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الـمقدمـة

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

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

الكتاب - باإذن اهلل.
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وال��رب��وي��ة،  الدينية،  املعلومات  اإخ���راج  على  ال��ف��ق��رات  ه��ذه  وتعتمد 
والثقافية، والأدبية، والفكرية، والعلمية، والطبية، وغريها من حقول العلم 
الإلقاء  وهي  األ  التقليدية،  الطريقة  عن  خمتلفة  و�شيغ  بقوالب  املختلفة 
الفقرات  ب��ه  ت��ق��وم  ل  م��ا  ه��ذا  فبالطبع  امل��ع��ل��وم��ات،  ���ش��ّب  بطريقة  املبا�شر، 

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

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

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

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

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

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

ا لكي تذكر بها. هدفها، وتعطي �شورة عنها، واأي�شً
كما اأود التذكري باأن هذه الفقرات ما هي اإل نقطة يف بحر، فابحثوا 
عن اجلديد واملفيد، من الفقرات واملوا�شيع، ول تقفوا عند حٍد من احلدود.
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 األفاظ منهي عنها 
فـي ال�شـرع

حتمل  الألفاظ  نعم  الألفاظ،  اإنها  بها..  نبايل  ول  األ�شنتا  من  تخرج 
معها املعاين والأ�شرار التي قد نحيط بعلمها، وقد ل نحيط وهو الأكرث؛ لذا 
اأحببنا اأن ن�شع بن اأيديكم جميًعا هذا الف�شل املنتقى من اأقول اأهل التقى، 
يف �شيء من الألفاظ التي قد تخرج من األ�شنتنا اأو قد ن�شمعها من اإخواننا، 

فلنتعلم؛ فلي�ض املرء يولد عاملًا، ولي�ض اأخو علٍم كمن هو جاهل. 
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وقد يقول اأحد الأ�شخا�ض: اإن الأمر هن، ول داعي اإىل هذا البحث 
فقط  لأح��د..  ي�شيء  اأن  يق�شد  ول  �شليمة،  املتكلم  نية  اأن  دام  ما  والتنقيب 

كلمات اعتاد عليها، وتكررت على ل�شانه و�شمعه.
ابن  العامة  ف�شيلة  �شئل  التوفيق:  وب��اهلل  نقول  واأم��ث��ال��ه  ه��ذا  اإىل 
عثيمن - يرحمه اهلل - عما يقول بع�ض النا�ض من اأن ت�شحيح الألفاظ غري 
اأراد بت�شحيح الألفاظ اإجراءها  اإن  مهم مع �شامة القلب؟ فاأجاب بقوله: 
على اللغة العربية فهذا �شحيح فاإنه ل يهم - من جهة �شامة العقيدة - اأن 
تكون الألفاظ غري جارية على اللغة العربية ما دام املعنى مفهوًما و�شليًما.. 
اأراد بت�شحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر وال�شرك  اإذا  اأما 
فكامه غري �شحيح، بل ت�شحيحها مهم، ول ميكن اأن نقول لاإن�شان اأطلق 
ل�شانك يف قول كل �شيء ما دامت النية �شحيحة، بل نقول الكلمات مقيدة 

مبا جاءت به ال�شريعة الإ�شامية.
ويقول ال�شيخ بكر اأبو زيد - يرحمه اهلل -: ومن العجب، اأن الإن�شان 
وال�شرقة  وال��زن��ا  والظلم  احل��رام  اأك��ل  والح���راز من  التحفظ  عليه  يهون 
التحفظ من  ذل��ك، وي�شعب عليه  املحرم وغري  النظر  و�شرب اخلمر، ومن 
وهو  والعبادة،  والزهد  بالدين  اإليه  ُي�شار  الرجل  ت��رى  حتى  ل�شانه،  حركة 
يتكلم بالكلمات من �شخط اهلل ل يلقي لها باًل ينزل بالكلمة الواحدة منها 
اأبعد ما بن امل�شرق واملغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواح�ض والظلم، 

ول�شانه يفري يف اأعرا�ض الأحياء والأموات ول يبايل ما يقول.
من  �شحيحه  يف  م�شلم  رواه  فيما  فانظر  ذل��ك  تعرف  اأن  اأردت  واإذا 
حديث جندب بن عبداهلل قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال رجل: واهلل ل يغفر 
اهلل لفان، فقال اهلل عز وجل: من ذا الذي يتاأىل عليَّ اأين ل اأغفر لفان؟ 
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اأن  �شاء  ال��ذي قد عبد اهلل ما  العابد  واأحبطت عملك«. فهذا  له  قد غفرت 
يعبده اأحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله.

ويف حديث اأبي هريرة نحو ذلك، ثم قال اأبو هريرة: تكلم بكلمة اأوبقت 
دنياه واآخرته. 

ويف ال�شحيحن من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص  قال: »اإن العبد ليتكلم بالكلمة من ر�شوان اهلل ل يلقي لها بال يرفعه 
اهلل بها درج��ات، واإن العبد ليتكلم بالكلمة من �شخط اهلل ل يلقي لها بال 
ما  يتبن  ما  بالكلمة  ليتكلم  العبد  »اإن  م�شلم:  وعند  جهنم«.  يف  بها  يهوي 
فيها يزل بها يف النار اأبعد ما بن امل�شرق واملغرب«. )انتهى كامه - يرحمه 

اهلل - من كتابه معجم املناهي اللفظية(.
وقد اأّلف العديد من العلماء - يرحمهم اهلل - جميًعا يف خطر الألفاظ، 

ووجوب احلر�ض واحلذر من كل ما يخرج من الل�شان.
ونحن علينا يف الإذاع��ة املدر�شية دور يف توعية وتوجيه الطاب من 
خطر هذه الألفاظ املنت�شرة يف ما بينهم، من خال منرب الإذاعة ال�شباحية.
من  مكونة  جمموعة  ك��ل  جم��م��وع��ات،  اإىل  الفقرة  ه��ذه  ق�شمت  وق��د 
خم�ض نقاط، �شوى جمموعتن جعلتهما عبارة عن نقطة واحدة؛ لأن فيهما 
اإطالة وتف�شيل، اأما البقية فهي - كما ذكرت - كل جمموعة مكونة من خم�ض 
نقاط فقط؛ حتى ي�شهل عليكم عر�شها يف الإذاعة املدر�شية، كل ما عليكم هو 

اختيار اإحدى املجموعات وعر�شها يف الإذاعة.
ا منفردة، وهي  ثم اأ�شفت بعد ذلك جمموعات منفردة مهمة تلقى اأي�شً

تتحدث عن اأخطاء �شائعة يف العديد من املجالت. 
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األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

اأو ن�صراين  اأو يهودي,  اأنا كافر,  اأو  1- قول: )اأنا ل�صت م�صلًما, 
"من حلف مبلة غري  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأن  عنه؛  منهي  ك��ذا(,  فعلت  اإن 
الإ�صالم كاذًبا فهو كما قال", وزاد الن�صائي وغريه: "واإن كان �صادًقا 

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

اأهل اجلاهلية.
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأن  منهي عنه؛  كذا(,  �صورة  اأو  اآية  )ن�صيت  قول:   -3

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

ل ي�صت�صفع باهلل على اأحد".
كفر  لأنه  عنه؛  منهي  ربك(,  اأو)يلعن  دينك(,  )يلعن  قول:   -5

وردة عن الإ�صالم.

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

1- قول: )ما ت�صتاهل, اأو فالن ما ي�صتاهل املر�س اأو امل�صيبة(؛ 
حمرم لكونه اعرتا�س على اهلل.

2- قول: )فالن بعيد عن املغفرة, اأو اخلري, اأو الهداية, اأو اجلنة, 
اأو رحمة اهلل(, منهي عنه؛ لأن اهلل - عز وجل - قال يف احلديث: »من 
ذا الذي يتاأىل عليَّ اأين ل اأغفر لفالن؟ قد غفرت له واأحبطت عملك«.

من  اهلل  خ��ان  حالك,  عن  ي�صاأل  اهلل  يظلمك,  )اهلل  ق��ول:   -3
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يخون(, منهي عنه؛ لأن فيه �صوء اأدب مع اهلل.
4- قول: )ربنا افتكر فالن "للميت"(, اأو )ياأكل معك الرحمن( 
تليق بحق اهلل - �صبحانه  يا رب( منهي عنه, لأنها ل  اأو )ماذا فعلت 

وتعاىل -.
5- قول: )غًدا �صاأفعل كذا( منهي عنه؛ لأن اهلل قال: زب ڱ ڱ 

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

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

1- قول: )لو اأين فعلت كذا لكان كذا(, منهي عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال يف احلديث: »اإن اأ�صابك �صيء, فال تقل: لو اأين فعلت كذا كان كذا 

وكذا, ولكن قل: قّدر اهلل وما �صاء فعل, فاإّن لو تفتح عمل ال�صيطان«.
املثوى  الأخ��ري(, منهي عنه؛ لأن  2- قول: )فالن دفن يف مثواه 

الأخري هو اجلنة اأو النار.
3- قول: )يا �صيدي, اأو ال�صيد فالن(, منهي عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال يف احلديث: "ال�صيد اهلل".
للتطري,  ي�صتعمل  لكونه  عنه؛  منهي  ط��ري(,  يا  )خ��ري  ق��ول:   -4

والطرية �صرك.
5- قول: )وجه اهلل عليك اأن تاأكل, اأو تف�صل عندنا(, منهي عنه؛ 

لأنه ل ي�صت�صفع باهلل على املخلوق.
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األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

1- �صّب اأحد ال�صحابة, منهي عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�صبوا 
ول  اأحدهم  مد  بلغ  ما  ذهًبا  اأح��د  مثل  اأنفق  اأحدكم  اأن  فلو  اأ�صحابي 

ن�صيفه«.
2- قول: )خبثت نف�صي(, منهي عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يقولن 

اأحدكم خبثت نف�صي, وليقل: لق�صت نف�صي«.
ت�صبوا  »ل  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأن  عنه؛  منهي  الأم���وات,  �صب   -3

الأموات, فاإنهم قد اأف�صوا اإىل ما قدموا«.
4- قول: )عليك ال�صالم(, منهي عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تقل 

عليك ال�صالم, فاإن عليك ال�صالم حتية امليت, قل: ال�صالم عليكم«.
»ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأن  والأمرا�س, منهي عنه؛  �صب احلمى   -5
خبث  الكري  يذهب  كما  اآدم  بني  خطايا  تذهب  فاإنها  احلمى,  ت�صبي 

احلديد«.

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

1- �صب الديك, منهي عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�صبوا الديك, 
فاإنه يدعو اإىل ال�صالة«.

»اإّن الرياح من  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي  2- �صب الرياح, منهي عنه؛ لأن 
و�صلوا اهلل من  ت�صبوها,  بالعذاب, فال  وتاأتي  بالرحمة  تاأتي  روح اهلل, 

خريها, وا�صتعيذوا باهلل من �صرها«.
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3- ت�صمية العنب كرم, منهي عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�صموا 
العنب الكرم«.

منهي  عبداحل�صني,  عبدالر�صول,  مثل:  ال�صركية  الت�صمية   -4
عنها.

5- قول بع�س النا�س: )فالن �صكله غلط(, منهي عنه؛ لأن فيه 
ا على خلق اهلل - �صبحانه وتعاىل -. �صخرية واعرتا�صً

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

- احللف بغري اهلل مثل: 
1- والنبي 2- والكعبة 3- وحياتك 4- وحياتي 5- واهلل وحياتك 
النبي  وجاه   -10 ب�صالتك   -9 و�صريف   -8 بالذمة   -7 بالأمانة   -6
الأولد  اأو  الأب  اأو  الأم  براأ�س  والديه 13-  بروح  11- بحق فالن 12- 
طالب,  اأب��ي  بن  وعلي  )اجليالين,  مثل:  ب��الأم��وات  احللف  وك��ذا   -14

والبدوي, واحل�صني, وزينب(.
»من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأن  ال�صرع؛  يف  عنها  منهي  األفاظ  جميعها 
حلف بغري اهلل فقد كفر اأو اأ�صرك«, وكفارته اأن يقول: "ل اإله اإل اهلل" 
البخاري, وهذه كلها من ال�صرك الأ�صغر؛ اإذ مل يق�صد تعظيم املحلوف 

به كتعظيم اهلل, اأما مع الق�صد فهو �صرك اأكرب. 
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األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

اهلل  )قبح  اأو  وجهك(,  اهلل  )قبح  اأو  ووجهك(,  )اأنت  قول:   -1
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يقولّن  وجهك ووجه من ي�صبهك(, منهي عنه؛ لأن النبي 

اأحدكم لأحد, قبح اهلل وجهك ووجه من اأ�صبه وجهك«.
2- قول: )يا حمار, يا كلب, يا ثور يا بقرة, يا فار, يا قرد...(, 
»لي�س  وق��ال:  ف�صوق«,  امل�صلم  »�صباب  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأن  عنه؛  منهي 

املوؤمن بالطعان, ول اللعان, ول الفاح�س, ول البذيء«.
3- قول: )زمان �صوء, يوم �صيِّئ, يوم اأ�صود اأو م�صئوم...(, منهي 
عنه؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف احلديث القد�صي: »قال اهلل تعايل: يوؤذيني 

ابن اآدم, ي�صبب الدهر واأنا الدهر, اأقلب الليل والنهار«.
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لأن  عنه؛  منهي  الدين(,  يف  حياء  )ل  قول:   -4
»احلياء �صعبة من �صعب الإميان«. وال�صواب اأن يقال: ل حياء يف تعلم 

الدين.
5- قول: )�صدق اهلل العظيم(, بدعة مل يفعلها الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص ول 

اأ�صحابه - ر�صي اهلل عنهم -.

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

لأن  عنه؛  منهي  ال�صم�س(,  )عباد  ب�  الزهور  بع�س  ت�صمية   )1(
جميع املخلوقات مبا فيها الأ�صجار ل تعبد اإل اهلل – تعاىل -.

)2( قول: )الفاحتة على روح فالن(, منهي عنه؛ لأنها بدعة مل 
ترد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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ال�صريفني(,  احلرمني  )ثالث  الأق�صى  للم�صجد  ت�صميتهم   )3(
فهو  الأق�صى  اأما  واملدينة,  مبكة  اإل  حرمان  يوجد  ل  لأنه  عنه؛  منهي 

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

باهلل.
)5( قول بع�س النا�س اإذا انتقم اهلل من الظامل )اهلل مل ي�صرب 
بع�صا(, منهي عنه؛ ول يجوز اأن يقول الإن�صان مثل هذا التعبري بالن�صبة 

هلل - عز وجل - .

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

1- قول )يا �صاتر(, ال�صاتر لي�صت من اأ�صماء اهلل احل�صنى, واإمنا 
يقال: يا �صتري حلديث »اإن اهلل حيي حليم �صتري يحب احلياء وال�صرت«. 
2- قول: )اأنا اأنا( ل تكره كلمة اأنا مفردة اإل يف حالة ال�صتئذان, 
بها,  م�صهوًرا  كان  اإن  وكنيته  با�صمه  يف�صح  اأن  للم�صتاأذن  ينبغي  فاإنه 
واإمنا نهى الإ�صالم عن ا�صتخدامها اإذا دلت على املجهول اأو اأدت اإىل 
الكرب والتعايل, فقد �صح عن جابر - ر�صي اهلل عنه - اأنه قال: »اأتيت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف َدَين كان على اأبي, فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: اأنا, 

فقال: اأنا اأنا: كاأنه كرهه« متفق عليه.
�صرًعا؛  يجوز  ل  ال��وط��ن(,  با�صم  اأو  العروبة,  )با�صم  ق��ول   -3

لإخالله بالتوحيد, بل الأوىل اأن يقال: با�صم العلي القدير. 
الطبيعة(  غ�صب  الطبيعة,  �صاءت  الطبيعة,  )ق�صت  ق��ول:   -4
ل  فالطبيعة  الإحل��اد؛  من  بل هي  الكلمات,  مثل هذه  اإط��الق  يجوز  ل 
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تخلق ول تنفع ول ت�صر ولي�س لها م�صيئة. والطبيعة هي رب املالحدة! 
فيزعمون اأنها هي التي خلقت واأوجدت, وَمن خلق الطبيعة واأوجدها هو 

اهلل - عز وجل - ل �صريك له.
اهلل  يرحمه   - عثيمني  ابن  قال  الإ�صالمي(,  )الفكر  ق��ول:   -5
الدين  ُيقال  اأن  الواجب  بل؛  الإ�صالمي,  الفكر  يقول  ُينكر على من   :-
الإ�صالمي اأو العقيدة الإ�صالمية, ول باأ�س بقول املفكر الإ�صالمي؛ لأنه 

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

األفاظ منهي عنها يف ال�شرع

- قول بع�س النا�س )ما �صدقت اأن يكون كذا وكذا(:
اإن مق�صود هذا القول عند قائله: اأنه ما توقع وما ظن اأن يكون 
اأن اهلل يفعل كذا  اأنه ما �صّدق  كذا وكذا, ولي�س معناه - ومق�صوده - 
لعجزه عنه؛ بل املعنى: ما كان يقع يف ذهني ول يخطر ببايل هذا الأمر, 

فاملعنى �صحيح. 
ولكن هذا اللفظ فيه اإيهام, وعليه يكون جتنب هذا اللفظ اأح�صن.
�صهيد  اإنه  اهلل  �صبيل  قتل يف  �صخ�س  النا�س عن  بع�س  قول   -   

فيقول: ال�صهيد فالن
املعركة.  لو مات يف  باأنه �صهيد حتى  ل�صخ�س  ُي�صهد  اأن  ل يجوز 
يقول  ل  )ب��اب  �صحيحه  يف  اهلل-  يرحمه  البخاري-  الإم��ام  عقد  وقد 

فالن �صهيد( و�صاق اأحاديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تفيد النهي عن قول ذلك. 
اأتكهن  اأو يف ن�صرات الأخبار وغريها:  النا�س  - حكم قول بع�س 
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بكذا اأو تكهنت امل�صادر بكذا
هذا القول ل يجوز؛ فهو لفظ يدل على عمل حمرم وهو الكهانة, 
ا مثل هذه الألفاظ تلتب�س  وقد ا�صتخدم يف الدللة على اأمر مباح, واأي�صً
على النا�س, وبناًء على ما �صبق ينبغي اأن ل يقال اأتكهن بكذا بل يقال: 

اأظن كذا.

