويل: )كوبري( وقويل: )ج�شر(.

6- ال تقويل: )اأوكي( وقويل: )نعم(.

7- ال تقويل: )ماو�س(ولكن قويل )فاأرة(.

8- ال تقويل: )ي�س( وقويل: )نعم(.

9- ال تقويل: )اأوت( وقويل: )ركلة جانبية(.

10- ال تقويل: )مايكروفون( وقويل: )مكرب �شوت(.

11- ال تقويل: )راديو( وقويل: )املذياع(.

12- ال تقويل: )ملبة( وقويل: )م�شباح(.

13- ال تقويل: )بريك( وقويل: )كوابح(.

14- ال تقويل: )كروكي( وقويل: )خمطط(.

15- ال تقويل: )�شنرت( وقويل: )مركز(.

16- ال تقويل: )كويف( وقويل: )قهوة(.
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17- ال تقويل: )بوت( وقويل: )حذاء(.

18- ال تقويل: )اأوفر( وقويل: )م�شخم �شوت(.

19- ال تقويل: )َكَفر( وقويل: )اإطار(.

20- ال تقويل: )اإ�شبري( وقويل: )عجل احتياط(.

21- ال تقويل: )االإنرتنت( وقويل: )ال�شبكة العنكبوتية(.

22- ال تقويل: )التليفون( وقويل: )الهاتف(.

23- ال تقويل: )موبايل( وقويل: )الهاتف النقال(.

24- ال تقويل: )بربلم( وقويل: )م�شكلة(.

25- ال تقويل: )د�شك( وقويل: )قر�س(.

26- ال تقويل: )فري( وقويل: )حر(.

27- ال تقويل: )ريالك�س( وقويل: )هادئ(.

28- ال تقويل: )اأنتل واأريل( وقويل: )القط هوائي(.

29- ال تقويل: )ريو�س( وقويل: )ارجع اإىل اخللف(.

30- ال تقويل: )ا�شتوب( وقويل: )قف(.

31- ال تقويل: )كوبي( وقويل: )ان�شخ(.

32- ال تقويل: )�شكرن( وقويل: )ما�شح �شوئي(.
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33- ال تقويل: )با�س بورت( وقويل: )جواز �شفر(.

34- ال تقويل: )بوردنق( وقويل: )كرت ال�شعود(. 

35- ال تقويل: )تاكت( وقويل: )تذكرة(.

36- ال تقويل: )األو( وقويل: )ال�شالم عليكم(.

37- ال تقويل: )�شكروب( وقويل: )مفك(.

38- ال تقويل: )�شاندويت�س( وقويل: )�شطرية(.

39- ال تقويل: )باغه( وقويل: )بال�شتيك(.

40- ال تقويل: )بفته( وقويل: )القما�س االأبي�س(.

41- ال تقويل: )بخت( وقويل: )احلظ(.

42- ال تقويل: )ب�شت( وقويل: )م�شلح(.

43- ال تقويل: )بوك( وقويل: )كتاب(.

44- ال تقويل: )جتوري( وقويل: )اخلزنة(.

45- ال تقويل: )تريك( وقويل: )م�شباح(.

46- ال تقويل: )توله( وقويل: )عيار للوزن(.

47- ال تقويل: )تاوه( وقويل: )مقوليا(.

48- ال تقويل: )خا�شوقة( وقويل: )ملعقة(.
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49- ال تقويل: )خي�شة( وقويل: )كي�س من القما�س(.

50- ال تقويل: )خبل( وقويل: جمنون(.

51- ال تقويل: )دروازة( وقويل: )البوابة(.

52- ال تقويل: )دري�شة( وقويل: )نافذة(.

53- ال تقويل: )د�شتة( وقويل: )حزمة(.

54- ال تقويل: )ديرم( وقويل: )�شبغة الرمان(.

55- ال تقويل: )ريغه( وقويل: )خليط املاء والطني(.

56- ال تقويل: )زوليه( وقويل: )ب�شاط(.

57- ال تقويل: )�شريه( وقويل: )رحيق ال�شكر(.

58- ال تقويل: )�شر�شف( وقويل: )غطاء النوم(.

59- ال تقويل: )ط�شت( وقويل: )اإناء الغ�شيل(.

60- ال تقويل: )طربال( وقويل: )�شراع(.

61- ال تقويل: )طرمبة( وقويل: )م�شخة(.

62- ال تقويل: )غر�شه( وقويل: )جرة(.

63- ال تقويل: )قوطي( وقويل: )علبة من ال�شفيح(.

64- ال تقويل: )قرطا�س( وقويل: )ورق(.
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65- ال تقويل: )كندرة( وقويل: )احلذاء(.

66- ال تقويل: )موتر( وقويل: )ال�شيارة(.

67- ال تقويل: )مالغ( وقويل: )لي�س له طعم(.

68- ال تقويل: )واير( وقويل: )�شلك(.

69- ال تقويل: )بلكي اأو بركي( وقويل: )ميكن اأو يحتمل اأو يتوقع(.

70- ال تقويل: )بوفيه( وقويل: )مق�شف(.

71- ال تقويل: )بويه( وقويل: )الطالء(. 

72- ال تقويل: )بنك( وقويل: )م�شرف(.

73- ال تقويل: )تاك�شي( وقويل: )�شيارة اأجرة(. 

74- ال تقويل: )ترابيزة( وقويل: )من�شدة(.

75- ال تقويل: )تلغراف( وقويل: )الربق(.

76- ال تقويل: )ترم( وقويل: )ف�شل جامعي(.

77- ال تقويل: )تكتيك( وقويل: )ا�شرتاتيجية(.

78- ال تقويل: )ثرمومرت( وقويل: )ميزان احلرارة(.

79- ال تقويل: )جاكيت( وقويل: )�شرتة اأو قمي�س(.

80- ال تقويل: )جنتل( وقويل: )لطيف(.
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81- ال تقويل: )جمرك( وقويل: )ال�شريبة(.

82- ال تقويل: )خان اأو خانة( وقويل: )املحل اأو املنزل اأو الفندق(. 

83- ال تقويل: )خو�س( وقويل: )ح�شن اأو جميل(.

84- ال تقويل: )ديكتاتور( وقويل: )طاغية اأو م�شتبد(.

اأو  ال�شلم  متكاأ  اأو  )م�شند  وق���ويل:  )دراب��زي��ن(  ت��ق��ويل:  ال   -85
الكر�شي(.

86- ال تقويل: )دوغري( وقويل: )امل�شتقيم(.

87- ال تقويل: )ديكور( وقويل: )تزيني(.

88- ال تقويل: )بلكون اأو بلكونة( وقويل: )ال�شرفة(.

ل�شقل  ي�شتخدم  ال��ورق  من  ن��وع  وه��ي  )�شنفرة(  تقويل:  ال   -89
اخل�شب واملعدن وغريها، لكن قويل )ال�شاقويل(.

تركية  كلمة  الأنها  )جماعة(؛  وق��ويل:  )ط��اب��ور(  تقويل:  ال   -90
ومعناها جماعة من الع�شكر.

91- ال تقويل: )طا�شة( وقويل: )وعاء(؛ الأنها كلمة فار�شية االأ�شل 
معناها وعاء من النحا�س ي�شتخدم لل�شرب.

)���ش��وان(،  وق���ويل:   )Granite( )ج��ران��ي��ت  ت��ق��ويل:  ال   -92
وال�شوان هو حجر ال�شوان.

93- ال تقويل: )كوافري اأو كوافريه( وقويل: )مزين اأو مزينة(.
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ِلد(.  94- ال تقويل: )دينمو( وقويل: )مَوُ
95- ال تقويل: )ديناميت( وقويل: )نا�شف(.

96- ال تقويل: )رووف( وقويل: )�شطح(.
97- ال تقويل: )ريجيم( وقويل: )حمية(.
98- ال تقويل: )روب( وقويل: )ف�شتان(.

99- ال تقويل: )روج( وقويل: )اأحمر �شفاه(.
100- ال تقويل: )رادار( وقويل: )الك�شاف اأو الرا�شد(. 

101- ال تقويل: )�شوري( وقويل: )عفًوا(.
102- ال تقويل: )�شنرتال( وقويل: )مق�شم(.
103- ال تقويل: )�شيناريو( وقويل: )حوار(.

104- ال تقويل: )�شتامبا( وقويل: )حمربة اأختام(.
105- ال تقويل: )�شتاد( وقويل: )ملعب كرة القدم(.

106- ال تقويل: )�شاليه( وقويل: )بيت ريفي اأو بحري(.
107- ال تقويل: )�شا�شي( وقويل: )هيكل(.

108- ال تقويل: )�شاكو�س( وقويل: )مطرقة(.
109- ال تقويل: )�شالون( وقويل: )غرفة جلو�س(.

110- ال تقويل: )اأوتيل( وقويل: )فندق(.
111- ال تقويل: )كريك( وقويل: )جمرفة(.
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112- ال تقويل: )كندي�شن( وقويل: )مكيف(.

113- ال تقويل: )كانون( وقويل: )موقد النار(.

114- ال تقويل: )كيبورد( وقويل: )لوحة مفاتيح(.

115- ال تقويل: )كارد( وقويل: )كرت بطاقة(.

116- ال تقويل: )كرافات( وقويل: )كرفته(.

117- ال تقويل: )كرمي( وقويل: )مرهم للب�شرة(.

118- ال تقويل: )ملبات( وقويل: )م�شابيح(.

119- ال تقويل: )ما�شورة( وقويل: )اأنبوبة(.

120- ال تقويل: )ماما( وقويل: )اأمي(.

اج( وقويل: )تدليك(. 121- ال تقويل: )م�شنّ

122- ال تقويل: )م�شج( وقويل: )ر�شالة(.

123- ال تقويل: )موتور( وقويل: )حمرك(.

124- ال تقويل: )مدام( وقويل: )�شيدة(.

125- ال تقويل: )مكينة( وقويل: )حمرك(.

126- ال تقويل: )موتو�شكل اأو �شيكل(؛ الأنها كلمة اإجنليزية، وقويل: 
)دراجة هوائية، اأو للدباب قويل دراجة نارية(.
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127- ال تقويل: )موديل( وقويل: )طراز(. 

128- ال تقويل: )ميزاب اأو مزراب( وقويل: )اأنبوب اأو قناة(.

129- ال تقويل: )مهرجان( وقويل: )احتفال(.

130- ال تقويل: )نيولوك( وقويل: )مظهر جديد(.

131- ال تقويل: )هليكوبرت( وقويل: )احلوامة(. 

132- ال تقويل: )ون�س( وقويل: )رافعة(.

133- ال تقويل: )فورم( وقويل: )منوذج(.

134- ال تقويل: )فاك�س( وقويل: )براق(.

135- ال تقويل: )فاتورة( وقويل: )قائمة ح�شاب(.

136- ال تقويل: )فهر�س( وقويل: )حمتويات الكتاب(.

137- ال تقويل: )في�س( وقويل: )مو�شل(. 

138- ال تقويل: )طماطم( وقويل: )بندورة(.

139- ال تقويل: )�شامولة( وقويل: )املحَونّي(.

140- ال تقويل: )جال�س( وقويل: )كوب(.
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جميٌل .. واأجمٌل

هذه هي فقرة )جميل واأجمل( اأ�سعها بني اأيديكن واأدعوكن اإىل الهتمام 
بها، واأدعو اهلل تعاىل اأن يكتب لها القبول. 

 تعتمد هذه الفقرة على طرح �سنة ح�سنة اأو خلق نبيل اأو ق�سية مهمة، 
والثاين  الأول فا�ساًل  يكون  للتعامل معها، بحيث  اأخذ جانبني متميزين  ثم 

اأف�سل منه، واأكمل يف التعامل. 
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 فهي من خالل هذا الأ�سلوب تدعوك اإىل الرفعة ومعايل الأمور وعدم 
القت�سار على �سيء معني فكاأنها تقول لك بكل �سراحة: ارَق اإىل �سلم املجد 

ول تقف عند بدايته. 
 وقد خل�ست عمل ودور هذه الفقرة يف ثالث نقاط، هي: 

 - غر�ض ُخلق فا�سل ون�سح ح�سن والدعوة اإليه. 
 - اقرتاح طريقة اأخرى للتعامل مع هذا اخُللق اأو هذا ال�سلوك ب�سكل 

اأكمل واأ�سمل. 
على  وحمببة  وجميلة  لطيفة  بــعــبــارة  والــرتغــيــب  واحلـــث  الــدعــوة   -  

النف�ض، وهي )جميل واأجمل(. 
 ولإلقاء هذه الفقرة عرب منرب الإذاعة املدر�سية هناك طريقتان، هما 

كالتايل:
اإلقاء هذه الفقرة تلقائًيا من ِقبل طالبة واحدة تلقيها مبا�سرة  اأوًل:   

دون اأي م�ساعدة من اإحدى زميالتها. 
 ثانًيا: اأن تلقى هذه الفقرة من ِقبل طالبتني، بحيث تتوىل كل منهما 

جزًءا من الفقرة وتكمل الطالبة الأخرى اجلزء الثاين. 
 وهكذا تتم الفقرة بهذا ال�سكل مع مراعاة الرتتيب والإعداد اجليد، وامل�سبق. 
 ولتعلم م�سرفات الإذاعات يف املدار�ض باأن مثل هذه الفقرات مهمة جًدا، 
تك�ِسبه هذه  ما  ا  اأي�سً وليعلمن  ديني وثقايف جيد ومتميز،  مــردود  لها  ا  واأي�سً
اأو  املو�سوع  اأو  الق�سية  تطرح  فهي  و�سراحة..  ومبا�سرة  و�سوح  من  الفقرة 

اخللق وتدعو اإليه مبا�سرة باأجمل العبارات واأ�سدقها. 
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النظافة

- جميل اأن حت�شر الطالبة بثياب نظيفة.. واالأجمل اأن حتافظ على 
نظافتها. 

- جميل اأن تقلمي اأظافرِك.. واالأجمل اأن تتابعيها كل اأ�شبوع. 
- جميل اأن تتو�شئي.. واالأجمل اأن حتافظي عليه كل �شالة. 

كل  عليه  حتافظي  اأن  واالأجمل  ال�شواك..  ت�شتعملي  اأن  جميل   -
و�شوء. 

التفوق الدرا�صي

- جميل اأن تذاكري درو�شِك.. واالأجمل اأن حتافظي على مراجعتها 
يومًيا. 

- جميل اأن تكوين متفوقة يف ال�شف.. واالأجمل اأن تكوين االأوىل. 
تكون جميع  اأن  واالأجمل  املدر�شي..  الواجب  اأن حت�شري  - جميل 

اإجاباتِك �شحيحة. 
- جميل اأن ترفعي من م�شتواِك الدرا�شي.. واالأجمل اأن تزيدي من 

هذا الرفع وحتافظي عليه. 
- جميل اأن ت�شتعيني باملدر�شة املنزلية.. واالأجمل اأن تعتمدي على 

نف�شِك. 
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الهاتف النقال

- جميل اأن ت�شتخدمي الهاتف النقال.. واالأجمل اأال حت�شريه معِك 
اإىل املدر�شة. 

اأن حتددي  واالأجمل  الهاتفية..  تقت�شدي يف مكاملتِك  اأن  - جميل 
مبلًغا معيًنا لفاتورتِك. 

- جميل اأن تبدئي مكاملتِك بعبارة ترحيبية.. واالأجمل اأن تبدئيها 
بتحية االإ�شالم. 

يف  ت�شتعمليه  اأن  واالأجمل  النقال..  هاتفِك  ت�شتعملي  اأن  جميل   -
الدعوة اإىل اهلل. 

الطابور ال�صباحي

اأن حت�شري  اإىل املدر�شة ن�شيطة.. واالأجمل  اأن حت�شري  - جميل 
مبكرًة. 

يف  تكوين  اأن  واالأجمل  ال�شباحي..  بالطابور  تهتمي  اأن  جميل   -
مقدمة �شفِك. 

لها  تن�شتي  اأن  واالأج��م��ل  االإذاع����ة..  اإىل  ت�شتمعي  اأن  جميل   -
وت�شتفيدي منها. 

تتبعي  اأن  واالأج��م��ل  الريا�شية..  التمارين  متار�شي  اأن  جميل   -
تعليمات معلمتِك بجٍد ون�شاط. 

اأن  واالأجمل  الطابور..  نهاية  بعد  الف�شل  اإىل  تتجهي  اأن  - جميل 
حتافظي على الهدوء. 
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الإذاعة املدر�صية

- جميل اأن حتبي االإذاعة املدر�شية.. واالأجمل اأن ت�شاركي فيها. 
- جميل اأن تطرحي اأفكاًرا جديدة يف االإذاعة املدر�شية.. واالأجمل 

اأن تو�شليها اإىل م�شرفة االإذاعة. 
اأن حتر�شي  اأن تن�شتي اإىل االإذاعة املدر�شية.. واالأجمل  - جميل 

على اأخذ الفائدة واملعلومة من براجمها. 
اأن  واالأجمل  ال�شباحية..  التمثيلية  امل�شاهد  تتابعي  اأن  جميل   -

حتر�شي على اأخذ الدرو�س والِعرب منها. 
اأن تثني  اأن حترتمي طالبات جماعة االإذاع��ة.. واالأجمل  - جميل 

عليهن وت�شجعيهن لتقدمي املزيد. 

ح�صن اخللق

- جميل اأن حتاوري زميالتك.. واالأجمل اأن حتافظي على عدم رفع 
�شوتِك عند احلوار. 

- جميل اأن ترحبي بزميالتك.. واالأجمل اأن تظهري لهن ابت�شامة 
م�شرقة. 

اأن تتعريف على مكارم االأخالق.. واالأجمل اأن تظهر على  - جميل 
اأقوالِك واأفعالِك. 

ترجي  اأن  واالأجمل  االأخ���الق..  مكارم  على  حتافظي  اأن  جميل   -
ثوابها من اهلل ال من النا�س. 
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املعلمة

- جميل اأن تن�شتي اإىل كالم معلمتِك.. واالأجمل اأن تنفذيه فوًرا. 
اأن  واالأجمل  ال��در���س..  يف  معلمتِك  �شرح  مع  تركزي  اأن  جميل   -

ت�شارِكي وتتفاعلي معها. 
- جميل اأن تناق�شي معلمتِك يف الدر�س.. واالأجمل اأن ت�شاأليها عن 

كل ما اأ�شكل عليِك يف الدر�س. 
اأن  واالأجمل  الدر�س..  اأثناء  يف  الهدوء  على  حتافظي  اأن  جميل   -

ترفعي يدِك عندما تريدين فعل �شيء. 
يبقى  اأن  واالأجمل  والتقدير..  ملعلمتِك االحرتام  تكننّي  اأن  - جميل 

هذا االحرتام خارج املدر�شة. 

املدر�صة

- جميل اأن حتبي مدر�شتِك.. واالأجمل اأن تعديها بيتك الثاين. 
- جميل اأن حتافظي على نظافة مدر�شتِك.. واالأجمل اأن تن�شحي 

كل من يحاول العبث بها. 
اأن  واالأجمل  املدر�شة..  ال�شباحي يف  الفطور  تتناويل  اأن  - جميل 

ترمي بقايا االأكل يف احلاوية. 
اأن  واالأج��م��ل  امل��در���ش��ة..  اأرج���اء  يف  بوقتِك  ت�شتمعي  اأن  جميل   -

حتافظي على جميع مرافقها. 
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اأنها  تعلمي  اأن  واالأجمل  املدر�شة..  اأهمية  ت�شت�شعري  اأن  جميل   -
الأختِك وقريبتِك من بعدِك. 

احلا�صب الآيل

- جميل اأن تعريف اأهمية احلا�شب االآيل.. واالأجمل اأن تتعريف على 
طريقة ا�شتخدامه. 

- جميل اأن تدخلي اإىل معمل احلا�شب االآيل.. واالأجمل اأن حتافظي 
على الهدوء فيه. 

- جميل اأن تتعلمي على جهاز احلا�شب االآيل يف املدر�شة.. واالأجمل 
اأال حتاويل العبث به مطلًقا. 

اأن  واالأجمل  االآيل..  احلا�شب  معلمة  ل�شرح  تن�شتي  اأن  جميل   -
تراجعي درو�شه اأواًل باأول. 

اأن  واالأج��م��ل  االآيل..  احلا�شب  يف  م��ه��ارات  تكت�شبي  اأن  جميل   -
ت�شرتكي يف دورة للحا�شب االآيل. 

املكتبة

اأن تتعريف على  اأن تذهبي اإىل مكتبة املدر�شة.. واالأجمل  - جميل 
الكتب التي حتتويها . 

- جميل اأن ت�شتعريي الكتب من املكتبة.. واالأجمل اأن ترديها �شليمة 
يف وقتها. 
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على  اأن حتر�شي  واالأجمل  املكتبة..  الكتب من  تقتني  اأن  - جميل 
قراءتها كاملة. 

- جميل اأن حتبي الكتب.. واالأجمل اأن تتعريف على مكتبات بلدِك 
العامة والتجارية. 

اأن  واالأج��م��ل  ال��ك��ت��ب..  باقتناء  زميالتك  تن�شحي  اأن  جميل   -
تخ�ش�شي جزًءا من م�شروفاتِك ل�شرائها. 

امل�صاجد
- جميل اأن حتبي امل�شاجد.. واالأجمل اأن تواظبي على ال�شالة فيها. 
- جميل اأن تذهبي اإىل امل�شاجد.. واالأجمل اأن حتافظي على جوها 

االإمياين. 
ت�شتغلي  اأن  واالأجمل  امل�شجد..  اإىل  بالذهاب  ُتَبكري  اأن  جميل   -

الوقت بقراءة القراآن. 
اأن حتافظي  واالأجمل  امل�شاجد..  اإىل  الذهاب  تعتادي  اأن  - جميل 

على نظافتها وطهارتها. 
- جميل اأن حتبي قراءة القراآن يف امل�شجد.. واالأجمل اأن ت�شجلي يف 

حلقة قراآنية يف امل�شجد. 

قراءة الكتب

- جميل اأن تتعريف على اأهمية قراءة الكتب.. واالأجمل اأن تخ�ش�شي 
جزًءا من وقتِك لقراءتها. 
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تخربي  اأن  واالأج��م��ل  الكتب..  ق��راءة  على  حتر�شي  اأن  جميل   -
زميالتِك باأهميتها. 

- جميل اأن تتابعي القراءة.. واالأجمل اأن تنوعي فيها. 
قبل  ت�شت�شريي  اأن  واالأجمل  الكتب..  ل�شراء  تذهبي  اأن  جميل   -

قراءتها. 
اأن  واالأجمل  املنزل..  يف  خا�شة  مكتبة  عندِك  تتكون  اأن  جميل   -

تخ�ش�شي جزًءا من م�شروفك ل�شرائها. 

ال�صلة

- جميل اأن تعريف اأهمية ال�شالة.. واالأجمل اأن تبادري اإليها. 
- جميل اأن حتر�شي على اأداء ال�شالة.. واالأجمل اأن تواظبي على 

الو�شوء والطهارة قبلها. 
- جميل اأن حتافظي على اأداء ال�شالة يف وقتها.. واالأجمل اأن تكون 

جماعة يف امل�شجد. 
- جميل اأن ت�شلي ال�شلوات اخلم�س جماعة يف امل�شجد.. واالأجمل 

اأن حتافظي على ال�شنن والرواتب قبلها وبعدها. 
- جميل اأن تكون ال�شالة يف قلبِك وروحِك.. واالأجمل اأن تن�شحي 

زميالتك باملحافظة عليها. 

www.alukah.net



1202

حديقة الفقرات الثقافية

الإ�صراف باملاء

- جميل اأن ت�شتعملي �شنبور املاء.. واالأجمل اأن تغلقيه بعد االنتهاء 
منه. 

- جميل اأن ت�شقي اأ�شجار احلديقة.. واالأجمل اأال تزيدي عن القدر 
املطلوب لري احلديقة. 

- جميل اأن حتافظي على النظافة واال�شتحمام.. واالأجمل اأال يكون 
هناك ا�شتهالك ب�شكل كبري. 

- جميل اأن ت�شتخدمي املاء لل�شرب والطعام.. واالأجمل اأال ت�شتعمليه 
للهو واللعب. 

- جميل اأن تن�شحي جارتك باأال ت�شرف باملاء.. واالأجمل اأن توؤمني 
اأن املاء ثروة عظيمة يجب احلفاظ عليها.

مديرة املدر�صة

قدرها  تعريف  اأن  واالأجمل  مدر�شتِك..  مديرة  تعريف  اأن  جميل   -
ومنزلتها. 

- جميل اأن حترتمي مديرة مدر�شتِك.. واالأجمل اأن تتبعي تعليماتها 
بكل اهتمام. 

- جميل اأن تعرتيف باخلطاأ.. واالأجمل اأن تعريف اأن من حق مديرتِك 
اأن توؤدبك عليه. 

اهلل  تراقبي  اأن  واالأجمل  مديرتِك..  تعليمات  تراقبي  اأن  جميل   -
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اأواًل. 
اأن  اأن تكننّي ملديرتِك االحرتام داخل املدر�شة.. واالأجمل  - جميل 

حتافظي على الود لها خارج املدر�شة. 

اللعب والرتويح

- جميل اأن ترونّحي عن نف�شِك باللعب.. واالأجمل اأن تخ�ش�شي له 
وقًتا منا�شًبا. 

من  مع  تختاري  اأن  واالأجمل  اللعب..  مكان  تختاري  اأن  جميل   -
تلعبني. 

- جميل اأن تتحم�شي.. واالأجمل اأال يتحول احلما�س اإىل �شجار اأو 
خ�شومة. 

اأال تن�شيك  اللعبة املنا�شبة لعمرِك.. واالأجمل  اأن حتددي  - جميل 
درو�شِك وواجباتِك. 

- جميل اأن تلعبي يف �شاحة املنزل.. واالأجمل اأن تبتعدي عن اللعب 
يف االأ�شياء اخلطرة. 

وكيلة املدر�صة

قدرها  تعريف  اأن  واالأجمل  مدر�شتِك..  وكيلة  تعريف  اأن  جميل   -
ومنزلتها يف املدر�شة. 

- جميل اأن ت�شتمعي اإىل تعليمات وكيلتِك يف املدر�شة.. واالأجمل اأن 
تعريف اأنها ت�شب يف م�شلحتِك. 
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اأن تعرتيف باأن من  اأن تعرتيف بارتكاب اخلطاأ.. واالأجمل  - جميل 
حق وكيلتِك معاقبتِك عليه. 

اأخًتا  اأن تعديها  اأن حترتمي وكيلتِك وتقدريها.. واالأجمل  - جميل 
كربى لِك يف املدر�شة. 

تن�شي  اأال  واالأجمل  مدر�شتِك..  لوكيلة  ال��ود  حتفظي  اأن  جميل   -
ف�شلها خارج املدر�شة.

ال�صباحة

- - جميل اأن حتبي ال�شباحة.. واالأجمل اأن تتعلمي كيف متار�شينها 
بالطريقة ال�شحيحة. 

تختاري  اأن  واالأجمل  ال�شباحة..  تعلم  على  حتر�شي  اأن  جميل   -
مدربًة ماهرًة فيها.

- جميل اأن تذهبي مع زميالتك لل�شباحة.. واالأجمل اأن تبتعدن عن 
اللعب اخلطري يف امل�شبح. 

- جميل اأن تقتني م�شبًحا.. واالأجمل اأن تبعدي عنه اإخوتِك ال�شغار. 
- جميل اأن حتر�شي على تفادي حوادث الغرق.. واالأجمل اأن تتعليم 

طرق االإ�شعافات االأولية يف اأثناء حدوثها.
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الريا�صة

على  حتر�شي  اأن  واالأجمل  الريا�شة..  اأهمية  تعريف  اأن  جميل   -
ممار�شتها. 

حتافظي  اأن  واالأجمل  امل�شي..  ريا�شة  على  حتافظي  اأن  جميل   -
عليها يومًيا. 

- جميل اأن تتعاوين مع زميالتك ملمار�شة الريا�شة.. واالأجمل اأن 
تبتعدن عن االحتكاك واالإ�شابات. 

مع  يتعار�س  اأال  واالأجمل  للريا�شة..  وقًتا  تخ�ش�شي  اأن  جميل   -
اأوقات ال�شالة. 

- جميل اأن تبدئي الريا�شة بحركات االإحماء.. واالأجمل اأن توؤجليها 
يف االأيام �شديدة الربودة. 

املر�صدة الطلبية

- جميل اأن تتعريف على مر�شدتِك الطالبية.. واالأجمل اأن تتعريف 
على حقوقها وواجباتها. 

- جميل اأن تن�شتي اإىل تعليمات مر�شدتك الطالبية.. واالأجمل اأن 
حتر�شي على عدم خمالفتها. 

حق  من  اأن��ه  تتعلمي  اأن  واالأج��م��ل  باخلطاأ..  تعرتيف  اأن  جميل   -
مر�شدتك الطالبية اأن توؤدبك عليه. 
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- جميل اأن حتاويل حل م�شكالتك املدر�شية.. واالأجمل اأن ت�شتعيني 
باملر�شدة الطالبية. 

اأن  واالأجمل  املدر�شة..  يف  الطالبية  املر�شدة  ت�شكري  اأن  جميل   -
تقدمي ال�شكر لها خارجها. 

عقوق الوالدين

لي راأ�شيهما.  - جميل اأن ت�شلمي على والديِك.. واالأجمل اأن تقبنّ
�شوتِك  تخف�شي  اأن  واالأجمل  وال��دي��ِك..  مع  تتحدثي  اأن  جميل   -

معهما. 
- جميل اأن حتافظي على بر والديِك.. واالأجمل اأن تزيدي منه عند 

الكرب. 
- جميل اأن تطيعي والديِك.. واالأجمل اأن تزيدي منه عند الكرب. 

اأغلى كنز  اأنهما  اأن تعلمي  اأن ترحمي والديِك.. واالأجمل  - جميل 
لِك يف الدنيا. 

�صلة الرحم

-  جميل اأن حتر�شي على �شلة الرحم .. واالأجمل اأن ت�شلي حتى 
من اأ�شاء اإليِك. 

- جميل اأن حتبي �شلة الرحم يف االأف��راح.. واالأجمل اأن حتر�شي 
عليها يف االأتراح. 
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االأباعد  تن�شي  اأال  واالأجمل  االأق��ارب..  رحمِك  ت�شلي  اأن  جميل   -
بالهاتف. 

- جميل اأن ت�شت�شعري اأهمية �شلة الرحم.. و االأجمل اأن توظفيها 
يف الدعوة اإىل اهلل ولو بالهداية.

الهدية

- جميل اأن تقبلي الهدية.. واالأجمل اأن تكوين اأنِت املُهِدية. 
هذه  على  حتافظي  اأن  واالأج��م��ل  �شديقاتك..  حتبي  اأن  جميل   -

العالقة بالهدية. 
اأجرها  اأن حتت�شبي  اأن تنتقي الهدية املنا�شبة.. واالأجمل  - جميل 

عند اهلل. 
- جميل اأن تعتذري ممن اأ�شاأِت اإليه.. واالأجمل اأن تقدمي له هدية. 
اأن  واالأجمل  اإليه..  باالإهداء  اإليِك  اأهدى  من  تكافئي  اأن  جميل   -

ت�شعريه باملودة واملحبة. 

الكلم

- جميل اأن تتجاذبي مع زميالتك اأطراف احلديث.. واالأجمل اأن 
جتتننب الغيبة والنميمة. 

- جميل اأن تتحدثي ما يحلو لِك.. واالأجمل اأن تعطي املجال لغريِك. 
- جميل اأن تتنوع االأحاديث والق�ش�س.. واالأجمل اأال تخلو من ذكر 

اهلل. 
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- جميل اأن تبيني وجهة نظرِك.. واالأجمل اأن حترتمي وجهة النظر 
االأخرى. 

- جميل اأن يكون هناك مكان منا�شب للحديث.. واالأجمل اأن يكون 
هناك وقت خم�ش�س له. 

الأ�صنان

تواظبي  اأن  واالأجمل  اأ�شنانِك..  نظافة  على  حتافظي  اأن  جميل   -
على ا�شتعمال الفر�شاة واملعجون. 

- جميل اأن مت�شغي الطعام جيًدا باأ�شنانِك.. واالأجمل اأن تتجنبي 
فتح العلب املعدنية باأ�شنانِك.

- جميل اأن تذهبي اإىل طبيبة االأ�شنان.. واالأجمل اأن تتبعي تعليماتها. 
- جميل اأن تتعريف على فوائد ال�شواك.. واالأجمل اأن ت�شتخدميه يف 

كل وقت. 
على  تعملي  اأن  واالأجمل  االأ�شنان..  ت�شو�س  تكافحي  اأن  جميل   -

الوقاية منه قبل وقوعه. 

الأكل

- جميل اأن تاأكلي ما حتبني.. واالأجمل اأن تنظمي االأكل على فرتات. 
- جميل اأن ت�شبعي من الطعام.. واالأجمل اأال تن�شي اإخوانك الفقراء. 
التبذير  تتجنبي  اأن  واالأج��م��ل  تاأكلني..  ما  تختاري  اأن  جميل   -

واالإ�شراف. 
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- جميل اأن حتر�شي على نظافة اأكلِك.. واالأجمل اأن حتر�شي على 
غ�شله قبل االأكل. 

لياأكل  غريِك  تدعي  اأن  واالأجمل  طعامِك..  حت�شري  اأن  جميل   -
معِك. 

القراآن الكرمي

- جميل اأن حتبي القراآن.. واالأجمل اأن جتعليه د�شتورِك ودليلِك. 
على  اأن حتر�شي  واالأج��م��ل  ال��ك��رمي..  ال��ق��راآن  تقرئي  اأن  - جميل 

قراءته يومًيا. 
- جميل اأن حتافظي على نظافة امل�شحف.. واالأجمل اأال مت�شيه اإال 

واأنِت طاهرة. 
- جميل اأن تخ�ش�شي ورًدا من القراآن لتقرئيه يومًيا.. واالأجمل اأن 

حتر�شي على جتويده وترتيله وتدبره. 
بحلقة  تلتحقي  اأن  واالأجمل  القراآن..  اأحكام  تتعلمي  اأن  جميل   -

لتحفيظ القراآن الكرمي. 

الكرم

- جميل اأن حتافظي على مالِك.. واالأجمل اأال تكوين بخيلة به. 
تن�شي  اأالنّ  واالأجمل  باملال..  الت�شرف  كيفية  تتعلمي  اأن  جميل   -

ال�شدقة على الفقري اأو املحتاج.

www.alukah.net
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- جميل اأن تكرمي �شيفتِك.. واالأجمل اأال ترهقي نف�شِك بالديون 
والتكاليف. 

بجاهِك  ا  اأي�شً تبخلي  اأال  واالأجمل  مبالِك..  تتكرمي  اأن  جميل   -
و�شفاعتِك. 

- جميل اأن ميدحِك النا�س على كرمِك.. واالأجمل اأن ترجي الثناء 
واملدح واالأجر من اهلل. 

الغيبة والنميمة

- - جميل اأن تكرهي الغيبة.. واالأجمل اأن تذكري من اغتبِته باخلري 
والثناء. 

اأن  واالأجمل  املجال�س..  يف  ي  وُتنمنّ تغتابي  اأال  حتبي  اأن  جميل   -  -
حتبي الأختك ما حتبني لنف�شِك. 

- - جميل اأن تنكري على من ميار�س الغيبة والنميمة.. واالأجمل اأن 
حتذريه من عواقبهما الدينية والدنيوية. 

- جميل اأال ت�شدقي املغتاب والنمام.. واالأجمل اأن تغريي حديثهما 
اإىل الكالم الطيب واحل�شن. 

امل�صاحمة

- جميل اأال تغ�شبي ممن اأ�شاء اإليك.. واالأجمل اأن تعفي عنه. 
العفو  اأن  واالأجمل  اأن ت�شربي على حقِك ممن ظلمِك..  - جميل 

عند املقدرة. 
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- جميل اأن ت�شفحي عمن اأ�شاء اإليِك.. واالأجمل اأن ترجي االأجر 
من اهلل. 

- جميل اأن حتبي امل�شاحمة.. واالأجمل اأن تكون �شعاًرا لِك يف جميع 
تعامالتِك. 

- جميل اأن تكوين قدوة يف امل�شاحمة.. واالأجمل اأن تدعي اإليها. 

امل�صاجرات

- جميل اأال حتبي امل�شاجرات.. واالأجمل اأن تبتعدي عن اأ�شبابها. 
اإىل  تنقلب  اأن  واالأجمل  باالإ�شالح..  امل�شاجرة  اأن حتتوي  - جميل 

مودة واحرتام. 
من  تختاري  اأن  واالأجمل  لالإ�شالح..  طرًفا  ت�شتدعي  اأن  جميل   -

ي�شلح. 
- جميل اأن تتحملي حتى ال ت�شل االأمور اإىل حد ال�شجار.. واالأجمل 

اأن تكون عادة لِك. 
اأن  واالأجمل  ال�شجار..  بالبعد عن  زميالتك  تن�شحي  اأن  - جميل 

تف�شلي بينهن يف حالة حدوثها. 

الأذكار

- جميل اأن تتعريف على اأهمية االأذكار.. واالأجمل اأن حتر�شي على 
حفظها. 

- جميل اأن تقتني كتب االأذكار.. واالأجمل اأال يفرت ل�شانِك عن ِذكر 
اهلل. 

www.alukah.net
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- جميل اأن تقرئي االأذكار.. واالأجمل اأن حتافظي عليها يف ال�شباح 
وامل�شاء. 

- جميل اأن حتافظي على اأذكار قبل النوم.. واالأجمل اأن حتافظي 
على جميع االأذكار يف كل اأحوالِك واأمورِك. 

واالأوراد..  االأذك��ار  على  املواظبة  عند  بلذة  ت�شعري  اأن  جميل   -
واالأجمل اأن تو�شي غريِك باملواظبة عليها. 

ال�صديقة

- جميل اأن تعريف اأهمية ال�شداقة.. واالأجمل اأن تختاري ال�شديقة 
املنا�شبة. 

- جميل اأن ت�شاركي مع زميلتِك يف اللعب.. واالأجمل اأن تتعاونا على 
اخلري والرب. 

- جميل اأن تبتعدي عن �شاحبة ال�شوء.. واالأجمل اأن حتذري منها. 
- جميل اأن جتاملي زميلتك.. واالأجمل اأال تكون هذه املجاملة على 

ح�شاب الدين واالأخالق. 
م�شاعر  تبقى  اأن  واالأجمل  �شديقاتك..  مع  تتوا�شلي  اأن  جميل   -

االأخوة م�شتعلة وم�شيئة يف اهلل. 

الدعاء

- جميل اأن تعريف اأهمية الدعاء.. واالأجمل اأن تكرثي منه. 
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- جميل اأن تدعي لنف�شك.. واالأجمل اأال تن�شي اإخوانك يف م�شارق 
االأر�س ومغاربها. 

- جميل اأن تختاري االأوقات املنا�شبة.. واالأجمل اأن تختاري املكان 
املنا�شب للدعاء. 

- جميل اأال ت�شتعجلي اإجابة الدعاء.. واالأجمل اأن توقني باالإجابة 
ولو بعد حني. 

قلبِك  ع�شر  حتاويل  اأن  واالأجمل  بالدعاء..  تخ�شعي  اأن  جميل   -
واإدرار دموعِك واأنِت اأمام رب ال�شماوات واالأر�س. 

فري�صة احلج

اإىل  تبادري  اأن  واالأجمل  احل��ج..  ركن  بعظمة  توؤمني  اأن  جميل   -
اأدائه فور بلوغِك. 

- جميل اأن تنوي الذهاب اإىل احلج.. واالأجمل اأن تتفقهي يف م�شائل 
احلج قبل الذهاب. 

حتزمي  اأن  واالأجمل  للحج..  ال�شفر  حقائب  حتزمي  اأن  جميل   -
حقائب التوبة وتعلني البدء من جديد. 

ت�شتمري  اأن  واالأجمل  اأثناء احلج..  الذنب يف  تقطعي  اأن  - جميل 
على ذلك بعد احلج. 

تختاري  اأن  واالأجمل  للحج..  رفقة  معِك  ت�شطحبي  اأن  جميل   -
الرفقة ال�شاحلة. 
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1214

حديقة الفقرات الثقافية

جوال الكامريا

- جميل اأن حتذر الطالبة زميالتها من خطر جواالت الكامريا.. 
واالأجمل اأال تقتنيه مطلًقا. 

اأن  واالأجمل  الت�شوير..  من  نف�شها  على  الفتاة  اأن حتذر  - جميل 
حتر�س على ذلك يف االأعرا�س واحلفالت. 

- جميل اأن ت�شتعمل الفتاة اجلوال الذي لي�س به كامريا.. واالأجمل 
اأن حتاول اال�شتغناء عنه. 

اأن  اأن تتوكل الفتاة على ربها يف حفظ نف�شها.. واالأجمل  - جميل 
تفعل االأ�شباب مع التوكل. 

- جميل اأن تنكر الطالبة من ت�شور زميالتها بجوال الكامريا دون 
علمهن.. واالأجمل اأن تبلغ عليها اإدارة املدر�شة. 

الأ�صواق

- جميل اأن تذهب الفتاة لالأ�شواق ل�شراء ما حتتاج اإليه.. واالأجمل 
اأال تكرث من ذلك. 

اأن ت�شطحب  الفتاة ما تريد �شراءه.. واالأجمل  اأن حتدد  - جميل 
اأحد حمارمها البالغني. 

اأن ت�شتاأذن الفتاة من والديها قبل الذهاب اإىل ال�شوق..  - جميل 
واالأجمل اأال ترهق والديها بطلب املبالغ الطائلة لل�شراء. 
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اأال  واالأجمل  بنف�شها..  اإليه  حتتاج  ما  الفتاة  ت�شرتي  اأن  جميل   -
تن�شى ما يحتاج اإليه اإخوتها ال�شغار. 

االأ�شواق..  اإىل  الذهاب  قبل  بلبا�شها  الفتاة  حتت�شم  اأن  جميل   -
واالأجمل اأن ترتدي العباءة ال�شاترة وتبتعد عن العطر. 

التعامل مع الأخريات

- جميل اأن تغار الفتاة على نف�شها.. واالأجمل اأال تتحدث مع الرجل 
االأجنبي عنها اإال عند ال�شرورة. 

الرجل  مع  احلديث  عند  �شوتها  من  الفتاة  تخف�س  اأن  جميل   -
االأجنبي عنها.. واالأجمل تقليل احلديث معه. 

- جميل اأن تعلم الفتاة اأن ترقيق وتنعيم ال�شوت مع الرجل االأجنبي 
عنها خطر عليها وفتنة له.. واالأجمل اأن تبتعد عن ذلك. 

- جميل اأن جتيب الفتاة عن اأ�شئلة الطبيبة وغريها عند ال�شرورة.. 
واالأجمل اأال تتحول هذه االأ�شئلة اإىل �شحكات وكالم جانبي. 

ورمبا  عنها  غريب  االأجنبي  الرجل  اأن  الفتاة  تعرف  اأن  جميل   -
يطمع بها.. واالأجمل اأن تبلغ الفتاة والديها وحمارمها عن اأي خطاأ يرتكبه 

االأجنبي يف حقها. 

املعاك�صات

تبتعد  اأن  واالأجمل  املعاك�شات..  الفتاة م�شتنقع  اأن تعرف  - جميل 
عن هذا الطريق املهلك املظلم. 
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- جميل اأن تثق الفتاة بربها.. ثم نف�شها.. واالأجمل اأال تغرت بهذه 
الثقة يف االجنراف خلف �شتار املعاك�شات. 

- جميل اأن ت�شتعمل الفتاة اجلوال عند ال�شرورة.. واالأجمل اأن تبلغ 
والديها وحمارمها عن اأية معاك�شة قد ترد اإليها. 

ر الطالبة زميالتها من خطر املعاك�شات ونهايتها  - جميل اأن حتذنّ
االأليمة.. واالأجمل اأن تهدي اإليهن كتاًبا واأ�شرطة لبيان خطرها و�شررها. 
�شرك  يف  الوقوع  يف  اأخ��ط��اأت  باأنها  الطالبة  تعرتف  اأن  جميل   -
فاهلل خري  اهلل؛  اإىل  وتتوب  فوًرا  منه  تن�شحب  اأن  واالأجمل  املعاك�شات.. 

حافٍظا وهو اأرحم الراحمني.
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م�صابقـات خمتلفة

طعمها  عامة  ب�سفة  اجلمهور  ت�ستهدف  التي  والــربامــج  للم�سابقات 
جًوا  فرت�سم  بــدلــوه،  ويدلو  فيها  ي�سارك  فالكل  الفريدة؛  ونكهتها  املميز، 
ثرية  ومعلومات  بابت�سامات،  يتوج  والألفة،  الجتماع  من  وحًظا  املــرح،  من 
لكل من �سارك، وبقدر اجتهاد كل م�سارك، وقدراته تكون ا�ستفادته من هذه 

امل�سابقات.
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لذا.. على الإذاعة ال�سباحية األ تقف موقف املتفرج، بل عليها اأن تاأخذ 
بالن�سيب الوافر من هذه امل�سابقات من خالل منربها ال�سداح كل �سباح.

منها  عــدة،  متنوعة  م�سابقات  لكن  جمعت  املجال  هــذا  يف  وللم�ساهمة 
الأدبية، وهكذا نوعت  الثقافية، ومنها  الإ�سالمية، ومنها الجتماعية، ومنها 

امل�سابقات؛ لثالثة اأ�سباب رئي�سة، هي:
اأوًل: جذب اأكرب عدد ممكن من الطالبات للم�ساركة يف هذه امل�سابقات.

ثانًيا: تختلف الطالبات يف ميولهن ورغباتهن، فمن متيل اإىل الثقافة 
قد ل متيل اإىل التاريخ، ومن متيل اإىل العلوم قد ل متيل اإىل اجلغرافيا؛ لذا 

نوعت امل�سابقات، حتى جتد كل طالبة ما ينا�سبها، وترغب فيه.
ثالًثا: اكت�ساف املواهب والقدرات، وا�ستخراج الطاقات الكامنة؛ فهناك 
العديد من الطالبات لديهن الرغبة واحلما�ض للمبادرة والإقدام وما ينق�سهن 
الطالبات  لتزويد  امل�سابقات حمطة  تعد هذه  لذا  والتوجيه؛  الت�سجيع  �سوى 

باملعلومات والتوجيهات، ومتابعة النتائج والأعمال.
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اأوًل: م�صابقة الر�صالة الذهبية:
يتم االإِعالن عن امل�شابقة بالطريقة التالية:

اكتبي ر�شالة فيها توجيه واإِر�شاد الإحدى هوؤالء:
1- عاقة لوالديها.

2- حمبات االأغاين.
3- منتك�شة.

4- متربجة.. ونحوها من الر�شائل.
 )15( عن  تقل  واأال  �شطًرا   )20( الر�شالة  تتجاوز  اأال  يجب   •

�شطًرا، اأو ح�شب اأعمار املت�شابقات وم�شتوياتهن.
ُت�شلم  ثم  فائزة،  ذهبية  ر�شائل  ثالث  عن  ذلك  بعد  ُيعلن  • ثم 

اجلوائز ل�شاحباتها ويكرم الباقيات.
املت�شابقة: على  امل�شابقة  هذه  فوائد  • من 

1- تك�شبها مهارة جتميع املعلومات و�شياغتها ب�شكل مرتب.
2- تدفعها ملنا�شحة �شاحبات املنكرات عرب الر�شالة، وا�شتخدامها 

كو�شيلة دعوية.
عليها  جديدة  كتب  مع  وتتعامل  اأك��رث،  تطلع  املت�شابقة  جتعل   -3

للح�شول على املعلومات الالزمة.
تن�شح  التي  املع�شية  يف  واقعة  كانت  اإذا  للمت�شابقة  موعظة   -4

�شاحبتها باالإِقالع عنها من خالل الر�شالة.
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ثانًيا: م�صابقة التف�صري:
هذه الفكرة تواكب م�شابقات القراآن الكرمي..

مثال: اإذا كنِت قد طرحِت عن قريب م�شابقة حفظ �شورة )امللك(؛ 
فاإِن م�شابقة التف�شري التي �شتطرحينها �شتكون حول ال�شورة نف�شها؛ حتى 
جتمع املت�شابقة بني احلفظ والفهم؛ فالعمل ال ياأتي اإاِل بعد الفهم ولي�س 

باحلفظ وحده.
فوائد امل�سابقة:

1- م�شاعدة املت�شابقة على فهم القراآن الكرمي.
2- فهمها للقراآن �شيتولد منه العمل ال�شالح - باإِذن اهلل-.

كتب  من  بيوتهن  تخلو  الالتي  امل�شلمات  اأخ��وات��ك  �شتدفعني   -3
التفا�شري اإِىل اقتنائها.

4- هذه امل�شابقة طريق للتعرف على كتب التفا�شري املتنوعة وكيفية 
للم�شلمني  العلم  كتب  تقريب  يف  مرحة  طريقة  هي  اإًذا،  معها.  التعامل 

وتقريبهم منها.
5- اإِن املت�شابقة وهي تبحث عن اجلواب يف كتاب التف�شري قد يلفت 
ويتح�شن  ِاطالعها  فيت�شع  قراءتها  فتندمج يف  اأُخر  اآيات  تف�شري  نظرها 

فهمها لكالم ربها فرُيى اأثر ذلك عليها ولو بعد حني.

ثالًثا: م�صابقة التخريج:
اأ- م�سابقة تخريج اآيات القراآن الكرمي:

من  عملًيا  للمت�شابقات  االآي��ات  تخريج  طريقة  �شرح  يتم  اأن  بعد 
الكتاب الذي �شتجري فيه امل�شابقة.. يوفر لهن كتاب: )املعجم املفهر�س 

الألفاظ القراآن الكرمي(.
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ثم يوزع على املت�شابقات اأوراق قد ُكتب يف كل ورقة منها اآية خمتلفة 
عن االآية التي يف الورقة االأخرى، ويطلب من كل مت�شابقة اأن تقوم بتخريج 
االآية يف ورقتها بِذكر ا�شم ال�شورة التي وردت فيها هذه االآية، ورقمها وهل 

هي مكية اأم مدنية ورقم االآية املذكورة.
امل�شابقة  اإِجراء  باإِمكاننا  الكتاب  من  واحدة  ن�شخة  وجود  يف حال 

بو�شف الزمن، فمن ت�شتغرق وقًتا اأقل يف التخريج فهي الفائزة.
واإذا كانت اأعداد املت�شابقات كبرية باإِمكاننا تكرار امل�شابقة مرات 
عدة يف اأوقات اأخرى، ففي كل مرة يت�شابق خم�س طالبات مثاًل، وهكذا 

ح�شب الوقت وتوفر كتب التخريج.
 ب- م�سابقة تخريج الأحاديث:

املبتدئات،  املت�شابقات  على  منه  التخريج  ي�شهل  كتاب  اختيار  يتم 
مثاًل كتاب: )املعجم املفهر�س الألفاظ احلديث النبوي(.

طريقة امل�سابقة:
خمتلف  حديث  ورقة  كل  يف  ُكتب  قد  املت�شابقات  على  اأوراق  ُت��وزع 
عن احلديث املوجود يف الورقة االأخرى، ويطلب من كل مت�شابقة اأن تقوم 
بتخريج احلديث املكتوب يف ورقتها، ومن تنتِه اأواًل فهي الفائزة االأوىل، 
حُتدد  حتى  بعد  فيما  تخريجها  �شحة  من  التاأكد  مراعاة  مع  وهكذا.. 

النتائج النهائية للم�شابقة.
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فوائد امل�سابقة:
1- تتعلم املت�شابقة كيف ت�شتخدم كتب التخريج املختلفة.

ج يف التعلم من الكتاب االأ�شهل اإىِل االأ�شعب. 2- تتدرنّ
3- تتعود املت�شابقة من خالل تكرار ا�شرتاكها يف م�شابقات التخريج 

على ال�شرعة يف التخريج.
مكتبتها  يف  التخريج  كتب  اقتناء  على  لها  حافًزا  ذلك  يكون   -4

اخلا�شة؛ الأنها عرفت كيف تتعامل معها وت�شتفيد منها.

رابًعا: م�صابقة التلخي�س:
�شفحات  ع��دد  حتديد  مع  مفيد،  كتيب  اأو  نافع  �شريط  يف  تكون 

امللخ�س املطلوب؛ حتى ت�شهل عملية الفرز واختيار الفائزات.
املمتعة،  امل�شابقة  بِك يف هذه  و�شهاًل  اأهاًل  اأختي يف اهلل...  مثال: 
ال�شهوات(  مع  )�شراع  كتاب  بتلخي�س  تقومي  اأن  عزيزتي  يا  املطلوب 
لِك  لل�شيخ: )حممد املنجد( يف ثالث ورقات فقط مقا�س )...( نتمنى 

العلم النافع والعمل ال�شالح، و�شكًرا لِك. 

خام�ًصا: امل�صابقات املو�صمية:
مو�شوعها حول  يدور  الفا�شلة،  املوا�شم  م�شابقات يف  بعمل  قومي 

املو�شم نف�شه؛ للتعرف عليه وعلى اأحكامه وف�شله.
 مثال: رم�شان، احلج، االأعياد.
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�صاد�ًصا: م�صابقة اخلطابة:
هي م�شابقة يتم فيها تر�شيح اأربع مت�شابقات الإِلقاء كلمة ارجتالية 
فقط،  دقيقة   )15( املت�شابقة  كلمة  تتجاوز  ال  بحيث  زميالتهن،  على 
)خطيبة  لقب  ت�شتحق  التي  املت�شابقة  باختيار  التحكيم  جلنة  تقوم  ثم 

املدر�شة( ويتم تكرمي االأخريات.
 فوائد امل�سابقة العائدة على املت�سابقة:

1- القدرة على مواجهة اجلمهور والتعود على ذلك دون خوف اأو 
تردد.

2- طالقة الل�شان وو�شوح البيان.
3- اكت�شاب مهارة االإلقاء.

4- طلب العلم ال�شرعي من خالل حت�شري الكلمة املراد اإلقاوؤها يف 
امل�شابقة.

5- خطوة اأوىل يف طريق الدعوة اإىل اهلل قد ت�شتمر - باإِذن اهلل.

�صابًعا: م�صابقة املطويات:
يوزع على املنازل التي يف احلي ع�شر مطويات لكل منزل، مرفق بها 

ع�شرة اأ�شئلة، اإجابتها موجودة يف املطويات التي مت توزيعها.
 ومن االأمثلة للمطويات التي توزع واالأ�شئلة التي تطرح ما يلي:

- مطوية "حكم ال�شحرة والكهنة".
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مع  والعرافني  والكهنة  ال�شحرة  اإِىل  الذهاب  حكم  ما  ال�شوؤال: 
الدليل؟

- مطوية "حكم تارك ال�شالة".
ال�شوؤال: ما حكم تارك ال�شالة، واذكري دلياًل من الكتاب وال�شنة 

وما يرتتب على ذلك من اأحكام دنيوية واأخروية؟
- مطوية "الو�شائل املفيدة للحياة ال�شعيدة".

متعددة،  اأ�شباب  همومه  وزوال  و���ش��روره  القلب  لراحة  ال�شوؤال: 
اذكري خم�شة منها؟

- مطوية "الغرية على االأعرا�س".
احلياء،  ذه��اب  يف  كبري  دور  الف�شائية  القنوات  لبع�س  ال�شوؤال: 
و�شياع املروءة وغياب الغرية على االأعرا�س مبا تبثه من �شموم، فبماذا 

تن�شحني جتاه ذلك؟
اإن لهذه الطريقة من امل�شابقات مزايا عدة، منها:

1- حث امل�شلمني على قراءة املطويات التي توزع عليهم والعمل مبا 
فيها.

2- اأن قراءة املطويات ونقل االإجابة منها حتقق فوائد تربوية دعوية 
بطريقة مبا�شرة وغري مبا�شرة.

وبالتايل  اال�شرتاك  على  ي�شجع  االأ�شئلة  عن  االإجابة  �شهولة   -3
االطالع والفائدة.

4- دعم العمل ال�شالح بدعم دور الن�شر التي ت�شدر تلك املطويات، 
وذلك ب�شراء كميات منها.
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5- التعرف على اأحكام واآداب االإِ�شالم بطريقة �شهلة مي�شرة. 
عموًما امل�شابقة يف فكرتها قابلة للتعديل والزيادة والنق�شان، وهي 
ا للم�شلني يف امل�شاجد وباالإمكان تكرارها �شهرًيا اأو ح�شب  منا�شبة اأي�شً

الظروف.

ثامًنا: م�صابقة كي�س املفاجاآت:
هو عبارة عن كي�س كبري نوًعا ما، ال ُيرى ما بداخله، ت�شعني فيه 

اأ�شياء متنوعة.
متربجة،  عباءة  بنطااًل،  �شابونة،  ح�شرات،  مبيد  �شاعة،  مثال: 

كامريا، قلًما، علبة �شبغة �شوداء لل�شعر، منقا�ًشا لنتف احلواجب.
تنظر  اأن  دون  الكي�س  يف  يدها  تدخل  اأن  الطالبة  من  تطلبني  ثم 

داخله، ثم تقوم بالتعليق على ال�شيء الذي خرج يف يدها.
لباقي  تقدمي  اأن  على  اجلائزة،  لها  تكون  تعليق  اأح�شن  و�شاحبة 

امل�شاركات جوائز تر�شيهن.
كي�س  يف  املوجودة  االأ�شياء  بع�س  على  املنا�شبة  للتعليقات  اأمثلة: 

املفاجاآت:
اإذا ظهرت ال�شابونة:

التعليق: من املعلوم اأن ال�شابون ي�شتخدم لنظافة االأبدان واملالب�س، 
فما اأحوجنا ملا ننظف به قلوبنا واأعمالنا من الرياء، ولعل نظافتها تكون 

باالإخال�س.
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اإذا ظهر مبيد ح�شري:
التعليق: قد تكون املواد الكيماوية نعمة يف التخل�س من احل�شرات، 

لكنها تتحول اإىل نقمة عندما ي�شتعملها االإن�شان ليتخل�س من االإن�شان!
ويف حالة ظهور الفلفل احلار:

لكن  الطعام،  مع  احل��ار  الفلفل  اأك��ل  النا�س  بع�س  يحب  التعليق: 
الل�شان يظل عاجًزا عن حتمل حرارة كميات كبرية منه.

فاإذا كان ل�شانك يا اأخي ال يتحمل حرارة طعام ت�شتهيه يف الدنيا؛ 
فكيف �شيتحمل حرارة عذاب الغيبة والكذب يوم القيامة، وكيف يتحمل 
حرارة ماء احلميم الذي بلغ الغاية يف �شدة الغليان واحلرارة؟.. ن�شاأل 

اهلل العافية.
اأختي يف اهلل... هذه بع�س االأمثلة لالأمور التي ينبغي لفت االنتباه 
اأما يف حالة عدم  التعليق على حمتويات كي�س املفاجاآت،  اأثناء  اإِليها يف 
البداية  يف  اأنِت  تقومي  اأن  فحبذا  للحا�شرين  املطلوبة  امل�شاركة  ات�شاح 
احلا�شرات  عند  يكون  حتى  الكي�س  من  تخرجينه  �شيء  على  بالتعليق 

ت�شور عن طريقة التعليق املنا�شبة.
ثمار امل�سابقة:

تثبت  يجعلها  االنتباه  جتذب  جديدة  بطريقة  املعلومة  تو�شيل   -1
اأكرث.

ح عن النف�س. 2- االإِر�شاد بطريقة ترفيهية ي�شتجمع الن�شاط ويرونّ
بني  االإِن�شان  يربط  باأن  وذلك  العميق،  االإمي��اين  احل�س  تقوية   -3

االأ�شياء حوله وبني ر�شا اهلل - تعاىل - و�شخطه مبجرد النظر اإليها.
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تا�صًعا: م�صابقة القدرة على �صبط النف�س:
هل توؤمنني باأن قدرة االإن�شان  على التحكم يف انفعاالته وعلى �شبط 

نف�شه مقيا�س حقيقي ل�شخ�شيته؟ 
قِت النظر يف حياة اأي �شخ�س ناجح ف�شوف جتدينه قادًرا  اإذا دقَّ
على �شبط نف�شه، ب�شكل اآخر يجد البع�س يف حتكمه لنف�شه مدعاة للفخر 
والثقة، املهم اأن يكون هذا باعتدال؛ الأن املغاالة فيه خطر... واالآن اأجيبي 

عن هذه االأ�شئلة ب�شدق، ثم راجعي االإجابة واعريف نف�شِك: 
تعرفينه معرفة �شطحية: ما رد  اآذى م�شاعرِك �شخ�س  اإذا   )1( 

فعلِك؟ 
اأ- تكظمني غيظِك. 

ب- تنفجرين يف احلال. 
ج�- تهزين كتفيِك غري مبالية. 

د- تتكلمني وتنظرين. 
)2( تنتظرين �شيًئا مهًما - املفرو�س اأن ينجز خالل ن�شف �شاعة.. 

الظروف ا�شطرتِك لالنتظار �شاعتني: ما رد فعلِك؟ 
اأ- �شتحاولني اأن تن�شي. 

ب- متلمل وا�شح. 
ج�- تنفجرين بحدة. 
د- �شرب طويل موؤمل. 
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)3( اأي من هذه االأمور يزعجِك ب�شرعة؟ 
اأ- غباء ت�شرف بع�س النا�س. 

ب- تلكوؤ البع�س اأو تاأجيلهم لالأمور. 
ج�- عدم الواقعية وال�شهامة. 

د- االآخرون ب�شكل عام. 
لي اأنِك �شتتبعني نظاًما لتخفيف وزنِك.. يف النهاية ماذا  )4( تخيَّ

�شيحدث؟ 
اأ- ف�شل ذريع من البداية اإىل النهاية. 

ب- بداية جيدة، ثم ف�شل تدريجي. 
ج�- بداية �شيئة، ثم جناح. 

د- بالفعل يخف وزنِك ولكن ال تعرفني كيف؟ 
)5( اأنِت مبفردِك يف البيت ترتكبني �شيًئا �شخيًفا ولي�س من تلومينه 

هل: 
اأ- ت�شبني ب�شوت عال، ثم ترتاحني. 

ب- تظلني موؤننّبًة نف�شِك. 
، ثم تن�شيه.  ج�- تختزنني �شيقِكِ

د- ترين كل �شيء بو�شوح، لكنِك حتاولني اأن تلومي اأي اإن�شان اآخر. 
القوة  اآخر  اإن�شان  ا�شتخدم  خمفف،  وب�شكل  الآخر،  اأو  ل�شبب   )6(

جتاهِك، رد فعلِك الطبيعي �شيكون: 
اأ- اعرتا�س �شفهي فقط. 
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ب- تردين باملثل. 
ج�- تردين باأكرث مما حدث لِك. 

د- تهملني االأمر قدر اإمكانِك. 
)7( هل ترغبني يف �شماع وجهة نظر ت�شفِك باأنِك: 

اأ- غري نزيهة وغري اأمينة. 
ب- اإن�شانة جامدة دون م�شاعر. 

ج�- اإن�شانة غري متوازنة. 
د- انطوائية و�شهلة االنقياد.

عا�صًرا: م�صابقة الهدية: 
ا�شم امل�شابقة: )الهدينّة(.

هدفها: 
بث روح االألفة واملحبة بني املوؤمنني ونبذ العداء وال�شحناء.

فكرتها وطريقة تقدميها: 
1- تكون م�شابقة متنوعة الو�شائل واالأفكار وكلها تدور حول الهدينّة 

وال تخرج عنها.
العمر  فيها  يراعى  جمموعات  �شكل  على  املت�شابقات  ع  ت��وزَّ  -2

والثقافة.
الق�شة؟  وما  القراآن؟  وردت يف  الهدية: هل  اأ�شئلة عن  تطرح   -3
ويف اأي �شورة؟ ويطلب بع�س االأحاديث وال�شعر؛ وما فوائد الهدية واأثرها 
على الطرفني؟ ومواقف وجتارب مع احل�شور؟ ومتى تهدين وملاذا؟ متى 
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م الهدية؟ هل لها اأوقات ومنا�شبات؟ ما منهج الر�شول يف الهدايا؟  حترَّ
ما الفرق بني الهدايا والعطايا؟ متى حتل الهدية من الوالد للولد؟ اذكري 
�شاهًدا من ال�شنة. ما اأ�شباب الهدية؟ كل جمموعة تطرح جتربة ناجحة 

قامت بها اإحدى املت�شابقات عن الهدية وكيف كانت النتائج.
4- ميكنِك اإ�شافة اأ�شياء جتمل امل�شابقة مثل: اكت�شفي الفوارق بني 

ال�شورتني، يكون فيها �شور هدايا خمتلفة.
5- تقوم من كل جمموعة مت�شابقة تتكلم عن الهدية خالل ثالث 

دقائق، يراعى فيها جوانب اخلطبة الناجحة، وُتقيَّم على ذلك.
6- اإذا كان املكان مهياأ )كاال�شرتاحات( ميكنِك و�شع جمموعة من 
الهدايا يف اأماكن خمباأة، ثم تطلبني من املت�شابقات البحث عن الهدايا 

وهكذا...
7- واالأجمل اأن كل من جتيب تعطيها هدية وتقولني لها ميكنِك اأن 
تعطيها من حتبني من احل�شور، وبذلك تكونني عمقت الهدية يف نفو�شهن.
تهدي  بع�شهن  ترين  حينما  يقظة  على  امل�شرفة  اأختي  كوين   -8
لبع�س؛ فقد يكون ال�شبب التعلنّق فعاجلي االأمر بحكمة ولي�س مبا�شرة ولو 

بعد حني فاملهم العالج.
الأدوات امل�ساعدة للم�سابقة: 

�شريط ال�شيخ حممد املنجد )اآداب الهدينّة(.
ت�شاميم خمرجة ب�شكل جذاب.

العبارات  بع�س  وعليها  هدية  ر�شمة  فيها  كبرية  م�شممة  لوحة 
املعربة.
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احلادي ع�صر: م�صابقة املراجع :
 ا�شم امل�شابقة: )املراِج�ع(.

هدفها: 
اعتماد على  �شريع من غري  ب�شكل  الكتب  اإىل  الرجوع  اإمكانية   -1

االآخرين.
2- ربط ال�شباب بكتب العلماء املتقدمني واملعا�شرين.

3- معرفة ال�شباب باأ�شماء الكتب وموؤلفيها ويف اأي فن ُكِتب.
4- دعوة ال�شباب اإىل و�شع مكتبة - يف البيت - ولو �شغرية، فمع 

االأيام تكرب.
فكرتها وطريقة تقدميها: 

 - فقه   - حديث   - )تف�شري  خمتلفة  علوم  من  كتب  جمع  يتم   -1
عقيدة - لغة - اأدب - �شلوك - تاريخ - �شرية( كلهن اأو ما تي�شر منهن.

يزيد عدد  اأال  ويف�شل  املت�شابقات على �شكل جمموعات،  ع  ُتوزَّ  -2
ال�شن  امل�شرفة مع مراعاة  فيهن  مت�شابقات، مبا  �شت  كل جمموعة على 

والثقافة.
ال  فقط  واملتابعة  االإ�شراف  ب��دور  املجموعة  يف  امل�شرفة  تقوم   -3

امل�شاعدة الفورية اأو االإجابة عن االأ�شئلة.
قبل  املجموعات  م�شرفات  مع  امل�شابقة  ة  ُمِعدنّ جتل�س  اأن  بد  ال   -4
من  وحتذيرهن  منهن،  املطلوب  وما  والطريقة  الفكرة  وتطرح  امل�شابقة 

االإجابة اأو امل�شاعدة اإال يف اأ�شيق الظروف.
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5- تقوم امل�شرفة على املجموعة بتوزيع االأدوار على املت�شابقات يف 
اأن جتيب عنها  االإجابة عن االأ�شئلة بحيث يكون لكل مت�شابقة �شوؤال، ال 

كلها مت�شابقة واحدة فقط.
6- االأ�شئلة تكون متنوعة يف العلوم.

7- الكتب تكون يف رفوف اأو يف و�شط املجموعات.
8- كل جمموعة تاأخذ كتاًبا واحًدا، وتبحث فيه، ولي�س لها اأن تاأخذ 

اأكرث من كتاب يف وقت واحد.
وتبعد  لالإجابة  وفيه خانات  ب�شكل مرتب  االأ�شئلة  املعدة  تكتب   -9

عن االأ�شئلة الغام�شة اأو التي يحتاج اإىل بحثها اإىل وقت طويل.
املجلد،  ورقم  املرجع،  ا�شم  �شوؤال  كل  نهاية  يف  املعدة  تطلب   -10

وال�شفحة.
اأي اجلواب.  الكتاب  النقل من  اأ-  11- تق�شم املعدة الدرجة على 

ب- ا�شم الكتاب. ج- رقم املجلد. د- رقم ال�شفحة.
العلمي  امل�شتوى  يف  املتقدمات  م��ن  املت�شابقات  كانت  اإذا   -12
من  امل�شابقة  م�شتوى  رفع  فيمكن  اأعلى،  مهارات  ولديهن  والتح�شيلي 

البحث فقط اإىل البحث يف الكتب عن االأقوال والرتجيح بينها.
االإجابات  وعر�س  الت�شحيح  يف  املعدة  دور  ياأتي  النهاية  يف   -13
ال�شحيحة، وكذلك النقا�س يف �شبب الرتجيح اأو الت�شعيف؛ وهذا يعطي 

َمَلكة يف اال�شتنباط والرتجيح وفق ال�شوابط ال�شرعية.
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14- االأ�شئلة تكون من اأمهات الكتب االأ�شول يف كل علم وفن.
فيها عن  يتكلم  الكبار  العلماء  اأحد  من  مقدمة  و�شع  يف�شل   -15
ا منها، كاأن تكون زيارة له يف مكتبته،  اأهمية املراجع واقتنائها، ويذكر بع�شً

اأو ت�شجيل املقدمة عرب )الفيديو( ومن ثمََّّ عر�شها على املت�شابقات.
16- من باب التنويع يو�شع �شوؤال عن ِذكر بع�س اأمات الكتب مع 
ذكر ا�شم موؤلفيها يف كل علم وفن ثالثة اأو خم�شة على ح�شب التخ�ش�س، 

وميكن اأن يكون ذلك يف م�شابقة م�شتقلة.
الكتاب  يف  عنه  اجل��واب  يكون  �شوؤااًل  ت�شعي  ال  املعدة  اأيتها   -17
على  احر�شي  بل  لديها،  ال�شعيف  ال��راأي  ثبات  ي�شبب  مما  مرجوًحا؛ 

الراجح منها.
18- االنتقائية يف اختيار الكتب واالأ�شئلة مهم لنجاح امل�شابقة.

وجواب  �شوؤال  كل  االإجابة عن  عند  الوقت  مراعاة  بد من  ال   -19
فاح�شبي ح�شابِك.

ي�شبب  قد  مما  ال�شرعة؛  فيها  يكرث  امل�شابقات  هذه  مثل  يف   -20
متزيًقا للكتب؛ فكوين على حذر، و�شعي لِك اآلية يف التعامل مع االأخطاء.
21- ميكنِك قبل وبعد امل�شابقة زيارة مكتبة عامة، ومن ثمََّّ التعريف 
باأهم الكتب املوجودة يف ال�شاحة من قدمي اأو حديث، لتزداد لديِك الثقافة 

يف الكتب، بل ومن ثمَّ اقتناوؤها.
22- كل مدة يتم زيارة دور ومكتبات الن�شر ل�شراء الكتب.
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الثاين ع�صر: م�صابقة ال�صاعة البيولوجية: 
ا�شم امل�شابقة: )ال�شاعة البيولوجية(.

 هدفها: 
�شبط ال�شاعة الداخلية لدى االإن�شان، وبذلك ت�شاعده على معرفة 
الوقت، بل �شبطه، ومن اأهمها القدرة على اال�شتيقاظ من النوم يف الوقت 

املطلوب.
فكرتها وطريقة تقدميها: 

ثانية  الثواين  حلركات  موافقة  بالعدنّ  املت�شابقة  تقوم  اأن   -1
ثم  ثانية،   )60( اإىل  ثانية  من  تبداأ  لل�شاعة،  النظر  غري  من  بثانية، 

تقف.
ال�شاعة  الثواين يف  النظر حلركات  تتابعها احلَكمة من خالل   -2

االإلكرتونية.
مع  متوافقة  ثانية،   )60( اإىل  املت�شابقة  ت�شل  اأن  ب��د  ال   -3
و�شاعة  املت�شابقة  بني  الفرق  تنظر  قبلها  و�شلت  فاإن  احلَكمة،  �شاعة 
احلَكمة  �شاعة  وث��واين   )60( اإىل  املت�شابقة  و�شلت  مثال:  احلَكمة، 
ثانية.   )15( مبقدار  تقدم  م�شكلة  لديها  فهذه   )45( اإىل  و�شلت 
يف  و�شلت  واملت�شابقة   )60( اإىل  احلَكمة  ث��واين  و�شلت  لو  والعك�س 
مبقدار  البيولوجية  ال�شاعة  يف  تاأخر  لديها  فهذه   ،)38( اإىل  العدنّ 

وهكذا... ثانية؛   )22(
�شواء  امل�شابقة؛  تنتهي  ثانية  ال����)60(  اإىل  اأواًل  ت�شل  اأيهما   -4

املت�شابقة اأم ثواين �شاعة احلَكمة.
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الأدوات امل�ساعدة للم�سابقة: 
بالعدنّ  وذلك  بدايًة،  ال�شاعة  �شبط  على  التعود  للمت�شابقة  ميكن 
مع النظر لل�شاعة ومع تكرر العد ي�شتطيع �شبط ال�شاعة الداخلية لديه. 

واملطلوب يف امل�شابقة �شاعة اإلكرتونية يكون فيها ثواٍن.

الثالث ع�صر: م�صابقة الألغاز:
تعتمد فكرة هذه امل�شابقة على طرح االألغاز على اجلمهور، ومن ثمََّّ 

جمع االإجابات منهن.
وميكن اإعداد هذه امل�شابقة باأ�شكال خمتلفة عدة، اإما مبا�شرة واإما 

غري مبا�شرة.
يف  وحلول  )األغاز  كتاب:  من  متنوًعا  لغًزا   )92( بجمع  قمنا  وقد 

ر�شائل املحمول( ل�)مراد مبارك بن �شميدع(. 
�س1- من �شائل اإىل م�شوؤول، يخترب العقول واالآن عقلك به م�شغول؟

اللغز. 
�س2- من اأمك واأبوك ال هو اأختك وال اأخوك؟

ج� / اأنت. 
�س3- قطعة وراء جبل تلقط كل خرب؟

ج� / االأذن.
�س4- �شىء كلما ق�شرته طال؟

ج� / االأظافر.
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�س5- مغارة ومليانة حجارة؟
ج� / الفم. 

�س6- قف�س، الطري ال يعي�س فيه وال يقدر يدخله؟
ج� / القف�س ال�شدري. 

�س7- �شيء ينام عندك وياأكل اأكلك؟
ج� / يدك.

�س8- تراه باملاء وهو يف ال�شماء؟
ج� / القمر.

�س9- �شاأل القا�شي الزوجة عن ا�شمها فقالت: ا�شمي �شارة. و�شاأل 
الزوج؟، فقال: اكتبني بعدها ففهم القا�شي ا�شم الزوج.. ما ا�شم الزوج؟

ج� / هاين )اكتب "ين"، بعد "ها"(.
الربج  وبقى  احلمامتان  ط��ارت  ع��ال،  برج  فوق  حمامتان  ���س10- 

خال، فما الربج؟
ج� / االأعمى.

�س11- يحيا اأول ال�شهر وميوت اآخره؟
ج� / القمر.

�س12- يجري وال مي�شي فما هو؟
ج� / النهر.

�س13- ما ال�شيء الذي يك�شو النا�س وهو عار دون مالب�س؟
ج� / االإبرة.



1237

حديقة الفقرات الثقافية

اأمامها خم�شة ذكور، من غريها مل تنب مدينة  اأنثى ذكية  �س14- 
ومل تبحر مراكب يف البحور؟

ج� / اليد. 
�س15- �شيء يف ال�شماء ولي�س يف املاء فما هو؟ 

ج� / حرف ال�شني.
�س16- ما الباب الذي ال ميكن فتحه؟

ج� / الباب املفتوح.
�س17- بيت ال ميكن اأن ي�شكنه اأحد؟

ج� / بيت ال�ِشعر.
�س18- كلمة يبطل معناها اإذا نطقنا بها فما هي؟

ج� / ال�شمت.
�س19- ما ا�شم ال�شهر الهجري الذي اإذا حذفت اأوله هرب؟

ج� / �شفر. 
�س20- �شيء تذبحه وتبكي عليه فما هو؟

ج� / الب�شل.
�س21- ما الذي يكون بني ال�شماء واالأر�س )غري الف�شاء(؟

ج� / حرف الواو.
�س22- من اأين ي�شرب �شكان نهر النيل؟

ج� / من احلنفيات.
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�س23-من اأي �شيء ناأخذ ال�شكر؟
ج� / من ال�شكرية.

�س24- له وجهان وبه ل�شان ويدل على الزمان  فما هو؟
ج� / القمر.

�س25- ما الذي  يفعله الفالح اأول ما ي�شع رجله على اأر�شه؟
ج� / ي�شع الرجل الثانية.

�س26- �شيء ي�شبه ن�شف القمر فما هو؟
ج� / ن�شفه الثاين.

�س27- ما ال�شيء الذي كلما زاد نق�س؟
ج� / العمر.

�س28- ما ال�شيء الذي يتكلم كل لغات العامل؟
ج� / ال�شدى.

�س29- ما ال�شيء الذي ي�شري بال رجلني وال يدخل اإال باالأذنني؟
ج� / ال�شوت.

�س30- ما ال�شيء الذي ا�شمه على لونه؟
ج� / البي�شة.

�س31- ما ال�شيء الذي ينقلنا من مكان اإىل اآخر دون اأن يتحرك؟
ج� / الطريق.



1239

حديقة الفقرات الثقافية

�س32- يخرتق الزجاج  وال يك�شره، فما هو؟ 
ج� / ال�شوء.

�س33- دانية غالية يف بالد عالية، ال �شاغها �شائغ وال جاءت بها 
جارية؟

ج� / الربد.
�س34- ما ال�شيء الذي له اأ�شنان وال يع�س؟

ج� / امل�شط.
�س35- اأختان متجاورتان ال ترى اإحداهما االأخرى فما هما؟

ج� / العينان.
�س36- بنت ال�شلطان الب�شة األف ف�شتان؟

ج� / الب�شل.
�س37- من االإن�شان الذي يتمنى اأن يكون اأعور؟

ج� / االأعمى.
�س38- اأ�شاألك عن عذراء �شريفة، ت�شرب ماء وهي عفيفة، تخرق 

اجلبل وهي �شعيفة؟
ج� / الفقع.

�س39- ما اأهون املوجود واأعز املفقود؟
ج� / املاء.
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�س40- �شيء اإذا اأكلت اأوله مت، واإن اأكلت اآخره مت، واإن اأكلته كله 
ع�شت؟

ج� / �شم�شم.
�س41- اأين جتد نهًرا بال ماء؟

ج� / يف اخلريطة.
�س42- اأرجله من حطب وراأ�شه من ذهب؟

ج� / القمح.
�س43- اأوله عني واآخره يل، فما هو؟

ج� / على.
�س44- اأعمى يقود اأعمى فما هو؟

ج� / الع�شا.  
�س45- ما اجلرح الذي ال ينزف دًما؟

ج� / جرح ال�شعور.
�س46- ميت وكفنه حالوة؟

ج� / البلح.
�س47- له اأ�شابع ودون حلم اأو عظم، فما هو؟

ج� / القفاز.
�س48- مدينة خ�شراء اأنهارها حمراء، �شكانها �شود، ومفتاحها حديد؟

ج� / البطيخ.
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�س49- لها اأذنان لكنها بكماء دائًما فما هي؟
ج� / اجلرة.

�س50- اإن�شان �شريف ياأكل لقمته من اأفواه النا�س؟
ج� / طبيب االأ�شنان.

�س51- رائحته تفوح ولي�س له روح؟
ج� / الورد.

�س52- كله ثقوب ومع ذلك يحفظ املاء؟
ج� / االإ�شفنج.

�س53- ن�شفه بال�شماء ون�شفه باالأر�س؟
ج� / قمر الدين.

�س54- خا�س بك يالزمك يف النور ويفارقك بالظالم فما هو؟
ج� / الظل.

�س55- ما ال�شيء الذي يعترب غري نظيف اإذا ابي�س لونه؟
ج� / الل�شان.

�س56- ما ال�شيء الذي يكون داخل الغرفة وخارجها يف الوقت نف�شه؟
ج� / باب الغرفة. 

�س57- من املحال اأن تراه رغم اأنه اأمامك طيلة الوقت... فما هو؟
ج� / امل�شتقبل.
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�س58- ما ال�شيء الذي اأوله يف يدك واآخره يف يدي؟
ج� / حرف الياء.

�س59- ما ال�شيء الوحيد الذي ي�شتطيع اأن يراه الكفيف؟
ج� / احللم.

�س60- يوؤذن بال �شماعة ويدل على الوقت عند �شماعه؟
ج� / الديك.

�س61- يجري ليال ونهارا وال يتعب؟
ج� / النهر.

�س62- ي�شتطيع حمل قنطار وال يحمل م�شماًرا فما هو؟
ج� / البحر.

�س63- حي دفن امليت وامليت �شاد احلي؟
ج� / الفخ.

�س64- �شيء ال يفكر وال ينطق، ومع ذلك يقول احلق؟
ج� / امليزان.

�س65- ثالثة عقارب ال يع�شون، فما هي؟
ج� / عقارب ال�شاعة.

�س66- بي�شاء اللون، تاأكل األواًنا من غري اأن ت�شبع، وكثرية التحرك؟
ج� / املمحاة.
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�س67- من هو اأقوى النا�س؟
ج� / من قوي على غ�شبه.

�س68- �شيء ولي�س ب�شيء، فما هو؟
ج� / ال�شراب.

�س69- حتمله ويحملك يف نف�س الوقت، فما هو؟
ج� / احلذاء.

�س70- �شانعه يبيعه و�شاريه ال ي�شتعمله، وم�شتعمله ال يراه، فما هو؟
ج� / الكفن.

�س71- ما ال�شيء الذي اإذا اجتمع فرق؟
ج� / املق�س.

�س72- ما ال�شيء املوجود يف كل �شيء؟
ج� / اال�شم.

�س73- تراه يف الليل ثالث مرات ويف النهار مرة واحدة، فما هو؟
ج� / حرف الالم.

�س74- من الذي يرى عدوه و�شديقه بعني واحدة؟
ج� / االأعور.

�س75- لونه اأخ�شر يف االأر�س واأ�شود يف ال�شوق واأحمر يف البيت، 
فما هو؟

ج� / ال�شاي.
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�س76- تاأكل منه مع اأنه ال يوؤكل فما هو؟
ج� / ال�شحن.

�س77- يكتب وال يقراأ، فما هو؟
ج� / القلم.

�س78- اإذا غليته جتمد، فما هو؟
ج� / البي�س.

�س79- يحك اأذنه باأنفه، فما هو؟
ج� / الفيل.

�س80- قو�س بال �شهم وال وتر؟
ج� / قو�س قزح.

�س81- مطر ال يروي ع�شًبا، وال يروي �شجًرا؟ 
ج� / الندى.

�س82- �شيء لو كرث حرا�شه �ُشرق؟
ج� / ال�شر.

�س83- �شيء اأوله نور واآخره نور، فما هو؟
ج� / االإ�شالم.

�س84- �شيء خلقه اهلل ثم ا�شتعظمه؟
ج� / كيد الن�شاء.
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�س85- طري طار يف االأ�شحار لي�س له ري�س وال منقار ما هو؟ 
ج� / الوطواط.

�س86: ما نهاية اجلنة؟
ج� / ال�شالة على النبي حممد -ملسو هيلع هللا ىلص-. 

�س87: حلمه من اخلارج �شعره من الداخل، فما هو؟
ج� / االأنف. 

�س88: مل يكن موجوًدا باالأم�س وولد اليوم و�شيموت غًدا؟
ج� / اليوم. 

�س89: ترى كل �شيء ولي�س لها عيون؟
ج� / املراآة. 

�س90: ا�شمه حلو ومن ين�شب اإليه يبتعد عنه فما هو؟
ج� / مر�س ال�شكري. 

�س91: طعمه مر ومن ين�شب اإليه يفتخر بذلك فما هو؟
ج� / ال�شرب. 

�س92: من اأ�شعف النا�س؟
ج� / من �شعف عن كتمان �شره. 

�س93: هاون على هاون يف البحر تعاون؟
ج� / موج البحر. 
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�س94: ت�شرتيه باأغلى مالك وال يدخل ديارك؟
ج� / ال�شفينة. 

�س95: �شيء اإذا مل�شته �شرخ؟
ج� / اجلر�س.

�س96: ما الطائر الذي اإذا خلعنا عينه نام؟
ج� / نعام.

�س97: ما ال�شالة التي تكون بال و�شوء؟
ج� / ال�شالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

�س98: �شهر هجري اإذا حذفت و�شطه يتحول اإىل ا�شم فاكهة؟
ج� / رم�شان.

�س99: متى ياأتي يوم اجلمعة قبل يوم اخلمي�س؟
ج� / يف القامو�س.

�س100:  ما ال�شجرة التي لي�س لها ظل وال ثمار؟
ج� / �شجرة العائلة.

م�صابقة الظروف

الأدوات: 
1- اأوراق 

2- ظروف 
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 الطريقة: 
 توزع الظروف على عدد من املت�شابقات، ويو�شع على ظرف رقم 
وال تفتحها حتى تاأذن لها املقدمة، ثم تختار املقدمة رقم )5( مثاًل، ثم 
تفتحها وجتد مثاًل قراأت قراآن.. وهكذا، ويكون داخل الظروف )�شكوت 

ملدة دقيقة، جائزة ريال، اإلقاء ق�شيدة، اإلقاء �شيحة اإن�شادية، اإلخ(.

م�صابقة النقود

الأدوات: 
1- �شندوق. 

2- نقود م�شورة من فئات 200.100.10 .. اإلخ. 
3- قلمان، يف�شل اأن يكونا ذا حجم كبري. 

4- ورقتان من ذوات احلجم الكبري. 

 الطريقة:
االأول  بال�شوؤال  يبداأ  ثمَّ  ومن  جمموعتني،  مثاًل  املجموعات  توزع   
اإىل  مت�شابقة  خرجت  �شحيحة  اإجابة  اأجابت  ف��اإذا  االأوىل،  للمجموعة 
ال�شندوق لتاأخذ النقود، فاإذا راأت النقود مل حت�شب لها اجلائزة، ومن ثمَّ 
اإذا �شحبت ع�شرة اأ�شبح يف ر�شيد املجموعة ع�شرة رياالت، واإذا �شحب 
)100( اأ�شبح يف ر�شيد املجموعة )100( ريال، ومن ثمَّ ت�شاأل املجموعة 

الثانية فاإن اأجنب �شحنب مثل طريقة املجموعة االأوىل. 

www.alukah.net
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م�صابقة امليزان الأول

الأدوات: 
 - اإح�شار ميزان على االأ�شخا�س.

 الطريقة: 
 توزع املجموعات ومن ثمَّ ي�شاأل �شوؤال للمجموعة االأوىل، واإذا اأجابت 
مثاًل )60(،  وزنها  ويح�شب  امليزان  على  مت�شابقة  تقف  �شحيحة  اإجابة 
على  مت�شابقة  تقف  خاطئة  اإجابة  اأجابت  واإذا  درجة،   )60( لها  يو�شع 
امليزان ويح�شب وزنها مثاًل )40(، ويح�شم عليها )40( درجة. )ويكون 

االختبار على املجموعة كلها بحيث كل واحدة تقف مرة(.

لعبة املدن

 املكان: الغرفة ال�شيفية، املنزل، ال�شالة املغلقة، �شاحة املدر�شة.
 االأدوات: ال توجد.

 الوقت: حتى انتهاء اللعبة.
 عدد الالعبات: العبتان فاأكرث.

 طريقة اللعب:
ا.  1( جتل�س الالعبات بجانب بع�شهن بع�شً

 2( تذكر الالعبة االأوىل ا�شم مدينة مثل بريوت.
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 3(الالعبة التي تليها، تذكر ا�شم مدينة تبداأ باآخر حرف يف املدينة 
االأوىل وهنا "حرف التاء"؛ الأنها اآخر حرف يف كلمة "بريوت" مثل تون�س.

 4( الالعبة التي تليها تذكر ا�شم مدينة تبداأ بحرف ال�شني؛ الأنه 
اآخر حرف يف مدينة تون�س، وهكذا.

 5( على الالعبة اأن تذكر ا�شم املدينة قبل اأن تتم حَكمة اللعبة العد 
اإىل ع�شرة. 

 الفائزة: هي الالعبة التي ال تخطئ طيلة املباراة.

اأ�صماء الأ�صياء

 املكان: الغرفة ال�شيفية، املنزل، ال�شالة املغلقة، �شاحة املدر�شة.
 االأدوات: ال توجد.

 الوقت: )15( دقيقة.
 عدد الالعبات: )4( العبات فاأكرث.

 طريقة اللعب:
1( تق�شم الالعبات اإىل فريقني.

ثم  الهجائية،  احل��روف  اأحد  وتذكر  بينهن  اللعبة  قائدة  تقف   )2
تذكر كلمة فاكهة.

اأن تذكر ا�شم فاكهة تبداأ باحلرف  الفريق  اأي ع�شوة يف  3( على 
الذي اأعلنت عنه القائدة.

4( الالعبة التي جتيب اأواًل، حت�شل على نقطة.

www.alukah.net
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5( تغري قائدة اللعبة االأ�شياء املطلوب ذكرها من فاكهة على مدن 
اإىل جبال وهكذا، اإىل اأن ينتهي وقت اللعبة.

الفائز: الفريق الذي يح�شل على اأكرث عدد من النقاط.

متثيل املهن

 املكان: الغرفة ال�شيفية، املنزل، ال�شالة املغطاة، �شاحة املدر�شة.
 االأدوات: بطاقات مكتوب عليها اأ�شماء املهن.

 الوقت: غري حمدد.
 عدد الالعبات: )6( العبات فاأكرث.

 طريقة اللعب:
1( جتل�س امل�شرتكات يف دائرة.

2( ت�شحب كل العبة بطاقة.
3( على كل العبة اأن متثل حركة املهنة مثل: بطاقة مكتوب عليها 
)معلمة(  �شاحبتها  اأن  على  تدل  حركات  باأداء  الالعبة  تقوم  )معلمة( 

وهكذا.
الفائز: الالعبات الالئي يجدن التمثيل.
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مــواعــــظ

�سياط  ت�سمى  بل هي  النفو�ض،  ووقــع يف  القلوب،  على  تاأثري  للمواعظ 
القلوب، وهي بحق �سياط القلوب، ولكن �سياط القلوب من ماذا؟ 

و�سياط  غفلتها،  من  للقلوب  و�سياط  رقدتها،  من  للقلوب  �سياط  اإنها 
للقلوب من �سباتها العميق .

هذه هي املواعظ، اهتم بها ال�سلف ال�سالح، وع�سقها ال�ساحلون الأوائل، 
وتابعها اأهل اخلري والعلم يف كل زمان اإىل يوم املعاد.

www.alukah.net
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وكان لزاًما علينا يف من�سطنا العظيم، احلافل بالطالبات واملعلمات، كل 
يف ميدانها، اأن نوجه لهن �سيًئا من هذه املواعظ؛ علها تذّكر الغافلة، وتوقظ 
اأول  اأننا نحن يف غنى عنها، بل نحن  الغارقة، لكن ل تظني  النائمة، وحتيي 
كان من اخلري  املقابل  ويف  اإليها،  نبادر  اأن  ونحن من يجب  اإليها،  املحتاجني 
والرب اأن ننقلها اإىل اأجيالنا، بناتنا يف مدار�سهن، من خالل هذا املنرب الإعالمي 

)الإذاعة املدر�سية(، اأو غريه من املنابر الثقافية.
اأن  اأود  اأهميتها، و�سبغتها الوعظية املهمة   وحتى نحفظ لهذه الفقرة 

اأ�سع اأموًرا ونقاًطا عدة، اأمتنى اأن تتبع باإتقان عند اإلقاء هذه الفقرة:
اأوًل: تخ�سي�ض يوم واحد اأو يومني يف الأ�سبوع لهذه الفقرة فقط؛ حتى 

ل مُتل، وحتى تت�سوق الطالبات اإىل �سماعها، ويبقى تاأثريها يف نفو�سهن.
قليٍل من  عــدد  تكون يف  املــوعــظــة، بحيث  مــراعــاة ق�سر  ينبغي  ثــانــًيــا:   
ي�سهل  حتى  تزيد؛  ل  اأربعة  اأو  ثالثة  اأو  �سطرين  اأو  �سطر  مثاًل..  الأ�سطر؛ 
حفظها، واإدراك مغزاها، وحتى ل يطول الكالم ويت�ستت القلب في�سيع الهدف 

املطلوب، وهذا هو غالب مواعظ ال�سلف ال�سالح.
 ثالًثا: على من وّكلت باإلقاء هذه الفقرة من الطالبات مراعاة ثالثة 

اأ�سياء عند اإلقاء هذه الفقرة، وهي:
1- ا�ستح�سار نية العمل بهذه املوعظة قبل نقلها لالأخريات.

2- الهدوء وال�سكينة عند اإلقاء هذه الفقرة.
اإلقاء الفقرة؛ ل�سد انتباه الطالبات،  اأثناء  اأو وقفتني يف  3- عمل وقفة 

ومن ثمَّ ح�سول اأكرب قدر من التاأثري والوعظ - باإذن اهلل - .
4- ل متنع من قراءة هذه الفقرة الطالبات املق�سرات، اأو املفرطات يف 
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اأن يخ�س�ض لها من هن على قدر كبري من  الدين، لكن يف�سل  اأمــور  بع�ض 
اللتزام من الطالبات؛ حتى يح�سل هناك قبول اأكرب، فرمبا ت�ساءلت اإحدى 
الطالبات بينها وبني نف�سها..: ملاذا ل تعظ نف�سها قبل اأن تعظ غريها؟.. لذا.. 
اإلقائها من كلتا الطالبتني  اأذّكر باأنه ل مانع من  ا  اأي�سً اأحببت التنويه، لكن 
ال�ساحلة واملفرطة، فمن يدري علها تنقلب الأمور وت�سبح املفرطة من اأ�سلح 

النا�ض.
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من مواعظ ابن اجلوزي - رحمه اهلل -

1- اإخواين: الذنوب تغطي على القلوب، فاإذا اأظلمت مراآة القلب مل 
ينب فيها وجه الهدى، ومن علم �شرر الذنب ا�شت�شعر الندم.

املعا�شي  اأ�شري  يا  الدموع اجلارية؟..  اأين  يا �شاحب اخلطايا   -2
ابك على الذنوب املا�شية، اأ�شًفا لك اإذا جاءك املوت وما اأنبت، واح�شرة 
لك اإذا ُدعيت اإىل التوبة فما اأجبت، كيف ت�شنع اإذا نودي بالرحيل وما 

تاأهبت، األ�شت الذي بارزت بالكبائر وما راقبت؟
من  قرب  وكلما  ا�شتغفاره،  قل  اأوزاره  كرثت  كلما  لعبد  اأ�شًفا   -3

القبور قوي عنده الفتور.
4- اذكر ا�شم من اإذا اأطعته اأفادك، واإذا اأتيته �شاكًرا زادك، واإذا 

خدمته اأ�شلح قلبك وفوؤادك.
5- اأيها الغافل ما عندك خرب منك! فما تعرف من نف�شك اإال اأن 

جتوع فتاأكل، وت�شبع فتنام، وتغ�شب فتخا�شم، فبم متيزت عن البهائم!
6- واعجًبا لك! لو راأيت خًطا م�شتح�شن الرقم الأدركك الده�س من 
حكمة الكاتب، واأنت ترى رقوم القدرة وال تعرف ال�شانع، فاإن مل تعرفه 

ب، كيف اأعمى ب�شريتك مع روؤية ب�شرك! بتلك ال�شنعة فتعجنّ
7- يا من قد وهى �شبابه، وامتالأ بالزلل كتابه، اأما بلغك اأن اجللود 
اإذا ا�شت�شهدت نطقت! اأما علمت اأن النار للع�شاة خلقت! اإنها لتحرق كل 

ما ُيلقى فيها، فتذكر اأن التوبة حتجب عنها، والدمعة تطفيها.
قطانها،  عن  اللحود  وا�شتخربوا  �شكانها،  عن  القبور  �شلوا   -8
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املوا�شع،  م��الأت  قد  احل�شرة  اأن  وُتعلمكم  امل�شاجع،  بخ�شونة  تخربكم 
وامل�شافر يود لو اأنه راجع، فليتعظ الغافل ولرياجع.

9- يا ُمطالًبا باأعماله، يا م�شوؤواًل عن اأفعاله، يا مكتوًبا عليه جميع 
اأقواله، يا مناق�ًشا على كل اأحواله، ن�شيانك لهذا اأمر عجيب!

زجر  حلظة  كل  وللفهوم  احلديد،  ُتذيب  القراآن  مواعظ  اإن   -10
جديد، وللقلوب النرية كل يوم به وعيد، غري اأن الغافل يتلوه وال ي�شتفيد.

11- كان ب�شر احلايف طويل ال�شهر يقول: اأخاف اأن ياأتي اأمر اهلل 
واأنا نائم.

الثناء هان االبتالء عليه، ومن  12- من ت�شور زوال املحن وبقاء 
تفكر يف زوال اللذات وبقاء العار هان تركها عنده، وما ُيالحظ العواقب 

اإال ب�شر ثاقب.
13- عجًبا ملوؤثر الفانية على الباقية، ولبائع البحر اخل�شم ب�شاقية، 

وملختار دار الكدر على ال�شافية، وملقدم حب االأمرا�س على العافية.
14- قدم على حممد بن وا�شع ابن عم له فقال له: من اأين اأقبلت؟ 
اأنت  اأدركتها؟ قال: ال، فقال: واعجًبا!  قال: من طلب الدنيا، فقال: هل 

تطلب �شيًئا مل تدركه، فكيف تدرك �شيًئا مل تطلبه.
و�شعيد،  �شقي  اإىل  وينق�شمون  �شعيد،  يف  كلهم  النا�س  ُيجمع   -15
فقوم قد حلنّ بهم الوعيد، وقوم قيامتهم نزهة وعيد، وكل عامل يغرتف 

من م�شربه.
16- كم نظرة حتلو يف العاجلة، مرارتها ال ُت�طاق يف االآخرة، يا ابن 

www.alukah.net
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اآدم قلبك قلب �شعيف، وراأيك يف اإطالق الطرف راأي �شخيف، فكم نظرة 
حمتقرة زلت بها االأقدام.

17- يا طفل الهوى! متى يوؤن�س منك ر�شد، عينك مطلقة يف احلرام، 
ول�شانك مهمل يف االآثام، وج�شدك يتعب يف ك�شب احلطام.

18- اأين ندمك على ذنوبك؟ اأين ح�شرتك على عيوبك؟ اإىل متى 
توؤذي بالذنب نف�شك، وت�شيع يومك ت�شييعك اأم�شك، ال مع ال�شادقني لك 
قدم، وال مع التائبني لك ندم، هال ب�شطت يف الدجى يًدا �شائلة، واأجريت 

يف ال�شحر دموًعا �شائلة.
اأثمر  اأ�شاًل  وارع  �شرًعا،  والديك  فاأحبب  اأوالدك طبًعا  19- حتب 
ق عنهما اإن  فرًعا، واذكر لطفهما بك وطيب املرعى اأواًل واأخرًيا، فت�شدنّ

كانا ميتني، وا�شتغفر لهما واق�س عنهما الدين.
ووقع  الندم،  ومتكن  ال�شوت،  و�شكن  االأمل،  اأملنّ  اإذا  لك  من   -20
فيا  لي�س مب�شكون،  ونزلت منزاًل  املوت،  الروح ملك  الأخذ  واأقبل  الفوت، 

اأ�شًفا لك كيف تكون، واأهوال القرب ال تطاق.
21- كاأن القلوب لي�شت منا، وكاأن احلديث ُيعنى به غرينا، كم من 

نا االإهمال بل اأعمانا. وعيد يخرق االآذان.. كاأمنا ُيعنى به �شوانا.. اأ�شمنّ
اليوم قليل، وحزنها يف غد طويل،  اآدم فرح اخلطيئة  يا ابن   -22
ما دام املوؤمن يف نور التقوى، فهو يب�شر طريق الهدى، فاإذا اأطبق ظالم 

الهوى عدم النور.
23- انتبه احل�شن ليلة فبكى، ف�شج اأهل الدار بالبكاء ف�شاألوه عن 
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حاله فقال: ذكرت ذنًبا فبكيت! يا مري�س الذنوب ما لك دواء كالبكاء.
24- يا من عمله بالنفاق مغ�شو�س، تتزين للنا�س كما ُيزين املنقو�س، 
اإمنا ُينظر اإىل الباطن ال اإىل النقو�س، فاإذا هممت باملعا�شي فاذكر يوم 

النعو�س، وكيف حُتمل اإىل قرب باجلندل مفرو�س.
25- األك عمل اإذا و�شع يف امليزان زان؟ عملك ق�شر ال لب، واللب 

ُيثقل الكفة ال الق�شر.
عليها  جننّ  وانت�شبت،  الطاعة  يف  ن�شبت  اأعظًما  اهلل  رحم   -26
الليل فلما متكن وثبت، وكلما تذكرت جهنم رهبت وهربت، وكلما تذكرت 

ذنوبها ناحت عليها وندبت.
اأثقل من الغفلة، وال رق اأملك من ال�شهوة، وال  27- يا هذا ال نوم 

م�شيبة كموت القلب، وال نذير اأبلغ من ال�شيب.
كرث  م��زاح،  كم  اإىل  اجل��د  اأي��ن  قباح،  كلها  اأعمالك  كم  اإىل   -28
يف  اإما  و  غدو  يف  اإما  االأج�شاد  االأرواح  �شتفارق  ال�شالح،  فاأين  الف�شاد 

رواح، و �شيخلو البلى بالوجوه ال�شباح، اأيف هذا �شك اأم االأمر مزاح.
باب  باالأ�شحار  وليطرق  االإن��اب��ة،  حرم  اإىل  العا�شي  فليلجاأ   -29
د، وكيف ُيرد  االإجابة، فما �شدق �شادق فُرد، وال اأتى الباب خمل�س ف�شُ

من ا�شُتدعي؟ واإمنا ال�شاأن يف �شدق التوبة.
تنزل بهم حيث  اأزمة ركبانها،  بيدها  االأيام مطايا  اإخ��واين:   -30

�شاءت، فبينا هم على غواربها األق��تهم فوطئتهم مبنا�شمها.
31- النظر النظر اإىل العواقب، فاإن اللبيب لها يراقب، اأين تعب 
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من �شام الهواجر؟ واأين لذة العا�شي الفاجر؟ فكاأن مل يتعب من �شابر 
اللذات، وكاأن مل يلتذ من نال ال�شهوات.

32- حب�س بع�س ال�شالطني رجاًل زماًنا طوياًل، ثم اأخرجه فقال 
له: كيف وجدت حمب�شك؟ قال: ما م�شى من نعيمك يوم اإال وم�شى من 

بوؤ�شي يوم، حتى يجمعنا يوم.
33- جبلت القلوب على حب من اأح�شن اإليها، فواعجًبا ممن مل ير 

حم�شًنا �شوى اهلل -عز وجل- كيف ال مييل بكليته اإليه.
اإليك  و�شلت  اإذا  مب��ردود،  �شارد  كل  فما  النعم  نفار  اح��ذر   -34

اأطرافها فال ُتنفر اأق�شاها بقلة ال�شكر.
كتاب  يف  وفكرة،  قبيح  خاطر  على  نظرة  اإىل  كلمة  اجتمعت   -35
يح�شي حتى الذرة، والع�شاة عن املعا�شي يف �شكرة، فجنو من جنى ما 

جنوا، ثمار ما قد غر�شوه.
36- يا هذا! ماء العني يف االأر�س حياة الزرع، وماء العني على اخلد 

حياة القلب.
اأتطمع يف  منها،  اأب��وك  اأُخ��رج  واح��د  بذنب  اجلنة!  يا طالب   -37
اإن امراأ تنق�شي باجلهل �شاعاته، وتذهب  دخولها بذنوب مل تتب عنها! 
باملعا�شي اأوقاته، خلليق اأن جتري دائًما دموعه، وحقيق اأن يقل يف الدجى 

هجوعه.
38- اأعقل النا�س حم�شن خائف، واأحمق النا�س م�شيء اآمن.

39- ال يطمعن البطال يف منازل االأبطال، اإن لذة الراحة ال تنال 
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بالتعب،  اإال  يح�شل  ال  فاملال  وج��د،  جد  ومن  ح�شد  زرع  من  بالراحة، 
والعلم ال ُيدرك اإال بالن�شب، وا�شم اجلواد ال يناله بخيل، ولقب ال�شجاع 

ال يح�شل اإال بعد تعب طويل.
40- كاتبوا بالدموع فجاءهم األطف جواب، اجتمعت اأحزان ال�شر 

على القلب فاأوقد حوله االأ�شف وكان الدمع �شاحب اخلرب فنم.
41- كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم �شهره، و�شهره يهدم �شنته، 
و�شنته تهدم عمره، كيف يلهو من يقوده عمره اإىل اأجله، وحياته على موته.

والزارع  ا�شتكثار،  واأهلها منها يف  اإدب��ار،  الدنيا يف  اإخ��واين:   -42
فيها غري التقى ال يح�شد اإال الندم.

ثم  ال�شور،  يف  ينفخ  اأن  اإىل  حم�شور  القرب  يف  اأنت  ويحك!   -43
و  اللهو  هذا  فما  ماأ�شور،  اأو  مطلق  م�شرور،  اأو  حزين  جمرور،  اأو  راكب 

الغرور!
44- باأي عني تراين يا من بارزين وع�شاين، باأي وجه تلقاين، يا 

من ن�شي عظمة �شاأين، خاب املحجوبون عني، وهلك املبعدون مني.
45- يا هذا زاحم باجتهادك املتقني، و�شر يف �شرب اأهل اليقني، 
هل القوم اإال رجال طرقوا باب التوفيق ففتح لهم، وما نياأ�س لك من ذلك.
46- اأال ُرب فرح مبا يوؤتى قد خرج ا�شمه مع املوتى، اأال ُرب معر�س 
عن �شبيل ر�شده، قد اآن اأوان �شق حلده، اأال ُرب �شاع يف جمع حطامه، قد 

دنا ت�شتيت عظامه، اأال ُرب جُمد يف حت�شيل لذاته، قد اآن خراب ذاته.
47- يا م�شيًعا اليوم ت�شييعه اأم�س، تيقظ ويحك فقد قتلت النف�س، 

www.alukah.net



1260

حديقة الفقرات الثقافية

وتنبه لل�شعود فاإىل كم نح�س، واحفظ بقية العمر، فقد بعت املا�شي بالبخ�س.
48- عينك مطلقة يف احلرام، ول�شانك منب�شط يف االآثام، والأقدامك 

على الذنوب اإقدام، والكل مثبت يف الديوان.
49- كانوا يتقون ال�شرك واملعا�شي، ويجتمعون على االأمر باخلري 
والتوا�شي، ويحذرون يوم االأخذ باالأقدام والنوا�شي، فاجتهد يف حلاقهم 

اأيها العا�شي، قبل اأن تبغتك املنون.
50- اأذبلوا ال�شفاه يطلبون ال�شفاء بال�شيام، واأن�شبوا ملا انت�شبوا 
االأج�شاد يخافون املعاد بالقيام، وحفظوا االأل�شنة عما ال يعني عن ف�شول 
اإذا �شجى الظالم، فاأن�شبوا  الكالم، واأناخوا على باب الرجا يف الدجى 

خماليب طمعهم يف العفو، فاإذا االأظافري ظافرة.
يا  �شتظعنون،  الرحيل  عن  غافلني  يا  �شرتحلون،  مقيمني  يا   -51

م�شتقرين ما ترتكون، اأراكم متوطنني تاأمنون املنون.
بادر  امل��وت  خاف  من  اإن��ه  بني  اأي  فقال:  ابنه  اأعرابي  وعظ   -52
واجلنة  التبعات،  به  اأ�شرعت  ال�شهوات  عن  نف�شه  يكبح  مل  ومن  الفوت، 

والنار اأمامك.
53- يا له من يوم ال كاالأيام، تيقظ فيه من غفل ونام، ويحزن كل 
من فرح باالآثام، وتيقن اأن اأحلى ما كان فيه اأحالم، واعجًبا ل�شحك نف�س 

البكاء اأوىل بها.
قنعت،  بالي�شري  اأُقنعت  واإذا  طمعت،  اأُطمعت  اإذا  النف�س  اإن   -54
ل�شانها عن ف�شول كالمها، وُغ�س طرفها  اأردت �شالحها فاحب�س  فاإذا 
عن حمرم نظراتها، وُكف كفها عن موؤذي �شهواتها، اإن �شئت اأن ت�شعى 
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لها يف جناتها.
55- عالمة اال�شتدراج: العمى عن عيوب النف�س، ما ملكها عبد اإال 

عز، وما ملكت عبًدا اإال ذل.
56- ميزان العدل يوم القيامة تبني فيه الذرة، فيجزى العبد على 
الكلمة قالها يف اخلري، والنظرة نظرها يف ال�شر، فيا من زاده من اخلري 

طفيف، احذر ميزان عدل ال يحيف.
57- �شمع �شليمان بن عبدامللك �شوت الرعد فانزعج، فقال له عمر 
ابن عبدالعزيز: يا اأمري املوؤمنني هذا �شوت رحمته فكيف ب�شوت عذابه؟
58- يا من اأجدبت اأر�س قلبه، متى تهب ريح املواعظ فتثري �شحاًبا، 
فيه رعود وتخويف، وبروق وخ�شية، فتقع قطرة على �شخرة القلب فيرتوى 

وُينبت.
59- قال بع�س ال�شلف: اإذا نطقت فاذكر من ي�شمع، و اإذا نظرت 

فاذكر من يرى، واإذا عزمت فاذكر من يعلم.
60- قال �شفيان الثوري يوًما الأ�شحابه: اأخربوين لو كان معكم من 
فاإن  قال،  قالوا: ال،  ب�شيء؟  تتكلمون  اأكنتم  ال�شلطان  اإىل  يرفع احلديث 

معكم من يرفع احلديث اإىل اهلل - عز وجل-.
61- كالمك مكتوب، وقولك حم�شوب، واأنت يا هذا مطلوب، ولك 
ذنوب وما تتوب، و�شم�س احلياة قد اأخذت يف الغروب، فما اأق�شى قلبك 

من بني القلوب!
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من مواعظ ال�صلف
- قال �شلمة بن دينار: ما اأحببت اأن يكون معك يف االآخرة فقدمه 

اليوم، وما كرهت اأن يكون معك يف االآخرة فاتركه اليوم.
: من هداية احلمار - الذي هو  القيم - رحمه اهلل -  ابن  - قال 
البعد يف  اإىل منزله من  به  وياأتي  به  الرجل ي�شري  اأن  اأبلد احليوانات - 
ليلة مظلمة فيعرف املنزل، فاإذا خال جاء اإليه، ويفرق بني ال�شوت الذي 
ي�شتوقف به وال�شوت الذي يحث به على ال�شري فمن مل يعرف الطريق اإىل 

منزله - وهو اجلن���ة - فهو اأبلد من احلمار.
- قال عمر بن اخلطاب- ر�شي اهلل عنه- : اأيها النا�س احت�شبوا 

اأعمالكم .. فاإن من احت�شب عمله .. ُكتب له اأجر عمله واأجر ح�شبته.
- �ُشئل االإمام اأحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟

فقال: عند اأول قدم ي�شعها يف اجلنة!
- قال ابن القيم - رحمه اهلل - : نور العقل ي�شيء يف ليل الهوى 

فتلوح جادة ال�شواب .. فيتلمح الب�شري يف ذلك عواقب االأمور .
تاأتيك االأرباح من  - قال مالك بن دينار: اتخذ طاعة اهلل جتارة 

غري ب�شاعة.
- قال ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه- : من كان يحب اأن يعلم اأنه 
يحب اهلل فليعر�س نف�شه على القراآن؛ فمن اأحب القراآن فهو يحب اهلل 

فاإمنا القراآن كالم اهلل.
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- قال ابن تيمية - رحمه اهلل - : فالر�شا باب اهلل االأعظم وجنة 
الدني���ا.. وب�شتان العارفني.

الطعام  اإىل  منهم  اأح��وج  العلم  اإىل  النا�س  اأحمد:  االإم��ام  قال   -
وال�شراب؛ الأن الرجل يحتاج اإىل الطعام وال�شراب يف اليوم مرة اأو مرتني، 

وحاجته اإىل العلم بعدد اأنفا�شه.
- قال مالك: اإن حًقا على من طلب العلم اأن يكون عليه وقار و�شكينة 

وخ�شية واأن يكون متبًعا الآثار من م�شى قبله.
يدي  بني  الورقة  اأت�شفح  كنت  فقال:  نف�شه  عن  ال�شافعي  حكى   -
االإمام مالك ت�شفًحا رقيًقا - يعني يف جمل�س العلم - هيبة لئال ي�شمع 

وقعها!

عن بع�ص ال�صلف

من مل ي�شرب على ذل التعلم بقي عمره يف عماية اجلهل، ومن �شرب 
عليه اآل اأمره اإىل عز الدنيا واالآخرة.

اأف�شل من  ب�شيء  ُع���ب�ِد اهلل  م��ا   : الزهري - رحمه اهلل -  - قال 
العلم.

والنهار يعمالن فيك فاعمل  الليل  اإن  - قال عمر بن عبدالعزيز: 
اأنت فيهما.

- قال ابن القيم: الدني�ا جماز واالآخرة وط��ن واالأوطار- اأي االأماين 
والرغبات - اإمنا ُتطلب يف االأوطان.

- قيل حلكيم: .. ما العافية؟ قال: اأن مير بك اليوم بال ذنب.
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اأح���د  اإىل اهلل  ي�شبق���ك  اأال  ا�شتطع���ت  اإن  الورد:  - قال وهيب بن 
فافع���ل.

ما  برتك  اإال  ما حتبون  تنالون  ال  اإنكم  الب�شري:  احل�شن  يقول   -
ت�شتهون.. وال ترتكون ما ت�شتهون اإال بال�شرب.

- قيل ل�شفيان الثوري اأو�شنا، فقال: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها.. 
واعمل لالآخرة بقدر بقائك فيها.

اإال دونه عقيبة.. فاإن  اأعمال الرب  - يقول مالك: ما من �شيء من 
�شرب ذاق اللذة، واإن مل ي�شرب رجع.

- يقول الف�شيل بن عيا�س: اإذا اأنت مل ت�شتطع قيام الليل و�شيام 
النهار.. فاعلم اأنك حمروم قد كبلتك خطاياك.

موعظـــــة

اأح��واٍل  على  وال  واخل��راب،  الفوت  اآخرها  دنيا  على  االأ�شف  لي�س 
ل واالنقالب، وال على ُحطاٍم حالُلُه ح�شاٌب وحرامه عقاٌب،  نهايتها التحوِّ
ُكلَّما  اأماكن  ُملَّت وال على  ى املرء طولها فاإذا طالت  يتمنَّ اأعماٍر  وال على 

امتالأت باأهلها وازدهرت بهم اأدبرت عنهم وخلت منهم. 
هو  ال�شَّ االأ�شف الذي ال يرجى له خلٌف وقٌت قتل على فرا�س  واإمنا 
هوات  وال�شَّ الفانية  ات  امللذِّ اتباع  يف  مت�شي  واأي��اٍم  لياٍل  وعلى  والغفالت 
حٍف تطوى على عرثاٍت وهفواٍت وخطيئاٍت وعلى اأنفا�ٍس ال قيمة  وعلى �شُ

لها تذهب ثمَّ ال ترجع في�شتدرُك ما فات.
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موعظـــــة

ا  ً ة تغريُّ عباد اهلل، لقد تغريَّ اأكرث اأهل هذا الزمان يف اأحوالهم الدينيِّ
من  لي�شوا  اأنهم  ظنَّ  فيهم  النظر  اأمعن  من  تغرًيا  العقول،  ذوي  يده�س 

فريق املوؤمنني. 
ال�شهادتني  بعد  اأرك��ان��ه  اآك��د  االإ���ش��الم  َع��ُم��ود  وه��ي  ال�شالة  ه��ذه 
واأية قيمٍة قيمتها وما  اأعر�شوا عنها ومل يبالوا فيها، جهلوا ما ال�شالة 

منزلتها بني �شائر الطاعات. 
اأول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة، فاإن  اأنَّها  اأما َعلُموا 
ت اإليه  ُوجدت تامٌة �شاحلة ً ُقبلْت منُه و�شائر عمله، واإن ُوجدت ناق�شًة ُردَّ

و�شائُر عمله، ثم َتكوُن كالثَّوب اخللق في�شرب بها وجه �شاحبها.

اللذة والهمة

قال ابن القيم - رحمه اهلل - : 
ته يف  لذنّ واأرفعهم قدًرا من  ته  اأحٍد على ح�شب قدرته وهمَّ ُكلنّ  ة  لذَّ
معرفة اهلل، وحمبته وال�شوق اإىل لقائه، والتودد اإليه مبا يحُبه وير�شاُه، 

ته عليه.  ته يف اإقباله عليه وعكوف همَّ فلذنّ
ته  لذنّ اإىل من  تنتهي  اإال اهلل، حتى  يح�شيها  ال  مراتب  ودون ذلك 
الكالم  من  �شيٍء  كل  ويف  والفواح�س،  القاذورات  من  االأ�شياء  اأخ�س  يف 
يلتُذ به االأول مل ت�شمح نف�شه له  واالأفعال واالأ�شغال، فلو عر�س عليه ما 
اإذا عر�س  االأول  اأنَّ  تاأملت من ذلك، كما  اإليه وُرمبا  بقبوله وال االلتفات 
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عليه ما يلتُذ به هذا مل ت�شمح نف�شه به ومل تلتفت اإليه، ونفرْت نف�شه منه. 
ة البدن، فهو  ة القلب والروح ولذَّ ًة من جمع له بني لذَّ واأكمل النا�س لذَّ
ار االآخرة وال يقطُع  ُه من الدَّ اته املباحة على وجٍه ال ينق�ُس حظَّ يتناول لذَّ

ن قال تعاىل فيه: زب ٿ ٿ  ه فهذا ممَّ ة املعرفة واملحبة واالأُن�س بربِّ عليه لذَّ
ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ 
ڄ  ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ   چ    ڇ ڇ رب )االأعراف(. 
وبني  بينه  يُحول  وجٍه  على  تناولها  من  ة،  اللذَّ من  حًظا  واأبخ�شهم 

ات: زب ىئ  ىئ   ات االآخرة فيكون ممن يقال لهم يوم ا�شتيفاء اللذَّ لذَّ
ىئ ی ی ی ی رب )االأحقاف: 2(.

فهوؤالء متتعوا بالطيبات وافرتقوا يف وجه التمتع واأُولئك متتعوا بها 
ة الُدنيا واالآخرة.  على الوجه الذي اأُذن فيه فُجمَع لهم بني لذَّ

هوة،  وال�شَّ الهوى  اإليه  دعاهم  الذي  الوجه  على  بها  متتَّعوا  وهوؤالء 
الدنيا  ة  لذَّ فال  االآخ��رة  ة  لذَّ عنهم  فانقطعت  ال  اأم  فيه  لهم  اأذن  و�شواٌء 

ة االآخرة ح�شلت لهم. دامت وال لذَّ

موعظة

فيه  وتنترث  ال�شماء  فيه  تنفطر  العامل  ه��ذا  يتغري  ي��وم  �شيجيء   
ويطويها جل وعال  يزيلها اهلل  ال�شحيفة  ال�شماء كطي  الكواكب وتطوى 
قبورهم  من  النا�س  فيقوم  ال�شور  يف  وينفخ  االأر�س  غري  االأر�س  ل  وُتبدَّ

اأحياًء كما كانوا يف هذه الدنيا ُعراة غراًل. 
وحينئٍذ يح�شُر الكافر اأعمى اأ�شمٌّ ال ي�شمع اأخر�س ال يتكلم مي�شي 
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على وجهه ليعلم من اأول االأمر اأنه اأهل لالإهانة ويكون اأ�شود الوجه اأزرق 
العينني يف منتهى العط�س يف يوم مقداره خم�شني األف �شنٍة لي�س بينه وبني 
ال�شم�س اإال مقدار ميل؛ اإذ ذاك يقف ذاهل العقل �شاخ�س الب�شر ال يرتد 
اإليه طرفه وفوؤاده وُيعطى كتابه ب�شماله اأو من وراء ظهره فيتمنى اأنه مل 

يعطه.

ابتهال

ي���ا م���ن اإل���ي���ه ج��م��ي��ُع اخل���ل���ق ي��ب��ت��ه��ل��وا 
وك���������ُل ح�������ٍي ع����ل����ى رح�����م�����اه ي���ت���ك���ُل 

ي��ا م��ن ن����اأى ف����راأى م��ا يف ال��ق��ل��وب وم��ا 
ُمن�شدُل   ال��لنّ��ي��ل  وح��ج��اب  ال���رثى  حت��ت 

ب��ه ال  اأن يحيط  ف��ن��اأى ع��ن  ي��ا م��ن دن��ا 
وال��ع��ل��ل االأوه���������اُم  اأو  ا  ط�����رًّ اأف����ك����اُر 

���ش��م��ل��ت  اأزم��������ٌة  م����ا  اإذا  امل�������الُذ  اأن������ت 
واأن�����ت م��ل��ج��اأ م���ن ���ش��اق��ت ب���ه احل��ي��ل 

ح�����ادث�����ٌة  ك��������لِّ  يف  امل�������ن�������ادى  اأن����������ت 
اأن�����ت االإل������ه واأن������ت ال���ذخ���ر واالأم�����ل

����دت م��ذاه��ب��ه  ���اث مل����ن �����شُ اأن������ت ال���غ���يَّ
��ب��ل  ��لَّ��ت ب���ه ال�����شُ اأن����ت ال��دل��ي��ل مل���ن ���شَ

www.alukah.net
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��������ا ق�������ش���دن���اك واالآم�����������ال واق����ع����ٌة  اإنَّ
ع���ل���ي���ك وال�����ك�����ُل م���ل���ه���وٌف وم��ب��ت��ه��ُل 

ف�����اإن غ���ف���رت ف��ع��ن ط�����وٍل وع����ن ك���رٍم
ال��ع��دُل احل���اك���م  ف���اأن���ت  ���ش��ط��وت  واإن 

املوت

ل��ع��م��ري ل��ق��د ن���ودي���ت ل���و ك��ن��ت ت�����ش��م��ُع 
ي��دف��ع  ل��ي�����س  م����ا  امل�������وَت  اأن  ت����ر  اأمل 

غ��ف��الت��ه��م  يف  ال���ن���ا����س  اأن  ت�����َر  اأمل 
ت��ت��ق��ع��ق��ع  ب���ي���ن���ه���م  امل�����ن�����اي�����ا  واأن 

ال��ب��ل��ى   اإىل  اجل����دي����د  ات  ل�������ذَّ ت����ر  اأمل 
��ع   ت��ق��طَّ االأم����������ور  اأ�����ش����ب����اب  ت����ر  اأمل 

���ش��ف��ي��ن��ُه ي���ه���ت���زُّ  امل��������وَت  اأن  ت����ر  اأمل 
����رُع  �����شُ ن����ح����وك  امل�������وت  رم��������اَح  واأن 

����ش���اع���ةٍ   ك����ل  يف  ه����ر  ال����دَّ اأن  ت����ر  اأمل 
����ة ت���ل���م���ُع  ل�����ه ع������ار�������سٌ ف����ي����ه امل����ن����يَّ

ن����ي����ا ل����غ����ريك ت��ب��ت��ن��ي  اأي�������ا ب������اين ال����دُّ
ن����ي����ا ل���غ���ريك جت��م��ع  وي�����ا ج���ام���ع ال����دُّ
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القناعة

ب��ال��ف��اين  ل��ي�����س  ك���ن���ٌز  ال���ق���ن���اع���ة  اإن 
ف��اغ��ن��م اأخ����ي ه��دي��ت ع��ي�����ش��ه��ا ال��ف��ان 

وَع�������سْ ق��ن��وًع��ا ب���ال ح���ر����سٍ وال ط��م��ٍع 
ت��ع�����س ح��م��ي��ًدا رف��ي��ع ال���ق���در وال�����ش��اأن  

ل���ي�������س ال���غ���ن���ُي ك���ث���ري امل�������ال ي���ْخ���زن���ه 
ال�����ش��اين  ل���ل���وارث  اأو  ال���ده���ر  حل����ادث 

��ب��ٍه  ي��ج��م��ع امل������ال م����ن ِح������لٍّ وم�����ن ���شُ
واإح���������ش����اٍن  ب������ًر  ي���ن���ف���ق يف  ول���ي�������س 

ي�����ش��ق��ى ب����اأم����وال����ه ق���ب���ل امل����م����ات ك��م��ا 
ي�����ش��ق��ى ب��ه��ا ب���ع���ده يف ع���م���ره ال��ث��اين 

ق��اُن��ع��ه��ا  ال���ن���ف�������س  ���ي  غ���ننّ ���ي  ال���غ���ننّ اإن 
����ر احل�������ظَّ م����ن زه�������دٍّ واإمي�������ان  م����وفَّ

اأ�صري اخلطايا

اأ�����ش����ري اخل���ط���اي���ا ع���ن���د ب���اب���ك واق�����ُف 
ب�����ه وج��������ٌل مم�����ا ب�����ه اأن��������ت ع������ارُف 

غيبها  ع��ن��ك  ي��غ��ب  مل  ذن����وًب����ا  ي���خ���اف 
وخ��ائ��ف  راٍج  ف��ه��و  ف��ي��ه��ا  وي����رج����وك 

www.alukah.net
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ويتقى  ����ش���واك  ُي���رج���ى  ال����ذي  ذا  ف��م��ن 
وم���ا ل��ك يف ف�����ش��ل ال��ق�����ش��اء خُم��ال��ُف 

�شحيفتي  يف  ت���خ���زين  ال  ���ش��ي��دي  ف��ي��ا 
ال�شحائُف  احل�شاب  ي��وم  ُن�شرت  اإذا 

ال��ق��رب عندما  ُظ��ل��م��ة  م��وؤن�����ش��ي يف  وك���ن 
ُد ذو ال��ق��رب��ى وي��ج��ف��و امل��وؤال��ف  ي�����ش��دَّ

ل��ئ��ن ���ش��اق ع��ن��ي ع��ف��وك ال��وا���ش��ُع ال��ذي 
�����������ي الإ�������ش������رايف ف���������اإينَّ ت���ال���ف  اأرجَّ

موعظة

عباد اهلل اغتنموا موا�شم الطاعات فاأيام املوا�شم معدودة وانتهزوا 
وا يف طلب اخلريات؛  وج��دنّ االإ�شعاد حم��دودة،  ف�شاعات  االأوق��ات  فر�س 
فمناهل الر�شوان مورودة وقوموا على قدم ال�شداد واتقوا اهلل الذي اإليه 

حت�شرون. 
وكونوا من الذين يدعون ربهم خوًفا وطمًعا ومما رزقهم يْنفقون، 

ھ  ھ            ھ  ہ   ہ      ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  زب  تعاىل:  قال 
ھ ے ے        ۓ ۓ    ڭ       ڭڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې ې رب )ال�شجدة(.
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موعظة

االآيات  من  اآية  ا  بع�شً بع�شهم  �شلفنا يف حمبة  كان  لقد  اهلل  عباد 
وكان الرتاحم بينهم بالًغا مبلًغا ويعده اأهل االإن�شاف غاية الغايات. 
رجات.  ر يف الدَّ كانوا يف حمبة اخلري لبع�شهم اأرقى ما ُيت�شوَّ

ر اأن يكون اأحدهم يف اأ�شد اجلوع ويوؤثر اأخاه مباله من  وهل يت�شوِّ
زب ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ    ی   یی   طعام عاملني بقوله تعاىل: 
وقوله:  )احل�����ش��ر:9(.  رب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی 
زب ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ رب )االإن�شان( وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنف�شه«. 
اأبناء  وبني  ه��وؤالء  بني  قارنا  ن  نحنّ اإذا  ُوجوهنا  ليعلوا  اخلجل  واإن 
هذا الزمان، نحن يف حالٍة ت�شوُّر حقيقتها فقط يثري يف قلوب املوؤمنني 

االأحزان. 

وعظة مرَ

و�شهواته  ملذاته  يف  ُمنهمٌك  وه��و  باأحدنا  احلياة  متر  اهلل  عباد 
ال  الدنيا  يف  خالد  وكاأنه  ح�شابه،  يوم  يف  وال  ماآله  يف  يفكر  ال  ومطامعه 

ميوت اأبًدا، اأو كاأنَّ عنده يقني اأنه ال يحا�شب على ما جناُه. 
ومن العجيب اأنُه ال مير يوٌم وال �شاعٌة اإال وفيها لك نذيٌر يا ابن اآدم 
ف النا�س من حوله فال يزدجُر،  بالرحيل عن هذه الدار، ي�شاهد املوت يتخطَّ
وتقوم احلوادث اجل�شاُم من حروٍب تفني اآالًفا من الب�شر وتهدد االأحياء 

www.alukah.net
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بااللتحاق مبن مات وباملجاعات واخلراب فال يتعظ وال يعترب. يا اأ�شفي على 
اأوقات تباع مبْلء االأر�س ذهًبا ُت�شينّع عند التلفاز والفيديو وال�شينمات.

اآه على اأوقاٍت تقَتُل عند املذياع وا�شتماع اأغانيه ومالهيه املهلكات. 
اآه على �شاعاٍت مت�شي عند الكرة واملطربني واملطربات. 

اآه على اأوقاٍت تذهب يف قراءة الكتب اخلليعة واجلرائد واملجالت. 
اآه على اأوقاٍت تنق�شي يف االإقامة بني اأعداء اهلل ور�شوله. 

اآه على اأوقاٍت ُتْقَتُل يف الغيبة والبهتان والتملق والنفاق واملُداهنات. 
اآه على اأوقاٍت تقتل يف اجُلُلو�س يف االأ�شواق ال مل�شلحة دنيا وال ديٍن 

بل الأموٍر عند اأهل ال�شياِع معلومات.

بني اإلهي ل تعذِّ

ف���������اإين ت������ع������ذب������ن������ي  ال  اإل���������ه���������ي 
ُم�������ِق�������ٌر ب������ال������ذي ق������د ك��������ان م��ن��ي 

رج������ائ������ي  اإال  ح������ي������ل������ٌة  وم�������������ايل 
ظني  وح�������ش���ُن  ع���ف���وت  اإن  وع����ف����ُوك 

ال�����رباي�����ا  يف  يل  زل����������ٍة  م������ن  ف����ك����م 
وَم��������نِّ  ف�������ش���ل  ذو  ع�����ل�����ينّ  واأن�����������ت 

ع��ل��ي��ه��ا  ُق������دم������ي  يف  ف�����ك�����رت  اإذا 
��ي  ع�����ش�����ش��ُت اأن���ام���ل���ي وق����رع����ُت ���ش��ننّ
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واإين  خ���������رًيا  ب�����ي  ال�����ن�����ا������سُ  ي�����ظ�����نُّ 
ع��ن��ي ت����ع����ُف  مل  اإن  ال���ن���ا����س  ل�������ش���رُّ 

ٌ ث����ق����ي����ل ٌ  وب���������ني ي�����������ديَّ حم�����ت�����ب�����������سُ
ك�����������اأين ق�������د ُدع��������ي��������ُت ل�������ه ك�������اأين 

ف��ي��ه��ا  ال�����زه�����د  �����ش����دق����ت  اأين  ول�������و 
ق���ل���ب���ت الأه�����ل�����ه�����ا ظ����ه����ر امَل�������َج�������َنِّ

اإين تائب

وق������ويف  اأط�������ل�������ُت  م������ا  ب����ب����اب����ك  اإال 
ي������ا م������ن ت���ل���ب���ي ح�����اج�����ة امل���ل���ه���وف 

ع�����زٌة  ع������زك  ب����ب����اب  ال������وق������وف  ذلٌّ 
ووق�������ويف  �����ت�����ي  ذلَّ ف����اق����ب����ل  ربنّ  ي�����ا 

ل��ه  ي�����ا   .. ق���ل���ب���ي  ب������االأح������الم  ع����م����را 
م�����ن خ����اف����ق ب�������ش���الل���ه م�������ش���غ���وِف!

���ش��رف��ت��ه اأه�������واُء احل���ي���اة ع���ن ال��ه��دى 
ول��ك��م ل��ه��ا يف ال��ن��ا���س م��ن ت�����ش��ري��ِف !

وال������ي������وم ت������اب وج��������اء حت������ده امل���ن���ى 
ت���زي���ي���ِف وال  اإب�������ط�������اٍء  غ������ري  م������ن 
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ت�����ائ�����ٌب  اإين  ال�����ل�����ه�����م  غ�����ف�����ران�����ك 
اأدع���������و ب���ق���ل���ٍب خ���ا����ش���ع و����ش���ع���ي���ِف

يا من لوجهه عنت الوجوه

اإلهي.. يا من لوجهه عنت الوجوه َبيَّ�س وجهي بالنظر اإليك وامالأ 
اآن يل  فقد  عندك،  غًدا  التوبيخ  ذل  من  واأج��رين  لك،  املحبة  من  قلبي 

احلياء منك وحان يل الرجوع عن االإعرا�س عنك. 
فيما  ينب�شط  ولوال عفوك مل  اأجلي،  ي�شعني  لوال حلمك مل  اإلهي.. 

عندك اأملي. 
اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ول�شاين من الكذب 

وعيني من اخليانة، فاإنك تعلم خائنة االأعني وما تخفي ال�شدور. 
اإليك قطع العادون دجى الليايل. 

اإلهي.. 
وف�شل  رحمتك  اإىل  ي�شتبقون  الليايل  دج��ى  ال��ع��ادون  قطع  اإليك 
مغفرتك، فبك يا اإلهي اأ�شاألك ال بغريك اأن جتعلني يف اأول زمرة ال�شابقني 
واأن ترفعني يف علينّني، يف درجة املقربني، واأن ُتلحَقني بعبادك ال�شاحلني، 

فاأنت اأرحم الرحماء واأعظم العظماء واأكرم الكرماء يا كرمي.

اإلهي !

ما قدُر طاعتي اأن تقابل بها نعمتك؟ وما قدر ذنوبي اأن يقابل بها 
كرمك؟ 
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ل من طاعتنا يف نعمك. واهلل اإين الأرجو اأن تكون ذنوبنا يف كرمك اأقَّ
كيف ال اأدعوك وقد عرفتك؟.

كان يحيى بن معاذ - رحمه اهلل - يقول: 
اإلهي.. كيف اأدعوك وقد ع�شيتك، وكيف ال اأدعوك وقد عرفتك؟.. 
مددت اإليك يًدا بالذنوب مملوءة ومييًنا بالرجاء م�شحونة، ُحقَّ ملن دعاك 

بالندم تذلاًل اأن جتيبه بالكرم تف�شاًل. 
اإلهي.. 

لو علمت اأن غريك يتوىل ح�شابي لزهقت من املخافة روحي، غري 
اأنك حتا�شبني وال ُتطلع اخللق على ما كان مني. 

اإلهي.. 
توؤمنني  ال  طاعتي  الأن  الطاعة؛  مع  واأخ��اف��ك  الذنب  مع  اأرج��وك 
والذنب ال يوؤي�شني، واإين الأرجوك مع الذنب بالعفو؛ الأنك بالعفو معروف، 

واأخافك مع الطاعة؛ الأين باالآفات مو�شوف. 
اإلهي..

يكون من الفقري املحتاج الدعاء وامل�شاألة ويكون من الَعُفوِّ اجلواد 
النيل والعطية.

اأنا العبد الذي ك�صب الذنوبا

اأن������ا ال���ع���ب���دُ ال��������ذي ك�����ش��ب ال���ذن���وب���ا 
ي���ت���وب���ا  اأن  امل����ع����ا�����ش����ي  ت�����ه  و������ش�����دَّ
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اأن������ا ال���ع���ب���دُ ال�������ذي اأ����ش���ح���ى ح��زي��ًن��ا 
ع�����ل�����ى زالت�������������ه دن��������ًف��������ا ك����ئ����ي����ًب����ا 

���ط���رت ع��ل��ي��ه  اأن�������ا ال���ع���ب���دُ ال��������ذي ����شُ
���ش��ح��ائ��ف مل ي��خ��ف ف��ي��ه��ا ال��رق��ي��َب��ا

اأنا العبدُ امل�شيُء ع�شيُت ربي  
ال��ن��ح��ي��ب��ا  اأُب����������دي  ال  االآن  ف����م����ايل 

ط ����ش���اع ع��م��ري  اأن������ا ال���ع���ب���دُ امل�����ف�����رنّ
وامل�������ش���ي���ب���ا ال�������ش���ب���ي���ب���ة  اأْرَع  ومل 

اأن������ا ال���ع���ب���دُ ال�����ش��ق��ي��م م����ن اخل��ط��اي��ا 
وق������د اأق����ب����ل����ُت األ���ت���م�������سُ ال��ط��ب��ي��ب��ا

اأن�������ا ال���ع���ب���دُ امل����خ����لَّ����ُف ع����ن اأُن�����ا������سٍ 
ح��������َووا م����ن ك����ل م�����ع�����روٍف ن�����ش��ي��ب��ا 

نف�شي  ظ��ل��م��ُت  ال�������ش���ري���د  ال��ع��ب��دُ  اأن�����ا 
وق��������د واف������ي������ت ب����اب����ك����م����و م���ن���ي���ًب���ا 

اأن�������ا ال���ع���ب���دُ ال����ف����ق����ري م�������ددت ك��ف��ي
اإل���ي���ك���م ف����ادف����ع����وا ع���ن���ى اخل���ط���وب���ا 
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مولي جئتك راجًيا

متجيدك،  مفتاح  ول�شاين  توحيدك  خزانة  �شدري  اجعل  اللهم 
وجوارحي خدم طاعتك فاإنه ال عز اإال يف الذل لك، وال غنًى اإال يف الفقر 
اإليك، وال اأمن اإال يف اخلوف منك، وال قرار اإال يف القلق نحوك، وال روح اإال 
بالنظر اإىل وجهك وال راحة اإال يف الر�شا بق�شمك، وال عي�س اإال يف جوار 

املقربني عندك.

على اأبوابكم عبٌد ذليل

ع�����ل�����ى اأب�������واِب�������ك�������م ع������ب������ٌد ذل�����ي�����ُل
ق��ل��ي��ُل  ن����ا�����ش����رُه  ال���������ش����وِق  ك���ث���ريُ  

ل������ه اأ��������ش�������ٌف ع����ل����ى م������ا ك��������ان م��ن��ه  
وح����������زٌن م�����ن ������ش�����دودك�����ُم ط����وي����ُل 

مي����������دُّ اإل�������ي�������ك�������ُم ك����������فَّ اف�����ت�����ق�����اٍر 
ودم�����������ع ال������ع������ني م�����ن�����ه�����ٌل ي�������ش���ي���ُل

ج��م��ي��ًع��ا  وردوا  ق����د  االأح�����ب�����اب  ي�����رى 
����ش���ب���ي���ُل  ورٍد  اإىل  ل��������ُه  ول����ي���������س 

وك�����ي�����ُف ي���������ش����اُم ج������اُرك������م واأن����ت����م 
ن����زي����ُل  ل����ك����م  ُي�����������ش�����ام  ال  ك�����������راٌم 

ف�������اإن ُي���ر����ش���ي���ك���ُم ط�������ردي وُب����ع����دي 
ج���م���ي���ٌل  ����ت����ك����م  حم����بَّ يف  ف���������ش����ربي 
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وح����������قنّ والئ������ك������م ������ش�����دي�����ُد ����ش���وق���ي 
ى ع�����ن ه�����واك�����م م�����ش��ت��ح��ي��ُل  �����ُل�����وَّ ������شُ

����ك����م اأي�����������ام ع���م���ري  ق����ط����ع����ُت ب����ح����بنّ
ف������ال اأ�����ش����ل����و وق�������د ب����ق����ي ال���ق���ل���ي���ل 

���ب���ا ع���ن���ك���م ح���دي���ًث���ا  حت���دث���ن���ي ال�������شَّ
ي�������ش���حُّ ب���ن�������ش���ره اجل�������ش���م ال��ع��ل��ي��ُل 

��ت  ف�����اأط�����رُب م����ن ����ش���ذاه���ا ح����ني ه��بَّ
واأن�������ظ�������ر ح���ي���ث���م���ا م�����ال�����ت اأم�����ي�����ُل

وت���������روي ع�����ن ����ش���ف���ي���ع اخل����ل����ق ط�����ًرا 
ح������دي������ًث������ا ف�����ي�����ه مل���������ش����ي دل�����ي�����ُل 

ه������و امل�����خ�����ت�����اُر م������ن ك��������لِّ ال�����رباي�����ا 
ه���و ال����ه����ادي ال��ب�����ش��رُي ه���و ال���ر����ش���وُل 

ع���ل���ي���ه م������ن امل����ه����ي����م����ُن ك��������لَّ وق������ٍت
������ش�����الٌة دائ������ًم������ا ف���ي���ه���ا ال�����َق�����ُب�����وُل 

هو الرفيع فل الأب�صار تدركه

���ش��ب��ح��ان م���ن ل���و ���ش��ج��دن��ا ب��ال��ع��ي��ون له
االإب��ر م��ن  واملحمي  ال�����ش��ْوِك  �شبا  على 
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نعمته  م��ع�����ش��ار  م���ن  ال��ع�����ش��ر  ن��ب��ل��غ  مل   
ال��ع�����ش��ِر  م���ن  ع�����ش��ًرا  وال  ال��ع�����ش��رُي  وال 

ه����و ال���رف���ي���ع ف����ال االأب���������ش����ار ت���درك���ه 
���ش��ب��ح��ان��ه م���ن م��ل��ي��ٍك ن���اف���ذ ال���ق���دِر 

اإذ خ��ل��وت به  اأُن�����ش��ي  ���ش��ب��ح��ان م��ن ه��و 
حر  وال�شَّ الظلمات  ويف  ل��ي��ٍل  ج���وِف  يف 

اأن����ت احل��ب��ي��ب واأن�����ت احل����بُّ ي���ا اأم��ل��ي 
م����ن يل �����ش����واك اأرج��������و ي����ا ذخ����ري 

اأنا الفقري اإىل رب الربيات

������اُت ال������رِبيَّ ربِّ  اإىل  ال����ف����ق����رُي  اأن�������ا 
اأن�����ا املُ�����ش��ي��ك��نُي يف جم���م���وع ح��االت��ي 

اأن������ا ال���ظ���ل���وُم ل��ن��ف�����ش��ي وه�����ي ظ��امل��ت��ي 
ي��اأت��ي  ع���ن���ده  م���ن  ي��اأت��ن��ا  اإن  واخل������رُي 

ل��ن��ف�����ش��ي ج���ْل���ب م��ن��ف��ع��ٍة  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  ال 
��رات امل�����شنّ دف����ُع  ال��ن��ف�����س يل  ع���ن  وال 

�����رين  ُي�����دبَّ م��������وىًل  دون��������ه  ول���ي�������س يل 
خ��ط��ي��ئ��ات��ي  اأح���اط���ت  اإذا  ���ش��ف��ي��ع  وال 
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خ��ال��ق��ن��ا ال����رح����م����ِن  م����ن  ب���������اإذٍن  اإال 
االآي��������ات يف  ج������اء  ال�������ش���ف���ي���ِع  اإىل 

ول�������ش���ت اأم����ل����ك ����ش���ي���ًئ���ا دون�������ه اأب�������ًدا
ات ذرَّ ب���ع�������سِ  يف  اأن������ا  ����ش���ري���ك  وال 

ب��ه  ن�������ش���ت���ع���ني  ك������ي  ل������ه  ظ����ه����ري  وال 
ك����م����ا ي����ك����ون الأرب�������������اِب ال�����والي�����ات

اأب����دا الزم  ذاٍت  و����ش���ُف  يل  وال���ف���ق���ُر 
ك��م��ا ال���ِغ���ن���ي اأب�������ًدا و����ش���ٌف ل���ه ذات���ي 

وه�����ذه احل������اُل ح����ال اخل���ل���ق اأج��م��ع��ه��م 
وك�����لنّ�����ه�����م ع������ن������دُه ع�����ب�����ٌد ل������ه اآت������ي 

ف���م���ن ب���غ���ى م��ط��ل��ًب��ا م����ن غ����ري خ��ال��ق��ه 
العاتي  امل�����ش��رُك  ال��ظ��ل��وُم  اجل��ه��وُل  فهو 

اأج���م���ع���ه  ال����ك����ون  م�����لء  واحل�����م�����ُد هلل 
م���ا ك���ان م��ن��ه وم���ا م���ن ب��ع��ُد ق���د ي��ات��ي

من اأي بحر غري بحرك ن�صتقي؟

اأجل�������اأ  ب����اب����ك  غ�����ري  م�������ايل  ربنّ  ي�����ا 
اأُط�����������رُد  ال  ب������اِب������ه  ع������ن  ول���ع���ل���ن���ي 
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ب��ه��ا  اأق�������ش���ي  ت����وب����ًة  يل  ه����ب  ربنّ  ي����ا 
دي�����ًن�����ا ع����ل����يَّ ب�����ه ج�����الُل�����ك ي�����ش��ه��ُد 

اأن�������ت اخل�����ب�����رُي ب����ح����ال ع����ب����دك اإن�����ه
��ُد ب�����ش��ال���ش��ل ال���������وْزِر ال���ث���ق���ي���ِل م��ق��يَّ

ي��ل��ت��ج��ي   داع  ل����ك����لنّ  امل����ج����ي����ب  اأن��������ت 
اأن������ت امل���ج���ي���ُب ل���ك���لنّ م����ن ي�����ش��ت��ن��ِج��ُد 

ن�����ش��ت��ق��ي ؟  م���ن اأي ب��ح��ٍر غ���ري ب��ح��رك 
ن��ق�����ش��ُد؟  ب����اب����ك  غ����ري  ب�����اب  والأينّ 

�صبحان الذي قهر الأ�صياء بقدرته

�شبحان اهلل الواحد الذي لي�س غريه اإله. 
�شبحان اهلل الدائم الذي ال نفاد له. 

�شبحان الذي ال بدء له. 
�شبحان الذي يحيي ومييت. 

�شبحان الذي كل يوم هو يف �شاأن. 
�شبحان الذي خلق ما نرى وما ال نرى. 

�شبحان الذي علَّم بغري تعليم. 
�شبحان االأول الذي لي�س قبله �شيء. 

�شبحان االآخر الذي لي�س بعده �شيء. 

www.alukah.net
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�شبحان الظاهر الذي لي�س فوقه �شيء. 
�شبحان الباطن الذي لي�س دونه �شيء. 

�شبحان ذي امللكوت والعظمة. 
�شبحان ذي اجلالل والكمال. 

�شبحان الذي قهر االأ�شياء بقدرته وذلنّت اجلباه لعظمته وانقاد كل 
�شيء الأمره و�شطوته. 

�شبحان الذي ت�شبح له ال�شماواُت ال�شبع واالأر�س ومن فيهن.
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اأمــثــــــال

قال ال�سيخ الأديب البارع اأبو هالل الع�سكري: »ملا عرفت العرب اأن الأمثال 
اأخرجوها يف  القول،  اأ�ساليب  الكالم، وتدخل يف جل  اأكــرث وجــوه  تت�سرف يف 
اأقواها من الألفاظ، واأ�سرفها واأف�سلها؛ لقلة األفاظها، وكرثة معانيها، وي�سري 

موؤونتها على املتكلم، مع كبري عنايتها وج�سيم عائدتها.
الإطناب، ولها روعة  اإيجازها، تعمل على  اأنها مع  ا  اأي�سً ومن عجائبها 
ونــدر من  اللفظ  راع من  اأثناء اخلطاب، واحلفظ موكل مبا  بــرزت يف يف  اإذا 

املعنى«.ا.هـ. 
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ولأهمية اأمثال العرب قمنا يف هذه الفقرة بذكر الأمثال ب�سكلني جميلني:
عربي  مثل  على  ي�ستمل  وهــو  ومــغــزى(  )مــثــل  بــعــنــوان  الأول:  ال�سكل 

م�سهور، مع بيان املغزى والهدف الذي ي�سري اإليه املثل.
ال�سكل الثاين: بعنوان )ق�سة مثل( وهو ي�ستمل على ِذكر مثل م�سهور 

مع ِذكر ق�سته كاملة؛ بحيث يكون امل�ستمع ملًما باملثل من جميع جوانبه.
وال�سوي�سرية،  العربية،  الأمــثــال  مــن  العديد  بجمع  قمنا  ذلــك  وبــعــد 
والإ�سبانية،  والأرمينية،  واليوغ�سالفية،  والرتكية،  والفرن�سية،  والالتينية، 
والأمريكية، واليونانية، والإجنليزية، والكردية، والهندية، ومن �ساحل العاج، 

ومن غريها من البلدان.
وقد جعلتها حتت عنوان )اأمثال متنوعة(.

 لذا.. اأهيب مب�سرفات املنابر الإذاعية األ يبخلن على جمهورهن الكرمي 
بطائفة من هذه الأمثال تلقى على م�سامعهن بني الفينة والأخرى.

ا العربية متداولة على األ�سنة  كما اأحبذ لو كانت هذه الأمثال وخ�سو�سً
املعلمات والطالبات.

ول باأ�ض، بل اأحث على اإ�سافة املفيد واملهم من الأمثال على هذه الفقرة، 
لغر�ض اإلقائه عرب منرب الإذاعة املدر�سية.

اإحدى  الإذاعــة  امل�سرفة على  اأن تكلف  املنا�سب واملفيد جــًدا  اإنــه من  بل 
اإلقاوؤها ب�سوتها  الطالبات للبحث عن عدٍد من الأمثال واإح�سارها، ومن ثمَّ 

عرب منرب الإذاعة.
والآن اأترككن مع هذه الفقرة.
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مثـل ومغـــزى

- اإن كنت ريًحا فقد القيت اإع�شاًرا. )ي�شرب للمعجب بنف�شه اإذا 
ُمني مبن هو اأدهى منه(. 

�شوف ال جتد عند  اأن��ك  )اأي  العنب.  ال�شوك  اإن��ك ال جتني من   -
املنبت ال�شوء �شيًئا جمياًل ولذيًذا(. 

- رمتني بدائها وان�شلت. )يقال على من يعيب بغريه ما يعاب به 
هو(. 

النهي  يف  املثل  هذا  )ي�شرب  دعني.  ل�شاحبها  تقول  كلمة  رب   -
ب�شوء  قائله  على  ذلك  يعود  اأن  خمافة  الكالم؛  يف  والرثثرة  االإكثار  عن 

العاقبة(. 
- اأح�شًفا و�شوء كيلة. )ي�شرب ملن يجمع بني خ�شلتني مكروهتني(. 
قبل  ل��الأم��ر  لال�شتعداد  )ي�شرب  ال�شهم.  ي��را���س  ال��رم��ي  قبل   -

وقوعه(. 
- من ماأمنه يوؤتى احلذر. )ي�شرب من ياأتيه االأذى ممن ال يتوقعه 

منه(. 
- اإن املو�شني بنو �شهوان. )ي�شرب ملن ي�شهو عن طلب �شيء اأمر 

به(. 
- تركتهم يف حي�س بي�س. )ي�شرب يف من وقع فيما ال خمل�س له 

منه(. 
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بعد  ال�شيء ثم طلبه  اأثًرا بعد عني. )ي�شرب فيمن ترك  - نطلب 
ذهابه(. 

دون  منظره  فيمن  )ي�شرب  ت��راه.  اأن  من  خري  باملعيدي  ت�شمع   -
خمربه(. 

- اتِق �شر من اأح�شنت اإليه. )ي�شرب يف مقابلة االإح�شان باالإ�شاءة(. 
- تلدغ العقرب وت�شي. )ي�شرب ملن يظلم ويتظلم(. 

يريح  وال  ي�شرتيح  ال  فيمن  )ي�شرب  ينيم.  وال  ينام  ال  ال�شليم   -
غريه(. 

- ال�شيف �شيعت اللنب. )ي�شرب ملن يطلب �شيًئا فوته على نف�شه(. 
النا�س  - قطعت جهيزة قول كل خطيب. )ي�شرب ملن يقطع على 

مبن هم فيه بحماقة ياأتي بها(. 
- وافق �شٌن طبقة. )ي�شرب يف متام امل�شاكلة واالتفاق(. 

- نف�س ع�شام �شودت ع�شام. )ي�شرب يف �شوؤدد الرجل(. 
- يداك اأو كتا وفوك نفخ. )ي�شرب ملن يجني على نف�شه(. 

- اإن ال�شفيق ب�شوء ظن مولع. )ي�شرب ملن يف�شي على نف�شه اأمًرا 
م�شتوًرا(. 

- اإن الع�شا من الع�شية. )ي�شرب ملن يجني على نف�شه(. 
- اإحدى خطيات لقمان. )ي�شرب يف ال�شر ي�شدر عمن عرف به(. 
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- اإذا جاءت ال�شنة جاء معها اأعوانها. )ي�شرب يف جتمع ال�شدائد(. 
- اإن حالت القو�س فهي �شائب. )ي�شرب يف من زالت نعمته ومل 

تزل مروءته(.

ق�صـــة مثـل

جمري اأم عامر:
دخلت اأم عامر خباء اأعرابي خوًفا من قوم كانوا ي�شطادون يف يوم 
وطريدتنا،  �شيدنا  قالوا:  �شاأنكم؟  ما  لهم:  وقال  االأعرابي  فخرج  حار، 
فقال: كال، والذي نف�شي بيده ال ت�شلون اإليها ما ثبت قائم �شيفي بيدي. 
فرجع القوم وتركوه. فقام االأعرابي اإىل لقحة فحلبها، وقدم لها. فاأقبلت 
تلغ حتى ارتوت، وبينما كان االأعرابي نائًما يف بيته اإذ وثبت عليه فبقرت 
بطنه و�شربت دمه، وتركته. فجاء ابن عم له يطلبه فاإذا هو بقري يف بيته 
فالتفت اإىل مو�شع ال�شبع فلم يرها فقال: �شاحبتي واهلل! فاأخذ قو�شه 

وتبعها فلم يزل حتى اأدركها وقتلها فاأن�شاأ يقول:
 وم���ن ي�����ش��ن��ع امل���ع���روف يف غ���ري اأه��ل��ه

ع��ام��ر اأم  جم����ري  الق  ال������ذي  ي�����الق 

اإَِنا ُتوجُد يف َقعر البحاِر الُف�صو�ُس:
األَّف اأبو العالء �شاعد كتاب الف�شو�س، واتفق اأن اأبا العالء دفعه - 
حني كمل - لغالم له يحمله بني يديه، وعرب النهر - نهر قرطبة - فخانت 

الغالم رجله ف�شقط يف النهر هو والكتاب. 
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فقال يف ذلك بع�س ال�شعراء بيًتا بح�شرة املن�شور وهو: 
ك��ت��������������������������اب ال���ب���ح���ر  ق����د غ����ا�����س يف 

ث��ق��ي��ل يغو�س  ك��ل  ال��ف�����ش��و���س وه��ك��ذا 
ف�شحك املن�شور واحلا�شرون. 

فلم يرع ذلك �شاعًدا، وال هاله وقال مرجتاًل جميًبا: 
اإمن�����������������������������������������������������ا م���ع���دن���ه  اإىل  ع�����اد 

ت��وج��د يف ق��ع��ر ال��ب��ح��ار ال��ف�����ش��و���س! 

اإِنا ُنعطي الذي اأُعطينا:
ف�شرب  بنًتا...  امراأته  له  فولدت  منتاًثا،  رج��اًل  الزلفاء  اأب��و  كان 
ثم ولدت له بنًتا ثانية ف�شرب. ثم ولدت له بنًتا ثالثة.. فهجرها وحتول 
عنها... واأقام يف بيت جريان له بالقرب من بيته فلما راأته امراأته اأن�شاأت 

�شعًرا تقول فيه: 
ي��اأت��ي��������������������������ن��ا ال����زل����ف����اء ال  م����ا الأب������ي 

ي��ل��ي��ن��������������������ا  ال�������ذي  ال���ب���ي���ت  وه�����و يف 
ال��ب��ن��ي��ن�����������������������������ا ن���ل���د  مل  اإن  ي��غ�����ش��ب 

واإمن��������ا ن��ع��ط��ي ال������ذي اأع��ط��ي��ن�����������������ا 
فلما �شمع الرجل منها هذا الكالم طابت نف�شه ورجع اإليها يطلب 

االعتذار عما ال ميلك؛ ف�شارت مثاًل تتم�شك به كل الن�شاء.
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اأَعيا من باِقل:
باقل رجل من ربيعة بلغ من عيه اأنه ا�شرتى ظبًيا باأحد ع�شر درهًما، 

فمر بقوم فقالوا له: 
بكم ا�شرتيت الظبي؟ 

اأن  بذلك  يريد  ل�شانه  واأخ��رج  اأ�شابعه،  بني  ق  وفرَّ يديه  باقل  فمد 
يقول اأحد ع�شر درهًما. ف�شرد الظبي وكان حتت اإبطه.

اإنك ل جتني من ال�صوك العنب:
راأى �شبي اأباه يغر�س �شجرة يف الب�شتان وبعد ع�شرة اأ�شهر ظهرت 

ثماره عنًبا حلًوا لذيًذا، فظن ال�شبي اأن كل ما يغر�شه يخرج العنب. 
وذات يوم وجد �شوًكا فغر�شها، وانتظر مدة فوجد ال�شوك يظهر يف 
اأغ�شانها فقال له اأبوه: اإنك ال جتني من ال�شوك العنب، فال تنتظر ال�شيء 

من غري اأ�شله. 
وي�شرب بهذا املثل ملن يرجو املعروف من غري اأهله.. اأو ملن يعمل 
خ�شي�س  �شخ�س  اإ�شالح  يحاول  ملن  اأو  ورائ��ه،  من  اخلري  فينتظر  ال�شر 

االأ�شل �شيِّئ الرتبية.

ٌة َجَناها: حَتمُل ِع�صَ
كان لرجل امراأة، وكانت لها �شرة، فعمدت ال�شرة لتح�شري قدحني 
مت�شابهني فجعلت يف اإحداهما �شويًقا ويف االآخر �شًما، وو�شعت ال�شويق 

عند راأ�شها... والقدح امل�شموم عند راأ�س �شرتها لت�شربه. 
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ولكن ال�شرة فطنت لذلك، فلما نامت حولت القدح امل�شموم اإليها 
ورعت قدح ال�شويق اإىل نف�شها. 

فلما ا�شتيقظت اأخذت قدح ال�شم على اأنه ال�شويق ف�شربته، فماتت 
فقيل حتمل ع�شة جناها. 

والع�شة واحدة الع�شاه وهي االأ�شجار ذوات ال�شوك.. يعنى اأن كل 
�شجرة حتمل ثمرتها. 

ُة َوَل َتاأُْكُل ِبَثْدَييها: وُع احُلرَّ جَتُ
اأي اأنها ال تكون ظئًرا واإن اآذاها اجلوع، ويروى )وال تاأكل ثديها(. 

واأول من قال ذلك احلارث بن �شليل االأ�شدي، وكان حليًفا لعلقمة 
اأجمل  من  وكانت   - الزباء  ابنته  اإىل  فنظر  ف��زاره  الطائي  خ�شفة  بن 
اخلاطب  ينكح  وقد  خاطًبا  اأتيتك  له:  فقال  بها  فاأعجب   - دهرها  اأهل 
يقبل  اأنت كفء كرمي  علقمة:  له  فقال  الراغب،  الطالب، ومينع  ويدرك 
منك ال�شفو ويوؤخذ منك العفو فاأقم ننظر يف اأمرك، ثم انكفاأ اإىل اأمها 
وبيًتا وقد خطب  �شليل �شيد قومه ح�شًبا ومن�شًبا  اإن احلارث بن  فقال: 
اإلينا الزباء فال ين�شرفن اإال بحاجته، فقالت امراأته البنتها: اأي الرجال 
اأحب اإليك الكهل اجلحجاح الوا�شل املناح اأم الفتى الو�شاح؟ قالت ال، بل 
الفتى الو�شاح، قالت: اإن الفتى يغريك واإن ال�شيخ ميريك، ولي�س الكهل 
اإن  اأمتاه:  يا  الفا�شل، الكثري النائل، كاحلديث ال�شن الكثري املن، قالت 
الفتاة حتب الفتى كحب الرعاء اأنيق الكالأ، قالت: اأي بنية اإن الفتى �شديد 
احلجاب كثري العتاب، قالت: اإن ال�شيخ يبلي �شبابي ويدن�س ثيابي وي�شمت 
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بي اأترابي، فلم تزل اأمها بها حتى غلبتها على راأيها فتزوجها احلارث على 
مائة وخم�شني من االإبل وخادم واألف درهم، فابتنى بها ثم رحل بها اإىل 
قومه، فبينما هو ذات يوم جال�س بفناء قومه وهي اإىل جانبه اإذ اأقبل اإليه 
�شباب من بني اأ�شد يعتلجون، فتنف�شت �شعداء، ثم اأرخت عينها بالبكاء، 
فقال لها ما يبكيك؟ قالت ما يل ولل�شيوخ الناه�شني كالفروخ، فقال لها: 
اإىل  واأعادها  اإنه طلقها  ثم  بثدييها،  تاأكل  وال  اأمك، جتوع احلرة  ثكلتك 

اأهلها.

ْخُل: ْحِل َوَما ُيدِريَك َما الدَّ َتَرى اْلِفْتَياَن َكالنَّ
ي�شرب للرجل منظر وهيئة ال خمرب له. والدخل ما يبطن يف ال�شيء 
يقال �شيء مدخول، اإذا كان فا�شد اجلوف. ويف االأثر: هدنة على دخل، 

وعلى دخن اأي م�شاحلة على ف�شاد �شمائر، وقريب منه قول ال�شاعر: 
وي����ع����ج����ب����ك ال������ط������ري������ر ف���ت���ب���ت���ل���ي���ه

����ك ال����رج����ل ال���ط���ري���ر  وي���خ���ل���ف ظ����نَّ
قيل اإن اأول من قاله عثمة بنت مطرود البجلية الأختها خود وقد جاء 

فتيان خلطبتها. 
قالت هند بنت اخل�س: 

 وق�����ال�����ت ق��ول��������������������ة اأخ�����������������������������ت��ي 
وح���ج���������������������������واه���ا ل����ه����ا ع��ق��������������������ل 

 وت�������رى ال���ف���ت���ي�����������ان ك��ال��ن��خ��������������������������ل
 وم������ا ي�����دري�����ك م�����ا ال��دخ��������������������������ل 
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َتْطُلُب اأثًرا َبْعَد ِعنِي:
العني املعاينة. ي�شرب ملن ترك �شيًئا يراه ثم تبع اأثره بعد اأن غاب. 
اأبي عبيدة  كتاب  العاملي ويف  بن عمرو  قال ذلك مالك  واأول من 
يطلب  كان  غ�شان  ملوك  بع�س  اأن  وذلك  قال:  الباهلي  عمرو  بن  مالك 
يف عاملة غ�شان ذحاًل فاأخذ منهم رجلني يقال لهما مالك و�شماك ابنا 
عمرو فاحتب�شهما عنده زماًنا، ثم دعاهما فقال لهما: اإين قاتل اأحدكما.. 
اأخي، فلما راأى  اقتلني مكان  اأقتل؟ فجعل كل واحد منهما يقول  فاأيكما 

ذلك قتل �شماًكا، وخلى �شبيل مالك فقال �شماك حني ظن اأنه مقتول: 
 واأق���������ش����م ل����و ق���ت���ل���وا م��ال��ك������������������������������ً��ا

ل��ك��ن��ت ل���ه���م ح��ي��������������������������ة را���ش�����������دة 
مروا  ركًبا  اإن  ثم  زمانا  فيهم  فلبث  اأهله  اإىل  مالك  وان�شرف 

واأحدهم يتغنى بهذا البيت: 
 واأق���������ش����م ل����و ق���ت���ل���وا م��ال��ك���������������������������ً��ا

 ل���ك���ن���ت ل���ه���م ح��ي�����������������������������ة را�����ش����دة 
بعد  احلياة  اهلل  قبح  مالك  يا  فقالت:  �شماك  اأم  بذلك  ف�شمعت   
�شماك اخرج يف الطلب باأخيك، فلقي قاتل اأخيه ي�شري يف نا�س من قومه، 
فقال: من اأح�سنّ يل اجلمل االأحمر، فقالوا له يا مالك لك مائة من االإبل 
فكف، فقال: ال اأطلب اأثًرا بعد عني، فذهبت مثاًل ثم حمل على قاتل اأخيه 

فقتله.
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نب اأَْي�َصر من العتذاِر: َترُك الّذّ
بع�س  ويف  التوبة(  طلب  من  اأي�شر  الذنب  )ت��رك  يقولون  والعامة 
االآثار: )اإياك وما يعتذر منه( وروي عن اإبراهيم النخعي اأنه اعتذر اإليه 
رجل فقال: عذرتك غري معتذر، يقول اإن املعاذير ي�شوبها الكذب. يريد 
قد عذرتك واأنت مم�شك عن عذر غري معتذر، فكاأنه كان عنده اأعذر قبل 

اأن يعتذر؛ فلذلك قال: اإن املعاذير ي�شوبها الكذب.

ِع�ْس َرَجًبا َتَر عجبا:
روى اأبو عبيد البكري، اأن اأهل اجلاهلية كانوا يرفعون مظاملهم اإىل 
تتاأخر عقوبة  فيدعون اهلل - عز وجل- فال  الكعبة  فيه  ياأتون  ثم  رجب 
الظامل، فكان املظلوم يقول للظامل )ع�س رجبا تر عجًبا( ف�شئل عمر بن 
اخلطاب- ر�شي اهلل عنه- عن ذلك وقيل نحن اليوم مع االإ�شالم ندعو 
على الظامل فال جناب يف اأكرث االأمر، فقال: اإن اهلل -عز وجل- مل يعجل 

ېئ  ۈئ  زب  يقول:  تعاىل  فاإنه  لف�شاقها،  وال  االأم��ة  هذه  لكفار  العقوبة 
ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ رب )القمر: 46(.

ويروى املثل بلفظ )ع�س رحبا( باحلاء املهملة اأي وقًتا وا�شًعا. 
اأول من قال ذلك احلارث بن عباد بن �شبعية بن قي�س  اإن  وقيل: 
بن ثعلبة، وكان قد طلق بع�س ن�شائه بعدما اأ�شن وقد فركته، اأي كرهته 
واأبغ�شته فخلف عليها من بعده رجل فكانت تظهره للحارث فلقي زوجها 
احلارث واأخربه بذلك فقال احلارث: ع�س رحًبا جتد عجًبا فذهب قوله 
مثاًل ومعناه: ع�س رجبا بعد رجب، اأي ا�شرب حتى تكرب �شنك ثم تفعل بك 

كما فعلت بي. 
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ي�شرب مثاًل يف حتول الدهر وتقلبه واإتيان كل يوم مبا يتعجب منه. 