- ا�صتخدام كلمة اأرجوك: 
قولها  وحكم  النا�س,  األ�صنة  على  الكلمة  هذه  ُت�صتخدم  ما  كثرًيا 
من  لكن  املخلوق,  عليه  يقدر  �صيء  يف  كانت  اإن  به,  باأ�س  ل  لالآخرين 
ح�صن الأدب ترك ا�صتعمال هذه الكلمة, والأف�صل اأن يقول اأرجو اهلل.. 

ثم اأرجوك. 

- ومن الأخطاء اللفظية قول: اهلل باخلري :
هذا القول )اهلل باخلري( هو اخت�صار لعبارة )م�صاك اهلل باخلري 
اأو �صبحك اهلل باخلري( وهو اخت�صار خمل, وكالم فا�صد ل ينبغي, اأما 
قول م�صاك اهلل باخلري و�صبحك اهلل باخلري, فهو جائز, والأف�صل قوله 

بعد حتية الإ�صالم )ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته(. 

- ومن الأخطاء  قول: )ُتراهن(:
يرددونها  النا�س  فتجد  بكرثة,  �صائعة  )ُتراهن(  الكلمة  هذه  اإن 
كثرًيا, خا�صة ال�صباب, فاإذا اختلف اثنان حول �صيء ما فيقول اأحدهما 
اأن ال�صيء الفالين  اأو  اأو )ُتراهني( على كذا وكذا,  لالآخر: )ُتراهن( 

كذا وكذا.
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وهذه الكلمة من الكلمات املخالفة لل�صرع ول يجوز ا�صتخدامها, 
وقد جاء يف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »ومن قال ل�صاحبها تعال 

اأُقامرك فليت�صدق« واملراهنة هي نوع من القمار دون �صك.

- وم��ن الأخطاء ال�صائعة غري - املق�ص��ودة - قول بع�صهم: 
ياأكل معكم الرحمن:

وهذه الكلمات تقال عندما يدخل �صخ�س مثاًل على اأنا�س ياأكلون 
فيقولون له تف�صل اإىل الأكل معنا, فيعتذر باأنه قد اأكل اأو اأنه ل ي�صتهي, 

ثم يقول لهم �صكًرا ياأكل معكم الرحمن.
الأك��ل  عن  منزه   - تعاىل   - ف��اهلل  وخبيثة,  خطرية  كلمة  وه��ذه 
وال�صرب؛ فهو - �صبحانه - ُيطِعُم ول ُيطَعم, فهذه العبارة ل تقال وعلى 
ه ربه عن النقائ�س  قائلها اأن ي�صتغفر ويتوب اإىل اهلل تعاىل, وعليه اأن ُينزِّ
وعن املماثلة والت�صبيه, واأن ي�صفه مبا يليق به - �صبحانه - من �صفات 

الكمال واجلالل والعظمة.

- حك��م اإطالق ا�صم )ال�صيدة( على الن�صاء، وخا�صة اأمهات 
املوؤمنني كقولنا )ال�صيدة عائ�صة اأو ال�صيدة خديجة(:

اإطالق  الأمة, لكن  ن�صاء  املوؤمنني من �صيدات  اأمهات  اأن  ل �صك 
ام��راأة  كل  ُي�صمون  حيث  ال��غ��رب,  من  م��اأخ��وذ  امل���راأة  على  )ال�صيدة( 

النا�س.  اأو�صع  من  كانت  ولو  حتى  "�صيدة", 
اأن  اإل  ب�صحيح,  لي�س  الإط��الق  على  بال�صيدة  امل��راأة  ت�صمية  واإن 
تكون تلك املراأة �صيدة فعاًل يف �صرفها اأو دينها اأو جاهها اأو غري ذلك, 
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فلنا حينئذ اأن ن�صميها �صيدة ولكن لي�س لنا اأن ُن�صمي كل امراأة "�صيدة". 
واإن التعبري بال�صيدة عائ�صة اأو ال�صيدة خديجة - ر�صي اهلل عنهما 
- مل يكن معروًفا عند ال�صلف, بل كانوا يقولون, اأم املوؤمنني عائ�صة, واأم 

املوؤمنني خديجة.... وهكذا.

- ا�صتعمال كلمة "�صدفة":
يقول:  ك��اأن  لالإن�صان,  حتدث  التي  العادية  للم�صادفة  بالن�صبة 
قابلت فالًنا �صدفة, اأو �صادف فالًنا وامل�صادفة وال�صدفة بالن�صبة لفعل 
الإن�صان اأمر واقع؛ لأن الإن�صان ل يعلم الغيب, فقد ُي�صادف ال�صيء من 
غري �صعور به ومن غري مقدمات له ول توقع.. فهذا ل باأ�س به وهو اأمر 

متعارف. 
اأما بالن�صبة لفعل اهلل - تعاىل - فال يقال �صدفة مطلًقا؛ لأن كل 
�صيء عنده - �صبحانه – معلوم, وكل �صيء عنده مبقدار ول تقع الأ�صياء 
اأفعال  ا  اأي�صً يت�صمن  وه��ذا  اأب��ًدا,  �صدفة   - �صبحانه   - اإليه  بالن�صبة 
اأمور  الإن�صان؛ فهي لي�صت �صدفة, بل قدر, ولكن ما يقع لالإن�صان من 
متعارف عليها يف احلياة كاملقابلة من دون ميعاد.. فهذا يقال له �صدفة 
ول حرج, واأما بالن�صبة  لفعل اهلل - تعاىل - فهو ممتنع ول يجوز قوله.

- من الأخطاء يف تالوة القراآن: اخلطاأ يف اأ�صلوب التالوة:
فاإنك قد ت�صمع من بع�س القراء, ومن بع�س اأئمة امل�صاجد قراءة 

عجيبة ُتخرج القراآن عن األفاظه ومعانيه. 
واإليك اأ�صاليب القراءة التي ل جتوز. 
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1- التطريب: وهو اأن ُيجري القارئ �صوته مبا ي�صبه الطرب فُيِخل 
باأحكام التجويد واأ�صول الكلمات, وهذا حمرم. 

اأو يرفع  2- الرتجيع: وهو متويج ال�صوت, وبخا�صة يف املمدود, 
�صوته ثم ُيخف�صه ثم يرفعه ك�صوت الرعد, ثم ُيخف�صه اإىل �صوت رقيق 

خافت, وهذا مكروه؛ لأنه ل يليق مع القراآن. 
3- الرتقي�س: وهو اأن يزيد القارئ حركات من عنده غري موجودة 

يف الكلمة ول يف التجويد, وي�صبح كالراق�س يتك�صر, وهذا ل يجوز. 
اأن  يريد  وكاأنه  احلزينة,  القراءة  ي�صنع  اأن  وهو  التحزين:   -4

يبكي, فهذا منهي عنه, اأما اإن كان ذلك طبعه فال باأ�س.
5- الرتعيد: وهو اأن يقراأ القراآن ب�صوت فيه رعدة وكاأنه يرجتف 

من الربد, اأو كالذي فيه مر�س, وهذا مكروه.
ب�صوت  يقروؤون  ثم  قارئ,  من  اأكرث  اجتماع  وهو  التحريف:   -6
واحد فيقطعون القراءة وياأتي بع�صهم بن�صف الكلمة والآخر يكملها؛ 
ليحافظوا على النغمة وال�صوت, وهذا ل يليق بكالم اهلل, فهذا القراآن 

حقه التعظيم والإجالل, ول ُيقراأ بهذا العبث.
البدع  اأقبح  من  وه��ذا  املو�صيقية,  الآلت  مع  ال��ق��راآن  ت��الوة   -7
قراءة  مع  وهو  اأ�صاًل,  حمرم  املو�صيقية  الآلت  فا�صتعمال  واملنكرات, 
بعقوبات  ومعاقبته  فاعلها  وتعزير  ردها,  ينبغي  �صنيعة  بدعة  القراآن 

�صارمة.
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- اأخطاء �صائعة يف الأدعية والأذكار:
1- من الأخطاء ال�صائعة يف هذا املجال: الدعاء اجلماعي, وهذا 
�صائع يف كثري من بلدان العامل الإ�صالمي؛ اإذ تقوم جمموعة من النا�س 
ويدعون مًعا بدعاء جماعي واحد, اأو يقوم �صخ�س يدعو وهم يرددون 
خلفه, وهذا من البدع, فلم يرد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ول عن اأ�صحابه مثل هذا 
الفعل, بل اإن امل�صروع اأن يدعو امل�صلم ربه بعد ال�صالة اأو يف اأي وقت 

منفرًدا مبا يريده من الدعاء وب�صوت عادي.
الوارد بعد  الذكر  اأن بع�س امل�صلني يزيد يف  الأخطاء:  2- ومن 
اأنت  اللهم  قوله:  عند  )وتعاليت(  كلمة  فيزيد  ال�صالة,  من  الفراغ 
ال�صالم ومنك ال�صالم  تبارك )وتعاليت( يا ذا اجلالل والإكرام ويزيد 
ا )واإليك  يعود ال�صالم(, وتلك الزيادات لي�صت موجودة  بع�صهم اأي�صً
 - تعاىل   - اأن ذكر اهلل  معلوم  وكما هو  بذلك,  ورد  الذي  يف احلديث 
حممود ومرغوب فيه دائًما وباأية اأذكار م�صروعة, لكن اأف�صل الذكر ما 

كان موافًقا لهدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مكاًنا وزماًنا. 
باأيديهم  وجوههم  النا�س مي�صحون  بع�س  اأن  الأخطاء:  ومن   -3
عن  ول  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  يثبت  مل  الفعل  وه��ذا  ال��دع��اء,  من  الفراغ  بعد 
اأ�صحابه الكرام, ومل يثبت �صيء �صحيح يف م�صح الوجه بعد الدعاء ل 
يف القنوت ول غريه, والأوىل بالإن�صان اأن ل يفعله, واأن يقت�صر على فعل 
ال�صلف من رفع اليدين دون م�صحهما بالوجه, اأما رفع اليدين يف اأثناء 

الدعاء فهو �ُصنة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
4- ومن الأخطاء: اأن بع�س النا�س ل يدعون اهلل - تعاىل - ول 
يطلبون منه - تعاىل -ق�صاء حوائجهم, بل يقولون: اإن اهلل يعلم حالنا 
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فهو يعلم ال�صر واأخفى, واأنه يعلم ما نريد, فال داعي لأن ندعو ونطلب. 
وهذا خطاأ كبري وفهم �صقيم؛ فالدعاء قبل كل �صيء عبادة هلل – تعاىل 
- بل من اأهم العبادات, واإن اهلل ُيحب اأن يدعوه عبده ويطلب منه, كما 
اأن العبادات بالتباع ولي�صت بالبتداع, باتباع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال�صري على ما 

�صرع, وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص دائم الذكر والدعاء هلل – تعاىل -.
5- ومن الأخطاء: تعليق الدعاء فتجد بع�س النا�س يدعو ويقول: 
اللهم اغفر يل اإن �صئت اأو ارحمني اإن �صئت, وهكذا.. وهذا خطاأ نهى 
ملسو هيلع هللا ىلص  اأن ر�صول اهلل  اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه -  ملسو هيلع هللا ىلص فعن  عنه النبي 
قال: »ل يقولن اأحدكم اللهم اغفر يل اإن �صئت, اللهم ارحمني اإن �صئت, 

لكن ليعزم امل�صاألة فاإن اهلل ل م�صتكره له«. 
فاإن  الدعاء,  ويلح يف  امل�صاألة  ويعزم  ربه  يدعو  اأن  الإن�صان  فعلى 
اهلل - تعاىل -كرمي غفور رحيم رزاق وهاب, ول يتعاظمه - �صبحانه - 

�صيء اأعطاه.
اأ�صياء من  يبالغ يف الدعاء بطلب  البع�س  اأن  6- ومن الأخطاء: 
اخلوارق كاأن يطلب من اهلل – تعاىل - اأن يعطيه مثلما اأعطى �صليمان 
اأو  مو�صى  اأعطى  كما  اأو  واجل��ن,  الريح  ت�صخري  - من  ال�صالم  عليه   -
عي�صى - عليهما ال�صالم - اأو غري ذلك من املعجزات واخلوارق, وهذا 

جتاوز يف الدعاء ل ينبغي.
7- ومن الأخطاء: اأن يدعو الإن�صان باأدعية ح�صب التخ�ص�صات 
على  م�صتقيًما  اجعلني  اللهم  الريا�صيات(  )من  يقول:  كاأن  العلمية, 
دائرة  يف  جتعلني  ول  اخل��ري,  عن  بعيدة  زاوي��ة  يف  جتعلني  ول  دينك, 
فينتقي  وهكذا  الكفار..  مربع  يف  ول  الفجار,  حميط  يف  ل  اق,  الف�صَّ
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م�صطلحات الهند�صة واحل�صاب ويجعلها يف دعائه, وكاأن يقول: )من 
يف  وجباًل  العلم  يف  بحًرا  اجعلني   اللهم  واجليولوجيا(  اجلغرافيا 
بركاًنا يف احلق,  واجعلني   الأع��داء,  على  الهجوم  و�صياًل يف  املعرفة, 
و�صخرة يف الدفاع عن دينك.. وهكذا, فهذا اعتداء يف الدعاء وجتاوز 
ل ينبغي, واإن ق�صد منه ال�صتهزاء فقد باء باإثم عظيم, و�صلك م�صلًكا 

خطرًيا.
8- ومن الأخطاء: ت�صاهل كثري من النا�س يف املحافظة على الذكر 
والدعاء, من التهليل والتحميد والت�صبيح وال�صتغفار والتهاون يف الإتيان 
باأذكار ال�صباح وامل�صاء وال�صفر والدخول واخلروج والركوب. وغري ذلك 

من الأذكار الكثرية التي تخت�س باأمور كثرية يف حياة الإن�صان. 
ول �صك اأن من  يفعل ذلك فاإنه ي�صيع على نف�صه اأجًرا عظيًما, 
وُيحرم نف�صه من احلرز العظيم الذي يحفظ به عباده عند قولهم تلك 
الأدعية والأذكار. كما اأن كثرًيا من النا�س يهتمون يف اأمر الدعاء, فال 
يدعون اهلل اإل قلياًل, اأو مل يعلموا ما للدعاء من ف�صل عظيم فهو مخ 
الدعاء هو  »اإن  ق��ال:  اأن��ه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ورد يف احل��دث عن  وقد  العبادة, 

العبادة« حديث �صحيح رواه ابن ماجه.
الدعاء  اأن  كما  الدعاء,  اإل  الق�صاء  يرد  ل  اأن��ه  ا  اأي�صً ورد  وقد 
وفيما  والدنيوية,  الدينية  ومتطلباته  الإن�صان  اأغرا�س  لتحقيق  مدعاة 
يلي نذكر بع�س الآيات والأحاديث التي تدل على ف�صل الدعاء والذكر؛ 
ليعلم الإن�صان املفرط اأنه قد اأ�صاع على نف�صه اخلري الكثري, وعليه اأن 

يبادر للمحافظة على الأذكار, ويداوم على دعاء ربه.
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م بع�س العبارات اأنها اآيات قراآنية: - توهُّ
العبارات  بع�س  ترديد  النا�س,  بع�س  عند  ال�صائعة  الأخطاء  من 
والأقوال؛ ظًنا منهم باأنها اآيات قراآنية, وهي لي�صت كذلك, واإمنا �صاعت 

عندهم وجرت على األ�صنتهم واأ�صماعهم. وذلك مثل:
1 - ت�صمع بع�س النا�س يقول قال اهلل تعاىل )وجعلنا لكل �صيء 
اآية  لي�صت  فهذه  �صحيح  غري  وهذا  القراآن,  من  اآية  اأنها  على  �صبًبا( 
 بهذا اللفظ, والذي ورد يف القراآن زب ڳ ڳ ڳ ڳ رب )الكهف: 89(, 

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

اآية, وهذا خطاأ فهي لي�صت اآية بهذا اللفظ. 
الإن�صان  )ُخلق  قولهم  بكرثة  النا�س  األ�صنة  على  درج  وقد   -  3
عجوًل( على اأنها اآية, وهي لي�صت اآية بهذا اللفظ, واإمنا الذي ورد يف 
)الأنبياء:  رب  ٹٹ  ٿٿ  ٿ  زب  تعاىل:  قوله  هو  الكرمي  القراآن 

37(. وقوله تعاىل: زب ڇ ڇ  ڍ رب )الإ�صراء: 11(. 
ا, قال اهلل - تعاىل - )ا�صَع يا عبدي  4 - ومن ذلك, قولهم اأي�صً
يلتب�س  وقد  حديث,  ول  باآية  لي�صت  العبارة  وه��ذه  معك(  اأ�صعى  واأن��ا 
واإمنا  التاأويل بغري علم,  النا�س مما يوقعهم يف  معناها على كثري من 
اأن ال�صعي لطلب الأ�صياء واجب مع التوكل على اهلل تعاىل,  ال�صحيح: 

اأي بذل الأ�صباب مع التوكل. 
5 - ومما ُيكرره العامة قولهم يقول اهلل )توق يا عبدي واآقاك( 

وهذه لي�صت باآية ول حديث. 
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النا�س؛ ظًنا  ُيرددها  التي  والألفاظ  العبارات  الكثري من  وهناك 
منهم باأنها اآيات قراآنية وهي لي�صت كذلك, فعلى الإن�صان اأن يحذر من 
هذا واأل ُيلفق على القراآن اأقواًل لي�صت منه. واإذا كان القائل يعلم اأن 
واف��رتى على  فيه  لي�س  ما  كتاب اهلل  قال يف  فقد  اآي��ة  لي�صت  يقوله  ما 
القراآن, وكل ذلك من املنكرات العظيمة  اهلل الكذب وبّدل وحّرف يف 

واملحرمات الكبرية.
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 اأحاديث منت�شرة 
ينبغي احلذر منها

 ، ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شولنا  اإىل  تن�شب  والتي  املنت�شرة  الأحاديث  العديد من  هناك 
ل�شعفها  واإم��ا  لعدم �شحتها،  اإم��ا  ؛  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شولنا  اإىل  ن�شبتها  ينبغي  وه��ي ل 

ال�شديد، واإما لأنها لي�شت بحديث اأ�شًا.
ل����ذا.. ك��ان��ت ه���ذه ال��ف��ق��رة مب��ث��اب��ة امل��ح��ذر م��ن م��ث��ل ت��ل��ك الأح���ادي���ث، 
والكا�شف لها. فهذه الفقرة عبارة عن جمموعة من الأحاديث التي ينبغي 

احلذر منها.
__________

منقول من موقع الدرر ال�شنية، باإ�شراف ال�شيخ/ علوي عبد القادر ال�شقاف.
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ملسو هيلع هللا ىلص على كفار قري�س )يف الفرتة املكية(  النبي  »تال  حديث:   •
القراآن الكرمي, فجاء امل�صركون يقولون بزعمهم ومتحديني اإياه: األي�س 
هذا القراآن بل�صان عربي مبني كما تقول؟! اإنك تقول: ت�صتهزئ, بينما 
اأ�صد,  تقول:  والعرب  ق�صورة,  تقول:  فاإنك  كذلك  تهزاأ,  تقول:  العرب 
اأنك  كما  الأ�صد,  اأ�صماء  اآخر  واإىل  واأ�صامة,  احل��ارث,  واأبو  وغ�صنفر, 
ارا, بينما العرب تقول: كبرًيا, وتقول: عجاب, والعرب تقول:  تقول: كبَّ
عجيب. وبعد هذه التهامات دخل عليهم املجل�س اأحد �صيوخ الأعراب 
راآه  فلما  الت�صعني,  �صنُّه  جتاوزت  قد  وكان  الأقحاح,   - البادية  اأهل   -
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرح و�صعد لذلك, و�صحك ملسو هيلع هللا ىلص حد بدت نواجذه, فظن ال�صيخ 
ملسو هيلع هللا ىلص ي�صحك عليه لكرب �صّنه, وانحناء ظهره, فقال  اأن النبي  الأعرابي 
اإن  كباًرا,  رجاًل  لأين  العرب؛  ق�صورة  ابن  يا  بي  "اأت�صتهزئ  الأعرابي: 
هذا ل�صيء عجاب"«. الدرجة: ل اأ�صل له, ول وجود له يف كتب احلديث.
• حديث: »يح�صر قوم من اأمتي يوم القيامة على منابر من نور, 
ميرون على ال�صراط كالربق اخلاطف, نورهم ت�صخ�س منه الأب�صار 
اإنهم قوم تق�صى على  ل هم بالأنبياء, ول هم ب�صديقني, ول �صهداء. 

اأيديهم حوائج النا�س«. الدرجة: ل يوجد حديث بهذا اللفظ.
رفع  عندما  جربيل  جناح  باطن  على  مكتوب  »دعاء  • حديث: 
با�صمك  اأدع���وك  اإين  اللهم  ال�صماء:  اإىل   - ال�صالم  عليه   - عي�صى 
با�صمك  واأدع���وك  ال�صمد,  با�صمك  اللهم  واأدع���وك  الأع���ز,  ال��واح��د 
اأركانك  به  ثّبت  الذي  املتعال  الكبري  با�صمك  واأدع��وك  الوتر؛  العظيم 
كلها اأن تك�صف عني ما اأ�صبحت وما اأم�صيت فيه. فقال ذلك عي�صى - 
عليه ال�صالم -؛ فاأوحى اهلل - تعاىل - اإىل جربيل: اأن ارفع عبدي اإىل 
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ال�صماء. و قال ملسو هيلع هللا ىلص: يا بني عبداملطلب �صلوا ربكم بهذه الكلمات, فوالذي 
نف�صي بيده ما دعاه بهن عبد باإخال�س فيه اإل اهتز العر�س, واإل قال 
اهلل ملالئكته: ا�صهدوا قد ا�صتجبت له بهن, واأعطيته �صوؤاله يف عاجل 

دنياه, واآجل اآخرته«. الدرجة: مو�صوع.
�صر   - تعاىل   - اهلل  كفاه  مرات  �صبع  قاله  من  »دعاء  • حديث: 
ح�صبي  العباد,  من  ال��رب  ح�صبي  والآخ���رة:  الدنيا  اأم��ر  من  اأهّمه  ما 
الذي  ح�صبي  امل��رزوق��ني,  من  ال��رازق  ح�صبي  املخلوقني,  من  اخلالق 
هو ح�صبي, ح�صبي اهلل الذي ل اإله اإل هو عليه توكلت وهو رب العر�س 

العظيم«. الدرجة: ل ي�صح.
اإنه  )اللهم  العاملني:  لرب  جهنم  تقول  احل�صاب  »يوم  • حديث: 
اأن  هو  ال��دع��اء  اأري���ده(.  ل  اإين  �صالة,  كل  بعد  مني  ي�صتجريك  ك��ان 
تقول: )اللهم اأجرين من النار( ثالث مرات بعد كل �صالة«. الدرجة: 

ل ي�صح بهذا اللفظ.
املبارك, من دعا  ل�صهر رم�صان  ال�صاأن  »دعاء عظيم  • حديث: 
وال��ّري��اء,  الفا�صدة,  الأغ��را���س  �صوائب  من  خ��اٍل  وه��و   - تعاىل   - اهلل 
اأو بدنه,  اآفة ت�صّر دينه  مل ت�صبه يف ذلك العام فتنة, ول �صاللة, ول 
و�صانه اهلل - تعاىل - من �صّر ما يحدث يف ذلك العام من الباليا, وهو 
هذا الّدعاء: َالّلُهمَّ اإين اأ�صالك با�صمك الَّذي داَن َلُه ُكلُّ �َصْيء, َوِبَرْحَمِتَك 
ِتَك  َوِبِعزَّ �َصْيء,  ُكلُّ  َلها  َع  َتوا�صَ الَّتي  َوِبَعَظَمِتَك  �َصْيء,  ُكلَّ  َو�ِصَعْت  الَّتي 
وِتَك  َوِبَجرَبُ �َصْيء,  ُكلُّ  َلها  َع  َخ�صَ الَّتي  ِتَك  َوِبُقوَّ �َصْيء,  ُكلَّ  َقَهَرْت  الَّتي 
و�ُس,  الَّتي َغَلَبْت ُكلَّ �صيء, َوِبِعْلِمَك الَّذي اأحاط ِبُكلِّ �َصْيء, يا ُنوُر يا ُقدُّ
لِّ  �صَ َرْحمُن,  يا  َاهلُل  يا  �َصْيء,  ُكلِّ  َبْعَد  باِقًيا  َويا  �َصْيء,  ُكلِّ  قْبَل  اأول  يا 
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َعَم, َواْغِفْر يِلَ  ُ النِّ ُنوَب الَّتي ُتَغريِّ د, َواْغِفْر يِلَ الذُّ مَّ د َواآِل حُمَ مَّ َعلى حُمَ
جاَء, َواْغِفْر  ُنوَب الَّتي َتْقَطُع الرَّ َقَم, َواْغِفْر يِلَ الذُّ ُنوَب الَّتي ُتْنِزُل النِّ الذُّ
عاَء,  الدُّ َتُردُّ  التي  ُنوَب  الذُّ يِلَ  َواْغِفْر  الأع��داء,  ُتديُل  الَّتي  ُنوَب  الذُّ يَلِ 
ُنوَب الَّتي  ُنوَب الَّتي ُي�ْصَتَحقُّ ِبها ُنُزوُل اْلَبالِء َواْغِفْر يِلَ الذُّ َواْغِفْر يِلَ الذُّ
ُنوَب الَّتي َتْك�ِصُف اْلِغطاَء, َواْغِفْر يِلَ  ماِء, َواْغِفْر يِلَ الذُّ ِب�ُس َغْيَث ال�صَّ حَتْ
َدَم, َواْغِفْر  ُنوَب الَّتي ُتوِرُث النَّ ُل اْلَفناَء, َواْغِفْر يِلَ الذُّ ُنوَب الَّتي ُتَعجِّ الذُّ
�صيَنَة الَّتي ل ُتراُم,  َم, واألب�صني ِدْرَعَك احْلَ ُنوَب الَّتي َتْهِتُك اْلِع�صَ يِلَ الذُّ
هاِر يف ُم�ْصَتْقِبِل �َصَنتي هِذِه, َالّلُهمَّ  َوعاِفني ِمْن �َصرِّ ما اأحاذر ِباللَّْيِل َوالنَّ
, َوَربَّ  , َوما َبْيَنُهنَّ ْبِع, َوما فيِهنَّ ْبِع, َوَربَّ الأََر�صنَي ال�صَّ ماواِت ال�صَّ َربَّ ال�صَّ
اإِ�ْصرافيَل,  َواْلُقْراآِن اْلَعظيِم, َوَربَّ  اْلَعْر�ِس اْلَعظيِم, َوَربَّ ال�ْصْبِع امْلَثاين, 
ِد امْلُْر�َصلنَي,  َواآِلِه �َصيِّ َعَلْيِه  لَّى اهلُل  د �صَ مَّ َوميكائيَل, َوَجرْبائيَل, َوَربَّ حُمَ
اأنَت  َعظيُم,  يا  َنْف�َصَك  بِه  ْيَت  �َصمَّ َومِب��ا  ب��َك,  اأ�صاألك  ِبّينَي,  النَّ َوخ��اَتِ 
َوُت�صاِعُف  َجِزيل,  ُكلَّ  َوُتْعطي  ُذور,  حَمْ ُكلَّ  َوَتْدَفُع  ِباْلَعظيِم,  نَّ  مَتُ الَّذي 
�َصناِت ِباْلَقليِل َوِباْلَكثرِي, َوَتْفَعُل ما َت�صاُء يا َقديُر, يا َاهلُل, يا َرْحمن,  احْلَ
َك,  �ِصرْتَ هِذِه  �َصَنتي  ُم�ْصَتْقَبِل  واألب�صني يف  َبْيِتِه,  َواأهل  د  مَّ حُمَ َعلى  لِّ  �صَ
َو�َصريَف  واَنَك,  ِر�صْ َوَبلِّْغني  ِتَك,  حبَّ مِبَ َواأحبني  ِبُنوِرَك,  َوْجهي  ْر  َوَن�صِّ
َوِمْن َخرْيِ ما  ِتَك, واأعطني ِمْن َخرْيِ ما ِعْنَدَك,  َكراَمِتَك, َوَج�صيَم َعِطيَّ
َع ُكلِّ  اأنت ُمْعطيِه اأحدا ِمْن َخْلِقَك, واألب�صني َمَع ذِلَك عاِفَيَتَك, يا َمْو�صِ
ة, َويا داِفَع ما َت�صاُء ِمْن  وى, َويا عامِلَ ُكلِّ َخِفيَّ �َصْكوى, َويا �صاِهَد ُكلِّ َنْ
ني َعلى ِملَِّة اإِْبراهيَم َوِفْطَرِتِه,  َبِليَّة, يا َكرمَي اْلَعْفِو, يا َح�َصَن التَّجاُوِز, َتَوفَّ
ني  ِتِه, َوَعلى َخرْيِ اْلَوفاِة, َفَتَوفَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه واآِلِه َو�ُصنَّ د �صَ مَّ َوَعلى ديِن حُمَ
ُكلَّ  َنِة  ال�صَّ هِذِه  يف  ْبني  َوَجنِّ َالّلُهمَّ  لأعدائك,  َوُمعاِدًيا  لأوليائك,  ُمواِلًيا 
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َقْول,  اأو  َعَمل,  ُكلِّ  اإىَل  َوَاْجِلْبني  ِمْنَك,  ُيباِعُدين  ِفْعل  اأو  َقْول,  اأو  َعَمل, 
ِمْن  َواْمَنْعني  الّراِحمنَي,  اأْرَحَم  يا  َنِة  ال�صَّ ِمْنَك يف هِذِه  ُبني  ُيَقرِّ ِفْعل,  اأو 
َرَر عاِقَبتِه, َواأَخاُف َمْقَتَك  ُكلِّ َعَمل, اأو َقْول, اأو ِفْعل َيُكوُن ِمّني اأخاف �صَ
ا  ِرَف َوْجَهَك اْلَكرمَي َعّني, َفَا�صَتوِجَب ِبِه َنْق�صً اإياي َعَلْيِه, ِحذاَر اأن َت�صْ
ِمْن َحظٍّ يل ِعْنَدَك يا َروؤوُف يا َرحيُم, َالّلُهمَّ اْجَعْلني يف ُم�ْصَتْقَبِل �َصَنتي 
هِذِه يف ِحْفِظَك,َ ويف ِجواِرَك, َويف َكَنِفَك, َوَجلِّْلني �ِصرْتَ عاِفَيِتَك, َوَهْب 
َك, َالّلُهمَّ اْجَعلني تاِبًعا  يل َكراَمَتَك, َعزَّ جاُرَك, َوَجلَّ َثناوؤَُك, َول ِالَه َغرْيُ
مِلَْن  ُم�ْصِلًما  َوَاْجَعْلني  ِبِهْم,  ْقني  َواأَحْلِ اأوليائك,  ِمْن  َم�صى  َمْن  ِل�صاحِلي 
َخطيَئتي,  بي  حُتيَط  ْن  اأَ َالّلُهمَّ  ِبَك  َواأَُع��وُذ  ِمْنُهْم,  َعَلْيَك  ْدِق  ِبال�صِّ قاَل 
ِب�َصَهواتي,  وا�ْصِتغايل  ِلَهواَي,  باعي  َواتِّ َنْف�صي,  َعلى  ��رايف  َواإِ���صْ َوُظْلمي 
ِعْنَدَك,  ا  َمْن�ِصيًّ َف��اأَُك��وُن  واِنَك,  َوِر�صْ َرْحَمِتَك  َوَب��نْيَ  َبْيني  ذِل��َك  َفَيُحوُل 
ِبِه  َتْر�صى  �صاِلح  َعَمل  ِلُكلِّ  ْقني  َوفِّ َالّلُهمَّ  َوِنْقَمِتَك,  ِل�َصَخِطَك  ا  �صً ُمَتَعرِّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه  ًدا �صَ مَّ َك حُمَ ْبني اإَِلْيَك ُزْلفى, َالّلُهمَّ َكما َكَفْيَت َنبيَّ َعّني, َوَقرِّ
َدْقَتُه َوْعَدَك, َواأَْنْزَت  ُه, َو�صَ ُه, َوَك�َصْفَت َغمَّ ْجَت َهمَّ ِه, َوَفرَّ واآِلِه َهْوَل َعُدوِّ
َنِة, َواآفاِتها, َواأَ�صقاَمها,  َلُه َعْهَدَك, َالّلُهمَّ َفِبذِلَك َفاْكِفني َهْوَل هذِه ال�صَّ
ِبَرْحَمِتَك  َوَبلِّْغني  فيها,  امْلَعا�ِس  َو�صيَق  حزاَنها,  َواأَ َو�ُصُروَرها,  َوِفْتَنَتها, 
ْعَمِة ِعْندي اإِىل ُمْنَتهى اأََجَلي, اأَ�ْصَاُلَك �ُصوؤاَل  َكماَل اْلعاِفَيِة ِبَتماِم َدواِم النِّ
َف, َواأَ�ْصاأَلَك اأَْن َتْغِفَر يل ما َم�صى ِمَن  َمْن اأَ�صاَء َوَظَلَم, َوا�ْصَتكاَن َواْعرَتَ
َواأَْن   , َعَليَّ َمالِئَكِتَك  ِكراُم  ْتها  َواأَْح�صَ َحَفَظُتَك,  َرَتها  َح�صْ الَّتي  ُنوِب  الذُّ
اأَجلي,  ُمْنَتهى  اإِىل  ِمْن عْمري  َبِقَي  ُنوِب فيما  الذُّ ِمَن  اإِلهي  يا  َمني  َتْع�صِ
َواآِتني  د,  مَّ َبْيِت حُمَ َواأَْهِل  د  لِّ َعَلى حُممَّ يا َاهلُل, يا َرْحمُن, يا َرحيُم, �صَ
يل  ْلَت  َوَتَكفَّ عاِء,  ِبالدُّ اأََمْرَتني  َفاإِنَك  فيِه,  اإَِلْيَك  َوَرِغْبُت  �َصاأْلُتَك  ما  ُكلَّ 
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ال�صنة, وهو  الدرجة: ل يوجد يف كتب  الّراِحمنَي«.  اأَْرَح��َم  يا  ِبالإِجاَبِة, 
موجود يف كتب ال�صيعة الراف�صة.