ملّا ا�ْصَتَد �صاعده رماين:
ربى رجل من العرب ابن اأخت له حتى كرب واكتمل، فلما اأح�س الولد 
من نف�شه القوة والقدرة تنكر ملربيه واأخذ يرد جميله نكراًنا وكفًرا فقال 

الرجل: 
 ف���ي���ا ع���ج���ًب���ا مل����ن رب���ي���ت ط��ف�����������������������ال

األ����ق����م����ه ب���اأط�������������������������������راف ال���ب���ن���ان 
 اأع���ل���م���ه ال���رم���اي���ة ك����ل ي�����������������������������������������وم

ف���ل���م���ا ا����ش���ت���د �����ش����اع����ده رم���������������اين 
 وك����م ع��ل��م��ت��ه ن��ظ��م ال��ق��واف�����������������������������������ي

ف���ل���م���ا ق������ال ق��اف��ي�����������������������ة ه���ج���اين 
وهكذا ي�شنع من ال يثمر فيهم املعروف في�شيئون اإىل من اأح�شنوا 

اإليهم. 
اأعدائه،  اإىل  وين�شم  عليه  فينقلب  الورطة  من  االآخ��ر  املرء  ينقذ 

ويرفع الرجل الرجل فيعمل على خف�شه واإزالته من اأمامه. 
ويف مثل هذه االأحوال يقال: )ملا ا�شتد �شاعده رماين( اأي جزاين 

على املعروف �شًرا وعلى النعمة كفراًنا.

َمَوَاِعيُد ُعْرُقوب:
له  فقال  ي�شاأله  له  اأخ  اأت��اه  العماليق  من  رجل  هو  عبيد:  اأب��و  قال 
للعدة  اأت��اه  اأطلعت  فلما  طلعها(  فلك  النخلة  هذه  طلعت  )اإذا  عرقوب: 
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فقال )دعها حتى ت�شري بلًحا دعها ت�شري زهوًرا فلما اأزهرت: قال دعها 
اأمترت  فلما  قال دعها حتى ت�شري متًرا  اأرطبت  فلما  حتى ت�شري رطًبا 
عمد اإليها عرقوب من الليل )فجذها( ومل يعط اأخاه �شيًئا؛ ف�شار مثاًل 

يف اخللف وفيه يقول االأ�شجعي 
�شجية م��ن��ك  اخل���ل���ف  وك�����ان  وع�����دت   

م����واع����ي����د ع�����رق�����وب اأخ���������اه ب���ي���رثب 
 وقال اآخر: 

 واأك�������ذب م���ن ع���رق���وب ���ش��اك��ن ي��رثب
واأب�������ني ����ش���وؤم���ا احل����وائ����ج م����ن زح���ل 

مات حتف اأنفه:
فتخرج  فرا�شه  الرجل على  اأن ميوت  واأ�شله  يقتل...  اأي مات ومل 
لقد  الوفاة:  ح�شرته  عندما  الوليد  بن  خالد  قال  وفمه،  اأنفه  من  نف�شه 
اأو  اأو طعنة  اإال وفيه �شربة  لقيت كذا وكذا زحًفا وما يف ج�شدي مو�شع 
رمية.. وها اأنا اأموت حتف اأنفي كما ميوت البعري فال نامت اأعني اجلبناء.

ُكلُّ �صاٍة برجلها معلََّقٌة:
اأول من قال ذلك وكيع بن �شلمة بن زهري بن اإياد، وكان ويل اأمر 
اليوم،  باأ�شفل مكة عند �شوق اخلياطني  البيت بعد جرهم فبنى �شرًحا 
وجعل فيه اأمة يقال لها حزورة وبها �شميت حزورة مكة، وجعل يف ال�شرح 
اخلرب  من  بكثري  ينطق  وكان  ربه،  يناجي  اأنه  ويزعم  يرقاه  فكان  �شلًما 
وملا  ال�شديقني،  من  �شديق  اأن��ه  يزعمون  العرب  علماء  وك��ان  واحلكم، 
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كلمتان  الكلم  و�شيتي،  ا�شمعوا  لهم:  فقال  اإي��اًدا  جمع  الوفاة  ح�شرته 
واالأمر بعد البيان من ر�شد فاتبعوه ومن غوى فارف�شوه وكل �شاة برجلها 

معلقة، فاأر�شلها مثاًل. 

رُي العِييَّ َخطيًبا: املقاديُر ُت�صِّ
اإليه حاجة فقال يف  له  وكانت  و�شف عند احلجاج رجل باجلهل، 
نف�شه: الأختربنه، ثم قال له حني دخل عليه: اأع�شامي اأنت اأم عظامي؟ 
فقال الرجل: ع�شامي وعظامي. فقال احلجاج هذا اأف�شل النا�س، وق�شى 

حاجته وزاده ومكث عنده مدة.
ثم باحثه فوجده اأجهل النا�س، فقال له ا�شدقني واإال قتلتك.. قال 
له: قل ما بدا لك واأ�شدقك! قال: كيف اأجبتني مبا ملا �شاألتك عما �شاألت؟ 
قال له: واهلل مل اأعلم اأع�شامي! فخ�شيت اأن اأقول اأحدهما فاأخطئ فقلت 
اأقول كليهما، فاإن �شربني اأحدهما نفعني االآخر، فقال له احلجاج عند 

ذلك: املقادير ت�شري العيي خطيًبا.

موءِل: َوَفاُء ال�صَّ
عند  واأودع  ال��روم  ملك  قي�شر  اإىل  امل�شي  القي�س  ام��روؤ  ع��زم  ملا 
امروؤ  مات  فلما  كثرية،  جملة  ت�شاوي  واأمتعة  و�شالًحا  دروًع��ا  ال�شموءل 
القي�س اأر�شل ملك كندة يطلب الدروع واالأ�شلحة املودعة عند ال�شموءل، 
اإليه منها �شيًئا:  اأن يدفع  واأبى  اإال م�شتحقها،  اأدفعها  ال�شموءل: ال  فقال 
الوفاء  اأت��رك  وال  اأمانتي  اأخ��ون  وال  بذمتي  اأغ��در  ال  وق��ال:  فاأبى،  فعاوده 

 . الواجب عليَّ
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فق�شده ذلك امللك من كندة بع�شكره، فدخل ال�شموءل يف ح�شنه 
امللك  به  ال�شموءل خارج احل�شن فظفر  ولد  وكان  به؛ فحا�شره  وامتنع 
واأخذه اأ�شرًيا، ثم طاف حول احل�شن ثم �شاح بال�شموءل، فاأ�شرف عليه 
من اأعلى احل�شن، فلما راآه قال له: اإن ولدك قد اأ�شرته وهو ذا معي فاإن 
�شلمت اإىل الدروع وال�شالح رحلت عنك و�شلمت اإليك ولدك، واإن امتنعت 

من ذلك ذبحت ولدك واأنت تنظر، فاخرت اأيهما �شئت. 
فقال له ال�شموءل: ما كنت الأخفر ذمامي، واأبطل وفائي فا�شنع ما 
�شئت! فذبح ولده وهو ينظر، ثم ملا عجز عن احل�شن رجع خائًبا واحت�شب 
ال�شموءل ذبح ولده و�شرب؛ حمافظة على وفائه، فلما جاء املو�شم وح�شر 
ورثة امرئ القي�س، �شلم الدروع وال�شالح وراأى حفظ ذمامه ورعاية وفائه 

اأحب اإليه من حياة ولده وبقائه، وقال يف ذلك: 
اإين ال��ك��ن��������������������������������������دي  ب�������اأدرع  وف���ي���ت   

وف��ي��ت  اأق��������������������������وام  خ�����ان  م����ا  اإذا 
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اأمثــال متنــوعة

- البطولة هي انت�شار النف�س على اجل�شد. مثل �شوي�شري
- اإذا اأردت ال�شلم فتاأهب للحرب. مثل التيني

- احلطب املعوج يجعل النار م�شتقيمة. مثل فرن�شي
- لي�س هناك و�شادة اأنعم من ال�شمري النقي. مثل فرن�شي

- عند البلية يعرف ال�شديق. مثل التيني 
- االبن ال�شيِّئ يورث ا�شًما �شيًئا. من �شاحل العاج

- االآخرون يهتمون بنا، بقدر ما نهتم نحن بهم. مثل تركي
- املال وال�شيطان ال يرتاحان. مثل يوغ�شاليف 
- الغ�س يختبئ حتت العموميات. مثل التيني 

- اإذا تاأخر العالج اإىل الغد، فلن يجدي يف �شفاء املر�س اليوم. مثل 
اإ�شباين

- الكالب التي تتنازع فيما بينها، تتحد �شد الذئب. مثل اأرميني
- حيث ت�شيطر القوة ال مكان للعقل. مثل فرن�شي 

جيًدا.  ا�شتخدامه  معرفة  جمااًل  االأكرث  ولكن  جميل،  االنت�شار   -
مثل يوناين 

- الذئب ينق�س على الكلب الذي ال ينبح. مثل اأرميني
مثل  يكرره.  ال  من  لكن  باخلطاأ..  يعرتف  ال��ذي  ال�شجاع  لي�س   -

اإ�شباين
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- نتائج االأفعال اأقوى من االأقوال. مثل اأمريكي
- ال�شيت احل�شن عقد من اللوؤلوؤ. مثل اأرميني

- ال�شداقة مثل االأر�س التي نزرعها. مثل يوناين
- يتاأمل امل�شمار بقدر ما يتاأمل اخل�شب مثل اأنتيلي

- الكوخ الذي ت�شحك فيه املراأة خري من الق�شر الذي تبكي فيه. 
مثل اإ�شباين

- للذكاء حدود، ولكن ال حدود للغباء. مثل فرن�شي
- من ال يتقدم يرتاجع. مثل التيني

- احلاجة اأم االخرتاع. مثل اإجنليزي 
- ال�شيام عالج لكل داء. مثل اأمريكي 

- ال�شرب نبات مر ذو فاكهة حلوة. مثل اأملاين 
- املال عبد اأو �شيد. مثل التيني 

مثل  نتكلم.  اأكرث مما  لن�شمع  واح��ًدا،  ول�شاًنا  اأذن��ني  اهلل  وهبنا   -
يوناين 

- متخ�س اجلبل فولد فاأًرا. مثل اإجنليزي
- الي�شري يف بيتك، خري من الكثري يف بيت غريك. مثل فرن�شي

- عندما تكون غا�شًبا..عد من واحد لع�شرة. مثل اأمريكي
- اأفقر النا�س من عا�س بال اأمل. مثل اأملاين

- غذ الذئب يف ال�شتاء، يفرت�شك يف الربيع. مثل يوناين 
- اإذا اأردت اأن يحفظ �شرك فلماذا ال حتفظه اأنت. مثل اإيطايل 
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- اأتريد لوؤلوؤ؟ اغط�س يف البحر. مثل كردي
- ال يوجد حزن مهما عظم ال يخففه الزمن.مثل اأملاين

- ال�شربة االأويل ن�شف املعركة. مثل ياباين
- الذي ي�شرع يف عدة اأعمال مًعا ينجز اأقلها. مثل اإيطايل

- لي�س اجلبل بحاجة اإىل جبل، ولكن االإن�شان يحتاج اإىل اإن�شان. 
 مثل با�شكي 

- الك�شل ملجاأ ال�شرير.مثل دامنركي 
- املاء ال�شاكن دائًما اأعمق.مثل اأمريكي 

- ال حتقرن العدو ولو كان و�شيًعا، وال اجلرح ولو كان ب�شيًطا. مثل 
اأملاين 

- عطر اليا�شمني يفوح �شذاه مهما اأحكموا الغطاء عليه.مثل هندي 
- اإذا ذهب احلياء حل البالء. مثل عربي 
- ال يوجد غني ال يطلب املزيد. مثل اأملاين 

- من يقت�شم الع�شل مع الدب؛ فاإن ح�شته �شتكون قليلة.مثل اإيطايل 
- من اخلري اأن تاأتي قبل املوعد ب�شاعة، من اأن تاأتي بعده بدقيقة. 

 مثل اأمريكي
- قطرات الندى في�شان بالن�شبة للنملة. مثل �شن�شكريتي 

- رجل بال مال باخرة دون �شراع. مثل �شويدي
- النقا�س منخل احلقيقة. مثل اإيطايل

- ما �شهل احل�شول عليه ي�شهل فقدانه. مثل اأمريكي
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- الن�شاء اللواتي يبحثن عن احلرية، يفقدنها يف الغالب.مثل يوناين
- اأهم املحادثات واأ�شدقها هو احلوار مع اأنف�شنا. مثل �شويدي

- رفقة اجلاهل اأ�شواأ من ال�شم. مثل �شن�شكريتي 
- ال حتكم على الكتاب من غالفه. مثل اأمريكي 

- من يناق�س االأحمق عليه اأن يتحمل جوابه. مثل اأملاين
- احذر الرجل الذي ال يتكلم، والكلب الذي ال ينبح. مثل اأملاين

- من ع�شى والديه ع�شاه اأوالده. مثل ياباين 
- ميكن �شق ال�شخر، ولكننا ال ن�شتطيع اأن نلني قلًبا. مثل هندي

- االأ�شرار يرتكون اآثارهم حيث حلوا. مثل �شيني 
- ياأكل ال�شداأ احلديد وتاأكل االأحزان الفوؤاد. مثل رو�شي

- من يبحث عن �شديق بال عيب يبقى بال �شديق. مثل تركي 
- من اأدب ولده �شغرًيا �شر به كبرًيا. مثل عربي

- لكل زمان دولة ورجال. مثل عربي 
- الهجوم خري و�شيلة للدفاع. مثل اأمريكي

- القلب مياه عميقة تخفي اأ�شياء جمهولة. مثل اإفريقي
- �شالح ال�شعفاء ال�شكاية. مثل عربي 

- امروؤ بال مال ذئب بال اأ�شنان. مثل فرن�شي
- اأنت تف�شي �شرك ل�شديقك، وهو يف�شيه ل�شديقه. مثل تركي 

- �شعب ال يعرف الوفاء �شعب ال يعرف التقدم.مثل تايالندي
- قم مبا ينبغي عليك القيام به، وليحدث ما يحدث. مثل فرن�شي 
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- من ا�شتمع اإىل الن�شيحة جنا من الف�شيحة.مثل عربي 
- البطالة اأم الرذائل. مثل فرن�شي 

- كلب جوال خري من اأ�شد راب�س. مثل دامنركي 
- اأجل طعامك اإىل الغد، ولكن ال توؤجل عملك. مثل كردي 

- عالج اآفة امللل بكرثة العمل. مثل عربي
- �شقوط اجلواهر على االأر�س ال يفقدها قيمتها.مثل هندي

- اختالف الراأي ال يف�شد للود ق�شية.مثل عربي
- الل�شان احلاذق ع�شفور نادر. مثل �شوي�شرى 

- من اأفرط يف حب نف�شه، فقد االأ�شدقاء. مثل فرن�شي 
- رجل حر يف كوخ، خري من عبد يف ق�شر. مثل نرويجي

- فكر يف النهاية اأكرث من البداية.مثل بو�شني
- احلق مثل الفلني ال يغرق.مثل تركي

- ال�شلطان بال عدل كالنهر بال ماء.مثل تركي
- تخيط االإبرة ثياب االآخرين وتبقى عريانة.مثل با�شكي

- اإذا كنت تخ�شى الذئب فال تذهب اإىل الغابة.مثل رو�شي
- بقدر الهموم تكون الهمم. مثل عربي

- ما بني على باطل فهو باطل.مثل عربي 
- اقت�شاد يف غري حمله يت�شبب يف نفقة اأ�شخم.مثل فرن�شي

- ال تنظر اإىل املمدوح، بل انظر اإىل املادح. مثل فلبيني 
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اأمثال فنلندية

واحدة. مرة  اإال  العاقل..  ُيخَدع  • ال 
ينبح. ال  يع�س..  الذي  • الكلب 

فمه. يف  ال�شكران..  • قلب 

بالثعالب. ُت�شاد  • الثعالب 
اهلل. وهو  �شيد..  لهم  ال�شادة  • حتى 

عظيًما. اأجًرا  تتقا�شى  لكنها  حقيقي..  معلم  • الدنيا 
زوجته. الختبار  كاف  وقت  • للرجل 

بقرته. املزارع  ا�شرتد  الل�شان..  تخا�شم  • اإذا 
م�شماًرا. ي�شرق  اإبرة..  ي�شرق  • من 

دائًما. نف�شه  ُيعاقب  • املتكرب.. 
ال�شغري. اجلرح  وال  الفقري..  تهمل  • ال 

ال�شخرة؟ مع  الريح  تفعل  • ماذا 
اأواًل. كالبه  فاأطعم  ال�شيد..  متلقت  • اإذا 

عنها. يتكلم  الثريان..  • �شائق 
اجلراب؟ يحمل  منا  فمن  �شيد..  واأنت  �شيد  • اأنا 
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اأحًدا. يعرف  ال  والدب  الدب..  يعرف  • الكل 
�شامع. متكلم  لكل  الدوام  على  • ُيوجد 

به. يحتفظ  من  بل  املال..  على  يح�شل  من  الرجل  • لي�س 
اأكرث. هموم  له  والعزب  كثرية..  هموم  له  • املتزوج 

الغني. يقتل  واخلوف  حًيا..  الفقري  يبقي  • االأمل 

اأمثال �صينية

العا�شفة. يح�شد  الريح،  يزرع  • من 
احلرث. ووا�شل  جيًدا،  ح�شاًدا  ال�شماء  من  • اطلب 

خطئك. اإ�شالح  من  تاأنف  فال  اأخطاأت،  • اإذا 
قوله. يف  ي�شدق  عمله،  يف  يِجدُّ  • من 

الهم. يفاجئه  بالغد،  يهتم  ال  • من 
االأخالق. كرم  مع  التملق  يجتمع  • قلما 

مرتني. اأخطاأ  فقد  خطئه،  عن  يرجع  ال  • من 
�شام. مكان  يف  واالإخال�س  الوالء  • �شع 

ال�شدر. رحب  العظيم..  • الرجل 
يفرط. ال  اأكل  اإذا  من  • العاقل.. 
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فيما جاء من الأمثال يف اأوله ميم

- مقتل الرجل بني فكيه.
- املكثار كحاطب الليل.

- من حب طب.
- من حفنا اأو رفنا فليرتك.

- من الحاك فقد عاداك.
- من ياأت احلكم وحده يفلح.

- املزاح لقاح ال�شغائن.
- ما ي�شق غباره.

- ما يوم حليمة ب�شر.
- من قل ذل، ومن اأمر فل.

- ما بللت منه باأفوق نا�شل.
- ما بالعري من قما�س.
- ما تقرن به ال�شعبة.
- مثقل ا�شتعان بذقنه.

- العنزة تبهي وال تبني. 
- ما يعوى وال ينبح. ما له ذم.

- مرعى وال كال�شعدان.
- ماء وال ك�شداء.
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- مكره اأخوك ال بطل.
- منك عي�شك واإن كان �شًبا.

- من اأ�شبه اأباه فما ظلم.
- من عالج ال�شوق مل ي�شتبعد الدار.

- ما اأخاف اإال من �شيل تلعتي.
- من �شره بنوه �شاءته نف�شه.

- من حقر حرم.
- ما حللت ببطن تبالة لتحرم �شياف.

- ما عقاله باأن�شوطة.
- املرء بخليله.

- من حظك مو�شع حقك.
- ملك ذا اأمر اأمره.

- منية وال الدنية.
- من يطل ذيله ينتطق به.

- مرعى وال اأكولة.
- ما وراءك يا ع�شام.

- حم�شنة يلي.
- من �شلك اجلدد اأمن العثار.

- من �شمع �شمع به.
- ما به قلبة.
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- من ي�شرتي �شيفي وهذا اأثره.
- املل�شى ال عهدة له.

- من ينكح احل�شناء يعِط مهرها.
- من ا�شرتى ا�شتوى.

- من يعط اأثمان املحامد يحمد.
- من يل بال�شانح بعد البارح.

- من عال بعدها ال اجنرب.

اأمثال �صينية

تق�صد اجلنوب .. لكن ملاذا ت�صري العربة نحو ال�صمال؟
ركب عربة  لكنه  اإىل اجلنوب،  ال�شفر  الزمان، ق�شد   - يف قدمي 
ت�شري  ملاذا  ولكن  اجلنوب،  "تق�شد  االآخ��ر:  و�شاأله  ال�شمال.  نحو  ت�شري 
العربة نحو ال�شمال؟" فاأجابه قائاًل: "اإن ح�شاين يرك�س ب�شرعة فائقة 
ا". وهكذا ابتعد عن  ومهارة �شائقي ممتازة، ونفقات �شفري تكفيني اأي�شً

الهدف يوًما فيوًما.
 ت�شري العبارة اال�شطالحية اإىل من يعمل عك�س هدفه.

مثل �صمكة اأعيدت اإىل املاء:
 - يف ع�شر املمالك الثالث. ذهب ليو بي اإىل منزل ت�شوقه ليانغ 
اأن  منه  يطلب  لكي  م��رات،  ثالث  هوبي  مبقاطعة  لونغت�شونغ  يف  الواقع 
معاجلة  يف  ليانغ  ت�شوقه  ف�شاعده  احلكم.  على  اال�شتيالء  يف  ي�شاعده 
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ال�شوؤون الع�شكرية وال�شيا�شية املهمة. واأ�شبح ت�شوقه ليانغ م�شت�شاًرا كبرًيا 
لليوبي. وقال ليو بي ملروؤو�شيه: "اإن وجود ت�شوقه ليانغ اإىل جانبي ي�شعرين 

كما لو اأنني �شمكة اأعيدت اإىل املاء".
 ت�شري العبارة اال�شطالحية "مثل �شمكة اأعيدت اإىل املاء" اإىل من 
ا منا�شًبا يدعمه ويعينه بعد اأن فقد االأمل بوجود من ي�شاعده. يجد �شخ�شً

ذبح الديك لتخويف القرد:
اأن كربت   - يف قدمي الزمان، ربى رجل قطيًعا من القرود، وبعد 
وذات  منها.  الرجل  فغ�شب  �شاحبها،  حاجات  تخرب  اأ�شبحت  القرود 
وقال  اأمامه،  القرود  وا�شتدعى  ديك،  على  القرود  �شاحب  قب�س  يوم، 
ثم  الديك".  نف�س م�شري هذا  "اإذا مل تطيعوا كالمي، فم�شريكم  لها: 
ذبح الديك. راأت القرود عملية ذبح الديك، فا�شتبد بها اخلوف ال�شديد، 

وحتولت اإىل قرود مطيعة.
 ت�شري العبارة اال�شطالحية" ذبح الديك لتخويف القرد" اإىل من 

ا اآخر. ا ليخيف به �شخ�شً يعاقب �شخ�شً

كتابه ل يفارقه:
 - ليوى منغ جرنال عظيم من اأبناء مملكة وو من ع�شر املمالك 

الثالث، �شجل ليوى منغ الكثري من املاآثر الع�شكرية.
 ولكنه مل يكن قد التحق باملدر�شة للدرا�شة ب�شبب الفقر، وبعد اأن 
اأ�شبح جرنااًل، �شجعه امللك �شون ت�شوان على قراءة الكتب، وقبل ليوى منغ 
اقرتاح امللك، وبداأ يثابر على القراءة يومًيا حتى خالل م�شرية اجلي�س 
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الكتاب.  يفارقه  اأن  دون  القراءة  على  انكب  وقد  املعارك،  اأثناء  يف  ويف 
واأخرًيا اأ�شبح جرنااًل وا�شع االطالع.

"كتابه ال يفارقه" اإىل املجتهدين يف  العبارة اال�شطالحية   ت�شري 
الدرا�شة.

يف القارب الواحد تتوحد اجلهود:
 - يف فرتة الربيع واخلريف، كانت احلروب تدور دائًما بني مملكة 
وو وملكة يويه؛ مما اأدى اإىل حقد �شعبي اململكتني على بع�شهما البع�س. 
اأبناء مملكة يويه قارًبا  اأبناء مملكة وو مع بع�س  ذات مرة، ركب بع�س 
واحًدا لعبور النهر، وعندما و�شل القارب اإىل و�شط النهر، هبت الريح 
ال�شديدة، وماج النهر فجاأة، ومتايل القارب، ووقع الركاب من على منت 
على  للتغلب  وت�شافروا  واحد،  كرجل  فتعاونوا  خطري.  و�شع  يف  القارب 

امل�شاعب، واأخرًيا و�شلوا على �شفة النهر االأخرى باأمن و�شالم.
اجلهود"  تتوحد  الواحد  القارب  "يف  اال�شطالحية  العبارة  ت�شري   

اإىل اإمكان اجتياز االأزمات وامل�شاعب بتوحيد اجلهود.

ي�صرق ال�صماء ويبدل ال�صم�س باأخرى زائفة:
 - هل ميكن اأن ت�شرق ال�شماء املرتامية االأطراف؟ وهل ميكن اأن 
تبدل ال�شم�س الالمعة باأخرى زائفة؟ ال ميكن ذلك اأبًدا، لكن هناك نوًعا 

من النا�س يحاولون �شرقة ال�شماء وتبديل ال�شم�س باأية و�شيلة.
 ت�شري العبارة اال�شطالحية "ي�شرق ال�شماء ويبدل ال�شم�س باأخرى 
زائفة" اإىل من يلجاأون اإىل خمتلف اأنواع احليل الكالمية لتبديل حقائق 

االأمور وخلداع االآخرين. 

www.alukah.net
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الب�صمة على ثغره واخلنجر خلف ظهره:
يعامل  وك��ان  ف��و،  يي  وزي��ر يدعى يل  تانغ  ك��ان يف عهد �شاللة   - 
لكنه كان رجاًل غداًرا  بابت�شام،  ويتكلم معهم  باأدب واحرتام،  االآخرين 
�شر�ًشا، وكان ينزل ال�شربات بكل من هو اأقوى منه، ويتاآمر على حياتهم، 

ف�شماه النا�س باخلنجر وراء الب�شمة.
خلف  واخلنجر  ثغره  على  "الب�شمة  اال�شطالحية  العبارة  ت�شري   
ظهره" اإىل من يتظاهر باأنه رجل طيب القلب، وهو يف الواقع مكار �شر�س.

قطع قدمه لتنا�صب حذاءه:
 - يف عهد �شاللة هان كان هناك كتاب بعنوان خواينانت�شي ورد فيه 
اأن هناك رجاًل اأحمق ذهب ل�شراء حذاء له وبعد اأن عاد اإىل البيت، وجد 
اأن احلذاء اأ�شغر من قدمه، فن�شحه اجلريان با�شتبداله بحذاء منا�شب، 
لكنه اأراد قطع قدمه لتنا�شب حجم احلذاء. كما اأراد قطع بع�س اجللد 
اأ�شغر من حجم  ا�شرتاها ووجدها  راأ�شه قبعة  لتنا�شب حجم  راأ�شه  من 

راأ�شه.
اإىل  حذاءه"  لتنا�شب  قدمه  "قطع  اال�شطالحية  العبارة  ت�شري   
اأفكار متحجرة  معاجلة االأمور دون االإحاطة الكاملة باملو�شوع، وتطبيق 

وغري منا�شبة حللها.

ي�صد اأذنيه وهو ي�صرق اجلر�س:
جر�ًشا  جني  مملكة  يف  رج��ل  راأى  واخل��ري��ف،  الربيع  ف��رتة  يف   -  
اآخر، فاأراد �شرقته، لكنه وجده  نحا�شًيا جمياًل معلًقا على باب �شخ�س 
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كبرًيا وثقياًل وال ميكن حمله. فكر ملًيا، وملعت يف ذهنه فكرة وهي ك�شره 
رنيًنا  ولكن  باملطرقة.  اجلر�س  ف�شرب  بيته،  اإىل  قطعة  قطعة  حمله  ثم 
عالًيا �شدر عنه، فهرب اإىل منزله خائًفا. ثم فكر يف اأنه اإذا �شد اأذنيه، 
فلن ي�شمع االآخرون رنني اجلر�س؟ لذلك �شد اأذنيه وذهب اإىل منزل ذلك 
ال�شخ�س، و�شرق اجلر�س بجراأة، ف�شمع �شاحب اجلر�س الرنني وقب�س 

على ال�شارق.
 ت�شري العبارة اال�شطالحية "ي�شد اأذنيه وهو ي�شرق اجلر�س" ممن 

يظن باأنه ذكي بينما هو يخدع نف�شه.

يطلب من الثعلب اأن يتكرم باإعطاء جلده:
اإنه كان يف قدمي الزمان رجل يحب الثياب امل�شنوعة من   - قيل 
الفرو واالأطعمة النادرة حًبا جًما. اأراد الرجل يوًما خياطة ثوب من الفرو 
ثمنه اآالف اللريات الذهبية، فذهب اإىل الثعلب ليت�شاور معه حول نيته يف 

اأن يطلب منه اأن يعطيه جلده. 
 كما ذهب اإىل اخلروف ليطلب منه اأن يعطيه حلمه عندما يريد 

اأكل حلم لذيذ، وبالطبع هرب الثعلب واخلروف بعد اأن عرفا نيته. 
اأن يتكرم باإعطاء  "يطلب من الثعلب   ت�شري العبارة اال�شطالحية 
يتكرم  اأن  النمر  من  "يطلب  املثل  اإىل  بعد  ما  يف  حتولت  والتي  جلده" 
اأي  الفا�شدين يف  مع  تبحث  اأن  املمكن  اأنه من غري  باإعطاء جلده" اإىل 

م�شروع يعود عليك بالربح.

www.alukah.net
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بي�صة البلد:
هو  يقال:  له.  نا�شر  ال  الذي  الوحيد  الفريد  للرجل  مثاًل  ي�شرب   
من  خالية،  اأر���س  يف  كبي�شة  وان��ف��راده  وحدته  يف  هو  اأي  البلد،  بي�شة 

وجدها اأخذها ومل مينعه مانع، قال ال�شاعر:
ل���و ك����ان ح���و����س ح���م���ار م���ا ���ش��رب��ت به

االأب�������د  اآخ���������ر  ح�����م�����ار  ب����������اإذن  اإال 
ب���اإخ���وت���ه  اأودى  م����ن  ح����و�����س  ل���ك���ن���ه 

البلد بي�شة  ف��اأ���ش��ح��ى  ال���زم���ان  ري���ب 
اأي لو كان حو�شي حو�س حمار من احلمري ملا �شربت به اإال باإذن 
احلمار االأخر، لقلتك وذلتك، ولكن وجدت حو�شي حو�س رجل منفرد، 
غلط.  وهو  الدميرتي،  قول  هذا  عليه،  فاجرتاأت  الدهر،  باإخوته  اأودى 
"بي�شة البلد" يف  ا  اأي�شً وال�شحيح اأن حماًرا هذا رجل بعينه. وي�شتعمل 
املدح، فيقال: فالن بي�شة البلد، اأي فرد من �شرفه، وال نظري له يف �شوؤدده.
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اأدعـــيـــة

اإىل اهلل. فالدعاء طلب  القربات  اأقـــرب  الــعــبــادة، وهــو مــن  الــدعــاء مــخ 
و�سوؤال من العبد الفقري اإىل امللك الغني الكبري - �سبحانه وتعاىل -.

ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  زب  تـــــعـــــاىل:  قـــــــال 
رب  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ 

)البقرة: 186(.
ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »ل يرد القدر اإل الدعاء« اأخرجه احلاكم وغريه.

www.alukah.net
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واإذا دعا املوؤمن فاإن دعاءه بني ثالث حالت:

1- اإما اأن ُتعجل له دعوته.

2- واإما اأن يدخرها اهلل له يف الآخرة.

3- واإما اأن ي�سرف عنه من ال�سوء مثلها.

�سائر  ويف  البنات،  مدار�ض  يف  املدر�سية  الإذاعـــات  منابر  يف  علينا  لــذا.. 
اأن نحر�ض على الإكثار من الدعاء، واأن نحث الطالبات على  حياتنا عموًما، 
التاأمني مع الدعاء، واأن يكون اإلقاء الدعاء ب�سوت خا�سع معتدل، واأن ت�ستح�سر 

الداعية نيتها يف الدعاء، وكذلك على اجلميع اأن ُيوِقنَّ بالإجابة.

ا  ومن املهم التذكري بالدعاء لإخواننا امل�سلمني يف كل مكان، وخ�سو�سً
عند حدوث النكبات واحلوادث - ل قدر اهلل - فاملوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�سد 
واأن  كربهم،  اهلل  يفرج  بــاأن  لإخواننا  الدعاء  الي�سر  اأي�سر  ومــن  ا،  بع�سً بع�سه 

يجمع �سملهم.

الدعاء؛  يف  اجلمع  �سيغة  وهي  األ  مهمة،  م�ساألة  على  التنبيه  اأود  كما 
وهي اأن يقال الدعاء عرب منرب الإذاعة املدر�سية ب�سيغة اجلمع، ل املفرد.

مثاًل: )اللهم اغفر لنا ولوالدينا( هذا الدعاء ب�سيغة اجلمع، فعندما 
توؤّمن الطالبات عليه، فاإنهن بذلك يوؤّمّن على دعاء عام لهن جميًعا.

ومثال اآخر: )اللهم اغفر يل ولوالدي( هذا الدعاء ب�سيغة املفرد، عندما 
توؤّمن عليه الطالبات، فاإنهن بذلك يوؤّمّن على دعاء خا�ض للداعية ووالديها.

الأدعــيــة ب�سيغة اجلمع ل  الفقرة ب�سياغة جميع  لــذا.. قمنا يف هــذه   
املفرد؛ لأنها �سوف تلقى على جمموعة من الطالبات، ما عدا الأدعية الواردة 
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يف القراآن الكرمي، فاإننا مل نغري فيها �سيًئا؛ لعدم جواز ذلك.

فما ورد يف القراآن ب�سيغة املفرد نردده ب�سيغة املفرد، وما ورد يف �سيغة 
اجلمع نردده ب�سيغة اجلمع.

واهلل ن�ساأل اأن يتقبل منا الدعاء، واأل يحرمنا اأجره؛ اإنه �سميٌع جميب.

 

www.alukah.net
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اأدعية متنوعة

عذاب  وقنا  ح�شنة  االآخ��رة  ويف  ح�شنة  الدنيا  يف  اآتنا  »اللهم   •
النار«.

• »اللهم اإنا نعوذ بك من العجز والك�شل، واجلنب والهرم والبخل، 
ونعوذ بك من عذاب القرب، ومن فتنة املحيا واملمات«.

و�شوء  ال�شقاء،  ودرك  البالء،  جهد  من  بك  نعوذ  اإنا  »اللهم   •
الق�شاء و�شماتة االأعداء«.

لنا  واأ�شلح  اأمرنا،  ع�شمة  هو  الذي  ديننا  لنا  اأ�شلح  »اللهم   •
واجعل  معادنا،  فيها  التي  اآخرتنا  لنا  واأ�شلح  معا�شنا،  فيها  التي  دنيانا 

احلياة زيادة لنا يف كل خري، واجعل املوت راحة لنا من كل �شر«.

والغنى«. والعفاف،  والتقى،  الهدى،  ن�شاألك  ا  اإننّ • »اللهم 
والبخل،  واجل��نب  والك�شل،  العجز،  من  بك  نعوذ  ��ا  اإننّ »اللهم   •
من  خري  اأنت  ها  وزكنّ تقواها،  نفو�شنا  اآت  اللهم  القرب،  وعذاب  والهرم، 
ا نعوذ بك من علم ال ينفع، وقلب ال  زكاها، اأنت وليها وموالها. اللهم اإننّ

يخ�شع، ومن نف�س ال ت�شبع، ومن دعوة ال ي�شتجاب لها«.

وفجاأة  عافيتك،  وحتول  نعمتك،  زوال  من  بك  نعوذ  ا  اإننّ • »اللهم 
نقمتك، وجميع �شخطك«.

نعمل«. مل  ما  �شر  ومن  عملنا،  �شرما  من  بك  نعوذ  اإننّا  • »اللهم 
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واغفر  اأعطيتنا  فيما  لنا  وبارك  واأوالدنا،  اأموالنا،  اأكرث  • »اللهم 
لنا«.

العر�س  رب  اهلل  اإال  اإل��ه  ال  احلليم،  العظيم  اهلل  اإال  اإل��ه  »ال   •
نرجو  رحمتك  اللهم  ال��ك��رمي..  ال��ع��ر���س  رب  اهلل  اإال  اإل���ه  ال  العظيم، 
اأنت  اإال  اإله  ال  كله،  �شاأننا  لنا  واأ�شلح  اأنف�شنا طرفة عني،  اإىل  تِكلنا  فال 

�شبحانك اإين كنت من الظاملني«.
فينا  ما�سٍ  بيدك،  نوا�شينا  عبيدك،  بنو  عبيدك  اإننّا  »اللهم   •
حكمك، عدل فينا ق�شاوؤك.. ن�شاألك بكل ا�شم هو لك �شميت به نف�شك، 
اأن  عندك،  الغيب  علم  يف  به  ا�شتاأثرت  اأو  خلقك،  من  اأح��ًدا  علمته  اأو 
جتعل القراآن ربيع قلوبنا ونور �شدورنا وجالء همومنا وغمومنا برحمتك 

يا اأرحم الراحمني«.
دينك«. على  قلوبنا  ثبنّت  القلوب  م�شرف  يا  • »اللهم 

واالآخرة«. الدنيا  يف  العافية  ن�شاألك  ا  اإننّ • »اللهم 
الدنيا  واأجرنا من خزي  االأمور كلها،  اأح�شن عاقبتنا يف  • »اللهم 

وعذاب االآخرة«.
وامكر  علينا،  تن�شر  وال  وان�شرنا  علينا،  تعن  وال  اأعنا  »رب   •
من  على  وان�شرنا  اإلينا،  ال��ه��دى  ر  وي�شنّ واه��دن��ا  علينا،  متكر  وال  لنا 
واإليك  �شاكرين، لك ذاكرين، لك حامدين،  بغى علينا، رب اجعلنا لك 
خمبتني ومنيبني، رب تقبل توبتنا، واغ�شل حوبتنا، واأجب دعوتنا، وثبنّت 

حجتنا، واهِد قلوبنا، و�شدد األ�شنتنا، وا�شلل �شخائم قلوبنا«.

www.alukah.net
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ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  نبيك  منه  �شاألك  ما  خري  من  ن�شاألك  اإننّا  »اللهم   •
ونعوذ بك من �شر ما ا�شتعاذ منه نبيك حممدملسو هيلع هللا ىلص، واأنت امل�شتعان، وعليك 

البالغ، وال حول وال قوة اإال باهلل«.
اأب�شارنا، ومن  اأ�شماعنا، ومن �شر  اإننّا نعوذ بك من �شر  • »اللهم 

�شر األ�شنتنا، ومن �شر قلوبنا«.
ا نعوذ بك من الرب�س، واجلنون، واجلذام، ومن �شيِّئ  • »اللهم اإننّ

االأ�شقام«.
ا نعوذ بك من منكرات االأخالق، واالأعمال، واالأهواء«. • »اللهم اإننّ

عنا«. فاعُف  العفو  حتب  كرمي  عفو  اإنك  • »اللهم 
وحب  امل��ن��ك��رات،  وت��رك  اخل���ريات،  فعل  ن�شاألك  ���ا  اإننّ »اللهم   •
غري  فتوفنا  ق��وٍم  فتنة  اأردت  واإذا  وترحمنا،  لنا،  تغفر  واأن  امل�شاكني، 

مفتونني، ون�شاألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا اإىل حبك«.
منه  ما علمنا  واآجله،  كله: عاجله  ن�شاألك من اخلري  ا  اإننّ • »اللهم 
وما  منه  علمنا  ما  واآجله،  كله عاجله  ال�شر  بك من  ونعوذ  نعلم،  وما مل 
ا ن�شاألك من خري ما �شاألك منه عبدك ونبيك حممد  اإننّ مل نعلم.. اللهم 

ملسو هيلع هللا ىلص، ونعوذ بك من �شر ما ا�شتعاذ منه عبدك ونبيك حممد ملسو هيلع هللا ىلص«.

عمل،  اأو  قول  من  اإليها  ب  قرَّ وما  اجلنة،  ن�شاألك  ا  اإننّ »اللهم   •
ون�شاألك اأن جتعل كل ق�شاء ق�شيته لنا خرًيا«.

• »اللهم احفظنا باالإ�شالم قائمني، واحفظنا باالإ�شالم قاعدين، 
واحفظنا باالإ�شالم راقدين، وال ت�شمت بنا عدًوا وال حا�شًدا«.
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• »اللهم اق�شم لنا من خ�شيتك ما حتول به بيننا وبني معا�شيك، 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقني ما تهون به علينا م�شائب 
واجعله  اأحييتنا،  ما  وقواتنا  واأب�شارنا،  باأ�شماعنا،  متنّعنا  اللهم  الدنيا، 
الوارث منا، واجعل ثاأرنا على من ظلمنا، وان�شرنا على من عادانا، وال 
جتعل م�شيبتنا يف ديننا، وال جتعل الدنيا اأكرب همنا، وال مبلغ علمنا، وال 

ت�شلط علينا من يخافك وال يرحمنا«.

ونعوذ  البخل،  من  بك  ونعوذ  اجلنب،  من  بك  نعوذ  ا  اإننّ • »اللهم 
وع��ذاب  الدنيا  فتنة  من  بك  ونعوذ  العمر،  اأرذل  اإىل  ُن��ردُّ  اأن  من  بك 

القرب«.

وما  اأمرنا،  يف  واإ�شرافنا  وجهلنا،  خطيئاتنا،  لنا  اغفر  • »اللهم 
وعمدنا،  وخطيئاتنا  وجدنا،  هزلنا  لنا  اغفر  اللهم  منا..  به  اأعلم  اأنت 

اإنك اأنت الغفور الرحيم«.

اأنت؛  اإال  الذنوب  يغفر  وال  كثرًيا  اأنف�شنا ظلًما  اإننّا ظلمنا  • »اللهم 
فاغفر لنا مغفرًة من عندك، وارحمنا اإنك اأنت الغفور الرحيم«.

• »اللهم لك اأ�شلمنا، وبك اآمنا، وعليك توكلنا، واإليك اأنبنا، وبك 
احلي  اأنت  ت�شلنا،  اأن  اأنت  اإال  اإله  ال  بعزتك  نعوذ  ��ا  اإننّ اللهم  خا�شمنا.. 

الذي ال ميوت، واجلن واالإن�س ميوتون، ال اإله اإال اأنت«.

ا ن�شاألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وال�شالمة  • »اللهم اإننّ
من كل اإثم، والغنيمة من كل بر والفوز باجلنة، والنجاة من النار«.

www.alukah.net
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يف  لنا  وب��ارك  دورن��ا،  يف  لنا  ع  وو�شنّ ذنوبنا،  لنا  اغفر  »اللهم   •
اأرزاقنا«.

ا نعوذ بك من الرتدي، والهدم، والغرق واحلر، ونعوذ  اإننّ • »اللهم 
اأن  بك  ونعوذ  مدبًرا،  �شبيلك  يف  املوت  عند  ال�شيطان  يتخبطنا  اأن  بك 

منوت ملدوغني«.
والبخل،  واجلنب،  والك�شل،  العجز،  من  بك  نعوذ  اإننّا  »اللهم   •
من  بك  ونعوذ  وامل�شكنة،  والذلة،  والعيلة،  والغفلة،  والق�شوة،  والهرم، 
ونعوذ  والرياء،  وال�شمعة،  والنفاق،  وال�شقاق،  والف�شوق،  والكفر،  الفقر، 
بك من ال�شمم، والبكم، واجلنون، واجلذام، والرب�س، و�شيئ االأ�شقام«.

اخلامتة«. ح�شن  ارزقنا  • »اللهم 
الراحمني«. اأرحم  يا  لك  �شاجدون  ونحن  املوت  ارزقنا  • »اللهم 

امللكني«. �شوؤال  عند  ثبتنا  • »اللهم 
جتعلها  وال  اجلنان،  ريا�س  من  رو�شة  قبورنا  اجعل  »اللهم   •

حفرة من حفر النريان«.
ا نعوذ بك من فنت  اإننّ ا نعوذ بك من فنت الدنيا، اللهم  اإننّ • »اللهم 

الدنيا، اللهم اإننّا نعوذ بك من فنت الدنيا«.
اأعداء  اأعدائك  وان�شرنا على  د كلمتنا،  اإمياننا، ووحنّ قونّ  • »اللهم 
اإخواننا  وان�شر  عليهم،  ال��دائ��رة  واجعل  �شملهم  �شتت  اللهم  ال��دي��ن، 

امل�شلمني يف كل مكان«.
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اإال  الذنوب  يغفر  ال  فاإنه  لنا؛  فاغفر  اأنف�شنا  ظلمنا  اإننا  • »ربنا 
اأنت«.

من  لنكونن  وترحمنا  لنا  تغفر  واإالنّ  اأنف�شنا  ظلمنا  اإننا  »ربنا   •
اخلا�شرين«.

الوارثني«. خري  واأنت  فرًدا  تذرين  ال  • »رب 
اأح�شنه«. فيتبعون  القول  ي�شتمعون  الذين  من  اجعلنا  • »اللهم 

اأنت  اإنك  ربنا  لنا  واغفر  كفروا  للذين  فتنة  جتعلنا  ال  »ربنا   •
العزيز احلكيم«.

عذاب  وقنا  ح�شنة  االآخ��رة  ويف  ح�شنة  الدنيا  يف  اآتنا  »اللهم   •
النار«.

�شغاًرا«. ربيانا  كما  وارحمهما  لوالدينا  اغفر  • »اللهم 
علينا  حتمل  وال  ربنا  اأخطاأنا،  اأو  ن�شينا  اإن  توؤاخذنا  ال  »ربنا   •
طاقة  ال  ما  لنا  حتمنّ وال  ربنا  قبلنا،  من  الذين  على  حملته  كما  اإ���ش��ًرا 
القوم  اأنت موالنا فان�شرنا على  لنا وارحمنا،  لنا به، واعف عنا واغفر 

الكافرين«.
االأبرار،  مع  وتوفنا  �شيئاتنا  عنا  ر  وكفنّ ذنوبنا  لنا  اغفر  »ربنا   •
تخلف  ال  اإنك  القيامة  يوم  تخزنا  وال  ر�شلك  على  وعدتنا  ما  واآتنا  ربنا 

امليعاد«.
• »ربنا اغفر لنا ذنوبنا واإ�شرافنا يف اأمرنا وثبنّت اأقدامنا وان�شرنا 

على القوم الكافرين«.
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االآخرة«. ثواب  وح�شن  الدنيا  ثواب  اآتنا  • »ربنا 
باالإميان، وال جتعل يف  �شبقونا  الذين  والإخواننا  لنا  اغفر  • »ربنا 

قلوبنا غاًل للذين اآمنوا، ربنا اإنك روؤوف رحيم«.
بال�شاحلني«. واأحلقنا  اأفرغ علينا �شرًبا وتوفنا م�شلمني،  • »ربنا 
القوم  على  وان�شرنا  اأقدامنا  وثبنّت  �شرًبا  علينا  اأفرغ  »ربنا   •

الكافرين«.
للمتقني  واجعلنا  اأعني  قرة  وذرياتنا  اأزواجنا  من  لنا  • »ربنا هب 
ربنا  دعاءنا،  وتقبل  ربنا  ذريتي  ومن  ال�شالة  مقيم  اجعلني  اإماًما، رب 

اغفر لنا ولوالدينا وللموؤمنني يوم يقوم احل�شاب«.
رحمة  لدنك  من  لنا  وهب  هديتنا،  اإذ  بعد  قلوبنا  تزغ  ال  • »ربنا 
ال  اإن اهلل  فيه  ريب  ال  ليوم  النا�س  اإن��ك جامع  ربنا  الوهاب..  اأن��ت  اإن��ك 

يخلف امليعاد«.
 ، والديَّ وعلى  عليَّ  اأنعمت  التي  نعمتك  اأ�شكر  اأن  اأوزعني  • »رب 
واأن اأعمل �شاحًلا تر�شاه، واأ�شلح يل يف ذريتي اإين تبت اإليك واإين من 

امل�شلمني«.
اأنزلنا منازل النبيني وال�شديقني وال�شهداء وال�شاحلني،  • »ربنا 

وح�شن اأولئك رفيًقا«.
واجعل يل  واأخرجني خمرج �شدق،  اأدخلني مدخل �شدق  • »رب 

من لدنك �شلطانا ن�شرًيا«.
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الكفر  اإلينا  ه  وكرنّ قلوبنا،  يف  وزينه  االإميان  اإلينا  حبب  • »اللهم 
مهتدين،  هداة  واجعلنا  الرا�شدين،  من  واجعلنا  والع�شيان،  والف�شوق 

غري �شالني وال م�شلني«.
اإنها  غراًما،  كان  عذابها  اإن  جهنم  عذاب  عنا  ا�شرف  »ربنا   •
واجعلنا من  والفح�شاء  ال�شوء  ا�شرف عنا  ربنا  ومقاًما،  �شاءت م�شتقًرا 

عبادك املخل�شني«.
• »رب ا�شرح يل �شدري وي�شر يل اأمري، واحلل عقدة من ل�شاين 

يفقهوا قويل«.
عنا«. فاعُف  العفو  حتب  كرمي  عفو  اإنك  • »اللهم 

واالآخرة«. الدنيا  يف  عنا  واعُف  عافنا  • »اللهم 
لهم  ولوالدينا، والأ�شحاب احلقوق علينا، وملن  لنا  • »اللهم اغفر 
خلقك،  عدد  وامل�شلمات،  وامل�شلمني  وللموؤمنات  وللموؤمنني  علينا،  ف�شل 

ور�شا نف�شك وزنة عر�شك ومداد كلماتك«.
وا�شف  ديوننا،  واق�ِس عنا  كروبنا،  �س  ونفنّ ج همومنا،  فرنّ • »اللهم 

مر�شانا، وارحم موتانا، واأهِلك اأعداءنا«.
النار، ومن املقبولني،  اجعلنا يا موالنا من عتقائك من  »اللهم   •

ومن ورثة جنة النعيم«.
• »ربنا تقبل منا �شالتنا، وقيامنا، وركوعنا، و�شجودنا، ودعاءنا، 
و�شالح اأعمالنا، واجزنا عنه خري اجلزاء، اللهم اجزنا جزاء ال�شابرين 

املح�شنني«.
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امل�شرق  بني  باعدت  كما  خطايانا  وب��ني  بيننا  باعد  »اللهم   •
الدن�س،  االأبي�س من  الثوب  ينقى  نا من خطايانا كما  نقنّ اللهم  واملغرب، 

اللهم اغ�شلنا من خطايانا باملاء والثلج والربد«.
وال  كله،  �شاأننا  لنا  اأ�شلح  ن�شتغيث  برحمتك  قيوم  يا  حي  »يا   •

تِكلنا اإىل اأنف�شنا طرفة عني اأو اأقل منها«.
مر�شى  ي�شفي  اأن  العظيم  العر�س  رب  العظيم  اهلل  »ن�شاأل   •
يغادر  ال  �شفاًء  ن�شاألك  ا  اإننّ اللهم  �شفاوؤك،  اإال  �شفاء  ال  اللهم  امل�شلمني.. 
ا نعوذ بك من ع�شال  اإننّ �شقًما.. اللهم اأذهب الباأ�س رب النا�س.. اللهم 

الداء، و�شماتة االأعداء، وخيبة الرجاء«.
• »اللهم اكالأنا بعنايتك ورعايتك، واأدخلنا يف �شتورك احل�شينة، 

وكفالتك االأمينة«.
قادر،  علينا  فاأنت  تعذبنا  وال  راحم،  بنا  فاأنت  ارحمنا  • »اللهم 

والطف بنا يا موالنا فيما جرت به املقادير«.
�شر  عنا  وا�شرف  قنا  اللهم  عنا،  وغ�شبك  مقتك  ارفع  • »اللهم 
ت�شلط  ال  اللهم  منا..  ال�شفهاء  فعل  مبا  توؤاخذنا  ال  اللهم  ق�شيت..  ما 

علينا بذنوبنا من ال يخافك فينا وال يرحمنا«.
وارزقنا«. وعافنا  وارحمنا  لنا  اغفر  • »اللهم 

واالآخرة«. الدنيا  يف  املعافاة  ن�شاألك  ا  اإننّ • »اللهم 
• » اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اأخرنا ، وما اأ�شررنا وما اأعلنا«.
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و�شددنا«. اهدنا،  • »اللهم 
ا وال ُت�ِعن علينا، وان�شرنا وال تن�شر علينا، وامكر لنا  • »ربنا اأعننّ
ر ُهداك اإلينا، وان�شرنا على من بغى علينا،  وال متكر علينا، واهدنا وي�شنّ
اللهم اجعلنا لك �شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبني، لك مطواعني،اإليك 
واأجب دعواتنا،  توباتنا، واغ�شل حوباتنا،  تقبل  اأو منيبني، ربنا  خمبتني 

وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، و�شدد األ�شنتنا وا�شلل �شخائم قلوبنا«.
• »اللهم اأحينا م�شاكني، واأمتنا م�شاكني، واح�شرنا يف زمرة امل�شاكني«.
اأنع�شنا واجربنا،  اللهم  لنا ذنوبنا وخطايانا كلها،  • »اللهم اغفر 

واهدنا ل�شالح االأعمال واالأخالق«. 
لنا  واأ�شلح  اأمرنا،  ع�شمة  هو  الذي  ديننا  لنا  اأ�شلح  »اللهم   •
واجعل  معادنا،  فيها  التي  اآخرتنا  لنا  واأ�شلح  معا�شنا،  فيها  التي  ُدنيانا 
احلياة زيادة لنا يف كل خري، واجعل املوت راحة لنا من كل �شر.. اللهم 

اإنا ن�شاألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى«.
طاعتك«. على  قلوبنا  ف  رنّ �شَ القلوب،  ف  ُم�شرنّ • »اللهم 

دينك«. على  َقلوبنا  ثبنّت  القلوب،  مقلنّب  • »يا 
واأِجرنا من خزي الدنيا  اأح�شن عواقبنا يف االأمور كلها،  • »اللهم 

وعذاب االآخرة«.
وحب  امل��ن��ك��رات،  وت��رك  اخل���ريات،  فعل  ن�شاألك  ���ا  اإننّ »اللهم   •
غري  فنا  فتونّ ق��وم  ِفتنة  اأردت  واإذا  وترحمنا،  لنا  تغفر  واأن  امل�شاكني، 
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اإىل  يقربنا  عمل  كل  وح��ب  يحبك،  من  وح��ب  حبك،  ن�شاألك  مفتونني، 
حبك..

بيننا وبني معا�شيك،  به  لنا من خ�شيتك ما حتول  اق�شم  • اللهم 
ُن به علينا م�شائب  ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقني ما تهونّ
واجعله  اأحييتنا،  ما  وقواتنا  واأب�شارنا  باأ�شماعنا  اللهم  ومتنّعنا  الدنيا، 
الوارث منا، واجعل ثاأرنا على من ظلمنا، وان�شرنا على من عادانا، وال 
جتعل م�شيبتنا يف ديننا، وال جتعل الدنيا اأكرب همنا وال مبلغ علمنا، وال 

ت�شلنّط علينا من ال يخافك وال يرحمنا«.
اأنف�شنا ظلًما كثرًيا، وال يغفر الذنوب اإال اأنت،  اإننّا ظلمنا  • »اللهم 

فاغفر مغفرة من عندك، وارحمنا اإنك اأنت الغفور الرحيم«.
ُت�شلنا«.  اأن  بعزتك  نعوذ  اإننّا  • »اللهم 

ن�شاألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة  ا  اإننّ • »اللهم 
من كل بر، وال�شالمة من كل اإثم، ن�شاألك اأال تدع لنا ذنًبا اإال غفرته، وال 

ا اإال فرجته، وال حاجة هي لك ر�شا اإال َق�شيتها لنا«.  همنّ
وانقطاع  �شننا  كرب  عند  علينا  رزق��ك  اأو���ش��ع  اجعل  »اللهم   •

اأعمارنا«.
فيما  لنا  وبارك  ديارنا،  يف  لنا  ع  وو�شنّ ذنوبنا،  لنا  اغفر  • »اللهم 

رزقتنا«.
ورحمتك«.  ف�شلك  من  ن�شاألك  ا  اإننّ • »اللهم 

النار«. من  اأجرنا  اللهم  اجلنة،  اأدخلنا  • »اللهم 
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الدين«. يف  هنا  فقنّ • »اللهم 
مهتدين«. ُهداة  واجعلنا  تنا،  ثبنّ • »اللهم 

ُخلقنا«. فاأح�شن  َخلقنا  اأح�شنت  كما  • »اللهم 
واهدنا«. وارزقنا،  وارفعنا،  واجربنا،  وارحمنا،  لنا،  اغفر  • »رب 
اب�شط علينا من بركاتك ورحمتك وف�شلك ورزقك، اللهم  • »اللهم 
ا ن�شاألك النعيم  ا ن�شاألك النعيم املقيم الذي ال يحول وال يزول، اللهم اإننّ اإننّ

يوم العيلة، واالأمن يوم اخلوف«.
منعتنا،  ما  و�شر  اأعطيتنا،  ما  �شر  من  بك  عائذون  اإننّا  • »اللهم 
والف�شوق  الكفر  اإلينا  ه  وك��رنّ قلوبنا،  يف  وزينّنه  االإمي��ان  اإلينا  حبب  اللهم 

والع�شيان، واجعلنا من الرا�شدين«.
بال�شاحلني،  واأحلقنا  م�شلمني،  واأحينا  م�شلمني،  نا  توفنّ • »اللهم 
ُر�شلك،  بون  يكذنّ الذين  الكفرة  قاتل  اللهم  مفتونني،  وال  خزايا  غري 
وي�شدون عن �شبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة 

الذين اأوتوا الكتاب اإله احلق«.
خمز  غري  ومرًدا  �َشوية،  وميتة  تقية،  عي�شة  ن�شاألك  ا  اإننّ • »اللهم 

وال فا�شح«.
• »اللهم متنّعنا باأ�شماعنا واأب�شارنا، واجعله الوارث منا، وان�شرنا 

على من يظلمنا، وخذ منه بثاأرنا«. 
• »اللهم اغفر لنا، واهدنا، و ارزقنا، وعافنا، نعوذ بك من �شيق 

املقام يوم القيامة«. 
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ن�شتهديك  اإنا  اللهم  وعمدنا،  خطاأنا  ذنبنا،  لنا  اغفر  »اللهم   •
الأر�شد اأمرنا، ونعوذ بك من �شر نفو�شنا«.

ومرافقة  ينفد،  ال  ونعيًما  يرتد،  ال  اإمياًنا  ن�شاألك  ا  اإننّ »اللهم   •
نبيك حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف اأعلى جنِة اخللد«.

عبادتك«. وح�شن  و�شكرك  ذكرك  على  اأعنا  • »اللهم 
عاتبة  كل  على  واخلف  فيه،  لنا  وبارك  رزقتنا،  عنا مبا  َقننّ • »ربنا 

لنا بخري«.
النجاح،  وخري  الدعاء،  وخري  امل�شاألة،  خري  ن�شاألك  ا  اإننّ • »اللهم 
تنا،  ثبنّ اللهم  املمات،  وخري  احلياة،  وخري  الثواب،  وخري  العمل،  وخري 
واغفر  �شالتنا،  وتقبل  درجاتنا،  وارفع  اإمياننا،  ق  وحقنّ موازيننا،  ل  وثقنّ

خطايانا، ون�شاألك الدرجات العلى من اجلنة«.

ا ن�شاألك فواحت اخلري وخوامته وجوامعه، واأوله واآخره،  • »اللهم اإننّ
ا ن�شاألك خري ما  اإننّ اللهم  وظاهرُه وباطنه، والدرجات العلى من اجلنة، 

ناأتي، وخري ما نفعل، وخري ما نعمل، والدرجات العلى من اجلنة«.

وت�شلح  اأوزارن��ا،  وت�شع  ِذكرنا،  ترفع  اأن  ن�شاألك  ��ا  اإننّ »اللهم   •
لنا  وتغفر  قلوبنا،  ر  وت��ن��ونّ فروجنا،  ن  وحت�شنّ قلوبنا،  وتطهر  اأم��ورن��ا، 

ذنوبنا، ون�شاألك الدرجات العلى من اجلنة«.

ويف  اأ�شماعنا،  ويف  نفو�شنا،  يف  تبارك  اأن  ن�شاألك  ا  اإننّ »اللهم   •
اأموالنا،  ويف  اأهالينا،  ويف  وَخلقنا،  ُخلقنا  ويف  اأرواحنا،  ويف  اأب�شارنا، 
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ون�شاألك  ح�شناتنا،  تقبنّل  اللهم  عملنا،  ويف  مماتنا،  ويف  حميانا،  ويف 
الدرجات العلى من اجلنة«.

• »اللهم اإننّا نعوذ بك من �شر كل �شيء، اأنت اآخذ بنا�شيته، اق�س 
عنا الدين، واأغننا من الفقر«.

نا منها كما ينقى  رنا من الذنوب واخلطايا، اللهم نقنّ • »اللهم طهنّ
رنا بالثلج والربد«.  الثوب االأبي�س من الدن�س، اللهم طهنّ

ما  اللهم  ِعندك،  حبُه  ينفعنا  من  وحب  ُحبك،  ارزقنا  • »اللهم 
مما  عنا  منعت  ما  اللهم  حُت��ب،  فيما  لنا  قوة  اجعله  نحب  مما  رزقتنا 

نحب فاجعله فراًغا لنا فيما حُتب«.
علمت  ما  اأحينا  اخللق؛  على  وقدرتك  الغيب  بعلمك  »اللهم   •

احلياة خرًيا لنا، وتوفنا اإذا علمت الوفاة خرًيا لنا«.
كلمة  ون�شاألك  وال�شهادة،  الغيب  يف  خ�شيتك  ن�شاألك  اإننّا  • »اللهم 
ون�شاألك  والغنى،  الفقر  يف  الق�شَد  ون�شاألك  والغ�شب،  الر�شا  يف  احلق 
نعيًما ال ينفد، ون�شاألك ُقرة عني ال تنقطع، ون�شاألك الر�شا بعد الق�شاء، 
ون�شاألك برد العي�ِس بعد املوت، ون�شاألك لذة النظر اإىل وجهك، وال�شوق 
اإىل لقائك يف غري �شراَء ُم�شرة وال فتنٍة ُم�شلٍة، اللهم زينا بزينة االإميان، 

واجعلنا هداَة ُمهتدين«.
• »اللهم األنّف بني قلوبنا، واأ�شلح ذات بيننا، واهدنا �شبل ال�شالم، 
وما  منها  ظهر  ما  الفواح�س  وجنبنا  ال��ن��ور،  اإىل  الظلمات  من  نا  وجننّ
وذرياتنا،  واأزواجنا،  وقلوبنا،  واأب�شارنا،  اأ�شماعنا،  لنا يف  وبارك  بطن، 
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وُتب علينا، واجعلنا �شاكرين لنعمتك، ُمثِننَي عليك بها، قابليها، واأمتها 
علينا«.

متقباًل«. وعماًل  طيًبا،  ورزقا  نافًعا،  علًما  ن�شاألك  ا  اإننّ • »اللهم 
• »اللهم انفعنا مبا علنّمتنا، وعلنّمنا ما ينفعنا، وزدنا علًما، ونعوذ 

بك من حاِل اأهل النار«
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اأدعية القراآن الكرمي

 - كل اأدعية القراآن الكرمي مرتبة ح�شب ترتيب امل�شحف ال�شريف:
زب پ پ   ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ رب )البقرة: 127(.

زب ڤ ڤڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ رب )البقرة: 128(.

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  زب 
ې رب )البقرة: 201(. 

ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ  زب 
ڻ ڻ رب )البقرة(. 

زب ې ې ې ى   ى ائ ائەئ رب )البقرة: 286(.

رب  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ    ۆئ    ۇئ  ۇئ   وئ   وئ  ەئ  زب 
)البقرة: 286(. 

مب  حبخب   جب  يئ   ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی    ی  ىئ  ىئ   ىئ  زب 
ىب يب جت حت خت رب )البقرة: 286(. 

ىئ  ىئ  ېئ   ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  زب 
ىئ رب )اآل عمران(.

ىب  مب  خب  حب  جب   ىئيئ  مئ  حئ    جئ      ی  ی   ی   ی  زب 
يب  رب )اآل عمران(.

زب ٻ  ٻ     ٻ پ  پ پ پ  ڀ ڀ رب )اآل عمران: 
.)16

زب ڈ     ڈ      ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ گ 
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گ گ ڳ  ڳ ڳڳ ڱ    ڱڱ ڱ      ں ں        ڻ  ڻ رب )اآل عمران: 26(.

زب ڻ ۀ    ۀ ہ   ہ ہ  ہ ھھ ھ ھ  ے ے    ۓ 
ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ  رب )اآل عمران(.

عمران:  )اآل  رب  ٺ  ٺ  ٺ        ڀٺ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  زب 
.)38

پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
پڀ رب )اآل عمران(.

ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ    ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  زب 
ېئ رب )اآل عمران: 147(.

عمران:  )اآل  رب  ہ       ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  زب 
.)191

رب  ۇ  ۇ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  زب 
)اآل عمران(.

زب ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉۉ رب )اآل 
عمران: 193(.

زب ې ې ې ې ى ى   ائ ائ ەئ ەئ رب )اآل 
عمران: 193(.

ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  زب 
یی  رب )اآل عمران(.
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ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  زب 
ڤ ڤ ڦ  ڦ رب )الن�شاء: 75(.

رب  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زب 
)االأعراف: 23(.

)االأع��راف:  گ ڳ رب  گ گ  گ  ک  ک  ک     ک  زب 
.)89

زب ژ ژ ڑ                ڑ ک ک  رب )االأعراف: 126(.

زب جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب رب )االأعراف: 155(.

ڭ  ۓ   ۓ  ے   ے  ھ    ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  زب 
ڭ ڭ رب )يون�س(.

زب ڤ ڦ      ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃڃ ڃ  چ  چ چ 
چ ڇ ڇ رب )هود: 47(.

رب  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  زب 
)يو�شف: 101(.

زب ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ رب )اإبراهيم(.

زب ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ  ائ ەئ رب 
)اإبراهيم(.

رب  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  زب 
)اإبراهيم(.
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زب ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ 
ڳ ڳ ڳ رب )االإ�شراء(.

زب گ  گ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ رب )الكهف: 10(.
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ    ٺ  زب 

ڤ  ڤ رب )مرمي: 4(.

ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   زب 

ې ې ې ى رب )طه(. ې 

زب ٺ ٿ ٿ رب )طه: 114(.

زب ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ رب )االأنبياء: 87(.

زب ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ  رب )االأنبياء: 89(.

ۀ  ۀ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  زب 
ہہ رب )املوؤمنون(.

ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ      وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  زب 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب )الفرقان(.

ے    ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ     زب 
ے رب )الفرقان: 74(.

ٻ  ٻ  ٱ  ىب   مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  زب 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ      ڀ رب  )ال�شعراء(.
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ڄ        ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ٿ  زب 
ڃ ڃ رب )ال�شعراء(.

زب گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ رب )ال�شعراء(.
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ     ہ  ہ   ہ  زب 

ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ رب )النمل: 19(.
زب ڈ ڈ     ژ ژ ڑ     ڑ رب )الق�ش�س: 16(.

زب ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ رب )العنكبوت: 30(.

ې  ې  ې    ې    ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  زب 
ى ى  ائ  ائ    رب )غافر: 7(.

ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 
رب  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ     ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ 

)غافر(.
زب ڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ   ہ ہ رب )الدخان(.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  زب 
رب  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ   چچ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

)االأحقاف: 15(.
زب پ پ     پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ رب )احل�شر: 10(.
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زب ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  رب )املمتحنة: 4(.

حئ مئىئ يئ    جب حب     خب رب  جئ  ی            ی ی     ىئ   ی    زب ىئ 
)املمتحنة: 5(.

رب  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   زب 
)التحرمي:8(.

زب ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  رب )التحرمي: 11(.

زب ۅ ۉ ۉ      ې   رب )التحرمي: 11(.

زب ەئ وئ    وئ    ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی       ی  ی جئ رب )نوح(.

يب  ىب  مب  خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ     حئ  زب 
جت   حت خت مت    ىت يت  رب )نوح(.

زب ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ رب )االأنبياء: 83(.

زب ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ  ٹ رب )املوؤمنون: 29(.
زب ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ رب )املوؤمنون: 109(.
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 تعريـفـات وتاأمـلت 
رائــعــة)))

ــيــاء مــتــعــددة، نــهــدف من   هـــذه الــفــقــرة هــي عــبــارة عــن تــعــريــفــات لأ�ــس
خاللها اإىل تعريف اجلميع بهذه الكلمات، وكذلك لال�ستفادة منها، وحماولة 

تطبيق معانيها.

)1( منقولة مما كتبه د. عبداملح�شن بن اأحمد الع�شيمي يف كتبه: )تعريفات، وتاأمالت(.
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الت�صدد:
�شيغة من املواقف اأو االآراء التي تتبع لوًنا واحًدا بو�شفها ال�شواب 
اأو  اأو منحرفة  اأو خمطئة  املطلق وتهم�س الفئات االأخرى كافة.. �شعيفة 

تهدد النظم اأو امل�شالح اأو القيم. 

القدرة على التحمل:
من  يتم  اأه��داف  لتحقيق  واجلهد  الوقت  ا�شتثمار  من  منط مميز 

خاللها تغيري االأحوال من م�شتوى اإىل اآخر بطريقة اإيجابية.   

التحدي:
هو القدرة على الو�شول اإىل هدف حمدد بطريقة اإرادية تنبع من 
اإمكانات الفرد وقدراته وحوافزه، مع جتاوزه الظروف والظواهر البيئية 

واالجتماعية املوؤثرة عليه.  

الأمل:
هو تلك ال�شعلة من الطاقة التي جتعلنا على اأهبة اال�شتعداد للحياة 

واملطالبة بال�شعي اإىل التقدم.  

الت�صحية:
ذلك ال�شلوك االإيجابي العاطفي الذي يبذل فيه االإن�شان �شيًئا غالًيا 

عليه لالآخر؛ نتيجة حب اأو والء اأو تبعية.  

التفكري:
التاأمالت  ت�شاغ  خالله  ومن  تعاىل،  اهلل  من  العظيم  ال�شر  ذلك 

والعالقات والقيم، ثم النظم واملعارف، ومن ثمَّ الثقافة فاحل�شارة. 
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الإرادة:
�شيه  هو ذلك احل�شان اجلامح يف داخلِك.. لِك اأن تطلقيه اأو ترونّ

اأو تذليه اأو تقتليه.

ال�صرق:
متنف�س االأر�س و�شر اإ�شراقته وحياته؛ فال�شرق االأق�شى )ال�شني( 
بالد احلكمة والتطبيقات املادية، وال�شرق االأدنى ح�شارة الهند التي جتمع 
اجلمال  اأر�س  فار�س  بالد  جواره  ويف  امل��ادة،  وتعقد  اخلرافة  �شحر  بني 
الديانات  ومهبط  القدمية  احل�شارة  بالد  العربي  ال�شرق  ثم  باأنواعه، 

وذهبه االأ�شود ومدار حياة الب�شرة اليوم، وهو قلب العامل اليوم وروحه.

الغرب:
هي تلك البقعة اجلغرافية التي تقع غرب بالدنا، والذي ينطلق من 
تبلورت يف ظهور  اأ�شولية دينية،  تتكامل مع جذور  ثقافة مادية علمانية 
اال�شتعمارية  االأه��داف  ظهور  اإىل  اأدت  احلديثة،  الراأ�شمالية  منظومة 
واال�شتغاللية؛ فاأ�شبح اخلالف معهم دفاًعا عن املبادئ والقيم وامل�شالح 

والذي اأنتج ال�شراع واحلروب اأو احلوار وامل�شالح بيننا. 

ال�صناعة:
من  املادية  اال�شتثمارات  يف  الطبيعية  العلوم  طاقات  تفجري  هي 
على  ال�شيطرة  اأو  الربح  بهدف  والف�شاء  االأر�س  ثروات  ا�شتغالل  خالل 
االآخرين؛ مما ي�شاهم يف تب�شيط حياة النا�س اأو اإقناعهم بهذا التب�شيط. 
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علوم الإح�صاء:
ذلك العلم الذي يوؤكد اأن احلياة مبنية على االحتماالت، والت�شابه، 
والتقريب بطريقة �شبه ريا�شية، واإليه يلجاأ الطبيعيون وبع�س االجتماعيني 

يف تربير فر�شياتهم اأو اأخطائهم، وب�شكل ال مثيل له. 

املن�صب:
هو ذلك املقعد الذي يت�شابق عليه النا�س، وعلى من و�شله احلذر 
وزيادة  ال��والء  اإف��راط  اإىل  اإ�شافة  باملناف�شني،  الثقة  عدم  ورمبا  والقلق 

املداهنة ملن هم اأعلى منه. 

القائد:
هو ذلك ال�شخ�س الذي يتنازل عن �شيء من عاطفته ورمبا اإن�شانيته 

مقابل تطبيق اأهداف اأو قانون اأو نظام اأو م�شلحة. 

احلكمة:
اأو  اخلربة  من  �شياغتها  يتم  التي  املفاهيم  اأو  العبارات  تلك  هي 
التجربة اأو التاأمل اأو االقتبا�س، ت�شاهم يف بناء اجتاهات اأو قيم اأو مبادئ 

االأفراد، ومن ثمَّ توؤثر يف �شلوكياتهم. 

الأ�صخا�س العظماء:
تلك ال�شخ�شيات اأو الرموز التي ال حتتاج اإىل عر�س �شرية ذاتية 

فوا باأنف�شهم اأو اإجنازاتهم. ليعرنّ

www.alukah.net
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التاجر:
اجلمع  احل�شاب  ومن  احل�شاب،  علم  العلوم  من  عرف  ال��ذي  هو 
املحور  هي  واأ�شبحت  وال��رثوات  االأم��وال  جمع  يف  وا�شتخدمها  والطرح، 

لديه، ومن خاللها يقي�س النا�س وبها يتبادل معهم االحرتام. 

املر�س:
اإىل  �شاحبه  ع��ودة  خالل  من  الب�شري  اال�شت�شالم  اأن��واع  اأح��د  هو 
اإلًها رحيًما  باأن هناك  املبا�شرة وهمومه االأوىل، وتذكره  دائرته املكانية 

ُيدعى.

عامل النظافة:
ذلك امل�شوؤول العظيم عن �شحتنا البيئية، ونظافة اأفنيتنا و�شوارعنا، 
اأو طرفة عني من احرتام، لكن حياتنا تغدو  اأية عناية  ورمبا ال نلقي له 

جحيًما دونه. 

الأم:
هي ذلك االإناء الدافئ من نبع احلب، والوفاء، واحلنان، واحلر�س، 

وال�شفقة الذي ي�شبح فيه االبن وال يريد اأن يخرج منه. 

الزمن:
هو ذلك القطار ال�شائر ب�شكل ق�شري يف راكبيه، حريتهم الوحيدة 

اأن يتاأملوا اأو يعملوا اأو يلعبوا اأو ميثلوا اأو يناموا فيه. 
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القرار اخلاطئ:
هو ذلك املوقف الذي نتخذه نتيجة نق�س املعلومات اأو عدم الوعي 
بالواقع اأو متغريات احلياة اأو التحيز ال�شخ�شي اأو العاطفي، نعتقد غالًبا 

اأننا عند تنفيذه غري ذلك. 

التعاون:
هو نوع من امل�شاركة والتكامل يف الفعل الإمتام عمل معني، ت�شعف 
واالهتمامات  امل�شرتك  التنازل  فيه  ويظهر  الفردية  الطموحات  فيه 

اجلماعية، واالهتمام بالنتيجة الكلية للحدث. 

الإن�صانية:
وعاطفة  وم�شاعر  وعقل  روح  من  االإن�شان  ميلكه  ملا  انطالقة  هي 
وتقديره  االإن�شان  على  العطف  يف  االأ�شا�شية  املرجعية  بو�شفها  ومبادئ 

واإكرامه. 

القيم:
ومواقفنا  و�شلوكنا  اجتاهاتنا  يف  املرجعية  املرتكزات  تلك  هي 
اأو  اجتماعية  اأو  فل�شفية  اأو  دينية  منطلقات  من  ن�شتمدها  واأهدافنا، 

ا من خاللها.  تنظيمية، ونعيد تقييم االأمور قبواًل اأو رف�شً

قدرات الإن�صان:
هي ما ميلكه االإن�شان من خ�شائ�س و�شمات ذاتية اأو مكت�شبة ميكنه 
اال�شتفادة منها بطرق خمتلفة ت�شاهم يف تقدمه يف احلياة وتوا�شله فيها، 

ورمبا تكون طريًقا لف�شله اأو حتفه. 

www.alukah.net
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القناعات:
فكرية  على خلفيات  املبنية  واالجتاهات  االأفكار  من  هي جمموعة 
واجتماعية و�شخ�شية والتي تعك�س منط حياة ال�شخ�س وبناء �شخ�شيته 

و�شلوكه.  

التفكري الإيجابي:
والرتبويون  املديرون  ي�شتخدمها  التي  املرنة"  "الكب�شولة  تلك  هو 
لتقبل  ت�شهياًل  اأو  املر،  الواقع  اأو هروًبا من  لالأمور  تب�شيًطا  واملتحدثون؛ 

اأو�شاع مل تكن مقبولة يف مبادئ املنطق اأو اأعراف احلياة �شابًقا.

تاأملت رائعة

كفاءة الأفكار:
يعني  ال  معينة  الدعوات يف مرحلة  اأو  النظريات  اأو  االأفكار  كفاءة 
كفاءتها دائًما، كما اأن بع�س االأفكار غري املقبولة قد جتد قبواًل اأو كفاءة 

باأثر تغري االإن�شان اأو املكان.

ا�صترياد وت�صدير من نوع اآخر:
االأمة التي ت�شتورد اأفكارها اأ�شد تخلًفا من التي ت�شتورد قوتها؛ الأن 
القوت ميكن تغيري مكان اإح�شاره، اأما االأفكار في�شدرها �شاحب القوة 
وتوؤثر يف ثقافة املجتمع وتوؤثر باأجياله، على اأن هناك عالقة تكاملية بني 

املادي وغري املادي يف هذا العامل املعقد.
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مفاهيم ب�صيطة:
دها  ال�شعادة والنجاح والتفوق والثقة بالنف�س.. مفاهيم ب�شيطة، عقنّ
اأو  دورات،  �شكل  على  يقدمها  اأنه  يدعي  من  وجهل  عنها  احلديث  كرثة 

يو�شلها اإىل االآخرين على �شكل ا�شت�شارة.

نفي مهم؟!:
لِك  ويفتح  ما  باأمر  اهتمامه  ع��دم  ما  �شخ�س  ل��ِك  يوؤكد  عندما 
املو�شوع دون منا�شبة، ويوؤكد عليه فتاأكدي من �شحة قوله فرمبا ما نفاه 

هو اأهم �شيء لديه..!

�صعور مهم للتقدم:
القانون  باأن  �شعر اجلميع  اإذا   .. اأي جمتمع  التقدم يف  اأركان  اأول 

مرجعهم وباأنهم اأمامه �شوا�شية.

نظرة متزنة:
دائًما  اجلديد  ي��رون  واآخ��رون  اأف�شل،  دائًما  القدمي  يرى  البع�س 
�شماته  �شيء  فلكل  ذل��ك،  يف  اط��راده��ا  على  ق��اع��دة  توجد  ال  اأف�شل، 

وخ�شائ�شه والعوامل املوؤثرة فيه فاختاري ما ينا�شبك.

فن خفي:
تعاملي مع االأحداث واملواقف وامل�شاكل بو�شوح وجدية؛ الأن الليونة 
اأو الالمباالة اأو عدم الو�شوح طريق ل�شياع احلقوق وا�شتخفاف االآخرين 

بِك، وعدم ثقة من معِك بِك م�شتقباًل.

www.alukah.net
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اع الطرق: ُقطَّ
ذلك  من  لتمكنهم  النا�س؛  اأم��وال  على  ي�شطون  الطرق  اع  ُقطَّ كان 
يف اأماكن واأزمنة ما�شية، وغالًبا ما ي�شتفيدون من ذلك يف �شد رمقهم 
اأو جمع بع�س الرثاء يف احلياة، وما زال هناك اليوم قطاع جدد ي�شلبون 
�شيًئا من اأموال النا�س اأو حقوقهم باأ�شماء عدة، وعلى مراأى من االآخرين.

نق�س مطلوب:
لهم  ب�شر  ه��م  كما  النا�س  تعاملي  اأن  احلكمة  وم��ن  امل���روءة  م��ن 
طموحات وماآرب واأهواء، ورمبا يخطئون وي�شيئون؛ فال تطلبي الكمال وال 

تدعيه.

قادة احلياة:
اأنا�س �شابقون لزمانهم يف جمال ما، اأهم �شماتهم التمكن  هناك 
من املجال والروؤية ال�شمولية مع التحليل املنطقي للق�شايا العالقة والقدرة 
التنبوؤية لها، والتمكن من اإي�شال ر�شالتهم تلك اإىل االآخرين، واأولئك هم 

قادة احلياة.

دائرة الهتمام:
كثري من النا�س �شغرت دائرة اهتماماتهم وطموحاتهم حتى غدت 
ال تتجاوز اأطراف اأنوفهم )اأنف�شهم واأ�شرهم ال�شغرية(، ورمبا اأنف�شهم 
فقط.. هوؤالء واإن كانوا يقومون بدور اأو اإجناز، اإال اأنهم اأحد عوامل �شيوع 
اأو  فقراء  اأو  �شداقة  اأو  قرابة  من  ذلك  وراء  ما  واإهمال  الفردية  القيم 

هموم جمتمع اأو مطالب اأمة.
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جناح دائم:
ال يوجد �شخ�س ناجح دائًما.. اإمنا اأنا�س مثابرون يحالفهم النجاح.. 
بعوامل عدة، اأهمها جهدهم، ثم ظروف اأو اأمور م�شاعدة مادية اأو معنوية.

توقع �صعب:
توقع امل�شيبة اأ�شعب من وقوعها؛ الأنها عند الوقوع ُيفرج اهلل فيها 

خمارج وت�شهيالت وجتليها، ثم يرتفع احلزن وتزداد قوة - باإذن اهلل.

خلطة النجاح:
معظم الذين حققوا جناًحا علمًيا اأو مادًيا اأو من�شًبا اأو مكانة عليا 
اتبعوها، جمعت بني جمهود مبذول  لهم خلطة  كان  متميًزا،  اإجن��اًزا  اأو 
االأح��داث  مع  والتعامل  املعلومات  جمع  وط��رق  ال��وق��ت،  من  وا�شتفادة 
والفر�س، ومعرفة القدرات واالإمكانات، وثقة متبادلة مع االآخرين ذوي 

العالقة يف جمال اأعمالهم.

�صعب و�صهل:
اأو  اأي جمال جتاري  اأي مبلغ من مايل يف  ال�شهل جًدا �شرف  من 
�شناعي اأو ترفيهي، لكن من ال�شعب، ورمبا من امل�شتحيل، القدرة على 

جمعه مرة اأخرى.

فل�صفة النجاح:
اإذا احرتِت يف اختيار اأي �شيء، �شعي االأولويات التي تريدينها فيه، 
حت�شلي  اأن  امل�شتحيل  من  الأنه  تطبيقها؛  اإىل  ا�شعي  ثم  بدقة،  وحرريها 

على كل �شيء، والذي يريد ذلك يفقد - غالًبا - كل �شيء.

www.alukah.net
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مقاتل الأفكار:
اإذا كنِت رائًدة اأو عاملًة اأو قائدًة يف جمال، ومل يكن لديِك تالميذ اأو 
مريدات خمل�شات، فاإن اأفكارِك واإجنازاتِك مثل ال�شمك املهاجر الذي 

قد يتعر�س لالنقرا�س اأو التال�شي يف اأي وقت.

�صرب العباقرة:
تدربي دائًما اأن ت�شربي يف املنطقة الفارغة، اأي تعملي اأو تتاجري 

اأو تتعلمي يف املوقع الذي ال يعمل فيه االآخرون.