برجلي,  اإليه  خطوت  ذنب  لكل  اأ�صتغفرك  اإين  »اللهم  • حديث: 
اأو  ب��اأذين,  اإليه  اأ�صغيت  اأو  بب�صري,  تاأملته  اأو  ي��دي,  اإليه  م��ددت  اأو 
نطق به ل�صاين, اأو اأتلفت فيه ما رزقتني, ثم ا�صرتزقتك على ع�صياين 
و�صاألتك  علي,  ف�صرتته  ع�صيانك  على  برزقك  ا�صتعنت  ثم  فرزقتني, 
اأكرم  الزيادة فلم حترمني, ول تزال عائًدا علّي بحلمك واإح�صانك يا 
الأكرمني. اللهم اإين اأ�صتغفرك من كل �صيئة ارتكبتها يف بيا�س النهار, 
و�صواد الليل, يف مالأ وخالء, و�صر وعالنية, واأنت ناظر اإيّل. اللهم اإين 
تركتها  والنهار,  الليل  اآناء  اأوجبتها علّي يف  اأ�صتغفرك من كل فري�صة 
خطاأ, اأو عمًدا, اأو ن�صياًنا, اأو جهاًل, واأ�صتغفرك من كل �صنة من �صنن 
�صيد املر�صلني وخات النبيني �صيدنا حممد - �صلى اهلل واآله و�صلم -, 
مبالة  قلة  اأو  جهاًل,  اأو  تهاوًنا,  اأو  ن�صياًنا,  اأو  �صهًوا,  اأو  غفلة,  تركتها 
بها, اأ�صتغفر اهلل, واأتوب اإىل اهلل, مما يكره اهلل, قوًل وفعاًل, وباطًنا 

وظاهًرا«. الدرجة: لي�س بحديث. 
َحدُّ  ِبِه  ُيْفَثاأُ  َمْن  َويا  امْلَكاِرِه,  ُعَقُد  ِبِه  لُّ  حُتَ َمْن  »يا  حديث:   •
ِلُقْدَرِتَك  َذلَّْت  اْلَفَرِج,  َرْوِح  اإىل  امَلْخَرُج  ِمْنُه  ُيْلَتَم�ُس  َمْن  َويا  داِئِد,  ال�صَّ
ْت  َبْت ِبُلْطِفَك الأ�صباب, َوَجرى ِبُقْدَرِتَك اْلَق�صاُء, َوَم�صَ عاُب, َوَت�َصبَّ ال�صِّ
راَدِتَك ُدوَن  َرٌة, َوِباإِ مَتِ ِتَك ُدوَن َقْوِلَك ُموؤْ �ِصيَّ َعلى اإِراَدِتَك الأ�صياء, َفِهَي مِبَ
َنْهِيَك ُمْنَزِجَرٌة, اأَْنَت امْلَْدُعوُّ ِلْلُمِهّماِت, و اأَْنَت امْلَْفَزُع يف املُِلّماِت, ل َيْنَدِفُع 
ِمْنها اإِّل ما َدَفْعَت, َول َيْنَك�ِصُف ِمْنها اإِّل ما َك�َصْفَت, َوَقْد َنَزَل بي يا َربِّ 
 , ما َقْد َتكاأََّدين ِثْقُلُه, َواأَمَلَّ بي ما َقْد َبَهَظني َحْمُلُه, َوِبُقْدَرِتَك اأَْوَرْدَتُه َعَليَّ
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ْهَت,  َوجَّ مِلا  َول �صاِرَف  اأَْوَرْدَت,  مِلا  ِدَر  ُم�صْ َفال   , اإِيَلَّ ْهَتُه  َوجَّ َوِب�ُصْلطاِنَك 
َر  ْرَت, َول نا�صِ َر مِلا َع�صَّ َول فاِتَ مِلا اأَْغَلْقَت, َول ُمْغِلَق مِلا َفَتْحَت, َول ُمَي�صِّ
د واآِلِه, َوْاْفَتْح يل يا َربِّ باَب اْلَفَرِج ِبَطوِلَك,  مَّ لِّ َعلى حُمَ مِلَْن َخَذْلَت. َف�صَ
�َصَكْوُت,  في�ما  َظِر  النَّ ُح�ْصَن  واأنلني  ِبَحْوِلَك,  اْلَهمِّ  �ُصْلطاَن  َعّني  َواْك�ِصْر 
َوَفرًجا  َرْحمًة  َلُدْنَك  ِمْن  َوَهْب يل  ْلُت,  �َصاأَ في�ما  ْنِع  ال�صُّ َحالَوَة  واأذقني 
َت�ْصَغْلني  َول  �صريًعا(,  )اأي  َوِحيًّا  َرًجا  خَمْ ِعْنِدَك  ِمْن  َواْجَعْل يل  َهنيًئا, 
ْقُت مِلا َنَزَل بي  ِتَك َفَقْد �صِ َك, َوا�ْصِتْعماِل �ُصنَّ ِباْلهِتماِم َعْن َتعاُهِد ُفُرو�صِ
ا, واأَْنَت اْلقاِدُر َعلى َك�ْصِف  يا َربِّ َذْرًعا, واْمَتالأُت ِبَحْمِل ما َحَدَث َعليَّ َهمًّ
ما ُمنيُت ِبِه, َوَدْفِع ما َوَقْعُت فيِه, فَاْفَعْل بي ذِلَك َواإِْن مَلْ َا�ْصَتْوِجْبُه ِمْنَك. 
يا َذا اْلَعْر�ِس اْلَعظيِم, َوَذا امْلَنِّ اْلَكرمِي, فاأنت قاِدٌر يا اأْرَحَم الّرِحمنَي, 

اآمنَي َربَّ اْلعامَلنَي«. الدرجة : لي�س بحديث. 
على  عنه   - اهلل  ر�صي   - اخلطاب  بن  عمر  »دخل  حديث:   •
عمر؟  يا  يبكيك  ما   :^ اهللَّ  ر�صول  له  فقال  يبكي,  وهو   ^ ر�صول 
, بالباب �صاب قد اأحرق فوؤادي وهو يبكي, فقال له  فقال: يا ر�صول اهللَّ
له  يبكي, فقال  اأدخله علّي. قال: فدخل وهو  يا عمر   :^ ر�صول اهللَّ 
, اأبكتني ذنوب كثرية,  : ما يبكيك يا �صاب؟ قال: يا ر�صول اهللَّ ر�صول اهللَّ
: اأ�صركت باهلل �صيًئا   ̂ وخفت من جبار غ�صبان علّي, فقال ر�صول اهللَّ
اأقتلت نف�ًصا بغري حق؟ قال: ل, قال: فاإن اهللَّ  يا �صاب؟ قال: ل, قال: 
يغفر ذنبك, ولو كان مثل ال�صموات ال�صبع, والأر�صني ال�صبع, واجلبال 

الروا�صي«. الدرجة: لي�س له وجود يف كتب ال�صنة. 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأ�صحاب  من  رجل  كان   : قال  اأن�س  »عن  حديث:   •
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من الأن�صار ُيكنى اأبا معلق, وكان يتاجر مبال له ولغريه, ي�صرب به يف 
الآفاق, وكان نا�صًكا ورًعا, فخرج مرة, فلقيه ل�س مقنع بال�صالح, فقال 
له: �صع ما معك فاإين قاتلك, قال: ما تريد اإل دمي؟ �صاأنك باملال, قال: 
اأ�صلي  اأبيت, فذرين  اإذا  اأما  اإل دمك, قال:  اأريد  اأما املال فال, فل�صت 
اأربع ركعات, قال: �صّل ما بدا لك, فتو�صاأ ثم �صلى اأربع ركعات, وكان 
من دعائه يف اآخر �صجدة اأنه قال: يا ودود, يا ذا العر�س املجيد, يا فعال 
اأ�صاألك بعزك الذي ل يرام, وملكك الذي ل ي�صام, وبنورك  ملا تريد, 
اأغثني,  يا مغيث  الل�س,  اأن تكفيني �صر هذا  اأركان عر�صك  الذي مالأ 
ثالث مرات, قال: دعا بها ثالث مرات, فاإذا هو بفار�س قد اأقبل بيده 
حربة, وا�صعها بني اأذين فر�صه, فلما اأب�صر به الل�س اأقبل نحوه فطعنه 
فقتله, ثم اأقبل اإليه فقال: قم, قال: من اأنت باأبي اأنت واأمي, فقد اأغاثني 
اهلل – تعاىل - بك اليوم؟ قال: اأنا ملك من اأهل ال�صماء الرابعة, دعوت 
اهلل بدعائك الأول ف�صمعت لأبواب ال�صماء قعقعة, ثم دعوت بدعائك 
الثاين ف�صمعت لأهل ال�صماء �صجيًجا, ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل: 
دعاء مكروب, ف�صاألت اهلل - عز وجل - اأن يوليني قتله, ثم قال: اأب�صر. 
قال اأن�ٌس: واأعلم اأنُه من تو�صاأ, و�صلى اأربَع ركعاٍت, ودعا بهذا الدعاِء 

ا�صتجيب له مكروًبا كان اأو غري مكروٍب«. الدرجة: مو�صوع.
امللك  �صبحان  اهلل,  اإل  اإله  »ل  العر�س:  كنز  دعاء  حديث:   •
اهلل,  اإل  اإل��ه  ل  اجل��ب��ار,  العزيز  �صبحان  اهلل,  اإل  اإل��ه  ل  ال��ق��دو���س, 
�صبحان الروؤوف الرحيم, ل اإله اإل اهلل, �صبحان الغفور الرحيم, ل اإله 
اإله اإل اهلل, �صبحان القوي الويف,  اإل اهلل, �صبحان الكرمي احلكيم, ل 
ل اإله اإل اهلل, �صبحان اللطيف اخلبري, ل اإله اإل اهلل, �صبحان ال�صمد 
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اإل اهلل, �صبحان  اإله  الودود, ل  الغفور  اإل اهلل, �صبحان  اإله  املعبود, ل 
الوكيل الكفيل, ل اإله اإل اهلل, �صبحان الرقيب احلفيظ, ل اإله اإل اهلل, 
�صبحان الدائم القائم, ل اإله اإل اهلل, �صبحان املحي املميت, ل اإله اإل 
اهلل, �صبحان احلي القيوم, ل اإله اإل اهلل, �صبحان اخلالق البارئ, ل اإله 
اإله اإل اهلل, �صبحان الواحد الأحد,  اإل اهلل, �صبحان العلي العظيم, ل 
ل اإله اإل اهلل �صبحان املوؤمن املهيمن, ل اإله اإل اهلل, �صبحان احل�صيب 
ال�صهيد, ل اإله اإل اهلل, �صبحان احلليم الكرمي, ل اإله اإل اهلل, �صبحان 
الأول القدمي, ل اإله اإل اهلل, �صبحان الأول الآخر, ل اإله اإل اهلل, �صبحان 
اإل اهلل,  اإله  املتعال, ل  الكبري  اإل اهلل �صبحان  اإله  الباطن, ل  الظاهر 
اإل اهلل, �صبحان الرحمن الرحيم, ل  اإله  �صبحان قا�صي احلاجات, ل 
رب  �صبحان  اهلل,  اإل  اإله  ل  العظيم,  العر�س  رب  �صبحان  اهلل,  اإل  اإله 
الأعلى, ل اإله اإل اهلل, �صبحان الربهان ال�صلطان, ل اإله اإل اهلل, �صبحان 
اإله اإل اهلل  اإله اإل اهلل, �صبحان الواحد القهار, ل  ال�صميع الب�صري, ل 
�صبحان العليم احلكيم, ل اإله اإل اهلل, �صبحان ال�صتار الغفار, ل اإله اإل 
اهلل, �صبحان الرحمن الديان, ل اإله اإل اهلل, �صبحان الكبري الأكرب, ل 
اإله اإل اهلل, �صبحان العليم العالم, ل اإله اإل اهلل, �صبحان ال�صايف الكايف, 
ل اإله اإل اهلل, �صبحان العظيم الباقي, ل اإله اإل اهلل, �صبحان ال�صمد 
اإل اهلل,  اإله  اإل اهلل, �صبحان رب الأر���س وال�صموات, ل  اإله  الأح��د, ل 
�صبحان خالق املخلوقات, ل اإله اإل اهلل, �صبحان من خلق الليل والنهار, 
الفتاح  اإل اهلل, �صبحان  اإله  ال��رزاق, ل  اإل اهلل, �صبحان اخلالق  اإله  ل 
�صبحان  اهلل,  اإل  اإله  ل  الغني,  العزيز  �صبحان  اهلل,  اإل  اإله  ل  العليم, 
اإل اهلل,  اإله  العليم, ل  اإل اهلل, �صبحان العظيم  اإله  الغفور ال�صكور, ل 
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�صبحان ذي امللك وامللكوت, ل اإله اإل اهلل, �صبحان ذي العزة والعظمة, 
ل اإله اإل اهلل, �صبحان ذي الهيبة والقدرة, ل اإله اإل اهلل, �صبحان ذي 
اإل  اإله  اإل اهلل, �صبحان ال�صتار العظيم, ل  اإله  الكربياء واجلربوت, ل 
اهلل �صبحان عامل الغيب, ل اإله اإل اهلل, �صبحان احلميد املجيد, ل اإله 
اإل اهلل, �صبحان احلكيم القدير, ل اإله اإل اهلل, �صبحان القادر ال�صتار, 
الغني  �صبحان  اهلل,  اإل  اإله  ل  العليم,  ال�صميع  �صبحان  اهلل,  اإل  اإله  ل 
العظيم, ل اإله اإل اهلل, �صبحان العالم ال�صالم, ل اإله اإل اهلل, �صبحان 
اإل اهلل,  اإله  الرحمن, ل  الغني  اإل اهلل, �صبحان  اإله  الن�صري, ل  امللك 
�صبحان قريب احل�صنات, ل اإله اإل اهلل, �صبحان ويل احل�صنات, ل اإله 
اإل اهلل, �صبحان ال�صبور ال�صتار, ل اإله اإل اهلل, �صبحان اخلالق النور, 
الفا�صل  �صبحان  اإل اهلل,  اإله  ل  املعجز,  الغني  �صبحان  اإل اهلل,  اإله  ل 
ال�صكور, ل اإله اإل اهلل, �صبحان الغني القدير, ل اإله اإل اهلل, �صبحان ذي 
القوة املتني, ل اإله اإل اهلل, �صبحان اخلال�س املخل�س, ل اإله اإل اهلل, 
�صبحان ال�صادق الوعد, ل اإله اإل اهلل, �صبحان احلق املبني, ل اإله اإل 
اهلل, �صبحان ذي القوة املتني, ل اإله اإل اهلل, �صبحان القوي العزيز, ل 
اإله اإل اهلل, �صبحان عالم الغيوب, ل اإله اإل اهلل, �صبحان احلي الذي 
اإله اإل اهلل, �صبحان  اإله اإل اهلل, �صبحان �صتار العيوب, ل  ل ميوت, ل 
اهلل,  اإل  اإله  ل  العاملني,  رب  �صبحان  اهلل,  اإل  اإله  ل  الغفور,  امل�صتعان 
�صبحان الرحمن ال�صتار, ل اإله اإل اهلل, �صبحان الرحيم الغفار, ل اإله 
اإل اهلل, �صبحان العزيز الوهاب, ل اإله اإل اهلل, �صبحان القادر املقتدر, 
ل اإله اإل اهلل, �صبحان ذي الغفران احلليم, ل اإله اإل اهلل, �صبحان املالك 
�صبحان  اهلل  اإل  اإله  ل  امل�صور,  الباري  �صبحان  اهلل,  اإل  اإله  ل  امللك, 
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اإل اهلل,  اإله  املتكرب, ل  اإل اهلل, �صبحان اجلبار  اإله  العزيز اجلبار, ل 
�صبحان اهلل عما ي�صفون, ل اإله اإل اهلل, �صبحان القدو�س ال�صبوح, ل اإله 
اإل اهلل, �صبحان رب املالئكة والروح, ل اإله اإل اهلل, �صبحان ذي الآلِء 
والنعماء, ل اإله اإل اهلل, �صبحان احلنان املنان, ل اإله اإل اهلل, اآدم �صفي 
اهلل, ل اإله اإل اهلل, نوح ني اهلل, ل اإله اإل اهلل, اإبراهيم خليل اهلل, ل 
اإله اإل اهلل, اإ�صماعيل ذبيح اهلل, ل اإله اإل اهلل, مو�صى كليم اهلل, ل اإله 
اإل اهلل, داود خليفة اهلل, ل اإله اإل اهلل, عي�صى روح اهلل, ل اإله اإل اهلل, 
حممد ر�صول اهلل«. الدرجة: ل يوجد يف كتب ال�صنة, وهو من اخرتاع 