ا�صتثمار ب�صيط:
اأوقات تكون طاقته  اليومي، فهناك  االإن�شان يف وقته  تتباين طاقة 
اأو مميًزا، ا�شتك�شفي  اأن ينجز فيها اإجناًزا كبرًيا  فيها مرتفعة، وميكنه 
اإىل اإجناز  هذا الوقت لديِك وا�شتثمريه يف االأ�شياء التي حتتاجني فيها 

مميز.

ة احلياة: �صنُّ
تتباين روؤى النا�س يف الدنيا، فمنهم من يراها ملهى، ومنهم من 
واأوجه  اأنواع  ذو  ثمر  فالدنيا  يراها غري ذلك،  ومنهم من  يراها جيفة، 
اللون  وتنتقني  الطعم  تتذوقني  ثمَّ  ومن  االختيار،  يف  لها  املحددة  واأن��ِت 

وترين االأثر.

الر�صمية:
ال�شلوكيات الر�شمية يف احلياة املعا�شرة حتد من اإن�شانية االإن�شان 

وتلقائيته، ومن ثمَّ اإبداعاته.
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م�صى الزمان:
الزمان،  بتغري  تتغري  والدينية  واالجتماعية  احل�شارية  املفاهيم 
�شياقيها  وفق  والنظريات  والن�شو�س  االأح��داث  فادر�شي  املكان،  ورمبا 

الزماين واملكاين وفائدتها للمجتمع، ال وفق اآمالِك وظروفِك وتوقعاتِك.

ريا�صيات مفل�صفة:
حاويل تق�شيم تفكريِك يف احلياة اإىل ثالثة اأجزاء:

منه. لال�شتفادة  للما�شي:  • �شغري 
معه. للتعامل  للحا�شر:  • عظيم 

له. والتخطيط  لتاأمله  للم�شتقبل:  • الباقي 
واجعلي نتائج اأي قرار ال بد اأن ي�شتفيد من االأبعاد الثالثة وي�شيغها 

بفكرة متكاملة.

تاأمل عبقري:
وعندما  عباقرة،  ورمبا  اأذكياء جًدا  اأنهم  يظنون  النا�س  كثري من 
معينة  ظروف  خدمتهم  عاديون  اأنا�س  اأنهم  نكت�شف  قدراتهم  يف  نتاأمل 
اقت�شادية اأو اجتماعية اأو �شيا�شية اأو تعليمية، ولب�شوا ثياًبا لي�شت لهم، 

قوا مكانهم املدعى. و�شدنّ

عبودية دنيوية:
الب�شر؛  اأي خملوق من  توجيهات  اأو  اأمر  اأو  ر�شا  تنتظرين  عندما 
طمًعا يف مال اأو جاه اأو من�شب اأو عالقة، فذلك نوع من الوالء ال�شديد، 

ورمبا نوع من العبودية.

www.alukah.net
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عيوب كامنة:
يعني  االأهم، فهذا  اأو  الُف�شلى  اأو  االأوىل  اأن تكوين  تفكرين  عندما 
اأن عندِك م�شاكل عميقة اأو عقدة نق�س، قد يكون اأول اآثارها اأن تتحول 
ورمبا  االأخريات  مع  االأعمى  ال�شراع  اأو  احل�شد  من  نوع  اإىل  حماوالتِك 

تن�شي هدفك االأ�شا�شي.

�صقوط عجيب:
ي�شقط كثري من النا�س يف حياتهم ب�شبب االرتباط باملا�شي والتفكري 
فيه، اأو العي�س باأحالم م�شتقبلية واهية، مثل قائد ال�شيارة الذي ال يجيد القيادة 

ب�شبب النظر اإىل اخللف دائًما، اأو النظر يف املدى البعيد دون القريب.

ن�صج �صمعي:
اعة ملا يقال؛ الأن ناقلي الكالم بح�شن نية اأو �شوءها هم  ال تكوين �شمَّ
اآفة ظهور اخلالف وتزايد امل�شكالت مع االآخرين، فال ترعيهم �شمعك، 
يه وا�شاأيل عنه، وتثبتي  واإذا �شمعِت فال ت�شدقي كل ما يقال، بل حم�شنّ

من �شحة ودقة املعلومات قبل اأي قرار تتخذينه.

نو احلياة:
جماالت احلياة من علوم اأو فنون اأو مهن اأو منا�شب تت�شع وتتفرع، 
ورمبا ينتج العلم علوًما تغدو متباينة عند منوها، وكذا الفنون واملنا�شب، 
وكما اأن العلوم تنمو فهناك علوم وفنون متوت اأو تندثر مع تغري الزمان 

واملكان.. وهذه �شنة احلياة تتكرر، فالتغري �شنة جارية واآية باقية.
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فن ب�صيط:
تعلمي احلوار وجتنبي اجلدل، على اأنه يقال اإن من فوائد اجلدل 
تقوية ملكة احلوار وطرق اال�شت�شهاد، لكنه يورث حب الذات واالنت�شار 
لها، ورمبا احلر�س على اإفحام اخل�شم والتفوق عليه، ومن ثمَّ ا�شتعداوؤه، 
جدل  اإىل  احل��وار  ل  حت��وَّ واإن  وراأي���ِك،  حجتِك  فاأو�شحي  ح���اورِت  ف��اإذا 

فاعتذري وان�شحبي باأدب.

م�صتويات التحليل:
هناك م�شتويات لتحليل االأفكار واملعلومات، واأكرث النا�س يتعاملون 

مع النتاج املبا�شر اأو ال�شطحي منها اأو اال�شتفادة من التفا�شيل.
امل�شتقبلية  والنظرة  ال�شاملة  وال�شورة  املوؤثر  العمق  معرفة  وتبقى 

هي املحاور االأ�شا�شية للتعامل ال�شحيح مع اأي حدث وا�شتيعابه.

ملك وتفريط:
ما حققه العرب يف القرن الع�شرين من ُملك وتقدم يفوق الو�شف.. 

وما فرطوا فيه من اإمكانات وفر�س يفوق اخليال..!

نفو�س عظيمة:
النفو�س العظيمة متلك من التحمل والطاقة واالأمل.. ما ميكن اأن 

يغري جمتمًعا اأو اأمة كاملة.

اإجناز تقليدي:
اأو  مبهًرا  تاأليًفا  اأو  اإجن��اًزا  يقدمون  املوؤثرين  اأو  املبتكرين  معظم 
ا..  مميًزا.. ثم تدور حياتهم امل�شتقبلية عليه، تكراًرا اأو تطويًرا اأو عر�شً

www.alukah.net
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الروح يف كل  واالأفكار وحياة  بد من جتديد احلياة  للخروج من ذلك ال 
مرحلة من مراحل العمر.

اإ�صعاع خفي:
دافع  ويجهلون  ومظاهرها،  العبادات  النا�س  من  الكثري  يعرف 
اإ�شعاعها وتاأثريها.. خا�شة عبادات القلوب كالتوكل واالإخال�س والتقوى 

و�شفاء القلب.

كل جناح:
اأمتِك متخلفة، واأنِك ترثني ح�شيلة قرون من الرتاجع  اأن  تذكري 
اأو  القادمة  االأجيال  لتقدم  خطوة  به  تقومني  جناح  كل  واأن  والتخلف، 

�شتكون اإحدى حلقات التخلف.

�صورة مطلوبة:
تدربي اأن تري االأمور من اأعلى لرتي ال�شورة �شاملة.. الأن النظرة 

اجلزئية �شبب مهم للف�شل ومبا�شر لظهور امل�شكالت.

ما اإ�صافتِك؟:
اإذا مل ت�شيفي اإجناًزا مميًزا يف جمال تخ�ش�شك فاأنِت رقم ب�شيط 

من جمموعة اأرقام تن�شى عند بلوغ �شاعات عمرك الوظيفي انتهاءها.

مدار احلياة:
دائًما  اجلديد  ي��رون  واآخ��رون  اأف�شل،  دائًما  القدمي  يرى  البع�س 
�شماته  �شيء  فلكل  ذل��ك؛  يف  اط��راده��ا  على  ق��اع��دة  توجد  ال  اأف�شل، 

وخ�شائ�شه والعوامل املوؤثرة فيه، فاختاري ما ينا�شبِك.
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الوعي باحلدث:
ب�شمول  ال��وع��ي  على  احر�شي  معاجلته  اأو  و�شع  اأي  حتليل  عند 
اإىل  اأق��رب  ق��رارِك  يكون  حتى  التفا�شيل؛  بع�س  اأهملِت  واإن  احل��دث.. 

ال�شواب.

احرتام واجب:
احرتمي العلماء مهما كانوا .. فاإنهم �شر تقدم الب�شرية.

مقيا�س خفي:
ال ترتكي مكاًنا اأو جمل�ًشا اأو من�شًبا جتنًبا لقول احلق اأو قبوله، ومن 
�شرفه عن ذلك حال اأو مقال فلديه نق�س يف اإن�شانيته اأو �شخ�شيته اأو اأخالقه.

اإن�صانية الإن�صان:
النظر عما يفعله االآخرون معِك، حافظي دائًما على قيمِك  بغ�س 
وال  تنتقمي،  وال  اأحًدا  توؤذي  نف�شه؛ فال  ال�شعور  اأو  ال�شلوك  تبادليهم  وال 
اأو  االآخرين  تهديد  يف  عالقات  اأو  �شلطة  من  متلكينه  قد  ما  ت�شتخدمي 
باأخالقِك  دائًما  وتعاملي  منهم،  لك  حًقا  ترينه  ما  لتاأخذي  اإيذائهم؛ 

وقيمِك ال مب�شاحلِك اأو عواطفِك وردود فعلِك.

التوا�صع احلقيقي:
�شماتك  اإح��دى  اجعليها  وفريدة،  �شامية  اإن�شانية  �شمة  التوا�شع 
الرائعة، لكن ميزي بني التذلل والتوا�شع، واحذري من التوا�شع الزائف 
اأو باطنة، ومن  الذي يكون الأنا�س معينني دون غريهم، الأ�شباب ظاهرة 

عالمات التوا�شع احلقيقي اأن يت�شع قلبِك للجميع ب�شورة متماثلة.

www.alukah.net
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اعريف قدرِك:
ر�شيد،  االأهرام، مدائن �شالح، حجر  مثل  العظيمة  االآثار  ك�شوف 

الفاو، البرتاء.. تعلمنا اأننا يف حيز �شغري من الزمان واملكان.

اإجابة قاتلة:
العلوم  �شتكون  كيف  و���ش��األ��ن��اه��م  اجل��ام��ع��ات  علماء  جمعنا  ل��و 
اإجابة  على  نح�شل  فرمبا  �شنة؟..   )100( اأو   )50( بعد  وتخ�ش�شاتها 

تعيدنا للوراء )50( �شنة.

دائرة الطموح:
اأو عاملني يف جمال معني �شمات  اأو مهنيني  لكل فئة من موظفني 
اأخالقية مت�شابهة، تبداأ من تعامالتهم ومتر يف م�شاحلهم، وتنتهي يف 

طموحاتهم.

�صاعة و�صاعة:
اجعلي حياتِك وجميع اأعمالِك طريًقا للجنة.. وق�شمي وقتِك املعا�س 

ثالثة اأق�شام:
الثالث  الق�شم  ومن  رب��ِك،  لعبادة  وق�شم  لرزقِك  وق�شم  لِك  ق�شم 

يكون العمل لن�شرة اأمتِك.

الأزمة والتحدي:
النا�س املوؤثرون من علماء وقادة، ورجال اأعمال كبار، يبنون اأحداث 
اأو خفية من خالل املناف�شة  حياتهم على مفهوم االأزمة ب�شورة ظاهرة 
مع الذات وحتدي عقبات احلياة، فكلما حققوا اإجناًزا يظهر لديهم حتٍد 
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جديد على �شكل اأزمة يبنون من خالله اأفكاًرا واأعمااًل، ويبدوؤون التعامل 
معه ب�شكل جديد.

تاأملي احلب:
اأو  ير�شده  له من  لي�س  اأعمى مندفع،  ولنتاأمل حال  اأعمى..  احلب 

يوجهه.. كم مرة ي�شاب اأو يوؤذي؟

�صريبة النجاح:
منتقدات..  اأو  حمبات  م��ن  متابعاتِك  زادت  جن��اح��ِك  زاد  كلما 
م�شاهدوه  زاد  واإبداعاته  �شكله  ح�شن  كلما  اجلو  يف  اجلميل  كالطائر 

ومتابعوه، ورمبا منتقدوه وحا�شدوه.

تاأملي اإجنازاتِك:
اإذا كنِت تظنني اأنك ذات �شاأن، اأو يَظن بِك ذلك، تاأملي اإجنازاتِك 

احلقيقية قبل اأن ترحلي.

مواقف:
الدنيا مواقف.. وعند احلاجة اتخذ املوقف الذي كلما ذكر ا�شمك 

فيه كان اأكرث �شمًوا ورفعة وتاألًقا.

العلم:
بالن�شر  وينمو  يزكو  فالعلم  ب��ه،  تبخلي  فال  علم  لديِك  ك��ان  اإذا 

واالإظهار كما ياأ�شن، وُين�شى بالبخل اأو االإخفاء.

www.alukah.net
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دورة احلياة:
احلياة اأمل.. واالأمل اأفق.. واالأفق روؤية.. والروؤية دراية.. والدراية 
موقف..  واال�شتب�شار  ا�شتب�شار..  والتاأمل  تاأمل..  والب�شرية  ب�شرية.. 
واملوقف فعل.. والفعل اإجناز.. واالإجناز تقدم.. والتقدم بناء.. والبناء 
ح�شارة.. واحل�شارة طموح.. والطموح حياة.. واحلياة اأمل.. واالأمل اأفق.

اأهمية خا�صة:
كما اأن للحكماء والعقالء اأهمية واأثًرا ودوًرا، فاإن للحمقى وال�شفهاء 
اأهمية اأخرى، ولو تاأملنا كيف تكون الدنيا دون هوؤالء؟.. الألفيناها ناق�شة، 

ورمبا جامدة.

ب�صاطة عجيبة:
اإذا كان يومِك واأم�شِك وغدِك �شواء ال فرق بينها لديك يف اإجناز اأو 
اأثر اأو تعبد، فاأنِت من فاقدي الهدف الذين ال يدركون قيمة الوقت، ومن 

ثمَّ احلياة.
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مـن اآداب ال�صـلة

ال�سالة عــمــود الــديــن، وهــي الــركــن الــثــاين مــن اأركـــان الإ�ــســالم، وهي 
الفا�سل بني الكفر والإميان.

ال�سالة، فهي  اآداب  والتي تتحدث عن  الفقرة  .. اخرتنا لكن هذه  لذا 
درو�ض لنا جميًعا علينا العناية بها اأ�سد العناية، واحلر�ض على تطبيقها.

www.alukah.net
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1- من االآداب املرعية يف ال�شالة: عدم الت�شبه باحليوانات. فقد 
نهى ملسو هيلع هللا ىلص عن الت�شبه باحليوانات »فنهى عن بروك كربوك البعري، والتفات 
كالتفات الثعلب، وافرتا�س كافرتا�س ال�شبع، واإقعاء كاإقعاء الكلب، ونقر 
الأن  ال�شم�س«؛  اخليل  كاأذناب  ال�شالم  وقت  االأيدي  ورفع  الغراب،  كنقر 
تعظيم  ال�شرع  مق�شود  والأن  احليوانات؛  لهدي  خمالف  امل�شلي  هدي 
اهلل يف هذا املقام الذي يتطلب من امل�شلي اأن يكون على حالة االإجالل 
واالإعظام هلل؛ لذلك نهى امل�شلي عن م�شابهة احليوانات، خا�شة يف هذا 

املقام بني يدي اهلل.
2 من االآداب املرعية يف ال�شالة: عدم ال�شالة بح�شرة الطعام، 
القلب،  وح�شور  اخل�شوع  يذهبان  الأنهما مما  االأخبثان؛  يدافعه  وهو  وال 
اللذين هما لب ال�شالة، لكن لو �شلى ف�شالته �شحيحة، ولكن املراد: ال 

�شالة كاملة.
3- من االآداب املرعية يف ال�شالة: عدم تغمي�س العينني؛ الأنه مل 
اليهود،  فعل  من  هو  بل  ال�شالة؛  يف  عينيه  تغمي�س  ملسو هيلع هللا ىلص  هديه  من  يكن 
ومظنة النعا�س، لكن اإذا احتيج اإليه فتزول الكراهة، كاأن يكون يف القبلة 

تزويق زخرفة ت�شو�س على امل�شلي �شالته؛ فال باأ�س بذلك.
4- من االآداب املرعية يف ال�شالة: ترك االخت�شار، وهو اأن ي�شع 
خمت�شًرا،  الرجل  ي�شلي  اأن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  الأن  خا�شرته؛  على  يديه 
واحلكمة: الأن ذلك فعل اليهود، فهم ي�شعون اأيديهم على خوا�شرهم يف 

ا من طبع اليهود. ال�شالة، وقيل: اإنه فعل املتكربين، وهو اأي�شً

www.alukah.net
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يقول  ال�شالة.  الطماأنينة يف  ال�شالة:  املرعية يف  االآداب  5- من 
اهلل: زب ڑ ک ک ک ک گ رب )املعارج(. فف�شر الدوام ب�شكون 
االأطراف والطماأنينة، و�شالة بال طماأنينة حرام عليها اخل�شوع، وقد بلي 
كثري من النا�س اليوم بنقر ال�شالة و�شرقتها، فلي�س لهم يف ال�شالة ذوق 
ي�شتثقل  بها،  ال  منها  ا�شرتاحة  اأحدهم  ي�شليها  بل  راحة،  فيها  لهم  وال 
هذه  كانت  ومن  ويتقلى،  يتلوى  جمر  على  واقف  وكاأنه  الوقوف  اأحدهم 
كراهته خلدمة ربه؛ فاهلل اأكره لهذه اخلدمة منه، ولهذا غلط من ظن اأن 
التخفيف الوارد يف ال�شالة هو الذي اعتاده �شراق ال�شالة والنقارون لها، 
ففي ال�شحيحني عن الرباء قال: »رمقت ال�شالة مع حممد ملسو هيلع هللا ىلص فوجدت 
ال�شجدتني،  قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه، ف�شجدته فجل�شته بني 
ف�شجدته فجل�شته ما بني الت�شليم واالن�شراف قريًبا من ال�شواء« ومن هنا 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأ�شواأ النا�س �شرقة الذي ي�شرق من �شالته« قالوا: كيف؟ قال: 
»ال يتم ركوعها وال �شجودها« �شحيح اجلامع عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل 

عنه-.
م اإليه طعام لذيذ جًدا فاأكل منه   والذي ينقر �شالته كاجلائع ُقدنّ
يتم  الذي ال  »مثل  تغنيان عنه؟!. ففي احلديث:  لقمتني، فماذا  اأو  لقمة 
ركوعه وينقر �شجوده، مثل اجلائع ياأكل التمرة والتمرتني ال يغنيان عنه 

�شيًئا« رواه الطرباين وح�شنه االألباين.
 ومع هذا كله، فاإنه ينبغي لالإمام اأن يحر�س على اأن يحبب النا�س 
يف ال�شالة، فال يطيل عليهم دائًما اإذا راأى منهم ت�شجر؛ الأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ثبت عنه اأنه كان ال يطيل دائما، بل ورد اأنه اإمنا �شلى مرة واحدة ب�شورة 
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االأعراف، ومل يكرر ذلك، وقال اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه- : "كان 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من اأخف النا�س �شالة يف متام".

اأحوال  ويراعي  ال�شالة  يخفف  كان  اإذا  االإم��ام  اأن  املجرب  ومن   
على  وتتاآلف  حوله  جتتمع  القلوب  اأن  مت��ام،  يف  تخفيفه  وك��ان  النا�س، 
اإمامته، وبالتايل جتتمع على ِذكر اهلل، وقد حث الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص على التخفيف 
والتي�شري؛ الأن املق�شود اإقامة ال�شالة، وحتبيب ِذكر اهلل لعباده، وح�شول 
ال�شكينة  يراعي  اأن  فعليه  االإم��ام  خفف  واإذا  اهلل،  يدي  بني  الطماأنينة 
قيامهم  يتاأخر  الذين  وال�شعفة  العوام  وراءه  فاإن  �شالته،  يف  الي�شرية 
فرياعيهم ويعينهم على حت�شيل الطماأنينة؛ الأن البع�س قد يخفف وي�شري 
على اأهواء النا�س فيخفف تخفيًفا يوجب اإ�شاعة الطماأنينة فيها فيفرط.
6- من االآداب املرعية يف ال�شالة: عدم اجلهر بالقراءة واالأذكار 
واإيذاء  وت�شوي�س  لل�شنة  �شًرا؛ ففي ذلك خمالفة  التي �شرعت  والدعوات 
ا اإذا كان بجواره اأحد اأو يف جماعة؛ ففي احلديث: »ال  للم�شلني، خ�شو�شً
يجهر بع�شكم على بع�س بالقراآن« رواه االإمام اأحمد، فاإن بع�س النا�س 
من  فتجد  الدعاء،  وكذلك  حوله،  من  على  في�شو�س  �شوته  فريفع  يقراأ 
يدعو بني االأذان واالإقامة في�شو�س على من حوله، مع اأن اهلل تعاىل قال: 
احلديث:  يف  وورد  رب)االأعراف(.  ۓ     ... ھ  ھ    ہ   ہ   زب 
اأنه ملسو هيلع هللا ىلص ان�شرف فقال: »هل قراأ معي اأحد منكم اآنًفا؟« فقال رجل: نعم. 

فقال: »اإين اأقول ما يل اأنازع القراآن« رواه االإمام اأحمد.
 فيكره رفع ال�شوت واجلهر به يف املواطن التي �شرعت �شًرا، اأما 
اإذا كان منفرًدا و�شلى وحده فال�شنة اأال يجهر ب�شالته وال يخافت بها، بل 

يبتغي بني ذلك �شبياًل، وهذا يف النافلة.
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النية  الو�شو�شة يف عقد  ترك  ال�شالة:  املرعية يف  االآداب  7- من 
بالنية؛ الأن  التلفظ  ملسو هيلع هللا ىلص وال �شحابته  النبي  التلفظ بها، فلم ينقل عن  اأو 
النية حملها القلب، ولو �شاألت امل�شلي: ماذا تريد؟ لقال: اأريد اأن اأ�شلي 
كذا، ومن اأراد التخل�س من الو�شو�شة يف عقد النية فلي�شت�شعر احلق وال 
يفتي نف�شه، وليعلم اأنه يف اتباعه ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله وفعله، وال يفتح لل�شيطان 
على نف�شه باًبا، واإذا بلي عبد بو�شو�شة يف و�شوء اأو �شالة فعليه اأواًل اأن 
يرتك العناد وفتوى نف�شه، ثانًيا: ي�شتفتي عاملًا، فاإذا اأفتاه ثم تو�شاأ وجاءه 
ال�شيطان فيقول: اأفتاين فالن، وقد يجد يف اأول يوم �شيًقا وحرًجا، لكن 
جاءه  وكلما  ب.  ج��رنّ وقد  يتال�شى،  حتى  قلياًل  قلياًل  ي�شعف  الكيد  هذا 
ال�شيطان يقول: اأفتاين فالن حتى تذهب و�شو�شته �شيًئا ف�شيًئا، يقول اهلل 

زب ڍ ڍ           ڌ ڌ    ڎ رب )الن�شاء: 76(.
ولهذا  ال�شالة؛  يف  اخل�شوع  ال�شالة:  يف  املرعية  االآداب  من   -8
رب  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  زب  فقال:  املوؤمنني  عباده  اهلل  و�شف 
ال�شالة  يف  فاخل�شوع  بعده،  ملا  اأ�شل  الأنه  اخل�شوع؛  فقدم  )املوؤمنون(، 
عليه   - ملو�شى  اهلل  اأوح��ى  وقد  ها،  ولبنّ ال�شالة  روح  هو  القلب  وح�شور 
ال�شالم - اإذ قمت بني يدي فقم مقام العبد احلقري الذليل، وذم نف�شك 
�شادق،  ول�شان  وِج��ل  بقلب  تناجيني  حني  وناجني  ب��ال��ذم،  اأوىل  فهي 
ف�شالة بال خ�شوع وال ح�شور كبدن ميت ال روح فيه، وال�شالة اخلالية 
اأو  العبد امليت  من اخل�شوع واحل�شور وجمع الهمة على اهلل هي مبنزلة 
االأمة التي يريد اإهداءها اإىل بع�س امللوك، وهلل املثل االأعلى؛ ولهذا فاهلل 
ال يقبل �شالة بال خ�شوع، واإن �شقطت عنه العقوبة الدنيوية، لكنه ال نزاع 
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اأن هذه ال�شالة ال يثاب على �شيء منها اإال بقدر ح�شور القلب وخ�شوعه، 
ففي احلديث: »اإن العبد لين�شرف من ال�شالة ومل يكتب له اإال ن�شفها، 
ثلثها، ربعها، حتى بلغ ع�شرها«. وقال ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - : 

»لي�س لك من �شالتك اإال ما عقلت منها«.
قلوبنا بني  بل نطالب  االأعمال ب�شورها،  نقنع من  اأال  لنا  فينبغي   
يدي اهلل تعاىل باحل�شور، وتكون هممنا عالية. وال�شعيد من حظي من 
يتفاوتون،  والنا�س يف مقامات احلب واخل�شية واخل�شوع  بن�شيب،  ذلك 
الهمم  ف��اإن  اأع��اله��ا،  واخل�شية  احل��ب  مقامات  من  اأحدنا  همة  فلتكن 
منط  على  الفرائ�س  اإيقاع  يف  وجنتهد  ن�شيب،  باأي�شر  تقنع  الق�شرية 
اخل�شوع والهيبة والتعظيم لنيل النفوذ اإىل ح�شرة امللك املعبود، ونعبده 

كاأننا نراه، كما جاء يف احلديث »اأن تعبد اهلل كاأنك تراه«.
 ومع االأ�شف، فاإنه يوجد من امل�شلني من ال يهمه اخل�شوع وال ياأ�شف 
على فواته عند ال�شالم ، وال يحزن على فوات اجلماعة، وي�شلي �شالة 
فاته  اإذا  يبايل  وال  لها،  امل�شيبة غري مرتاع  فارًغا من هذه  القلب  بارد 
اأول الوقت، وهذا كله من عدم تعظيمه الأمر اهلل ونهيه؛ فتعظيمها تعظيم 

ل�شاحب االأمر والنهي.
 واحلا�شل اأنه ينبغي احلر�س على اخل�شوع وجماهدة ال�شيطان، وقد 
ورد عن حذيفة بن اليمان - ر�شي اهلل عنه- : »اأول ما تفقدون من دينكم 
واآخ��ر ما تفقدون من دينكم ال�شالة، ورب م�شل ال خري فيه،  اخل�شوع، 
ويو�شك اأن تدخل م�شجد جماعة فال ترى فيهم خا�شًعا«. وحديث: »�شياأتي 

على النا�س زمان يجتمعون فيه يف امل�شجد لي�س فيهم موؤمن« رواه احلاكم.

www.alukah.net
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اإال  ال�شالة  يف  الكالم  ترك  ال�شالة:  يف  املرعية  االآداب  من   -9
بالوارد منها، اأو كان من م�شلحة ال�شالة كالفتح على االإمام اأو الت�شبيح 
اإذا �شها؛ الأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن يف ال�شالة ل�شغاًل« رواه االإمام اأحمد، 
وقد كان ال�شحابة يتكلمون يف ال�شالة يف �شدر االإ�شالم حتى نزل قوله 
تعاىل: زب پ پ  پ رب )البقرة: 238( قال زيد - ر�شي اهلل عنه- 
اهلل  ر�شي   - م�شعود  ابن  قال  الكالم".  ونهينا عن  بال�شكوت  "فاأمرنا   :
عنه- : "ومعنى )قانتني( اأي: �شاكتني"، كما هو ظاهر حديث زيد املتفق 
عليه، وقيل: خا�شعني. ومن هنا، فاإنه ال يتكلم يف ال�شالة اأو وراء االإمام 

اإال ب�شيء ورد به ال�شرع.
 فال ي�شح اإحداث ذكر وال قول وال دعاء اإال ما ورد به ال�شرع حتى 
�شورة  التي يف  االآية  االإمام  اإذا قراأها  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ال�شالة على  ولو كانت 
ملسو هيلع هللا ىلص فلي�شلنّ بقلبه وال يتلفظ، ومن فقه  النبي  واإذا �شلى على  االأحزاب، 
االإمام جتنب االأمور التي توقع بع�س النا�س يف البدع اأو الكالم، ومن اأراد 
اأن يعلم النا�س �شنة فليعلمها خارج ال�شالة، اأو ينبه امل�شلني قبل االإتيان 
بها؛ حتى ال يقع امل�شلون يف لب�س واأمور قد تبطل �شالتهم، ون�شمع من 
بع�س امل�شلني يف اأثناء الدعاء من ياأتي باأمور خمالفة وغري واردة، فال 
ن خلف االإمام يف دعاء القنوت فال  اأمنّ ال��واردة، واإذا  يزاد على االأذك��ار 

ن. يزاد على التاأمني اإذا اأمنّ
10- من االآداب املرعية يف ال�شالة: ا�شتح�شار النية قبل ال�شالة، 
زب ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   رب  )االأنعام(؛  كما يف قوله: 
وقف  اإذا  اأنه  وي�شت�شعر  االأعمال،  قبول  مدار  وعليها  االأم��ور،  اأ�شا�س  الأن 
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اأن اهلل  وي�شتح�شر  واإليه ال خللقه،  له  وقف بني يدي اهلل ون�شب وجهه 
اأبواب  لها  وتفتح  اهلل  اإىل  رفعت �شالته  اأخل�س  اإذا  واأنه  ويراه،  ي�شمعه 
فيقوم  اهلل،  من  ووع��ود  ف�شائل  من  فيها  ورد  ما  وي�شتح�شر  ال�شماء، 

امل�شلي بها اإمياًنا واحت�شاًبا. والنية نوعان:
 اأحدهما: اأن يق�شد بها متييز العادة عن العبادة والعبادات بع�شها 

عن بع�س هل هي نافلة اأو فري�شة.
يقول  وروحها،  العبادة  �شر  وهذا  بالعبادة،  املعبود  ق�شد  االآخ��ر:   
والعبادة   .)5 )البينة:  رب  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  زب  اهلل: 

التامة هي ما توافر فيها خم�شة مقامات:
 1- نية العمل، فالعمل الذي يوؤتى به ومل ينو لي�س بعبادة.
 2- نية املعبود باأن يكون الدافع على العمل هو االإخال�س.

 3- اأن ي�شتح�شر عند القيام بالعبادة امتثال اأمر اهلل ور�شوله.
 4- اأن ي�شتح�شر عند القيام بالعبادة اأنه يعبد اهلل باالإيقان بها.

 5- اأن ي�شتح�شر وهو يفعلها االقتداء بر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
اأن  11- من االآداب املرعية يف ال�شالة: طهارة املكان: فاإنه ي�شننّ 
ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  »اأمر  الكريهة، ففي احلديث:  الروائح  امل�شاجد عن  ت�شان 

ببناء امل�شاجد يف الدور، واأن تنظف وتطيب« رواه االإمام اأحمد.
لتنظيف  وذل��ك  ال�شواك؛  ال�شالة:  يف  املرعية  االآداب  من   -12
وتطييب الفم الذي هو طريق للقراآن ومناجاة الرب، ففي احلديث - وفيه 
�شعف - : »اإن اأفواهكم طرق القراآن فطيبوها بال�شواك« رواه ابن ماجه. 
فال�شواك مطهرة للفم مر�شاة للرب، في�شتحب تعاهده عند الو�شوء وقبل 
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النوم،  الليل، وعند  ال�شروع يف ال�شالة، وقد ورد احلث عليه عند قيام 
واالنتباه منه. ففي احلديث: »اإذا قام اأحدكم ي�شلي من الليل فلي�شتك، 
فاإن اأحدكم اإذا قراأ يف �شالته و�شع ملك فاه على فيه، فال يخرج من فيه 

�شيء اإال دخل فم امللك« رواه البيهقي.
 اأما اإذا مل ي�شتك، فاإن امللك ي�شتمع فقط، فاإذا اجتمعت طهارة الفم 
مع طهارة الباطن وطيب الرائحة كانت نوًرا على نور يهدي اهلل لنوره من 

ي�شاء. ن�شاأل اهلل اأن يجعلنا ممن ي�شاء اأن يهديه ويخت�شه برحمته.
13- من االآداب املرعية يف ال�شالة: ح�شور القلب؛ فاإن اأول منزلة 
باب  العبد  دخل  القلب  ح�شر  ف��اإذا  القلب،  ح�شور  ال�شالة  منازل  من 
املناجاة، ففهم ما يتلو من القراآن؛ فينبغي على امل�شلي اأن يتعاهد ح�شور 
قلبه، وي�شاأل اهلل قلًبا خا�شًعا، وي�شتعيذ باهلل من قلب ال يخ�شع، فاإنه كان 
رزق  واإذا  يخ�شع،  ال  قلب  من  باهلل  ي�شتعيذ   - وال�شالم  ال�شالة  عليه   -
اأعظم عالمات حب اهلل  ا�شتغرق يف �شالته، فمن  قلًبا خا�شًعا  امل�شلي 
للعبد: اأن يرزقه ح�شور القلب يف ال�شالة، بل اإن منزلة العبد عند اهلل 
بقدر ح�شوره يف �شالته. قيل لعامر بن عبد قي�س: اأما ت�شهو يف �شالتك؟ 
قال: اأو حديث اأحب اإيلنّ من القراآن حتى اأ�شتغل به. ويقول ابن م�شعود - 
ر�شي اهلل عنه- : "ال ينبغي اأن ي�شاأل اأحدكم عن نف�شه اإال عن القراآن، 

فاإن كان يحب القراآن فهو يحب اهلل".
ال�شالة،  االأعظم يف  املق�شود  القلب هو  اأن ح�شور   واحلا�شل: 
واإال فما قيمة �شالتك وقلبك يف كل واٍد مت�شعب ما تدري ما تقول؟!.. 
واقًفا  فيا  املنافقني ال �شالة اخلا�شعني.  االأبدان هي �شالة  اإن �شالة 
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مهًرا  التعبد  من  بذلته  ما  ي�شلح  ما  غائب  والقلب  بج�شده  يف �شالته 
للجنة، وكلما كرث الو�شوا�س يف ال�شالة فهذا عالمة على امتالء القلب 
فيه  يبق  مل  واعتقاده  بالباطل  ممتلًئا  كان  واإذا  وباملعا�شي،  بالباطل 
للحق جمال، فاإذا مال القلب اإىل حمبة غري اهلل مل يت�شع ملحبة اهلل. 
بتفريغه  م�شروط  فيه  يو�شع  ملا  املحل  "وقبول  القيم:  ابن  قال  ولهذا 
االآخرة  يف  عينه  قرة  كان  فاإن  كنزه،  حيث  العبد  فقلب  �شده".  من 
قرة  جعلت  ولذلك  يخ�شع؛  مل  الدنيا  يف  عينه  ق��رة  ك��ان  واإن  خ�شع، 
ي�شدق  اأن  واملفتاح  ربي،  لزاد  املحل  �شلح  ولو  ال�شالة،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  عينه 
يلحقه  اأن  كله  اخلري  بيده  من  اإىل  واللجوء  والرهبة  الرغبة  يف  العبد 
رب  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  زب  الأعمالهم،  ويهيئه  بالقوم 
اإىل  يوحي  اأن اهلل - عز وجل-  االأثر  ورد يف  ولهذا   .)40 )اإبراهيم: 
فردها.  اإيلنّ  ت�شرع  فاإن  فالن،  من  مناجاتي  حالوة  ا�شلب  اأن  جربيل 
لعبداهلل بن عمرو - ر�شي  وال�شالم -  ال�شالة  ومن هنا قال - عليه 
�ِشرة  ولكل  �ِشرة،  عابد  لكل  »اإن  باالقت�شاد:  اأمره  حني   - عنهما  اهلل 
بدعة  اإىل  فرتته  كانت  ومن  اأفلح،  �شنتي  اإىل  فرتته  كانت  فمن  فرتة، 
اأن  يريد  توبته  بداية  يف  الرجل  جتد  ولهذا  اأحمد.  رواه  وخ�شر«  خاب 
يعمل كل اخلري بكليته، لكن هذه ال�شرة يعقبها فرتة، وهذه �شنة اهلل، 
اخلري،  اإىل  الت�شويق  ومنها:  ال�شادق،  �شدق  فيها  يظهر  فوائد  ولها 

اإىل اهلل. فمن وجد فرتة فليت�شرع 
يرزقه  اأن  اإىل اهلل  يت�شرع  اأن  امل�شلي  ينبغي على  اأنه   واحلا�شل: 

اخل�شوع وح�شور القلب، ن�شاأل اهلل العظيم قلوًبا خا�شعة.
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اأو  متحدث  ي�شلي خلف  اأال  ال�شالة:  املرعية يف  االآداب  من   -14
اأبو داود  النائم وال املتحدث« رواه  نائم؛ ففي احلديث: »ال ت�شلوا خلف 

نه االألباين. وح�شنّ
15- من االآداب املرعية يف ال�شالة: ق�شر االأمل وتذكر املوت؛ ومن 
ع«. لو قيل  هنا جاء يف احلديث: »اإذا قمت يف �شالتك ف�شلنّ �شالة مودنّ
يفكر  اأنه  ممكن  هل  �شالته؟  تكون  كيف  لك..  �شالة  اآخر  هذه  لرجل: 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اذكر املوت يف �شالتك، فاإن  اأمور الدنيا؟.. وقوله  اأمر من  اأي  يف 
اأن يح�شن �شالته، و�شل �شالة  اإذا ذكر املوت يف �شالته حلري  الرجل 

رجل ال يظن اأنه ي�شلي غريها« �شححه االألباين.
 لكن ملا طال االأمل ت�شعبت بنا الهموم يف اأودية الدنيا فغابت القلوب 
اإ�شرائيل،  بني  قلوب  من  اهلل  عظمة  خرجت  وهكذا  االأب��دان،  وح�شرت 
اأبدانهم وغابت قلوبهم، وال يقبل اهلل �شالة امرئ حتى ي�شهد  ف�شهدت 

قلبه.
بال�شكينة  اإليها  االإت��ي��ان  ال�شالة:  يف  املرعية  االآداب  م��ن   -16
والوقار؛ ففي احلديث: »اإذا اأتيتم ال�شالة فعليكم ال�شكينة والوقار« رواه 

البخاري. 
 واحلكمة اأنه قال يف اآخر احلديث: »فاإن اأحدكم اإذا كان يعمد اإىل 
اإىل هذه  لالإتيان  املنا�شبة  الأن هذه احلال هي  فهو يف �شالة«؛  ال�شالة 
من  لبيت  والداخل  لربه  باملناجي  الالئقة  احلال  وهي  اجلليلة،  العبادة 
بيوت اهلل؛ والأن املقبل على ال�شالة يف امل�شجد تزيد على �شالته يف بيته 
ويف �شوقه خم�شة وع�شرين �شعًفا؛ وذلك اأنه اإذا تو�شاأ فاأح�شن الو�شوء، 
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ثم خرج اإىل امل�شجد ال يخرجه اإال ال�شالة؛ مل يخط خطوة اإال رفعت له 
درجة، وُحطنّ عنه بها خطيئة، فاإذا �شلى مل تزل املالئكة ت�شلي عليه ما 
دام يف م�شاله، اللهم �شلنّ عليه، اللهم ارحمه، وال يزال اأحدكم يف �شالة 

ما انتظر ال�شالة« رواه البخاري.
17- من االآداب املرعية يف ال�شالة: التبكري اإليها يف اأول الوقت؛ 
قال تعاىل: زب ڻ   ۀ    ۀ ہ ہ ہ           ہ رب )الن�شاء: 
103(. ف�لله حق بالليل ال يقبله بالنهار، وله حق بالنهار ال يقبله بالليل. 
اأحب  �شئل عن  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  اأن  فروة  اأم  ففي احلديث عند احلاكم عن 
االأعمال اإىل اهلل؟ قال: »ال�شالة اأول وقتها« فلي�س املق�شود من ال�شالة 
والركوع  واخل�شوع  والو�شوء  الوقت  ناحية  من  اإقامتها  بل  فقط،  اأداءها 
»تلك   : عنه-  اهلل  ر�شي   - مالك  بن  اأن�س  عن  م�شلم  ففي  وال�شجود، 
ال�شيطان  اإذا كانت بني قرين  ال�شم�س حتى  املنافق يجل�س يرقب  �شالة 
قام فنقرها اأربًعا، ال يذكر اهلل فيها اإال قلياًل«، فهل املنافق ي�شلي؟ نعم، 
ولكن لي�س املق�شود االأداء، بل اإقامتها، ومن اإقامتها التبكري واملحافظة 

على وقتها، بل اأدائها يف اأول الوقت اإال ما ا�شتثنى ال�شرع.
18- من االآداب املرعية يف ال�شالة: التكبري يف جميع االنتقاالت، 
اأبي  حديث  يف  كما  واجبة،  التكبريات  وهذه  الركوع.  من  الرفع  عدا  ما 
هريرة يف ال�شحيحني، وال�شنة اأن يبداأ بالتكبري وهو واقف وينتهي وهو 
اأو راكع؛ حتى يجمع بني القول والفعل، وهذا يدل على جواز مد  �شاجد 

لفظ التكبري قلياًل.

www.alukah.net



1370

حديقة الفقرات الثقافية

19- من االآداب املرعية يف ال�شالة: رفع اليدين مع تكبرية الركوع 
والرفع منه، وعند القيام من الت�شهد االأول؛ ففي احلديث: »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
كان يرفع يديه حذو منكبيه اإذا افتتح ال�شالة واإذا كرب للركوع، واإذا رفع 
راأ�شه من الركوع« رواه البخاري. فهذه اأربعة موا�شع ترفع فيها اليدان يف 

ال�شالة اإىل حذو املنكبني اأو فروع االأذنني.
ففي  الركوع؛  يف  الطماأنينة  ال�شالة:  يف  املرعية  االآداب  من   -20
احلديث: »ثم اركع حتى تطمئن راكًعا« رواه م�شلم. وحديث: »اأنه ملسو هيلع هللا ىلص كان 
ي�شوي ظهره حتى لو �شب عليه ماء ال�شتقر« رواه ابن ماجه. وهذا يدل 
على كمال الت�شوية، وكان ملسو هيلع هللا ىلص ميكن يديه من ركبتيه كالقاب�س عليها يف 
يف  الظهر  مع  الراأ�س  ت�شوية  يف  وال�شبب  االأ�شابع،  مفرجة  الركوع  اأثناء 
فهذا  قلياًل؛  يحني ظهره  ملن  واخل�شوع هلل، خالًفا  الذل  اإظهار  الركوع 

يدل على عدم كمال اخل�شوع.
يف  ال��ق��راآن  ق��راءة  ع��دم  ال�شالة:  يف  املرعية  االآداب  م��ن   -21
ففي  والقول؛  والقالب  بالقلب  للرب  واإجالل  تعظيم  ركن  الأنه  الركوع؛ 
موا فيه الرب« رواه م�شلم. فاإذا ركع امل�شلي  احلديث: »فاأما الركوع فعظنّ
فليت�شاغر يف نف�شه اأمام عظمة اهلل، ويذكر عظمة ربه وكربياءه؛ ففي 
»لعظمة  رواية:  ويف  اهلل«  خ�شية  من  ليت�شاءل  اإ�شرافيل  »اأن  احلديث: 
وبحمده  العظيم  ربي  »�شبحان  ويقول:  هلل،  توا�شًعا  يت�شاغر  اأي  اهلل« 
�شبحان  �شجوده:  يف  فقال  العبد  �شجد  »اإذا  احلديث:  ففي  ثالًثا«؛   -
وكذلك  داود،  اأبو  رواه  اأدن��اه«  وذلك  �شجوده  فقد مت  ثالًثا  االأعلى  ربي 
ورمبا  م��رات،  ع�شر  القائل  يقول  ما  قدر  مكث  ورمبا  الركوع  يف  االأم��ر 
ثالث،  الكمال  واأدن��ى  م��رات،  خم�س  واأو�شطه  ودون��ه،  ذلك  فوق  مكث 
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الركوع  اأدعية  باأكرث من دعاء من  االإتيان  للم�شلي  يجوز  اأنه  العلم  مع 
»�شبحان  قال:  فلو  الرب«  فيه  موا  فعظنّ الركوع  »فاأما  حلديث:  ال��واردة 

موا فيه الرب«. ربي العظيم، �شبوح قدو�س« جاز؛ الأنه قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فعظنّ
22- من االآداب املرعية يف الركوع: ا�شتح�شار عظمة اهلل يف القلب 

والقول.
فقد  وكرثته،  بقدره  ال  وجودته  نف�شه  بالعمل  يكون  الف�شل  ف��اإن   
ي�شبح عدد ثالث ت�شبيحات بح�شور قلب ون�شاط ورغبة اأف�شل من مائة 

ڃ  ڃ  ڃ    زب  اهلل:  ق��ال  ولهذا  ال�شاهي،  الغافل  من   ت�شبيحة 
اإن�شان  من  ت�شبيحة  فُرب  عماًل؛  اأكرث  يقل:  ومل   .)7 )الكهف:  رب  چ  
اأف�شل من ملء االأر�س من عمل غريه، فقد كان اإدري�س يرفع له يف اليوم 
واأجر ما  واأن الرجلني ليكونان يف ال�شف  اأهل االأر���س.  مثل عمل جميع 
ملسو هيلع هللا ىلص  ل اهلل نبينا حممد  بني �شالتهما كما بني ال�شماء واالأر�س، وقد ف�شنّ
ومدة نبوته ب�شع وع�شرون �شنة على نوح، وقد لبث األف �شنة اإال خم�شني 
الظهر  �شالة  اإىل  النهار  اأول  من  عمل  اأف�شل ممن  اأمته  وكذلك  عاًما، 
وهم  الع�شر  �شالة  اإىل  الظهر  �شالة  من  عمل  من  وعلى  اليهود،  وهم 

الن�شارى؛ وال�شبب اأن االإميان الذي يف قلوبهم كان اأكمل واأف�شل.
دون  العمل وحت�شينه  باإتقان  يو�شون  كانوا  ال�شلف  اأن  واحلا�شل:   
االإكثار منه مع الغفلة وعدم االإتقان، فكم بني من ت�شعد �شالته ولها نور 
وبرهان وتقول: حفظك اهلل كما حفظتني، وبني من تلف �شالته كما يلف 

الثوب اخللق في�شرب بها وجهه وتقول: "�شيعك اهلل كما �شيعتني".
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23- من االآداب املرعية يف ال�شالة: الرفع من الركوع حتى يرجع كل 
عظم اإىل مكانه. وهذا االعتدال ركن تبطل ال�شالة برتكه، ففي احلديث: 
»ثم ارفع حتى تعتدل قائًما« رواه البخاري. خالًفا ملا يفعله بع�س العوام 
ال�شالة،  اإىل  الذهاب  يبكر يف  الواحد منهم قد  من اال�شتعجال، فتجد 
فاإذا �شلى مل يتم الرفع من الركوع، فقبل اأن ي�شتتم واقًفا ي�شجد، وهذا 
لعلمه  وركوعه؛  �شجوده  يتم  ال  حتى  امل�شلي  على  ال�شيطان  تلبي�س  من 
والرفع  الركوع  و�شكره ومتجيده يف  ذكره  بكرثة  امل�شلي  يرحم  اهلل  باأن 
ويذكره  باخلطرات  ال�شيطان  ج��اءه  يكرب  اأن  فبمجرد  وال�شجود،  منه 
مبا مل يخطر له على بال حتى ي�شرفه عن ال�شالة والتلذذ بها، وهذا 
باب عظيم ينبغي العناية به، فاأعظم النا�س حظا يف ال�شالة اأعظمهم 
من  الرفع  على  يحر�س  اأن  و�شالته  نف�شه  ته  اأهمنّ ملن  فينبغي  خ�شوعا، 
الركوع حتى يعتدل قائما، فاإن اهلل ال يقبل �شالة من ال يقيم �شلبه يف 
الركوع وال�شجود، ففي احلديث: »ال جتزئ �شالة الرجل حتى يقيم �شلبه 

يف الركوع وال�شجود« رواه اأبو داود.
حتى  ويديه  راأ�شه  يرفع  اأن  ال�شالة:  يف  املرعية  االآداب  من   -24
يحاذي بهما منكبيه قائاًل االإمام واملنفرد: )�شمع اهلل ملن حمده( ويبداأ 
القول  بني  يجمع  حتى  واقًفا،  ي�شتتم  حتى  احلركة  بداية  من  بالت�شميع 
وافق حتميده  »اأن من  والفعل وقول: )ربنا ولك احلمد(، ويف احلديث: 
التحميد  تطويل  في�شتحب  ذنبه«،  من  تقدم  ما  له  غفر  املالئكة  حتميد 
واإطالة هذا الركن من اأجل املوافقة. ومن اأف�شل اأنواع احلمد »اللهم ربنا 
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لك احلمد حمًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه كما يحب ربنا وير�شى« تاأمل كل 
كلمة منها.

 ومن االأخطاء التي يقع فيها البع�س اأنه مبجرد اأن يرفع راأ�شه من 
الركوع يبداأ يف الثناء، مع اأن الثناء ال يكون اأ�شاًل اإال بعد االعتدال قائًما.
العظيم،  هلل  والتمجيد  والثناء  احلمد  فهو  الركن  هذا  �شعار  اأما   
لك  ربنا  اللهم  قال:  الركوع  راأ�شه من  رفع  اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  »كان  ففي احلديث: 
احلمد ملء ال�شماوات واالأر�س وملء ما �شئت من �شيء بعد، اأهل الثناء 
واملجد، اأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم ال مانع ملا اأعطيت، وال 
ينفع ذا اجلد منك اجلد« رواه م�شلم. ويف حديث  ملا منعت، وال  معطي 
ا: »اللهم لك احلمد ملء ال�شماء وملء االأر�س،  ابن اأوفى عند م�شلم اأي�شً
وملء ما �شئت من �شيء بعد، اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد، 
اللهم طهرين من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب االأبي�س من الدن�س«؛ 
فهذا ركن عظيم ال يقل عن الركوع وال�شجود يف االأهمية فاأعطه حقه من 

التمجيد واالعرتاف بالعبودية والتن�شل من الذنوب.
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 - تنبيه حول م�صاألة قب�س اليدين بعد الرفع من الركوع هل 
ال�صنة الإر�صال اأم القب�س؟

ال�شنة االإر�شال  اأن  اإىل  ال�شلف واالأئمة االأربعة   1- ذهب جماهري 
الركوع  من  الرفع  بعد  ال�شمال  على  اليمنى  اليد  تو�شع  فال  قب�س،  دون 
واإمنا ير�شلها، وا�شتدلوا بحديث اأبي حميد اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رفع راأ�شه حتى 
اإال يف حالة  يكون  ال  وهذا  اخللقة،  اأ�شل  مو�شعه يف  اإىل  كل عظم  رجع 
االإر�شال، فدل على اأن ال�شنة واالأكمل االإر�شال، ثم اإنه مل يذكر اأحد من 
على  اليمنى  يده  و�شع  اأن��ه   - اأجمعني  عليهم  اهلل  ر�شوان   - ال�شحابة 

الي�شرى �شراحة بعد الرفع من الركوع.
 2- وذهب بع�س ال�شلف اإىل اأن القب�س هو ال�شنة وا�شتدلوا بعمومات 
ال�شالة«،  يف  �شمائلنا  على  اأمياننا  بو�شع  االأنبياء  معا�شر  »اأمرنا  منها 
القيام  على  قيا�ًشا  الركوع  من  الرفع  بعد  احلال  با�شت�شحاب  وا�شتدلوا 
يعار�شه ن�س  اإذا مل  به  يعمل  اال�شت�شحاب  اأن  ورد عليهم  الركوع،  قبل 
كما يف حديث اأبي حميد؛ فدل على عدم القب�س واالأمر وا�شع، واالأحرى 
واالأكمل واالأف�شل والذي ينبغي اأن يعمل به يف هذه امل�شاألة مذهب ال�شلف 

واجلماهري.
يف  االإم���ام  م�شابقة  ع��دم  ال�شالة:  يف  املرعية  االآداب  من   -26
ال�شجود؛ الأن االأ�شل متابعة االإمام والعمل بعده، يقول الرباء: »كان ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا رفع راأ�شه من الركوع مل يحِن رجل منا ظهره حتى ي�شجد، 
ثم ن�شجد بعده« رواه م�شلم واأحمد، ويف رواية مل�شلم: »مل يحن اأحد ظهره 
حتى ي�شع ملسو هيلع هللا ىلص جبهته على االأر�س، ثم يخرنّ من وراءه �شجًدا« فال يجوز 
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العبد  عار�س  ي�شيب  فقد  بعده،  ي�شجد  بل  م�شاواته،  وال  االإمام  م�شابقة 
يف االإ�شالم وال يقبل اهلل له �شالة واحدة، ومتى يكون ذلك اإما اأن يكون 
اأو يكون جاهاًل  اأ�شابته،  والنجا�شة قد  باأحكام ال�شالة في�شلي  جاهاًل 
لل�شالة  في�شيع  ي�شلي  اأو  معترب،  غري  وغ�شله  في�شلي  الغ�شل  باأحكام 
بع�س اأركانها اأو �شروطها، فيوجب ذلك حبوط عمله، فينبغي للم�شلم اأن 

يتعلم دينه وكيفية �شالته حتى يتقن عمله.
27- من االآداب املرعية يف ال�شالة: اأن ي�شجد حتى يطمئن �شاجًدا، 
ففي احلديث: »ثم ا�شجد حتى تطمئن �شاجًدا« رواه البخاري، مع االعتدال 
وال  يديه غري مفرت�شهما  و�شع  �شجد  »ف��اإذا  ففي احلديث:  ال�شجود،  يف 
قاب�شهما وا�شتقبل باأطراف اأ�شابع رجليه القبلة« رواه البخاري. واملعنى: 
اأنه ال يفرت�س ذراعيه، وال يقب�س اأ�شابع يديه، بل ي�شتقبل باأطراف اأ�شابع 
يديه ورجليه القبلة، وي�شع يديه حذاء اأذنيه ومنكبيه، ففي احلديث: »ثم 
بن حجر  وائل  اأحمد، وعن  االإم��ام  رواه  اأذنيه«  يداه حذاء  فكانت  �شجد 
- ر�شي اهلل عنه- : "واإذا �شق عليه املجافاة فريخ�س له االعتماد على 
اإذا  ال�شجود  ملسو هيلع هللا ىلص م�شقة  النبي  اأ�شحاب  الركب"؛ ففي احلديث: »ا�شتكى 

انفرجوا فقال: ا�شتعينوا بالركب« رواه اأبو داود.
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ر�صالة اإىل طالبٍة نـجيبة

هذه الفقرة هي عبارة عن ر�سالة اإىل طالبة جنيبة، وهي ماأخوذة – دون 
اإبراهيم  بن  لل�سيخ/ حممد  اإىل طالب جنيب(  )ر�سالة  كتاب:  - من  ت�سرف 

احلمد - حفظه اهلل -.

الطالبات  اإىل  اإي�سالها  وحماولة  الفقرة،  بهذه  بالعناية  اأو�سي  وهنا   
بالطرق ال�سيقة واملثرية واملحببة)1(.

)1( مع حتويل �شيغة املذكر اإىل املوؤنث.
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اأ�سُّ الفالح، وراأ�ُس  التقوى: فتقوى اهلل هي جماُع االأمر، وهي   -1
وح  الرَّ ال�شدائد، والعون يف امللمات، وهي مهبط  ُة يف  الُعدَّ النجاح، وهي 
والطماأنينة، ومتنزل ال�شرب وال�شكينة، وهي مرقاة العز، ومعراج ال�شمو 
القلوب  على  وتربط  املزالق،  يف  االأق��دام  تثبت  التي  وهي  ال�شماء،  اإىل 
يها لنف�شك راأ�س مال، فهي واهلل خري لبا�س  يف الفنت؛ فالزميها، و�شريِّ

ْنَتي به، وخرُي ب�شاعة ملكتها يداك. َتَزيَّ
2- ال�شرب وامل�شابرة، واجلد واملثابرة: فاهلل اهلل بال�شرب؛ فال�شرب 
دواء ناجٌع، وعالٌج نافع، فما اأطيَب عوائَده، وما اأكرث فوائده؛ فا�شرب على 
طاعة اهلل، وا�شربي عن مع�شية اهلل، وا�شربي على قدر اهلل، وا�شرب ثم 
ا�شربي على طلب العلم، واعلمي اأن من مل َيْعَرْق يف طلب العلم جبينه مل 

ُيْعِرْق يف مدارج الكمال، ومراتب الف�شيلة.
 وهلل درُّ العامل احلرب، واالإمام البحر، حممد بن اإدري�س ال�شافعي 

- رحمه اهلل - اإذ يقول:
ا����ش���رب ع���ل���ى ُم������رِّ اجل���ف���ا م����ن م��ع��ل��م

ن���ف���رات���ه ال���ع���ل���م يف  ر������ش�����وَب  ف��������اإنَّ 
���ع���ُلنّ���ِم ���ش��اع��ًة وم����ن مل َي�������ُذْق م����رَّ ال���تَّ

ح��ي��ات��ه ط������وَل  اجل���ه���ل  ذلَّ  ع  ���������رَّ جَتَ
وم�����ن ف����اَت����ه ال��ت��ع��ل��ي��ُم وق������َت ���ش��ب��اب��ه

َف������ك������ربِّ ع����ل����ي����ه اأرب��������ًع��������ا ل����وف����ات����ه
والتقى العلم  يف   - واهلل   - الفتى  وذاُت 

ل���ذات���ه و�����ش����َف  ال  ي���ك���ون���ا  مل  اإذا 
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 - ورحم اهلل الرافعي حني قال:
تع���بت اإن  وال��ن��ف�����س  َي��ج��ْد  َي���ِج���دَّ  وم���ن 

ف����رمب����ا راح��������ٌة ج�������اءت م����ن ال��ت��ع��ب
ل��ع��ب ويف  ل���ه���و  يف  ع����ا�����س  مل����ن  وي�������ٌل 

َف���ِم���ْي���َت���ُة امل���ج���ِد ب���ني ال��ل��ه�����و وال��ل��ع��ب
: راح الَك�شل، مو�شًيا باجِلدِّ ا على اطِّ - وحني قال حاثًَّ

ي����وم ك������ل  يف  ال����ك���������ش����ول  اأن  غ������ري 
ي�����ج�����د ال���������ي���������وَم ك�����ل�����ه اأه�������������واال

وي�������رى ال����ك����ْت����ب وال�����دف�����ات�����ر واالأق��������
اأح�����م�����اال ك����لَّ����ه����ا  وال��������در���������س  الم 

م�����ن ي����ق����ْم ب������االأم������ور ب����اجل����د ي��ه��ن��ا
���ق���ا ل���ل���ذي���ن ق����ام����وا ك�����ش��اىل وال�������شَّ

 - وقال:
ك�شالنا ك���ان  َم����ْن  االآم������ال  ب  ك����ذَّ ل��ق��د 

و�شنانا ب���ات  م��ن  ب���االأح���الم  واأْج�������َدُر 
اأم�����ره ك����ل  اجل������دَّ يف  ي����ع����اِن  وم�����ن مل 

خ��ذالن��ا ب���ال���ع���واق���ب  اأم������ٍر  ك����لَّ  راأى 
ه ف��م��ن ك����ان م���ق���داًم���ا ف��ق��د ف����از َج����دُّ

وب������اء ب���ك���ل ال����وي����ل م����ن ظ����ل ح���ريان���ا
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3- تبجيل املعلمني واحرتامهم: فاهلل اهلل باحرتام كل معلمة لك، 
ولو كانت خمطئة يف اأمٍر ما، َفُخذْي ما عندها من خري، وعليك بتبجيلها، 
ُتْق�شَري عن  اأن  اأقلَّ من  وتوجيبها، والدعاء لها، والثناء عليه، واإال فال 

ها وعيبها. ذمِّ
 ثم اإن وقعت املعلمة يف خطاأ ما، واأردت لْفَت نظرها اإىل ذلك فال 
تقويل: اأخطاأِت، اأو نحو ذلك، واإمنا ليكن َتْنبيُهَك باأجمل عبارة، واألطف 

�شي عليها َقْلَبها. اإ�شارة، تدرك بها املعلمة خطاأها، دون اأن ُت�َشوِّ
اللبيب يحر�س على االإفادة  4- احلر�س على اال�شتفادة: فالعاقل 
من كل اأحد؛ في�شتفيد االأدب، وح�شن اخللق، وح�شن ال�شمت والهدي من 

االأتقياء، والكرماء، واأهل املروءات.
 بل ويفيد من احلمقى، و�شيئي االأخالق، وذلك باأن ي�شت�شعر ُقبَح 

�شنيعهم، ويتجنَب كلَّ ما يف�شي اإىل التخلق باأخالقهم.
اإن العاقل الفطن ي�شتفيد حتى من احليوانات، كما قال ذلك   بل 

زب ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ  تعاىل:  قوله  من  اأخ��ًذا  العلم  اأه��ل  من  واح��د  غري 
اأهل  بع�س  قال   .)38 )االأن��ع��ام:  رب  ڇڇ   چ  چ      چ  چ  ڃ    ڃ 
من  فمنهم  الطباع،  هو يف  اإمنا  والبهائم  اآدم  بني  بني  ال�شبه  اإن  العلم: 
ُته  يتطو�س كالطاوو�س، ومنهم من َيْهت�شُر اهت�شاَر االأ�شد، ومنهم من ِهمَّ

كاجلعالن، وهكذا.
من  ق��ال:  والكرم؟  ال�شماحة  ا�شتفدت  ممن  العقالء:  الأح��د  قيل   
َق  وُيَفرِّ دجاجاِتِه  َيْجَمَع  حتى  نف�شه  تطيب  فال   ، احَل��بَّ له  ُيلقى  الديك؛ 

احَلبَّ بينها.
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ْف�س؟ قال: من اأ�شراف االأ�شوِد  َة النَّ  وقيل الأحدهم: ممن تعلمَت ِعزَّ
وكرامها؛ فاإنها لو َجَهَدها اجلوُع مل تاأكل من فري�شة غريها.

وهكذا  النملة.  م��ن  ق���ال:  احل��ر���س؟  تعلمت  مم��ن  الآخ���ر:  وق��ي��ل   
دواليك...

5- املحافظة على الوقت: فالوقت راأ�س مالك، وهو اأََجلُّ ما عنيت 
وعاًء  يتخذه  وال  ق��دره،  حق  الوقت  َيْقُدر  من  اخلبري  واحلكيم  بحفظه، 
عن  ي�شان  �شيء  اأج��ل  اأن��ه  ويعلم  الكالم،  اأ�شخف  اأو  االأ�شياء،  الأبخ�س 
اهلل،  تر�شي  التي  احلميدة  امل�شاعي  على  ره  وَيْق�شُ واالإهمال،  االإ�شاعة 

وتنفع النا�س.
احلرف،  باأ�شواأ  لها  ر�شي  فقد  البطالة  نف�شه  على  كتب  من  اأما   
ْنَع لهذا املحرتف غالًبا اإال التم�شم�س بكلمات الت�شنيع،  واأخ�شها؛ اإذ ال �شُ
والت�شخط على ما يفعله غريه واإن َغُزَرْت فائدته، وال تراه اإال مرتدًدا على 

املجال�س التي ت�شاق اإليها ب�شائع اللهو؛ ليكون اأحد احلاملني الأ�شفارها.
6- علو الهمة: فال تنظري اإىل من هي دونِك يف اأمور الدين والعلم 
و�شائر الف�شائل، بل انظري اإىل من هي اأعلى منِك، وال تنظري اإىل من 
هي اأعلى منِك يف املال، وال�شحة، واجلاه، بل انظري اإىل من هي دونِك.
�شْف�َشاِف  عن  متجافية  للمعايل،  نا�شًدة  للكماالت،  طالبة  فكوين   

االأمور، ومرذول االأخالق.
 وال ت�شغلي َنْف�َشِك بتوافه االأمور وحمقراتها؛ فاإن هذا يعوق �شريك، 

ويحط من قدرِك.
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ال���ُع���ال رام  امل���������رُء  ع�����ال  م�����ا  اإذا   
وي����ق����ن����ُع ب�����ال�����دون م�����ن ك������ان دون�����ا

التي  االأ�شباب  عن  تناأى  اأن  لك  يوجب  فذلك  النف�س:  �شرف   -7
ي بينها وبني  رها، وت�شوِّ حتطها، وت�شع قدرها، وتخف�س منزلتها، وحتقِّ
ال�شفلة؛ واإمنا تعلو قيمة املرء، وت�شمو مكانته بقدر ن�شيبه من ُبْعد الهمة، 

و�شرف النف�س.
واإذا َعِلَمْت نف�ٌس طاب عن�شرها، و�َشُرَف ِوْجداُنها اأن مطمح الهمم 
اإمنا هي غاية، وحياٌة وراء حياتها الطبيعية مل تقف عند حدِّ غذاء َيُقوُتها، 

وك�شاٍء ي�شرتها، وم�شكٍن تاأوي اإليه.
 بل ال ت�شتفيق جهدها، وال يطمئن بها قرارها اإال اإذا بلغت جمًدا 

ي�شعد بها اإىل اأن تختلط بكواكب اجلوزاء.
 - قال من�شور الهروي:

خ��ل��ق��ت اأب������يَّ ال��ن��ف�����س ال اأت���ب���ع ال��ه��وى
االأ�شفى امل�����ش��رب  م��ن  اإال  اأ�شتقي  وال 

ال��ع��ال ط���ل���ب  يف  االأث�����ق�����ال  اأح����م����ل  وال 
خ�شفا �شامني  م��ن  م��ع��روف  اأبتغي  وال 

ول�����ش��ت ع��ل��ى ط��ب��ع ال���ذب���اب م��ت��ى ُي����َذْد
عن ال�شيء ي�شقط فيه وهو يرى احلتفا

8- العفَة العفَة: فهي تتولد من احلياء من اهلل، ومن �شرف النف�س 
تها، واأنَفتها. وزكائها، وَحِميَّ
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رغباتك؛  كافة  مع  م�شرت�شلة  ل�شهواتك،  اأمة  تكون  اأال  العفة  ومن 
. فالنف�س ال تقف عند حٍدنّ

 وَم�������ْن ُي���ط���ع���م ال���ن���ف�������َس م����ا ت�����ش��ت��ه��ي
َك���َم���ْن ي��ط��ع��ُم ال���ن���ار َج������ْزَل احل��ط��ْب

 وال يكون من وراء اتباع ال�شهواِت اإال اإذالُل النف�س، وموت ال�شرف، 
ل. وال�شعُة، والت�شفُّ

 واإن من عجائب حكمة اهلل اأن جعل مع الف�شيلة ثوابها؛ من ال�شحة 
املر�س،  من  عقابها،  الرذيلة  مع  وجعل  االأح��دوث��ة،  وُح�ْشن  والن�شاط، 

ة، و�شوء ال�شمعة. واحِلطنّ
وَلُربَّ رجٍل ما جاوز الثالثني يبدو مما جار على نف�شه كابن �شتني، 

وابن �شتنَي يبدو من العفاف ك�شابٍّ دون الثالثني.
والت�شامي،  العفة  اإىل  يقودان  وزكاوؤها  النف�س  ف�شرف  وباجلملة:   
تتغلب عليه؛ فمتى مل يجد من عقله  و�شهوة  واملرء بني عاطفة تخدعه، 
�شائ�ًشا، ومن دينه وازًعا ي�شارعان امليول، ويقاومان ال�شعف والهوى وقع 

يف اخلطايا، وانغم�س يف ال�شرور والرذائل.
 واإن قوي على ع�شيان الهوى، والنف�س، وال�شيطان، وال�شهوة، وثبت يف 
مواقف هذا ال�شراع الهائل كان يف عداد املجاهدين، وترتب على انت�شاره 

وفوزه جميُع املكارم، والف�شائل التي تنتهي به اإىل خريي الدنيا واالآخرة.
ودَّ  وتْك�ِشبني  ���ِك،  ربَّ ُتر�شني  فبذلك  النا�س:  اإىل  االإح�����ش��ان   -9
اأخواتك، وتنال اخلريات، وتنهاُل عليِك الربكاُت؛ ذلك اأن االإح�شان اإىل 

النا�س �شاأُنه جلل، واأمره عظيم.
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 ومن مظاهر ذلك: اأن تعيَني زميالتك، واأن َتْفَتحي لهن �شْدرِك، 
واأال تبخلي عليهن باإعانٍة، اأو م�شورة، اأو ن�شيحة، اأو تعليم اأو مناَق�َشٍة، اأو 

غري ذلك.
حُت�شني  واأن  ِك،  همَّ ليهن  حُتمِّ وال  هن،  همَّ حتملي  اأن  ذل��ك:  ومن   
داأُب  ذلك  فاإن  باملقابل؛  تطالبيهن  وال  وتتغا�شني عن هفواتهن،  اإليهن، 
�ُشوؤَْدُدهن،  وكمل  ُم��ُروَءُت��ه��ن،  متت  ممن  الف�شليات،  واأدُب  النبيالت، 
اختالف  النا�س على  كلَّ  لريوُق  ال�شلوَك  اإن ذلك  َف�شُلُهم، حتى  وتناهى 
م�شاربهم، بل اإن اأهل اجلاهلية كانوا ال يعدلون بتلك اخلالل �شيًئا، وكانوا 
من  جناية  كل  اأن  بذلك  وَيْعُنون  َم،  املَُعمَّ ال�شيد  بها  ات�شف  من  ي�شمون 

جنايات القبيلة مع�شوبٌة بعمامته، وبراأ�شه.
10- حافظي على اأدب املحادثة: فال تقاطْعي متحدثة، وال ت�شتخفي 
بحديثها، اأو تبادري اإىل تكذيبها وَتْخِطَئِتهِا، وال تقومي ِمْن عندها وهي 
تتحدث، ما مل ت�شتاأذين منها، وال تنازْعيها احلديث اأو ُتْكِملْيه اإذا �شرعت 
اإليها ولو كنت قد �شمعت  غي  اأْقِبلي عليه بوجهك و�شمعك، واأ�شِ فيه، بل 

َحِديَثُها من قبِل؛ فاإن ذلك من ُمَقومات املروءة.
املفاخرة  �شبيل  على  النف�س  ع��ن  واحل��دي��َث  وال���ه���ذَر،  واإي����اِك   
جترحي  وال  حديثِك،  يف  يرغب  ال  من  عند  تتحدثي  وال  واال�شتطالة، 
م�شاعر االآخرين، وال ُتواجهْيُهْم مبا يكرهون، وال تتحدْثي مبا ال ينا�شب 
�َس يف القول، وبذاءَة الل�شان، وذكَر العبارات التي  املقام، وجانبي التََّفحُّ

ميجها الذوق ال�شليم.
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واإياِك  داع،  بال  ال�شوَت  ترفعي  وال  ت�شكتي يف حمل احلاجة،  وال   
املودات،  ال�شغينَة، وميحق  بالبهجة، ويجلب  فاإنه يذهب  وكرثَة اجلدل؛ 

ويقوُد اإىل العداوات.
اآفاٍت كثريًة؛ فاإن اأطلقِت له العنان قادتِك اإىل  اأنَّ للِّ�شان   واعلمي 

الهلكات، ونزلت بك اإىل ح�شي�س الدركات.
 راأي������������ُت ال����ل���������ش����اَن ع����ل����ى اأْه������ِل������ِه

ُم���ِغ���ريا َل���ْي���ًث���ا  اجل���ه���ُل  ���ُه  ���ا����شَ ����شَ اإذا 
من  ت�شمعينه  ما  كتابة  على  فاحر�شي  بالكتابة:  العلم  َقينّدي   -11
حتقيق بحث، اأو حكمة ت�شريع، اأو ُنْكَتٍة غريبة يف بابها، اأو ق�شة بديعة، اأو 

نحو ذلك، كما كان عليه ال�شلُف، َفَخلَّدوا لنا بذلك ذْكًرا ال ين�شى.
 وال تك�شلي عن الكتابة بحجة اأنِك تعلمي اأن تلك الفائدة، اأو هاتيك 

ال�شاردة يف الكتاب الفالين.
اأن ت�شطحبي معك مذكرًة ت�شعينها يف   ومما ي�شتح�شن يف ذلك 
الفوائد  اإهماَل  فاإنَّ  ت�شمعينه؛  ما  ونفي�س  بها خواطرك،  لتكتبي  جيبك؛ 

خ�شارٌة كربى.
 ال��ع�����ل��������ُم ���ش��ي��������ٌد وال��ك��ت��اب�����ُة َق��ْي�����������ُده

���د ����ش���ي���وَدك ب���احل���ب���ال ال���واث���ق���ْه َق���يِّ
غ���زال���ًة ت�����ش��ي��َد  اأن  احل���م���اق���ة  ف��م��ن   

���ي���َم���ه���ا ب����ني اخل����الئ����ق ط��ال��ق��ْه وُت�������شِ
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دي نف�شِك على اإلقاء الكلمات، �شواء  بي على اخلطابة: فَعوِّ 12- تدرنّ
اأمام زميالتك، اأو اأمام مدر�شاتِك، اأو يف جمامع النا�س؛ فاخلطابة من 
يعينِك على  االأدبية، وهي مما  ال�شجاعة  املروءة، ومن �شروب  مقومات 

بثِّ العلم، ونفع النا�س.
اإذ  ال�شريفة؛  اخل�شلة  تلك  اكت�شاب  عن  اخلوُف  بِك  َيْقُعَدنَّ  فال   
اأو  الكالم  نف�شه اخلوف من  املرُء يف  اأال يجد  ال�شجاعة  لي�س من �شرط 

االإقدام؛ فذلك �شعوٌر يجده ُكلُّ اأحٍد اإذا هو همَّ بعمل جديد اأو كبري.
 بل؛ يكفي يف �شجاعة الرجل اأال َيْعُظَم اخلوُف يف نف�شه، حتى مينعه 

من االإقدام، اأو يرجع به اإىل االنهزام.
ي للكلمة  لي على ربك، وُخْذي باالأ�شباب، فاأعدَّ  َفثقْي بنف�شك، وتوكَّ
ني نف�شِك على ال�شرب عند ال�شدمة  ا يف بداياتك، ثم وطِّ جيًدا، خ�شو�شً
اأو مل  اأنِك تكلمِت مرة فاأخطاأت  النتائج؛ فهْبي  واإياك وت�شخيم  االأوىل، 
ْدي، ماذا يف االأمر؟ ال �شيء؛ فكلُّ اأحد عر�شٌة للخطاأ، بل اإن اخلطاأ هو  جُتِ
مي �شاأن اخلطاأ يف نف�شك، وال تبايل بلمز النا�س  طريق ال�شواب؛ فال ُتَعظِّ

وعيبهم؛ فال�شالمة منهم عزيزُة املنال.
 ل���ي�������س ي���خ���ل���و امل�������رء م����ن �����ش����دٍّ ول����ْو

َج���َب���ل راأ����������س  ال����ع����زل����ة يف  ح��������اول 
 ثم انظري يف عواقب االأمور؛ فهل �شتدعني اكت�شاب هذه اخل�شلة، 
وتعي�شني طوال عمرك واأنت ال جتيدينها؟ اأترك اجلواب، واأقول لِك: بل 
ْبيها مرة بعد اأخرى، حتى تاألف اخلطابة، وتعتادها،  دي نف�شك، ودرِّ عوِّ
اأعواد  وتهزُّ  النا�س،  يف  ر  توؤثِّ َقعة  ِم�شْ خطيبة   - اهلل  مب�شيئة  فتكونني- 
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واإمنا  بالتعلم،  العلم  واإمنا  جماح؛  يثنيِك  وال  ُحْب�شٌة،  ُدِك  ُتَقيِّ ال  املنابر، 
احللم بالتحلم.

اإذا  ْي  تتاأملَّ فال  علمِك:  مبلغ  وال  ِك  همنّ اأكرب  الدنيا  جتعلي  ال   -13
ْت لك ل�شغلتِك عن ك�شب الف�شائل، وقلنّما يتعمق  اأعر�شت عنِك؛ فلو َعَر�شَ
ي عنها، وا�شريف همك لطلب العلم؛ فاإنه -  يف العلم ذو ثروة، بل اأَْعِر�شْ
واهلل - هو زينتِك وحليتِك، فاإذا متكنِت من العلم و�شهرتي به ُخطبتي من 
كل جهة، وجاءتك الدنيا ذليلة �شاغرة، ورحم اهلل االإمام ال�شوكاين اإذ 

يقول:
امل�����ع�����ايل رب  ال�����ف�����ت�����ى  اإن  اأال 

ال���������رثاِء ربُّ  ال  �����ْق�����َت  ح�����قَّ اإذا 
واٍن غ�����ري  ال���ف�������ش���ائ���ل  ح�������از  وم�������ن 

ف��������ذاك ه�����و ال����ف����ت����ى ك�����ل ال����ف����ت����اِء
ف��م��ا ال�������ش���رف ال���رف���ي���ع ب��ح�����ش��ِن ث���وٍب

ال�����ب�����ن�����اِء �����دِة  م�����������ش�����يَّ داٍر  وال 
ال������رباي������ا يف  ق�����������وٍل  ب�����ن�����ف�����وذ  وال 

ف����������اإن ن������ف������وذه اأ��������ش�������ُل ال�����ب�����الِء
ف�����راأ������س امل����ج����د ع���ن���د احل���������ِرنّ ع���ل���ٌم

ي�����ج�����ود ب������ه ع����ل����ى غ����������اٍد وج����ائ����ي
14- واعلمي ُثمَّ اعلمي ف�شَل العلم: فاإن للعلم عبًقا وَعْرفَا ينادي 
على �شاحبه، ونوًرا و�شياًء ُي�ْشرُق عليه، ويدل النا�س اإليه، كتاجر امل�شك 

َهل ب�شاعُته. ال يخفى مكاُنُه، وال جُتْ
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وال����ع����ل����م زي����ن����ة اأه�����ل�����ه ب�����ني ال������ورى
���ش��ي��ان ف��ي��ه اأخ�����و ال��غ��ن��ى واملُ�����ْع�����َدُم

ي��ف��ت��خ��ر مل  مل�����ن  ن�������ش���ب  يف  ف���خ���ر  ال 
ال�����ش��ْي��َغ��ُم ذلَّ  ال����ن����اُب  ل����وال  ب��ال��ع��ل��م 

ابتغى م��ا  ف��ي��درك  ي�شعى  ال��ع��ال  واأخ����و 
َي�����َت�����َظ�����لَّ�����ُم اأي�������ام�������ه  يف  و��������ش�������واه 

ت��ل��وم��ه��م غ�������دوت  اإذا  واخل����ام����ل����ون 
ُ َت��������رَتنَّ اأ����ش���م���اع���ه���م  ح�������ش���ب���وك يف 

يف ال���ن���ا����س اأم�������وات ك���اأح���ي���اء ال��وغ��ى
ي������وؤمُل ال  ف���ي���ه���ُم  االأ������ش�����ن�����ِة  وخ��������ُز 

ف����ا�����ش����دم ج���ه���ال���ت���ه���م ب��ع��ل��م��ك اإمن����ا
�����ش����دُم اجل���ه���ال���ة ب���امل���ع���ارف اأح�����زم

وام�����الأ ف������وؤادك رح���م���ة ل�����ذوي االأ����ش���ى
ي���رح���ُم ال  م����ن  ال���رح���م���ن  ي���رح���م  ال 

 - ورحم اهلل ابن الوردي حني قال:
ف��م��ا ت���ك�������ش���ْل  وال  ال����ع����ل����َم  اط�����ل�����ِب 

اأب�����ع�����َد اخل������رَي ع���ل���ى اأه������ل ال��ك�����ش��ْل
ال���ع���دا اإرغ����������ام  ال���ع���ل���م  ازدي����������اد  يف 

وج�����م�����اُل ال���ع���ل���م اإ�������ش������الُح ال���ع���م���ْل
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اأرب���������اُب���������ُه ذه������ب������ت  ق�������د  ت�����ق�����ل  ال 
���ْل ك����لُّ م���ن ����ش���ار ع��ل��ى ال������درب َو����شَ

بي الغلظة وال�شدة، واإياِك والتخاذل والرخاوة الزائدة: 15- جتنَّ
 ع���ل���ي���ِك ب����اأو�����ش����اط االأم���������ور؛ ف��اإن��ه��ا

��ْع��ب��ا ���شَ وال  ذل������واًل  ت���رك���ْب  وال  جن�����اٌة 
ُت�شتخ�شي  بحيث  تتنازيل  وال  ُت�شتثقلي،  بحيث  َترتفعي  ال   -16
اأحدهما  قاتلني:  داءين  من  تنجي  اأن  ال�شالمة  اأن  واعلمي  وت�شتحقري: 
الغرور، وثانيهما املبالغة يف احتقار النف�س؛ فاالإن�شان ال�شوي الذي ينظر 
االأمور كما هي، هو ذاك الذي ي�شري على حد االعتدال؛ فال ُيَغرُّ مبا عنده 
من ذكاء، وعلم وقوة، فيزعم لنف�شه كل ف�شيلة، ويتطاول بغروره اإىل كل 

منزلة.
 وال يركن يف الَوْقت نف�شه اإىل جوانب ال�شعف فيه، فيقوُده اإىل اأن 
َيْحَتقر نف�شه، ويْزَدرَي اإمكاناته ومواهَبُه، فَيْقُعَد عن كل ف�شيلة، ويعي�س 

يف هذه احلياة كاأنه همٌل م�شاٌع، اأو َلَقًى ُمْزدَرًى.
17- جتنبي الوقيعة يف النا�س: واجعلي كالَمِك ربانًيا ال ينفك - يف 
الغالب - من قراآٍن، اأو �شنٍة، اأو حكمة ٍ، اأو بيٍت نادٍر، اأو مثل �شائٍر، اأو نحو ذلك.
18- اغتنمي زهرة العمر وميعة ال�شبا: فاإنها فر�شة، والعاقلة من 

تبادر الفر�شة؛ حتى ال ت�شيع، فتندم والت �شاعة مندم. 
 ب��������ادِر ال���ف���ر����ش���َة واح���������ذْر َف���ْوَت���ه���ا

ال���ف���ر����سْ ن���ي���ل  ال�����ع�����زِّ يف  ف����ب����ل����وُغ 
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َم����ْن اأنَّ  واع����ل����م  م�����ش��ع��اك  ف���اب���ت���دْر   
ب�������اَدَر ال�����ش��ي��َد م���ع ال��ف��ج��ر َق��َن�����سْ

ك خرًيا من عالنيتك: واعلمي اأن النا�َس �شهود اهلل  19- ليكن �شرُّ
على َمْن يف االأر�س، يريهم - عزَّ وجلَّ - خري العبد واإن اأخفاه، و�شره واإن 
�شرته، فباطنه مك�شوف هلل، واهلل يك�شفه لعباده، فمن اأخفى خبيئة األب�شه 
اهلل ثوبها، ومن اأ�شمر �شيًئا اأظهره اهلل عليه؛ فاجلزاء من جن�س العمل، 
من  خرًيا  باطُنِك  فليكن   ،)123 )الن�شاء:  رب  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  زب 

ِك اأ�شبَح من عالنيتِك. ظاهرِك، و�شرُّ
اخلا�شرة  فاأنِت  بذلك  ات�شفتي  فاإن  واحلقد:  واحل�شد  اإياِك   -20

االأوىل، واإن �شلمِك اهلل منه فزتي واأفلحتي.
21- �شالمة ال�شدر: فعليك ب�شالمة ال�شدر، وُحبِّ اخلري لالآخرين، 
ِد لهم، ومقابلتهم بوجه طلق، ول�شان َرْطب، دومنا بحث عما تكنُُّه  والتودُّ

�شُدورُهم، وتنطوي عليه �شرائُرُهم.
22- ال تياأ�شي من ا�شت�شالح النف�س: وال َتقُويْل ُجبْلُت على خ�شلة 
والتغيري  ممكٌن،  االإ�شالح  اإن  بل  ال،  منها،  الفكاك  اأ�شتطيع  فال  �شيئة؛ 
البيوت من االأبواب، وحر�شت على  اأخذت باالأ�شباب، ودخلت  اإذا  وارد، 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   زب  اهلل،  ذات  يف  وجاهدتها  نف�شك،  تزكية 
ۀۀ رب )العنكبوت: 69(.

23- اإياك والتقليد االأعمى: واأقبح ما يف ذلك تقليد الكفار والف�شاق 
يف توافه االأمور، وم�شتهجن العادات، ومرذول االأخالق؛ كتقليدهم يف نحو 

امللب�س، وق�شات ال�شعر، وطريقة االأكل، ونحو ذلك.

www.alukah.net



1392

حديقة الفقرات الثقافية

 فاملقلدون على هذا النحو يزيدون اأمتهم وهًنا على وهن، ويكونون 
كالعرثات تعرت�س طريق نهو�شها، اأو جتعله - يف االأقلنّ - بطيًئا.

الذين ال مييزون يف حماكاتهم  اأمثال هوؤالء  النا�س   ومتى كرث يف 
اأن تفقد هدايتها، وتتجرد من معاين  اأو�شكت االأمة  ال�شيئة من احل�شنة 

اأ�شالتها وعزتها.
 وال تفلح اأمة نكثت يدها من الدين احلق، وال يعتز قوم نظروا اإىل 
اأ�شالتهم، وتاريخهم املجيد بازدراء، وال ُيْقِدم على هذه التبعية املقيتة، 
فاالأمة  واإال  الهوان؛  عليه  و�شهل  الذلة،  َتَدثَّر  من  اإال  االأعمى  والتقليد 
العزيزة هي التي تعرف مقدار ما تاأخذ، ومقدار ما تعطي، ونوع ما تاأخذ، 
ُق بني حماكاة االأجنبي املحمودة، وحماكاته املنبوذة،  ونوع ما تعطي، فُتَفرِّ

�شالكة بذلك طريًقا و�شًطا، يكفل �شعادة االأوىل واالآخرة.
 وهكذا كان حال امل�شلمني ملا كانوا متم�شكني بالدين القومي؛ حيث 

�شا�شوا العامل، ودانت لهم اأمم االأر�س.
ك���ن���ا ب��������دوَر ه�����داي�����ٍة م����ا ِم������ْن ���ش��ن��ًى

ُي�������ش���ت���وق���ُد اأن��������واره��������ا  وم�������ن  اإال 
ك���ن���ا ب����ح����وَر م�����ع�����ارٍف م����ا م����ن ُح���ل���ًى

���ُد ُي���ت�������ش���يَّ اأغ��������واره��������ا  وم�������ن  اإال 
ُم���ْه���رٍق اأق���الم���ن���ا يف  م���ا ���ش��ر���ش��رت 

���ُد ُي���َن�������شَّ ك���ي���ف  ال��������درَّ  راأي��������ت  اإال 
اأو م����ن ك����ل م���ع���ن���ى ي���ب���ه���ر االأل�����ب�����اب 

ن�������ش���ج ي����ق����وم ل�����ه ال���ب���ل���ي���ُغ وي���ق���ع���ُد
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���َق���ٌع وي����ق����وم ف���ي���ن���ا ل���ل���خ���ط���اب���ة ِم�������شْ
����ُد ف�����رتى ب����ن����ات ال���ف���ك���ر ك���ي���ف َت����ولَّ

ال��ذرا ال�شامي  ِب��ِط��راف��ن��ا  احتمى  وم��ن 
ي�شهد ال  ال�����ذي  احل�����رم  اإىل  اآوى 

اأن���ه���م ن  �����َم�����دُّ ال�����تَّ اأه��������ل  ال مي������رتي 
ي�����ش��ع��دوا اإْث����َرن����ا مل  ي�����ش��ريوا  ل���و مل 

���راَت���ُه���ُم فما ف�����ش��ل��وا م��ت��ى ���ش��ئ��ت��م ����شَ
ي����ُد ف����ي����ه����ا  ل����ن����ا  اإال  اأم����������ة  م������ن 

ال��ع�����ش��ر! ه���ل م���ن نه�شة اأب���ن���اء ه����ذا 
���ُد؟ ه ي���ت�������ش���عَّ ت�����ش��ف��ي غ���ل���ي���اًل َح��������رُّ

ْحَبُتُهْم خزٌي وعاٌر، وذلة و�شنار،  24- اإياك و�شحبة االأ�شرار: َف�شُ
ال خري فيهم، وال نفع يرجى من ورائهم؛ اإذ كيف ينفعونك وهم مل ينفعوا 

اأنف�شهم؟!
ق���د ه��ي�����������وؤوك الأم�����������ر ل���و َف���ط���ْن���َت له

الهمِل م��ع  ت��رع��ى  اأن  بنف�شك  ف���ارب���اأ 
وك����ن م���ع اخل���ل���ق م���ا ك���ان���وا خل��ال��ق��ه��م

وال�شف��ل االأوغ������اد  م��ع��ا���ش��رة  واح����ذر 
االأخيار،  اإال امل�شطفني  اأال يجال�س  يلزمه �شرًعا وعقاًل   فاالإن�شان 
اأهل ال�شفاهة والَبطالة؛ فيجتهد يف اختيار  واأن يرباأ بنف�شه عن مقاربة 
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االأ�شحاب، وجمال�شة ذوي االألباب، ويجتنب خمالطة الفجار، ويعتزلهم 
اعتزال املنهج الردي؛ الأن كل قرين باملقارن يقتدي.

ُرب  وال ينفع اجلرباَء قرُب �شحيحٍة       اإليها ولكنَّ ال�شحيحَة جَتْ
برب  فعليك  والفالح  العزَّ  اأردت  ف��اإذا  اإح�شاًنا:  وبالوالدين   -25
باأوامرهما،  والفرح  لهما،  والتذلل  مر�شاتهما،  يف  وال�شعي  وال��دي��ك، 
واحلر�س على ما ي�شرهما ُتْفَتْح لك اأبواب اخلري، وتنايل �شعادة الدارين، 
واإن كان اأحُدهما اأو كالهما ميًتا فاأكرثي له من الدعاء واال�شتغفار، وكوين 

�شاحلة بنف�شك ي�شتجب دعاوؤك لهما.
اإياِك والت�شويف: فال توؤجْلي عمَل اليوم اإىل غد، بل اح�شمي   -26
اأعمالك اأواًل باأول، وقومي مبا ي�شند اإليك على اأمت وجه، وال حتقري �شيًئا 

من عمل غد اأن تعجليه اليوم واإن قل. 
ف��ر���ش��ة ل����ك  َت����ُل����ْح  اإن  ت��ت��ق��اع��د  ف����ال   

هانا واإن  احل��ق��رَي  ال�����ش��يَء  َت�����ْزَدِر  وال 
 ورحم اهلل الرافعي اإذ يقول:

امل����������رُء مُي����ن����ى ب����ال����رج����ا وال����ي����ا�����سِ
وي�����ش��ي��ع ب��ي��ن��ه��م��ا ���ش��ع��ي��ُف ال���ب���ا����سِ

ف���������اإذا ع����زم����ت ف�����ال ت���ك���ن م��������رتدًدا
ِد االأن���ف���ا����سِ دُّ ���َد ال����ه����وى ِب�����������رَتَ َف�������شَ

اإن���ه���ا ف���ب���ال���ت���ج���ارب  ا���ش��ت��ع��ن��ت  واإذا 
ل��ل��ن��ف�����س ك���االأ����ش���را����سِ ل���الأ����ش���را����ِس
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وع����الَم ت��رج��و ال��ن��ا���س يف االأم����ر ال��ذي
ي��ع��ن��ي��ك اأن�����ت واأن������ت ب��ع�����س ال��ن��ا���ِس

ال���ن���ف�������س ق���و����س وال����ع����زمي����ة ���ش��ه��م��ه��ا
ف�������ارِم ال����رج����ا م����ن ه�����ذه االأق����وا�����س

������ْئ ح���ي���اَت���ك ب����امل����ع����ارف اإمن����ا واأ�������شِ
ال���ع���م���ر ك���ال���ن���ربا����س ه����ي يف ظ�����الم 

اإذ ال��ن��ف�����ِس ح���بَّ اهلل  اأ���ش��ا���َس  واج��ع��ل 
اأ����ش���ا����سِ ب���غ���ري  ال���دن���ي���ا  يف  خ����ري  ال 

27- احلياَء احلياَء: فهذا اخللق اإذا َغُرَز يف النف�س، ومنت عروقه 
فيها ازداد رونقها �شفاًء، ونف�س على ظاهر �شاحبه ماآثر َخرْيات ِح�شان.
التي هي  الديانة  وَثَكل  امل��روءة،  َفَقَد  َفَقْد  انتزع من �شخ�س  واإذا   
فعل اجلميل،  على  يبعث  اأن احلياء خلق  كمال؛ ذلك  لكل  املبلغ  اجلناح 
وثمرته  عليه،  تذم  عما  النف�س  انقبا�س  عن  عبارة  وهو  القبيح،  وترك 

ارتداعها عما تنزع اإليه ال�شهوُة من القبائح.
اختلت  النف�س  على  ال�شهوة  بغلبة  الف�شيلة  هذه  �شرت  متزق  فاإذا   
هيئة االإن�شان بال�شرورة، وبقي �شاحبها �شائًما يف مراتع البغي والف�شوق، 

وبئ�س اال�شم الف�شوق بعد االإميان.
 وباجلملة فاحلياء كله خري، واحلياء ال ياأتي اإال بخري، واحلياء خلق 
االإ�شالم، واحلياء �شعبة من �شعب االإميان، كما �شحت بذلك االأخبار عن 

النبي -عليه ال�شالة وال�شالم-.

www.alukah.net
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 ولئن كان احلياء ِجِبلًِّيا فاإنه يزيد ويتاأتى باالأخذ باالأ�شباب، ومنها 
ل، وا�شتح�شار مراقبة اهلل؛ فمن ذلك يتولد احلياء؛  مطالعة اأخالق الُكمَّ
اإذ كيف يتقلب يف نعمه، وي�شتعني بها على مع�شيته ؟! فاإذا �شعر العاقل 

بذلك ا�شتحيا من اهلل.
للِقَحة  القبيحة  واالآث��ار  للحياء،  الطيبة  االآث��ار  تذكر  ذل��ك:  ومن   

وال�شفاقة.
 ومن ذلك: جماهدة النف�س على احلياء، وتدريبها على اكت�شابه.

عن  بنف�شه  ون��اأى  الكمال،  من  ق��رب  باحلياء  امل��رء  ات�شف  ف��اإذا   
النقائ�س.

اأو  ت�شتكربي  فال  الهادفة:  والن�شيحة  البناء  النقد  تقبل   -28
ْلها ب�شدر رحب، ونف�س مطمئنة. ت�شتنكفي عن قبولها من اأي اأحد، بل تقبيَّ
ة،  الِهمَّ وبعد  النف�س،  �شموِّ  على  دليل  فهو  بال�شدق:  عليك   -29

وح�شن ال�شرية، ونقاء ال�شريرة، ورجحان العقل، ومتام املروءة.
 وبال�شدق ي�شرف الَقْدُر، وي�شفو البال، ويطيب العي�س.

د ل�����ش��اَن��ك ق���وَل ال�����ش��دِق حت���َظ به  ع���وِّ
م���ع���ت���اُد ْدت  ع���������وَّ مل����ا  ال���ل�������ش���اَن  اإن 

وتاأثرًيا  جلاًل،  �شاأًنا  لالإخال�س  ف��اإن   : االإخ��ال���سَ االإخ��ال���َس   -30
�ْشت عليه اأموره، وت�شايقت عليه مقا�شُده_فليعلم اأنه  عظيًما، فمن َتَعكَّ

بذنبه اأ�شيب، وبقلة اإخال�شه عوقب.
 فاالإخال�س يرفع �شاأن االأعمال حتى تكون مراقَي للفالح، وهو الذي 
يحمل االإن�شان على موا�شلة عمل اخلري، وهو الذي يجعل يف عزم الرجل 

متانًة، ويربط على قلبه فيم�شي اإىل اأن يبلغ الغاية.
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من  النا�ُس  حلرم  زاكياٍت  نفو�س  يف  اهلل  ُعُه  َي�شَ االإخال�ُس  فلوال   
خرياٍت كثريٍة تقف دونها عقباٌت.

اال�شتعداد،  بئ�س  فاإنه  واال�شتبداَد؛  واإي��اِك  ال�شورى:  الزمي   -31
وا�شت�شر االأمناء االأتقياء، وا�شتنريي براأيهم.

اأقيمي ال�شالة: فال�شالة قرة عيون املحبني يف هذه الدنيا؛   -32
ملا فيها ِمْن مناجاة َمْن ال َتَقرُّ العيون اإال به، وال تطمئن القلوب اإال بذكره، 
بالقرب منه، واخل�شوع  اإال  اإليه، وال حتلو احلياة  اإال  النفو�س  ت�شكن  وال 
والتذلل له؛ فاملحب راحته، وقرة عينه يف ال�شالة؛ فاحر�شي على اإقامتها 
على هيئاتها، واأركانها، وواجباتها، و�شننها، واحر�شي على اخل�شوع فيها 

تنايل من اخلري بقدر حر�شك عليها.
وطاقتِك،  قدرتِك  ح�شب  املنكر:  عن  وانهي  باملعروف  وُمري   -33

مراعية احلكمة يف �شاأنِك كله.
34- ورتلي القراآن ترتياًل: فاحر�شي كل احلر�س على حفظ القراآن، 
وتدبره، والعمل به، واأكرثي من تالوته اآناء الليل واآناء النهار؛ فهو ماأدبة 
اهلل يف اأر�شه، وهو الذي يهدي للتي هي اأقوُم، ويدفُع اإىل الكماالِت، وميالأُ 
باأوليائه ذات اليمنِي  َقَذَف  الِعَظُم هو الذي  ة، وهذا  الِهمَّ النفو�س بِعَظم 

روا اأنهاَر العلوم تفجرًيا. وذات ال�شماِل، ففتحوا القلوَب والبالَد، وَفجَّ
 واإذا راأينا من بع�س ُقرائه ِهمًما �شعيفًة، ونفو�ًشا خاملًة فالأنهم مل 

يتدبروا اآياِتِه، ومل يتفقهوا يف ِحَكِمِه.
ن���ف���ح���ات���ه يف  اإن  ���������ك  ربِّ وك�������ت�������اُب 

م������ن ك������ل خ������ري ف��������وق م������ا ي���ت���وق���ُع

www.alukah.net
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ٍع ن�������وُر ال������وج������وِد واأن�������������سُ ك������لِّ م�������روَّ
ب���ك���روب���ه ����ش���اق ال���ف�������ش���اء االأو�����ش����ُع

ب��ي��ان��ه ف����ادف����ن ه���م���وم���ك يف ظ������الل 
�������ُل احل����ي����اة وت���ط���م���ئ���ن االأ����ش���ل���ُع حَتْ

ف���ب���ك���لِّ ح�������رٍف م����ن ع���ج���ائ���ب وح��ي��ه
ي����ق����رُع ن�����ذي�����ر  اأو  ي���ب�������ش���ر  ن������ب������اأٌ 

35- وخالقي النا�س بخلق ح�شن: وجماُع ذلك اأن ت�شلي من قطعك، 
وتعطي من َحَرَمك، وتعفي عمن ظلمك زب ڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ چ 

چ چ رب )االأعراف: 199(.

من  خلوتي  فاإذا  فارغبي:  ربك  واإىل  فان�شبي،  فرغتي  واإذا   -36
كي ل�شاَنِك بذكر اهلل، و�شكره، وا�شتغفاره،  َعلُّم، والتَّفكر، واالأعمال؛ َفَحرِّ التَّ
يف  ن  وَيَتَعجَّ ُلبُِّك،  َبُه  َيَت�َشرَّ كي  النوم؛  عند  وخا�شة  وت�شابيحه،  ودعائه، 

خيالك، وتتكلَمني به يف منامِك.
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اأذكار نبوية �صحيحة

 للِذكر اأهمية عظيمة يف حياة امل�سلم؛ فهو مبثابة الغذاء الروحي الذي 
ينع�ض القلب، ويبعد الو�ساو�ض وال�سياطني عن امل�سلم.

الأذكـــار  م�ساألة  عــن  الع�سر  هــذا  يف  امل�سلمني  مــن  الكثري  تغافل  وقــد 
ال�سرعية، ف�ساًل عن املداومة على ترديدها.

www.alukah.net
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ولو علم النا�س ما يف الِذكر من خري وبركة ملا كفوا األ�شنتهم عنه، 
ىت  ختمت  حت      جت  يب   ىب  مب  زب  الرعد:  �شورة  يف  تعاىل  قال 

يت    جث مث ىث يث  رب )الرعد(.
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأوال اأدلكم على �شيء خري لكم من الورق، وخري 
لكم من اأن تلقوا قوًما فت�شربوا اأعناقهم وي�شربوا اأعناقكم .. قال: ِذكر 

اهلل .....«.
 لذا .. كان لزاًما علينا يف منرب االإذاعة املدر�شية اأن نقدم �شيًئا من 
االأذكار النبوية ال�شحيحة، واأن نوعي الطالبات باأهمية احلر�س عليها يف 

�شائر �شوؤونهن، ويف �شتى اأمورهن.
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فوائد الذكر:
ذَكر االإمام ابن القيم - رحمه اهلل - اأكرث من )70( فائدة من فوائد 
الِذكر يف كتابه "الوابل ال�شيب"، نذكر بع�شها على �شبيل االخت�شار فيما 

يلي: 
1- اأن الِذكر يطرد ال�شيطان ويقمعه ويك�شره.

2- اأنه ير�شي الرحمن  -عز وجل-. 
3- اأنه يزيل الهم والغم عن القلب.

4- اأنه يجلب النور- ال�شرور- ال�شعادة للقلب والبدن.
5- اأنه يقوي القلب والبدن.

6- اأنه يجلب الرزق.
ر الوجه والقلب. 7- اأنه ينونّ

8- اأنه يك�شو الذاكر املهابة والن�شرة واحلالوة.
اأنه يورث حمبة اهلل، وهي روح االإ�شالم وعليها مدار ال�شعادة   -9

والنجاة.
 10- اأنه يورثه املراقبة هلل - عز وجل- والهيبة له واإجالله.

اأذكار ال�صتيقاظ من النوم

»احلمد هلل الذي اأحيانا بعدما اأماتنا واإليه الن�شور«.

دعاء لب�س الثوب اجلديد:
»اللهم لك احلمد اأن ك�شوتنيه، اأ�شاألك من خريه وخري ما �شنع له، 

واأعوذ بك من �شره و�شر ما �شنع له«. 

www.alukah.net
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عند اخلروج من البيت:
 عن اأم �شلمة - ر�شي اهلل عنها-  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا خرج من 
اأو  ل  اأ�شِ اأن  اأعوذ بك  اإين  اللهم  توكلت على اهلل،  »با�شم اهلل  قال:  بيته 
«. رواه اأبو  ل، اأو اأزل اأو اأَُزل، اأو اأَظلم اأو اأُظَلم اأو اأَجهل اأو ُيجَهل علىنّ اأُ�شَ

داود.
 وعن اأن�س - ر�شي اهلل عنه-  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال، 
يعني اإذا خرج من بيته، با�شم اهلل، توكلت على اهلل، ال حول وال قوة اإال 
باهلل، يقال له: كفيت ووقيت وُهديت، وتنحى عنه ال�شيطان« رواه اأبو داود.

عند الذهاب على امل�صجد:
ملسو هيلع هللا ىلص خرج اإىل   عن ابن عبا�س، ر�شي اهلل عنهما -،اأن ر�شول اهلل 
امل�شجد لل�شالة وهو يقول: »اللهم اجعل يف قلبي نوًرا، ويف ل�شاين نوًرا، 
واجعل يف �شمعي نوًرا، واجعل يف ب�شري نوًرا، واجعل من خلفي نوًرا ومن 
اأمامي نوًرا، واجعل من فوقي نوًرا، ومن حتتي نوًرا، اللهم اأعطني نوًرا« 

رواه م�شلم.

عند دخول امل�صجد واخلروج منه:
اأ�شيد، ر�شي اهلل عنهما، قال: قال ر�شول  اأبي  اأو  اأبي حميد،   عن 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا دخل اأحدكم امل�شجد فلي�شلم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وليقل: اللهم 
افتح يل اأبواب رحمتك، واإذا خرج فليقل: اللهم اإين اأ�شالك من ف�شلك«. 

رواه اأبو داود.
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بعد الت�صهد وقبل ال�صلم:
 عن عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه-  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص علمهم 
به«  اإليه فيدعو  اأعجبه  الدعاء  »ثم يخري من  اآخ��ره:  قال يف  ثم  الت�شهد 

متفق عليه.
يف  يدعو  ك��ان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  عنها-   اهلل  ر�شي   - عائ�شة  وع��ن   
فتنة  واأع��وذ بك من  القرب،  ع��ذاب  اأع��وذ بك من  اإين  اللهم   « ال�شالة: 
امل�شيح الدجال، واأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات، اللهم اإين اأعوذ بك 

من املاأثم واملغرم« متفق عليه.

عند دخول البيت:
 عن جابر بن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنهما -  قال: �شمعت ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل تعاىل عند دخوله وعند 
طعامه، قال ال�شيطان: ال مبيت لكم وال ع�شاء، واإذا دخل فلم يذكر اهلل 
تعاىل عند دخوله، قال ال�شيطان: اأدركتم املبيت، واإذا مل يذكر اهلل تعاىل 

عند طعامه قال: اأدركتم املبيت والع�شاء« رواه م�شلم.

الأذكار بعد ال�صلم من ال�صلة:
ال�شالم  ومنك  ال�شالم  اأنت  اللهم  قويل:  ثم  ثالًثا..  اهلل  »اأ�شتغفر 

تباركت يا ذا اجلالل واالإكرام«.

دعاء ق�صاء الدين:
»اللهم اكفني بحاللك عن حرامك واأغنني بف�شلك عمن �شواك«. 
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والبخل  والك�شل  والعجز  واحل��زن  الهم  من  بك  اأع��وذ  اإين  »اللهم 
واجلنب و�شلع الدين وغلبة الرجال«. 

�شئت  اإن  احل��زن  جتعل  واأن��ت  �شهاًل  جعلت  ما  اإال  �شهل  ال  »اللهم 
�شهاًل«. 

دعاء الريح:
»اللهم اإين اأ�شاألك خريها وخري ما فيها وخري ما اأُر�ِشلت به، واأعوذ 

بك من �شرها و�شر ما فيها و�شر ما اأُر�ِشلت به«.

الدعاء قبل الطعام:
»اإذا اأكل اأحدكم طعاًما فليقل، ب�شم اهلل، فاإن ن�شي يف اأوله فليقل 

ب�شم اهلل يف اأوله واآخره«.

ا:  الدعاء ملن �صنع اإليك معروًفً
»جزاك اهلل خرًيا«. 

دعاء دخول ال�صوق:
»ال اإله اإال اهلل وحده ال �شريك له، له امللك وله احلمد يحيي ومييت 

وهو حٌي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل �شيٍء قدير«.

عند روؤية الهلل:
 عن طلحة بن عبيد اهلل - ر�شي اهلل عنه-  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا 
راأى الهالل قال: »اللهم اأهلنّه علينا بالُيمن واالإميان وال�شالمة واالإ�شالم، 

ربي وربك اهلل« رواه الرتمذي.
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يف ليلة القدر:
اإن  اهلل  ر�شول  يا  قلت:  قالت:   ، عنها-  اهلل  ر�شي   - عائ�شة  عن   
علمت ليلة القدر ما اأقول فيها؟ قال: »قويل: اللهم اإنك عفو حتب العفو 

فاعُف عني«. رواه الن�شائي.

ال�صتخارة:
 ي�شتحب ملن خطر بباله ال�شفر اأن ي�شاور يف ذلك من حاله الن�شيحة 
ا�شتخار  م�شلحة  ال�شفر  يف  اأن  وظهر  �شاور  فاإذا  بدينه،  ويثق  واخلربة 
اهلل - �شبحانه وتعاىل - في�شلي ركعتني من غري الفري�شة ويدعو بهذا 

الدعاء:
 عن جابر بن عبد اهلل - ر�شي اهلل عنه- قال: كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول:  القراآن  من  ال�شورة  يعلمنا  كما  كلها  االأم��ور  يف  اال�شتخارة  يعلمنا 
»اإذا هم اأحدكم باالأمر فلريكع ركعتني من غري الفري�شة� ثم ليقل: اللهم 
اإين اأ�شتخريك بعلمك، واأ�شتقدرك بقدرتك، واأ�شاألك من ف�شلك العظيم، 
فاإنك تقدر وال اأقدر، وتعلم وال اأعلم واأنت عالم الغيوب، اللهم اإن كنت 
تعلم اأن هذا االأمر خري يل يف ديني ومعا�شي وعاقبة اأمري، اأو قال: عاجل 
اأن  واإن كنت تعلم  اأمري واآجله، فاقدره يل وي�شره يل ثم بارك يل فيه، 
هذا االأمر �شر يل يف ديني ومعا�شي وعاقبة اأمري، اأو قال: عاجل اأمري 
واآجله، فا�شرفه عني وا�شرفني عنه واقدر يل اخلري حيث كان ثم ر�شني 

به« قال: وي�شمي حاجته. رواه البخاري.

www.alukah.net
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عند اخلروج من البيت م�صافًرا:
 عن �شامل بن عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنه-  اأن ابن عمر - 
عك كما  ر�شي اهلل عنهما -  كان يقول للرجل اإذا اأراد �شفًرا: ادُن مني اأودنّ
عنا، فيقول: »اأ�شتودع اهلل دينك واأمانتك وخواتيم  كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يودنّ

عملك«. رواه الرتمذي.

عند زيارة املري�س:
 عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما -  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا دخل 

على من يعوده قال: »ال باأ�س طهور اإن �شاء اهلل« رواه البخاري.
ا مل يح�شر اأجله،  ا اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من عاد مري�شً  وعنه اأي�شً
فقال عنده �شبع مرات: اأ�شاأل اهلل العظيم رب العر�س العظيم اأن ي�شفيك، 

اإال عافاه اهلل -�شبحانه وتعاىل- من ذلك املر�س« رواه الرتمذي.

 عند زيارة القبور:
ملسو هيلع هللا ىلص   عن بريدة االأ�شلمي - ر�شي اهلل عنه-  قال: كان ر�شول اهلل 
اأهل  عليكم  »ال�شالم  قائلهم:  يقول  اأن  املقابر  اإىل  خرجوا  اإذا  يعلمهم 
اأ�شاأل اهلل لنا ولكم  الديار من املوؤمنني، واإنا اإن �شاء اهلل بكم لالحقون 

العافية« رواه م�شلم.

عند الفراغ من الطعام وال�صراب:
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل  اأن�س - ر�شي اهلل عنه- ، قال: قال ر�شول اهلل   عن 
فيحمد  ال�شربة  وي�شرب  عليها،  فيحمد  االأكلة  ياأكل  العبد  عن  لري�شى 

عليها« رواه م�شلم.
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 وعن معاذ بن اأن�س - ر�شي اهلل عنه- ، قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ورزقنيه من غري  اأطعمني هذا  الذي  فقال: احلمد هلل  اأكل طعاًما  »من 

حول مني وال قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه« رواه الرتمذي.

الدعاء ل�صاحب الطعام:
 عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه-  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جاء اإىل �شعد 
بن عبادة - ر�شي اهلل عنه- فجاء اإىل �شعد بن عبادة - ر�شي اهلل عنه- 
ال�شائمون،  »اأفطر عندكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ثم قال  فاأكل،  فجاء بخبز وزيت 

واأكل طعامكم االأبرار، و�شلنّت عليكم املالئكة« رواه اأبو داود.
 وعن املقداد - ر�شي اهلل عنه- ، يف حديثه الطويل اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

دعا فقال: »اللهم اأطعم من اأطعمني، وا�شق من �شقاين« رواه م�شلم.

عند الكرب وال�صدة:
 عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما -  اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول 
العر�س  رب  اهلل  اإال  اإله  ال  احلليم،  العظيم  اهلل  اإال  اإله  »ال  الكرب:  عند 
الكرمي«  العر�س  ورب  االأر�س  ورب  ال�شموات  اإال اهلل رب  اإله  ال  العظيم، 

متفق عليه.
 عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه- اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا اأكربه 

اأمر قال: »يا حي يا قيوم برحمتك اأ�شتغيث« رواه الرتمذي.

اإذا خاف قوًما:
 عن اأبي مو�شى االأ�شعري - ر�شي اهلل عنه-  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا 
خاف قوًما قال: »اللهم اإنا جنعلك يف نحورهم، ونعوذ بك من �شرورهم« 

رواه اأبو داود.

www.alukah.net
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عند الفزع:
 عن عمرو بن �شعيب عن اأبيه عن جده، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يعلمهم 
و�شر  وعقابه  التامات من غ�شبه  اهلل  بكلمات  »اأعوذ  كلمات:  الفزع  من 

عباده، ومن همزات ال�شياطني واأن يح�شرون« رواه اأبو داود.

عند نزول املطر:
 عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها-  اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا راأى املطر 

قال: »اللهم �شيًبا نافًعا« رواه البخاري.

اإذا هاجت الريح:
اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  كان  قالت:  عنها-   اهلل  ر�شي   - عائ�شة  عن   
ع�شفت الريح قال: »اللهم اإين اأ�شاألك خريها، وخري ما فيها، وخري ما 
اأر�شلت به، واأعوذ بك من �شرها، و�شر ما فيها، و�شر ما اأر�شلت به« رواه 

م�شلم.

عند �صماع الرعد:
�شمع  اإذا  كان  اأنه   - عنهما  اهلل  ر�شي   - الزبري  بن  عبداهلل   عن 
الرعد ترك احلديث وقال: »�شبحان الذي ي�شبح الرعد بحمده، واملالئكة 

من خيفته« رواه مالك.

ت�صميت العاط�س:
 عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه-  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا عط�س 
اأحدكم فليقل: احلمد هلل ، وليقل له اأخوه اأو �شاحبه: يرحمك اهلل، فليقل: 

يهديكم اهلل وي�شلح بالكم«.
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عند القيام من املجل�س:
 عن اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
يقوم من جمل�شه ذلك:  اأن  قبل  لغطه، فقال  فيه  جل�س يف جمل�س فكرث 
�شبحانك اللهم وبحمدك، اأ�شهد اأال اإله اإال اأنت، اأ�شتغفرك واأتوب اإليك. 

اإال غفر له ما كان يف جمل�شه« رواه الرتمذي.

عند الغ�صب:
كنت  قال:  عنه-   اهلل  ر�شي   - ال�شحابي  �شرد  بن  �شليمان  عن   
وجهه،  احمرنّ  قد  واأحدهما  ي�شتبان،  ورجالن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  مع  جال�ًشا 
وانتفخت اأوداجه، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإين الأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجد، لو قال: اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد« 

متفق عليه.

اإذا راأى �صيًئا فاأعجبه وخاف عليه من العني:
 عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه-  قال: "كان ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يتعوذ من اجلان وعني االإن�شان حتى نزلت املعوذتان، فلما نزلتا اأخذ 

بهما، وترك ما �شواهما" رواه الن�شائي.

اإذا راأى ما يحب وما يكره:
 عن عائ�شة -ر�شي اهلل عنها- قالت: كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا راأى 
ما يحب قال: »احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات« واإذا راأى ما يكره 

قال: »احلمد هلل على كل حال« رواه ابن ماجه.
 وعن ف�شالة بن عبيد  -ر�شي اهلل عنه- قال: �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
رجاًل يدعو يف �شالته مل ميجد اهلل تعاىل ومل ي�شلنّ على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال 

www.alukah.net
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ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعِجَل هذا« ثم دعاه، فقال لهن اأو لغريه: اإذا �شلى اأحدكم 
ثم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ي�شلي على  ثم  عليه،  والثناء  �شبحانه  ربه  بتمجيد  فليبداأ 

يدعو بعد مبا �شاء«. رواه اأبو داود.

ما تقول اإذا ا�صت�صعب عليه اأمر:
 يف "كتاب ابن ال�شنى": عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه- : اأن 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اللهم ال �شهل اإال ما جعلته �شهاًل، واأنت جتعل احلزن 

اإذا �شئت �شهال«.
 و"احلزن": بفتح احلاء املهملة واإ�شكان الزاي، وهو غليظ االأر�س 

وخ�شنها. 

باب ما يقوله اإذا كان عليه دين عجز منه:
اهلل  ر�شي   - طالب  اأبي  بن  علي  عن  الرتمذي":  "كتاب  يف  روي   
اأال  فاأعني. قال:  اإين عجزت عن كتابتي،  اأن مكاتًبا جاءه فقال:  عنه-  
اأعلمك كلمات علمنيهن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، لو كان عليك مثل جبل دينا؛ اأداه 
عمن  بف�شلك  واأغنني  حرامك،  عن  بحاللك  اكفني  »اللهم  قل:  عنك؟ 

�شواك« قال الرتمذي: حديث ح�شن. 

باب ما يقوله من بلي بالو�صو�صة:
 قال اهلل تعاىل: زب ہ ھ ھ ھ   ھ       ے ےۓ ۓ   ڭ   

ڭ ڭ ڭ رب )ف�شلت: 36(. 
 فاأح�شن ما يقال ما اأدبنا اهلل تعاىل به واأمرنا بقوله. 
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 وروي يف �شحيحي البخاري وم�شلم: عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل 
عنه-؛ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ياأتي ال�شيطان اأحدكم، فيقول: من خلق 
كذا؟ ومن خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟! فاإذا بلغ ذلك؛ فلي�شتعذ 

باهلل ولينته«.
 ويف رواية يف ال�شحيح: »ال يزال النا�س يت�شاءلون، حتى يقال هذا: 
خلق اهلل اخللق، فمن خلق اهلل؟! فمن وجد من ذلك �شيًئا؛ فليقل: اآمنت 

باهلل ور�شله«.

ما يقوله من مات له ميت:
 روي يف "�شحيح م�شلم": عن اأم �شلمة - ر�شي اهلل عنها- ؛ قالت: 
�شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما من عبد ت�شيبه م�شيبة، فيقول: اإنا هلل 
واإنا اإليه راجعون. اللهم! اوؤجرين يف م�شيبتي واأخلف يل خرًيا منها؛ اإال 
اآجره اهلل تعاىل يف م�شيبته، واأخلف له خرًيا منها«. قالت: فلما توقي اأبو 
�شلمة؛ قلت كما اأمرين ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فاأخلف اهلل تعاىل يل خرًيا منه، 

ر�شول اهلل. 

ما يقوله اإذا راأى قرية يريد دخولها اأو ل يريده:
 روي يف "�شنن الن�شائي" و "كتاب ابن ال�شني": عن �شهيب - ر�شي 
يراها:  قال حني  اإال  يريد دخولها  قرية  ير  ملسو هيلع هللا ىلص مل  النبي  اأن  عنه-   اهلل 
»اللهم رب ال�شماوات ال�شبع وما اأظللن، واالأر�شني ال�شبع وما اأقللن، ورب 
القرية  ن�شاألك خري هذه  الرياح وما ذرين!  اأ�شللن، ورب  ال�شياطني وما 
وخري اأهلها وخري ما فيها، ونعوذ بك من �شرها و�شر اأهلها و�شر ما فيها«. 

www.alukah.net
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ما يقوله ويفعله من ياأكل ول ي�صبع:
 - ح��رب  بن  وح�شي  عن  ماجه:  واب��ن  داود  "�شنن" اأب��ي  يف  روي   
ر�شي اهلل عنه- اأن اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: يا ر�شول اهلل! اإنا ناأكل 
على  »فاجتمعوا  قالوا:  نعم.  قالوا:  تفرتقون«.  »فلعلكم  قال:  ن�شبع.  وال 

طعامكم، واذكروا ا�شم اهلل، يبارك لكم فيه«. 

ما يقول اإذا فرغ من الطعام:
 روي يف "�شحيح البخاري": عن اأبي اأمامة ر�شي اهلل عنه اأن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا رفع مائدته قال: »احلمد هلل، كثرًيا، طيًبا، مبارًكا فيه، غري 

مكفي، وال مودع، وال م�شتغنى عنه، ربنا«.

دعاء الإن�صان ملن �صقاه ماًء اأو لبًنا ونحوهما:
 روي يف "�شحيح م�شلم" عن املقداد - ر�شي اهلل عنه- يف حديثه 
اإىل ال�شماء، فقال: »اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص راأ�شه  الطويل امل�شهور، قال: فرفع النبي 

اأطعم من اأطعمني، وا�شق من �شقاين«.

ما يقول اإذا راأى مبتلى مبر�س اأو غريه:
 ، ر�شي اهلل عنه-   - اأبي هريرة  الرتمذي": عن  "كتاب  روي يف   
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ قال: »من راأى مبتلى، فقال: احلمد هلل الذي عافاين مما 
ابتالك به وف�شلني على كثري ممن خلق تف�شياًل؛ مل ي�شبه ذلك البالء«. 

قال الرتمذي: حديث ح�شن. 
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ا�صتحباب حمد اهلل تعاىل للم�صوؤول عن حاله:
 روي يف "�شحيح البخاري": عن ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما - 
اأن علًيا - ر�شي اهلل عنه- خرج من عند ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف وجعه الذي 
تويف فيه، فقال النا�س: يا اأبا ح�شن! كيف اأ�شبح ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال: 

اأ�شبح بحمد اهلل تعاىل بارًئا. 

ما يقوله اإذا �صرع يف اإزالة املنكر:
 روي يف �شحيحي البخاري وم�شلم: عن ابن م�شعود - ر�شي اهلل 
عنه- ؛ قال: دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مكة يوم الفتح، وحول الكعبة ثالثمائة و�شتون 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  زب  ويقول:  يده  يف  كان  بعود  يطعنها  فجعل  ن�شًبا، 
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  زب  )االإ���ش��راء(،  رب  ڻ  ڻ  ڻ          ڻ  ں  ڱں  

پ  پ پ پ رب )�شباأ(.
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لـمـاذا؟ وكيف؟

تعد فقرة "ملاذا؟ وكيف؟" من الفقرات الثقافية التي تعتمد على �سب 
الفوائد واملعلومات يف قالب ممتع و�سيق يبداأ بـلماذا؟ وكيف؟

علينا  �سهية،  ثقافية  ووجــبــة  ممتعة،  علمية  نكهة  هــي  الفقرة  فــهــذه   
العناية والهتمام بها.

www.alukah.net
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كيف جتذبني اإليك املاء؟

العقل، وقد يكون �شرًبا من  اإليك �شيء ال ي�شدقه  املاء   اجنذاب 
�شروب اخليال.. لكن ميكنِك اأن جتذبي اإليِك تياًرا مائًيا ب�شيًطا ينزل من 
ال�شنبور، وذلك با�شتخدام م�شط �شعر فقط.. وذلك باأن ت�شحني امل�شط 
بالكهرباء اال�شتاتيكية، والتي تتولد عندما مت�شط �شعرك بامل�شط ب�شرعة 
الكهرباء  ب�شيًطا جًدا من  نوًعا  اكت�شب  امل�شط  اأن  فتجدين  مرات عدة، 
بي امل�شط امل�شحون بالكهرباء اإىل تيار  يدعى الكهرباء اال�شتاتيكية، ثم قرنّ
املاء ينجذب اإىل امل�شط... ولكن حاذر اأن ُيالم�س امل�شط تيار املاء النازل 

من ال�شنبور؛ وذلك حتى ال يفقد كل الكهرباء املوجودة فيه.
التو�سيح:

الكهرباء،  من  ب�شيًطا  نوًعا  يكت�شب  �شعرِك،  على  امل�شط  بتمرير 
حيث بامل�شط ذرات �شغرية جًدا، ونتيجة الحتكاك هذه الذرات بال�شعر، 
هذه  ا�شرتجاع  اإىل  حاجة  يف  فتكون  ال�شغرية  اإلكرتوناتها  بع�س  تفقد 
فال  الطبيعية  حلالته  املاء  يرجع  فرتة  وبعد  فقدتها..  التي  االإلكرتونات 
االإلكرتونات  اقتن�شت  قد  امل�شط  ذرات  الأن  وذلك  امل�شط؛  اإىل  ينجذب 

الناق�شة لها من املاء، فلم تعد م�شحونة بها.

كيف ت�صنعني بطارية من قطع النقود املعدنية؟

 ت�شتطيعني اأن حت�شلي على بطارية جميلة با�شتخدام بع�س قطع 
النقود املعدنية.. واإليِك الطريقة:

www.alukah.net
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اأح�شري خم�س قطع معنية م�شنوعة من االأملنيوم، ونظفيها  اأواًل: 
بعناية بالغة.

الزنك يف  اأح�شري خم�س قطع �شغرية معدنية من �شفائح  ثانًيا: 
حجم و�شمك قطع النقود املعدنية.

ثالًثا: اأح�شري مندياًل ورقًيا واغم�شيه يف كوب ماء مذاب به اأربع 
مالعق من امللح، ثم �شعي قطعة من قطع الزنك على املن�شدة، و�شعي 
طبقة اأخرى من املنديل؛ ثم �شعي قطعة من قطع الزنك اإىل خم�س قطع 

مت�شاوية يف حجم قطع النقود.
رابًعا: �شعي قطعة من النقود فوق قطعة من املنديل، و�شعي قطعة 

من �شفائح الزنك اأ�شفل قطعة املنديل.
خام�ًشا: كرري العمل ال�شابق اأربع مرات اأخرى حت�شلي على خم�س 
جمموعات على هذا الرتتيب )قطعة نقود قطعة ورقية من الزنك( �شعي 

كل جمموعة فوق االأخرى بحر�س.
�شاد�ًشا: �شعي �شلًكا فوق قطعة النقود العليا و�شعي �شلًكا اآخر على 
قطعة الزنك ال�شفلى، ثم و�شلي ال�شلكني بطريف م�شباح كهربي... ماذا 

تالحظني؟
اأنِك قد ح�شلِت على  اأ�شاء، و�شتجدين  اأن امل�شباح قد  تالحظني 

بطارية جيب �شغرية، اإال اأنها تنتج تياًرا كهربًيا �شعيًفا.
 التو�سيح:

املعدنني  تن�شيط  على  املناديل  ب��ه  املبللة  امللحي  املحلول  يعمل 
وينري  ال�شلكني  الكهربي خالل  التيار  ي�شري  والزنك، وبذلك  االألومنيوم 

امل�شباح.
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كيف متنعني اجلاذبية من اأداء عملها؟

 من املعلوم اأن االأر�س جتذب كل االأ�شياء املوجودة فوقها، ولكنِك 
قطعة  متنعي  باأن  وذلك  االأر�شية،  اجلاذبية  على  تتغلبي  اأن  ت�شتطيعني 
من الورق بها دبو�س من الوقوع على االأر�س.. وقد تتعجبني لذلك؛ ولكي 

تفعليه، فاإنك حتتاجني اإىل اأن تقومي بالتايل:
اأواًل: اأح�شري قطعة من الورق املقوى، و�شعي يف منت�شفها دبو�س 

مكتب.
ثانًيا: اأح�شري بكرة خيط من اخل�شب، اأو اأي �شيء م�شابه.

يديِك  اإح��دى  راح��ة  على  الدبو�س  فيها  التي  الورقة  �شعي  ثالًثا: 
واأم�شكي بيدِك االأخرى بكرة اخليط، و�شعيها فوق الدبو�س.

ثم  العليا؛  البكرة  فتحة  يف  قوتِك  بكل  طوياًل  نف�ًشا  انفخي  رابًعا: 
اإىل  اأنها ال تقع  اأثناء النفخ من حتت الورق، �شرتين  انزعي يدك يف يف 
االأر����س... وه��ذا خمالف  ناحية  اأن��ِك تنفخني  الرغم من  االأر���س، على 

لقوانني اجلاذبية.
التو�سيح: 

قطعة  فوق  الهواء  �شرعة  من  يزيد  اخليط  بكرة  فتحة  يف  النفخ 
الورق، في�شبح �شغط الهواء فوقها اأقل من �شغط الهواء حتتها، فرتتفع 

الأعلى، وال ت�شقط الأ�شفل.
ملحوظة:

 كلما زاد النفخ ارتفعت قطعة الورق اأكرث اإىل فوق.

www.alukah.net
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كيف ت�صعني قطعة قطن يف املاء.. دون اأن تبتل؟

 م�شتحيل...!
 قد تكون هذه اأول كلمة تنطقها من تقراأ هذا العنوان؛ الأنه من غري 
املعقول اأن يو�شع القطن يف املاء دون اأن يبتل؛ ولكن هناك جتربة �شغرية 
ت�شعي  اأن  ت�شتطيعني  اأن��ِك  بعدها  و�شتجدين  بها  تقومي  اأن  ت�شتطيعني 
القطن يف املاء دون اأن يبتل... ولكي تقومي بهذه التجربة، اتبعي ما يلي: 

ا فيه ماء. اأواًل: اأح�شري قطعة قطن وكوًبا زجاجًيا وحو�شً
جيًدا  وا�شغطيها  الزجاجي،  الكوب  القطن يف  قطعة  �شعي  ثانيا: 

حتى ت�شتقر يف قاع الكوب.
ثالًثا: �شعي فوهة الكوب يف املاء، ب�شرط اأن تكون عمودية متاًما، 
واأال متيليها، ثم اغمريها يف املاء متاًما واتركيها لفرتة مع ا�شتمرار �شغط 

يدِك على الكوب.
رابًعا: اأخرجي الكوب ثم افح�شي قطعة القطن بيدِك غري املبتلة، 

ف�شتجدين اأنها ال تزال جافة كما هي، وغري مبتلة.
 التو�شيح:-

داخله  يف  الكوب  احتفظ  املاء،  يف  عمودًيا  الكوب  غم�شِت  عندما   
يخرج  اأن  اأواًل  اإنه يجب  اخل��روج؛ حيث  تتمكن من  الهواء مل  بكمية من 
الهواء حتى يحل حمله املاء )وهذا هو �شبب خروج فقاعات عند غمرك 
الكوب؛ فاإن  لزجاجة فارغة يف حو�س فيه ماء( وعندما ت�شغطني على 
ذلك الهواء يقاوم املاء من الدخول يف الكوب، وبالتايل مينع املاء من اأن 

يلم�س قطعة القطن.
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كيف ت�صنعني قبة مائية يف كوب؟

 ت�شتطيعني اأن ت�شنعي قبة مائية يف كوب، وذلك عن طريق اتباع 
التايل:-

اأواًل: اأح�شري كوًبا زجاجًيا وامالأيه حتى حافته باملاء.
ثانًيا: �شعي عملة معدنية يف املاء بحر�س �شديد.. جتدي اأن العملة 
تغو�س يف املاء وت�شتقر يف قاع الكوب، فتعمل على ارتفاع �شطح املاء الأعلى.
قد  املاء  �شطح  اأن  اأكرث من مرة، جتدي  العملية  تلك  ثالًثا: كرري 
حتدب واأ�شبح اأ�شبه بالقبة، ومل يخرج عن حدود الكوب؛ وجتدي اأنه كلما 

زادت العمالت زاد حتدب املاء حتى ترتفع املياه عن حواف الكوب.
 التو�سيح:- 

 �شطح املاء له خا�شية التوتر ال�شطحي، وتلك اخلا�شية تعمل على 
جذب �شطح املاء، حتى اأنه ي�شبه اجللد الرقيق... وقد يتحمل هذا املاء 

بع�س االأ�شياء الرقيقة كاحل�شرات مثاًل.

كيف يحبِك النا�ص؟

 يقول �شتيفن كويف يف كتابه"العادة الثامنة":
 -"لو كنت طيًبا فقد يتهمك النا�س باأنك ت�شمر اأمًرا �شيًئا خلف 

هذه الطيبة!
 كن طيًبا على اأية حال..

 - لو كنت ناجًحا فقد يلتف حولك اأ�شدقاء منافقون..

www.alukah.net
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 - ما تبنيه يف �شنني عديدة قد ياأتي من يهدمه يف ليلة! ابن على 
اأية حال..

 - اخلري الذي تفعله اليوم �شين�شاه النا�س غًدا! افعل اخلري على 
اأية حال..

االأمر  النهاية  ففي  حال؛  اأية  على  عندك  ما  خري  العامل  اأعط   -  
بينك وبني ربك، ولي�س بينك وبن النا�س على اأية حال..".

 اإذا بليت ب�شخ�س ال خالق له      فكن كاأنك مل ت�شمع ومل يقل
اأبو عبيدة الناجي: كنا يف جمل�س احل�شن الب�شري، فقام   ويقول 
اإن ههنا قوًما يح�شرون جمل�شك ليتتبعوا  اأبا �شعيد!  اإليه رجل فقال: يا 

�شقط كالمك!
فقال احل�شن: يا هذا اإين ملا راأيت النا�س ال ير�شون عن خالقهم؛ 

علمت اأنهم ال ير�شون عن خملوق مثلهم..
 وهذا على بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه- يقول: "خالطوا النا�س 

وا اإليكم". خمالطة اإن متم معها بكوا عليكم، واإن ع�شتم حننّ
 ويقول الدكتور م�شطفى ال�شباعي - رحمه اهلل:

 "لكي يحبك النا�س؛ اأف�شح لهم طريقهم..
 ولكي ين�شفك النا�س؛ افتح لهم قلبك..
 ولكي تن�شف النا�س؛ افتح لهم عقلك..

 ولكي ت�شلم من النا�س؛ تنازل لهم عن بع�س حقك".
 وال تك�شب املال وتفقد النا�س؛ فاإن ك�شب النا�س طريق لك�شب املال، 
قال علي البنه - احل�شن - ر�شي اهلل عنهما - : "يا بني! اجعل لنف�شك 
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واكره  لنف�شك،  حتب  ما  للنا�س  فاأحبب  غريك؛  وبني  بينك  فيما  ميزاًنا 
لهم ما تكره لها، وال تظلم كما ال حتب اأن تظلم، وال تكن عبد غريك وقد 

جعلك اهلل حًرا".
فتعي�س  مالئكة  اأنهم  على  النا�س  تعامل  ال  احلكماء:  اأح��د  يقول   
مغفاًل.. وال تعاملهم على اأنهم �شياطني فتعي�س �شيطاًنا.. ولكن عاملهم 

على اأن فيهم بع�س اأخالق املالئكة، وكثرًيا من اأخالق ال�شياطني.

كيف يربون اأنف�صهم؟!

اأبي �شنان بغرفة،  الن�شر قال: مر ح�شان بن   عن عبداجلبار بن 
اأق�بل على نف�شه فقال: ت�شاألني عما ال يعنيك  فقال: متى بنيت هذه؟ ثم 

الأعاقبنك ب�شوم �شنة، ف�شامها. 
 وعن منكدر بن حممد: عن اأبيه، اأن متيًما الداري نام ليلة مل يقم 

يتهجد فيها، فقام �شنة مل ينم فيها عقوبة للذي �شنع!.
بلغ  ب  �شفوان:  بن  خلالد  ه�شام  بن  عبدامللك  بن  �شليمان  وقال   
فيكم االأحنف بن قي�س؟ قال: اإن �شئت اأخربتك عنه األًفا واإن �شئت حذفت 
القول فيه حذًفا. قال: بل احذفه حذًفا. قال: اإن �شئت ثالًثا، واإن �شئت 
اثنتني، واإن �شئت واحدة. قال: هات الثالث. قال: كان ال ي�شره، وال يحيد، 
وال مينع اأحًدا. قال: هات االثنتني. قال: كان موفًقا للخري مع�شوًما عن 
ال�شر. قال: فهات الواحدة: قال: مل اأر اأحًدا قط كان اأقوى �شلطاًنا على 

نف�شه منه. 
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 وعن ابن اأبي �شميلة قال: دخل رجل على عبدامللك بن مروان ممن 
اأتكلم،  فقال: ب  تكلم،  عبدامللك:  له  فقال  واالأدب،  بالعقل  يو�شف  كان 
وقد علمت اأن كل كالم يتكلم به املتكلم عليه وبال، اإال ما كان هلل؟! فبكى 

عبدامللك، ثم قال: يرحمك اهلل، مل يزل النا�س يتواعظون ويتوا�شون. 
من  ينجو  ال  جولة  القيامة  يف  للنا�س  اإن  املوؤمنني!  اأم��ري  يا  ق��ال:   

غ�ش�س مرارتها اإال من اأر�شى ب�شخط نف�شه. 

كيف اأن�صئت دولة اإ�صرائيل؟

 اأر�س فل�شطني هي وطن قدمي للعرب، اإال اأن هذا الو�شع تغري يف 
عام )1948م( عندما اغت�شب وطن يهودي جديد على اأر�شها.

 منذ اأن احتل الرومان فل�شطني، حلم اليهود باإ�شرائيل دولة لهم على 
انتهاء احلكم الرتكي للمنطقة يف عام )1918م(  اأر�س فل�شطني. وبعد 

طالب كل من العرب واليهود بفل�شطني.
 بداأ امل�شتوطنون اليهود بالهجرة اإىل فل�شطني من كل اأنحاء اأوروبا، 
حيث كانوا يعي�شون لقرون عدة، وو�شل العديد منهم بعد احلرب العاملية 

الثانية.
 ويف عام )1948م( اأقرت االأمم املتحدة ب�شرورة تق�شيم فل�شطني 
ومنذ  لليهود.  قومي  كوطن  اإ�شرائيل  زرعت  وهكذا  واليهود،  العرب  بني 
تلك الفرتة كان النزاع واحلرب بني ال�شعبني، واإثر ذلك هجر العديد من 

الفل�شطينيني العرب اإىل البلدان املجاورة. 
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ملاذا بنيت الأهرام؟

االأوائل، فقد  امللوك  القدمية  االأهرام قبوًرا لفراعنة م�شر   بنيت 
اأهرامات بنيت مبدرجات. والهرم  كانوا يدفنون موتاهم يف قبور داخل 
اأكرث من  اإىل  احتاج  الهرم  للفرعون خوفو يف اجليزة. هذا  اأعد  االأكرب 

مليوين قطعة )كتلة( من احلجارة تزن الواحدة منها اأكرث من طنني.
 وداخل الهرم حفظ ج�شد الفرعون خوفو كمومياء ملفوفة يف قما�س، 
وو�شعوا حوله كل ما يلزمه من طعام، وثياب، واأ�شلحة؛ العتقادهم اأنه قد 

يحتاج اإليها يف العامل االآخر.

كيف بداأت احلرب الكورية؟

 بعد ا�شت�شالم اليابان يف عام )1945م(، كانت كوريا اآنذاك حتت 
اإليها عام )1910م(.  �شيطرة اليابان منذ )1895م( وكانت قد �شمت 
وبعد احلرب ا�شتوىل االأمريكيون على الن�شف اجلنوبي منها، كما ا�شتوىل 

الرو�س على اجلزء ال�شمايل عند خط العر�س )38(.
 وقد مت االتفاق على وجوب اإن�شاء حكومة دميقراطية لكامل كوريا، 
االأمريكيون بكوريا اجلنوبية كدولة م�شتقلة.  يف عام )1948م( اعرتف 
طالبت  ال�شمالية،  كوريا  يف  �شيوعية  حكومة  تاأ�ش�شت  نف�شها  ال�شنة  ويف 

بال�شلطة على كامل البالد.
 ويف حزيران )يونيو( عام )1950م( هاجمت قوات كوريا ال�شمالية 
كوريا اجلنوبية؛ فطلبت االأمم املتحدة من البلدان االأع�شاء العمل على 
اإيقاف التقدم الكوري ال�شمايل. ويف نهاية عام )1950م( تدخلت قوات 
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اأعادت  االأمريكيني،  والتي كانت موؤلفة ب�شفة رئي�شة من  املتحدة  االأمم 
الكوريني ال�شماليني اإىل احلدود ال�شينية. كما تدخلت ال�شني و�شاعدت 
بني  )1953م(  عام  يف  هدنة  وقعت  عنيف  قتال  وبعد  ال�شمالية،  كوريا 
بال�شبط،   )38( العر�س  خط  عند  بينهما  احل��دود  وكانت  الكوريتني، 
اليوم ال تزال �شبة اجلزيرة الكورية منق�شمة  حيث بداية احلرب. واإىل 

بني ال�شمال واجلنوب.

د ال�صفن باأجهزة رادار؟ ملاذا تزوَّ

املوجات  خ�شائ�س  اإىل  ي�شتند  الطبيعي  ال��رادار  عمل  مبداأ  اإن   
ال�شوتية يف االرتداد على االأ�شياء لتعود اإىل املكان الذي انطلقت منه.. 

ا مبداأ ال�شدى.  اإنه اأي�شً
 اإن اخلفافي�س والدالفني ال تطلق اأ�شواًتا ي�شمعها االإن�شان، بل فوق 
ال�شوت، اأي نوع من املوجات ال�شوتية العالية، وبف�شل اأجهزته الالقطة 
احل�شا�شة جًدا؛ فاإن هذه احليوانات تلتقط ال�شدى، وتنتقي التحركات 

املختلفة وحتدد نوعية و�شكل العقبة اأو العدو.
 بعد جتارب هرتز يف العام )1887م(، وريغي يف العام )1894م(، 

بداأ االإن�شان يفكر يف تقليد الطبيعة واخرتاع الراديو - الالقط.
هذا  �شناعة  اإىل  تو�شل  ال��ذي  االأول  وا�شتنن  االإجنليزي  وك��ان   
اجلهاز يف العام )1935م(، واأطلق عليه ا�شم رادار، وهو اخت�شار جلملة 

اإجنليزية: راديو كا�شف وقيا�س م�شافات.
الو�شيكة  اإجنلرتا للحرب   وبعد ثالث �شنوات من ذلك، حت�شرت 
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وو�شعت الرادارات لتحمي مبانيها احلربية الكبرية وم�شب نهر التاميز.
املعركة  يف  تتفوق  اأن  اإجنلرتا  ا�شتطاعت  اجلهاز،  هذا  وبف�شل   

اجلوية التي خا�شتها �شدها اأملانيا يف اآب )1940م(.
ا   وقد مت ا�شتعمال الرادار بنجاح، لي�س فقط كراديو القط، بل اأي�شً

لتوجيه طلقات املدفعية.

 ملاذا ترتك الطائرات التي تطري على علو مرتفع 
نثاًرا اأبي�ص وراءها؟

بف�شل  فقط  لي�س  لها،  ا�شتناد  نقطة  الطائرات  جتد  الهواء  يف   
ا بوا�شطة و�شيلة اأ�شا�شية للت�شيري. اأجنحتها، اإمنا اأي�شً

للولبة،  امل��روح��ي��ات  تخ�شع  امل��روح��ي��ة،  ال��ط��ائ��رات  اإىل  بالن�شبة   
الدفع  قوة  يعطي  امل�شغوط  الهواء  فاإن  العنفي،  الراك�س  اإىل  وبالن�شبة 
الهائلة التي ت�شمح لهذا النوع من الطائرات بالو�شول اإىل �شرعة اأ�شرع 

من ال�شوت.
 لكن انتفاء وجود الهواء، مينع من تكييف الطائرات على الطريان 
من  الهواء  عن  ت�شتغني  التي  الف�شائية  لل�شواريخ  املخ�ش�س  الف�شائي 

خالل العملية الدينامية احلرارية للت�شيري.
 على هام�س ذلك، فاإن الهواء ي�شكل عائًقا على الطائرة تخطيه. 
اإنه حميط يعاك�شها، وعليها اأن ت�شيطر عليه من خالل �شرف كمية كبرية 

من الطاقة تختلف باختالف االرتفاع.
تعد  )والتي  ال�شفلى  اجلوية  الطبقات  اأن  نعرف  نحن  الواقع،  يف   
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وكلما  الهواء،  من  ثقيلة  كميات  من  موؤلفة  االأر���س(  �شطح  اإىل  االأق��رب 
ارتفعنا َنُدر الهواء. لدى الهواء تنخف�س يف �شكل ملحوظ؛ مما يوؤدي اإىل 

خف�س ا�شتهالك الطاقة.
 فالطائرة تتقدم على علو مرتفع يف حميط يندر فيه الهواء، وو�شط 
درجات حرارة قا�شية. والهواء البارد الذي يدخل اإىل الراك�س العنفي، 

ي�شغط وي�شخن يف الداخل، ثم يخرج بقوة على حرارة مرتفعة.
 وما اإن يخرج حتى يتجمع الهواء يف اخلارج ويتحول اإىل نثار غائم، 

اأبي�س وخيطي ال�شكل، غالًبا ما ت�شاهده.

ملاذا توجد منارات يف املرافئ؟

 املنارة هي جهاز ي�شدر اإ�شارات �شوئية يو�شع منذ قدمي االأجيال 
يف االأماكن البحرية االأكرث بروًزا وارتفاًعا مثل ال�شخور البحرية واأر�شفة 
�شيما  وال  الليل  التجار خالل  وتوجيه  ت�شاعد يف هداية  واملنارة  املوانئ. 

لدى مواجهتهم بع�س امل�شاعب.
ا�شم جزيرة  وهو  )ف��ار(،  بالالتينية  منارة  كلمة  اأ�شل  اأن  ويذكر   
منارة  ارتفعت  حيث  "فارو�س"،  ا�شمها  امل�شري  ال�شاطئ  على  �شغرية 
هذه  وو�شعت  دو�شنيد"  "�شتو�شرتات  بناها  التي  ال�شهرية  االإ�شكندرية 
اخلدمة خالل حكم بطلومية الثاين فيالدلف. واعتربت هذه املنارة من 
عجائب الدنيا ال�شبع، حيث بلغ ارتفاعها )120( مرًتا، وكانت ت�شاء يف 
قمتها بوا�شطة اإ�شعال نار يف خ�شب �شمغي مغمو�س يف زيوت معدنية، ثم 
يعك�س �شوء النار ويوجه عرب مرايا معدنية اخرتعها اأرخميد�س. وا�شتمر 
اخل�شب ال�شمغي م�شدًرا لل�شوء قروًنا عدة، اإىل اأن مت ا�شتبدال اخل�شب 
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خالل القرن الثامن ع�شر ب�شموع �شحمية، ثم بلمبات تعمل بالزيت.
 اأما اليوم، فاإن م�شدر ال�شوء هو الطاقة الكهربائية واالأ�شيتيلني، 
الليل  يف  ا  خ�شو�شً م�شتمر،  ب�شكل  م�شاءة  املنارة  اإبقاء  ال�شروري  ومن 

وخالل العوا�شف.
نظام  على  يتوقف  وه��و  ج���ًدا،  مهم  للمنارة  النظري  امل��دى  اإن   
االإنارة املعتمد واالأحوال اجلوية ولرفع القوة االإ�شائية ي�شار اإىل توجيه 
ال�شوء يف اجتاه حمدد بوا�شطة اأجهزة ب�شرية خا�شة، وقد مت ا�شتبدال 
من  حزمة  يف  ال�شوء  م�شدر  اأمام  تو�شع  بعد�شة  اأرخميد�س"  "مرايا 
االإ�شعاعات املتوازية، وتوجد على جوانب العد�شة جمموعة من املوؤ�شرات 
متواٍز  ب�شكل  اخلارجية  االإ�شعاعات  توجه  التي  الكامل،  االنعكا�س  ذات 
الدائرية  املراآة  ي�شتعمل  املنارات  بع�س  اأن  الرئي�شة، كما  ال�شوء  حلزمة 
التي تعك�س ودائًما باجتاه حزام ال�شوء االأ�شا�شي، اأحزمة �شوئية موجهة 
الحًقا، كذلك باالإمكان احل�شول على تاأثريات �شوئية خا�شة من خالل 

جعل العد�شة تدور حول م�شدر ال�شوء.

كيف تعمل وكالة الأنباء؟

 تواجه وكالة االأنباء حتديات كبرية؛ فعليها اأواًل اأن جتمع املعلومات 
اأن تختار من بني هذه املعلومات ما يهم  يف امليادين املختلفة، ثم عليها 
ا اأن تنقل يف  اجلمهور؛ الأن املعطيات اخلام ال تعد وال حت�شى، وعليها اأي�شً

�شرعة املعلومات التي تكون اأ�شا�ًشا التخاذ القرار وتكوين االآراء.
من  كثيفة  �شبكة  بوا�شطة  العامل  تغطية  االأول  التحدي  ويفر�س   
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املرا�شلني. وت�شتخدم وكاالت االأنباء العاملية الكربى ما ي�شل اأحياًنا اإىل 
ع�شرة اآالف �شحفي يف اأكرث من )100( بلد، ير�شلون الربقيات االإخبارية 
بوا�شطة الفاك�س اأو الهاتف. ويف مكاتب الوكاالت يقوم �شحفيون اآخرون 
البلدان،  ويف  منها.  املغزى  ذات  املعلومات  واختيار  الربقيات  بفرز هذه 
حيث االأخبار مراقبة وموجهة من الدولة، يكون اختيار املعلومات خا�شًعا 

ملقايي�س الدعاية ال�شيا�شية.
ببث  تقوم  االأنباء  وك��االت  فاإن  ال�شرعة،  حتدي  اإىل  بالن�شبة  اأما   
وتلفاز  �شحف  من  املعتمدين،  زبائنها  اإىل  الفاك�س  بوا�شطة  ر�شائلها 
واإذاعات و�شركات، كما تر�شل اأحياًنا حتليالت اإىل اأ�شخا�س اأو موؤ�ش�شات.
 ومن الوا�شح اأن وكاالت االأنباء يف حاجة اإىل الكثري من الر�شائل 
)ما يقارب ثالثة ماليني كلمة يف اليوم( والكثري من الزبائن )نحو 12 األف 
الوا�شعة وم�شتلزمات  التغطية  تاأمني نفقات هذه  لتتمكن من  م�شرتك(؛ 
احلدث. من هنا، ال ت�شتمر اإال الوكاالت التي تعتمد على �شحافة مزدهرة 
التي  تلك  اأو  بر�س(،  و)اأ�شو�شيتد  اأي(،  بي  يو  )روي��رتز،  مثل:  ومتنوعة 

تدعمها الدولة مثل وكالة ال�شحافة الفرن�شية )وكالة فران�س بر�س(.

ملاذا ينبت الأرز يف املياه؟

 اإن االأرز غذاء مهم واأ�شا�شي الأكرث من ن�شف �شكان العامل، فالبلدان 
ال�شرقية كال�شني والهند واليابان ت�شتهلك تقريًبا كامل املح�شول ال�شنوي 
لالأرز الذي هو نبتة من وحيدات القلفة )جنيليات( يحتاج اإىل الكثري من 
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ال�شنة، ون�شتثني بع�س املناطق من  املياه واحلرارة. هناك ح�شادان يف 
هذه القاعدة ح�شب الرتبة التي متتاز بها. ففي اإيطاليا مثال ينمو االأرز 
يف �شهل ال�"بو"، حيث ال�شيف يدوم طوياًل والرتبة طينية وغري منفذة 

لل�شوائل، وهي بالتايل مهياأة لغمرها باملياه ا�شطناعيا.
 زراعة االأرز معقدة جًدا و�شعبة، فقبل عملية الزرع حُترث االأر�س 
يف  املياه  احتجاز  �شاأنها  من  التي  ال�شدود  بعناية  حُت�شر  ثم  مبهارة، 
ال�شهول، وُتنظف قنوات الري، وبعد ذلك ُيغمر حقل االأرز باملياه. ومبجرد 
زرع احلقل الذي يتم غالًبا يف �شهر ني�شان )اأبريل( ُيرفع م�شتوى املياه 
اإىل )15( �شنتمرًتا لينقى يف �شهري حزيران )يونيو( ومتوز)يوليو( قبل 

احل�شاد، اأي ُيق�شى على االأع�شاب غري املفيدة.
تربة  يف  االأرز  زرع  اأي  "الت�شتيل" -  عملية  غالًبا  متار�س  واليوم   
نوعيتها جيدة -وبعد �شهرين ُينقل الغر�س ب�شكل نهائي اإىل حقل االأرز. 
ويتيح هذا االأ�شلوب توفري املياه خالل �شهرين تقريًبا، ف�شاًل عن اأنه يلغي 
عملية تنقية االأرز قبل عملية احل�شاد التي تتم من �شهر اآب )اأغ�شط�س( 
اإىل �شهر ت�شرين االأول )اأكتوبر(، تنقل بعدها احلزم اإىل الدرا�شات يف 

حني تتم عملية جتفيفه )تن�شيفه(. 
والفيتامينات  املعدنية  االأم��الح  فيها  بالن�شاء،  غنية  االأرز  حبوب 
ى "ع�شافة" تختفي يف خالل  التي حتتويها الق�شرة اخلارجية التي ُت�شمنّ

حت�شري االأرز يف امل�شانع.
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ملاذا يوجد قمح طري وقمح قا�ص؟

 تعود زراعة القمح اإىل ما قبل التاريخ، ويعترب القمح حالًيا غذاًء 
اأ�شا�شًيا، وتتاألف حبة القمح كيميائًيا من العنا�شر التالية: املاء من )9 
اإىل %18(،  الربوتينات من )9  اإىل %72(،  الن�شا من )67  اإىل %19(، 
نحو )%2(،  الد�شمة  واملواد  وال�شكر )%3(،   ،)%3 اإىل   2( من  االألياف 
والفو�شفور  )كالبوتا�شيوم  املعدنية  العنا�شر  من   )%2( اإىل  باالإ�شافة 

والكال�شيوم وال�شوديوم(.
 وتوجد اأنواع عدة من القمح يف العامل ي�شل عددها اإىل )15(، 
وحرارة  اجلفاف  مقاومة  على  قدرة  قا�شية متلك  حبوًبا  يعطي  بع�شها 
وتكون  احلارة  املناطق  يف  ا  خ�شو�شً القا�شي،  القمح  ويزرع  ال�شم�س، 
العجائن  �شناعة  جًدا  وتنا�شب  بالغلوتني،  وغنية  وملاعة  طويلة  حبوبه 

الغذائية.
املناطق  يف  ا  خ�شو�شً وت��زرع  طرية،  حبوًبا  تعطي  اأن��واع  وهناك   
املعتدلة، حيث متلك قدرة تكينّف اأف�شل. وحبوبها غري ملاعة، �شهلة الطحن 
ا يف �شناعة اخلبز، ويحتل القمح الطري  وغنية بالن�شا، وت�شتعمل خ�شو�شً

املرتبة االأوىل يف االإنتاج العاملي من القمح.

ملاذا لون ال�صماء اأزرق؟

 يتاألف ال�شوء الذي ياأتي من ال�شم�س من مزيج من كل االألوان التي 
ت�شكل قو�س قزح. والهواء الذي يحيط االأر�س ي�شفي ال�شوء، ولكنه يدع 

مزيًدا من االإ�شعاعات الزرقاء مير.
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التي  امللونة  االإ�شعاعات  جتمع  من  يتكون  ال�شم�س  �شوء  اإن   
ويجري  اجلوي.  املحيط  طبقات  جتتاز  وهي  طاقتها  من  ا  بع�شً تفقد 
�شرعة  اأقل  االمت�شا�س  عملية  وتكون  االإ�شعاعات،  هذه  امت�شا�س 
الهواء.  اأعمق يف  ب�شورة  تنفذ  التي  الزرقاء  االإ�شعاعات  اإىل  بالن�شبة 
ويف الوقت نف�شه، تنت�شر متوزعة يف كل االجتاهات بوا�شطة اجلزئيات 
لوًنا  اجل��وي  حميطنا  يتخذ  عندها  والغبار،  امل��اء،  وبخار  الغازية، 

اأزرق.

ملاذا يعرف البحر الأحمر بهذا ال�صم؟

 اتخذ البحر االأحمر ا�شمه؛ الأن �شطحه يبدو اأحياًنا ذا لون �شارب 
اإىل احلمرة. ومن�شاأ هذا اللون نوع من الطحالب يطفو بحرية على �شطح 
النباتات املائية املعروفة بالطحالب خ�شراء  املياه، وعادة ما تكون هذه 
�شاربة اإىل الزرقة، لكن لها �شبًغا اإ�شافًيا اأحمر، غالًبا ما ي�شبح اللون 

امل�شيطر، في�شبغ البحر باللون القاين.
 والبحر االأحمر �شقة من املياه �شيقة ال يزيد طولها على )1200( 
اجلنوب،  يف  مياًل   )250( بني  ي��راوح  مبا  بالعر�س  تختلف  وه��ي  ميل، 
قناة  هما  ق�شمني،  البحر  ينق�شم  حيث  ال�شمال،  يف  مياًل  و)130( 
قناة  من  �شرق  جنوب  االأحمر  البحر  وميتد  العقبة.  وخليج  ال�شوي�س، 
اإىل خليج عدن، فيف�شل اململكة العربية ال�شعودية واليمن عن  ال�شوي�س 

م�شر، وال�شودان، واحلب�شة. 
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كيف تتكون جبال اجلليد؟

 رمبا ح�شبنا اأن جبال اجلليد اأمور مثرية وم�شوقة للنظر والتاأمل، 
البحار  عباب  متخر  التي  البواخر  على  عظيًما  خ��ط��ًرا  ت�شكل  لكنها 
الكوارث  اأعظم  ولعل  امل��الح��ة.  ط��رق  اإىل  تنحرف  عندما  واملحيطات 
االجنليزية  الباخرة  كارثة  اجلليد،  جبال  بها  ت�شببت  التي  البحرية 
ليلة  جليدي  بجبل  ا�شطدمت  اإذ  االأوىل؛  رحلتها  يف  التايتنيك،  الفخمة 

ا. )14( ني�شان )1912م(، فذهب �شحيتها )1513( �شخ�شً
 جبل اجلليد هو قطعة من جملدة، اأو نهر اجلليد، حتطمت. ويحدث 
ذلك عندما تندفع اأنهار اجلليد هذه اإىل االأودية حتى تبلغ البحر، وهناك 

يتحطم طرف املجلدة، وي�شكل جباًل جليدًيا عائًما. 
 وبع�س املجلدات ال يبلغ البحر املفتوح، بل ينتهي يف اأودية �شحيقة 
ى اأزقة بحرية تكتنفها االأجرف، فتطفو جبال اجلليد  ذات منحدرات ت�شمنّ
على �شطح البحر من هذه االأزقة البحرية، اأما يف حالة بع�س املجلدات، 

فاإن اأطرافها تبلى اأو تذوب بفعل االأمواج.
الثلج مغمورة حتت �شطح  "قدًما" كبرية من  اأحياًنا،   وهي ترتك 
املاء، ومثل هذه االأقدام الثلجية تتحطم بني اآن واآخر، وت�شعد فجاأة اإىل 

ال�شطح كجبال جليدية.
 وتتباين جبال اجلليد تبايًنا كبرًيا من حيث احلجم، فهناك جبال 
جليدية �شغرية عائمة يراوح عر�شها بني )5( و)10( اأمتار.. اأما اجلبال 
وقد  بوفرة،  موجودة  فهي  مرت،   )100( عر�شها  يتجاوز  التي  اجلليدية 

�شوهدت جبال عمالقة بلغ عر�شها األف مرت.
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 اإن الثلج يف اجلبل اجلليدي هو اأثقل من مياه البحر بن�شبة ثمانية 
ات�شاع، بحيث اإن ُت�شع اجلبل اجلليدي يربز فوق م�شتوى البحر، يف حني 
يرتفع  الذي  اإًذا، فاجلبل  املاء غري منظورة.  ات�شاع حتت  الثمانية  تبقى 
اأما  اإىل )300( مرت حتته.  اأن ميتد  )45( مرًتا فوق �شطح املاء، ميكن 
كمية الثلج املوجودة يف اجلبل اجلليدي فال ت�شدق. وقليلون منا من يعلم 

اأن الكثري من جبال اجلليد ميكن اأن تزن )180( مليون طن.
ال  فاإنها  املحيط،  �شطح  حت��ت  عميًقا  متتد  اجلليد  جبال  والأن   
ويف  املحيطية.  التيارات  تتبع  ذلك،  من  بداًل  لكنها  الرياح،  مع  تنجرف 
النهاية يحمل معظم جبال اجلليد اإىل مناطق اأكرث حرارة حيث تذوب. 
بالتيار احلار املعروف  يلتقي  اأن  وقليل منها يبقى طوياًل على حاله بعد 

بالغولف �شرتمي، �شرقي نيو فاوندالند، يف كندا.
البواخر.  التي تفعل ذلك ت�شبح خطًرا يتهدد   ولكن تلك اجلبال 
بر�شد جبال  دوريات خا�شة  االأمريكي  ال�شواحل  ينظم حر�س  هنا  ومن 

اجلليد؛ لتحذير البواخر بالن�شبة اإىل اأماكنها.

ملاذا ن�صتيقظ من املاء؟

كثرًيا،  ننام  اأن  نود  فاأحياًنا  النوم.  مع  اختبارات  منا  واحد  لكل   
لكن يبدو لنا اأننا ال ن�شتطيع اإىل ذلك �شبياًل، فرتانا نبقى م�شتيقظني، اأو 
ننه�س باكًرا، واأحياًنا ن�شعر باأننا ن�شتطيع اأن ننام طوال �شاعات اأخرى 

عندما يرن جر�س املنبه.
كلًيا..  العلماء بعد من تو�شيحه  يتمكن  اأمر مل  اإن ما يوقظنا هو   
اإحدى النظريتني تقول  هناك نظريتان حوله، ولنلق نظرة على كليهما. 
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ال�شيء نف�شه، تتعب خاليا االأع�شاب؛ الأن  والتعب هما تقريًبا  النوم  اإن 
احتياطيها من الطاقة قد ا�شتنفد باأ�شرع ما ميكن جتديده.

املواد  ف�شالت  تراكم  ب�شبب  االأع�شاب  خاليا  تتعب  اأن  وميكن   
ونقوم  ون�شعر،  ون�شاهد،  نفكر،  نروح  وعندما  اإزالته،  باأ�شرع مما ميكن 
ن�شتهلك طاقة؛ ولذا يحتاج  فاإننا  االأنواع،  بن�شاطات ذهنية من خمتلف 
مركز الدماغ و�شائر مراكز االأع�شاب اإىل الراحة. والنوم يزيل كل تعب، 
وعندما ن�شتيقظ نكون قد نعمنا بالراحة، وبتنا قادرين على القيام بالعمل 

من جديد.
 يعتقد بع�س العلماء اأن ما يحدث بالفعل عندما ن�شتغرق يف النوم 
هو اأن مركًزا ع�شبًيا واحًدا معيًنا ي�شمى مقب�س االأوعية )مقل�س االأوعية 
كمية  الدموية  االأوعية  قطع  يف  يت�شبب  وهذا  بالتعب،  ي�شاب  الدموية( 
هذا  اإىل  طبيعًيا  الدم  يعاد  وعندما  النوم.  اإىل  فناأوي  الدم،  من  معينة 

املركز، فاإننا ن�شتيقظ.
ووفًقا  متاًما.  تختلف  واال�شتيقاظ  النوم  حول  االأخ��رى  والنظرية   
الدماغ.  االأدنى من  الق�شم  "مركز يقظة" يف  لدينا  فاإن  النظرية،  لهذه 
اليومية.  حياتنا  خالل  وانفعاالتنا  الذهنية  ن�شاطاتنا  املركز  هذا  وتثري 
فاإننا  املركز،  هذا  اإىل  الدماغ  من  الر�شائل  وقف  ن�شتطع  مل  نحن  فاإذا 
اأية  اإر�شالنا  بعدم  بذلك  النهاية-  -يف  نقوم  وعندما  م�شتيقظني،  نبقى 

ر�شائل اأخرى، فاإننا ننام.
اأو  بالربد  �شعرنا  اأو  نيام،  ونحن  باجلوع  اأح�ش�شنا  اأننا  ولنفر�س   
بالرطوبة، اأو اختربنا اأي انفعال، من مثل اخلوف، فاإن مركز اليقظة يثار 

جمدًدا، ون�شتيقظ.
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 ولكن ال نن�س اأن كل �شخ�س بالغ يحتاج اإىل كمية خمتلفة من النوم، 
وذلك يتوقف على �شن املرء، وج�شمه، وعمله، وحتى على عادات نومه. 

 والبالغ، بالفعل، ال يحتاج اإال اإىل ما فيه الكفاية من النوم، بحيث 
اإنه ي�شعر عندما ي�شتيقظ باأنه مرتاح، وعلى خري ما يرام، وبو�شعه القيام 

بعمله خالل النهار. 

ملاذا ي�صحك الب�صر؟

ميكن  مثاًل،  معينة،  ك�شيغة  ب�شيط،  جواب  ال�شوؤال  لهذا  كان  لو   
واأف�شل  اأمر معقد،  اأي ممثل هزيل، لكن ال�شحك  تعلمها، لكان عرفها 

التف�شريات له ال يزال جمرد نظريات.
وم�شاعر  اأحا�شي�س  عن  تعبري  هو  ال�شحك  اأن  بالطبع  نعلم  نحن   
علماء  اأن  غري  الب�شرية.  الكائنات  على  وح�شب،  يقت�شر  واأن��ه  كثرية، 
النف�س ال يزالون يدر�شون م�شاألتني اأ�شا�شيتني حول ال�شحك: ماذا يجعل 

الب�شر ي�شحكون، وما هي وظيفة ال�شحك اأو غايته؟
 عندما حتاول التفكري فيما ي�شحك االإن�شان، اأو ما يعتربه الب�شر 
م�شحًكا، جتد نف�شك مثل عامل النف�س اأو الفيل�شوف.. تراك ت�شبح مهتًما 
بردود فعل النا�س على االآخرين يف خمتلف اأ�شكال املواقف. مثاًل، ملا ذا 
ي�شحك النا�س عندما يجدون تخلًفا اأو اأي نوع اآخر من ال�شعف اأو النق�س 

لدى �شخ�س اآخر؟
 وثمة تف�شري اآخر لل�شحك، وهو اأنه يتوقف على روؤيتنا فجاأة بع�س 
وغريها.  جًدا،  �شغرية  قبعة  راأ�شه  على  ي�شع  جًدا  بدين  رجل  التنافر: 

www.alukah.net
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غري اأن هذه النظرية ال تف�شر الكثري من �شائر االأ�شباب التي تبعث على 
ال�شحك الذي يتعلق بال�شاخر، والهزيل، وما �شاكل.

 من وجهة النظر الطبيعية، ال�شحك مفيد لنا.. اإنه مفيد بالن�شبة 
اإىل الرئتني، وهو متنف�س للفائ�س من الطاقة. ولل�شحك، كذلك، قيمة 
اجتماعية كربى؛ فنحن ن�شحك عادًة، ب�شفتنا اأفراد يف جماعة. ووفًقا 
لهذه النظرية، فاإن ال�شحك ي�شتخدم من جانب املجموعات االجتماعية 
اأو  معايرينا  مع  يتطابقون  وجعلهم  الب�شر،  �شلوك  على  للتعليق  كو�شيلة 

مقايي�شنا.

ملاذا يك�صو ال�صعر اأج�صام الب�صر؟

الري�س  اأن  ويعتقد  �شعر  االإن�شان،  مثل  وللثدييات،  ري�س،  للطيور   
اأ�شالفهم  تطور  مما  اأك��رث  يتطوروا  اأن  وللب�شر  للطيور  اأتاحا  وال�شعر 

امل�شرتكون، الزواحف. 
لي�س  اجل�شم  من  وح�شب  ق�شمان  الب�شرية  الكائنات  لدى  هناك   
فيهما اأي �شعر: راحتا اليدين، وكعبي القدمني. ويعتقد اأن ال�شعر يف بقية 
اأجزاء اجل�شم اإمنا هو بقايا الفروة الكثيفة من ال�شعر الذي كان الأ�شالفنا 

الذين عا�شوا ما قبل التاريخ. 
 عندما يبلغ اجلنني يف ج�شم اأمه من العمر )100( يوم، ينبت من 
جلده غطاء كثيف من ال�شعر، وبعد )100( يوم اأخرى يطرح هذا ال�شعر، 

وهو يدعى ال�شعر اجلنيني.
الطفل  ج�شم  يك�شو  ال��ذي  الدقيق  بال�شعر  ال�شعر  هذا  وي�شتبدل   
الوليد، ثم يتحول هذا ال�شعر يف فرتة املراهقة )نحو �شن ال�)14( عند 
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ال�شبيان، وال�)12( �شنة عند الفتيات( اإىل الغطاء النهائي من ال�شعر 
الذي �شيكون لل�شخ�س.