بع�س ال�صوفية.
• حديث: »من قراأ هذا الدعاء كل يوم ع�صر مرات غفر اهلل له 
اأربعة اآلف مع�صية كبرية, وناه من �صكرات املوت, و�صغوط القرب, 
ومائة األف هول من اأهوال القيامة, وحفظه من �صر ال�صيطان وجنوده, 
وق�صى دينه, وزالت همومه وغمومه, وهذا هو الدعاء: اأعددت لكل هول 
ل اإله اإل اهلل, ولكل همٍّ وغمٍّ ما �صاء اهلل, ولكل نعمة احلمد هلل, ولكل 
اأ�صتغفر اهلل,  اأعجوبة �صبحان اهلل, ولكل ذنب  ال�صكر هلل, ولكل  رخاء 
ولكل  ولكل �صيق ح�صبي اهلل,  اإليه راجعون,  واإنا  اإنا هلل  ولكل مع�صية 
ولكل طاعة  باهلل,  اعت�صمت  عدو  ولكل  اهلل,  على  توكلت  وقدر  ق�صاء 
ومع�صية ل حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم«. الدرجة: ل يوجد يف 

كتب ال�صنة, وهو موجود يف كتب ال�صيعة الراف�صة.
اإليك,  اأغنى خلقك بك, واأفقر عبادك  • حديث: »اللهم اجعلنا 

واأغننا اللهم عمن اأغنيته عنا«. الدرجة: منكر, ل ي�صح.
يوم  �صوء عمله  ُيطلعه اهلل على  ل  كل �صالة  بعد  قاله  دعاء من 
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من  اأو�صع  رحمتك  واإن  اأرجى من عملي,  مغفرتك  اإن  »اللهم  القيامة: 
ذنبي, اللهم اإن كان ذنبي عندك عظيًما, فعفوك اأعظم من ذنبي, يا 

اأرحم الراحمني«. الدرجة : لي�س بحديث. 
ندعوك  قيوم,  يا  يا حي  والإك��رام,  ذا اجلالل  يا  »اللهم  دع��اء: 
با�صمك الأعظم, الذي اإذا دعيت به اأجبت, اأن تب�صط على والدتي من 
بركاتك, ورحمتك, ورزقك, اللهم األب�صها العافية حتى تهناأ باملعي�صة, 
واختم لها باملغفرة حتى ل ت�صرها الذنوب, اللهم اكفها كل هول دون 
اجلنة حتى ُتَبلِّغها اإياها, برحمتك يا اأرحم الرحمني, اللهم واأقّر اأعينها 
اللهم  معمورة,  بذكرك  اأوقاتها  اجعل  اللهم  الدنيا,  يف  لنا  تتمناه  مبا 
اأ�صعدها بتقواك, اللهم اجعلها يف �صمانك, واأمانك, واإح�صانك, اللهم 
وما  اجلنة  ارزقها  اللهم  باًرا,  وعماًل  داًرا,  ورزًقا  قاًرا,  عي�ًصا  ارزقها 
اأو عمل, وباعد بينها وبني النار وبني ما يقربها  اإليها من قول  يقربها 
ال�صاكرين  لك,  الذاكرين  من  اجعلها  اللهم  عمل,  اأو  قول  من  اإليها 
كرب  عند  رزقها  اأو�صع  واجعل  اللهم  لك,  املنيبني  لك,  الطائعني  لك, 
اللهم واغفر لها جميع ما م�صى من ذنوبها,  �صنها, وانقطاع عمرها, 
واع�صمها فيما بقي من عمرها, وارزقها عماًل زاكًيا تر�صى به عنها, 
اإىل  تردها  اأن  بك  نعوذ  اإنا  اللهم  دعوتها,  واأج��ب  توبتها,  تقبل  اللهم 
اأرذل العمر, اللهم واختم باحل�صنات اأعمالها, اللهم اآمني, اللهم واأعنا 
على برها, حتى تر�صى عنا فرت�صى, اللهم اأعنا على الإح�صان اإليها يف 
كربها, اللهم ور�صها علينا, اللهم ول تتوفاها اإل وهي را�صية عنا متام 
الر�صى, اللهم واأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا, اللهم اجعلنا 
بارين طائعني لها, اللهم ارزقنا ر�صاها, ونعوذ بك من عقوقها, اللهم 
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ارزقنا ر�صاها, ونعوذ بك من عقوقها, اللهم ارزقنا ر�صاها, ونعوذ بك 
من عقوقها«. الدرجة: لي�س بحديث.

اإىل  ملكاه  �صعد  املوؤمن  عبده  روح  اهلل  قب�س  »اإذا  حديث:   •
وقد  عمله,  نكتب  ف��الن,  امل��وؤم��ن  بعبدك  وكلتنا  ربنا  فقال:  ال�صماء 
فيقول اهلل - عز وجل -:  ال�صماء.  اأن ن�صعد  لنا  فائذن  اإليك,  قب�صته 
ن�صكن  اأن  لنا  ائ��ذن  ي��ق��ولن:  ي�صبحونني,  مبالئكتي  مملوءة  �صمائي 
اأين  اأر�صي مملوءة بخلقي. فيقولن: ربنا  الأر�س. فيقول - عز وجل: 
واحمداين,  ف�صبحاين,  فيقول عز وجل: قوما عند قرب عبدي,  نكون؟ 
وهلالين, واكتبا ثواب ذلك لعبدي اإىل يوم القيامة«. الدرجة: ل ي�صح.
اهلل  اأ�صتغفر  اأذنبته,  ذنب  كل  من  العظيم  اهلل  »اأ�صتغفر  دع��اء: 
اإن�صان  كل  من  العظيم  اهلل  اأ�صتغفر  تركته,  فر�س  كل  من  العظيم 
ظلمته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل �صالح جفوته, اأ�صتغفر اهلل العظيم 
من كل ظامل �صاحبته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل بر اأجلته, اأ�صتغفر 
اهلل العظيم من كل نا�صح اأهنته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل حممود 
�صئمته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل زور نطقت به, اأ�صتغفر اهلل العظيم 
من كل حق اأ�صعته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل باطل اتبعته, اأ�صتغفر 
اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل �صمري  اهلل العظيم من كل وقت اأهدرته, 
قتلته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل �صر اأف�صيته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من 
كل اأمني خدعته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل وعد اأخلفته, اأ�صتغفر اهلل 
العظيم من كل عهد خنته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل امرئ خذلته, 
اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل �صواب كتمته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل 
خطاأ تفوهت به, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل لغو �صمعته, اأ�صتغفر اهلل 
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العظيم من كل كالم  اأ�صتغفر اهلل  اإليه,  العظيم من كل حرام نظرت 
لهوت به, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل اإثم فعلته, اأ�صتغفر اهلل العظيم 
من كل ن�صح خالفته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل علم ن�صيته, اأ�صتغفر 
اهلل العظيم من كل �صك اأطعته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل ظن لزمته, 
اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل �صالل عرفته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل 
دين اأهملته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل ذنب تبت لك به, اأ�صتغفر اهلل 
العظيم من كل عمل اأردت به وجهك فخالطني به غريك, اأ�صتغفر اهلل 
العظيم من كل ما وعدتك به ثم عدت فيه من نف�صي ومل اأوف به, اأ�صتغفر 
اهلل العظيم من كل ذنب اأذنبته يف �صياء النهار, اأو �صواد الليل, يف مالأ 
اأو خال اأو �صًرا اأو عالنية, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل مال اكت�صبته بغري 
حق, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل علم �ُصئلت عنه فكتمته, اأ�صتغفر اهلل 
العظيم من كل قول مل اأعمل به و خالفته, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل 
فر�س خالفته, ومن كل بدعة اتبعتها, اأ�صتغفر اهلل العظيم من كل نعمة 
اأنعمت علي بها فا�صتعنت بها على مع�صيتك, اللهم اإين �صاحمت كل من 
اأخطاأ يف حقي, فاغفر يل اإنه ل يغفر الذنوب اإل اأنت, و�صلى اهلل على 
اآله و�صلم ت�صليًما كثرًيا, ل اإله اإل اأنت, �صبحانك  �صيدنا حممد, وعلى 

اإين كنت من الظاملني«. الدرجة: لي�س بحديث. 
يا عظيم,  اإفطاره:  فيقول عند  ي�صوم  م�صلم  »ما من  • حديث: 
ل  فاإنه  العظيم,  الذنب  اغفر يل  غ��ريك,  اإل��ه  ل  اإلهي  اأن��ت  يا عظيم, 
اأمه.  ولدته  اإل خرج من ذنوبه كيوم  العظيم,  اإل  العظيم  الذنب  يغفر 
ملسو هيلع هللا ىلص: علموها عقبكم, فاإنها كلمة يحبها اهلل ور�صوله,  وقال ر�صول اهلل 

وي�صلح بها اأمر الدنيا والآخرة«. الدرجة: ل ي�صح. 
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اإل  رحمة  نظرة  وال��دي��ه  اإىل  ينظر  رج��ل  من  »م��ا  حديث:   •
من  م��ا  بلفظ:  رواي���ة  ويف  م����ربورة,  مقبولة  حجة  بها  ل��ه  اهلل  كتب 
نظرة  بكل  ل��ه  اهلل  كتب  اإل  رحمة  نظرة  وال��دي��ه  اإىل  ينظر  ب��ار  ول��د 
حجة مربورة, قالوا: واإن نظر كل يوم مائة مرة ؟ قال: نعم, اهلل اأكرب 

واأطيب«. الدرجة: مو�صوع.
الدرجة:  بالغ�صب«.  الطرف  اإليه  اأباه من حد  بر  »ما  • حديث: 

ل ي�صح. 
بابان  له  اأ�صبح  والديه  يف  هلل  مطيًعا  اأ�صبح  »من  حديث:   •
عا�صًيا  اأم�صى  وم��ن  فواحد,  واح��ًدا  ك��ان  واإن  اجلنة,  من  مفتوحتان 
هلل – تعاىل - يف والديه اأم�صى له بابان مفتوحان من النار, واإن كان 
ملسو هيلع هللا ىلص: واإن ظلماه, واإن  واحًدا فواحد, قال رجل: واإن ظلماه؟ قال النبي 

ظلماه, واإن ظلماه«. الدرجة: ل ي�صح.
ن�صاوؤكم«.  تعف  وعفوا  اأبناوؤكم,  تربكم  اآباءكم  »بروا  • حديث: 

الدرجة: ل ي�صح.
ميوت,  ل  والديان  ين�صى,  ل  والذنب  يبلى,  ل  »الرب  حديث:   •

فكن كما �صئت, فكما تدين تدان«. الدرجة: ل ي�صح. 
كل  وجدت  وجدتني  فاإن  جتدين,  اطلبنى  اآدم  »ابن  • حديث: 
ويف  �صيء.  كل  من  اإليك  اأح��ب  واأن��ا  �صيء,  كل  فاتك  فتك  واإن  �صيء, 
فال  ب��رزق��ك  وتكفلت  تلعب,  ف��ال  لعبادتي  خلقتك  اآدم  اب��ن  ي��ا  لفظ: 
تتعب فاطلبني جتدين؛ فاإن وجدتني وجدت كل �صيء, واإن فتك فاتك 
كل �صيء, واأنا اأحب اإليك من كل �صيء. ويف لفظ: يا ابن اآدم ل تخافن 
من ذي �صلطان ما دام �صلطاين باقًيا و�صلطاين ل ينفد اأبًدا اإىل قوله: 

www.alukah.net



783 فيافي الفقرات الثقافية

يا ابن اآدم اأنا لك حمب فبحقي عليك كن يل حمًبا«. الدرجة: ل ي�صح, 
وهو من الروايات الإ�صرائيلية.

يف  فليقم  يح�صها  مل  �صلوات  عمره  يف  فاتته  »من  حديث:   •
يقراأ  واح��د,  بت�صهد  ركعات  اأرب��ع  وي�صلي  رم�صان,  من  جمعة  اآخ��ر 
والكوثر  م��رة,  ع�صر  خم�صة  القدر  و�صورة  الكتاب  فاحتة  ركعة  كل  يف 
فاتني من  ملا  الأربع ركعات كفارة  اأ�صلي هذه  النية:  ويقول يف  كذلك, 
واآله مائة مرة, ثم  النبي  ال�صالة �صلى على  واإذا فرغ من  ال�صلوات, 
دعا بهذا الدعاء: اللهم يا من ل تنفعك طاعتي, ول ت�صرك مع�صيتي, 
تقبل مني ما ل ينفعك, واغفر يل ما ل ي�صرك, يا من اإذا وعد وفى, 
من  اللهم  بك  اأع��وذ  نف�صه,  ظلم  لعبد  اغفر  وعفا,  جت��اوز  توعد  واإذا 
ومل  ورزقتني  �صيًئا,  اأك  ومل  خلقتني  اإن��ك  الفقر,  وجهد  الغنى,  بطر 
اأملك �صيًئا, وارتكبت املعا�صي, فاإين مقر بذنوبي, فاإن عفوت عني فال 
ينق�س من ملكك �صيء, واإن عذبتني مل يزد �صيًئا يف �صلطانك, اللهم 
اإنك جتد من تعذبه غريي, ولكني ل اأجد من يرحمني �صواك, فاغفر 
ورجاء  الرحمني,  اأرحم  يا  وبني خلقك,  بيني  وما  وبينك,  بيني  ما  يل 
ال�صائلني, واأمان اخلائفني, ارحمني برحمتك يا اأرحم الرحمني, اللهم 
وبينهم  بيننا  وتابع  وامل�صلمات,  وامل�صلمني  واملوؤمنات,  للموؤمنني  اغفر 
النبي - �صلى  واأنت خري الراحمني. قال  باخلريات, رب اغفر وارحم 
الدعاء  بهذا  ودعا  ال�صالة,  هذه  �صلى  فمن   :- و�صلم  واآل��ه  عليه  اهلل 
كانت كفارة اأربعمائة �صنة. قال علي: اأربعمائة �صنة؟ فقال - �صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم -: بل كفارة األف �صنة. فقالوا: يا ر�صول اهلل, اإن ابن 
اآدم يعي�س �صتني اأو �صبعني �صنة فلمن تكون الزيادة؟ قال: تكون لأبويه, 
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وزوجاته, واأولده, واأقاربه, واأهل البلد«. الدرجة: مكذوب, ول يوجد يف 
كتب ال�صنة كلها, وهو موجود يف بع�س كتب ال�صيعة الراف�صة. 