فلدى  اجلن�شية.  الغدد  تنظمه  البالغ  لدى  ال�شعر  غطاء  تطور  اإن   
الذكور، يعزز بع�س الهرمونات منو ال�شعر على الوجه واجل�شم، ويحول بينه 
وبني النمو على الراأ�س. وتعمل الهرمونات الن�شائية بطريقة معاك�شة متاًما.

اإىل  بعد  يتو�شل  مل  العلم  ال�شعر؟  هذا  اإىل  حاجة  يف  نحن  مل��اذا   
واالأنف،  والرمو�س،  احلاجبني،  �شعر  اإن  القول  بالو�شع  اجلواب.  معرفة 

واالأذنني، هو، رمبا، حلمايتنا من الغبار واحل�شرات.
 اللحية لدى اإن�شان ما قبل التاريخ �شاعدت على التمييز بينه وبني 
نف�شه مظهر  الرجل  امل��راأة - حتى من م�شافة ما - و�شاعدت على منح 
القوة، وبح�شب نظرية العامل الطبيعي ت�شارلز داروين، فاإن ال�شعر الدقيق 

على اجل�شم ي�شاعدنا على طرح العرق واملاء من اجل�شم.
على  األف  و)500(  �شعرة  األف   )300( بني  ما  البالغ  الذكر  لدى   
جلده، ولدى االأ�شخا�س ال�شقر ذوي ال�شعر االأنعم كمية من ال�شعر اأكرب، 
واالأ�شخا�س ذوو ال�شعر االأ�شهب - وهم اأ�شحاب ال�شعر االأخ�شن - فاإن 

لديهم اأقل كمية من ال�شعر على اأج�شادهم.

كيف ننمو؟

اأي   - والرتكيب  البنية  تنمو من حيث  تنمو..  الكائنات احلية   كل 
ال�شكل، واحلجم، وكيف هما م�شنوعان - ومن حيث الوظيفة، اأي ماذا 

ميكنها اأن تفعل؟
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 اإن معظم القوى التي ت�شبب النمو تكمن داخل الكائن احلي منذ 
الب�شرية،  والكائنات  وللحيوانات،  وراث��ة.  ت�شمى  القوى  وه��ذه  بدايته، 
مراحل منو، هي: اجلنني - الذي مل يولد بعد - والطفل، والوليد، وال�شاب، 

والبالغ، والنا�شج، وال�شيخوخة. 
 وهناك بع�س املخلوقات بالكاد تعرف الطفولة؛ فبع�س الع�شافري 
ميكنه فور فق�شه من البي�شة.. واخلنزير الهندي، اأو خنزير غينيا، ميكنه 
االهتمام بنف�شه بعد ثالثة اأيام من مولده، غري اأن الكائن الب�شري ال يكون 

بالًغا حتى �شن ال�)20(. 
التي  الع�شبية  كل اخلاليا  النور  يب�شر  عندما  الوليد  لدى  يكون   
�شتكون له يف حياته خاليا يف دماغه، يف حبله ال�شوكي، وتلك التي ت�شل 
هو  الع�شبية  اخلاليا  هذه  بني  الو�شالت  ومنو  ج�شمه.  اأنحاء  كل  اإىل 
الب�شر  �شائر  مثل  والت�شرف  والدر�س،  بحركاته،  التحكم  له  يتيح  الذي 

يف جمتمعه. 
 اإًذا، فجميع الكائنات الب�شرية هي مت�شابهة كثرًيا يف منوها. ولكن 
العام  النمو  طريق  يتبعون  جميًعا  والبنات  فال�شبيان  مهمة؛  فوارق  ثمة 
نف�شه، لكن كل واحد منهم يتبعها بطريقته اخلا�شة، وال�شرعة اخلا�شة 

به.
 اإن اأج�شام الب�شر تنمو اأ�شرع يف االأ�شابيع االأوىل من احلياة، اأكرث 
من اأي وقت، وحتى قبل نهاية ال�شنة االأوىل من العمر، تبداأ بالنمو ب�شرعة 
يروح  ثم  االأج�شام، مبعدل،  هذه  تنمو  كلها،  الطفولة  فرتة  وخالل  اأقل. 

النمو ي�شرع من جديد.
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وال����)13(،  ال����)11(  �شن  بني  ذل��ك  يبداأ  الفتيات،  اإىل  بالن�شبة   
وبالن�شبة اإىل ال�شبيان بني �شن ال�)12( وال�)14(. وتنمو القامة اأ�شرع، 
النمو جمدًدا،  اأق�شاها، ثم يبطئ  ال�شرعة  تبلغ  الوقت، حتى  لفرتة من 
ال�شخ�س  بلغ  القامة كلًيا؛ فقد  ويروح يقل �شيًئا ف�شيًئا حتى يتوقف منو 

حجمه الكامل. 
 اإن النمو يف القامة، والنمو يف الوزن، غالًبا ما يتخذان اأطواًرا يف 

ال�شخ�س الواحد.
 فهو ينمو اأواًل يف االرتفاع، لفرتة حمدودة، ثم بالعر�س. وبالن�شبة 
ال���)11(  بني  ما  وق��ت  يف  حلمية" حت��دث  "فرتة  هناك  الكثريين،  اإىل 
يف  فات  ما  بالطول  القامة  منو  يعو�س  ما  �شرعان  اأن��ه  غري  وال����)12(، 

ال�شنوات التالية.

ملاذا جتري علمية نقل الدم؟

كان  رمب��ا  ع��دة..  اأ�شباٍب  عن  تن�شاأ  اأن  ميكن  ال��دم  اإىل  احلاجة   
اجلندي جريًحا، اأو اأن عاماًل يف م�شنع اأ�شيب بحادٍث خطري. ورمبا كان 
اأحد م�شرًفا على املوت ب�شبب نزف داخلي، اأو كان املري�س �شعيف البنية 

يتطلب عملية جراحية.
 اإن الدم يحتاج اإليه للتعوي�س عما فقد منه، اأو للتح�شني واإيجاد 
الدم  من  لرتان  اأو  لرت  عروقه  اإىل  ينقل  الذي  فاملري�س  �شلًفا؛  املقاومة 

اجلديد، تكتب له حياة جديدة.
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حاول  )1654م(،  ال�شنة  فمنذ  حديثة.  ال��دم  نقل  فكرة  لي�شت   
الطبيب االإيطايل فرن�شي�شكو فوللي نقل الدم من حيوان حي اإىل حيوان 
االإن�شان، لكن  اإىل  اأجريت حماوالت لنقل الدم من احليوانات  اآخر. ثم 

النتائج مل تكن مر�شية.
من  دًم��ا  تتحمل  ال  معينة  ف�شيلة  من  حيوانات  اأن  نعلم  واليوم،   
ال�شم،  عمل  يعمل  ال��دم  هذا  اأن  والواقع  اأخ��رى.  ف�شيلة  من  حيوانات 
وي�شبب املوت عادة. وخالل احلرب العاملية االأوىل، متت خطوات متقدمة 
جًدا يف نقل الدم. فقد كان معروًفا جيًدا اأن الدم من بع�س االأ�شخا�س ال 
ميكن نقله باأمان اإىل اأ�شخا�س اآخرين؛ االأمر الذي اأدى اإىل ت�شنيف الدم 

اإىل اأربع فئات، ميكن حتديدها �شلًفا بطرق خمتربية. 
 ما دام الدم من متربع بالدم، من فئة معينة، ال ميكن اأن يعطي 
اليوم  املتبعة  العادة  فاإن  خمتلفة،  فئة  من  دمه  اآخر  �شخ�س  اإىل  باأماٍن 
هي يف ت�شنيف املتربعني بدمهم �شلًفا. وثمة اليوم "بنوك الدم" يف كل 
امل�شت�شفيات، يحفظ فيها الدم بدرجات حرارة منخف�شة، ليكون متوافًرا 
لدى احلاجة. وتعمل هذه البنوك مثل البنوك التي تتعامل باملال: تتلقى 
ودائع دم، وتدفع دًما بداًل من املال. وهذا يعني اأنه يف احلاالت الطارئة، 
الدم  بنك  لدى  يكون  ال��دم،  من  حمدد  نوع  اإىل  احلاجة  مت�س  وعندما 

متوافر". "خمزون 
وح�شب،  امل��ادة  هذه  على  ال��دم  بنوك  تخزين  يقت�شر  ال  واليوم،   
هذه  البالزما  تف�شل  كذلك.  ال��دم  م�شل  اأو  البالزما،  تخزن  اإنها  بل 
اإىل  البالزما  بتحويل  جتفيف  عملية  تقوم  ثم  وجتلد،  ال��دم،  خاليا  عن 
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م�شحوق، يو�شع يف وعاء حمكم ال�شد، يرافقه وعاء اآخر يحتوي على ماء 
البالزما حالتها  اإىل  املاء  يعيد  دٍم  اإىل  ثمة حاجة  يكون  معقم. وعندما 

ال�شائلة االأ�شلية، وتكون جاهزة للحقن. 
 وملا كانت البالزما ال حتتوي على اأية خاليا دموية، فاإن فئة الدم ال 
توؤثر، واأي نوع من البالزما ميكن ا�شتخدامه مع اأي مري�ٍس، يف اأي مكان. 

كيف حدثت احلرب الأهلية الأمريكية؟

 حدثت احلرب االأهلية االأمريكية بني )11( والية يف اجلنوب وبقية 
االأفارقة  العبيد  العبودية. كان  التوتر حول ق�شية  ا�شتد  االحتاد، عندما 
ي�شحنون اإىل الواليات ال�شمالية ملدة قرنني، التي ان�شمت اإىل اأوروبا يف 
راأيها ب�شرورة اإلغاء العبودية، فرف�شت الواليات اجلنوبية ذلك، ورغبت 
يف االنف�شال عن االحتاد الفيدرايل، داعية نف�شها باحتاد واليات اأمريكا.
 كان جي�س ال�شمال اأغنى، واأف�شل جتهيًزا واأكرب من جي�س اجلنوب، 
لكنه حتمل قتااًل مريًرا وخ�شارة بلغت نحو )700( األف جندي قبل ت�شوية 

اخلالف.
وول  �شتون  مثل  بارزين  رجال  بقيادة  ب�شرا�شة  اجلنوبيون  حارب   
جاك�شون وروبرت يل. اأ�شبح اأبراهام لنكولن رئي�ًشا للواليات املتحدة وقاد 
ال�شمال. ويف عام )1863م( بعد انت�شار ال�شمال يف معركة جيتي�شبور، 
حكومة  هي  تلك   .." الدميقراطية:  عن  ال�شهري  خطابه  لنكولن  األقى 
ال�شعب، هي لل�شعب، وبوا�شطة ال�شعب، و�شوف لن تفنى من االأر�س..."، 
اجلنوب  وا�شت�شلم  بالهجوم  املبادرة  ال�شمال  اأخذ  )1864م(  عام  ويف 
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اأيام، اغتيل لنكولن وبعد  للجرنال غرانت عام )1865م(. وبعد خم�شة 
احلرب مت اإلغاء العبودية.

كيف بداأ ا�صتعمال الأثاث لأول مرة ومتى؟

 االأثاث هو اأي �شيء يجل�س عليه النا�س، اأو ينامون عليه، اأو ياأكلون 
ا. فعندما نام اإن�شان الكهف االأول على جلد ذئب على االأر�س  عليه اأي�شً
كان ذلك هو اأثاثه، وعندما �شنع �شندوًقا بدائًيا ليحفظ فيه اأدواته التي 

اخرتعها من العظام، كان �شندوقه االأول. 
كما هي  االأث��اث  ا�شتعمال  التي يف حوزتنا عن  االأوىل  وال�شجالت   
اليوم جاءت من امل�شريني. فمنذ )4000( �شنة على االأقل، كان امل�شريون 
الكرا�شي  لبع�س  وك��ان  وال�شناديق،  وال��ط��اوالت  الكرا�شي  ي�شتعملون 
خلفيات عالية واأذرع، مزينة بروؤو�س حيوانات حمفورة، وكرا�شي اأخرى 
ة  مربعة �شغرية باأرجل متعار�شة تطوى مًعا مثل كرا�شي املخيم. واالأ�شرنّ
ومل  ج��ًدا.  منخف�شة  كانت  ما  وغالًبا  هيكل  عن  عبارة  كانت  امل�شرية 
ي�شتعمل امل�شريون الو�شائد؛ فلقد ا�شتعملوا ا�شرتاحة للراأ�س من اخل�شب 

والعاج.
 وكان للبابليني واالآ�شوريني اأثاث متقن يرتاح امللوك وامللكات على 
اأرائك عالية ذات م�شاند للقدمني، اأو يجل�شون على كرا�شي عالية الظهر 

وهم ياأكلون على من�شات اأو طاوالت عالية. 
 اأما احلياة املنزلية اليونانية، فقد كانت ب�شيطة جًدا، ولقد ا�شتعمل 
الطعام. وخالل  لتقدمي  واملوائد اخلفيفة  والكرا�شي،  ة  االأ�شرنّ اليونانيون 



1445

حديقة الفقرات الثقافية

على  يجل�شن  والن�شاء  منخف�شة،  ة  اأ�شرنّ على  الرجال  يرتاح  الوجبات 
ة امل�شرية.  ة ت�شبه االأ�شرنّ الكرا�شي. وكانت االأ�شرنّ

 ولقد حذا الرومانيون حذو االأ�شاليب اليونانية، لكنهم اأحبوا ملء 
االأث��اث؛  اأن��واع  من  املزيد  اإىل  احتاجوا  وهكذا  الزينة،  ب��اأدوات  بيوتهم 
االإ�شافية،  االأج�شام  لتخزين  ا�شتعملوها  والتي  اخلزانة  ط��وروا  فلقد 
كما ا�شتعملوا ال�شناديق اخل�شبية املنقو�شة واملطلية، و�شنع الرومانيون 

طاوالت من املعدن، والعاج، وزينوها باحلجارة الكرمية. 

كيف بداأت النكات والألغاز تروى لأول مرة ومتى؟

 كانت االألغاز واالأحاجي معروفة منذ الع�شور القدمية جًدا، ونحن 
نعترب االألغاز �شكاًل من الت�شلية، ومنذ زمن بعيد اأخذ النا�س االألغاز على 

حممل اجلد. 
وقدموا  االأ�شئلة  عن  اأجابوا  ما  كثرًيا  القدماء  بالغيب  واملتكهنون   
منهم  كل  لري�شل  االألغاز  امللوك  ا�شتعمل  كما  لغز،  �شكل  يف  الن�شيحة 

ا اأحاجي.  ر�شائل �شرية اإىل االآخر. وهذه االألغاز اجلدية �شميت اأي�شً
ومنحوا  والئمهم  يف  لالألغاز  مباريات  والرومان  اليونانيون  عقد   
اأحياًنا  االإن�شان  حياة  فاإن  االأ�شاطري،  بع�س  وح�شب  للرابحني،  اجلوائز 

تتوقف على اإعطائه اجلواب. 
العامل  يف  بلد  كل  ففي  املحكية؛  الكلمة  قدم  قدمية  والفكاهات   
الإ�شحاك  م�شحكة  ا  ق�ش�شً ال�شعوب  روت  التاريخ،  يف  ع�شر  كل  يف 

االآخرين. 
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البالط  يف  املهرجني  ف��اإن  اأوروب���ا،  يف  الو�شطى  الع�شور  يف  اأم��ا   
تغنى  كما  واخل��دع،  بالفكاهات  واأتباعه  امللك  ن  ي�شلونّ كانوا  البلهاء  اأو 
مهرجو البالط عن ال�شجاعة، ومع مرور الزمن اأ�شبحوا رواة للفكاهات 

والق�ش�س الطريفة. 
 وقد بداأت الفكاهات التي يرويها املهرجون بالظهور يف جمموعات، 
فهي  االإجنليزية  الطريقة  الفكاهات  كتب  اأ�شهر  اأما  كتب خا�شة،  اأو يف 
"نكات تارلتون" والتي ظهرت النكات، واأ�شهر رواة النكتة يف التاريخ هو 

جو ميللر، املمثل االإجنليزي الذي عا�س من )1684 اإىل 1738م(. 

كيف بداأ �صنع البندقية لأول مرة ومتى؟

الرابع  القرن  اأواخر  االأوىل يف  ال�شغرية  النارية  االأ�شلحة   ظهرت 
نحا�شية  اأنابيب  لها  ك��ان  ال��ي��دوي،  املدفع  با�شم  تعرف  وكانت  ع�شر، 

وحديدية )�شبطانات( وقفلة عند املوؤخرة. 
 قرب هذا الطرف )النطحة( حفر )ثقب - مل�س( �شغري الإي�شال 

النار اإىل امل�شحوق )البارود( يف الداخل. 
عود  يركب  هذه  ويف  جموفة،  نقرة  يف  تنتهي  )العقب(  والنطحة   
خ�شبي م�شتقيم، اأو م�شكة، وامليكانيكية التي تطلق البندقة ت�شمى القفل. 
والقطعة املعدنية امل�شننة املرب�شمة عند جانب واحد من امل�شكة اأ�شيفت 
يف نحو عام )1425م(، وهي مت�شك قطعة من فتيل م�شتعل اأو عود ثقاب، 
وهذه القطعة ميكن ت�شغيلها ذهاًبا واإياًبا؛ لل�شماح لعود الثقاب امل�شتعل 

بالدخول اإىل ثقب - اللم�س، وهكذا تنطلق ال�شحنة. 
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 واالأ�شلحة النارية التي تطلق بهذه الطريقة عرفت با�شم "قفل عود 
الثقاب". 

اإىل  امل�شكة  ثني  كانت  1500م(  1475و  )ب��ني  التالية  واخلطوة   
اأ�شفل. عندئذ ي�شتطيع م�شتعمل البندقية حملها على كتفه لتلقي الرتاجع، 
اأو  االأنبوب  طول  على  ي�شوب  اأن  ي�شتطيع  نف�شه،  الوقت  ويف  اللبطة.  اأو 

ال�شبطانة اإىل هدفه. وهذه البندقية �شميت )هاك ُبت(.
فوالذية  عجلة  العجلة..  القفل  اخرتع  )1515م(،  عام  نحو  ويف   
تطلق  وهي  ال�شوان،  ت�شبه  الربيت  من  قطعة  على  تلف  احلواف  خ�شنة 
�شرارات يف �شحن �شغري يجل�س على قمة العجلة، ويكون ال�شحن ممتلًئا 

بالبارود وي�شله ثقب �شغري مع داخل ال�شبطانة.
 وهناك اأ�شكال عدة من قفل ال�شوان تطورت يف اأوروبا؛ كان اآخرها 
يعرف با�شم )�شنافان�س(. ويف نهاية القرن ال�شابع ع�شر مت حت�شني قفل 
ال�شوان فهو يطلق �شرارات مع حجر �شوان وفوالذ مثل البنادق االأوىل.. 
ا�شتعمل مع تغيري طفيف نحو عام )1840م(. ويف عام )1807م(  كما 
اخرتع "نظام" النقر، كان له اأنبوب معدين �شغري جموف، واأحد طرفيه 
اأو  املتفجرة،  للكب�شولة  االآخر كان معقًدا  بينما  ال�شبطانة،  ملولب داخل 
داخل  ناًرا  توم�س  )الزناد(  املطرقة  بوا�شطة  ت�شرب  فعندما  القذيفة؛ 

غرفة البارود.

كيف بداأت رحلة اأول رائد ف�صاء ومن هو؟

 فكرة ال�شفر عرب الكواكب هي فكرة قدمية جًدا، وخالل ال�)50( 
�شنة املا�شية اأ�شبحت املالحة الف�شائية احتمااًل عمليا. 
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 اقرتح الرائد الرو�شي ك.اأي. ت�شيولكوف�شكي ا�شتعمال ال�شورايخ 
تعمل  ال�شورايخ  الأن  نظًرا  )1903م(؛  عام  اأوائ��ل  يف  الف�شاء  الأبحاث 

بوا�شطة حمركات متفاعلة وال تعتمد على الو�شيط اجلوي املحيط بها. 
ال�شلبة  الدوا�شر  الأن  �شائلة؛  )دوافع(  اأي  دوا�شر،  ا  اأي�شً واقرتح   
�شعيفة جًدا وي�شعب ال�شيطرة عليها. ويف عام )1926م( اخرتع اأول نوع 
حديث ل�شاروخ بدا�شر �شائل اأر�شل اإىل الف�شاء بوا�شطة )ر.ه�.غودارد( 
 )V2( بال�شاروخ  توجت  �شاملة  اأبحاث  اأجريت  اأملانيا،  يف  اأمريكا.  يف 

بدا�شر �شائل، الذي ق�شف اإجنلرتا خالل احلرب العاملية الثانية.
رح��الت  م�شتقبل  لتطوير  اجل��دي  العمل  ا�شتمر  احل��رب  وبعد   
وقبل  املتحدة.  والواليات  ال�شوفيتي  االحت��اد  يف  مكان  كل  يف  ال�شواريخ 
كان  االأول،  املداري  اال�شطناعي  قمرهم  الإر�شال  االأمريكيون  ي�شتعد  اأن 

)�شبوتنيك I( قد اأطلق من االحتاد ال�شوفيتي.
اأول  باإطالق  العامل من جديد   ويف عام )1961م( فاجاأت رو�شيا 
رجل اإىل الف�شاء، وهو الرائد )يوري غاغارين( الذي اأكمل دورة االأر�س 

يف هبوط حر.

كيف بداأ بناء البيوت الأوىل ومتى؟

 بداأ االإن�شان االأول ببناء بيت، ماأوى له ولعائلته؛ فمنذ اآالف ال�شنني 
بنى النا�س اأنواع البيوت معتمدين على املناخ الذي عا�شوا فيه.. اأما مواد 
البناء فقد كانت قريبة ويف متناول اليد، على الرغم من املخاطر التي 

واجهتهم يف حياتهم.
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 وعند اخرتاع الفاأ�س احلجري منذ اآالف ال�شنني، بداأ اخل�شب يلعب 
بيوتا من  لنف�شه  االأول  االإن�شان  بنى  وهكذا   . املباين  بناء  مهًما يف  دوًرا 

اخل�شب.
 ويف الع�شور القدمية، وجد االأ�شخا�س الذين عا�شوا يف املناخات 
الدافئة اأن بيوًتا من االأع�شاب كانت �شهلة ال�شنع ومريحة للعي�س فيها.. 
وهكذا بنيت فوق كل اأرا�شي اإفريقيا الع�شبية احلارة الرطبة وعلى بع�س 
جزر جنوبي البا�شيفيكي، وكانت البيوت م�شنوعة من االأع�شاب، اأو اأوراق 

ال�شجر، اأو العرائ�س. 
 ومنذ اآالف ال�شنني وجد االأ�شخا�س الذين عا�شوا يف مناخات جافة 
حارة طريقة ل�شنع جدران جميلة لبيوتهم؛ فلقد األ�شقوا خليًطا لزًجا من 
ال�شل�شال اأو الطني على جدران البيت من االأغ�شان ال�شغرية املجدولة؛ 

فل�شقة الطني جتف وتق�شو يف ال�شم�س فتلت�شق على جدران البيت.
 يعتقد اأن امل�شريني القدماء كانوا من اأوائل من اكت�شفوا �شناعة 
القرميد، ويف بالد ما بني النهرين طورت ال�شعوب البدائية الحًقا طريقة 
يف  املقولب  القرمني  و�شعوا  فلقد  ال�شم�س؛  يف  املجفف  القرميد  ل�شنع 
يحرقون  كيف  القدماء  االأ�شوريون  اكت�شف  كما  ق��وة..  واآخ��ر  حامية  نار 

قرميدهم، وهذا القرميد عا�س اآالف ال�شنني.
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 من حياة ال�صحابيات 
- ر�صوان اهلل عنهن اأجمعني - 

قــن الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص ، واآمــــن بـــه، و�ــســرن على  الــ�ــســحــابــيــات هــن نــ�ــســاء �ــســدَّ
نهجه،فحملن لواء الإ�سالم بكل عزة، ورفعن راية التوحيد فوق كل ملة.

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

اأن  لــو  بيده  نف�سي  فــوالــذي  اأ�سحابي  ت�سبوا  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�ــســول اهلل  قــال   
اأحدكم اأنفق مثل اأحد ذهًبا ما اأدرك مد اأحدهم ول ن�سيفه«.

www.alukah.net
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ولكي يت�سنى لنا اللحاق بركبهن، والقتداء بنهجهن، كان لزاًما علينا 
اأن ن�سري على خطى �سريهن، فنقروؤها، ون�سمعها؛ ثم نطبقها واقًعا ملمو�ًسا 

يف حياتنا.
فواجٌب علينا التذكري بهن، والدعوة اإىل �سنتهن، وال�سرب على ذلك.

 ويف هذه الفقرة الق�سرية حتدثنا عن مناذج من ال�سحابيات - ر�سوان 
اهلل عليهن اأجمعني - .

 لذا.. اأود اأن األفت الأنظار اإىل العناية بهذه الفقرة يف الإذاعة املدر�سية، 
األ مير  املدر�سية  الإذاعــة  م�سرفة  فعلى  عنها؛  التغافل  وعــدم  بها،  والهتمام 
عليها اأ�سبوع اإذاعي دون ذكر �سيء من �سري اأولئك ال�سلف ال�سالح من ال�سحابة 

وال�سحابيات.
 كما اأود اأن اأدعو بقية املعلمات اإىل حماولة قراءة �سيء من �سري ال�سلف 
ال�سالح املذكورة - من هذا الكتاب اأو غريه - يف ح�س�ض الن�ساط، اأو غريها من 
احل�س�ض عند توافر اأي جمال لذلك، فهذا اأقل ما ميكن اأن نقدمه ل�سحابيات 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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عفراء بنت عبيد بن ثعلبة - ر�صي اهلل عنها 
 اأ�شلمت وبايعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ورزقها اهلل �شبعة بنني، كلهم �شهدوا 
معاًذا  له  فولدت  رفاعة  بن  احلارث  تزوجت  اأنها  وذلك  م�شلمني؛  بدًرا 
ومعوًذا، ثم طلقها فقدمت مكة فتزوجت بكري بن عبد ياليل، فولدت له 
فراجعها احلارث  املدينة  اإىل  ثم رجعت  وعامًرا،  وعاقاًل  واإيا�ًشا  خالًدا 
بن رفاعة فولدت له عوًفا، ف�شهدوا كلهم بدًرا م�شلمني، فا�شت�شهد معاذ 
ومعوذ وعاقل ببدر وخالد يوم الرجيع، وعامر يوم بئر معونة، واإيا�س يوم 

اليمامة، والبقية منهم لعوف.

اأم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث - ر�صي اهلل عنها 
 اأ�شلمت وبايعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

بن  اهلل  عبد  بنت  ورق��ة  اأم  عن  باالإ�شناد،  احل�شني  ابن  اأخربنا   
احلارث االأن�شارية، وكانت قد جمعت القراآن، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد اأمرها 

توؤم اأهل دارها، وكان لها موؤذن.
احل��ارث  ب��ن  ع��ب��داهلل  بنت  ورق��ة  اأم  اأم��ه��ا  ع��ن  وعنه عنه جدته   
قد  وكانت  ال�شهيدة،  ي�شميها  يزورها  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  وكان  االأن�شاري: 
ائ��ذن يل  له:  قالت  ب��دًرا  ملسو هيلع هللا ىلص حني غزا  ر�شول اهلل  وك��ان  القراآن  جمعت 
فاأخرج معك فاأداوى جرحاكم واأمر�س مر�شاكم؛ لعل اهلل -عز وجل- 
وكان  ال�شهادة،  لك  د  مهنّ وجل-  -عز  اهلل  اإن  قال:  ال�شهادة،  اإيل  يهدي 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأمرها اأن توؤم اأهل دارها، حتى غدا عليها جارية وغالم 
لها كانت قد دبرتهما فقتالها يف اإمارة عمر - ر�شي اهلل عنه-، فقيل: 
اإن اأم ورقة قد قتلها غالمها وجاريتها، فقال عمر: �شدق ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

كان يقول: انطلقوا بنا نزور ال�شهيدة - رحمها اهلل -.
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�صمية بنت خياط - ر�صي اهلل عنها 

 موالة اأبي حذيفة بن املغرية، وهي اأم عمار بن يا�شر، اأ�شلمت مبكة 
قدمًيا، وكانت ممن يعذب يف اهلل - عز وجل- لرتجع عن دينها فلم تفعل، 
فمر بها يوًما اأبو جهل فطعنها يف قلبها فماتت، وكانت عجوًزا كبرية؛ فهي 

اأول �شهيدة يف االإ�شالم - رحمها اهلل -. 
اأم  ا�شت�شهدت:  االإ�شالم  يف  كانت  �شهيدة  اأول  قال:  جماهد  عن   

عمار، طعنها اأبو جهل بحربة يف قلبها، وال�شالم. 

اأم �صليط الأن�صارية - ر�صي اهلل عنها 

اأبي  اأحًدا وخيرب وحنيًنا، قال ثعلبة بن  اأ�شلمت، وبايعت و�شهدت   
مالك: اإن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه- ق�شم مروًطا بني ن�شاء من 
ن�شاء اأهل املدينة فبقي منها مرط جيد، فقال له بع�س من ح�شر عنده: 
ملسو هيلع هللا ىلص التي عندك - يريدون  اهلل  ر�شول  ابنة  هذا  اأعط  املوؤمنني  اأمري  "يا 
اأم كلثوم - " فقال: "اأم �شليط اأحق بها، فاإنها ممن بايع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وكانت تزفر لنا القرب يوم اأحد" رواه البخاري. 

اأم املوؤمنني رملة اأم حبيبة - ر�صي اهلل عنها-

 اأم املوؤمنني رملة اأم حبيبة بنت اأبي �شفيان بن حرب - ر�شي اهلل 
عنها- ، هاجرت مع زوجها اإىل احلب�شة؛ هرًبا من �شياط زعماء قري�س 
التي اأدمت ظهور امل�شلمني قبل الهجرة للمدينة، تقطع رمال ال�شحراء 
وجلة البحر، وه�شاب احلب�شة، فت�شل مع امل�شلمني املهاجرين الفارين 
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بدينهم بلد االأمان، بجوار امللك العادل العابد املوؤمن، جنا�شي احلب�شة، 
وما كان ي�شام اأحد بجواره.

 ولكن الغربة مرة، مذاقها تعافه النف�س، واأم حبيبة بنت زعيم مكة 
تتفياأ كغريها من املهاجرين واملهاجرات هجري الغربة، وت�شرب كا�شات 
والوح�شة  والفاقة  الو�شاو�س  فرا�س  على  كغريها  تتلوى  مرتعة،  العلقم 

والبعد، وهي التي كانت تتمرغ يف اأح�شان اخلريات والرفاه والعزة.
 وت�شتيقظ ذات يوم، ليبلغها زوجها باأنه ارتد عن االإ�شالم وتن�شر 
قلبه،  على  وختم  ب�شريته،  عميت  فقد  االإ���ش��الم،  ظهور  قبل  ك��ان  كما 
بعد  واأخذ يعب من اخلمر حتى مات  الرجيم،  ال�شيطان  وان�شم حلزب 

مدة وجيزة كافًرا مرتًدا.
امللك  خادم  )ةاأبرهة(  بابها  طرقت  حتى  عدتها،  انتهت  اأن  وما   

النجا�شي، حتمل لها ب�شرى رغبة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الزواج منها. 
ملسو هيلع هللا ىلص، تتفياأ  اأم حبيبة املجاهدة ال�شابرة لبيت ر�شول اهلل   وتن�شم 
تتنعم  النبيني،  وخامت  املر�شلني،  اأ�شرف  بيت  يف  وال�شوؤدد  العزة  ظالل 

بروؤياه، وت�شتن�شق عبق دوحته العطرة. 
عهد  وجتديد  لتمديد  املدينة  حرب  بن  �شفيان  اأبو  و�شل  وعندما   
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  فرا�س  على  ليجل�س  وهوى  ابنته،  بيت  دخل  احلديبية، 
هذا  عن  بي  اأرغبت  اأدري  ما  بنية،  "يا  لها:  فيقول  وتطويه،  فت�ش��حبه 
"بل فرا�س ر�شول اهلل  اأم رغب�ت به عني"؟، فردت عليه قائلة:  الف�ر�س 
ملسو هيلع هللا ىلص، واأنت رجل م�شرك جن�س، وال اأحب اأن جتل�س عليه: قال: واهلل لقد 

اأ�شابك يا بنية بعدي �شر". 
الواهية،  الروابط  �شحبت  والدها،  حتت  من  الفرا�س  وب�شحبها   
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اإىل م�شتوى الفكر امل�شتنري، فكر  والعواطف املرجتلة، وارتقت باالإن�شان 
املبادئ ال�شامية، فال �شرف اإال بالتقوى، وال مكرم اإال َمن اأكرمه اهلل، وال 

عزيز اإال َمن اأعزه اهلل. 
 كانت وفاتها - ر�شي اهلل عنها- يف عهد خالفة اأخيها معاوية بن 
اأبي �شفيان، ودفنت يف املدينة املنورة. م�شندها يف احلديث )65( حديًثا، 

واتفق لها البخاري وم�شلم على حديثني، وتفرد م�شلم بحديثني.

اأم املوؤمنني جويرية بنت احلارث - ر�صي اهلل عنها-
 قال لها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عندما �شاألته املعونة: »فهل لك يف خري من 

ذلك؟«.
 قالت: وما هو يا ر�شول اهلل؟ 

 قال: »اأق�شي عنك كتابك واأتزوجك؟«.
 قالت: نعم، يا ر�شول اهلل. 

 قال ملسو هيلع هللا ىلص: »قد فعلت« رواه الن�شائي.
 فرح قومها مبا حدث، فالنت قلوبهم، ودخلوا يف دين اهلل، فكانت 

بركة عليهم يف الدنيا واالآخرة. 
 روي عنها �شبعة اأحاديث: منها عند البخاري حديث، وعند م�شلم 

حديثان. 
يوم اجلمعة وهي  ملسو هيلع هللا ىلص دخل عليها  اأن ر�شول اهلل   ومما روي عنها 

�شائمة فقال لها: »اأ�شمت اأم�س؟«.
 قالت: ال. 

 قال: »اأفرتيدين ال�شوم غًدا؟«.
 قالت: ال. 



1457

حديقة الفقرات الثقافية

 قال: »فاأفطري اإًذا« رواه البخاري.
خالفة  يف  وتوفيت  الع�شرين،  �شن  يف  وهي  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  تزوجت   

معاوية بن اأبي �شفيان يف املدينة املنورة. 

اأم املوؤمنني �صفية بنت حيي بن اأخطب - ر�صي اهلل عنها 

 والدها حيي بن اأخطب، عرف عنه املكر والغدر واحل�شد لالإ�شالم 
ولر�شوله الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص، روي عنها هذه الروؤيا، وذلك اأنها "راأت قمًرا وقع 
يف حجرها، فقال لها زوجها كنانة: ما هذا اإال اأنك متنني ملك احلجاز 
حممًدا، ولطم وجهها لطمة خ�شر عينها منها، فاأتي بها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وبها اأثر منه، ف�شاألها ملسو هيلع هللا ىلص ما هو، فاأخربته هذا اخلرب.
 ويف ذات يوم دخل عليها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فوجدها تبكي، فقال لها: 
ما يبكيك؟ قالت: "بلغني اأن عائ�شة وحف�شة تناالن مني وتقوالن: نحن 
خري من �شفية، نحن بنات عم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأزواجه".، فقال لها ر�شول 
مو�شى  وعمي  هارون  واأبي  مني  تكن خرًيا  كيف  لهن  قلت  »اأال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 

وزوجي حممد« رواه الرتمذي.
اإ�شالمها   وكانت - ر�شي اهلل عنها- حليمة عاقلة فا�شلة، ح�شن 
وذلك  ووفائها؛  ب�شدقها  ملسو هيلع هللا ىلص  لها  �شهد  وقد  �شائبة،  اأية  دينها  ي�شب  ومل 
عندما راأته ملسو هيلع هللا ىلص يتاأمل من املر�س فقالت: "اأما واهلل يا نبي اهلل لوددت اأن 
الذي بك بي" فغمزتها اأزواج النبي احل�شور، فقال ملسو هيلع هللا ىلص لهن: »واهلل اإنها 
اأحاديث، منها واحد متفق عليه  لها من احلديث ع�شرة  ورد  ل�شادقة«، 

وتوفيت يف خالفة معاوية ودفنت يف املدينة. 
اأو�شت  اليهود، كما   وكانت - ر�شي اهلل عنها- ت�شل رحمها من 
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البن اأختها ببع�س املال وهو ال يزال على دينه اليهودي؛ وذلك الأن الو�شية 
جتوز لغري امل�شلم، اأما االإرث فال يجوز.

اأم املوؤمنني ميمونة بن احلارث الهللية - ر�صي اهلل عنها-

 بعد �شلح احلديبية، اأراد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن يطمئن قري�ًشا، فيعمل 
لهم طعاًما مبنا�شبة زواجه من ميمونة بنت احلارث، وهي من بيوتات مكة 
ملسو هيلع هللا ىلص ينظر لهذه اختيار حياة العزوبية  املعروفة املوقرة، وكان ر�شول اهلل 

واالنقطاع للعبادة.
اأن  اأبت  قري�ًشا  ولكن  الثالثة،  االأي��ام  ملسو هيلع هللا ىلص متديد  ر�شول اهلل   طلب 
ت�شمح له بالبقاء، لهذا، ا�شطحب عرو�شه حتى و�شل مكاًنا قرب التنعيم، 

خارج اأر�س احلرم، ي�شمى �شرف، فتزوج هناك. 
 كانت ر�شي اهلل عنها، مثال العابدة الطائعة ال�شائمة ال�شاجدة، 
فقد وقفت نف�شها على العبادة وعمل اخلري، كما كانت من اأحر�س النا�س 
فا�شلة  كمربية  قدمته  ما  مع  احل�شاب،  يوم  قبل  نف�شها  حما�شبة  على 

الأبناء اأختها اأم الف�شل. 
 وكانت - ر�شي اهلل عنها- ، من اأحر�س النا�س على �شلة الرحم، 
والعطف على ال�شعفاء والفقراء واملعوزين، فتم�شح دموع من وقع منهم 

يف �شباك الياأ�س والقنوط والبالء.
البخاري  لها  وان��ف��رد  ال�شحيحني،  يف  اأح��ادي��ث  �شبعة  لها  روي   

بحديث، وم�شلم بخم�شة، وجميع ما روت ثالثة ع�شر حديًثا. 
 توفيت - رحمها اهلل - يف خالفة يزيد بن معاوية ولها ثمانون �شنة. 
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اأم عمارة ن�صيبة بنت كعب - ر�صي اهلل عنها-

 جرحت يف معركة اأحد ثالثة ع�شر جرًحا، وعندما اأ�شاع ابن حميئة 
- لعنه اهلل - اأنه قتل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، كانت على راأ�س الثابتني املدافعني عن 

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.
 ويرى الر�شول الكرمي رجاًل فاًرا ومعه تر�س، فيطلب منه اأن يعطيه 
الأم عمارة - ر�شي اهلل عنها- لتحمي نف�شها من النبال التي كانت كاملطر 

املنهمر عليها، فاأخذته وترت�شت به.
وقاتل،  انه�س  له:  وتقول  جراحه  فت�شمد  عبداهلل،  ابنها  وُيجرح   

في�شمعها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيقول: »من يطيق ما تطيقني يا اأم عمارة«.
�شارب  »ه��ذا  لها:  فيقول  ابنها  ج��رح  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  وي��رى   
ابنك«، فت�شرب جواده فيهوى على االأر�س، فتقتله مبعاونة ابنها، في�شر 

ر�شول اهلل – ملسو هيلع هللا ىلص - ويقول: »ا�شتقدت يا اأم عمارة«.
 �شاركت يف مبايعة ر�شول اهلل الكرمي حتت ال�شجرة "بيعة الر�شوان"، 
كما ا�شرتكت يف غزوة خبري وفتح مكة ومعركة حنني، وحاربت من ارتد 
"حبيب" بر�شالة  اأبنائها ال�شجعان، وير�شل ابنها  عن دين اهلل ب�شحبة 
اإىل "م�شيلمة الكذاب" فيقطعه م�شيلمة قطعة قطعة وهو على قيد احلياة، 
وت�شرب على هذا البالء، وا�شرتكت مع ابنها عبداهلل يف معركة اليمامة 

امل�شهورة، ويقتل ابنها عبداهلل "م�شيلمة الكذاب" وياأخذ بثاأر اأخيه.
 جرحت - ر�شي اهلل عنها- ، ب�شعة ع�شر جرًحا، ويبرت �شاعدها، 

وهي �شابرة ثابتة ثبات راية التوحيد، راية االإ�شالم.
 قال ر�شول ملسو هيلع هللا ىلص فيها واأهل بيتها: »اللهم اجعلهم رفقائي يف اجلنة« 

فهتفت: »ما اأبايل ما اأ�شابني من الدنيا«.
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�شطروا  الذين  ال�شابرين  املجاهدين  االأبطال  اأم  عمارة  اأم  هذه   
بثباتهم ومواقفهم تاريخ االإ�شالم بحروف من نور.

 ومما يروى عنها من اأحاديث قالت: »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تو�شاأ باإناء فيه 
ماء قدر ثلثي املد«، رواه الن�شائي.

اأم اأمين بركة بنت ثعلبة "اأم الظباء" - ر�صي اهلل عنها-
 حا�شنة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، وقد اأعتقها عندما تزوج خديجة بنت خويلد 

- ر�شي اهلل عنها-، وهي اأم اأ�شامة بن زيد ال�شحابي اجلليل.
اآمنت مع الرعيل  اأهل قري�س؛ الأنها  اأم اأمين مرارة تع�شف   ذاقت 
االأول، ف�شاركت اأمة االإ�شالم هموم تلك االأيام الع�شيبة كما ذاقت حالوة 
انت�شار دين اهلل يف االأر�س، وذاقت مرارة فراق ابنها اأمين الذي ق�شى 
�شهيًدا يف ريعان �شبابه يف فتح خيرب، ف�شربت وكانت مثال ال�شرب، وقد 

�شاركت يف هذا الفتح املبني.
 وت�شارك امل�شلمني ال�شراء وال�شراء، فتخو�س املعارك، ويف و�شط 

النقع ودوامة الزوبعة، ال يروعها ملعان ال�شيوف وال �شبا الرماح.
 حتمل املاء لت�شقي املحاربني وت�شمد جراح اجلرحى، وذاقت املر 
يف هجرتها، - ر�شي اهلل عنها- تقطع �شحراء تهامة ورمالها امللتهبة، 

وتعط�س ولي�س لديها ماء، وكادت تلفظ اأنفا�شها لوال رحمة اهلل بها.
 كان يقول لها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا اأمة« واإذا نظر اإليها يقول: »هذه 

بقية اأهل بيتي«.

اأم الف�صل لبابة بنت احلارث الهللية - ر�صي اهلل عنها-

 اأخت اأم املوؤمنني ميمونة - ر�شي اهلل عنها- وثاين امراأة يف الدخول 
اإىل االإ�شالم بعد خديجة بنت خويلد - ر�شي اهلل عنها-.
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وحكمة  وقوة  مال  من  اأوتيت  ما  بكل  وامل�شلمات  امل�شلمني  واآ�شت   
االأذى كغريها من  نالت من  وقد  الدعوة،  ال�شعبة فجر  االأيام  اأثناء  يف 
ا�شتهرت  وق��د  �شابرة،  اجل��اأ���س  رابطة  وكانت  امل��ج��اه��دات،  املوؤمنات 
ال�شر،  ال�شيا�شة وكتمان  العقيدة، وح�شن  والثبات على  الراأي،  بح�شافة 
مل  الذين  امل�شت�شعفني  املكرمة،  مكة  يف  امل�شلمني  م�شاعدة  يف  �شاركت 

ي�شتطيعوا الهجرة لظروف اأحاطت بهم. 
اأبنائهم  مع  هاجرت  الكفار،  على  امل�شلمات  حترمي  �شدور  وبعد   
لتن�شم حلزب اهلل، ويتتلمذ اأبناوؤها على يد منبع النور ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ويكون ابنها عبداهلل بن العبا�س بوابة العلم يف ع�شره، يح�شر جمال�س 

العلم والفقه، ويالزم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
لتدخل  ابنها قثم؛  �شبط ر�شول اهلل احل�شني بن علي مع  وتر�شع   

الربكة لثديها، بربكة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جد احل�شني. 
 وكان يقال الأم الف�شل واأخواتها الثالث: االأخوات املوؤمنات، ذكر 
لها يف م�شند بقي بن خملد ثالثون حديًثا، واتفق بخاري وم�شلم لها على 
حديث واحد، واآخر عن البخاري، وثالث عن م�شلم - ر�شي اهلل عنها-. 

اأ�صماء بنت عمي�ص زوج جعفر الطيار - ر�صي اهلل عنها-

 حني بلغ ال�شلف القر�شي الذروة، كانوا يربطون امل�شلمني بجذوع 
على  املحماة  احلجارة  وي�شعون  بال�شياط،  جلودهم  وي�شلخون  ال�شجر، 
بطونهم يف هجر تهامة �شحى، هاجرت اأ�شماء بنت عمي�س اإىل احلب�شة 
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مع من هاجر من امل�شلمني، فعانت فراق االأهل والع�شرية واالأحبة، والعي�س 
بني اأقوام غرباء يف اأخالقهم وعاداتهم وحياتهم ودينهم. 

اإىل املدينة، يعني زوجها - ر�شي اهلل عنه-، قائًدا   وبعد عودتها 
ثانًيا جلي�س موؤتة، فيقتل جعفر �شهيًدا.

 تزوجت اأ�شماء من اأبي بكر ال�شديق - ر�شي اهلل عنه- بعد موت 
زوجه اأم رومان، وت�شري مع القوم يف حجة الوداع، وبعد م�شرية يوم من 
املدينة و�شعت ولدها حممد بن اأبي بكر، ورغم ما هي فيه، فقد ا�شتمرت 

يف ال�شري مع ركب احلج. 
 وبعد حجة الوداع تويف ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتوىل اخلالفة زوجها اأبو 
بكر - ر�شي اهلل عنه- ، وثارت حروب الردة، ف�شربت مع زوجها �شرًبا 

فاق الو�شف. 
 تويف اأبو بكر ال�شديق، فقامت بناًء على و�شيته بتغ�شيله وتكفينه، 
وتتزوج بعده على بن طالب - ر�شي اهلل عنه- ، وتقف معه يف حمنته، 
عابدة  جماهدة،  �شابرة  ومت��وت  وحتت�شب،  ت�شرب  م�شالها،  ولزمت 

و�شاجدة.
 وقيل اإنها روت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �شتني حديًثا.

�صلمى بنت عمي�ص - ر�صي اهلل عنها-

 زوج حمزة بن عبد املطلب، اأ�شلمت قبل اأن ي�شلم، وتلجاأ �شلمى اإىل 
اإذا دعاه، لرب العاملني، في�شتجيب  الدعاء، ملن ي�شتجيب دعوة امل�شطر 

اهلل دعاءها، فلنينّ قلب حمزة، وينقلب م�شلًما موؤمًنا ثابت االإميان. 
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امل�شلمني املهاجرين اجلوع والفاقة  اإىل املدينة و�شاركت   هاجرت 
واالأيام القا�شية. 

 وا�شت�شهد زوجها حمزة يف معركة اأحد، فتحت�شب، وت�شرب، وحتتمل 
تلك امل�شيبة الثقيلة يف اأعز ما عندها، واأغلى �شند لها، ورجل بيتها. 

 ويخطبها بطل من اأبطال امل�شلمني، اإنه �شداد بن الهاد الليثي من 
كبار ال�شحابة، وتنجب منه عبداهلل بن �شداد - ر�شي اهلل عنهم جميًعا. 

حليمة ال�صعدية - ر�صي اهلل عنها-

 هي حليمة بنت اأبي ذويب عبداهلل ال�شعدية، مر�شع من مر�شعات 
عليها  فدر  ر�شاعته،  اأكملت  حتى  اأر�شعته  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اأر�شعت  العرب، 
عملها هذا كثرًيا من اخلريات والربكات، وكان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يحرتمها. 
الطائف  "ماء بني  باجلعرانة  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  "اإن  اأبو طفيل:  قال   
ومكة، وهي اأقرب اإىل مكة"، يق�شم حلًما، واأنا يومئذ غالم، اأقبلت امراأة 
رداءه فجل�شت عليه، فقلت: من  ب�شط  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  فلما دنت من  بدوية، 

هذه؟ 
 قالوا: "اأمه التي اأر�شعته". 

 روت حليمة ال�شعدية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنها عبداهلل بن جعفر.

حف�صة بنت �صريين - ر�صي اهللَّ عنها-

 كان ِذْكُر املوت ال يفارقها، فهي تعلم اأن الدنيا اأيام معدودة، فاإذا 
ذهب يوم فقد ذهب بع�شها؛ لذا كانت تتوقع املوت يف كل حلظة، حتى 

www.alukah.net



1464

حديقة الفقرات الثقافية

رِوي اأنها كانت حتتفظ بكفن دائم لها هو جزء من مالب�شها، فاإذا حجت 
لب�شْته  االأخرية من رم�شان  الع�شرة  االأيام  واإذا جاءت  لب�شته،  واأحرمت 

تقيم فيه.
ثة الزاهدة، التي اأم�شت �شبابها  ة بنت �شريين، املحدِّ  اإنها َحْف�شَ
يف عبادة وتقوى، وكانت تقول: يا مع�شر ال�شباب! خذوا من اأنف�شكم واأنتم 

�شباب، فاإين راأيت العمل يف ال�شباب.
 َقَراأَِت القراآن الكرمي، وتدبرْت معانيه وعمرها اثنتا ع�شرة �شنة، 
القراآن  من  �شيء  عليه  ا�شت�شَكل  اإذا  �شريين"  بن  "حممد  اأخوها  وكان 

الكرمي قال: اذهبوا اإىل حف�شة، وا�شاألوها كيف تقراأ؟ 
اهللَّ  طاعة  على  اجلميل  وال�شرب  بالزهد،  حف�شة  وا�شتهرت   
ت�شلي  م�شجدها  تدخل  القيام،  ال�شيام، طويلة  كثرية  وكانت  وعبادته، 
فيه، وتتعبد بقراءة القراآن، وال تخرج من بيتها اإال حلاجة اأو ملقابلة من 

ياأتون لي�شتفتوها، ويتعلموا منها.
اإخوة  �شتة  لها  وك��ان  علم،  بيت  يف  ن�شاأت  جليلة،  ة  حمدثِّ وكانت   

غريها، كلهم يقروؤون القراآن، وي�شتغلون باحلديث.
 وكانت حف�شة حتب العلم، وتبذل يف �شبيله كل غاٍل ونفي�س؛ الأنها 
َتْعَلم اأن العلماء ورثة االأنبياء، كما ُعِرفْت حف�شة ب�شدة مت�شكها بتعاليم 
االإ�شالم احلقة، وطاعتها هللَّ ولر�شوله؛ فقد ُروي اأن �شفيان بن عيينة بن 
اجللباب  جعلِت  وقد  �شريين،  بنت  حف�شة  على  ندخل  كنا  قال:  عا�شم 
، قال اهللَّ تعاىل:  هكذا وتنقبت به )اأي: لب�شته(، فنقول لها: رحمك اهللَّ

زب ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ   ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 



1465

حديقة الفقرات الثقافية

ڇ  ڇ  چ   چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڇ رب )النور(.

 فتقول: هو اإثبات اجللباب.
 ولها باع كبري يف رواية احلديث النبوي، فقد َرَوْت عن اأخيها يحيى 

وعن غريه، وروى عنها الكثري.
 وُتُوفيت "حف�شة" - ر�شي اهللَّ عنها - يف العام الثاين والت�شعني 

من الهجرة، وقيل: احلادي بعد املائة، وقد بلغت من العمر )70( عاًما.

خولة بنت الأزور - ر�صي اهلل عنها-

 �شحابية جليلة و�شاعرة متميزة، من ربات ال�شجاعة والفرو�شية، 
ال�شهام و�شرب احل�شام،  ورمي  الرماح  ن�شاء ع�شرها يف حمل  واأ�شجع 

وهي اأخت ال�شحابي اجلليل �شرار بن االأزور. 
 تربت يف البادية العربية مع اأبناء قبيلتها بني اأ�شد، والزمت اأخاها 
�شراًرا وكانت حتبه حًبا عظيًما، ودخلت االإ�شالم معه، وكانوا مع الكتائب 

املتقدمة للجهاد يف �شبيل اهلل واإعالء كلمتي احلق والدين.
 �شاركت خولة يف معركة اأنطاكية وكان الن�شر للم�شلمني، ويف فتح 
م�شر، ويف معركة اأجنادين عندما التحم امل�شلمون بقيادة القائد البطل 
رت  فتنكنّ احل��رب،  يف  اأخوها  واأُ�شر  عنه-  اهلل  ر�شي   - الوليد  بن  خالد 
خولة يف زي فار�س، وامتطت جوادها و�شالحها واخرتقت �شفوف العدو 
وقتلت منهم عدًدا كبرًيا، وكان امل�شلمون ينظرون اإليها باإعجاب �شديد، 
معتقدين اأنها رجل، حتى خرجت من املعركة ورحمها يقطر دًما، فالتفوا 
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حولها، وملا عرفوا اأنها فتاة ا�شتعلت حما�شتهم وتقدموا يف �شجاعة فائقة؛ 
وا اأ�شر اأخيها.  حتى فكنّ

 و�شاركت - ر�شي اهلل عنها- يف معركة )مرج دابق( عندما اأُ�شر 
�شديًدا  حزًنا  عليه  فحزنت  ال��روم،  يد  يف  الثانية  للمرة  �شرار  اأخوها 
فيها  انت�شر  الوطي�س  حامية  معركة  ودارت  اأ�شره،  فك  على  و�شممت 
اهلل  ن�شر  بعد  اأخته  اإىل  �شرار  فعاد  االأ�شرى،  �شراح  واأطلقوا  امل�شلمون 

ته.  ومننّ
خولة  اأُ�شرت  حم�س(  مدينة  من  )القريبة  �شحورا  موقعة  ويف   
نار احلمية يف  فاأخذت تثري نخوتهن، وت�شرم  الن�شاء،  مع جمموعة من 
خولة  وهجمت  واحدة،  �شيحة  و�شحن  اخليام،  اأعمدة  فاأخذن  قلوبهن، 
وهجمت الن�شاء من ورائها، وقاتلن قتال امل�شتيئ�س امل�شتميت؛ حتى ُحررن 

من اأيدي الروم. 
والت�شحية  للفداء  وحبها  اإميانها  على  عنها-  اهلل  ر�شي   - ظلْت   
والدفاع عن دين اهلل تعاىل، ورفع لواء االإ�شالم حتى ُتوفيت اأواخر خالفة 
عثمان بن عفان - ر�شي اهلل عنه- �شنة )35ه�(، بعد اأن �شهدت الكثري 

من امل�شاهد واالأحداث، واأبلت بالًء ح�شًنا.
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حجـابي رمز عـفـايف

ي�سكل احلجاب رمز عفة وطهارة، ترتديه الفتاة امل�سلمة، وحتر�ض عليه 
اأ�سد احلر�ض.

وقد نالته �سهام احلاقدين على عفة الفتاة امل�سلمة، ورموه بتهٍم باطلة؛ 
حقًدا وح�سًدا من عند اأنف�سهم.

اأطيب  فتعطي  باحلجر  ترمى  عالية،  كالنخلة  الإ�ــســالم  فتيات  اأن  اإل 
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الثمر.
ن�سائح  على  حتتوي  التي  الــفــقــرة،  بهذه  امل�ساهمة  اأحببنا  هنا  ونحن 

وكلمات، وتوجيهات وق�سائد عن ف�سل واأهمية احلجاب لكل فتاة.

 



1469

حديقة الفقرات الثقافية

اإىل ذات اخلمار املوؤمنة

ت����ه����اب����ي  ال  خ���������م���������ارك  ��������ش�������وين 
وت������������دث������������ري ع�����������ف ال������ث������ي������اب 

ال�����ه�����دى  درب  ع�����ل�����ى  وام�������������ش������ي 
وا�����ش����ت����ل����ه����م����ي ن�����ه�����ج ال����ك����ت����اب 

اأن���������ق���������ى م���������ن امل���������������اء ال����ط����ه����و 
ع��������ذاب  م����������زن  م��������ن  ي���������ش����ي����ل  ر 

و����ش���الح���ك ال���ت���ق���وى ال���ب�������ش���رية ت��ل���
���������������ت����ق����ي ب�����������������روؤى ال�����������ش�����ب�����اب 

ل����ي����ق����وم ع���������ش����ر زاه����������ر ب���ال���ط���ه��������
������������������������ر خم���������������ش�������ر االإه�������������������اب 

اأخ��������ت��������اه اأن�����������ت ج����ن����اح����ن����ا ال����ث����ا
ال���������ش����ح����اب  يف  ي�����ح�����ل�����ق  ن�����������������ي 

امل�����ن�����ى  اجل���������ي���������ل  يف  وي��������������������رود 
ال�������رواب�������ي  يف  وي�������زه�������ر  ي����ن����م����و 

اأخ�������������وات�������������ك ال����������الت����������ي ب�����ع�����دن 
اإي��������������اب  اإىل  م�������������ش������ريه������ن 

ف����ت����ح����دث����ي ب������ال������رف������ق وال����ت����ح����ن����ا 
ب��������ال��������ع��������ت��������اب  زي����������������������ن  ن 
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ف����ح����دي����ث����ك ال�������ع�������ذب ال�������ش���ف���ي���ف 
ي���������ش����ي����ل ك�����ال�����������ش�����ه�����د امل�����������ذاب 

رب�����ك  ل�������دي�������ن  غ���������ش����ب����ت  واإذا 
ك�������ن�������ت ك������ال������ل������ي������ث امل�������������ش������اب 

ب��������ن��������ت��������اه اأن�������������������ت رج������������اوؤن������������ا 
ال�������ش���ب���اب���ي  ال����ع���������ش����ر  ظ���ل���م���ة  يف 

ف�������������ت�������������دث�������������ري وت���������زم���������ل���������ي 
ب���������ال���������زي ي�������������ش������رف احل������ج������اب 

ب���ي������������ ع������ق������ر  يف  ت�����ق�����ب�����ع�����ي  ال 
ارت�����ي�����اب  دون  وان����ه���������ش����ي  ������������ت���ك 
وحت���������دث���������ي ب�����������������روؤى ال����ع����ق����ي���������������

حت����اب����ي  ال  واحل�����ق�����ي�����ق�����ة  ������������������دة 
ف������ال�������������ش������ائ������ع������ون ت�����������ش�����رذم�����وا 

ب���������ني امل�����������وائ�����������د وال���������������ش�������راب 
وامل���������ف�������������������ش���������دون ي�������������ش������وءه������م 

ال����ع����ب����اب  و�������ش������ط  مت������خ������ري  اأن 
ب�������ش���ف���ي���ن���ة االإمي������������������ان، ف���اق���ت������������

ت����ه����اب����ي  ال  امل������ن������ي������ة  ������������ح�����م�����ي 
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دم��������ي��������ة  ت��������ظ��������ل��������ي  ال  ك���������������ي 
ي�����ل�����ه�����و ب������ه������ا ج������ي������ل اخل�����������راب 

وح�����������������ش��������ارة ال���������غ���������رب احل�����ق�����و
ال�����������ش�����راب  اأف������������ق  يف  ت������ل������وح  د 

ي�����اأب�����ى  ف�����ال�����ظ�����ب�����ي  ت�����خ�����دع�����ي  ال 
ال��������ذئ��������اب  م����������ع  ي��������ك��������ون  اأن 

ت�������ل�������ك ال���������ت���������ي �������ش������ل������ت وم�������ز 
ق�����������ت احل�����������ي�����������اء ب�������ك�������ل ن�������اب 

ه���م������������  االأم  اأن��������������ت  اأخ����������ت����������اه 
اخل����ط����اب  يف  اأب�����ل�����غ  االأم  ����������������س 

ت�������رع�������ى ال��������ع��������واط��������ف وال�����ع�����ق�����و
ال�����������ش�����واب  ن�����ه�����ج  وت������رت������ق������ي  ل 

اأخ��������ت��������اه اأن�����������ت االأخ�������������ت ي�������ش������������
������������ري ن������وره������ا م����ث����ل ال�������ش���ه���اب

م��������������الأ ال�������ف���������������ش�������اء �������ش������ي������اءه 
ال���������ش����ع����اب  ك��������ل  يف  وان������������������داح 

اأخ��������������ت��������������اه اأن��������������������ت ال������ب������ن������ت 
اأح�����م�����ل�����ه�����ا م�����ك�����رم�����ة االإه������������اب 
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اأخ��������ت��������اه اأن������������ت ح����ل����ي����ل����ة ت�������ش������������
������������������ت�����ل م�������ن�������ي ك����������ل م����������ا ب����ي 

مم���������ا ي������ع������ذب������ن������ي وي������ث������ق������ل ك���ا 
ه���������ل���������ي م��������������ن ال���������������ش�������ع�������اب 

اأخ�������������ت�������������اه اأن�������������������ت ق�������راب�������ن�������ا 
وال�����������ش�����ي�����ف ي������زه������و ب�����ال�����ق�����راب 

املحت�صمة .. عزة يف زمن النبهار

يقينها  وقوة  ثقة خطاها  نراها فنعجب من  والتقدير  الفخر  بكل   
والدنيا  االأجواء من حولها ملبدة غائمة وعا�شفة وهادرة،  يف م�شعاها، 
غ�شبها  جام  ت�شب  فوق  من  القنوات  وتتزين،  وتتفنن  تتلون  حولها  من 
على عفتها وطهرها، وال�شحافة تبتز كل ما يوؤدي اإىل طريقها، وال�شاذون 
من املفكرين واملفكرات يتميز بهم الغيظ كلما راأوا جلبابها االأ�شود الذي 

يخفي جبني العزة االأ�شعد.. فيا لها من واثقة، وما اأعظمها من كيان!
نياط  قطعت  وال�شرت،  احل�شمة  بنور  الغدر  وجوه  تفلق  التي  اإنها   
اقرتبت  كلما  التي  اللقيطة  ال�شاقطة  االأرواح  واأزهقت  املري�شة،  القلوب 
ونور يتخفى حتت جلباب من  نار  ب�شواظ من  الكيان احرتقت  من ذلك 

حفظت اهلل فحفظها، ورعت دينه فرعاها.
 حني ع�شفت ببع�س الن�شاء العوا�شف بقيت هذه ال�شاخمة �شيدة 
عبايات  من  تراه  ما  فمع  الرتاجع،  اأو  الت�شع�شع  تعرف  ال  التي  املوقف 
اإال  وان�شالخ،  وانحالل ومتيع  تف�شخ  تراه من  ما  ومع  اأو غربية،  فرن�شية 
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اأنها بقيت ترى كل ذلك بعني واحدة ال تتغري وال تتلون لديها املعايري وال 
امللونون  نه  لونّ مهما  انحراًفا،  اإليها  بالن�شبة  االنحراف  ظل  فلقد  القيم؛ 
نه املح�شنون، وبقيت الف�شيلة بالن�شبة اإليها وبقي احل�شن بالن�شبة  وح�شنّ
اإليها  بالن�شبة  الدين ب�شلة؛ فاحلجاب  تعاليم  اإىل  اإليها هو كل ما ميت 
�شرف ال ت�شاوم عليه وال تناور اأو تداور حوله، واالختالط �شر ومقت واإن 
لغري حاجة  اإليها  بالن�شبة  البيت  واخلروج من  ومدنية،  تقدم  قالوا عنه 

جملبة لغ�شب الرب ومقت اخللق.
 قالوا لها: اأنت امراأة رجعية جاهلية من الع�شور احلجرية؛ فردت 
اإن كان ديني جاهلية، فقالوا لها: ولكننا يف االألفية  بلغة الواثق: مرحًبا 
الثانية واالأمم تتطور واالأحوال تتغري؛ فردت بكل �شرامة: ولكن اهلل بعث 
حممدا ملسو هيلع هللا ىلص بالهدى ودين احلق، ودينه ودعوته باقيان اإىل قيام ال�شاعة، 
اإىل  بل هي خالدة  بزمن معني،  لي�شت حمددة  الدين  تعاليم  و�شالحية 
قيام ال�شاعة زب ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ رب، قالوا لها: لكن ما زلت 
كيف  الفتيات  من  �شنك  اأت��راب  اإىل  تنظرين  اأال  �شابة..  واأن��ت  �شغرية 
فاألقمتهم  ال�شبا..  �شنوات  ت�شيعي  فال  حتجنب  كربن  واإذا  ي�شتمتعن 
حجرا بقولها: اإنني بفعلي هذا وبا�شتقامتي هذه اأكرب واأكرب واأكرب قدًرا 

ة والعزم. ومكانة وقيمة، واإن كنت �شغرية ال�شن فاإنني كبرية الهمنّ
ة هذه املحت�شمة �شوبوا نحوها �شهام   وحني فت عزمهم وراأوا همنّ
وهي  الراأ�س،  على  امل�شلطة  اخليام  وذات  الكفن  ذات  فهي  اال�شتهزاء؛ 
عقد  عن  �س  تنفنّ اأن  بتدينها  تريد  التي  املعقدة  وهي  واملقهورة،  املكبوتة 
نف�شية دفينة، وهي املخدوعة بوهم احل�شمة، وهي �شحية ت�شلط الرجل، 
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وهي دليل التزمت والتطرف واالإرهاب، وهي وهي وهي.. يف كم هائل من 
عبارات الذم واالحتقار، ومع ذلك تلتفت اإليهم بل�شان حالها، وقالت: اإن 

النا�س ال يرمون اإال ال�شجر املثمر، والقافلة ت�شري والكالب تنبح.
 اإنها فتاة االإ�شالم وحامية عرين العفة والطهر وحم�شن االأ�شود، 
املراأة املحت�شمة التي اجتمع كل اأهل الكيد يتاآمرون عليها.. فماذا فعلوا 
بها؟ لقد زادوها مت�شًكا وعزة؛ فخرجت تباهي الدنيا مبا هي عليه، وتقول 
اد ال�شهوة،  لهم يف عزة املوؤمنة: اإنني فوق مطامعكم يا جتار الرقيق وُعبنّ
اأنقلب  اأن  باهلل  واأع��وذ  رب��ي،  األب�شنيه  لبا�ًشا  اأن��زع  اأن  باهلل  اأع��وذ  اإنني 
على عقبي كالذي ا�شتهوته ال�شياطني يف االأر�س حريان، هل تريدون يا 
اأرباب الفجور اأن اأعود اإىل امل�شتنقع الذي اأخرج االإ�شالم املراأة منه؟ هل 
تريدونني ك�"مارلني مونرو" و"كري�شتينا اأونا�شي�س" ونادالت الليل وبنات 

الهوى؟
وال  للعلمانية،  دمية  اأك��ون  فلن  خ�شئتم،  جميًعا:  لكم  اأق��ول  اإنني   
لن  والنجا�شة،  النخا�شة  �شوق  يف  مملوكة  وال  احلداثية،  يد  يف  ب�شاعة 
عتبات  على  كرامتي  وتذبحوا  بي،  لتختلطوا  منتدياتكم  يف  اإليكم  اأخرج 
م�شارح املدنية الزائفة واحل�شارة الزائغة؛ فبيتي عريني، وزوجي خديني 
وحاميني، واأبنائي امتداد حياتي، وعملي يف منزيل ال يعادله �شرف وال 

ت�شاهيه املنا�شب.
 لقد كنت ميتة فاأحياين اهلل بالدين، وكنت اأَمة يف بيوتكم فنقلني 
الدين اإىل �شيدة متالأ البيت نوًرا وديًنا وبًرا وتربية واإح�شاًنا، كنت عائلة 
فاأغناين اهلل، وكنت بائ�شة فاأ�شعدين اهلل، وكنت مقهورة فاأن�شفني اهلل، 
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غريه  يف  العزة  ابتغيت  ومهما  ديني..  فاأعزين  اجلناح  مك�شورة  وكنت 
اأذلني اهلل، ولن اأرجع للذل بعد هذا العز الذي ال تزعزعني عنه جميع 

روا ن�شائحكم الأنف�شكم يا مر�شى القلوب. املغريات؛ فوفنّ

حجاب .. ونظر

 من اأم لبنتها:
- يا ابنتي، حجابك حجابك، فاإنه ح�شنك، وعالمة ظاهرة على 
باأحكام  تعمل  ال  متربجة  وبني  بينك  وا�شح  وف��ارق  وعفافك،  ح�شمتك 

الدين.
- يا ابنتي، كوين قدوة يف لبا�شك االإ�شالمي ال�شاتر الف�شفا�س، وال 
تقلدي كافرات وعاهرات يتربجن تربج اجلاهلية االأوىل، قد قتلن احلياء 
والعفاف يف نفو�شهن قبل اأن يخلعن ك�شوتهن التي اأمر اهلل بها، واإمنا اأُمر 

اهلل بها، واإمنا اأمر باللبا�س ليكون �شرًتا، ال ُعرًيا وفتنة.
- يا ابنتي، حجبك هو ح�شنك ومالذك، وتاج على راأ�شك، تتميزين 

به عن ال�شافرات، وحتتمني به من ال�شرار، فال تفرطي فيه.
- يا ابنتي، اخلادم وال�شائق اأجنبي عنك، كما هو ابن العم وابن 
مكاملتهم،  اأو  بلقائهم  حياءك  تخد�شي  فال  اآخر،  بلد  اأي  وابن  اجلريان 

واتخذي دونهم حجاًبا، فاإنه اأعف للحرة واأح�شن لها.
اأزكى  فاإنه  وحمارمك،  زوجك  عن  اإال  ب�شرك  غ�شي  ابنتي،  يا   -
واأظهر،  اأفكارك  لتجميع  واأ�شلم  واأوفر،  لهمومك  واأبعد  واأطهر،  لنف�شك 

واأقطع خلياالت فا�شدة تكرث.
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- يا ابنتي، اأخربي والدتك بكل ما مير بك اأو يح�شل معك، واأطلعيها 
على اأ�شرارك، وبوحي لها مبا تفكرين فيه، فاإنك لن جتدي اأرحم منها، 
وال اأكرث ن�شًحا منها، وهي قد خربت احلياة وعرفت مداخل امل�شكالت 

وخمارجها.

اأختاه يا بنت اخلليج حت�صمي

اأخ�����ت�����اه ي����ا ب���ن���ت اخل���ل���ي���ج حت�����ش��م��ي
ال ت���رف���ع���ي ع���ن���ك اخل����م����ار ف��ت��ن��دم��ي

ه�����ذا اخل����م����ار ي���زي���د وج���ه���ك ب��ه��ج��ة
ت��ت��ل��ث�����م��ي اأن  ال���ع���ي���ن���ني  وح����������الوة 

ك���رام���ة اأردت  اإن  ج���م���ال���ك  ����ش���وين 
�شيغ�م اأدن�����ى  ع��ل�����ي��ك  ي�����ش��ول  ك��ي��ال 

ال ت��ع��ر���ش��ي ع����ن ه�����دي رب�����ك ���ش��اع��ة
لتنعمي احل���ي���اة  م����دى  ع��ل��ي��ه  ع�����ش��ي 

م�����ا ك������ان رب������ك ج�����ائ�����ًرا يف ���ش��رع��ه
ت�شلمي ح��ت��ى  ب���ع���راه  ف��ا���ش��ت��م�����ش��ك��ي 

ودع��������ي ه��������راء ال���ق���ائ���ل���ني ���ش��ف��اه��ة
االأع��ج��م��ي ال�����ش��ف��ور  يف  ال���ت���ق���دم  اإن 
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اإي����������اك اإي����������اك اخل����������داع ب���ق���ول���ه���م
ت��ق��دم��ي اجل����م����ال  ذات  ي����ا  ����ش���م���راء 

دي���ن���ه���م ع�����ن  ت�����������ربوؤوا  ال�����ذي�����ن  اإن 
ف���ه���م ي���ب���ي���ع���ون ال����ع����ف����اف ب���دره���م

رخ��ي�����ش��ة اأردت  اإن  ال����ت����ربج  ح���ل���ل 
اأم������ا ال���ع���ف���اف ف����دون����ه ���ش��ف��ك ال����دم

�شيمة ل���ك  اأرى  م���ا  اجل����زي����رة  ب��ن��ت 
ه�������ذا ال������ت������ربج ي������ا ف�����ت�����اة ت��ك��ل��م��ي

ف���اإن���ن���ي ال���������دالل  ذات  ي�����ا  ح�������ش���ن���اء 
اأخ�����ش��ى ع��ل��ي��ك م���ن اخل��ب��ي��ث امل��ج��رم

ال ت��ع��ر���ش��ي ه���ذا اجل��م��ال ع��ل��ى ال���ورى
م�����ح�����رم ق���������ري����ب  اأو  ل��������زوج  اإال 

ال ت��ر���ش��ل��ي ال�����ش��ع��ر احل���ري���ر م��رج��ال
ف��ال��ن��ا���س ح���ول���ك ك���ال���ذئ���اب احل���وم

ت��ب�����ش�����م��ا امل�����ش�����ت�����ش�����رق��ني  ال مت��ن��ح��ي 
م��ت��ه�����ج��م ك���ا����ش�������ر  اب���ت�������ش�������ام���ة  اإال 

ج��ه��ول��ة اأراك  اأن  اأح�����ب�����ذ  ال  اأن�������ا 
���ش��رًق��ا وغ���رًب���ا يف اجل��ن��وب وم�����ش��اأم��ي
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ج��ه��ول��ة اأراك  ب�������اأن  اأري��������د  ال  اأن�������ا 
ك�����ال��ع��ل��ق��م م���������رة  اجل�������ه�������ال���ة  اإن 

ت����ن����وري  و  ت���ث���ق�������ف���ي  و  ف���ت�������ع���ل���م���ي 
ت��ت�����ع��ل��م��ي اأن  اأخ�����ت�����اه  ي����ا  واحل���������ق 

ل��ك��ن��ن��ي اأم�����������ش�������ي واأ����ش�������ب���ح ق��ائ�����ال
حت�ش�مي اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ت  ي���ا  اأخ���ت�������اه 

يا ابنة الإ�صلم

ر���ش��ال��ت��ي ي���ا اب��ن��ة االإ����ش���الم واحل�����ش��ب
اإل���ي���ك م���ن ع��ق��ل اأ����ش���ت���اذ وق���ل���ب اأب 

االإ����ش���الم را���ش��ي��ة  اإىل  ي���ا م���ن ه��دي��ت 
نبي خ��ري  منهاج  ���ش��وى  ارت�شيت  وم��ا 

غ��ال��ي��ة  ب����االأم���������س  ح���ف���ظ���ت  درة  ي�����ا 
وال�����ي�����وم ي���ب���غ���ون���ه���ا ل���ل���ه���و وال���ل���ع���ب 

اأم����ة  ج��ع��ل��ه��ا  اأرادوا  ق����د  ح������رة  ي����ا 
غ��ري��ب��ة ال��ع��ق��ل ل��ك��ن ا���ش��م��ه��ا ع��رب��ي 

ي�����ش��ت��وي م���ن ر����ش���ول اهلل ق��ائ��ده  ه���ل 
دوم������ا واآخ��������ر ه����ادي����ه اأب������و ل���ه���ب؟!
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واأي������ن م���ن ك���ان���ت ال����زه����راء اأ���ش��وت��ه��ا
مم��ن تقفت خ��ط��ى ح��م��ال��ة احل��ط��ب؟!

اأخ�����ت�����اه ل�����ش��ت ب��ب��ن��ت ال ج������ذور ل��ه��ا 
ول�����ش��ت م��ق��ط��وع��ة جم��ه��ول��ة ال��ن�����ش��ب 

واالإ����ش���الم ع�شت به ال��ع��رب  اب��ن��ة  اأن���ت 
اأب اأع�����ز  م���ن  اأم  اأط���ه���ر  ح�����ش��ن  يف 

ف�����ال ت����ب����ايل مب�����ا ي���ل���ق���ون م�����ن ���ش��ب��ه 
ي�شتجب  ت��دع��ي��ه  اإن  ال��ع��ق��ل  وع���ن���دك 

ن�شبي؟  مل��ن  اأه��ل��ي؟  م��ا  اأن���ا؟  م��ن  �شليه: 
وال����ع����رب؟  ل����الإ�����ش����الم  اأم  ل���ل���غ���رب 

مل���ن والئ������ي؟ مل���ن ح���ب���ي؟ مل���ن ع��م��ل��ي؟
وال����ك����ذب؟ االإث��������م  ل����دع����اة  اأم  هلل 

ب��ن��ا  دن�����ي�����ا مت�������وج  م�����ك�����اين يف  وم�������ا 
الذنب؟ اأم يف مو�شع  الراأ�س  يف مو�شع 

ه���م���ا ����ش���ب���ي���الن ي����ا اأخ�����ت�����اه م����ا ل��ه��م��ا 
اكت�شبي اأو  خ��رًيا  فاك�شبي  ث��ال��ث،  م��ن 

����ش���ب���ي���ل رب��������ك، وال�������ق�������راآن م��ن��ه��ج��ه
ي��غ��ب ومل  ي��ح��ج��ب  مل  اهلل  م����ن  ن�����ور 
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ال����دن����ي����ا وع���زت���ه���ا �����ش����رف  رك����ب����ه  يف 
وي��������وم ن���ب���ع���ث ف����ي����ه خ�����ري م��ن��ق��ل��ب

وارت��ف��ع��ي االإمي�����ان  ب��ع��رى  فا�شتم�شكي 
واجتنبي  ال��ف��ج��ار  ح��م��اأة  ع��ن  بالنف�س 

خ��ط��ر  ������ش�����ره  داء  ال�����رذي�����ل�����ة  اإن 
ي���ع���دي ومي���ت���د ك��ال��ط��اع��ون واجل����رب

���ش��وين ح��ي��اءك، م��ن االإمي����ان فاتخذي
م���ن���ه ح��ل��ي��ك ي����ا اأخ����ت����اه واح��ت��ج��ب��ي 

ل��ه��ا  ح�����ي�����اء  ال  ف�����ت�����اة  وب����ال����ق����ب����ح 
وال���ذه���ب  امل���ا����س  ب���غ���ايل  حت��ل��ت  واإن 

م��ك��رم��ة  ن��ب��غ��ي��ه  ال������ذي  احل����ج����اب  اإن 
ت��ع��ب ومل  ع����اب����ت  م�����ا  ح��������واء  ل���ك���ل 

ن���ري���د م��ن��ه��ا اح���ت�������ش���اًم���ا، ع��ف��ة اأدًب�����ا 
االأدب ق���ل���ة  م���ن���ه���ا  ي�����ري�����دون  وه�����م 

م��ف��خ��رة  اال����ش���رتج���ال  اأن  حت�����ش��ب��ي  ال 
ال��ه��رب  م���ن  ل����ون  اأو  ال���ه���زمي���ة  ف��ه��و 

م����ا ب����االأن����وث����ة م����ن ع�����ار ل��ت��ن�����ش��ل��خ��ي 
�شرب  يف  ال��وه��م  وراء  وت�شعي  منها، 
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رج����اًل  ت�����ش��ب��ح��ي  اأن  ق�������ادرة  ول�������ش���ت 
ب��ال��غ��ل��ب م���ن���ك  اأويل  اهلل  ف���ف���ط���رة 

اأدب ل���ه���ا  ع������زم،  ل���ه���ا  اأن����ث����ى  رب  ي����ا 
اأدب وال  ع�����زم  ب����ال  رج�������ااًل  ف���اق���ت 

مل��ع�����ش��ي��ة  اإب���ل���ي�������س  ب�����ك  ه������وى  واإن 
ف���اأه���ل���ك���ي���ه ب���اال����ش���ت���غ���ف���ار ي��ن��ت��ح��ب 

ب�����ش��ج��دة ل���ك يف االأ����ش���ح���ار خ��ا���ش��ع��ة 
م����ق����رتب  هلل  م������ع������رتف  ������ش�����ج�����ود 

وخ����ري م���ا ي��غ�����ش��ل ال��ع��ا���ش��ي م��دام��ع��ه 
اأن��ق��ى م��ن ال�شحب  وال��دم��ع م��ن ت��ائ��ب 

من اأم لبنتها

الف�شيلة  هو  واخلروج  التربج  لي�س  ابنتي 
هذا ادعاء العابثني ليقتلوا االأخالق غيلة 

جاءوا بها من عامل قد �شل يف الدنيا �شبيله 
ال تخدعنك دعوة هي بني اأظهرنا دخيلة

اأنا ال اأقول مترغي يف ظلمة اجلهل الثقيلة 
�شرف الفتاة وح�شنها اأال متيل مع الرذيلة 
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فتحجبي بني الورى بجالل �شيمتك النبيلة 
لك يف  حمى االإ�شالم – لو تدرين – منزلة اأثيلة

قد �شانك الرحمن بال�شرع املطهر فا�شكري له
وحباك اأف�شل ما حبا االإن�شان بالنعم اجلزيلة 

يف غري ظل اهلل �شوف تزيغ فطرتك االأ�شيلة 
�شقيت ن�شاء الغرب فهي تئن يائ�شة ذليلة 

لو ترقبني �شمريها ل�شمعت يف اأمل عويله 
وعلمت زيف الواقع املحموم والقيم الهزيلة

يا ربة ال�شرف امل�شون على التقى اأرخى �شدوله
اإين اأعيذك اأن تكوين يا بنتي اأبًدا جهولة

جميلة  واأمثلة  اآيات  الف�شل  ذوات  يف  لك 
من كل مظاهرة الذيول وكل عاملة جليلة 

الرجولة  لها  تدين  مربية  م�شلحة  كل  اأو 
ما �شاق عنك البيت اأنت لكل مكرمة و�شيلة 

عطف االأمومة واحلنان اأكرث اإك�شري البطولة 
فارعي به اأغرا�شك اخل�شراء يف اأزهى خميلة 

الطفولة  اأزهار  الرحمن  برعاية  وتعهدي 
ثم ا�شعدي مر�شية ... اأما واأختا ... اأو حليلة
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التربج تخلف

�شر  ب��اب  امل�شلمني  على  فتحت  جاهلية،  اإبلي�شية  �شنة  ال��ت��ربج   
م�شتطري؛ ففي اأكرث بلدان امل�شلمني تخلت الن�شاء عن احلجاب، واأخذن 
بالتهتك والتبذل وال�شفور على تفاوت فيما بني البلدان؛ فمقٌل وم�شتكرث. 
التربج  اأن  ذلك  وع��ذاب؛  لعنة  وم��وؤِذن  �شوؤم،  نذير  ال�شنيع  وهذا 
والفواح�س،  اجلرائم  و�شيوع  االآداب،  و�شيعة  االأخ��الق،  لف�شاد  موجب 
االأ�شرية،  الروابط  تتحطم  وب�شببه  احلياء،  وا�شمحالل  الغرية  وانعدام 

وتنعدم الثقة بني اأفرادها. 
وهذا التربج مل يكن معروًفا عند امل�شلمني، واإمنا هو �شنة جاهلية 

انقطعت باالإ�شالم؛ قال - تعاىل - خماطًبا ن�شاء امل�شلمني: زب ڃ چ 
چ چ چ رب )االأحزاب: 33(.