وعليه  عليها  كان  متزوجة  كانت  بامراأة  زنى  من  »اأن  • حديث: 
يف القرب ن�صف عذاب هذه الأمة, فاإذا كان يوم القيامة يحكم اهلل 
اإن كان بغري علمه, فاإن  - �صبحانه وتعاىل - زوجها يف ح�صناته, هذا 
علم و�صكت حرم اهلل – تعاىل - عليه اجلنة؛ لأن اهلل - تعاىل -كتب 
على باب اجلنة: اأنت حرام على الديوث- وهو الذي يعلم بالفاح�صة يف 
ا: اأن من و�صع يده على امراأة ل حتل  اأهله وي�صكت ول يغار-. وورد اأي�صً
قر�صت  قّبلها  فاإن  عنقه,  اإىل  يده  مغلولة  القيامة  يوم  جاء  ب�صهوة  له 
�صفتاه يف النار, فاإن زنى بها نطقت فخذه, و�صهدت عليه يوم القيامة: 
وقالت: اأنا للحرام ركبت, فينظر اهلل - تعاىل -اإليه بعني الغ�صب, فيقع 
حلم وجهه, فيكابر ويقول: ما فعلت. في�صهد عليه ل�صانه فيقول: اأنا مبا 
ل يحل نطقت, وتقول يداه: اأنا للحرام تناولت, وتقول عيناه: اأنا للحرام 
نظرت, وتقول رجاله: اأنا للحرام م�صيت, ويقول فرجه: اأنا فعلت, ويقول 
احلافظ من املالئكة: واأنا �صمعت, ويقول الآخر: واأنا كتبت, ويقول اهلل 
 :- وتعاىل  �صبحانه   - يقول اهلل  ثم  و�صرتت,  اطلعت  واأنا   :- – تعاىل 
يا مالئكتي خذوه, ومن عذابي اأذيقوه, فقد ا�صتد غ�صبي على من قل 

حياوؤه مني. وت�صديق ذلك يف كتاب اهلل - عز وجل -: زب ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھھ ھ رب«. الدرجة: لي�س بحديث. 

ول  املوت,  يف  وح�صة  اهلل  اإل  اإله  ل  اأهل  على  »لي�س  • حديث: 
ينف�صون  ال�صيحة,  عند  اإليهم  اأنظر  كاأين  الن�صور,  يف  ول  القبور,  يف 
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اأذه��ب عنا احل��زن«.  ال��ذي  يقولون: احلمد هلل  ال��رتاب,  روؤو�صهم من 
الدرجة: ل ي�صح.

اأ�صد  واإين  لقائي,  اإىل  الأب��رار  �صوق  طال  قد  »األ  حديث:   •
من  يجدين,  مل  غريي  طلب  ومن  وج��دين,  طلبني  من  األ  لهم,  �صوًقا 
ذا الذي اأقبل علّي وما قبلته؟ من ذا الذي طرق بابي وما فتحته؟ من 
ذا الذي توّكل علّي وما كفيته؟ من ذا الذي دعاين وما اأجبته؟ من ذا 
الذي �صاألني وما اأعطيته؟ اأهل ذكري, اأهل جمال�صتي. اأهل �صكري, اأهل 
اأبًدا  اأقنطهم  ل  مع�صيتي,  واأهل  كرامتي.  اأهل  طاعتي,  اأهل  زيادتي. 
من رحمتي. اإن تابوا فاأنا حبيبهم, واإن مل يتوبوا فاأنا طبيبهم. اأبتليهم 
بامل�صائب؛ لأطهرهم من املعايب. من اأقبل علّي, قبلته من بعيد, ومن 
اأعطيته املزيد,  اأجري,  اأعر�س عني, ناديته من قريب, ومن ترك يل 
ومن اأراد ر�صائي, اأردت ما يريد, ومن ت�صرف بحويل وقوتي, األنت له 
احلديد, من �صفا معي, �صافيته, من اأوى اإيل, اآويته, من فو�س اأمره 
اإيل, كفيته, من باع نف�صه مني, ا�صرتيته, وجعلت الثمن جنتي, ور�صاي. 
وعد �صادق, وعهد �صابق, ومن اأوفى بعهده من اهلل؟«. الدرجة: ل ي�صح, 

وهو من كالم الوعاظ.
دام  ما  �صلطان,  ذي  من  تخف  ل  اآدم,  اب��ن  »ي��ا  حديث:   •
�صلطاين وملكي ل يزول, ل تخف من فوات الرزق, ما دامت خزائني 
اأجلي,  من  وخلقتك  اأجلك,  من  كلها  الأ�صياء  خلقت  تنفد.  ل  مملوءة 
ف�صر يف طاعتي, يطعك كل �صيء. يل عليك فري�صة, ولك علي رزق, فاإن 
خالفتني يف فري�صتي, مل اأخالفك يف رزقك, اإن ر�صيت مبا ق�صمته لك, 
اأرحت قلبك, واإن مل تر�س مبا ق�صمته لك, فوعزتي وجاليل, لأ�صلطن 
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عليك الدنيا ترك�س فيها كرك�س الوحو�س يف الربية, ول ينالك منها اإل 
ما ق�صمته لك, وكنت عندي مذموًما«. الدرجة: ل ي�صح, وهو من كالم 

الوعاظ.
اأحاديث �صهر ربيع الأول: • حديث: »اإذا انك�صف القمر يف ربيع 
الأول كان جماعة وموت مع اأمطار« وحديث: عن ابن عبا�س - ر�صي اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يوم الثنني يف ربيع الأول, واأنزلت  عنهما - قال: »ولد ر�صول اهلل 
البقرة  واأنزلت عليه  الأول,  ربيع  �صهر  اأول  الثنني يف  يوم  النبوة  عليه 
وتويف  الأول,  ربيع  يف  املدينة  اإىل  وهاجر  الأول,  ربيع  يف  الثنني  يوم 
اأمر  ملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم املدينة  يوم الثنني يف ربيع الأول« وحديث: »اأن النبي 
بالتاريخ فكتب يف ربيع الأول« وحديث عمر - ر�صي اهلل عنه -: »يغفر 
للحاج وملن ا�صتغفر له احلاج بقية ذي احلجة, واملحرم, و�صفر, وع�صًرا 

من ربيع الأول«. الدرجة: كلها ل ت�صح.
الآخرة  اأراد  ومن  بالقراآن,  فعليه  الدنيا  اأراد  »من  حديث:   •
له  لي�س  الدرجة:  بالقراآن«.  فعليه  مًعا  اأرادهما  من  و  بالقراآن,  فعليه 

اأ�صل, والقراآن فيه خريي الدنيا والآخرة.
الفجر يف جماعة, وقعد يف م�صاله, وقراأ  • حديث: »من �صلى 
ي�صبحون  ملًكا  �صبعني  به  اهلل  وَكل  الأنعام,  �صورة  اأول  من  اآي��اٍت  ثالث 

اهلل وي�صتغفرون له اإىل يوم القيامة«. الدرجة: ل ي�صح. 
• حديث: »من َقلَّم اأظفاره يوم ال�صبت وقعت الآكلة يف اأ�صابعه, 
اأظفاره  َقلَّم  وم��ن  فيه,  بالربكة  ذهبت  الأح��د  ي��وم  اأظ��ف��اره  َقلَّم  وم��ن 
اأجاف  الثالثاء  يوم  َقلَّم  ومن  وكاتًبا,  وقارًئا  حافًظا  ي�صري  الثنني 
الهالك عليه, ومن َقلَّم يوم الأربعاء ي�صري �صيئ اخللق, ومن َقلَّم يوم 
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يوم  اأظفاره  َقلَّم  ومن  ال�صفاء,  فيه  ويدخل  منه  الداء  يخرج  اخلمي�س 
اجلمعة زيد يف عمره«. الدرجة: عالمات الو�صع ظاهرة عليه. 

ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي  عن   - عنه  اهلل  ر�صي   - هريرة  »اأبي  • حديث: 
من َقلَّم اأظافره يوم ال�صبت خرج منه الداء ودخل فيه ال�صفاء, ومن َقلَّم 
اأظافره يوم الأحد خرج منه الفاقة ودخل فيه الغنى, و من َقلَّمها يوم 
الثنني خرج منه اجلنون ودخلت فيه ال�صحة, ومن َقلَّمها يوم الثالثاء 
خرج منه املر�س ودخل فيه ال�صفاء, ومن َقلَّمها يوم الأربعاء خرج منه 
الو�صوا�س واخلوف ودخل فيه الأمن وال�صفاء, ومن َقلَّمها يوم اخلمي�س 
َقلَّمها يوم اجلمعة دخلت  خرج منه اجلذام ودخلت فيه العافية, ومن 

فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب«. الدرجة: مو�صوع.
اأ�صل  اإىل اللحد«. الدرجة: ل  • حديث: »اطلبوا العلم من املهد 

له. 
�صاأل  اأنه   :- عنه  اهلل  ر�صي   - طالب  اأبي  بن  »علي  • حديث: 
ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن �صنته فقال: املعرفة راأ�س مايل, والعقل اأ�صل ديني, 
واحلب اأ�صا�صي, والثقة كنزي, واحلزن رفيقي, والعلم �صالحي, وال�صرب 
واليقني  حرفتي,  والزهد  فخري,  والفقر  غنيمتي,  والر�صا  ردائ��ي, 
قوتي, وال�صدق �صفيعي, والطاعة ح�صبي, واجلهاد خلقي, وقرة عيني 

يف ال�صالة«. الدرجة: مو�صوع, ل اأ�صل له. 
الر�صول  كان  بينما  قال:   - عنه  اهلل  ر�صي   - »علي  • حديث: 
ملسو هيلع هللا ىلصجال�س بني الأن�صار واملهاجرين, اأتى اإليه جماعة من اليهود, فقالوا 
بن  ملو�صى  تعاىل,  اهلل  اأعطاهن  كلمات  عن  ن�صاألك  اإنا  حممد,  يا  له: 
عمران ل يعطيها اإل لنبي مر�صل, اأو مللك مقرب, فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: �صلوا. 
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افرت�صها  التي  اخلم�س  ال�صلوات  هذه  عن  اأخربنا  حممد,  يا  فقالوا: 
اهلل على اأمتك؟ فقال النبي - عليه اأف�صل ال�صالة وال�صالم -: �صالة 
الفجر, اإن ال�صم�س اإذا طلعت تطلع بني قرين ال�صيطان, وي�صجد لها كل 
كافر من دون اهلل, فما من موؤمن ي�صلي �صالة الفجر اأربعني يوًما يف 
اأعطاه اهلل براءتني, براءة من النار, وبراءة النفاق, قالوا  اإل  جماعة 
فيها  ت�صعر  التي  ال�صاعة  فاإنها  الظهر  �صالة  اأم��ا  حممد,  يا  �صدقت 
عليه  تعاىل  اهلل  اإل حرم  ال�صالة,  ي�صلي هذه  موؤمن  فما من  جهنم, 
لفحات جهنم يوم القيامة, واأما �صالة الع�صر فاإنها ال�صاعة التي اأكل 
فيها اآدم عليه ال�صالم من ال�صجرة, فما موؤمن ي�صلي هذه ال�صالة , 
اإل خرج عن ذنوبه كيوم ولدته اأمه, ثم تال قوله تعاىل: »حافظوا على 
التي  ال�صاعة  فاإنها  املغرب  �صالة  واأما  الو�صطى«,  وال�صالة  ال�صلوات 
تاب فيها اهلل تعاىل على اآدم عليه ال�صالم, فما من موؤمن ي�صلي هذه 
ال�صالة حمت�صًبا, ثم ي�صاأل اهلل تعاىل �صيًئا اإل اأعطاه اإياه, واأما �صالة 
العتمة )�صالة الع�صاء( فاإن للقرب ظلمة, ويوم القيامة ظلمة, فما من 
وقود  اإل حرم اهلل عليه  العتمة  اإىل �صالة  الليل  موؤمن م�صى يف ظلمة 
النار, ويعطى نوًرا يجوز به على ال�صراط, فاإنها ال�صالة التي �صالها 

املر�صلون قبلي«. الدرجة: كذب مو�صوع.
اأح��ب  اأ���ص��د,  لثالث  وحبي  ث��الًث��ا  »اأح���ب   :- – تعاىل  اهلل  ق��ال 
للفقري  وحبي  الكرماء,  واأحب  اأ�صد,  الطائع  لل�صاب  وحبي  الطائعني, 
الكرمي اأ�صد, واأحب املتوا�صعني, وحبي للغني املتوا�صع اأ�صد, واأكره ثالًثا 
وكرهي لثالث اأ�صد, اأكره الع�صاة, وكرهي لل�صيخ العا�صي اأ�صد, واأكره 
للغني  واأكره البخالء, وكرهي  اأ�صد,  للفقري املتكرب  املتكربين, وكرهي 
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و�صع  من  وكاأنه  احلديث  كتب  يف  له  وجود  ل  الدرجة:  اأ�صد«.  البخيل 
الق�صا�س. 

النبي  عهد  على  قحط  اإ�صرائيل  بني  حلق  اأنه  »ُروي  • حديث: 
اهلل,  كليم  يا  فقالوا:  اإليه  النا�س  فاجتمع   ,- ال�صالم  عليه   - مو�صى 
ال�صحراء  اإىل  وخرجوا  معهم,  فقام  الغيث,  ي�صقينا  اأن  اهلل  لنا  ادع 
 .. اإلهي  ال�صالم -:  اأو يزيدون, فقال مو�صى - عليه  األًفا  �صبعون  وهم 
ا�صقنا غيثك, وان�صر علينا رحمتك, وارحمنا بالأطفال الر�صع, والبهائم 
الرتع, وال�صيوخ الركع, فما زادت ال�صماء اإل تق�صًعا, وال�صم�س اإل حرارة. 
فتعجب النبي مو�صى - عليه ال�صالم -, و�صاأل ربه عن ذلك, فاأوحى اهلل 
اإليه: اإن فيكم عبًدا يبارزين باملعا�صي منذ اأربعني �صنة, فناِد يف النا�س 
حتى يخرج من بني اأظهركم, فبه منعتكم. فقال مو�صى: اإلهي و�صيدي 
اأنا عبد �صعيف, و�صوتي �صعيف, فاأين يبلغ وهم �صبعون األًفا اأو يزيدون؟ 
فاأوحى اهلل اإليه: منك النداء ومنا البالغ, فقام النبي مو�صى منادًيا: يا 
اأيها العبد العا�صي, الذي يبارز اهلل باملعا�صي منذ اأربعني �صنة, اخرج 
اليمني  العا�صي ذات  العبد  املطر, فنظر  ُمنعنا  اأظهرنا, فبك  من بني 
املطلوب, فقال يف  اأنه  اأحًدا خرج منهم, فعلم  ير  فلم  ال�صمال,  وذات 
قعدت  واإن  نف�صي,  حُت  َف�صَ اخللق  هذا  بني  من  خرجت  اأنا  اإن  نف�صه: 
معهم منعوا لأجلي, فاأدخل راأ�صه يف ثيابه نادًما على فعاله وقال: اإلهي 
اأتيتك طائًعا فاقبلني,  واأمهلتني, وقد  اأربعني �صنة  و�صيدي.. ع�صيتك 
فلم ي�صتتم كالمه حتى ارتفعت �صحابة بي�صاء, فاأمطرت كاأفواه القرب, 
اأظهرنا  وما خرج من بني  �صقيتنا  و�صيدي.. مباذا  اإلهي  فقال مو�صى: 
اأحد؟ فقال اهلل: يا مو�صى, �صقيتكم بالذي منعتكم. فقال مو�صى: اإلهي, 
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اأرين هذا العبد الطائع, فقال اهلل: يا مو�صى, مل اأف�صحه وهو يع�صيني, 
اأاأف�صحه وهو يطيعني؟«. الدرجة: ل ي�صح, وهو من ق�ص�س الوعاظ.

ملسو هيلع هللا ىلص قال: قلت يا اأخي يا جربائيل, علمني  النبي  »عن  • حديث: 
�صيًئا يكون يل ولأمتي من بعدي؛ لينالوا اإح�صاًنا لهم, ورحمة بهم, فقال 
جربائيل ما من م�صلم يدعو بهذه ال�صالة اإل جاء يوم القيامة ووجهه 
النا�س منه ويقولون: هذا نبي  البدر, فيتعجب  ليلة  نوًرا كالقمر  ميتالأ 
ال�صالة يف احلياة  اإنه عبد دعا بهذه  اأو ملك مقرب, فيقال:  مر�صل, 
الدنيا, وقال جربائيل: يا حممد, ما دعا بهذه ال�صالة اأحد )10( مرات 
يف عمره اإل قمت اأنا واأنت يوم القيامة على قربه, ويهدي اهلل له فر�ًصا 
يف اجلنة, �صرجها من الياقوت الأحمر, فياأتونه ويقولون له: يا عبداهلل, 
ما جزاوؤك اليوم اإل اجلنة, انزل يف جوار النبي ملسو هيلع هللا ىلص, ثم قال جربائيل: 
اآمًنا  يا حممد, هذه ال�صالة فيها ا�صم اهلل الأعظم, فمن قراأها كان 
يوم القيامة من الفزع الأكرب, ومن عذاب القرب, وقال الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص: يا 
ال�صالة؟, فقال يا حممد:  ثواب من يدعو بهذه  يا جربائيل, ما  اأخي 
�صاألتني عن �صيء ل يعلمه اإل اهلل تعاىل, يا حممد, لو كانت الأ�صجار 
اأقالًما, والبحار مداًدا, واجلن والإن�س ُكتَّاًبا, ما قدروا على كتابة بع�س 
ثواب هذه ال�صالة, يا حممد, ما من اأحد من اأمتك يدعو بهذه ال�صالة 
اإل كتب اهلل تعاىل له ثواب اأربعة من الأنبياء, واأربعة من املالئكة, فاأما 
الأنبياء: فثوابك يا حممد, ومو�صى, وعي�صى, واإبراهيم - �صلوات اهلل 
وميكائيل,  اأن��ا,  فثوابي  واملالئكة:   ,- اأجمعني  عليكم  و�صالمه  عليهم 
ال�صالة,  -, فعجبت من هذه  ال�صالم  - عليهم  واإ�صرافيل, وعزرائيل 
واأن املالئكة ي�صتغفرون ملن يدعو بها, ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص: من كان يوؤمن باهلل 
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واليوم الآخر, ومل يوؤمن بهذه ال�صالة, فاأنا بريء منه, وهو بريء مني, 
منه,  بريء  فاأنا  للم�صلمني  يعلمها  ومل  عنده  ال�صالة  هذه  كانت  ومن 
وهو بريء مني, وهذه ال�صالة اجلليلة هي: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم, 
اهلل  ر�صول  حممد  ومذكًرا,  حبيًبا,  ذاك��ًرا  �صميته  من  على  �صلِّ  اللهم 
اأحمَد وحممد  �صميته  على من  �صلِّ  اللهم  و�صلم,  واآله  عليه  اهلل  �صلى 
على  �صلِّ  اللهم  و�صلم,  واآله  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  حممد  ًاو�صيد 
من �صميته �صابًرا نبًيا, ومراقًبا, حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم, اللهم �صلِّ على من �صميته غالًبا, ورحيًما, وحليًما, حممد ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم, اللهم �صلِّ على من �صميته عدًل, جواًدا, 
ومزماًل, حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم, اللهم �صلِّ على 
عليه  ر�صول اهلل �صلى اهلل  وهادًيا, حممد  قا�صًما, مهدًيا,  �صميته  من 
ا, حممد ر�صول  واآله و�صلم, اللهم �صلِّ على من �صميته �صكوًرا, وحري�صً
اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم, اللهم �صلِّ على من �صميته قائًما, حفًيا, 
وعبد اهلل, حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم, اللهم �صلِّ على 
من �صميته �صاهًدا, ب�صرًيا, ومهدًيا, حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم, اللهم �صلِّ على من �صميته باهًيا, نوًرا, ومكًبا, حممد ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم, اللهم �صلِّ على من �صميته �صاكًرا, وولًيا, 
اللهم �صلِّ على  واآله و�صلم,  ونذيًرا, حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
من �صميته طاهًرا, �صفًيا, وخمتاًرا, حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم, اللهم �صلِّ على من �صميته برهاًنا �صحيًحا, و�صريًفا, حممد 
�صميته م�صلًما,  اللهم �صلِّ على من  و�صلم,  واآله  ر�صول �صلى اهلل عليه 
رءوًفا, رحيًما حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم, اللهم �صلِّ 
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واآله  على من �صميته موؤمًنا, حليًما, حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم, اللهم �صلِّ على من �صميته م�صباًحا, اآمًرا وناهًيا, حممد ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم الطيبني الطاهرين«. الدرجة: كذب, وهو 

من و�صع بع�س ال�صوفية والطرقيني.
لك  لي�س  وما  �صعفك,  على  �صياأتيك  لك  كان  »ما  حديث:   •
يتحري  له حتى  حيلة  ل  من  لأرزق��ن  وعزتي وجاليل  بقوتك,  تناله  لن 
امراأة  »اأت��ت  املعجزة:  الدعاء  له.  اأ�صل  ل  الدرجة:  احليل«.  اأ�صحاب 
بالذرية, فكان  يرزقني  اأن  ادُع يل ربك  له:  وقالت  �صيدنا مو�صى,  اإىل 
�صيدنا مو�صى - عليه ال�صالة وال�صالم - ي�صاأل اهلل باأن يرزقها الذرية, 
اأن �صيدنا مو�صى - عليه ال�صالة وال�صالم - كليم اهلل, كان رب  ومبا 
العزة - تبارك وتعاىل - يقول له: يا مو�صى, اإين كتبتها عقيم, فحينما 
�صاألت اهلل لك, فقال ربي  لها �صيدنا مو�صى: لقد  املراأة قال  اإليه  اأتت 
اإليه املراأة تطلبه مرة  اأتت  اإين كتبتها عقيم, وبعد �صنة  يل: يا مو�صي 
اأخرى اأن ي�صاأل اهلل اأن يرزقها الذرية, فعاد �صيدنا مو�صى و�صاأل اهلل لها 
الذرية مرة اأخرى, فقال اهلل له كما قال يف املرة الأوىل: يا مو�صى اإين 
كتبتها عقيم, فاأخربها �صيدنا مو�صى مبا قاله اهلل له يف املرة الأوىل, 
اأتت املراأة اإىل �صيدنا مو�صى وهي حتمل طفاًل,  وبعد فرتة من الزمن 
اإنه طفلي,  فقالت:  الذي معك؟  مو�صى: طفل من هذا  �صيدنا  ف�صاألها 
رزقني اهلل به, فكلم �صيدنا مو�صى ربه, وقال: يا رب, لقد كتبتها عقيًما, 
فقال اهلل - عز وجل وعال -: يا مو�صى, كلما كتبتها عقيًما, قالت: يا 
قدرتي«.  رحمتي  ف�صبقت  رحيم,  يا  قالت:  عقيًما,  كتبتها  كلما  رحيم, 

الدرجة: كذب ل ي�صح, وهو من و�صع بع�س ال�صوفية والق�صا�صني.

www.alukah.net



793 فيافي الفقرات الثقافية

اإل  ت�صغلنا عنك  ول  اإليك,  اإل  منك  تاأخذنا  ل  »اللهم  • حديث: 
بك«. الدرجة: ل ي�صح. 

ملسو هيلع هللا ىلص وقال: ملك املوت  النبي  على  جربيل  امللك  »دخل  • حديث: 
بالباب, وي�صتاأذن اأن يدخل عليك, وما ا�صتاأذن من اأحد قبلك, فقال له: 
ائذن له يا جربيل. ودخل ملك املوت وقال: ال�صالم عليك يا ر�صول اهلل, 
فقال  باهلل,  تلحق  اأن  وبني  الدنيا,  البقاء يف  بني  اأخريك  اهلل  اأر�صلني 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: بل الرفيق الأعلى, بل الرفيق الأعلى. فوقف ملك املوت عند 
راأ�س النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما �صيقف عند راأ�س كل واحد منا, وقال: اأيتها الروح 
ا من اهلل ور�صوان,  الطيبة, روح حممد بن عبداهلل, اخرجي اإىل ر�صً

ورب را�ٍس غري غ�صبان«. الدرجة: ل ي�صح.
اأحب  واأنا  املوؤمن  عبدي  اأقب�س  ل  وجاليل,  »وعزتي  • حديث: 
اإقتاًرا  اأو  �صقًما يف ج�صده,  �صيئة كان عملها  بكل  ابتليته  اإل  اأرحمه  اأن 
يف رزقه, اأو م�صيبة يف ماله اأو ولده, حتى اأبلغ منه مثل الذر, فاإذا بقي 
اأمه«.  عليه �صيء �صددت عليه �صكرات املوت, حتى يلقاين كيوم ولدته 

الدرجة: لي�س له اإ�صناد. 
غ�صبه  اأم�صى  �صاء  اإن  عليهم,  اهلل  غ�صب  »خم�صة  حديث:   •
ياأخذ  قوم  اأمري  النار:  اإىل  الآخ��رة  بهم يف  اأمر  واإل  الدنيا,  عليهم يف 
حقه من رعيته ول ين�صفهم من نف�صه, ول يدفع الظلم عنهم, وزعيم 
ورجل  بالهوى,  ويتكلم  وال�صعيف,  القوي  بني  ي�صاوي  ول  يطيعونه  قوم 
ل ياأمر اأهله وولده بطاعة اهلل, ول يعلمهم اأمر دينهم, ورجل ا�صتاأجر 
�صداقها«.  امراأته  ظلم  ورجل  يوفه,  ومل  العمل  منه  فا�صتوفى  اأج��رًيا 

الدرجة: مكذوب, ل اأ�صل له.



فيافي الفقرات الثقافية794

�صبعني  من  �صفاء  فيه  فاإن  به,  وت��داووا  الثوم  »كلوا  حديث:   •
داًء«. الدرجة: ل ي�صح.

اأ�صل بهذا  • حديث: »تفاءلوا باخلري جتدوه«. الدرجة: لي�س له 
اللفظ.

بيدي   - عنه  اهلل  ر�صي   - طالب  اأبي  بن  علي  »اأخذ  • حديث: 
يا  ق��ال:  ثم  يتنف�س,  َج��َع��َل  اأ�صَحَر  فلما  اجلّبانة,  ناحية  فاأخرجني 
اأوعاها للخري, احفظ عني ما  اأوعية, فخريها  كميل بن زياد, القلوب 
اأقول لك: النا�س ثالثة: فعامل رباين, ومتعلم على �صبيل ناة, وهمج 
العلم,  بنور  ي�صت�صيئوا  مل  ريح,  كل  مع  مييلون  ناعق,  كل  اأتباع  رعاع, 
ومل يلجاأوا اإىل ركن وثيق. العلم خري من املال, العلم يحر�صك, واأنت 
 ,- العمل  على   : رواية  ويف   - الإنفاق,  على  يزكوا  العلم  املال,  حتر�س 
واملال تنق�صه النفقة, العلم حاكم, واملال حمكوم عليه, وحمبة العلم 
دين يدان بها, العلم يك�صب العامل الطاعة يف حياته, وجميل الأحدوثة 
بعد وفاته, و�صنيعة املال تزول بزواله, مات خزان الأموال وهم اأحياء, 
القلوب  واأمثالهم يف  اأعيانهم مفقودة,  الدهر,  باقون ما بقي  والعلماء 
موجودة. هاه هاه, اإن ههنا علًما - واأ�صار بيده اإىل �صدره - لو اأ�صبت 
للدنيا,  الدين  اآلة  َلِقًنا غري ماأمون عليه, ي�صتعمل  اأ�صبته  له حملة, بل 
ي�صتظهر حجج اهلل على كتابه, وبنعمه على عباده, اأو منقاًدا لأهل احلق 
ل ب�صري له يف اأحنائه )اأي: اأطرافه(, ينقدح ال�صك يف قلبه باأول عار�س 
من �صبهة, ل ذا ول ذاك, اأو منهوًما للذات, �صل�س القياد لل�صهوات, اأو 
مغرى بجمع الأموال والدخار, لي�س من دعاة الدين, اأقرب �صبًها بهم 
الأنعام ال�صائمة؛ لذلك ميوت العلم مبوت حامليه, اللهم بلى: لن تخلو 
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اأولئك  وبنياته,  اهلل  حجج  تبطل  لكيال  بحجته,  هلل  قائم  من  الأر���س 
الأقلون عدًدا, الأعظمون عند اهلل قياًل, بهم يدفع اهلل عن حججه حتى 
اأ�صباههم, هجم بهم العلم  يوؤدوها اإىل نظرائهم, ويزرعوها يف قلوب 
مبا  واأِن�صوا  املرتفون,  منه  ا�صتوَعَر  ما  فا�صتالنوا  الأم��ر,  حقيقة  على 
باملالأ  معلقة  اأرواحها  باأبدان  الدنيا  منه اجلاهلون, �صحبوا  ا�صتوح�س 
الأعلى, اأولئك خلفاء اهلل يف اأر�صه, ودعاته اإىل دينه, هاه هاه �صوًقا اإىل 
روؤيتهم, وا�صتغفر اهلل يل ولك, اإذا �صئت فقم«. الدرجة: ل ي�صح عن 

علي - ر�صي اهلل عنه -, وكثري من كلماته �صحيحة املعنى.
ول  ذك��رك,  تن�صني  ول  مكرك,  توؤمني  ل  »اللهم  حديث:   •
كي  اإل��ي��ك,  ال�صاعات  اأح��ب  يف  اأيقظني  اللهم  الغافلني.  من  جتعلني 
اأ�صاألك فتعطيني, واأ�صتغفرك فتغفر يل, اإنك كنت بي ب�صرًيا رحيًما«. 

الدرجة: ل ي�صح.
• حديث: »ل وجع اإل وجع العني ول هم اإل هم الدين«. الدرجة: 

ل اأ�صل له. 
واإذا  حرام,  من  رزقه  عبد  على  غ�صب  اإذا  اهلل  »اإن  • حديث: 

ا�صتد غ�صبه عليه بارك له فيه«. الدرجة: لي�س بحديث.
يف  مي�صي  وهو  اهلل  ر�صول  ب�صيدنا  امل�صهد  »يبداأ  الت�صه�ّد:  حوار 
معي�ّة �صيدنا جربيل يف طريقهما ل�صدرة املنتهى يف رحلة املعراج. ويف 
مكان ما يقف �صيدنا جربيل عليه ال�صالم, فيقول له �صيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص: 
اأهنا يرتك اخلليل خليله؟ قال �صيدنا جربيل: لكل منا مقام معلوم, يا 
ر�صول اهلل, اإذا اأنت تقّدمت اخرتقت, واإذا اأنا تقّدمت احرتقت, و�صار 
حممد  �صيدنا  فتقدم  اهلل,  خ�صية  من  البايل  كاحلل�س  جربيل  �صيدنا 
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ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�صول  �صيدنا  قال  ثم  منها,  واقرتب  املنتهى,  �صدرة  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص 
التحيات هلل وال�صلوات الطيبات, رد عليه رب العزة, ال�صالم عليك اأيها 
علينا  ال�صالم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�صول  �صيدنا  قال  وبركاته,  اهلل  ورحمة  النبي 
وعلى عباد اهلل ال�صاحلني, فقال �صيدنا جربيل وقال املالئكة املقربون: 
اأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل, واأ�صهد اأن حممًدا ر�صول اهلل«. الدرجة: مو�صوع 

مكذوب, منت�صر بني ال�صوفية.
لبكائه,  الرحمن  عر�س  اهتز  بكى,  اإذا  اليتيم  »اإن  حديث:   •
اأباه,  قب�صت  واأنا  عبدي,  اأبكى  من  -ملالئكته:  وجل  عز   - اهلل  فيقول 
وواريته يف الرتاب؟! فيقولون: ربنا, ل علم لنا. فيقول الرب – تعاىل -: 

ا�صهدوا, ملن اأر�صاه, اأر�صيه يوم القيامة«. الدرجة: ل ي�صح. 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  لر�صول  قلت  ق��ال:  رواح��ة  بن  »ع��ب��داهلل  حديث:   •
اأن حت�صن واحدة فيقبلك  اأ�صاأت ع�صًرا  اإن  اأو�صني. فقال يل: ل تياأ�س 

اهلل«. الدرجة: ل ي�صح.
• حديث: »الزاين يزنى به ولو بجدار بيته«. اأو بلفظ: »من زنى 

ُزين به, و لو بحيطان داره«. الدرجة: مو�صوع.
من  باًبا  اأتى  فقد  عذر  غري  من  �صالتني  جمع  »من  • حديث: 

اأبواب الكبائر«. الدرجة: ل ي�صح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
• حديث: »اأن�س - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يا 

اأن�س, الإميان ن�صفان: ن�صف �صكر, ون�صف �صرب«. الدرجة: ل ي�صح.
• حديث: »ل تنظروا اإىل كرثة �صالتهم و�صومهم, وكرثة احلّج 
واأداء  اإىل �صدق احلديث  انظروا  ولكن  بالليل,  واملعروف, وطنطنتهم 
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كتب  موجود يف  وهو  ال�صنة,  كتب  وجود يف  له  لي�س  الدرجة:  الأمانة«. 
ال�صيعة الراف�صة.