 ويف الع�شور املتاأخرة، دخل التربج على امل�شلمني ب�شبب االإعرا�س 
عن هداية الدين، وب�شبب احلمالت ال�شارية على املراأة امل�شلمة من ِقبل 
االإ�شالم؛ كي تتخلى عن وقارها وحيائها، وح�شمتها ودينها، كما  اأعداء 
اللحاق  وحماولة  للغرب،  االأعمى  التقليد  باب  من  امل�شلمني  على  دخل 

بركابه؛ كيال يقال: متخلفون رجعيون!.
 واإذا اأنكر منكر على اأولئك الداعني اإىل التربج وال�شفور، و�شموه 
التخلف  اإال  عاداته  م�شتهجن  يف  الغرب  تقليد  فهل  والرجعية؛  بالتخلف 

بعينه؟ األي�س هذا التقليد مما يزيد ال�شعوب املقلدة وهًنا على وهن؟!
 واإذا اأردِت الدليل على اأن التربج تخلف - زيادة على كونه حمرًما 
من  الهمج  يف  الب�شري  اجلن�س  خ�شائ�س  انحطاط  اإىل  فانظري   -
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تقرب  واالأدغ��ال على حال  املتاهات  يعي�شون يف  يزالون  ال  الذين  العراة 
من البهيمية؛ فاإنهم ال ياأخذون طريقهم يف مدارج احل�شارة اإال بعد اأن 

يكت�شوا.
 وي�شتطيع املراقب حلالهم يف تطورهم اأن يالحظ اأنهم كلما تقدموا 
يف احل�شارة زادت ن�شبة امل�شاحة الكا�شية من اأج�شادهم.. كما يالحظ 
اأن احل�شارة الغربية يف انتكا�شها تعود يف هذا الطريق القهقري درجة 
بعد درجة؛ حتى ينتهي بها هذا االأمر اإىل العري الكامل يف مدن العراة 
التي اأخذت يف االنت�شار بعد احلرب العاملية االأوىل، ثم ا�شتفحل داوؤها يف 

ال�شنوات االأخرية. 
يف  وتفوقه  الغرب  خ��ربة  من  اال�شتفادة  اإىل  احتجنا  اإذا  ونحن   
اأننا  املوؤكد  فمن  و�شيادته،  �شبًبا يف جمده  كانت  التي  االآلية  ال�شناعات 
التي  واالأخ��الق  ال�شلوك والرتبية  ا�شترياد قواعد يف  اإىل  ل�شنا يف حاجة 
والق�شاء  تدمري ح�شارته  اإىل  �شتوؤدي  اأنها  والبوادر على  االأم��ارات  تدل 

عليه ق�شاًء تاًما يف القريب العاجل. 
 اإننا يف حاجة اإىل مواد البناء؛ الأن لدينا من عوامل ال�شعف والهدم 
ما يكفي، ومن م�شائبنا - نحن ال�شرقيني - اأننا ال ناأخذ امل�شائب كما 

هي، بل نزيد عليها �شعفنا، فاإذا هي رذائل م�شاعفة. 
تخلف  التربج  اإن  تقول:  للعيان  املاثلة  احلقيقة  ف��اإن  وباجلملة،   
ورجعية، واإنه اأقرب الو�شائل اإىل تلويث االأعرا�س، و�شيعة االآداب، واإنه 
اإىل  منه  اأقرب  عنائها  واإىل  كرامتها،  اإىل  منه  اأقرب  امل��راأة  ابتذال  اإىل 

�شعادتها وراحة بالها. 
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ما هو احلجاب؟!

اأي:  اإظهاره؛  املراأة ما يحرم عليها  ال�شرعي هو: حجب   احلجاب 
�شرتها ما يجب عليها �شرته، واأوىل �شرت الوجه؛ الأنه حمل الفتنة، وحمل 

الرغبة؛ فالواجب على املراأة اأن ت�شرت وجهها عمن لي�شوا مبحارمها.
 واأما من زعم اأن احلجاب ال�شرعي هو �شرت الراأ�س والعنق والنحر 
والقدم وال�شاق والذراع، واأباح للمراأة اأن تخرج وجهها وكفيها، فاإن هذا 
من اأعجب ما يكون من االأقوال؛ الأنه من املعلوم اأن الرغبة وحمل الفتنة 
هو الوجه، وكيف ميكن اأن يقال اإن ال�شريعة متنع ك�شف القدم من املراأة، 
ال�شريعة  يف  واقًعا  يكون  اأن  ميكن  ال  هذا  الوجه؟!  تخرج  اأن  لها  وتبيح 

العظيمة احلكيمة املطهرة من التناق�س.
 وكل اإن�شان يعرف اأن الفتنة يف ك�شف الوجه اأعظم بكثري من الفتنة 
يف ك�شف القدم، وكل اإن�شان يعرف اأن حمل رغبة الرجال يف الن�شاء اإمنا 
اإن خمطوبتك قبيحة الوجه، لكنها  هي الوجوه، ولهذا لو قيل للخاطب: 
جميلة القدم.. ما اأقدم على خطبتها، ولو قيل له: اإنها جميلة الوجه، لكن 
يف يديها اأو يف كفيها اأو يف قدميها اأو يف �شاقيها نزواًل عن اجلمال لكان 

يقدم عليها؛ فُعِلم بهذا اأن الوجه اأوىل ما يجب حجابه.
ال�شحابة،  واأق��وال  ملسو هيلع هللا ىلص،  و�شنة ر�شوله  اأدلة من كتاب اهلل   وهناك 
واأقوال اأئمة االإ�شالم وعلمائه، تدل على وجوب احتجاب املراأة يف جميع 
ت�شرت  اأن  امل��راأة  على  يجب  اأنه  على  وتدل  لي�شوا مبحارمها،  بدنها عمن 

وجهها عمن لي�شوا مبحارمها، ولي�س هذا مو�شع ذكر ذلك.
 واأما عن �شرت الكفني والقدمني ب�شاتر كالقفازين واجلوارب فيقول 
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امل��راأة عند اخل��روج من  الواجب على  ابن عثيمني - رحمه اهلل:  ال�شيخ 
لب�س  االأف�شل  لكن  كان،  �شاتر  باأي  ووجهها  وقدميها  كفيها  �شرت  البيت 
قفازين كما هو عادة ن�شاء ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهن - عند اخلروج، 
القفازين"، وهذا  تلب�س  اأحرمت ال  "اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص يف املراأة:  ودليل ذلك قوله 

يدل على اأن من عادتهن لب�س ذلك.

احلجاب املتربج ))) !

 يقول الكاتب االإ�شالمي:- حممد ر�شيد العويد:
 جمع بع�س االإخ��وة امل��ربرات التي تذكرها الفتيات والن�شاء اللواتي 
يلب�شن احلجاب املتربج، من خالل ا�شتبيان قاموا به، وطلبوا مني تفنيد هذه 

املربرات والرد عليها، وفيما يلي تلك املربرات والرد الذي وفق اهلل اإليه. 

 املربرات: 
 - زوجي يطلب مني هذا. 
 - ال اأريد اأن اأبدو �شاذة. 

 - اأحب اأن اأبدو اأنيقة دائًما.
 - و�شائل االإعالم هي ال�شبب. 

 - �شاحباتي ي�شجعنني عليه، وي�شخرن مني اإذا لب�شت غريه. 
 - االأ�شل هو احل�شمة، واملاكياج ال يتنافى معها.

 اأريد اأن اأ�شاأل الزوجة التي ت�شع املاكياج على وجهها، وهي تغطي 
�شعرها، متعللة باأن زوجها هو الذي يريدها اأن ت�شع هذا املاكياج: اأتراها 
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تطيع زوجها لو اأرادها اأن تفطر يف رم�شان؟ اأو اأرادها اأن ترتك ال�شالة؟! 
اأو اأرادها اأن تنزع احلجاب كله؟!

اأن��ه ال طاعة ملخلوق  اأم��ا تعلم هذه االأخ��ت  اأي ع��ذٍر واه ه��ذا؟!..   
لغري  زينتها  اإب��داء  مع�شية  يف  زوجها  تطيع  فكيف  اخلالق؟  مع�شية  يف 
بعزة  لزوجها  ولتقل  ربها،  ولتتق  نف�شها،  االأخت  هذه  لرتاجع  املحارم؟ 
"ال طاعة لك  االإميان حني يطلب منها اأن تخرج واالأ�شباغ على وجهها: 
علينّ يف هذا.. ثم ال اأدري كيف ال تغار علينّ حني تر�شى باأن يرى زينتي 

غريك من الرجال"؟!
يف  �شاذة  فتبدو  االإ�شالمي  احلجاب  ترتدي  اأن  تخاف  التي  اأم��ا 
و�شعف  نف�شها،  وا�شح يف  انهزام  هذا  اإن  لها:  اأقول  اأن  فاأريد  املجتمع؛ 
�شمعت  هل  �شذوًذا؟!  االإ�شالمي  احلجاب  ترى  ملاذا  اإميانها،  يف  ظاهر 
مب�شلمة يف التاريخ االإ�شالمي قالت مثل قولها؟! مبا اأمرهن اهلل، دون اأن 

ي�شعرن مبثل هذا اخلوف الغريب العجيب. 
يف  �شاذة  �شرعًيا  حجاًبا  املحجبة  تبدو  كيف  اأ���ش��األ:  اأن  اأري��د  ثم 
املجتمع، واحلجاب منت�شر �شائع - وهلل احلمد - تلب�شه امل�شلمات معتزات 
التي  وهي  �شاذة،  �شتكون  التي  هي  ال�شافرة  باأن  واأب�شرك  مفتخرات؟! 
�شاء اهلل -  اإن   - قليلة  �شنوات  اإال  فما هي  �شافرة،  بقائها  �شتخاف من 
حتى يعم احلجاب االإ�شالمي ال�شرعي مع هذه العودة الطيبة املباركة اإىل 

اهلل �شبحانه و�شرعه العظيم. 
بقولها:  ال�شرعي  باحلجاب  التزامها  عدم  تربر  من  اإىل  واأنتقل 

دائًما". اأنيقة  فاأبدو  االأزياء  اأحدث  األب�س  اأن  "اأحب 
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احلجاب املتربج )2) !

 نوا�شل ذكر كالم الكاتب االإ�شالمي: حممد ر�شيد العويد.
 يقول الكاتب: فاأقول لها ولكل فتاة وامراأة: اإن حب االأناقة مركوز 
يف نف�س كل واحدة، وهذا حب طبيعي ال ميكننا اأن ننكره، اأو نرف�شه، اأو 
اأباح  لقد  ومتار�شينه؟  تلبينه  كيف  ولكن:  وقمعه،  حماربته  اإىل  ندعوك 
لك االإ�شالم اأن تتزيني لزوجك، وتتاأنقي له كما ت�شائني، بل اأمرك بهذا 
ما حتب  واأكرث  وقريباتك،  �شديقاتك  مع  لك  اأباحه  كما  عليه.  وح�شك 

املراأة اأن تبدو اأنيقة متاألقة اأمام الن�شوة االأخريات. 
 االإ�شالم اإذن مل يحارب فيِك هذا امليل نحو االأناقة، ومل يقهر فيِك 
هذه الرغبة يف اللبا�س اجلميل، لكنه حدد من تظهرين فيه اأمامه، حماية 
لِك، وحفًظا للمجتمع من الفنت التي تعاين منها املجتمعات غري امل�شلمة 
اليوم معاناة مرة، والتي ظهرت يف ماليني حوادث االغت�شاب واالأطفال 

غري ال�شرعيني.
 اأما االأخت التي تقول: "و�شائل االإعالم، وباالأخ�س التلفاز، لها اأثر 
كبري يف ملب�شي" فاإين اأقول لها ما قلته ملن �شبقتها: تاأنقي كما ت�شائني، 
وتزيني مثلما حتبني، ولكن هذه الزينة ال تبديها اإال ملن اأذن لك االإ�شالم 

باإظهارها اأمامهم.
من  ي�شيعه  وما  الكثرية،  التلفاز  �شرور  اإىل  اأنبهِك  اأن  اأح��ب  ثم   
ترينهن  اللواتي  الن�شوة  اأن  فتح�شبني  الن�شاء،  عقول  مفاهيم خاطئة يف 
فال  �شقيات.  تع�شات  حقيقتهن  يف  وهن  هانئات،  �شعيدات  �شا�شته  على 
متكلفة  وابت�شامة  م�شطنع،  جمال  يخدعنك  وال  االأل��وان،  هذه  تعرنك 

تظهر بهما املراأة على �شا�شة التلفاز.
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اللبا�س،  هذا  على  ي�شجعنني  "�شاحباتي  تقول:  من  اإىل  واأ�شل   
ت�شخرين من  التي  اأنت  بل  لها:  الأقول  لب�شت غريه".  اإذا  مني  وي�شخرن 
من  اإليهن  انظري  لل�شيطان.  وانقيادهن  لهواهن،  واإتباعهن  تربجهن 
تاأبهي  وال  ال�شرعي،  اللبا�س  على  اأنت  و�شجعيهن  حلالهن،  وارث��ي  عٍل، 
والع�شاة  وامل�شركني  الكفار  داأب  اأن  واعلمي  بها،  تبايل  ب�شخريتهن، وال 
لنا  التي حتكي  الكرميات  اهلل  باآيات  ��رِك  واأذكنّ احلق.  من  ال�شخرية  هو 
�شخرية قوم نوح من نوح - عليه ال�شالم -، حني كان يبني ال�شفينة على 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ   تعاىل:   يقول  الرب، 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ        ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ رب )هود(. 
 قويل لها .. قويل ل�شاحبتك التي ت�شخر من حجابك: هل تريدين 
ربي  طاعة  اإىل  اأ�شعى  اإين  لها:  قويل  املقيم؟  والعذاب  املخزي  العذاب 

للنجاة من عذابه. اأفرتاك ال تخافني عذاب اهلل وعقابه؟
 واالآن ن�شتمع اإىل من تقول: "االأ�شل هو احل�شمة، وال يهم اإن و�شعت 

املاكياج اأم ال".
ال�شرع  يحددها  االأ���ش��ول  اإن  االأ���ش��ل؟  ه��ذا  د  ح��دنّ وم��ن  ون�شاألها:   
دها.. واملاكياج زينة، واإظهار  االإ�شالمي، ولي�س الأحٍد من النا�س اأن يحدنّ

الزينة منهي عنه بن�س قوله تعاىل: زب ک ک   گ گ گ 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  گ 
ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻڻ   ڻ 
ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ  
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ې  ې  ۉ   ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ     ۈ   ۈ  ۆ  ۆ    
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى     ى  ې   ې 
جئ  ی  ی  ی  ی    ىئ   ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ 

حئ مئ ىئ  رب )النور(.

 اأيتها الن�صاء .. انت�صنب اإىل مدر�صة ال�صغرية 
ع�صبون" "فاطمة 

ون�شاأت فيها،  فتاة م�شلمة، ولدت يف فرن�شا،  "فاطمة ع�شبون"..   
من  الفرن�شي،  املدر�شة  ناظر  منعهن  اللواتي  الطالبات  من  واحدة  هي 

دخول املدر�شة، وهن يرتدين احلجاب.
االأمر". وت�شيف يف  اأخلع احلجاب مهما كلف  "لن   تقول فاطمة: 
حديث ل�شحيفة الفيغارو الفرن�شية باأنها ال تتعاطى املخدرات مثل باقي 
الطالب يف املدر�شة، وال ت�شع جنمة داود التي ي�شمح بها مدير املدر�شة 
اأنها  خا�شة  �شعرها..  تغطية  من  منعها  ت�شتغرب  وهي  اليهود،  للطلبة 

حمجبة منذ عامني، دون اأن يوؤدي ذلك اإىل اأية مالحظة من املدر�شات.
ي�شتقيل  اأن  املدر�شة رجاًل عن�شرًيا يجب  ناظر  فاطمة  واعتربت   
من من�شبه، وقالت: لن اأخ�شع الأي �شغط خللع احلجاب، ولو كان هذا 

ال�شغط من والدي. 
 واأو�شحت فاطمة اأنها تنوي البقاء يف فرن�شا؛ "ولدت هنا، و�شاأبقى 
هنا، ولن اأغادر.. الأن فرن�شا وطني، واأريد اإكمال تعليمي وااللتحاق بكلية 

الطب". 
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على  وحت�شل  درا�شاتها،  يف  متفوقة  اأنها  اإىل  فاطمة  واأ���ش��ارت   
ما  "واإذا  باملدر�شة  اأقوى من مت�شكها  باهلل  اإميانها  لكن  عالية،  درجات 

حالوا دون عودتي اإىل املدر�شة، ف�شاأبقى يف املنزل". 
ال�شغرية!  امل�شلمة  تقفها هذه  التي  املواقف  اأعظم  ما  اأكرب،  اهلل   

مواقف عزة، ومواقف اإباء، ومواقف اإميان. 
ا�شتهر  جمتمع  يف  ول��دت  التي  ال�شغرية..  امل�شلمة  الفتاة  ه��ذه   
باالنحالل والف�شاد، هو املجتمع الفرن�شي، تن�شاأ موؤمنة تقية، ح�شنة الظن 

باهلل، معتزة بحجابها، موؤثرة اإميانها على مدر�شتها. 
 اقرئي، اأختي امل�شلمة هذا االإميان الكبري، لهذه الفتاة ال�شغرية، 

يف تلك العبارة الق�شرية: "لن اأخلع احلجاب مهما كلف االأمر"!

 ِبـمرَ يكون احلجاب؟

 احلجاب يكون ب�: اجللباب، واخلمار.
 واخلمار: هو الغطاء.. والتخمري يف اللغة هو ال�شرت والتغطية.

 وهو ما تغطى به املراأة راأ�شها ووجهها وعنقها وجيبها.
 فكل �شيء غطيته و�شرتته فقد خمرته.

روا اأنيتكم« اأي: غطوا فوهتها ووجهها   ومنه احلديث امل�شهور: »خمنّ
حتى ال تقع فيها الدواب.

بك�شفه يف  العادة  ما جرت  امل��راأة  تغطي  اأن  لب�س اخلمار:  و�شفة   
منزلها.

 اأي اأن ت�شع اخلمار على راأ�شها، ثم تلفه حول وجهها، ثم تلقي مبا 
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بقي منه على وجهها ونحرها و�شدرها، وبهذا تتم تغطية ما جرت العادة 
بك�شفه يف منزلها.

وجهها  �شعرها،  زينتها،  تك�شف  حمارمها..  اأم��ام  البيت  يف  فهي   
ورقبتها ونحرها، فاإذا خرجت اأمرت بتغطية ما كانت تك�شفه يف بيتها من 

زينة ال�شعر والوجه.
 وي�شرتط لهذا اخلمار: 

عنقها  اأو  ووجهها،  �شعرها  من  حتته  عما  ي�شف  رقيًقا  يكون  اأال   
ونحرها و�شدرها اأو اأذنيها.

 عن اأم علقمة قالت: راأيت حف�شة بنت عبدالرحمن بن اأبي بكر، 
دخلت على عمتها عائ�شة - ر�شي اهلل عنها- وعليها خمار رقيق ي�شف عن 
جبينها، ف�شقته عائ�شة عليها، وقالت: اأما تعلمني ما اأنزل اهلل يف �شورة 

النور؟ ثم دعت بخمار فك�شتها. رواه ابن �شعد واالإمام مالك يف املوطاأ.
ال�شعر  يغطي  الذي  اخلمار  احلجاب..  من  االأول  اجلزء  هو  هذا   

والوجه، واجلزء الثاين هو الذي يغطي بقية البدن.
 اجللباب وهو: قما�س تلب�شه املراأة ابتداًء من راأ�شها اإىل قدميها، 

ويكون �شاتًرا جلميع بدنها وما عليها من ثياب وزينة.
 وهو امل�شمى اليوم: العباءة.. التي تلب�شها ن�شاء اجلزيرة العربية.

 فهذه العباءة ت�شرت الزينة التي على املراأة.
 قالت اأريج: لكن.. �شارة.. اأال تالحظني اأن عدًدا من الن�شاء واإن 

لب�شت العباءة وغطت وجهها تكون مظهرة لزينتها؟!
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من ف�صائل احلجاب ال�صرعي

ال�شاتر جلميع  عليهن،  بفر�س احلجاب  املوؤمنني  ن�شاء  اهلل  تعبد   
فعله  على  يَثاب  تعبًدا  عنهن،  االأجانب  الرجال  اأمام  وزينتهن،  اأبدانهن 
اإىل  ويجر  املوبقات،  الكبائر  من  هتكه  كان  ولهذا  تركه؛  على  ويعاَقب 
الوقوع يف كبائر اأخرى، مثل: تعمد اإبداء �شيء من االأبدان، وتعمد اإبداء 
�شيء من الزينة املكت�شبة، واالختالط، وفتنة االآخرين، اإىل غري ذلك من 

اآفات هتك احلجاب. 
اهلل  افرت�شه  مبا  االل��ت��زام  اإىل  اال�شتجابة  املوؤمنني  ن�شاء  فعلى   
وطاعة  تعاىل،  هلل  طاعة  واحلياء؛  والعفة  وال�شرت  احلجاب،  من  عليهن 

لر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص؛ قال اهلل - عز �شاأنه -: زب ٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ پ پ پ 
ٹ     ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ 
ٹ رب )االأحزاب: 36(. كيف ومن وراء افرتا�شه حكم واأ�شرار عظيمة، 

وف�شائل حممودة، وغايات وم�شالح كبرية، منها: 
1- حفظ الِعر�س: احلجاب ِحَرا�شٌة �شرعية حلفظ االأعرا�س، ودفع 

يبة والفتنة والف�شاد.  الأ�شباب الرِّ
املوؤمنني  قلوب  طهارة  اإىل  داعية  احلجاب  القلوب:  طهارة   -2
و���ش��دق اهلل  احل���رم���ات،  وتعظيم  ب��ال��ت��ق��وى،  وع��م��ارت��ه��ا   وامل���وؤم���ن���ات، 

- �شبحانه -: زب ې ى ى ائ رب )االأحزاب: 53(.
االأخ��الق  مكارم  توفري  اإىل  داعية  احلجاب  االأخ��الق:  مكارم   -3
التلوث  من  مل�شاوئها  واحلجب  والغرية،  واحلياء  واالحت�شام  العفة  من 

بال�شائنات، كالتبذل والتهتك وال�شفالة والف�شاد. 
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�شرعية على احلرائر  العفيفات: احلجاب عالمة  على  4- عالمة 
العفيفات يف عفتهن و�شرفهن، وبعدهن عن دن�س الريبة وال�شك: زبہ 
على  دليل  الظاهر  و�شالح   ،)59 رب)االأحزاب:  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 
اإال  دار  على  العفة  رفرفت  وما  امل��راأة،  تاج  العفاف  واإن  الباطن،  �شالح 

اأك�شبتها الهناء.
ومما ي�شتطرف ذكره هنا، اأن النمريي ملا اأن�شد عند احلجاج قوله: 

��ْرَن اأط�����راف ال��ب��ن��ان م��ن ال��تُّ��َق��ى  ي��َخ��مِّ
وَي����ْخ����ُرْج����ن ج���ْن���ح ال��ل��ي��ل م��ع��ت��ج��رات

5- قطع االأطماع واخلواطر ال�شيطانية: احلجاب وقاية اجتماعية 
الفاجرة،  االأطماع  فيقطع  والن�شاء؛  الرجال  قلوب  واأمرا�س  االأذى،  من 
يف  امل��راأة  واأذى  عر�شه،  يف  الرجل  اأذى  ويدفع  اخلائنة،  االأع��ني  ويكف 
عر�شها وحمارمها، ووقاية من رمي املح�شنات والفواح�س، َواإْدَباب قالة 

ال�شوء، َوَدَن�س الريبة وال�شك، وغريها من اخلطرات ال�شيطانية.
 ولبع�شهم:

 ح������ْوٌر ح���رائ���ر م���ا َه���َم���ْم���َن ِب���ِرْي���َب���ٍة
���ْي���ُده���نَّ َح������راُم ����َة ����شَ َك����ِظ����َب����اِء َم����كَّ

وهو  دون��ه،  حياة  فال  احلياة،  من  ماأخوذ  وهو  احلياء:  حفظ   -6
خلق يودعه اهلل يف النفو�س التي اأراد – �شبحانه – تكرميها، فيبعث على 
الف�شائل، ويدفع يف وجوه الرذائل، وهو من خ�شائ�س االإن�شان، وخ�شال 
الفطرة، وخلق االإ�شالم، واحلياء �شعبة من �شعب االإميان، وهو من حممود 
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خ�شال العرب التي اأقرها االإ�شالم ودعا اإليها، قال عنرتة العب�شي:
ج��ارت��ْي يل  َب�����َدْت  ْن  اإَ َط���ريف  واأَُغ�������سُ   

ح���ت���ى ُي�����������واري ج������ارت������ْي م�����اأواه�����ا
 فاآل مفعول احلياء اإىل التحلي بالف�شائل، واإىل �شياج رادع، ي�شد 
النف�س ويزجرها عن تورطها يف الرذائل، وما احلجاب اإال و�شيلة فعالة 

حلفظ احلياء، وخلع احلجاب خلع للحياء.
7- احلجاب: مينع نفوذ التربج وال�شفور واالختالط اإىل جمتمعات 

اأهل االإ�شالم. 
اإناًء  املراأة  تكون  فال  واالإباحية،  الزنا  �شد  ح�شانة:  احلجاب   -8

لكل والغ. 
التقوى، قال اهلل -  لها، وهذا من  املراأة عورة: واحلجاب �شاتر   -9

ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  زب   :  - تعاىل 
ڇ ڇ رب )االأعراف: 26(. قال عبد الرحمن بن اأ�شلم - رحمه اهلل تعاىل 

- يف تف�شري هذه االآية: "يتقي اهلل فيواري عورته فذاك لبا�س التقوى".
واآم��ن  عوراتي  ا�شرت  "اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اإىل  املرفوع  الدعاء  ويف 

روعاتي" رواه اأبو داود وغريه. 
 فاللهم ا�شرت عوراتنا وعورات ن�شاء املوؤمنني، اآمني.

فاحلجاب  ف�شائل احلجاب،  اأعظم  من  وهذا  الغرية:  10- حفظ 
وبعد  امل��راأة  �شرت  على  الفطرية من خالل احلر�س  الغرية  على  يحافظ 

االأعني اخلائنة عنها.

www.alukah.net
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حجاب املراأة يف الدول الغربية

لب�س  حكم  ما  اأمريكا:   - الغربي  ال�شاحل  يف  مقيم  مل�شلم  �شوؤال   
احلجاب الكامل مبا يف ذلك الوجه اإىل ن�شف ال�شاق واالإكمال ببنطال 
وا�شع ال يبني اجل�شم يف البالد االأجنبية اإذا كان باالألوان مثل )الوردي - 

ال�شماوي - وغريها من االألوان(، والعلة هي:
 عدم التميز ولفت النظر من النا�س؟ واالأغطية املزرك�شة اأو متموجة 

االألوان؛ وذلك للعلة نف�شها؟
 اجلواب: يجوز للمراأة اأن تلب�س ما �شاءت من االألوان واالأ�شكال يف 

احلجاب واخلمار بال�شوابط التالية:
1. اأال يكون فيه زينة ظاهرة الفتة لنظر النا�س.

2. ال يكون �شفاًفا يظهر ما حتته.
3. ال يكون �شيًقا يظهر حدود اجل�شم.

4. اأن يغطي جميع البدن.
 وقد �ُشئلت اللجنة الدائمة لالإفتاء يف ال�شعودية عن احلجاب، وهل 
ا  لي�س خا�شً امل�شلمة  املراأة  "لبا�س  فاأجابت:  االأ�شود؟..  باللون  هو خا�س 
�شاتًرا  كان  اإذا  الثياب  من  لون  اأي  تلب�س  اأن  لها  ويجوز  االأ�شود،  باللون 
وال  اأع�شاءها،  يحدد  �شيًقا  ولي�س  بالرجال،  ت�شبه  فيه  ولي�س  لعورتها 

�شفاًفا ي�شف عما وراءه، وال مثرًيا للفتنة.
ا   فال�شابط يف ذلك هو ال�شرت، واإذا كان البنطال �شاتًرا ف�شفا�شً
وا�شًعا، وال يظهر اإال من ن�شف ال�شاق واأ�شفل والباقي مغطى بلبا�س اآخر، 

فال باأ�س بذلك اإن �شاء اهلل.
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يكون  اأال  فيه  وال�شابط  بلون معني،  اهلل  يتعبدنا  فلم  االأل��وان  اأما   
وعلى  اإليه؛  الناظر  ت�شد  نف�شه  زينة يف  يكون  وال  لغرابته،  لالنتباه  الفًتا 
هذا فيجوز لب�س ما تي�شر من االألوان املذكورة يف ال�شوؤال وغريها ب�شرط 
اأال ُت�شتغرب وال تكون زينة ظاهرة كالنق�س والتطريز الظاهر اأو الالمع، 

ونحو ذلك فينبغي االمتناع عنها.
طريًقا  االنتباه  لفت  ع��دم  على  حر�شنا  يكون  ال  حتى  ولننتبه   
للت�شاهل يف بع�س االأحكام ال�شرعية.. وفقكم اهلل وزادكم اإمياًنا وتقى.. 

واهلل اأعلم".

حجاب املراأة

املحارم،  غري  وه��م  االأج��ان��ب،  اأم��ام  احلجاب  امل���راأة  على  يجب   
واخلال  واالبن  كاالأب  التاأبيد  على  عليه  ومن حترم  الزوج  واملحارم هم 

والعم، وغريهم. 
 كما يجب على املراأة تغطية ما اأمر اهلل - -عز وجل- – بتغطيته؛ 

�شيانة للمراأة واإكراًما لها.
 وقد اأجمع اأهل العلم على وجوب تغطية الوجه والكفني عند خوف 

الفتنة وانت�شار الف�شاد.
 واختلفوا يف ذلك - اإن اأمنت الفتنة - اختالًفا م�شهوًرا �شلًفا وخلًفا، 
والذي تدل عليه كثري من الن�شو�س وجرى عليه عمل امل�شلمني غالًبا يف 
اأنحاء االأر�س طوال تاريخهم اإال يف هذه الع�شور، هو لزوم تغطية الوجه 

والكفني، وهو االأبراأ للذمة واالأعف للمراأة. 

www.alukah.net
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حلوة احلجاب

 تبعث فتاة بر�شالة اإليكن فتقول:
 اإىل كل من اغرتت يف هذه الدنيا.. اإىل كل من اأعمى ال�شيطان عينيها 
ف�شيعت الطريق ومل تعد تفرق بني اخلطاأ من ال�شواب .. اأكتب لكن جتربتي 

هذه بعد اأن انت�شر الف�شاد يف بالدنا االإ�شالمية؛ فع�شى اأن تنفعكن:
�شنة  قبل  حتجبت  لقد  عمري،  من  ع�شر  اخلام�شة  يف  فتاة  اإنني   
اأكلف خاطري  اأكن  الذي مل  وهذه ق�شتي مع احلجاب،  اأ�شهر..  وثالثة 
تفعل  كما  وال��زواج،  بعد اجلامعة  ما  اإىل  تاأجيله  بل  فيه،  بالتفكري  يوًما 

اأغلبية الفتيات.
ال  رجل  واأب��ي  حمجبة،  غري  فاأمي  ي�شجعني؛  من  هناك  يكن  ومل   
يفر�س علينا �شيًئا، بل يوجهنا اإىل الطريق ال�شحيح، ولكن كانت م�شيئة 
اهلل اأقوى من هذا، ففي يوم من االأيام واأنا يف املدر�شة �شمعت عن �شاب 
قريب ل�شديقتي تويف يف حادث �شيارة بعد اأن تفجرت به... فتاأثرت بهذه 

احلادثة مع العلم اأنني مل اأر هذا ال�شاب يف حياتي اأو اأ�شمع به اأبًدا.
هذه  يف  اأتاأمل  فجل�شت  داخلي،  يف  يتحرك  ب�شيء  �شعرت  ولكني   
متى  يعرف  ال  م�شكني  االإن�شان  ف��اإن  حياتنا؟  قيمة  ما  واأت�شاءل:  الدنيا 
�شينتقل اإىل رحمة اهلل كهذا ال�شاب الذي كان يخطط اإىل الذهاب اإىل 
اأجهل  بقوة  و�شعرت  بعزم  تعاىل.. فقررت  اإىل اهلل  لكنه ذهب  جامعته، 
وذرفت  املفاجئ،  القرار  بهذا  اأهلي  وواجهت  اأحتجب،  اأن  اأتت  اأين  من 
اإىل  بقربي  و�شعرت  االإميان،  بحالوة  مرة  الأول  و�شعرت  ال�شعادة،  دموع 
باأن  اأ�شعر  واإين  قراري.  فيه عن  اأتراجع  يوم  ياأتي  اأال  اهلل  ودعوت  اهلل، 
وكاأنني  اجلميع  ِقبل  من  ب�شدة  انتقدت  فلقد  دعائي،  ا�شتجاب  قد  اهلل 
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خطاأ...  على  وهم  �شواب  على  باأنني  علم  على  ولكني  جرمية،  اأرتكب 
اأمر اهلل  اأخواتي هذا االأمر الطبيعي، فلماذا العناد والتكرب على  يا  الأن 
تعاىل؟ اإن اهلل اأدرى مب�شلحتنا.. فما الذي ندركه نحن امل�شاكني؟ مباذا 
منا..  وتترباأ  األ�شنتنا  �شتخجل  تعاىل؟..  اهلل  ي�شاألنا  عندما  �شتجي�بني 
اأجله..  تعاىل من  ُنغ�شب اهلل  اأن  ي�شتحق  ما  الدنيا  لي�س يف  اأخواتي،  يا 
فام�شحن الغ�شاوة التي على اأعينكن وتوجهن اإىل اهلل لعَلنّه - عز وجل- اأن 

يرحمنا جميًعا.

اأ�صلمت ب�صبب حجابها!

حاولت كثرًيا اأن تتجنب امل�شايقات الكثرية من ال�شباب عند ذهابها 
اإيل عملها يف اأحد امل�شت�شفيات، لكن من غري فائدة، وحتريت! يف كيفية 
اإيقاف هذه التحر�شات وامل�شايقات؟ واأ�شبح هذا االأمر كابو�ًشا يوؤرقها، 
ويف يوم من االأيام راأت على زميلتها لبا�ًشا غريًبا مل تعهده من قبل.. اإنه 
حجاب وعباءة هدية من جلنة التعريف باالإ�شالم لزميلتها بعد اأن اأعلنت 
وحفظه  وتكامله  االإ�شالم  جمال  لها  ت�شرح  زميلتها  وب��داأت  اإ�شالمها، 
و�شيانته للمراأة من االأذى، حيث قول اهلل - تعاىل - موجًها كالمه للن�شاء: 

ہہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  زب 
ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ رب)االأحزاب: 59(.

بعد �شماعها لهذه االآيات من زميلتها اأرادت اأن جترب حقيقة هذا 
االأمر؛ فطلبت اأن تعطيها حجاًبا وعباءة، فلب�شتهما جتربة ولي�س اقتناًعا، 
وبعد مرور ع�شرة اأيام تو�شلت اإىل زميلتها اأن تاأخذها اإيل جلنة التعريف 
باالإ�شالم؛ لتعلن اإ�شالمها، فقد راأت عظمة االإ�شالم من خالل هذه االآية، 

www.alukah.net
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وثبت لها عملًيا عدم تعر�س اأي اإن�شان لها عندما لب�شت هذا احلجاب، 
فقالت: اأ�شهد اأن االإ�شالم حق، ثم �شهدت �شهادة التوحيد ودخلت يف هذا 

الدين العظيم، واالأر�س ال ت�شعها من �شدة الفرح.
اأبنائنا  بع�س  ي�شكك  بينما  اإك��راه،  دون  اأف��واج  ديننا  يدخل  هكذا 
بعدالة االإ�شالم، ويطعنون يف القراآن بحجة عدم اإعطاء املراأة حقوقها، 

ويبثون جهلهم وحماقتهم وا�شتهزاءهم بدين اهلل وقراآنه �شباح م�شاء.
اأ�شاأل اهلل لهم الهداية وجالء الغ�شاوة التي رانت على ب�شائرهم 

وقلوبهم. 

�صروط احلجاب ال�صرعي

 اأختي امل�شلمة:
 اعلمي اأن اأهل العلم قد بينوا �شروًطا للحجاب ثمانية.. فاحر�شي 

على حفظها والعمل بها.. وهي كما يلي:
اأواًل: اأن يكون احلجاب م�شتوعًبا جلميع البدن بال ا�شتثناء، فالوجه 

والكفان، والقدمان، والذراعان من العورة التي يجب �شرتها.
ثانًيا: اأال يكون احلجاب زينة يف نف�شه، كاأن يكون مزخرًفا اأو ملوًنا 

باألوان الفتة اأو منقو�ًشا بخيوط ف�شية اأو ذهبية اأو غريها.
ثالًثا: اأن يكون �شفيًقا متيًنا وال يكون �شفاًفا. 

من  �شيًئا  في�شف  �شيق  غري  ا  ف�شفا�شً وا�شًعا  يكون  اأن  راب��ًع��ا: 
م ال�شورة  ج�شمها، اأو يظهر اأماكن الفتنة يف اجل�شم، اأو يلف عليه فيج�شنّ

ونحو ذلك.
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خام�ًشا: اأال تكون الثياب مبخرة اأو مطيبة اأو معطرة.
�شاد�ًشا: اأال ي�شبه لبا�س الرجال.

�شابًعا: اأال ي�شبه لبا�س الكافرات مثل اأن يكون ق�شرًيا اأو عارًيا.
�شهرة يف  ثوب  لب�س  "من  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  �شهرة  ثوب  يكون  اأال  ثامًنا: 
الدنيا األب�شه اهلل ثوب مذلة يوم القيامة ثم األهب فيه ناًرا" رواه اأبو داود.

احلرب .. !

 هل تعلمني اأن احلرب املوجهة اإليك حرب �شرو�س، يريدون منها 
ا�شتعبادك وهتك عر�شك.. با�شم احلرية وامل�شاواة.
 ما معنى احلرية التي يدعو اإليها املف�شدون؟.

 وملاذا مل يدعوا اإىل حترير العمال املظلومني.. وال�شحايا املنكوبني.. 
واالأيتام املنبوذين؟

 ملاذا ي�شرون على اأن املراأة العفيفة.. التي تعي�س يف ظل وليها.. ولو 
مد اأحد العابثني يده اإليها.. ملا عادت اإليه يده..

 ملاذا ي�شرون دائًما على اأن هذه املراأة حتتاج اإىل حترير؟
النظرات  من  نف�شها  لتحمي  واحلجاب  العباءة  املراأة  ارتداء  هل   

امل�شعورة.. يعد عبودية حتتاج اإىل حترير املراأة منها؟
خمالطة  عن  بعيدة  امل���راأة..  لعمل  معينة  اأماكن  تخ�شي�س  هل   
الرجال.. هو عبودية وذل للمراأة؟.. هل تربية املراأة الأوالدها.. وراأفتها 
ببناتها.. وقرارها يف بيتها.. هو عبودية حتتاج اإىل حترير؟.. ثم.. ملاذا 

www.alukah.net
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امل��راأة.. وتك�شفها لهم..  اإىل حترير  يتناجون ويدعون  اأكرث من  اأن  جند 
ويزعمون اأن حجابها قيد وغل ال بد اأن تتحرر منه...

 ملاذا جند اأن اأكرث هوؤالء  لي�شوا من العلماء، وال من امل�شلحني،
ال�شهوات  واأ�شحاب  اخلمور،  و�شراب  الزناة،  من  اأكرثهم  واإمن��ا 

امل�شعورة؟
ي�شتميتون الإخراج  ملاذا  امل��راأة؟..  اإىل حترير  فلماذا يدعو هوؤالء   

العفيفة من بيتها.. ملاذا؟
لها  فزينوا  راق�شة  متعرية  يروها  اأن  ا�شتهوا  وا�شح..  اجل��واب   

الرق�س.
 فلما تعرت وتبذلت.. واأ�شبحت تلهو وترق�س يف امل�شارح.. اأر�شوا 

�شهواتهم منها.
اأن يتمتعوا بها متى   ثم �شاحوا بها وقالوا: قد حررناك، وا�شتهوا 

�شاوؤوا.
 فيزينوا لها م�شاحبة الرجال وخمالطتهم؛ حتى حولوها اإىل حمام 
وباراتهم،  حدائقهم،  ويف  فر�شهم،  على  �شاوؤوا  متى  ي�شتعملونه  متنقل 

ومالهيهم؛ فلما تهتكت وتنج�شت.. �شاحوا بها وقالوا: قد حررناك.
خ������دع������وه������ا ب�����ق�����ول�����ه�����م ح�������ش���ن���اء

وال����������غ����������واين ي�����غ�����ره�����ن ال����ث����ن����اء
للخمر،  و�شاقية  البحر،  �شاطئ  على  عارية  يروها  اأن  وا�شتهوا   
وخادمة يف طائرة، و�شديقة فاجرة؛ فزينوا لها ذلك كله واأغروها بفعله.
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 فلما ولغت يف م�شتنقع الفجور، ت�شاحكوا بينهم وقالوا: هذا امراأة 
متحررة!

 فمن ماذا حرروها؟
 عجًبا.. هل كانت يف �شجن وخرجت منه اإىل احلرية؟ هل احلرية 
يف تق�شري الثياب.. ونزع احلجاب؟ اأم احلرية يف الت�شكع يف االأ�شواق.. 
وم�شاجعة الرفاق؟ هل احلرية يف مكاملة �شباب فاجر، اأو اخللوة بذئب 

غادر؟
اأن تكوين عفيفة  األي�شت احلرية احلقيقية، وال�شيادة النقية، هي   

م�شترتة.
واأخ��وِك يحر�شِك بني  اإليِك،  اأب��وِك يراأف عليِك، وزوج��ِك يح�شن   

يديِك.
التي  العظيمة  الكرامة  هي  وه��ذه  قدميِك،  على  ينطرح  وول��دِك   

اأرادها اهلل تعاىل لِك.

العفة تاج!

العفة،  هو  راأ�شك  على  ت�شعينه  تاج  اأجمل  اأن  اأختاه:  يا  تذكري   
واأجمل لغة تتكلم بها عيناك هي ال�شدق، واأجمل �شورة يتزين بها وجهك 
واأجمل عطر  التوا�شع،  به جيدك هو  واأجمل عقد تزينني  هي احل�شمة، 

تتعطرين به هو عطر الرب للوالدين واالإح�شان.
ومن  العابث،  ال�شباب  من  له  �شديق  ق�شة  ال�شباب  اأح��د  ي��روي   

اأ�شحاب العالقات امل�شبوهة مع الن�شاء.

www.alukah.net
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 اأتى هذا ال�شاب العابث يزور �شديقه، ف�شاأله: ملاذا مل ت�شع �شيارتك 
اأمام بيتي؟ قال: معي �شديقة جديدة! وهي طالبة يف املدر�شة، اأخذتها 
اأنتظر حتى يحني وقت االن�شراف ويرن اجلر�س  واأنا  الدوام،  يف بداية 

فاأنزلها اأمام املدر�شة، فرتكب البا�س وكاأنها خرجت من املدر�شة.
 قال ال�شاب: ا�شتاأذنت منه وكاأين داخل اإىل منزيل، فخرجت من 
اخللف متوجًها اإىل ال�شيارة، فاإذا بداخلها فتاة يف اخلام�شة ع�شرة من 

عمرها..
 قلت لها: ما الذي جاء بك اإىل هنا؟ 

 قالت: اإن فالًنا يحبني ووعدين بالزواج. 
اأن �شاحبك هو �شديقي،  اأق��ول؛ فرغم  ما  تاأملي جيًدا  لها:  قلت   
التي  الثقة  تذكري  لِك؛  ن�شيحتي  يف  اأخل�س  اأن  مينعني  ال  ذلك  اأن  اإال 
اأوالِك اإياها اأهلِك، تذكري �شناعة االأمر الذي تقومني به.. اعلمي جيًدا 
اأن يتزوجِك؛ الأننا  اأدنى تفكري يف  اأنِك على خطر، واأن �شديقي ال يفكر 
نحن ال�شباب اإذا وجدنا من هي مثلِك ال نفكر فيها زوجة اأبًدا؛ الأن التي 
اأن تكون  اأهاًل  اأهلها لي�شت  خرجت مع �شاب غريب عنها، وخرقت �شرت 

زوجة، بل لعلها متار�س هذا الفعل مع �شخ�س اآخر!
ا؟   وجاءين �شاحبي مرة اأخرى فقلت: هل هي معك هذه املرة اأي�شً
 قال: نعم .. قال: فخرجت اإليها وقلت لها: اإنِك مل تفهمي ما قلت 
حافة  على  و�شيلقيِك  يريد،  ما  منِك  �شياأخذ  اإنه   .. االأوىل  املرة  يف  لِك 

الطريق تتاأوهني من االأمل والف�شيحة والعار.
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 وذات يوم اأر�شلت له هذه الفتاة ر�شالة مع �شديقتها، تقول فيها: 
"اإين اأ�شكرِك على ن�شيحتِك الغالية، وفعاًل كاد اأن يح�شل ما قلته يل.. 
فعندما خرجت مع ذلك "الوغد" يف املرة االأخرية: حاول اأن ياأخذ مني 
اأعز ما اأملك، فبكيت وتو�شلت اأن يعيدين، وبعد اإحلاح وبكاء.. اأرجعني 
اأقع  اأن  كدت  �شريف،  اأفقد  اأن  كدت  منها..  اأخ��ذين  التي  مدر�شتي  اإىل 
�شحية تلك اللعبة الدنيئة واأن اأ�شع راأ�شي وروؤو�س اأهلي يف الوحل.. ولكن 

اهلل �شلم!".
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مو�صوعات متنوعة

الكبري  ال�ِسفر  بنا هذا  املو�سوعات، وقد يطول  الفقرات، وتتنوع  تتعدد 
يف الإحاطة بكل ما طالته اأيدينا من درر ومنقولت؛ لكن كما يقال: ح�سبك 
)مو�سوعات  بعنوان:  الفقرة  هــذه  كانت  لــذا  بالعنق؛  اأحــاط  ما  الــقــالدة  من 
متنوعة(؛ لتلم �سمل املو�سوعات التي مل يكن لها منا�سبة لِذكرها حتت فقرات 

هذا الكتاب.

www.alukah.net
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الفقرات؛  نكهة خا�سة ومميزة عن غريها من  لها  وكذلك حتى تكون 
اأو جمال، بل  فهذه الفقرة مليئة باملو�سوعات املتنوعة، وغري املحددة يف باب 

هي مبثابة املعلومات واملو�سوعات ال�ساملة ل املحددة.

وقد بداأت هذه الفقرة بعدد قليل من ال�سفحات، اإىل اأن فوجئت باأنها 
اأنني كففت  اإل  قد جتــاوزت ع�سرات ال�سفحات، وهي يف طور النمو ما زالــت؛ 

قلمي عن مداعبتها خ�سية نفاد حربه، مع عدم متام اأ�سطره.

لذا.. اأو�سي اجلميع باأل متر عليهن فائدة، اأو مو�سوع، اأو معلومة اإل 
ويدّوننها اإن �سعرن باأهميتها العظمى، وحاجتهن اإىل الرجوع اإليها.

اأقدم لأخواتي طالبات املرحلة البتدائية هذه الفقرة املتميزة،  اأنا  وها 
واملفيدة. واأرجو من اهلل اأن تنال ر�سا وا�ستح�ساًنا من امل�ستمعات والقارئات.

من النباتات العطرية

اأ�شواك مت�شاقطة  ال�شنط(: �شجرية ذات  الفتنة )امل�شك -   )1( 
االأوراق، خ�شبها متني، اأزهارها كروية �شفراء برتقالية، ذكية الرائحة، 
)مار�س(،  اآذار  يف  بالبذور  تتكاثر  والربيع،  ال�شتاء  ف�شلي  يف  تظهر 
ي�شتخرج من االأزهار زيت طيار ي�شمى )زيت اأكا�شيا( يدخل يف حت�شري 
اليا�شمني  اأنواع الروائح العطرية ودهانات ال�شعر ويف حت�شري  كثري من 
ال�شجرية  ق��رون  اأم��ا  الرائحة،  زك��ي  اأ�شفر  �شائل  والزيت  ال�شناعي. 
فت�شتعمل يف الدباغة، كما ي�شتعمل منها مرهم �شد االأكزميا وتهتك جلود 

اأ�شابع القدم.
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العاطر،  االأري��ج  ذات  اأوراق��ه  جلمال  ي��زرع  نبات  الريحان:   )2(  
وي�شتح�شل منه وقت االإزهار على )2.5 اإىل 4%( زيًتا طياًرا ي�شتعمل يف 
اأنواع ي�شتعمل زيتها كدهان يف نزالت  �شناعة الروائح وال�شابون، ومنه 

الربد واإزالة الكدمات.

من اأنواع الأ�صجار بالتف�صيل

اخلزامى: نبات جذاب، لكنه غريب يثري الت�شاوؤل: كيف ميكنه اأن 
يحافظ على حيويته على تلك اله�شاب الكل�شية، حيث ينمو مقاوًما حرارة 
ال�شم�س وق�شاوة ال�شخور، ينمو يف االأرا�شي ال�شوانية )يوجد بكرثة يف 
وهناك  مدوخة،  ورائحته  اأرجوانية  اأزهاره  ال�شعودية(،  العربية  اململكة 
نوع منه حجمه اأكرب، واأوراقه خ�شراء ورائحته كافورية، ويتاأخر ازهراره 
نبات مطهر وطارد  اأن اخلزامي  اإىل  باالإ�شافة  االأن��واع،  بقية  �شهًرا عن 
تفتحها  اإذا ما جمعت قبل  فاإن الأزه��اره  القدم،  للح�شرات معروف منذ 
فوائد عالجية كثرية يف الطب املنزيل. ويقال له: خريي الرب؛ الأنه اأزكى 

نبات البادية. 
م�شر،  اجل��زائ��ر،  موطنها:  اخليميات،  ف�شيلة  من  نبتة  اخل��ل: 
املغرب، يرتاوح ارتفاع هذه الع�شبة بني )30 و90( �شم، وت�شكل اأزهارها 
من  اأك��رث  من  تتكون  وه��ي  �شنتيمرًتا،  ال����)20(  منها  كل  يتجاوز  خيًما 
تقطف  االأزهار  حتمل  اأخرى  دوائر  اإىل  بدورها  تنق�شم  اأ�شا�شية،  دائرة 
هذه اخليم، عندما ت�شبح مغطاة بالثمار املحتوية على العن�شر الفعال 
امل�شمى "اخللني" وهو عالج ممتاز م�شاد للت�شنج. وكان قدماء امل�شريني 

ي�شتعملونه كمهدئ للمغ�س الكلوي.

www.alukah.net
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ماذا يع�صق اليابانيون؟

 اليابانيون يع�شقون كلمة "قامباروا"؛ الأنها تعني عندهم؛ "املثابرة 
واال�شتمرار" اأو "بذل املرء ق�شارى جهده".

نف�ص تواقة

 كان عمر بن عبدالعزيز يقول"اإن يل نف�ًشا تواقة، تاقت اإىل فاطمة 
بنت عبدامللك فتزوجتها، وتاقت اإىل االإمارة فتوليتها، وتاقت اإىل اخلالفة 
�شاء اهلل  اإن  اأدخلها،  اأن  فاأرجو  اإىل اجلنة،  نف�شي  تاقت  وقد  فاأدركتها، 

-عز وجل-".

ال�صمكة امل�صباح

االأعماق  يف  يعي�س  �شمك  ال�شعر"  "اأبو  با�شم  املعروفة  ال�شمكة   
البحرية، ذو راأ�س �شخم م�شطح وفم عري�س وعلى راأ�شه �شبه طعم يغري 
اإىل  االأ�شماك  به  ي�شع �شوء يخدع  املفتوح  االأ�شماك، ومن فمه  به �شغار 

دخوله فيتغذى بها.

اأغرب عملية تفتي�ص

�شنة  النم�شا  يف  بريك�شن  حاكم  ميكاو  فون  مليكور  االأم��ري  تويف   
اأثناء رحلة كان يقوم بها اإىل روما، وبينما �شجي جثمانه  )1905م( يف 
يحيطون  كانوا  الذين  ال�شرف  حرا�س  اأح��د  حلم  ر�شمًيا  دفنه  بانتظار 
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بالنع�س باأن االأمري يحمل ثروة، فراح يفت�س يف مالب�شه حتى عرث يف طرف 
الكم على اإي�شال مببلغ )300( األف قطعة ذهبية كان االأمري قد و�شعها 
يف م�شرف اأملاين، كما عرث على ق�شا�شة ورق ت�شاوي مبلغ مليوين دوالر.

القذيفة احلارقة

 هل ت�شدقي اأنه اإذا مت ت�شخني قذيفة مدفع اإىل درجة حرارة )50( 
مليون، وهي حرارة و�شط ال�شم�س، فاإن �شغط ال�شوء الذي تر�شله يكفي 

للق�شاء على اأي �شخ�س يكون على م�شافة )50( مياًل منه.

�صجر التني اخلناق

 من اأ�شجار التني الربي التي تنمو يف الغابات اال�شتوائية املطرية، 
وجتمع بينها خا�شية التناف�س ال�شديد على االرتواء باأكرب قدر من �شوء 
هذه  ت�شلك  ذلك  �شبيل  ويف  املعتمة،  الكثيفة  الغابات  تلك  يف  ال�شم�س 
طائر  ي�شقطها  بذرة طرية  تكون  ما  غالًبا  فهي  �شلوًكا عجيًبا؛  االأ�شجار 
النمو لت�شري  البذرة موا�شلة  نامية، وتنبت  على فرع مرتفع من �شجرة 
�شجرة، فرت�شل جذعها وغ�شونها الأعلى باجتاه املزيد من �شوء ال�شم�س، 
وتهبط بجذورها القوية اإىل اأ�شفل لتغو�س يف االأر�س. ومع اكتمال منوها 
والهواء،  ال�شوء  ا�شت�شافتها، فتمنع عنها  التي  بال�شجرة  ت�شري حميطة 
البذرة  ت�شقط  عندما  ا  اأي�شً يحدث  هذا  لكن  خمتنقة.  امل�شيفة  ومتوت 
على �شقف بناء للب�شر يف هذه الغابات اال�شتوائية املطرية، وتنمو ال�شجرة 

ا تخنقه!  حميطة بالبناء، فهل هي اأي�شً

www.alukah.net
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فندق على قمم الأ�صجار

ت�شييد  مت  �شخمة  زيزفون  �شجرة  وف��وق  �شروب�شاير  مقاطعة  يف   
فندق �شغري مبثابة بيت �شيفي لالأمرية ال�شغرية اإليزابيث، وكان فاخًرا 
امللكة  ومنهن  بريطانية،  ملكة  من  اأكرث  دخلته  وقد  الداخل.  من  واأنيًقا 
ويف  نافذته.  من  الثعالب  مراقبة  ي�شتهويها  كان  التي  ال�شهرية  فيكتوريا 
كينيا عندما كانت اإفريقيا كلها تقريًبا م�شتعمرة بريطانية، قام احلكام 
اإليها  اال�شتعماريون ببناء فندق �شغري فوق �شجرة كينية �شخمة ت�شعد 
االأمرية اإليزابيث التي كانت قد كربت وتق�شي اإجازة فيه هناك، لت�شتمتع 
مبراقبة احليوانات من مكان مرتفع واآمن، وفخم على الرغم من �شغره، 
وقد تلقت االأمرية خرب تتويجها على عر�س بريطانيا بينما كانت يف هذا 

الفندق فوق ال�شجرة!

�صجرة البوان�صيانا

العامل  مناطق  كل  يف  االآن  تنت�شر  لكنها  مدغ�شقر،  عند  موطنها   
احلارة، ومنها بالدنا، فتاجها ينمو ب�شكل خيمي، وتورق وتزهر بكثافة يف 
ال�شيف، فار�شة حتتها م�شاحة وا�شعة من الظل، وهي ترتفع الأمتار عدة، 
بي�شاوية  ووريقات  اأ�شالعها  على  تنتظم  كبرية  ري�شات  مثل  واأوراق��ه��ا 
اأزهارها حمراء نارية، وهي كبرية  منمنمة زوجية ذات قمم م�شتديرة. 
وه�شة، اأما ثمارها فهي ت�شبه قرون خروب كبرية. وبعد انق�شاء ال�شيف 
ليت�شلل  عارية  فروعها  وت�شبح  اأوراقها  تت�شاقط  اخلريف،  حلول  وعند 

خاللها �شوء ال�شم�س، ويدفئ االأر�س والنا�س.
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�صجرة اجلاكاراندا

اجلنوبية  اأمريكا  هو  ال�شجرة  ه��ذه  موطن  اأن  من  الرغم  على   
وخا�شة الربازيل، وكونها بعيدة االأ�شل عن موطن �شجرة البوان�شيانا، اإال 
اأوراقهما ووريقاتهما، وكونهما �شجرتي  اأنهما مت�شابتهان كثرًيا يف �شكل 
ظل وزينة. لكن اأوراق اجلاكاراندا تت�شاقط مع مطلع الربيع، ويف نهايته 
تتاألق على فروعها العارية عناقيد من زهور بنف�شجية �شديدة اجلمال. 
هو  اأنواعه  واأف�شل  لطيف،  ب�شكل  وجمزع  اأبي�س  ال�شجرة  هذه  وخ�شب 
خ�شب البق�س الذي ي�شتخدم يف ت�شنيع اأعواد الثقاب واللب الذي ي�شارك 

يف �شناعة الورق.

هل ال�صمك حمب للهو؟

الواحد  طول  يزيد  ال  العامل  هذا  يف  للهو  املحبة  احليوانات  اأكرب   
منها على �شبعة �شنتيمرتات اأو ع�شرة.

 اإنه ال�شمك املحارب الذي توؤدي معاركه بع�شه مع بع�س اإىل املوت، 
ويعترب منذ �شنوات كثرية اإحدى اأكرث الت�شليات �شعبية يف �شيام اأو تايالند.
التي تتحارب، وهي ذات  ال�شمك هي  النوع من   والذكور من هذا 
طبيعة م�شاك�شة ومولعة بالقتال، بحيث اإنه عندما يو�شع ذكران مًعا يف 
حو�س زجاجي يبداآن مبهاجمة اأحدهما االآخر بق�شوة وغ�شب حتى يقتل 

واحد، واأحياًنا االثنان مًعا.

www.alukah.net
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التي  ال�شياميون هذه املعارك ال�شمكية باحلما�شة نف�شها   ويراقب 
كرة  اأو  مثاًل،  امل�شارعة،  اأو  املالكمة،  مباريات  النا�س  �شائر  بها  يراقب 

القدم، مثاًل!

من نـوادر الأخبـار

من  له  كانت  داًرا  عقبة  بن  خالد  من  عامر  بن  عبداهلل  ا�شرتى   
ا كان الليل، �شمع عبداهلل بكاء اآل خالد  ال�شوق ب�)90( األف درهم، فلمَّ
فقال: ما بالهم يبكون؟ قيل: خلروجهم من دارهم التي ا�شرتيتها. فقال: 

يا غالم: اأعلمهم اأن املال والدار لهم جميًعا.

ِلـمرَ ل رفعت ال�صيف؟

واتكاأ  حاجة  عن  ف�شاأله  الباهلي،  قتيبة  بن  �شلم  على  رجٌل  دخل   
اإ�شبع �شلم بن قتيبة ومل يزل  على �شيفه، فو�شع الرجل ثقل �شيفه على 
يكلمه يف حاجته اإىل اأن ر�سَّ اإ�شبع �شلم، فاأدماه و�شلٌم �شابٌر، فلما ق�شى 
ه.  و�شدَّ مبنديل  اإ�شبعه  من  ال��دم  مي�شح  جعل  عنده،  من  وخ��رج  حاجته 
فقيل له: ِل�م ال رفعت ال�شيف عن رجلك بيدك؟ قال: خفت اأن اأفعل ذلك 

فيخجل فين�شى �شيًئا من حاجته.

النا�ص يتدحرجون من فوق اإىل اأ�صفل

ف�شمع  بالليل،  ال��دار  �شاحب  فانتبه  اآخ��ر،  �شاف  رجاًل  اأن  ُحكي   
�شحك الرجل من الغرفة، ف�شاح به: فالن! فقال: لبينّك.
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 قال: اأنت كنت يف اأ�شفل الدار فما الذي رقاك اإىل الغرفة؟! قال: 
تدحرجت. فقال: النا�س يتدحرجون من فوق اإىل اأ�شفل، فكيف تدحرجت 

اأنت؟ قال: فِمْن هذا اأ�شحك.

خطبة

اإىل  واأر�شلني  اأبي  زيَّنني  اأنه قال:  اأبي �شفيان   روي عن عيينة بن 
عمي عتبة اأخطب ابنته، فاأتيته فاأقعدين يف حجره، وقال: مرحًبا باأقرب 
ا، وال اأجد من ت�شفعه  اأ�شتطيع له ردًَّ قريب خطب، واأحبَّ حبيب ورد، ال 
ا. يا بني، قد زوجتكها، واأنت عليَّ اأعزَُّ منها، وهي األطى بقلبي منك  ُبدًّ
فاأكرمها يعذب على ل�شاين ذكُرك، وال ُتهنها في�شغر عندي قدرك، وقد 

قربُتك مع قرابتك، فال تباعد قلبي من �شلتك.

�صعيد رغم اإعاقته

العينني..  اأعمى  البدن..  اأبر�س  الراأ�س..  اأقرع  كان  ال�شلف  اأحد 
مما  عافاين  ال��ذي  هلل  "احلمد  يقول:  وك��ان  واليدين،  القدمني  م�شلول 
ابتلى به كثرًيا من خلقه، وف�شلني عليهم تف�شيال"، فمر رجل فقال له: 
مما عافاك؟ اأعمى واأبر�س واأقرع وم�شلول.. فمما عافاك؟ فقال: ويحك 
البالء �شابًرا،  ل�شاًنا ذاكًرا، وقلًبا �شاكًرا، وبدًنا على  يا رجل؛ جعل يل 
اللهم ما اأ�شبح بي من نعمة اأو باأحد من خلقك فمنك وحدك ال �شريك 

لك، فلك احلمد ولك ال�شكر. قال تعاىل: زب ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ رب )الزخرف(.

www.alukah.net
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اآمٌر وناٍه

قال بع�س العلماء:
اإن اهلل ن�شب �شيئني: اأحدهما اآمر، واالأخر ناه.

فاالأول ياأمر بال�شر، وهو: النف�س.. قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻٻ 
پ پ پ پ رب )يو�شف: 53(.

ۉ  زب  تعاىل:  ق��ال  ال�شالة..  وه��و:  ال�شر،  عن  ينهى  واالآخ���ر 
ې ې ې ېىى رب)العنكبوت: 45(.

فكلما اأمرتك النف�س باملعا�شي وال�شهوات، فا�شتعن عليها بال�شالة.

اأاألهتك اللذائذ؟!

ُحكي عن مالك بن دينار )ال�شويف الزاهد( اأنه قال:
"�شهوت ليلة عن وردي، ومنت.. فاإذا اأنا يف املنام بجارية كاأح�شن 
ما يكون، يف يدها رقعة، فقالت يل: اأحت�شن تقراأ؟ فقلت: نعم؛ فدفعت 

اإىل الرقعة فاإذا فيها:
اأاأل������ه������ت������ك ال������ل������ذائ������ذ واالأم������������اين

ع���ن ال��ب��ي�����س االأوان�����������س يف اجل��ن��ان
ف��ي��ه��ا م��������وت  ال  خم������ل������ًدا  ت���ع���ي�������س 

م�����ع احل�������ش���ان وت���ل���ه���و يف اجل�����ن�����ان 
خ�������رًيا اإن  م�����ن�����ام�����ك  م�������ن  ت����ن����ب����ه 

م�����ن ال�����ن�����وم ال���ت���ه���ج���د ب����ال����ق����راآن
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اأنهار العامل الأكرث طول

1- النيل: )يجري يف عدة دول اإفريقيا كتنزانيا وال�شودان وم�شر( 
- )6670( كم. 

2- االأمازون: )يجري يف بريو والربازيل( - )6448( كم. 
3- ياجنت�شي: )يجري يف ال�شني( - )6300( كم. 

4- امل�شي�شبي: )يجري يف الواليات املتحدة االأمريكية( - )5971( 
كم. 

5- يني�شي: )يجري يف منغوليا ورو�شيا( - )5540( كم.
6- هواجن هو: )يجري يف ال�شني( - )5464( كم.

 - ورو���ش��ي��ا(  وكازاخ�شتان  منغوليا  يف  )ي��ج��ري  اإرت�����س:  اأوب   -7
)5410( كم. 

8- الكونغو: )يجري يف اأجنوال وزائري( )4700( كم.
9- لينا: )يجري يف رو�شيا( - )4400( كم.

10- ميكوجن: )يجري يف عدة دول اآ�شيوية كال�شني وبورما وفيتنام( 
- )4350( كم. 

www.alukah.net
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اأول من اأدخل الأوثان اإىل مكة

هو عمرو بن حلي بن قمعة بن اإليا�س، واأمه هي خندق بنت عمران 
بن اإحلاف.

خرج ذات مرة من مكة اإىل ال�شام يف بع�س اأموره، فلما قدم مكاًنا 
يدعى ماآب من اأر�س البلقاء، ي�شكنه العماليق، وجدهم يعدون االأ�شنام، 
اأراك��م  التي  االأ�شنام  ه��ذه  ما  ف�شاألهم:  عهٍد.  �شابق  بها  له  يكن  ومل 
تعدون؟ قالوا: هذه اأ�شنام نعبدها، ن�شتمطرها فتمطرنا، ون�شتن�شرها، 
العرب  اأر�س  اإىل  به  فاأ�شري  �شنًما  تعطونني  اأفال  لهم:  فقال  فتن�شرنا: 
واأمر  فن�شبه،  مكة،  به  فقدم  هبل.  له  يقال  �شنًما  فاأعطوه  فيعدون؟! 
النا�س بعبادته وتعظيمه. ففعلوا. ون�شوا ما كانوا عليه، وا�شتبدلوا بدين 
اإبراهيم واإ�شماعيل - عليهما ال�شالم -، وغريه فعبدوا االأوثان، و�شاروا  
اإىل ما كانت عليه االأمم قبلهم من ال�شالالت، وفيهم على ذلك بقايا من 
عهد اإبراهيم يتم�شكون بها، من تعظيم البيت، واحلج والعمرة والوقوف 

على عرفة واملزدلفة، وغري ذلك. 
وقد اأخربنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه راأى عمرو بن حلى يف النار، فقال: »راأيت 

عمرو بن حلي يجر ق�شبه يف النار«. 
وعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه- قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
اأكثم، راأيت عمرو بن حلي بن قمعة بن  الأكثم بن اجلون اخلزاعي: »يا 
خندق يجر ق�شبه يف النار، فما راأيت رجاًل اأ�شبه برجل منك به، وال بك 
منه«. فقال اأكثم: ع�شى اأن ي�شرين �شبهه يا ر�شول اهلل!.. قال: »ال، اإنك 
االأوثان،  اإ�شماعيل، فن�شب  اأول من غري دين  اإنه كان  موؤمن وهو كافر، 

وبحر البحرية، و�شيب ال�شائبة، وو�شل الو�شيلة، وحمى احلامي«.  
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ثنائيات متلزمة

• اثنان ال ي�شبعان: طالب علم وطالب مال.
واالأناة. احللم  حمبوبان:  • اثنان 

والبخل. احلر�س  مكروهان:  • اثنان 
والطمع. احل�شد  يفرتقان:  ال  • اثنان 
والزيادة. ال�شكر  متالزمان:  • اثنان 

موت. دون  وخلود  مر�س،  دون  �شحة  م�شتحيالن:  • اثنان 
مت�شابهان: النوم واملوت. • اثنان 

احلروف .. الهجائية والأبجدية

احلروف الهجائية هي احلروف التي جتري عليها اأغلب املعاجم يف 
ترتيب موادها: اأ، ب، ت، ....ي. ووا�شع هذا الرتتيب املعروف هو عامل 

اللغة: ن�شر بن عا�شم الليثي.
يف  ال�شاميون  رتبها  التي  احل��روف  فهي  االأبجدية،  احل��روف  اأم��ا 
األفاظ جتمع احلروف وهي: اأبجد، هوز، حطي، كلمن، �شعف�س، قر�شنت، 

ثخذ، �شظغ.. اأي: اأ، ب، ج، غ.

تفكر يف هذه احلكم

الدنيا. ترك  على  فدلنا  للدنيا..  العلم  • تعلمنا 
بح�شناتي. اأحق  الأنهما  والدي؛  الغتبت  اأحًدا،  مغتاًبا  كنت  • لو 

www.alukah.net



1520

حديقة الفقرات الثقافية

ال�شاحلني. ذكر  عند  تنزل  • الرحمة 
من يرفعه اهلل بطاعته. • الرفيع: 

خوًفا. اأ�شدكم  يكون  اأن  ينبغي  علًما..  • اأكرثكم 
فيها؛  ما  اأطيب  يتذوقوا  اأن  قبل  الدنيا  من  خرجوا  الدنيا  • اأهل 

وهو معرفة اهلل - عز وجل-.

�صبب الإغماء

من  ينه�س  عندما  باإغماء  ي�شاب  اأو  ب��دوار  املرء  ي�شعر  ما  كثرًيا 
الدماغ  فراغ  هو  الظاهرة  هذه  �شبب  اإن  االأطباء:  ويقول  فجاأة،  �شريره 
كمية  حرم  ال��دم  من  كفايته  الدماغ  حرم  واإذا  يغذيه،  ال��ذي  ال��دم  من 
االأوك�شجني التي يكون عادة يف حاجة اإليها فيف�شي ذلك اإىل دوار، بل اإىل 
اإغماء، نعم، اإن يف اجل�شم اأجهزة دقيقة ملنع االإغماء يف هذه احلاالت، 

لكن اإذا كان الدم �شعيًفا اأو قلياًل فاالإغماء يكاد يكون حمقًقا. 
منه  الوثوب  وعدم  ال�شرير  من  النهو�س  عند  التاأين  يجدر  لذلك 

فجاأة؛ تالفًيا للدوار واالإغماء.

احرتمي اإخوانك من الب�صر

كل �شخ�س منا ميثل اإعجاًزا؛ فمن املتفق عليه اأن ق�شة حياة كل 
�شخ�س منا من املمكن اأن تتحول اإىل كتاب يحقق اأعلى املبيعات، واأنِت 

واحدة من هوؤالء االأ�شخا�س.
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لذا؛ فكري يف ذلك، وبداًل من افرتا�س اأ�شياء عن �شخ�س ما، اأوىل 
اأن  ال�شخ�س  هذا  من  وتطلبي  العطوف  ال�شحفي  مثل  تت�شريف  اأن  بِك 
يحكي لك عن اأمتع جوانب حياته واأكرثها مغزى. وحاويل اأن تك�شفي عن 
تاريخه ال�شخ�شي، وعن اأعظم اللحظات يف حياته واأروع ذكرياته واأهدافه 
ومعتقداته. فمهما كانت الظروف احلالية للمرء فهو يحمل بداخله كل ما 
قام به وكل ما حدث له يف حياته؟.. لذلك اكت�شفي وا�شتمتعي واحرتمي 

تلك الظروف.

اأفيحبون الدنيا؟!

اإبلي�س  اأت��ت  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممًدا  اهلل  بعث  "ملا  الباهلي:  اإمامة  اأب��و  ق��ال 
جنوده، وقالوا: قد ُبعث حممد، وخرجت اأمته.. قال: اأفيحبون الدنيا؟.. 
قالوا: نعم. قال: اإن كانوا يحبون الدنيا فاإين ال اأبايل اأن يعبدوا االأوثان، 
اأنا اأغدو عليهم واأروح لهم بثالث: اأخذ املال من غري حله، واإنفاقه يف غري 

حقه، واإم�شاكه عن حقه، وال�شرك تابع لهذا".

ين�صى اأ�صماءهم!

يل  ا�شرتوا  فقال:  ين�شاها..  ثم  ِغلمانه..  اأ�شماء  ي  ي�شمنّ رجل  كان 
واقد  ا�شمه  غالًما  له  فا�شرتوا  اأن�شاه..  ال  م�شهور  ا�شم  له  يكون  غالًما 

فقال: هذا اال�شم ال اأن�شاه.. اجل�س يا َفْرَقد!

www.alukah.net
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املوت واجلهاد وال�صهوة

قال حامت االأ�شم:
املوت اأربعة: موت اأبي�س، وموت اأ�شود، وموت اأحمر، وموت اأخ�شر. 
واملوت  النا�س.  اأذى  احتمال  االأ���ش��ود:  وامل��وت  اجل��وع.  االأبي�س:  فاملوت 
االأحمر: خمالفة النف�س. واملوت االأخ�شر: طرح الرقاع بع�شها على بع�س.

واجلهاد ثالثة: جهاد يف �شرك: مع ال�شيطان حتى تك�شره.
وجهاد يف العالنية: يف اأداء الفرائ�س حتى توؤديها.

وجهاد مع اأعداء اهلل: يف غزو االإ�شالم.
وال�شهوة ثالثة: �شهوة يف االأكل، و�شهوة يف الكالم، و�شهوة يف النظر؛ 

فاحفظ االأكل بالثقة، والل�شان بال�شدق، والنظر بالعربة.

يطلبني ثـمانية

�شاأل اأحدهم يوًما االإمام ال�شافعي – يرحمه اهلل: كيف اأ�شبحت؟
بالفر�س..  تعاىل  اهلل  ثمانية:  يطلبني  "اأ�شبحت  االإم���ام:  فقال 
والعيال  والدهر ب�شروفه،  بال�شنة،  وال�شالم -  ال�شالة  ور�شوله - عليه 
والنف�س  باملعا�شي،  وال�شيطان  ل�شاين،  ينطق  مبا  واحلفظة  بقوِتهم، 

بال�شهوات، وملك املوت بقب�س روحي".
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مراتب الفقـر

اإذا ذهب مال الرجل، قيل اأنزف واأنق�س.
فاإذا ظهر اأثر اجلدب وال�شدة عليه، واأكلت ال�شنة ماله، قيل ُع�شب 

فالن. فاإذا قطع حلية �شيفه للحاجة واخللة، قيل: اأنقَح فالن.
فاإذا اأكل خبز الذرة، وداوم عليه لعدم غريه، قيل: طهفل.

فاإذا مل يبق له طعام، قيل: اأْقَوى.
فاإذا �شربه الدهر بالفقر والفاقة، اأ�شرم واألفج.

فاإذا مل يبق له �شيء، فيقال اأعدم واأملق.
َق بالدقعاء، وهي الرتاب، قيل اأدفع. فاإذا ذل يف فقره حتى َل�شِ

فاإذا تناهى �شوء حاله يف الفقر، قيل اأْفَقع.

اأو�صاين خليلي ب�صبع

قال اأبو ذر الغفاري - ر�شي اهلل عنه- : "اأو�شاين خليلي � يق�شد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص � ب�شبع:

- اأمرين بحب امل�شاكني والدنو منهم..
- واأمرين اأن اأنظر اإىل من هو دوين وال اأنظر اإىل من هو فوقي.

- واأمرين اأال اأ�شاأل اأحًدا �شيًئا..
- واأمرين اأن اأ�شل الرحم..

- واأمرين اأن اأقول احلق واإن كان ُمًرا..

www.alukah.net
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- واأمرين اأال اأخاف يف اهلل لومة الئم..
- واأمرين اأن اأكرث من قول: ال حول وال قوة اإال باهلل.

راأ�ص الذئب

يت�شيدون،  فخرجوا  ا�شطحبوا،  وثعلًبا  وذئًبا  اأ���ش��ًدا  اأن  زعموا 
�شيدنا.  بيننا  اق�شم  للذئب:  االأ�شد  فقال  واأرنًبا.  وظبًيا  حماًرا  ف�شادوا 
اأب��ني من ذل��ك؛ احلمار لك، واالأرن��ب الأب��ي معاوية )يق�شد  ق��ال: االأم��ر 
اأطاحت  قوية.  خبطة  راأ�شه  على  االأ�شد  فخبطه  يل.  والظبي  الثعلب(، 
بالق�شمة  اأجهله  ما  اهلل  قاتله  وقال:  الثعلب  على  االأ�شد  اأقبل  ثم  راأ�شه، 
هات اأنت يا اأبا معاوية فقال الثعلب: يا اأبا احلارث )يعني: االأ�شد( االأمر 
اأو�شح من ذلك احلمار لغذائك، والظبي لع�شائك واالأرنب فيما بني ذلك. 
قال  االأق�شية؟  هذه  علمك  من  اأق�شاك.  ما  اهلل  قاتلك  االأ�شد:  له  فقال 

الثعلب: راأ�س الذئب الطائح عن جثته.
اأ�شرع من الكلب؟.قال:  وقال احلكماء: قيل للذئب: ما بالك تعدو 

الأين اأعدو لنف�شي وهو يعدو ل�شاحبه.

يف �صيافة الهدهد

ُروي اأن الهدهد قال ل�شليمان - عليه ال�شالم: اأريد اأن تكون يوًما يف 
�شيافتي. قال �شليمان: اأنا وحدي؟. قال: ال، بل الع�شكر كله، يف جزيرة 
اإىل  الهدهد  والع�شكر. ف�شعد  اإىل هناك  كذا يوم كذا. فم�شى �شليمان 
نبي اهلل،  يا  وق��ال:  البحر،  بها يف  ورمى  وخنقها،  ج��رادة  اجلو، ف�شاد 
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اإن كان اللحم قلياًل، فاملرق كثري.. فكلوا.. من فاته اللحم، ناله املرق! 
ف�شحك �شليمان وجنوده حواًل كاماًل.

كيف ياأتيك الوحي؟

عن عائ�شة اأم املوؤمنني - ر�شي اهلل عنها- ، اأن احلارث بن ه�شام - 
ر�شي اهلل عنه- ، �شاأل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا ر�شول اهلل.. كيف ياأتيك 
الوحي؟ فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأحياًنا ياأتيني مثل �شل�شة اجلر�س، وهو 
، ُفيف�شم عني وقد وعيت عنه ما قال.. واأحياًنا يتمثل يل امللك  اأ�شد علىَّ
ولقد  عنها:  اهلل  ر�شي  عائ�شة،  قالت  يقول«..  ما  فاأعي  فيكلمني  رجاًل، 
راأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم ال�شديد الربد، فيف�شم عنه، واإن جبينه 

ليتف�شد عرًقا.

الأعجمي

يقولون: فالن اأعجمي، واالأعجمي يف كالم العرب: الذي يف ل�شانه 
ُعجمة، اأي ال يبني كالمه، اأو بع�شه، واإن كان من العرب.

والعجمي: الذي اأهله من العجم، واإن كان ف�شيح الل�شان.
وُيقال للدواب: ُعجم؛ الأنها ال تتكلم.

ويقال ل�شالتي الظهر والع�شر: العجماوان؛ الأنهما ال ُيْجهر فيهما، 
رب)ال�شعراء(.اأي  ۈ   ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال  وق��د 

األ�شنتهم ُعجمة.

www.alukah.net
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واأن�شد ذو الرمة:
اأح�����ب امل���ك���ان ال��ف��ق��ر م���ن اأج�����ل اأن��ن��ي 

ب����ه اأت���غ���ن���ى ب��ا���ش��م��ه��ا غ����ري ُم��ع��ج��م.

مدن اإ�صلمية

- الب�شرة: �شيدها ُعتبة بن غزوان يف العراق � عام )14ه�(.
- الكوفة: �شيدها �شعد بن اأبي وقا�س يف العراق � عام )18ه�(.
- الف�شطاط: �شيدها عمرو بن العا�س يف م�شر � عام )21ه�(.

- القريوان: �شيدها ُعقبة بن نافع يف املغرب � عام )50ه�(.
عام   � ال��ع��راق  يف  الثقفي  يو�شف  ب��ن  احل��ج��اج  �شيدها  - وا���ش��ط: 

)73ه�(.
- بغداد: �شيدها اأبو جعفر املن�شور يف العراق � عام )145ه�(.
- القطائع: �شيدها اأحمد بن طولون يف م�شر � عام )256ه�(.
- القاهرة: �شيدها جوهر ال�شقلي يف م�شر � عام )359ه�(.

كان اأبي�ص اللون

وانتهى  م��اءه��ا،  االأر����س  وابتلعت  امل��ط��ر،  ع��ن  ال�شماء  اأقلعت  مل��ا 
الطوفان، ور�شت �شفينة نوح - عليه ال�شالم - على اجلودي، مبن عليها 
اأراد نوح اأن يعرف خرب االأر�س، فبعث الُغراب لتلك املهمة، وطار الغراب؛ 
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لكنه وجد جيفة، فا�شتغل بها، رمبا جلوعه، فلما تباأطا عليه، اأر�شل مكانه 
احلمامة، فذهبت ومل تلبث اأن عادت ويف فمها ُغ�شن زيتون، و�شاعتئذ، 
غ�شب منه، ودعا عليه ب�شواد اللون، بعد اأن كان لونه اأبي�س؛ ولذا تنفر 

من البيوت.

ال�صراط وقناطره

قيل اإن ال�شراط � وهو اأََحدُّ من ال�شيف � الذي مُيُر عليه اخلالئق 
االأوىل:  فعند  ج�شور،  اأو  قناطر،  �شبع  فوقه  القيامة،  ي��وم  للح�شاب 
اأمانة  االأم��ان��ة،  عن  ُي�شاألون  الثانية:  وعند  ال�شالة،  على  يحا�شبون 
وعند  ال��رح��م..  �شلة  على  ُيحا�شبون  الثالثة:  وعند  واخل��ال��ق  اخللق 
ما  على  ُيحا�شبون  اخلام�شة:  وعند  الوالدين،  بر  عن  ُي�شاألون  الرابعة: 
قاله الل�شان.. وعند ال�شاد�شة: ُي�شاألون عن حفظ اجلار، وعند ال�شابعة: 

ُي�شاألون عن ال�شدق.

مناقبه جمة

كان لالإمام ال�شافعي - رحمه اهلل - ، مناقب جمة.
ئ الليل ثالثة اأجزاء: الثلث  فقد كان يختم القراآن كل يوم، وكان ُيجزنّ
االأول يكتب، والثاين ي�شلي، والثالث ينام، وقال عن نف�شه: ما كذبُت قط، 
وال حلفُت باهلل ال �شادًقا وال كاذًبا، ومل يرتك ُغ�شل اجلمعة قط، ال يف 
برد وال يف �شفر وال َح�شر، وكان من اأكرم النا�س، وما �شاأله اأحد �شيًئا، اإال 

احمرَّ وجهه حياًء من ال�شائل، وكان كثري االأ�شقام دون �شكوى.

www.alukah.net
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وكان ذا هيبة، وكان نق�س خامته: كفى باهلل ثقة ملحمد بن اإدري�س، 
وكان مي�شي على الع�شا ويتوكاأ عليها، ف�شئل عن ذلك، فقال: الأذكر اأين 
م�شافر من الدنيا، ودخل عليه اأحدهم ليلة مات، فقال له: كيف اأ�شبحت؟ 
ولكاأ�س  ُمفارًقا،  والإخ��واين  راح��اًل،  الدنيا  من  اأ�شبحت  ال�شافعي:  فقال 

املنية �شارًبا، ول�شوء اأعمايل مالقًيا، وعلى الكرمي وارًدا.. ثم بكى.

القلب والل�صان واجلوارح

اهلل  فقال: خلق  العباد..  اأحوال  يوًما يف  املر�شي  العبا�س  اأبو  تكلم 
ل�شانه،  والثاين  قلبه،  منها  فجزء  اأج��زاء:  ثالثة  وق�شمة  االآدم��ي،  تعاىل 

والثالث اجلوارح.
وقد اأكرم اهلل تعاىل كل جزء بكرامة:

اإال  اإله  اأال  ب�شهادة  الل�شان  واأكرم  وتوحيده،  القلب مبعرفته  فاأكرم 
اهلل، وتالوة كتابه.. واأكرم اجلوارح بال�شالة وال�شوم و�شائر الطاعات.. 

ووكل على كل جزء رقيًبا وحفيًظا.
�شمري  يف  ما  يعلم  فال  بنف�شه،  القلب  حفظ   - �شبحانه   - فتوىل 

ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  زب  ���ش��اأن��ه:  ج��ل  ق��ال  ت��ع��اىل..  اهلل  اإال   العبد 
ڳڱ رب )البقرة:235(.

ووكل على ل�شانه احلفظة.. قال تعاىل: زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 
ڦ ڄ رب )ق(.

واألزم اجلوارح باالأمر والنهي، ثم اقت�شى من كل جزء وفاء ما األزم 
به:
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ووفاء  االإمي��ان، وال ميكر، وال يح�شد..  يثبت على  اأن  القلب  فوفاء 
الل�شان اأال يغتاب، وال يكذب، وال يتكلم فيما ال يعنيه، ووفاء اجلوارح اأال 
وقع من  فما  امل�شلمني،  اأح��ًدا من  بها  ي��وؤذي  اأو  اإىل مع�شية،  بها  ي�شارع 
القلب فهو نفاق، وما وقع من الل�شان فهو كفر، وما وقع من اجلوارح فهو 

ع�شيان.

�صلح اخلم�صة

قال حممد بن على الرتمذي:
�شالح خم�شة اأ�شناف يف خم�شة مواطن:

�شالح ال�شبيان يف الكتاب.
�شالح الُقطاع يف ال�شجن.
�شالح الن�شاء يف البيوت.
�شالح الفتيان يف العلم.

�شالح الكهول يف امل�شاجد.

كلمة من�صفة

يقول ليو تول�شتوي، اأديب رو�شيا العظيم الذي ُتويف عام )1910م(، 
يف نبي االإ�شالم، �شيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص:

نبوة  يف  اعتقد  بل  اهلل،  نبي  وحده  اإنه  نف�شه  عن  حممد  يقل  "مل 
مو�شى وعي�شى.. وقال اإن اليهود والن�شارى ال يكرهون على ترك دينهم 
واعتناق االإ�شالم.. ويف �شني دعوته االأوىل، احتمل كثرًيا من ا�شطهادات 

www.alukah.net
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اأ�شحاب الديانات القدمية، لكنها مل تثنه عن دعوته.. وال ريب اأن هذا 
النبي من كبار امل�شلحني الذين خدموا املجتمع الب�شري خدمة جليلة.. 

ويكفيه فخًرا اأنه هدى اأمة كبرية اإىل نور احلق".

كيد ونـجاة

كان �شقران بن عبداهلل املغربي عارًفا باهلل، طائًعا وعابًدا له، وكان 
امراأة،  اإليه  اأن نظرت  وقد حدث  النا�س،  اأجمل  ، من   - – يرحمه اهلل 

فافتتنت به، فذكرت �شاأنها لعجوز، فقالت: اأن اأجمع بينكما.
فمر �شقران يوًما على بابها، فقالت له: يل ولد، وقد جاءين كتابه، 
ل�شفيت  الباب،  على  وقراأته  جئت  فلو  كتابه،  ت�شمع  اأن  حتب  اأخ��ت  وله 
النا�س.  اأع��ني  عن  لت�شرتنا  ادخ��ل  له:  فقالت  الباب،  اإىل  فجاء  الغليل. 
فدخل، فقفلت الباب، واأخرجت امراأة جميلة واألزقتها اإىل جانبه، فوىل 
وجهه عنها. فقالت كنت م�شتاقة اإليك، فقال لها: اأين املاء حتى اأتو�شاأ؟.. 
فاأتته باملاء. فقال: اللهم اأنت خلقتني ملا �شئت، وقد خ�شيت الفتنة، واأنا 

اأ�شاألك اأن ت�شرف �شرها عني وُتغري خلقتي!
يف  دفعته  كذلك،  راأت��ه  فلما  القبح.  اإىل  احل�شنة  خلقته  فتغريت 
�شدره، وقالت: اخرج.. فخرج وهو يقول: احلمد هلل رب العاملني.. ثم عاد 

اإليه ح�شنه!
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قلوبكم ماتت بع�صرة اأ�صياء

النا�س،  اإليه  فاجتمع  الب�شرة،  ب�شوق  يوًما  اأدهم  بن  اإبراهيم  مر 
وقالوا: يا اأبا اإ�شحق، ما لنا ندعو فال ي�شتجاب لنا؟!

قال: الأن قلوبكم ماتت بع�شرة اأ�شياء:
االأول: عرفتم اهلل ومل توؤدوا حقه..

والثاين: زعمتم اأنكم حتبون ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتركتم �شنته.. 
والثالث: قراأمت القراآن، ومل تعملوا به..

والرابع: اأكلتم نعم اهلل، ومل توؤدوا �شكره..
واخلام�س: عرفتم اأن ال�شيطان عدو لكم، ومل تخالفوه..

وال�شاد�س: قلتم اإن اجلنة حق، ومل تعملوا لها..
وال�شابع: قلتم اإن النار حق، ومل تهربوا منها..
والثامن: قلتم اإن املوت حق، ومل ت�شتعدوا له..

والتا�شع: ا�شتغلتم بعيوب النا�س، ون�شيتم عيوب اأنف�شكم..
والعا�شر: دفنتم موتاكم، ومل تعدوا بهم.

الويل يل

م الف�شيل بن عيا�س االأكرب؛ فكانت ال تفارق ذهنه،  كانت االآخرة هنّ
زب ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  رب )الذاريات:  اآية:  اإذا �شمع  وكان 

.)56

www.alukah.net
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اهلل  حق  اأداء  يف  التق�شري  من  اخل�شية  واأرقته  الرعدة،  اأ�شابته 
عليه، فيقول: "الويل يل اإن �شاألني � �شبحانه � والويل اإن ناق�شني، والويل 

اإن مل األهم حجتي".

هذا من اأهل النار!

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه- قال:
�شهدنا مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ُحنينا، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، لرجل ممن 
يدعي االإ�شالم: هذا من اأهل النار، فلما ح�شر القتال، قاتل الرجل اأ�شد 

القتال، وكرثت به اجلراح.
اأهل  اأنه من  الذي حُتدث  اأراأي��ت  يا ر�شول اهلل،  فجاء رجل فقال: 
النار، قد قاتل يف �شبيل اهلل من اأ�شد القتال، فكرثت به اجلراح. فقال: 

اأما اإنه من اأهل النار.
فكاد بع�س النا�س يرتاب، فبينما هو على ذلك، اإذ وجد الرجل اأمل 

اجلراح، فاأهوى بيده اإىل كنانته، فانتزع �شهًما فانتحر بها.
فا�شتد رجل من امل�شلمني اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا ر�شول اهلل، 

�شدق اهلل حديثك، قد انتحر فالن وقتل نف�شه.
يا  اأين عبداهلل ور�شوله..  اأ�شهد  اأكرب،  ملسو هيلع هللا ىلص: »اهلل  فقال ر�شول اهلل 
ليوؤيد هذا الدين بالرجل  اإال موؤمن، واإن اهلل  ن: ال يدخل  ف��اأذنّ بالل، قم 

الفاجر« رواه البخاري.
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اخللفة �صائرة اإليك

راأى هارون الر�شيد، اخلليفة العبا�شي، يف منامه ذات ليلة ر�شول 
هذا  يف  اإليك  �شائر   � اخلالفة  اأي   � االأم��ر  هذا  "اإن  له:  يقول  اهلل،ملسو هيلع هللا ىلص، 

ال�شهر.. فاغز، وحج، وو�شع على اأهل احلرمني".
اأط��راف  غزا  حتى  اخلالفة  فيها  ويل  التي  ال�شنة  هذه  يف  فخرج 
الروم، ثم ان�شرف يف �شعبان، فحج بالنا�س، وفرق باحلرمني مااًل كثرًيا.

اأ�صلحي عيوبِك قبل اأن تنتقدي عيوب الآخرين

انتقل رجل مع زوجته اإىل منزل جديد ويف �شبيحة اليوم االأول وبينما 
النافذة  زجاج  خلف  من  م�شرية  الزوجة،  قالت  االإفطار  وجبة  يتناوالن 
املطلة على احلديقة امل�شرتكة بينهما وبني جريانهما: انظر يا عزيزي اإن 

ا. غ�شيل جارتنا لي�س نظيفا.. ال بد اأنها ت�شرتي م�شحوًقا رخي�شً
جارتها  ترى  مرة  كل  يف  نف�شه  التعليق  اإلقاء  على  الزوجة  وداأب��ت 

تن�شر الغ�شيل.
وبعد �شهر انده�شت الزوجة عندما راأت الغ�شيل نظيًفا على حبال 

جارتها، وقالت لزوجها: انظر .. لقد تعلمت اأخرًيا كيف تغ�شل.
ونظفت  ال�شباح  هذا  مبكًرا  نه�شت  لقد  عزيزتي  الزوج:  فاأجاب 

زجاج النافذة التي تنظرين منها !
قد تكون اأخطاوؤِك هي التي تريِك اأعمال النا�س خطاأ؛ فاأ�شلحي عيوبِك 

قبل اأن تنتقدي عيوب االآخرين وال تن�شي اأن من راقب النا�س مات هًما.

www.alukah.net
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معلومات خاطئة تهمك

�صم العقرب قاتل:
غلط، يعتقد الكثري منا اأن لدغة العقرب قاتلة، واحلقيقة اأن اأ�شد 
الطفل  مبوت  تت�شبب  قد  لكن  العادي،  االإن�شان  تقتل  ال  �شمية  العقارب 

الر�شيع اأو كبري ال�شن ومري�س القلب، اإذا مل يتم العالج. 
اأنها ال ت�شبب الوفاة  فعند لدغة العقرب - ال قدر اهلل - اعريف 
وبالتايل ال تخايف وحافظي على هدوئِك واذهبي اإىل اأقرب م�شت�شفى. 
من  القلبية  ال�شكتة  ب�شبب  حت��دث  العقارب  لدغات  وفيات  معظم 

اخلوف! 

بعد وجبة د�صمة لبد من احلركة له�صم الطعام:
غلط؛ الأن احلركة �شوف تقلل الدم الوا�شل جلهاز اله�شم وبالتايل 

تتباطاأ عملية اله�شم.
ال�شجرة،  ظل  حتت  يرتاح  الد�شمة  وجبته  تناول  بعد  مثال  االأ�شد 

وت�شرفه هذا غريزي.. يعني هو ال�شحيح.

الأ�صد يعي�س يف الغابة:
لالأ�شف حتى يف املدار�س يكرر هذا الكالم .

الغابات  ي�شكن  وال  وال�شهول،  احل�شائ�س  مناطق  يف  يعي�س  االأ�شد 
اال�شتوائية اأبًدا. 
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القطط حتب اأكل الفئران:
لكنه يالحقه من  اإال م�شطًرا،  الفاأر  ياأكل  ال  فالقط  غري �شحيح؛ 

باب الت�شلية واللعب، يعني ت�شييع وقت.

كهرباء "220" فولت اأكرث تكلفة من "110" فولت:
ال يوجد فرق من ناحية اال�شتهالك، لكن الفرق يف �شدة التيار املار 
بال�شلك والتي تت�شبب يف �شخونة واحرتاق االأ�شالك، وهي تتنا�شب عك�شًيا 
مع فرق اجلهد، مبعنى: لو وجدِت مدفاأة )2000( واط تعمل على )110( 
فولت �شوف مير بال�شلك )18( اأمبري، اأما لو كانت تعمل على )220( فلن 

مير بال�شلك اإال )9( اأمبري فقط.
مبعنى اأن االأجهزة التي تعمل على )220( اأكرث اأماًنا من التي تعمل 

على )110( فولت. 

القلب يقع يف اجلهة الي�صرى:
غلط يف غلط يف غلط، قلب االإن�شان بني الرئتني متاًما، لكنه مييل 

قلياًل جهة الي�شار.

الأع�صاب الطبيعية ل ت�صر:
كثرًيا ما ن�شمع هذه الكلمة، واأحياًنا من بع�س ال�شيادلة - لالأ�شف. 
فلن  ينفعك  مل  اإذا  طبيعية  اأع�شاب  من  مركب  ال��دواء  هذا  اإن  يقولون 

ي�شرك.
ويفوت عليه اأن بع�س االأع�شاب �شام وبع�شها ي�شبب ح�شا�شية الأنا�س 

معينني.

www.alukah.net
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ري اأن االأع�شاب حتتوي على مركبات كيميائية مثلها مثل بقية  تذكنّ
ر بامل�شنع، بل هي طبيعية. االأدوية، لكنها مل حت�شنّ

فاأرة الليزر:
الكثريون يعتقدون اأن فاأرة الكمبيوتر ال�شوئية تعمل بالليزر، وهذا 

خطاأ؛ الأنها تعمل بال�شوء العادي.

لي�س للح�صرات دم:
احل�شرات مثلها مثل غريها من اأفراد مملكة احليوان لها دم، لكن 

يختلف لونه ولزوجته عن دم باقي احليوانات .  

ال�صابون يعّقم ويطهر:
غلط؛ الأن ال�شابون العادي ينظف نعم ولكنه ال يعقم، اأي: ال يقتل 

اجلراثيم.
وتوجد االآن اأنواع معينه من ال�شابون مزودة مبواد معقمة.

الإكثار من ال�صكريات ي�صبب مر�س ال�صكري:
غلط وغري �شحيح اأبًدا؛ الأن مر�س ال�شكري �شببه تلف خاليا بيتا 

يف البنكريا�س اأو عدم فعالية االأن�شولني املفرز داخل اجل�شم.
وهذه حتدث الأ�شباب متعددة، لي�س من بينها اأكل احللويات. 

عنرتة بن �صداد:
هو عنرتة بن �شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العب�شي.
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اأ�شهر فر�شان العرب يف اجلاهلية، ومن �شعراء الطبقة االأوىل. من 
اإليه ال�شواد منها. وكان من  اأمه حب�شية ا�شمها زبيبة، �شرى  اأهل جند، 
اأح�شن العرب �شيمة ومن اأعزهم نف�ًشا، يو�شف باحللم على �شدة بط�شه، 

ويف �شعره رقة وعذوبة.
كان مغرًما بابنة عمه عبلة؛ فقل اأن تخلو له ق�شيدة من ِذكرها. 
والغرباء،  و�شهد حرب داح�س  ال�شاعر،  القي�س  بامرئ  �شبابه  اجتمع يف 

وعا�س طوياًل، وقتله االأ�شد الرهي�س اأو جبار بن عمرو الطائي.

�صاهد النور:
بقدر  فاخرجي  املتفائلة،  بروؤيتِك  حتتفظي  اأن  تريدين  كنِت  اإن 
االإمكان واأ�شيئي منزلِك يف ال�شتاء مبزيد من االإ�شاءة اأو الطالء امللون، 
املدارية،  املناطق  يف  �شتوية  اإج��ازة  اق�شي  اأو  النوافذ  بجوار  واجل�شي 
ن�شبة  من  يزيد  �شوف  ال�شم�س  ل�شوء  التعر�س  اإن  امل�شم�س.  املناخ  حيث 

ال�شريوتونني يف العقل.

اخلطوات ال�صبع لتذكر الأ�صماء

1- احلفاظ على بنية ذهنية موجبة.
2- اهتمي بتذكر ا�شم كل �شخ�س.

3- ا�شتمعي بانتباه، واطلبي اإعادة اال�شم عند عدم التاأكد منه.
4- اربطي بني اال�شم واأحد االأ�شياء املعروفة لديِك.

5- ا�شتخدمي عملية االإبدال بربط اال�شم باأ�شياء ماألوفة لديِك.
6- اربطي بني ال�شورة املاألوفة وال�شخ�س يف ذاكرتِك.
7- كرري اال�شم وبديله لزيادة ثقتِك بنف�شِك بالتذكر.

www.alukah.net
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الأ�صباب التي جتعل الطفل كثري البكاء

ما االأ�شباب التي جتعل الطفل كثري البكاء خالل االأ�شهر االأوىل من 
العمر؟

اإن البكاء هو الطريقة الوحيدة التي ميلكها الطفل ال�شغري للتعبري 
عن م�شاعره ومطالبه االأولية خالل هذه الفرتة؛ فمن حقه اأن يبكي ليعربنّ 

عما يدور يف خاطره. 
ففي االأيام االأوىل من العمر، اأي يف الفرتة االنتقالية التي متتد من 
اليوم االأول حتى نهاية االأ�شبوع، يبكي كثري من االأطفال اإثر انتقالهم من 
الرحم و�شكونه اإىل العامل اخلارجي، وما به من تغريات جديدة كاختالف 
واالأ���ش��وات  والنغمات  احل���رارة،  درج��ات  واختالفات  وال��ظ��الم  ال�شوء 

واملوؤثرات املختلفة. ولو ا�شتطاع الطفل الكالم لعرب بهذا البيت:
اخ�����ت�����الف ال����ن����ه����ار وال����ل����ي����ل ي��ب��ك��ي

ف���اذك���را يل ال���رح���م واأي������ام اأن�����ش��ي.
التاأقلم  فرتة  خالل  ويف  يوًما   )40( االنتقالية  الفرتة  يف  والبكاء 
وقرب حلول فرتة اال�شتقرار )من ال�شهر الثاين اإىل ال�شاد�س( يبداأ كل 
طفل يف تنويع بكائه ح�شب مطالبه وهو يلجاأ اإىل البكاء لينال مطالبه، 

م�شداًقا لهذا البيت:
وم��������ا ن����ي����ل امل�����ط�����ال�����ب ب���ال�������ش���ك���وت

ول�����ك�����ن ت������وؤخ������ذ ال�����دن�����ي�����ا ب����ك����اء.
تناول  اإذا  اإال  الطفل  يكف عنه  وال  م�شتمر،  متوا�شل  فبكاء اجلوع 

ر�شعته. وبكاء املغ�س له نغمة عالية وهو متقطع.



1539

حديقة الفقرات الثقافية

م�ص الأ�صابع

اإ�شبعه  مي�س  فالطفل  االأط��ف��ال؛  بني  انت�شاًرا  االأك��رث  العادة  هي 
بداًل من البكاء، وي�شتفيد الطفل بتلك العادة ليح�شل منها على الراحة 
الطفل  لتهدئة  "اللهاية" ك��اأداة  "ال�شكاتة" اأو  اأما  االأم..  وجود  يف عدم 
وم�شاعدته على النوم، فهي �شالح ذو حدين اإذا اعتاد الطفل على النوم 
وال�شكاتة يف فمه؛ ذلك اأنها اإذا �شقطت من فمه يف اأثناء نومه وما زال 
غري قادر على اإعادتها اإىل فمه ي�شرخ وي�شتيقظ من نومه، فت�شبح اأداة 

اإزعاج واإيقاظ بداًل من اأن تكون اأداة تهدئة وراحة.

النملة واجلندب

من احلكايات اخلرافية الأيوب: يف يوم اخلريف كانت منلة منهمكة 
اأثناء  يف  جمعتها  التي  القمح  حبات  بتخزين  تقوم  كانت  اإذ  العمل؛  يف 
ال�شيف؛ لتتغذى بها يف ف�شل ال�شتاء عندما جاء جندب يت�شرع جوًعا، 
بها  ينقذ  تختزنه  الذي  القمح  من  طعام  وجبة  تعطيه  اأن  النملة  ف�شاأل 
حياته ف�شاألته النملة "اأين كنت طوال ال�شيف عندما كنت اأنا اأكد واأكدح 
جلمع هذا القمح؟"، فاأجاب اجلندب": مل اأكن عاطاًل، لكني كنت اأغني 
واأزقزق طوال النهار، فقالت النملة وهي تغلق خمزن الغالل: ح�شًنا، اإن 

ذلك يعني اأن عليك اأن ترق�س طوال ال�شتاء.
اإليه  حتتاج  ما  اليوم  تعد  اأن  احلكمة  من  هو:  االأخالقي  واملغزى 

غًدا.

www.alukah.net
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اليهود قتله الأنبياء

واآل  البقرة،  اليهود لالأنبياء يف ثالث �شور، هي  القراآن قتل  يذكر 
عمران، والن�شاء، ويف ثمانية موا�شع، كقوله تعاىل:  زب ۆئ  ۆئ 
زب ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ۈئ  ۈئېئ رب )البقرة: 61(، وقوله: 
يف  تعاىل  اهلل  يكذبهما  االآيتني  ويف   ،)91 )البقرة:  رب  ہہ 
حيثيات قتلهم لالأنبياء، فالنبي ال يفعل ما ي�شتوجب قتله، واإن قتل فقتله 
عن ظلم، وهذا هو معنى "بغري احلق"، وال يتفق اأن يقتل موؤمن موؤمًنا، 
فكيف يوؤمن اإذن اإن قتل نبيه؟ ومباذا اآمن؟ وكيف اآمن؟ واأية ر�شالة اآمن 
وال�شاحلني،  النبيني  قتلوا  اأنهم  اليهود  تاريخ  ويف  بها؟  بلغه  ومن  بها؟ 

ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  زب  كقوله: 
النبيني،  قتلوا  اإذا  وك��ان��وا   ،)21 ع��م��ران:  )اآل  رب  ۉ  ۉ  ۅ 
اأن يقوم املجتمع على  اأتباعهم ياأمرون بالعدل بني النا�س، ويدعون  قام 

ا. الق�شط، فيقتلوهم اأي�شً

اأعظم الإ�صاعة

اإن قوة االأمم تقا�س مبدى احرتامها للوقت وا�شتفادتها منه، ولقد 
و�شبب  نه�شتهم  �شر  كونه  وغفلوا عن  الوقت،  قيمة  امل�شلمني  اأكرث  جهل 
كثري من  اأوق��ات  فاإن  ولذلك  االأمم؛  من  على غريهم  وتفوقهم  تقدمهم 

النا�س ت�شيع يف غري فائدة، بل فيما ي�شرهم يف دينهم ودنياهم.
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فكم من االأوقات تهدرين يف م�شاهدة االأفالم وامل�شل�شالت؟
وكم من االأوقات تهدرين يف متابعة القنوات والف�شائيات؟

وكم من االأوقات تهدرين يف التجول عرب مواقع االإنرتنت امل�شبوهات؟
وكم من االأوقات تهدرين يف �شماع املعازف واالأغنيات؟

وكم من االأوقات تهدرين يف متابعة املباريات وامل�شابقات؟
وكم من االأوقات تهدرين يف االأ�شواق والطرقات؟

وكم من االأوقات تهدرين يف تقليد ن�شاء الكفار الفاجرات؟
وكم من االأوقات تهدرين يف االأ�شفار والرحالت؟

وكم من االأوقات تهدرين يف مناق�شة الق�شايا التافهات؟
م اإال ما حرمه اهلل ور�شوله، لكن ال بد اأن يكون للوقت  اإننا ال نحرنّ
قيمة وللزمن اأهمية، اأما اأن يكون اأرخ�س �شيء لدى املرء هو وقته فرناه 
يعمل على قتله وتبديده بكل و�شيلة، فهذه كارثة حقيقية؛ الأن هوؤالء اإمنا 

يقتلون - يف احلقيقة - اأنف�شهم واأمتهم.

علم يندمون؟

"ما ندمت على �شيء ندمي   : قال ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه- 
على يوم غربت �شم�شه نق�س فيه اأجلي، ومل يزدد فيه عملي".

اإنه العلم ب�شرعة امل�شري وانق�شاء االأعمار بني ع�شية و�شحاها، واإنه 
العلم بحقيقة ال�شباق وحجم اجلائزة ومرارة اخل�شارة.

ولذلك فاإنهم يف حركة دائبة وقفز متوا�شل، و�شعود م�شتمر حتى ال 
يقول قائلهم يف ح�شرة وندامة:

www.alukah.net
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ي����وًم����ا ي����ع����ود  ال���������ش����ب����اب  ل����ي����ت  اأال 
ف��������اأخ��������ربه مب�������ا ف�����ع�����ل امل�������ش���ي���ب

قال  كما  احل�شرات  اإال  ت��ورث  ال  التفريط  عاقبة  اأن  يعلمون  فهم 
ال�شاعر:

ال�شبا زم���ن  يف  ال��ت��ف��ري��ط  اأق���ب���ح  وم���ا 
ف��ك��ي��ف ب��ه وال�����ش��ي��ب يف ال���راأ����س ن��ازل

ت���رح���ل م���ن ال���دن���ي���ا ب�����زاد م���ن ال��ت��ق��ى
ف�����ع�����م�����رك اأي�������������ام وه���������ن ق����الئ����ل

قال اأبو بكر بن عيا�س: "اإن اأحدهم لو �شقط منه درهم لظل يومه 
اإنا هلل ذهب درهمي، وال يقول: ذهب يومي وما عملت فيه". وال  يقول: 
�شك اأن هذا نتيجة الغفلة عن اهلل تعاىل، والدار االآخرة، وامتالء القلب 

بحب الدنيا، وتعظيم �شاأنها.

ل تفرح بالدنيا

قال بع�س العلماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم �شهره، و�شهره 
اأجله  اإىل  عمره  يقوده  من  يفرح  كيف  عمره،  تهدم  و�شنته  �شنته،  يهدم 

وتقوده حياته اإىل موته؟

الهروب من امل�صوؤولية

من  منه  يطلب  ما  الفرد  تنفيذ  ع��دم  هو  امل�شوؤولية  من  الهروب 
م�شوؤولية، والهروب من ذلك، فتجدين بع�س املربيات بينما تكلف مثاًل 
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اخلريية،  االأعمال  يف  للم�شاركة  تدعى  اأو  زميالتها،  اأم��ام  كلمة  باإلقاء 
االأعمال،  لهذه  اأهاًل  لي�شت  باأنها  تعتذر  اإلخ؛  امل�شجد..  كلمة يف  تلقي  اأو 
فتعطي االأخريات قائمة كبرية من االعتذارات الوهمية حول هذه الق�شية، 
اإىل مرحلة  االإن�شان مل ي�شل  واأن  التوا�شع،  اأن هذا من  البع�س  ويدعي 
امل�شتعان،  اهلل  حالها:  بل�شان  ونقول  والدعوي،  والرتبوي  العلمي  الن�شج 
اأو  زميالتي  اأم��ام  اأتكلم  اأن  اأه��اًل  ل�شت  اأن��ا  مني،  اأف�شل  هي  من  هناك 
اأن�شحهن.. اإلخ. وهذا ال �شك اأنه من احليل النف�شية التي تعرتي بع�س 
ال�شباب، واهلل امل�شتعان. بل هذا من مداخل ال�شيطان على العبد، فاإذا 
مل تقم املربية بهذه امل�شوؤولية وتتحملها بقوة، فمن يقوم بها اإًذا، واالأ�شل 
باملربية الناجحة اأن تتعود على حتمل امل�شوؤولية، حتى ولو اأخفقت يف بداية 
االأمر، فاإن بداية العظماء االأبطال كانت من ال�شفر، وحتمل الكثري منهم 

ال�شعوبات واملخاطر من اأجل ال�شعود للقمة.

ح�صن املعا�صرة

املعا�شرة  ح�شن  م�شائل  خل�س  فقد  ال�شافعي  االإم���ام  اهلل  رح��م 
والطريق اإىل احلياة اخلالية من االأذى وال�شرور، فقال:

االأذى م��ن  �شليًما  حت��ي��ا  اأن  �شئت  اإذا 

م����وف����ور، وع���ر����ش���ك �شني وع��ي�����ش��ك 

ل�������ش���ان���ك ال ت���ذك���ر ب����ه ع������ورة ام����رئ

ف���ك���ل���ك ع���������ورات ول���ل���ن���ا����س األ�������ش���ن

www.alukah.net
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م��ع��اي��ًب��ا اإل����ي����ك  اأب�������دت  اإن  وع���ي���ن���ك 

ف�����ش��ن��ه��ا وق����ل ي���ا ع���ني ل��ل��ن��ا���س اأع���ني

وع��ا���ش��ر مب��ع��روف و���ش��ام��ح م��ن اع��ت��دى

وف�������ارق، ول���ك���ن ب��ال��ت��ي ه���ي اأح�����ش��ن

ذئاب يف فرن�صا

بداية من  لكن  ال�شنوات )1930م(،  الذئب يف فرن�شا يف  انقر�س 
الوطني مر  املتنزه  اإيطاليا يف  )1992م( لوحظ وجود ذئاب قادمة من 
كنتور )اآلب- بحرية(. ويف �شنة )1998م( كان هناك نحو )20( نفًرا 
بال�شافوا  الذئب  وجود  كذلك  اأثبت  فرن�شا.  يف  ول��دوا  �شغار  بينهم  من 

واالإيزار )�شور �شم�شية، اختبارات جينية(.
يتمتع الذئب يف فرن�شا بحماية منذ )1993م(. ومنذ ذلك احلني، 

خلف الت�شمم وال�شيد املحظور بع�س ال�شحايا.
املا�شية  مربي  طرف  من  حمبوبة  غري  اجلارحة  احليوانات  وهذه 
وال�شيادين؛ الأنها تفرت�س ظبي اجلبل واالأروبة واخلرفان. واملعروف اأن 

الدولة تعو�س ملربي املا�شية كل حيوان يقتله ذئب.
ال�شحايا  عديد  يف  مت�شببة  ال�شاردة  الكالب  اأن  يحتمل  ذلك،  مع 
وجتميع  حرا�شة  كالب  اقتناء  الرعاة  على  يظل  لكن  للذئب،  املن�شوبة 

خرفانهم لياًل يف مكان م�شيج.  
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اأزهار ذات اأرقام قيا�صية

نبتة  ال��ورق��ي��ة،  اأزه���ار  ه��ي  حالًيا  النبات  ع��امل  يف  اأزه���ار  اأك��رب 
ووزنها  �شم  يتعدى قطرها )90(  والفلبني؛  اإندوني�شيا  تعي�س يف  طفلية 
اأن  حد  اإىل  ج��ًدا،  كبرية  جيغنيا  اأر�شتلو�شيا  النوع  زه��رة  ك��ج.   )7(
ناحية  من  قبعة،  ي�شتعملونها  كانوا  كولومبيا  يف  "ريوماغالن"،  �شكان 
باأعداد هائلة، مكونة  تتجمع  لكنها  اأ�شغر حجًما،  اأزهار  اأخرى، هناك 
يف  تعي�س  التي  االأوة،  مثل  هذا  عدة.  اأمتار  طولها  عظيمة،  اإزه��رارات 
املناطق القاحلة يف اأمريكا، وال تزهر اإال مرة واحدة يف حياتها، والبويا 
التي تعي�س يف جبال اأمريكا اجلنوبية والتي يحتوي كل اإزهرار لها نحو 

)8000( زهرة.

�صعف القلب

ال��دم  دف��ق  على  القلب  م�شخة  ق���درة  ب��ع��دم  الكلمة  ه��ذه  ت��ع��رف 
ال�شروري حلاجيات اجل�شم. ميكن لهذه االإعاقة اأن تلحق بالقلب االأي�شر 

اأو بالقلب االأمين اأو اأن تكون عامة.
�شعف القلب االأي�شر ناجتة عادة من ارتفاع يف ال�شغط ال�شرياين، 
القلب  ع�شلة  اإ�شابة  عن  اأن��در  حاالت  يف  اأو  التاجية،  االأوعية  مر�س  اأو 
املر�س  ال�شمامات(. عالمات هذا  اأ�شرار يف  اأو  القلب  )مر�س ع�شلة 
تظهر يف �شكل لهث، يبداأ يف البداية عند جهد بدين، ثم يف حالة الراحة، 
ب�شبب اآلية حركة تعوي�شية ال اإرادية، ي�شاعد هذا املر�س على زيادة حجم 

www.alukah.net
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اأو  االأي�شر  القلب  �شعف  نتيجة  عادة  االأمين  القلب  �شعف  يظهر  القلب. 
اإ�شابة رئوية )ان�شداد �شريان الرئة، التهاب مزمن لل�شعب الرئوية(. يقع 
عادة اقرتاح و�شفة من االأدوية املدرة للبول، �شم الك�شتبان الذي يزيد يف 
الزائد من  املو�شعة لالأوعية حتى تطرح  واالأدوية  القلب،  انقبا�س  وترية 

امللح واملاء وت�شهل عمل القلب.

مالك ال�صرايا

هو االأمري، اأبو حكيم مالك بن عبداهلل اخلثعمى، الفل�شطيني. يقال: 
ال�شوائف  جيو�س  قاد  االإ�شالم،  اأبطال  من  كان  ي�شح.  ومل  �شحبة،  له 
– )40( لواًء. وكان  )40( �شنة. وملا تويف، ك�شر على قربه - فيما قيل 
ذا حظ من �شيام، وقيام، وجهاد. تويف يف حدود �شنة )60(، اأو بعدها. 

اأكرث البلدان واأقلها ف�صاًدا

وفًقا ملوؤ�شر مدركات الف�شاد ال�شادر عن منظمة ال�شفافية الدولية، 
االأكرث  للبلدان  بالن�شبة  االأوىل  املرتبة  وت�شاد  بنجالدي�س  من  كل  حتتل 
ف�شاًدا. ويقارن هذا املوؤ�شر بني �شوء ا�شتخدام الوظائف العامة لتحقيق 
غايات �شخ�شية يف اأكرث من )150( دولة يف العامل، كما يلحظها املحللون 
اأي�شلندا  فاإن  نف�شه  للموؤمتر  ووفًقا  والدولة.  االأعمال  �شوؤون  واخلرباء يف 

هي اأقل الدول ف�شاًدا يف العامل )2005م(.
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اأكرب رغيف خبز يف العامل

يف اكابولكو يف املك�شيك. حيث بلغ طوله )9200م(، ولو اأنه و�شع 
بجانب اأعلى قمة يف العامل )اإفريي�شت( لكان اأطول منها ب�)252م(.

�صفر الثانوية العامة

تدخل تركيا مو�شوعة غيني�س بطرائف يف واحدة من اأغرب النتائج 
التي ميكن اأن تلحق مبو�شوعة االأرقام القيا�شية؛ فقد ح�شل )65( األف 
طالب تركي على درجة �شفر يف االمتحان املوحد املوؤهل لدخول املدار�س 
الثانوية يف البالد لهذا العام. وقد مت اإعالن نتائج االمتحان الذي يعترب 
اجتيازه �شرًطا الزًما لاللتحاق باملدار�س الثانوية يف تركيا، حيث اأخفق 
)10%( من الطالب املتقدمني من احلا�شلني على �شهادة االإعدادية يف 
احل�شول على اأية درجة وح�شلوا على نتيجة ال�شفر يف هذا االمتحان. 
وجاءت هذه النتيجة مبثابة �شدمة موؤملة للراأي العام الرتكي الذي اأ�شبح 
هوؤالء  جعل  مما  البالد؛  يف  التعليم  نظام  يف  خلل  وج��ود  من  يقني  على 
التالميذ يقطنون �شنوات طويلة من حياتهم العملية يف املدار�س؛ ليح�شلوا 
يف النهاية على درجة �شفر، على الرغم من ظاهرة الدرو�س اخل�شو�شية 

التي ت�شكل عبًئا مالًيا ونف�شًيا هائاًل على عاتق االأ�شرة الرتكية.  

www.alukah.net
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ال�صرب على الأعمال يخففها

مدافعتها  يف  ال���روح  تلتم�شي  ف��ال  االأع��م��ال  عليِك  تراكمت  اإذا 
بالروغان منها؛ فاإنه ال راحة لِك اإال يف اإ�شدارها، واإن ال�شرب عليها هو 

الذي يخففها عنِك، وال�شجر هو الذي يراكمها عليِك.
فتعهدي من ذلك يف نف�شِك خ�شلة قد راأيِتها تعرتي بع�س اأ�شحاب 
االأعمال؛ وذلك اأن املرء يكون يف اأمر من اأمره، فريد عليه �شغل اآخر، اأو 
ياأتيه �شاغل من النا�س يكره اإتيانه فيكدر ذلك بنف�شه تكديًرا يف�شد ما 
كان فيه وما ورد عليه، حتى ال يحكم واحًدا منهما. فاإذا ورد عليِك مثل 
ذلك فليكن معِك راأيِك وعقلِك اللذان بهما تختارين االأمور، ثم اختاري 
اأوىل االأمرين ب�شغلِك، فا�شتغلي به حتى تفرغي منه. وال يعظمن عليِك 
فوت ما فات وتاأخري ما تاأخر اإذا اأعلمِت الراأي معلمه وجعلِت �شغلِك يف 

حقه، واجعلي لنف�شِك يف كل �شغل غاية ترجني القوة والتمام عليها. 

من اآداب الرحلت
1- التنا�شح بني اأفراد الرحلة على الرب والتقوى. 

اأو  الغري كمزرعة  واإتالف ما يخ�س  اإيذاء  2- احلر�س على عدم 
اأر�س مملوكة. 

3- احلر�س والتوا�شي على ال�شيد بقدر احلاجة. 
4- عدم تكليف النف�س فوق طاقتها؛ مما قد يلحق بها ال�شرر. 

5- تقدير اأهل الف�شل وكبار ال�شن. 
6- اال�شتفادة من اأهل اخلربة وا�شت�شارتهم وتقدمي راأيهم. 
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7- الرفق باجلوارح من كالب اأو طيور، وعدم اإجهادها مبا ال تقدر 
عليه يف مطاردة ال�شيد. 

8- ترك القبيح من الكالم واالأفعال. 
له  اإن كان  اإليه  الذهاب  يراد  الذي  املكان  اأهل  اال�شتئذان من   -9

اأهل؛ جتنًبا حل�شول اأية م�شكلة يف اأثناء الرحلة. 
من  واخل��ربات  املعلومات  يف  املزيد  اكت�شاب  على  احلر�س   -10

االآخرين يف اأثناء الرحلة. 
11- عدم احتقار اأي �شخ�س يقابلك يف اأثناء الرحلة. 

اإذا طلب منِك، كم�شاعدة من انقطع به  اإال  12- ترك ما يعنيِك، 
الطريق مثاًل. 

13- ترك الرمي بال�شالح لياًل حتى ال يتاأذى اأحد.
14- عدم قطع االأ�شجار التي ي�شتظل بها االآخرون؛ الأن ذلك منهي 

عنه. 
15- االبتعاد يف اأثناء ق�شاء احلاجة عن املواقع التي ي�شتفيد منها 
النا�س كظل �شجرة يجل�شون حتتها، اأو طريق ميرون عليه، حيث ورد لعن 

من فعل ذلك. 
16- عدم ا�شتقبال القبلة اأو ا�شتدبارها بغائط اأو بول. 

17- ترك �شيد االأم التي ال ي�شتطيع ولدها القيام بنف�شه، وكذلك 
ذات البي�س الفرخ ال�شغري. 

18- احلر�س على اإماطة االأذى عن الطريق، واحت�شاب االأجر يف 
ذلك.

www.alukah.net
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الطريقة اجلوزية حلفظ الدر�ص

املثلى  الطريقة  عن   - اهلل  رحمه   - اجل��وزي  اب��ن  العالمة  تكلم 
للحفظ، فبنينّ اأنها تكون يف نقاط عدة؛ اأهمها: 

1- اأن يقبل على احلفظ يف وقت همته العالية، اأما اإذا راأى نف�شه 
م�شغول القلب والفكر ترك احلفظ. 

ين�شي  والكثري  يثبت،  القليل  فاإن  ي�شتطيع،  ما  قدر  يحفظ  اأن   -2
ا.  بع�شه بع�شً

3- اأن يغتنم اأوقات احلفظ، وهي: وقت ال�شباح الباكر، ومنت�شف 
الليل. 

4- ال ينبغي اأن يحفظ على �شاطئ نهر، وال بح�شرة خ�شرة، لئال 
ي�شتغل القلب والنظر بجمال الطبيعة عن احلفظ والدر�س. 

5- ينبغي اأن يريح نف�شه من احلفظ بني احلني واالآخر؛ ليكون ذلك 
كالبناء الذي يراح لي�شتقر. 

القواعد الت�صع للحفظ املتقن

توؤجلي  )ال  �شعارِك:  وليكن  احلفظ،  يف  اأ�شرعي  االأوىل:  القاعدة 
احلفظ(. 

القاعدة الثانية: �شممي على ت�شميع ما �شتحفظني، وارفعي �شعاًرا 
لنف�شِك، وخاطبيها قبل احلفظ قائلة: )�شاأ�شتمع لنف�شي(. 



1551

حديقة الفقرات الثقافية

القاعدة الثالثة: افهمي جيًدا ثم احفظي، وليكن �شعارِك: )الفهم 
هو اجل�شر الذي نعرب عليه للحفظ املتقن(.

مي الن�س على وحدات.. ثم احفظي، وليكن  القاعدة الرابعة: ق�شنّ
�شعارِك: )ال تخزين كل ما تريدين حفظه من معلومات دفعة واحدة(.

�شعارِك:  وليكن  ك��رري،  ثم  ك��رري  ثم  ك��رري  ال�شاد�شة:  القاعدة 
)التكرار يعلم ال�شطار(. 

اأكرث من حا�شة عند احلفظ؛ الأن  القاعدة ال�شابعة: اعتمدي على 
ذلك اأكرث تثبيًتا له، وليكن �شعارِك: )م�شدر احلفظ الروؤية وال�شماع(. 

وحتم�شي  التذكر،  وادع��م��ي  الن�شيان،  قاومي  الثامنة:  القاعدة 
للمواد، وثقي بنف�شِك، وتخل�شي من التوترات النف�شية. 

الرخاء  يف  اهلل  على  وتعريف  املعا�شي،  جتنبي  التا�شعة:  القاعدة 
يعرفِك يف ال�شدة. 

واقع امل�صنني يف الغرب

جثث  على  واحد  يوم  خالل  مدريد  لبلدية  التابعة  ال�شرطة  عرثت 
خم�شة اأ�شخا�س من املتقدمني يف ال�شن كانوا يعي�شون وحيدين يف منازلهم، 
منهم امراأة يف ال�)78( من عمرها.. وجدوها ميتة بعد اأن ا�شطر رجال 
املطافئ اإىل ا�شتخدام �شالملهم للدخول اإىل بيتها عرب اإحدى النوافذ.. 
ويعك�س ذلك واقع ع�شرات االآالف من امل�شنني املقيمني مبفردهم.. بينما 
يقيم اأبناوؤهم مع عائالتهم يف املدينة نف�شها.. لكنهم ال ي�شاألون عنهم وال 

يقومون بزيارتهم.. فتموت املراأة والرجل دون اأن يعلم بهما اأحد!

www.alukah.net
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ابن للبيع

مطلقة بريطانية ا�شمها "ماني�س جاك�شون" عر�شت ابنها الوحيد 
اإنها  قالت:  وقد  واألعابه..  الطفل  ي�شمل  واملبلغ  جنيه..  األف  مببلغ  للبيع 
�شتبيع ابنها؛ الأنها ال ت�شتطيع االإنفاق عليه.. ولي�س لديها دخل الإعا�شته؛ 

فاحلمد هلل على نعمة االإ�شالم.

اإنقاذ طفل علق يف ن�صافة غ�صالة

اأنقذ عنا�شر من الدفاع املدين يف حمافظة الكرك االأردنية طفاًل 
عمره ثالث �شنوات من داخل ن�شافة الغ�شالة يف منزل اأ�شرته يف املحافظة.
تبعد )280(  التي  الكرك،  املدين يف حمافظة  الدفاع  وقال مدير 
يف  وهو  الغ�شالة  ن�شافة  بت�شغيل  قام  الطفل  اإن  عمان:  جنوب  كيلومرًتا، 

داخلها، حيث علق جميع ج�شمه بالن�شافة با�شتثناء الراأ�س.
الفتح  وح��دة  با�شتخدام  امل��دين  الدفاع  ك��وادر  قامت  الفور  وعلى 

والق�س وحتريره من الن�شافة، م�شرًيا اإىل اأن حالته العامة جيدة.

اأكرب م�صحف يف العامل

ت�شميمه  مت  م�شحف  القيا�شية  لالأرقام  غيني�س  مو�شوعة  يدخل 
مبعرفة املهند�س امل�شري "عبدالعزيز حممد عبدالعزيز حطب".

امل�شحف بلغ وزنه )10( اأطنان، تقلَّب �شفحاته باحلا�شب االآيل، 
م�شحوبة بتالوة ال�شيخ عبدالبا�شط عبدال�شمد.
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تبلغ م�شاحة ال�شفحة )140�شم × 100�شم(، والكلمات حمفورة 
يدويا ومطرزة باالأحجار الكرمية، والذهب اخلال�س عيار )24( قرياًطا.
مت  وق��د  م�شري،  جنيه  مليون   )45( امل�شحف  ه��ذا  تكلفة  بلغت 

التمويل عن طريق ال�شيخ زايد بن �شلطان - رحمه اهلل -.

دولة بليز

وخليج  الكاريبي  البحر  على  مطلة  الو�شطى  اأمريكا  يف  دولة  بليز 
الغرب  ومن  املك�شيك  �شمااًل  يحدها  الغربية،  ناحيتها  من  هندورا�س 
واجلنوب غواتيماال. �شميت البالد على ا�شم مدينة بليز التي �شميت على 

ا�شم نهر بليز.
نحو  ال�شكان  وع��دد  م��رب��ًع��ا،  ك��م  األ��ف   )23( بليز  م�شاحة  تبلغ 
)266،440( ن�شمة، يبلغ طول �شواطئها على الكاريبي وخليج هندورا�س 
تتحدث  التي  الو�شطى  اأم��ري��ك��ا  يف  ال��وح��ي��دة  ال��دول��ة  تعد  )386ك����م(. 

االإجنليزية.
العام،  طوال  والرطوبة  احلرارة  �شديد  اأي  ا�شتوائي،  البالد  مناخ 

ومو�شم االأمطار يكون بني �شهري فرباير ومايو.
يقوم اقت�شاد البالد على الزراعة وال�شناعات الزراعية، باالإ�شافة 

اإىل ال�شياحة.
كما يعد اإنتاج املوز واحلم�شيات هو اأهم روافد االقت�شاد الوطني، 
باالإ�شافة اإىل ال�شكر الذي هو املح�شول الرئي�س يف البالد وي�شكل ن�شف 

�شادراتها.

www.alukah.net
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اأين يختزن اجل�صم طاقته؟

بع�س اخلاليا يف اجل�شم يختزن الفائ�س من الطعام ب�شكل دهن 
ون�شا حيواين، ويطلق ذلك من مكان التخزين عندما ال يكون ثمة طعام 

كاٍف يف الدم لتوفري الطاقة التي يحتاج اإليها اجل�شم.
-مبا�شرة-  ت�شتخدمها  اأن  وميكن  ناأكلها  التي  االأ�شياء  هي  قليلة 
خاليا اجل�شم؛ ذلك باأنها ينبغي اأن تتحول كيميائًيا قبل اأن تزود اجل�شم 
االأمعاء  ويف  املعدة،  يف  ويتم  اله�شم،  ى  ي�شمنّ وه��ذا  املطلوبة،  بالطاقة 

الدقيقة، حيث ينبغي اأن ينقل الطعام املنه�شم فيه اإىل اخلاليا. 
ومير الطعام ب�شكل مواٍد منه�شمة هي: ال�شكريات، والربوتينات، 
جتري  اأن  ميكنها  حيث  الدموي،  اجلهاز  يف  باملاء،  املتحللة  والن�شويات 

كدم، عرب اجل�شم يف اأقل من دقيقة واحدة. 
وما اإن ي�شبح الطعام يف جمرى املاء، حتى يوزع على كل اخلاليا يف 
اجل�شم بوا�شطة كريات الدم احلمراء، لكن عندما ينخف�س م�شتوى هذه 

املوؤونة تبداأ الطاقة املخزونة بالعمل. 

ن�صيحة اأفلطون

�شمع اأفالطون رجاًل م�شوًها ي�شب اآخر جمياًل و�شيًما فاأمره بالكف 
عنه واأن يكون اأكرث اأدًبا وت�شاحًما معه.

فقال له الرجل الدميم: وهل االأدب وقف على قوم دون قوم اآخرين. 
فقال اأفالطون: ال واإمنا ينبغي للمرء اأن ينظر وجهه يف املراآة؛ فاإن 
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اأن  ا�شتعظم  واإن كان ح�شًنا  اأن يجمع بني قبيحني،  ا�شتعظم  كان قبيًحا 
ي�شيف اإليه عماًل قبيًحا. 

حكمة اأفلطون

بداأ اأفالطون يف عمل وا�شتمر فيه حتى �شاق النا�س ذرًعا و�شرًبا، 
النا�س  عليك  ل  تقونّ لقد  اأفالطون  يا  للنتيجة:  املنتظرين  اأحد  له  فقال 

ورموك بالبطء يف عملك. 
فقال اأفالطون: يا هذا اإن اأفالطون ال يطلب �شرعة العمل ويطلب 
جتويده؛ فاإن النا�س ال يت�شاءلون يف كم كان الفراغ من هذا العمل، واإمنا 

يت�شاءلون دائًما عن جودته ودرجة اإنتاجه ونفعه.

ل يطلبان احلق لذاته

تناظر اثنان اأمام اأفالطون فخرجا عن حد املناظرة؛ فقال لهما: 
اأنتما يف هذه املناظرة ال تطلبان احلق لذاته. 

فقال اأحدهما: 
وكيف ذلك ونحن نقتتل من اأجله؟ 

فقال اأفالطون: 
لهذا قلت لكما اإنكما ال تطلبان احلق لذاته؛ الأنه اإذا طلب املتناظران 
احلق مل يقتتال يف املناظرة، الأن هدفهما واحد هو احلق، واإذا طلبا الغلبة 
يجذب  اأن  يحاول  اخل�شمني  من  واحد  وكل  غلبتني،  فيهما  الأن  اقتتال؛ 

�شاحبه اإىل الغلبة التي فيه. 

www.alukah.net
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ذروة الإميان

بالقدر،  وال��ر���ش��ا  للحكم،  ال�شرب  خ���الل:  اأرب���ع  االإمي����ان  ذروة 
واالإخال�س بالتوكل، واال�شت�شالم للرب. 

لي�س للدين عو�س، وال لالأيام بدل، وال للنف�س خلف. 
من كان مطية الليل والنهار فاإنه ي�شار به واإن مل ي�شر.

من جمع ال�شخاء واحلياء فقد ا�شتجاد االإزار والرداء. 
من مل يبال بال�شكاية فقد اعرتف بالدناءة. 

من ا�شرتجع هبته فقد ا�شتحكم اللوؤم. 

القليل منها كثري

اأربعة اأ�شياء القليل منها كثري: الوجع، والفقر، والعار، والعداوة. 
من جهل قدر نف�شه فهو لقدر غريه اأجهل.

من اأنف من عمل نف�شه ا�شطر اإىل عمل غريه. 
من ا�شتنكف من اأبويه فقد انتفى من الر�شد.
من مل يت�شع عند نف�شه مل يرتفع عند غريه.

حكم عظيمة

- اذكري مع كل نعمة زوالها، ومع كل بلية ك�شفها، فاإن ذلك اأبقى 
للنعمة واأ�شلم من البطر واأقرب من الفرج. 

- اإذا مل يكن العدل غالًبا على اجلور، مل يزل حتدث األوان البالء 
واالآفات.  
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- لي�س �شيء لتغيري نعمة وتعجيل نقمة اأقرب من االإقامة على الظلم. 
- االأمل قاطع من كل خري، وترك الطمع مانع من كل خوف، وال�شرب 

�شائر اإىل كل ظفر، والنف�س داعية اإىل كل �شر. 
ي�شتحق  التوكل  وب�شدق  العباد،  اأمر  ي�شلح  املعا�س  با�شت�شالح   -
تو�شع املحبة يف  ال�شدر  وب�شالمة  ي�شتحق اجلزاء،  وباالإخال�س  الرزق، 
غطاء  يك�شف  وباحلكمة  الرب،  ر�شا  ينال  املحارم  عن  وبالكف  القلب، 
العلم، ومع الر�شا يطيب العي�س، وبالعقول تنال ذروة االأمور، وعند نزول 
البالء تظهر ف�شائل االإن�شان، وعند طول الغيبة تظهر موا�شاة االإخوان، 

وعند احلرية تنك�شف عقول الرجال، وباالأ�شفار تخترب االأخالق.

اهلل اأعلى

-139( هانئ  بن  احل�شن  ال�شهري  ال�شاعر  وهو   � نوا�س  اأب��و  يقول 
190ه�( يف اإحدى روائعه ال�شعرية:

ك��������������ل ن�����������������������اع، ف�����������ش�����ي�����ن�����ع�����ى
ك������������ل ب�����������������������اٍك، ف���������ش����ي����ب����ك����ى

ك�������������ل م�������������ذخ�������������ور ������ش�����ي�����ف�����ن�����ى 
ك�����������ل م�����������ذك�����������ور �����ش����ي����ن���������ش����ى

ي����ب����ق����ى اهلل،  غ����������ري  ل�������ي���������������س، 
م�����������ن ع��������������ال، ف��������������اهلل اأع�������ل�������ى
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ك����ف����ي����ن����اه ق����������د  �������ش������ي������ًئ������ا  اإن 
ل�������������ه ن���������������ش�������ع�������ى ون�������������ش������ق������ى

ول������ل������خ������ري ل��������ل�����������������ش��������ر،  اإن 
ل�������������ه ن���������������ش�������ع�������ى ون�������������ش������ق������ى

ك�������������ل م�������������ش������ت������خ������ف ِب���������������ش�������ٍر 
مب�����������������������راأى اهلل  ف������������م������������ن 

اهلل ع������ل������ى  �������ش������ي������ًئ������ا،  ت�����������رى  ال 
م������������ن االأ�������������ش������������ي������������اء ي����خ����ف����ى

تعّلمي قول )ل)

يف كل مرة تقولني فيها "نعم" ل�شيء مهم، تقولني فيها "ال" ل�شيء 
اأي  فعل  اأب��ًدا  ون�شاء - ال ميكنهم  دائًما" - رجااًل  "املوافقني  مهم. عن 

اإجناز عظيم. وهناك قيمة �شخمة يف تعلم قول" ال"، واإتقان ذلك.
القيل  يف  لتنهمك  مالقاتِك  يف  ترغب  التي  لل�شديقة  "ال"  قويل 

والقال.
قويل "ال" لزميلتِك يف العمل التي ترغب يف اإ�شاعة �شلبيتها وت�شاوؤمها. 
قويل "ال" لقريبتِك التي ت�شخر من اأحالمِك، وجتعلِك ت�شككني يف 

نف�شِك. 
قويل "ال" لاللتزامات االجتماعية التي ت�شتنزف من وقت العمل.
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امل�صارعة اإىل اخلريات

جدًبا  يعانون  امل�شلمون  كان  تبوك،  غزوة  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عزم  ملا 
�شديًدا، حتى ا�شطر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإىل رد من ال ميلك راحلة عن اجلهاد.. 

فتولوا واأعينهم تفي�س من الدمع.
عند ذلك �شعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص املنرب، وحث امل�شلمني على االإنفاق؛ فوقف 
عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه وقال: علينّ مائة بعري باأحال�شها ورحالها 

يا ر�شول اهلل.
ملسو هيلع هللا ىلص درجة وح�س النا�س على ال�شدقة. فوقف عثمان  فنزل النبي 
مرة ثانية، وقال: "علينّ مائة بعري اأخرى يا ر�شول اهلل". فتهلل وجه النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: ونزل درجة، وحث النا�س على ال�شدقة، ثم اأ�شرع عثمان على بيته 

وجاء مع النوق بذهب وف�شة وو�شعها بني يدى النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »غفر اهلل لك يا عثمان ما قدمت وما اأخرت وما 
اأ�شررت وما اأعلنت وما اأخفيت وما اأبديت وما هو كائن اإىل يوم القيامة«.

اقت�ص مني يا اأ�صيد
يف ذات يوم كان اأ�شيد بن ح�شري - ر�شي اهلل عنه- يطرف النا�س 
بطرائفه، فغمزه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف خا�شرته، كاأنه ي�شتح�شن ما يقول، فقال 

اأ�شيد: اأوجعتني يا ر�شول اهلل!
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اقت�س مني يا اأ�شيد«.

فقال اأ�شيد: "مل يكن علي قمي�شي حني غمزتني يا ر�شول اهلل".
فاحت�شنه  ال�شريف،  ج�شده  ع��ن  قمي�شه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر���ش��ول  فرفع 
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اأ�شيد وجعل يقبله ويقول: "باأبي اأنت واأمي يا ر�شول اهلل، اإنه لبغية كنت 
اأمتناها!".

�صر القبول
�شغل رجل بحب ثناء النا�س ومدحهم، فالتقى بر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال 
يذكرين  اأن  واأري��د  اأريد وجه اهلل،  املوقف  اأقف  اإين  ر�شول اهلل،  "يا  له: 

النا�س".
فلم يرد عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فنزل فيه قوله تعاىل: زب يت جث مثىث  يث 

حجمج جح مح جخ حخمخ جس رب )الكهف: 110(.

مل يبق يل �صيء يباع
جاء �شائل اإىل �شيدنا علي بن اأبي طالب -ر�شي اهلل عنه- ي�شاأله 

عطاًء، فكتب له:
ب����دره����م ي����ب����اع  �����ش����يء  يل  ي����ب����ق  مل 

ت��غ��ن��ي��ك ح��ال��ة م��ظ��ه��ري ع���ن خم��ربى
���ش��ن��ت�����������ه وج�����������ه  م�����������اء  ب���ق���ي���ة  اإال 

امل�����ش��ت��������رى اأن����ت  ون��ع��م  ي��ب��اع  اأن  م���ن 
فاأعطاه االإمام على عطاءه كاماًل، وكتب له:

ع���اج���ل���ت���ن�������ا ف�����اأت�����اك ع���اج�������ل ب��رن�����ا
ف�����ال ول���������و اأم���ه���ل���ت���ن�������ا ل�������م ن��ق��ت��������ر

ف���خ���ذ ال���ق���ل���ي���ل وك�����ن ك����اأن����ك مل ت��ب��ع
ن�����ش��رت مل  وك�����اأن�����ن�����ا  ����ش���ن���ت���ه  م������ا 
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امللك ينت�صر لك

بكر  باأبي  رجل  وقع  اأ�شحابه،  ومعه  جال�س  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  بينما 
ثم  بكر،  اأبو  الثانية، ف�شمت عنه  اآذاه  ثم  بكر،  اأبو  فاآذاه، ف�شمت عنه 
اآذاه الثالثة فانت�شر منه اأبو بكر، فقام ر�شول اهلل حني انت�شر اأبو بكر، 

فقال اأبو بكر: "اأوجدت علي يا ر�شول اهلل!".
فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نزل مَلك من ال�شماء يكذبه مبا قال لك، فلما 
انت�شرت وقع ال�شيطان، فلم اأكن الأجل�س، اإذ وقع ال�شيطان« رواه اأبو داود.

من فقه الرتبية

قال اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه- : "اأر�شلني ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوًما 
ومل  معهم،  الألعب  ال�شوق  يف  يلعبون  �شبياًنا  وق�شدت  فخرجت  حلاجة، 
اأذهب ملا اأمرين به، فلما �شرت اإليهم �شعرت باإن�شان يقف خلفي وياأخذ 
بثوبي، فالتفت فاإذا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يبت�شم ويقول: »يا اأني�س، اأذهبت حيث 

اأمرتك؟« فارتبكت وقلت: نعم، اإين ذاهب االآن يا ر�شول اهلل!
واهلل لقد خدمت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�شر �شنني فما قال ل�شيء �شنعته، 

مِلَ �شنعته؟ وال ل�شيء تركته: مِلَ تركته؟!

يوم عيد وخبز خ�صن

يوم  عنه- يف  اهلل  ر�شي   � علي  االإم��ام  على  ال�شحابة  بع�س  دخل 
عيد، فوجدوه ياأكل خبًزا فيه خ�شونة، فاعرت�شوا عليه قائلني: "يا اأمري 
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املوؤمنني يوم عيد وخبز خ�شن؟!".
قبل  ملن  عيد  اليوم  ملن؟!  عيد  اليوم  ملن؟!  عيد  "اليوم  لهم:  فقال 
باالأم�س �شيامه وقيامه. عيد ملن غفر ذنبه، و�شكر �شعيه، اليوم لنا عيد، 

وغًدا لنا عيد، وكل يوم ال نع�شي اهلل فيه فهو لنا عيد".

وماذا اأقول هلل - عز وجل- ؟!

بينما كان الفاروق عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه- ي�شري من 
املدينة اإىل مكة لق�شاء عمرة، اأ�شابه واأ�شحابه جوع �شديد، فمروا ب�شاب 

يرعي الغنم، ف�شاأله الفاروق اأن يبيع لهم �شاة.
فقال ال�شاب: اإمنا اأنا اأجري عليها.

فاأعجب عمر من اأمانته، واأحب اأن يتاأكد منها، فاختربه قائاًل: قل 
ل�شيدك: "اأكلها الذئب".

فقال ال�شاب: "وماذا اأقول هلل - عز وجل- ؟!".
ثم ذهب عمر ل�شيده مبكة فا�شرتاه واأعتقه وقال له: "مثلك ينبغي 

اأال يكون عبًدا لغري اهلل - عز وجل- ".

كما بررت بي

ظل اأبو هريرة - ر�شي اهلل عنه- طوال حياته باًرا باأمه، فكان كلما 
اأراد اخلروج من البيت وقف على باب حجرتها، وقال: ال�شالم عليكم يا 

اأماه ورحمة اهلل وبركاته.
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فتقول اأمه: وعليك ال�شالم يا بني ورحمة اهلل وبركاته.
فيقول لها: رحمك اهلل كما ربيتني �شغرًيا.

فتقول اأمه: ورحمك اهلل كما بررت بي كبرًيا.

طفل نابه

يعلمه  اإىل معلم  اأبوه  اأر�شله  نابًها،  الب�شطامي طفاًل  اأبو يزيد  كان 
القراآن، فلما قراأ الطفل اأول �شورة املزمل: زب ٱ ٻٻ ٻ  ٻ  پ  پ 

پ رب )املزمل(.
فقال لوالده: مل ال تقوم الليل يا والدي ا�شتجابة الأمر اهلل تعاىل؟ 

فقال والده: هذا خا�س بر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
فلما و�شل الطفل يف التالوة على قوله تعاىل من نف�س ال�شورة: زب ٻ 
)املزمل:  ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ رب 

.)20
ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي  يا والدي، ال خري فيمن ال يقتدي  لوالده:  فقال الطفل 

و�شحبه والذين اآمنوا معه.

علمني الإ�صلم يا خالد

بهرت عبقرية خالد قادة الروم، فدعاه قائد منهم يدعى"جرحة" 
ف�شاأله: يا خالد! ا�شدقنى وال تكذبني، فاإن احلر ال يكذب: هل اأنزل اهلل 
على نبيكم �شيًفا من ال�شماء فاأعطاك اإياه فال ت�شله على اأحد اإال هزمته؟

قال خالد: ال.

www.alukah.net
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قال الرجل: فِبَم �شميت �شيف اهلل؟!
قال خالد: اإن اهلل بعث فينا ر�شوله، فمنا من �شدقه ومنا من كذب، 
بر�شوله   وهدانا  االإ�شالم،  اإىل  قلوبنا  اهلل  اأخذ  حتى  كذب،  فيمن  وكنت 
ملسو هيلع هللا ىلص، فدعا يل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، وقال يل: »اأنت �شيف من �شيوف اهلل« فهكذا 

�شميت �شيف اهلل.
املثوبة  من  لكم  ما  مثل  اليوم  االإ�شالم  يدخل  ملن  هل  القائد:  قال 

واالأجر؟
قال خالد: نعم.

قال القائد: علمني االإ�شالم يا خالد.

هذه الفاحتة واأين عمر؟

ذهب عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه ومعه بع�س ال�شحابة اإىل 
اهلل  فك�شف  الكتاب؛  فاحتة  وقراأ  عمر،  له  فدعا  ومر�س،  كرب  �شاحب 
الكرب و�شفى املري�س، وبعد حني ذهب الذين كانوا مع عمر بن اخلطاب 
- ر�شي اهلل عنه- حني دعا للمكروب ففرج اهلل كربه اإىل �شاحب كرب 
اآخر، فدعوا فلم ي�شتجب لهم. فتحريوا، وقالوا: دعا عمر بهذا الدعاء 

وقراأ هذه االآيات فا�شتجيب له.
اأين  لكن  الفاحتة،  وتلك  الدعاء  "هذا  الكرب:  �شاحب  لهم  فقال 

عمر؟".
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ل مت�صك باأذن كلب الغنم

�شبق  يتتبع  فاأخذ  العلم،  يف  وذكائه  حفظه  بدقة  علم  طالب  فنت 
القول و�شقطات الل�شان يف جمال�س اأهل العلم.

فناداه عامل ُمربنّ للنفو�س وقال له: ابحث يل يف كتب ال�شنة وامل�شانيد 
عن طرق حديث النبي  ملسو هيلع هللا ىلص الذي يقول فيه »مثل الذي ي�شمع احلكمة ويتبع 
اأتى راعًيا فقال له: اأجزرين �شاة من غنمك،  �شر ما ي�شمع، كمثل رجل 

فقال: اذهب فخذ خريها �شاة، فذهب فاأخذ باأذن كلب الغنم«.
فاأدرك الطالب خطاأه، وانتهى عن تتبع العرثات.

تغر�ص واأنت �صيخ كبري!

مر رجل على اأبي الدرداء ال�شحابي الزاهد ر�شي اهلل عنه فوجده 
يغر�س ف�شيلة من النخيل، وهو يف �شيخوخته وهرمه، فقال له: "اأتغر�س 

هذه الف�شيلة واأنت �شيخ كبري، وهي ال تثمر اإال بعد كذا وكذا عاما؟!".
فقال اأبو الدرداء - ر�شي اهلل عنه- :

غريي!". منها  وياأكل  اأجرها،  يل  يكون  اأن  عليَّ  "وما 

اأنا جائع

نظر اإبراهيم بن اأدهم اإىل اأحد تالميذه، وقد ا�شتد به اجلوع، فقال 
له: اإيلنّ بداوة وقرطا�س، فجاءه التلميذ بهما، فكتب اإبراهيم ابن اأدهم:

اإليه  وامل�شار  بكل حال،  املق�شود  اأنت  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�شم 
بكل معنى:
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اأن����ا ح���ام���د، اأن����ا ���ش��اك��������ر، اأن����ا ذاك��������ر
اأن�����ا ج���ائ���ع، اأن�����ا ���ش��ائ��ع، اأن�����ا ع���اري

ه����ي ���ش��ت��ة واأن�������ا ال�����ش��م��ني ل��ن�����ش��ف��ه��ا
ف��ك��ن ال�����ش��م��ني ل��ن�����ش��ف��ه��ا ي���ا ب���اري

واأعطاها لتلميذه، وقال له: ال تعلق قلبك بغري اهلل، ومل مي�س وقت 
طويل حتى اأتى اهلل بالفرج.

اأبعثت عليَّ رقيًبا؟!

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه- قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كان رجالن 
يف  جمتهًدا  واالآخ��ر  مذنًبا  اأحدهما  وك��ان  متاآخيني،  اإ�شرائيل  بني  من 
العبادة، وكان ال يزال املجتهد يرى االآخر على الذنب فيقول له: اأق�شر. 
فوجده يوًما على ذنب، فقال له: اأق�شر. فقال: خلنى وربي.. اأبعثت عليَّ 
رقيًبا؟ فقال: واهلل ال يغفر اهلل لك، اأو ال يدخلك اجلنة. فقب�س روحهما 
كنت  اأو  عاملًا  بي  اأكنت  املجتهد:  لهذا  فقال  العاملني.  رب  عند  فاجتمعا 
على ما يف يدي قادًرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل اجلنة برحمتي، وقال 

لالآخر: اذهبوا به اإىل النار«.

رجعت واأنا عمر

كان عمر بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - يكتب ذات ليلة �شيًئا وعنده 
�شيف، فكاد ال�شراج ينطفئ، فقال ال�شيف:

هل اأقوم اإىل امل�شباح فاأ�شلحه؟
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فقال عمر: ال.
فقال ال�شيف: اأنادي على الغالم )اخلادم(؟

فقال عمر: ال، اإنها اأول نومة نامها.
ثم قام بنف�شه واأ�شلح امل�شباح.

فقال ال�شيف: بنف�شك يا اأمري املوؤمنني؟!
فقال عمر: ذهبت واأنا عمر، ورجعت واأنا عمر.

�صروط قبول العمل ال�صالح

ذكر اأهل العلم ال�شروط التي يقبل بها العمل، وهما �شرطان: 
ال�شرط االأول: االإخال�س. 

ال�شرط الثاين: املتابعة.
ڀ  ڀ   ڀ  زب  تعاىل:  اهلل  بقول  اأهميتهما  على  ا�شتدلوا  وقد 
اأيكم  االآي��ة:  يقل يف هذه  فلم  )امللك: 2(.  ٺ ٺ  ٺ  ٺٿٿ رب 

زب ڦ   اأيكم اأح�شن عماًل، وكذلك قول اهلل تعاىل:  اأكرث عماًل؛ بل قال: 
)الكهف(.  رب  چ  چ   ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ا: اأيهم اأكرث عمال. وهكذا مل يقل يف هذه االآية اأي�شً
روي عن الف�شيل بن عيا�س رحمه اهلل اأنه قراأ هذه االآية: زب ٺ  
يا  واأ�شوبه  اأخل�شه  ما  واأ�شوبه، فقيل:  اأخل�شه  ٺ  ٺٿٿ رب. فقال: 
ا ومل يكن �شواًبا مل يقبل، واإذا  اأبا علي؟ فقال: اإن العمل اإذا كان خال�شً
ا مل يقبل. واخلال�س اأن يكون هلل، وال�شواب  كان �شوًبا ومل يكن خال�شً

اأن يكون على ال�شنة ا.ه�. 
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ونظم ذلك ال�شنعاين يف بائيته بقوله:
فللعمل االإخال�س �شرط اإذا اأتى

وق���������د واف������ق������ت������ه �����ش����ن����ة وك�����ت�����اب

تفكر يف هذه الكلمات

 ق�شت احلياة اأن يكون الن�شر ملن يحتمل ال�شربات ال ملن ي�شربها.
 لو عقل ن�شاء هذا الزمن لطالنب بحقوقهن يف الرجال، ال بحقوقهن 

على الرجال.
 اأ�شد ما يف الك�شل اأنه يجعل العمل الواحد كاأنه اأعمال كثرية.

 �شر �شعادة املوؤمن على ما يجد من الفقر وال�شقاء يف هذه احلياة؛ 
اإلهًيا عظيًما فيه الر�شى الدائم  اأن يف �شمريه من فكرة االآخرة وجوًدا 
عن اهلل، وال�شرب الدائم على ق�شاء اهلل، واالأمل الدائم يف رحمة اهلل. 
فكل حرمان الدنيا يذهب يف الر�شى فال حرمان، وكل م�شائبها تقع يف 

ال�شرب فتتحول معانيها، واالأمل الدائم يف رحمة اهلل قوة للقوتني.
اجل�شم..  تنع�س  املطر..  بعد  ال�شم�س  �شعاع  مثل  االأم..  ابت�شامة   

والقلب.. والعقل.
 للن�شاء ميل �شديد للريا�شيات، فهن يق�شمن اأعمارهن على اثنني، 
وي�شاعفن اأثمان مالب�شهن، وي�شربن مرتبات اأزواجهن يف ثالثة، وي�شفن 

خم�س �شنوات اإىل اأعمار اأقرب ال�شديقات اإليهن.

قلعـة الربـ�ص
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تقوم هذه القلعة املنيعة على راأ�س جبل عظيم االرتفاع بالقرب من 
بلدة عجلون يف االأردن.

ومتثل قلعة الرب�س طراز الفن املعماري عند امل�شلمني العرب، وقد 
البارزين  القادة  اأحد  اأ�شامة،  الدين  القائد عز  �شنة )1184م(  �شيدها 
الذين خا�شوا احلروب اإىل جانب القائد ال�شهري ال�شلطان �شالح الدين 

االأيوبي.
واتخذ �شالح الدين القلعة قاعدة له يف حملته الع�شكرية الباهرة 

لطرد الغزاة ال�شليبيني.

بيت ل تدخله امللئكة

1� بيت قاطع الرح��م.
2� بيت اآكل مال اليتي��م.

3� بيت فيه كل�ب.
4- بيت يكرث فيه ال�شباب مثل �شب ال�شحابة، واالأموات، والدهر، 

والريح، والديك، واملر�س، وال�شب العام.
5 � بيت يتغنى بغري ِذكر اهلل فيه.

6 � بيت يرتفع فيه �شوت نائحة.
7 � بيت ي�شرك فيه باهلل وتعلق بالتمائم ويرتكب فيه ال�شحر.

8 � بيت فيه حمرمات مثل ا�شتعمال اآنية الذهب.
واملخدرات  والب�شل  الثوم  رائحة  مثل  كريهة،  روائح  فيه  بيت   �  9
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والتدخني.
ون على املع�شية. 10� بيت اأ�شحابه ُم�شرنّ

11� بيت ترتكب فيه الكبائر.
12� بيت العاق لوالديه.

13- بيت يوؤكل فيه الربا.
14� بيت فيه جمال�س لل�شيطان، وهي: املجال�س التي ال يذكر فيها 

اهلل؛ املجال�س التي ال ي�شلى فيها على النبي -عليه ال�شالة وال�شالم-.
15� بيت فيه �شورة اأو متثال.
16� بيت ي�شرب فيه اخلمر.

17� بيت يلعب فيه بالرند.
18� بيت امللعونني: ومنهم الرا�شي واملرت�شي، املغريات خللق اهلل، 

تارك ال�شالة.
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اإىل اأين تذهب الفرا�صات عندما متطر ال�صماء؟

�شاق(  �شوق )جمع  الفرا�شات على  ت�شتقر  املطر،  يت�شاقط  عندما 
االأزهار، اأو على �شوق الع�شب، وهي تعلق وراأ�شها اإىل اأ�شفل، بعد اأن تطوي 
تغلق  عندما  روؤيتها  ي�شعب  الفرا�شات  ومعظم  راأ�شها.  فوق  جناحيها 

اجلناحني؛ الأن األوان اجلانب ال�شفلي �شاحبة ور�شومه باهتة.
هناك نحو من )10( اآالف نوع معروف من الفرا�شات، وهي تراوح 
وتلك  �شنتمرتين،  طولها  يبلغ  ال  التي  الفرا�شة  بني  احلجم  حيث  من 
املعروفة با�شم اخلطافية الذيل )ذات الذيل امل�شقوق كذيل اخلطاف اأو 
ويبلغ  الهادئ،  املحيط  وجزر  اأ�شرتاليا  �شمال  يف  تعي�شي  التي  ال�شنونو( 

امتداد جناحيها )20( �شنتمرًتا.
من  االأل��وان  حيث  من  غنى  اأق��ل  اأجنحة  الفرا�شات  اإن��اث  وملعظم 
الذكور من النوع نف�شه. وهي ت�شع بني )100( بي�شة و)3( اآالف، تبًعا 
للنوع، تلقيها فوق نبات يقدم الغذاء اإىل الريقات التي تتطور من البيو�س.
وت�شبح الريقانة خادرة )احل�شرة يف الطور الذي يعقب الريقانة(، 
تدوم  اأن  وميكن  منوها.  اكتمل  وقد  الفرا�شة،  النهاية  يف  تنبثق،  ومنها 
اأ�شابيع، وح�شب، لكن بع�س الفرا�شات ي�شبت )ينفق  حياة البلوغ ب�شعة 

ف�شل ال�شتاء يف ال�شبات(.
ا  خ�شو�شً احللو،  وبالع�شري  النبات،  برحيق  الفرا�شات  وتتغذى 
ع�شري الفواكه الفائقة الن�شوج والتالفة. ويوفر لها هذا الغذاء الطاقة 
للطريان، لكنه ال ي�شتخدم لبناء اجل�شم. ويتم كل منو يف طور الريقانة يف 

حياة الفرا�شة.

www.alukah.net



1572

حديقة الفقرات الثقافية

ال�صابون واملنظفات ال�صناعية وال�صامبوهات

نتيجة  �شام؛  غري  املنزيل  للتنظيف  امل�شتخدم  ال�شابون  معظم 
مثل  ال�شناعية  املنظفات  اأم��ا  فيه..  امل�شتخدمة  القلوية  امل��واد  معادلة 
)اأومو - بر�شيل - تايد وغريها(، فاإنها حتتوي على مواد ع�شوية وغري 
ع�شوية ومواد منعمة للغ�شيل واإنزميات ت�شهل عملية التنظيف. وتعد هذه 
القلوية مثل فال�س  ال�شديدة  اأقل �شمية من املنظفات االأخرى  املنظفات 
فيها  الهيدروجيني  املعامل  ي�شل  قد  والتي  البالوعات  م�شلكات  وكذلك 
للتبيي�س، مثل  اأخرى  للمنظفات مواد  اإىل )11(. وقد ي�شاف   )PH(
الكلورك�س الذي يحتوي على )3-6%( من هيبوكلوريت ال�شوديوم الذي 
اإىل حم�س  يتحول يف املعدة - بعد احتاده مع حم�س الهيدروكلوريك - 
للجهاز  املخاطية  اآثار مو�شعية مهيجة لالأغ�شية  له  الذي  الهيبوكلورا�س 
اأو  االأحما�س  مع  ال�شوديوم  هيبوكلوريت  مبعادلة  يو�شى  وال  اله�شمي، 
اأو غاز  الكلور  يتكون غاز  ال�شديدة؛ وذلك الأنه يف هذه احلالة  القلويات 
الكلورامني بالتبادل، وهما من الغازات املهيجة لالأغ�شية املخاطية وقد 

يوؤديان اإىل االختناق.

املهيجة  االآث��ار  بع�س  من  اإال  ال�شمية  قليلة  فهي  ال�شامبوهات  اأما 
ال�شامبوهات حتتوي على مواد  الب�شيطة لالأغ�شية املخاطية، لكن بع�س 
متنع ق�شور ال�شعر مثل ال�شيلينيوم الذي قد يوؤدي اإىل اأعرا�س ت�شممية مع 
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كرثة ا�شتعمال ال�شامبو اأو ابتالعه بطريق اخلطاأ.
بع�س املطهرات ومزيالت العرق وم�شادات البكترييا حتتوي على 

مركبات االأمونيا الرباعية، وهي مركبات �شديدة القلوية  و�شامة.
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اأحفظ املليح والرائع من الأحاديث

اعلمي اأنه �شتمر عليِك اأحاديث تعجبِك: اإما مليحة واإما رائعة. 
فاإذا اأعجبتِك كنت خليقة اأن حتفظيها؛ فاإن احلفظ موكل مبا ملح 
وراع. و�شتحر�شني على اأن تتعجب منها االأقوام؛ فاإن احلر�س على ذلك 

التعجب من �شاأن النا�س، ولي�س كل معجب لِك معجًبا لغريِك.
فاإذا ن�شرِت ذلك املرة واملرتني، فلم تريه وقع من ال�شامعني موقعه 

منِك فازدجري عن العودة؛ فاإن العجب من غري عجيب �شخف �شديد.
وقد راأينا من النا�س من يعلق ال�شيء وال يقلع عنه وعن احلديث به، 

وال مينعه قلة قبول اأ�شحابه له من اأن يعود اإليه، ثم يعود. 
ثم انظري االأخبار الرائعة فتحفظي منها؛ فاإن االإن�شان من �شاأنه 
النا�س من يحدث  فاأكرث  منها،  راع  ما  �شيما  وال  االأخبار،  احلر�س على 
مبا �شمع، وال يبايل ممن �شمع. وذلك مف�شدة لل�شدق ومزراة باملروءة، 
فاإن ا�شتطعِت اأال تخربي ب�شيء اإال واأنت به م�شدق، وال يكون ت�شديقِك 
�شمعت.  مبا  اأخرب  ال�شفهاء:  يقول  كما  تقويل  وال  فافعلي.  بربهان،  اإال 
فاإن الكذب اأكرث ما اأنت �شامع، واإن ال�شفهاء اأكرث من هو قائل. واإنِك اإن 
اأكرث  �شرِت لالأحاديث واعية وحاملة كان ما تعيني وحتملني عن العامة 

مما يخرتع املخرتع باأ�شعاف. 
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اخلامتة
- ن�شاأل اهلل ح�شنها -

عندما يبداأ املرء يف اأمٍر ما قد يعرتيه من ال�شكوك واملثبطات ما 
يجعله رمبا يثني العزم عما اأراد ال�شعي له.

ا  خ�شو�شً الكتاب،  هذا  يف  �شروعي  عند  معي  ح�شل  االأم��ر  وهذا 
اإىل  اأحتاج  وكنت  با�شتمرار،  يناوبني  اأ�شبح  بل  و�شائر احلقيبة عموًما، 
م�شكنات تخفف عنينّ هذا االأمل، ومل اأجد م�شكًنا اأقوى من روؤيتي خلامتة 
هذا الكتاب؛ الأن املثبطات واملحبطات قد يئ�شت من تكرار املحاوالت بل 

ا اأ�شيبت باالإحباط املزمن، والتثبيط املطبق. حتى هي اأي�شً
ومن هنا اأر�شل ر�شائلي اإىل كل املهتمات والقارئات الأقول: 

الكنوز  اإليه من  واأ�شيف  الكثري،  الكتاب من اجلهد  )ُبِذل يف هذا 
تن  اأ�شبح كاملاء الزالل؛ فال تفونّ ح من ال�شوائب حتى  ال�شيء الثمني، وُنقنّ
على اأنف�شكن ومن حتت اأيديكن من الطالبات اال�شتفادة من هذا الكتاب، 
بل اجعلن له ن�شيًبا وافًرا من اليوم املدر�شي يروي ظماأ الطالبات، وينع�س 

عقولهن، ويجدد �شلوكهن(.
وال اأدعي الكمال وال التمام، بل اأعرتف بالنق�س والتق�شري؛ فكل 
بني اآدم خطاء، فاإن اأ�شبت فمن اهلل وحده ال �شريك له، واإن كان من زلل 
فهو من نف�شي وال�شيطان، مع الوعد بالتجديد والتغيري يف طبعات هذا 

الكتاب القادمة - باإذن اهلل - اإن كتب اهلل لنا البقاء اإىل حينه.

www.alukah.net
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اإال عبارات احلمد والثناء  اأختم به هذا الكتاب  اأجد اأجمل ما  وال 
هلل - عز وجل-؛ فهو امل�شتحق للحمد والثناء واملجد، اأحق ما قال العبد، 

وكلنا لك عبد.
واحلمد هلل رب العاملني.
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املحتوى

757 ال�م�قدم��ة 
759 ال�م�وه��ب���ة 
803 م�ف���ردات 
833 ح��������وارات 

861 كيف ت�شتعدين لالمتح�ان���ات ؟ 

885 ج�وائ��ز االأعمال ال�شاحلة 
903 ه�ل تع�ل�م�ي��ن؟ 
939 العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم 
969 املو�شوعة اجلغرافية 

1005 اأفكار وطرق لن�شر اخلري يف املدار�س 

1023 �شخ�شيات اإ�شالمية وعاملية 
1051 غ��ذاوؤِك دواوؤِك 
1095 األ�غ�����از 
1121 ف���وائ�����د 
1141 قويل وال تقويل من االألف اإىل الياء 
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1181 كلمات اأجنبية �شائعة وم�شتعملة 
1193 جميٌل .. واأجملٌ 
1217 م�شابق�ات خمتلفة 
1251 م��واع����ظ 
1283 اأم��ث������ال 
1313 اأدع���ي���ة 
1337 تعري�ف�ات وتاأم�الت رائ��ع��ة 
1357 م�ن اآداب ال�ش�الة 
1377 ر�شالة اإىل طالبٍة ن�جيبة 
1399 اأذكار نبوية �شحيحة 
1415 ل�م�اذا؟ وكيف؟ 
1451 من حياة ال�شحابيات -ر�شوان اهلل عنهن اأجمعني-  
1467 حج�ابي رمز ع�ف�ايف 
1507 مو�شوعات متنوعة 
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