• حديث: »اإن من الذنوب ذنوًبا ل يكفرها ال�صوم, ول ال�صالة, 
من  »اإن  لفظ:  ويف  العيال«.  على  ال�صعي  يكفرها  ولكن  ال�صدقة,  ول 
العمرة,  ول  احلج  ول  ال�صيام  ول  ال�صالة  يكفرها  ل  ذنوًبا  الذنوب 
املعي�صة«.  طلب  يف  الهموم  ق��ال:  اهلل؟  ر�صول  يا  يكفرها  فما   : قالوا 

الدرجة: مو�صوع.
 - و�صلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �صلى   - اهلل  ر�صول  »ق��ال  حديث:   •
برتك  ارحمني  اللهم  القراآن:  تن�صى  ل  دعاء  اأعلمك  املوؤمنني:  لأمري 
معا�صيك اأبًدا ما اأبقيتني, وارحمني من تكلف ما ل يعنيني, وارزقني 
ح�صن املنظر فيما ير�صيك عني, واألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني, 
بكتابك  نور  اللهم  عني,  ير�صيك  الذي  النحو  على  اأتلوه  اأن  وارزقني 
ب�صري, وا�صرح به �صدري, وفرح به قلبي, واأطلق به ل�صاين, وا�صتعمل 
ي عليه اإنه ل معني عليه اإل اأنت, ل اإله  به بدين, وقوِّين على ذلك, واأعنِّ
ال�صنة, وهو موجود يف كتب  له وجود يف كتب  لي�س  الدرجة:  اأنت«.  اإل 

ال�صيعة الراف�صة.
ملسو هيلع هللا ىلص, اأنه كان جال�ًصا يف املجل�س, فاأتاه  النبي  »روي عن  • حديث: 
جربيل - عليه ال�صالم - فقال: يا حممد ربك يقروؤك ال�صالم, ويخ�صك 
بالتحية والإكرام, ويقول لك: اإين اأريد اأن اأهدي اإليك هدية مل اأهدها 
ملسو هيلع هللا ىلص: ما هذه  النبي  اأحد غريك, ل من قبلك ول من بعدك. فقال  اإىل 
الهدية يا اأخي يا جربيل؟ فقال: دعاء مبارك من قراأه مرة واحدة يف 
عمره, اأو كتبه, اأو علقه عليه, اأو حمله معه كان له اأجر من �صبح اهلل – 
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تعاىل - ت�صعمائة �صنة, وغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر, ويخرج 
اأراد اأن يراك يف منامه فليقراأه وينام  من ذنوبه كما ولدته اأمه, ومن 
ا وقرئ عليه فاإنه ي�صفى باإذن اهلل - تعاىل,  فاإنه يراك, ومن كان مري�صً
ومن كان خائًفا من اأحد كفاه اهلل من �صره, ومن كان فقرًيا اأغناه اهلل 
مب�صك  كتبه  ومن  �صفره,  من  اأمن  م�صافًرا  كان  ومن  ف�صله,  �صعة  من 
وزعفران يف اإناء نظيف وكان به اأمل �صديد و�صربه �صفاه اهلل من ذلك 
املر�س, واإن كتبه يف ورقة و جعله يف كفن امليت يهون عليه رد اجلواب هلل 
يف القرب, وياأمن عذاب القرب, ويبعثه اهلل يوم القيامة ومعه األف من ملك 
يحملونه على ال�صراط, ومن �صرق له �صيء, اأو فقد له مملوك فليتو�صاأ 
وي�صلي ركعتني ويقراأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب و�صورة الإخال�س, ويف 
الثانية كذلك فاإذا فرغ من �صالته يقراأ هذا الدعاء فاإن اهلل – تعاىل - 
يرد عليه �صالته, واإن مل يقراأ فيجعله بني يديه ويقول: اللهم بحق هذا 
الدعاء رد �صالتي, واق�س حاجتي, ويذكرها. ومن قراأه يف عمره مرة 
واحدة ت�صمعه املالئكة وي�صاألون له من اهلل املغفرة, وروي عن النبي - 
�صلى اهلل عليه و �صلم -: من قراأ هذا الدعاء ومل يحرتمه, ومل يوؤمن به 
كنت بريًئا منه, ومن بخل به على امل�صلمني فاإن اهلل يعذبه يوم القيامة 
اأو ق�صد حرًبا قراأ هذا  اأراد حاجة,  اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  األيًما, وكان  عذاًبا 
الدعاء. ومن �صك يف هذا الدعاء يغ�صى عليه. وقال اأبو بكر ال�صديق - 
ر�صي اهلل عنه -: كان النبي - �صلى اهلل عليه و �صلم - يو�صينا بحفظ 
هذا الدعاء, اإذا قراأته اأرى النبي - �صلى اهلل عليه و �صلم - يف منامي. 
وقال عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه -: من بركة هذا الدعاء ظهر 
الإ�صالم. وقال عثمان - ر�صي اهلل عنه -: من بركة هذا الدعاء حفظت 
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القراآن الكرمي. وقال علي بن اأبي طالب - ر�صي اهلل عنه -: من حفظ 
هذا الدعاء ياأتي يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر, ويدخل اجلنة 
بال ح�صاب, وقال ح�صن الب�صري - ر�صي اهلل عنه -: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
كان له ف�صل وثواب ل يح�صيه اإل اهلل - تعاىل. من قراأ هذا الدعاء يف 
عمره مرة واحدة اأر�صل اهلل تعاىل له مائة األف ملك عند نزوله القرب, 
يا  ويقولون  يريد,  ما  كل  من  وعليه  نور,  من  طبق  منهم  ملك  كل  بيد 
عبداهلل ل تخف نحن نوؤن�صك اإىل يوم القيامة, وي�صري قربك رو�صة من 
ريا�س اجلنة, ويقول اهلل – تعاىل -: اأنا اأ�صتحي اأن اأعذب من قراأ هذا 
الدعاء وحمله اأو دفن معه يف قربه. قال جربيل - عليه ال�صالم -: هذا الدعاء 
مكتوب على اأركان العر�س قبل ما خلق اهلل الدنيا بخم�صمائة عام, ومن قراأه 
باعتقاد �صواء يف اأول ال�صهر اأم يف و�صطه اأم يف اأخره يخلق اهلل - تعاىل - 
�صبعني األف ملك حتت العر�س, ولكل م�لك األ�ف ل�ص��ان, ولكل ل�صان لغة ي�صبح 
اهلل - تعاىل - وي�صتغفرون ملن يقراأ هذا الدعاء. ومن قراأه على كفن ميت 
اأقداح من نور  اأيديهم  األف ملك, ويف  اأر�صل اهلل - تعاىل - له �صبعني 
مالآنة من ال�صراب اأربعة األوان من �صراب اجلنة, وعلى كل قدح منديل 
من نور خمتوم مكتوب عليه هدية من عند اهلل تعاىل اإىل فالن ابن فالن 
قارئ هذا الدعاء, وقال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يا اأخي يا جربيل اأيكون لأمتي 
هذا الثواب كله؟ قال جربيل - عليه ال�صالم -: بل اأكرث من ذلك. وقال 
جربيل: يا حممد, من قراأ هذا الدعاء يف عمره مرة واحدة كان له مثل 
ثواب الأولياء, والأ�صفياء, والزهاد, والعباد, وال�صابرين, وال�صاكرين, 
وامل�صتغفرين, وهو هذا الدعاء املبارك ب�صم اهلل الرحمن الرحيم: ب�صم 
وكلم  النور,  ال��ذي خلق  ن��ور, واحلمد هلل  نور على  ب�صم اهلل  ن��ور,  اهلل 



فيافي الفقرات الثقافية800

مو�صى على جبل الطور, واحلمد اهلل الذي باملعروف مذكور, وبالعزة 
الذي  واحلمد هلل  م�صكور,  ال�صراء  و  ال�صراء  وعلى  م�صهور,  واجلاللة 
خلق ال�صموات والأر�س, وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون, كهيع�س, حم ع�صق, اإياك نعبد, واإياك ن�صتعني, يا حي يا قيوم 
بك اأ�صتعني, اهلل لطيف بعباده, يرزق من ي�صاء وهو القوي العزيز, يا 
كايف, يا غني عن كل �صيء بقدرتك على كل �صيء, اغفر يل كل �صيء, 
ول ت�صاألني عن �صيء, وا�صرف عني كل �صيء, اإنك قادر على كل �صيء, 
بيدك اخلري, اإنك على كل �صيء قدير, �صبحان اهلل, واحلمد هلل, ول اإله 
اإل اهلل, واهلل اأكرب, ول حول و ل قوة اإل باهلل العلي العظيم, برحمتك يا 

اأرحم الراحمني«. الدرجة: كذب, لي�س بحديث. 
يف  الفجر  �صالة  لي�صلي  مبكًرا  ا�صتيقظ  »رج��ل  حديث:   •
امل�صجد, لب�س وتو�صاأ, وذهب اإىل امل�صجد, ويف منت�صف الطريق تعرث 
وتو�صاأ,  مالب�صه,  وغري  بيته,  اإىل  ورجع  قام  مالب�صه,  وتو�صخت  ووقع 
وذهب لي�صلي, ويف املكان نف�صه تعرث ووقع وتو�صخت مالب�صه قام ورجع 
معه  ا  �صخ�صً لقي  البيت,  من  وخرج  وتو�صاأ  مالب�صه,  وغري  بيته,  اإىل 
اأنور لك  اأنا راأيتك وقعت مرتني وقلت  اأنت؟ قال:  م�صباح, �صاأله: من 
امل�صجد  باب  وعند  للم�صجد,  الطريق  له  ون��ور  امل�صجد,  اإىل  الطريق 
قال له: ادخل لن�صلي رف�س الدخول, وكرر طلبه, لكنه رف�س وب�صدة 
الدخول لل�صالة, �صاأله: ملاذا ل حتب اأن ت�صلي؟ قال له: اأنا ال�صيطان, 
ولكنك  بامل�صجد,  ت�صلي  ول  البيت  ترجع  لكي  الأوىل  املرة  اأوقعتك  اأنا 
املرة  اأوقعتك  وملا  البيت غفر اهلل لك ذنوبك,  اإىل  وملا رجعت  رجعت, 
الثانية ورجعت اإىل البيت غفر اهلل لأهل بيتك, ويف املرة الثالثة خفت 
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لي�س بحديث, وهي من  الدرجة:  قريتك«.  لأهل  فيغفر اهلل  اأوقعك  اأن 
ق�ص�س الوعاظ.

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   - عنه  اهلل  ر�صي   - هريرة  اأبي  »عن  • حديث: 
نادى  القيامة  يوم  كان  فاإذا  ال�صحى,  له  يقال  باًبا  اجلنة  اإن يف  قال: 
فادخلوه  بابكم  هذا  ال�صحى؟  �صالة  يدميون  كانوا  الذين  اأين  مناد: 

برحمة اهلل«. الدرجة: ل ي�صح. 
اأنه قال: يجيء الناكح يده يوم القيامة  »عن اأن�س عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ويده حبلى«. الدرجة: ل ي�صح. 
ي�صح. ل  الدرجة:  يده«.  ناكح  اهلل  »لعن  • حديث: 

النبي  عن   - عنه  اهلل  ر�صي   - مالك  بن  اأن�س  »عن  • حديث: 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: �صبعة ل ينظر اهلل عّز وجّل اإليهم يوم القيامة, ول يزكيهم, ول 
يجمعهم مع العاملني, يدخلون النار اأول الداخلني, اإل اأن يتوبوا, اإل اأن 
يتوبوا, اإل اأن يتوبوا ممن تاب اهلل عليه: الناكح يده, والفاعل, واملفعول 
جريانه  وامل��وؤذي  ي�صتغيثا,  حتى  اأبويه  وال�صارب  اخلمر,  ومدمن  به, 
عمرو  بن  عبداهلل  عن  رواي��ة  ويف  ج��اره«.  حليلة  والناكح  يلعنوه,  حتى 
ينظر  »�صبعة ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  العا�س - ر�صي اهلل عنهما - عن  بن 
اهلل - عز و جل - اإليهم يوم القيامة, ول يزكيهم, ويقول: ادخلوا النار 
مع الداخلني: الفاعل واملفعول به, والناكح يده, وناكح البهيمة, وناكح 
واملوؤذي  بحليلة جاره,  والزاين  وابنتها,  املراأة  وناكح  دبرها,  املراأة يف 

جلاره حتى يلعنه«. الدرجة: ل ي�صح. 
ملكان  اإليها  اهلل  اأر�صل  ال��ولدة  امل��راأة  اأرادت  »اإذا  حديث:   •
اإىل  زاغ  اإخراجه  اليمني  �صاحب  اأراد  فاإذا  �صمالها,  وعن  ميينها  عن 
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جهة ال�صمال, واإذا اأراد �صاحب ال�صمال اإخراجه زاغ اإىل جهة اليمني, 
فتتوجع املراأة فيقول امللكان: ربنا, عجزنا عن اإخراجه, فيتجلى اهلل 
– تعاىل - ويقول: عبدي من اأنا؟ فيقول املولود: اأنت اهلل الذي ل اإله 
اإل اأنت وي�صجد, فيخرج من �صجوده على راأ�صه«. الدرجة: لي�س بحديث.
اهلل  »لعن  لفظ:  اإليه« ويف  واملنظور  الناظر  »لعن اهلل  • حديث: 

الناظر اإىل عورة املوؤمن واملنظور اإليه«. الدرجة: مو�صوع.
يوميه  اآخر  كان  ومن  مغبون,  فهو  يوماه  ا�صتوى  »من  • حديث: 
ومن  النق�صان,  يف  فهو  الزيادة  على  يكن  مل  ومن  ملعون,  فهو  �صًرا 
يف  �صارع  اجلنة  اإىل  ا�صتاق  وم��ن  ل��ه,  خري  فاملوت  النق�صان  يف  ك��ان 
املوت  ترقب  ومن  ال�صهوات,  لهي عن  النار  اأ�صفق من  ومن  اخل��ريات, 
هانت عليه اللذات, ومن زهد يف الدنيا هانت عليه امل�صيبات »ويف لفظ: 
»من طلب الدنيا قعدت به, ومن زهد فيها مل يبال من اأكلها, الراغب 
اعتدل  تغني, من  ل  وكلها  يكفي,  فيها  ما  اأدنى  فيها عبد ملن ميلكها, 
يومه فيها فهو مغرور, ومن كان يومه خرًيا من غده فهو مغبون, ومن مل 
يتفقد النق�صان عن نف�صه فاإنه يف نق�صان, ومن كان يف نق�صان فاملوت 
خري له«. الدرجة: ل ي�صح, وهو موجود يف بع�س كتب ال�صيعة الراف�صة 

عن علي - ر�صي اهلل عنه - بلفظ مقارب.
غده  كان  ومن  مغبون,  فهو  بغده  يومه  ا�صتوى  »من  حديث:   •
اأتع�س من يومه فهو ملعون«. ويف لفظ: »من ا�صتوى يوماه فهو مغبون, 

ومن كان يومه �صًرا من اأم�صه فهو ملعون«. الدرجة: ل ي�صح.
ر�صول  قال   :- ر�صي اهلل عنه   - مالك  بن  اأن�س  »قال  • حديث: 
اآدم,  ابن  يا  وتقول:  كلمات  ع�صر  يوم  كل  تنادي  الأر���س  اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
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وتعذب  ظهري  على  وتع�صي  بطني,  يف  وم�صريك  ظهري  على  ت�صعى 
على  وتاأكل احلرام  بطني,  وتبكي يف  على ظهري  وت�صحك  بطني,  يف 
ظهري وتاأكلك الديدان يف بطني, وتفرح على ظهري وحتزن يف بطني, 
وجتمع احلرام على ظهري وتذوب يف بطني, وتختال على ظهري وتذل 
يف بطني, ومت�صي م�صروًرا على ظهري وتقع حزيًنا يف بطني, ومت�صي يف 
النور على ظهري وتقعد يف الظلمات يف بطني, ومت�صي يف اجلماعة على 
ظهري وتقعد وحيًدا يف بطني«. الدرجة: لي�س له وجود يف كتب ال�صنة, 

وهو من و�صع الوعاظ.
قال:   - عنه  اهلل  ر�صي   - اخلدري  �صعيد  اأبي  »عن  • حديث: 
قال ر�صول اهلل ^: اإياكم وبكاء اليتيم, فاإنه ي�صري يف الليل والنا�س 
اليتيم؟ وعزتي وجاليل  اأبكى هذا  نيام, وينادي اجلبار: من ذا الذي 

من اأ�صكته واأر�صاه فحق علّي اأن اأر�صيه«. الدرجة: ل ي�صح.
قال  قال:   - عنهما  اهلل  ر�صي   - عبا�س  ابن  »عن  حديث:   •
ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ل تتمار�صوا فتمر�صوا, ول حتفروا قبوركم فتموتوا« ويف 

لفظ: »ل تتمار�صوا فتمر�صوا فتموتوا«. الدرجة: منكر. 
 - ال�صالم  عليه   - داود  على  دخلت  امراأة  اأن  »روي  • حديث: 
فقالت: يا نبي اهلل, ربك ظامل اأم عادل؟! فقال داود: ويحك يا امراأة, 
ام��راأة  اإين  قالت:  ق�صتك؟  ما  لها:  قال  ثم  يجور,  ل  ال��ذي  العدل  هو 
اأقوم عليهم من عمل يدي, فلما كان  اأرملة, عندي عيال وثالث بنات 
الأم�س �صددت غزيل يف خرقة حمراء, واأردت اأن اأذهب لل�صوق لأبيعه 
واأبلغ به اأطفايل, فاإذا اأنا بطائر قد انق�س علَيّ واأخذ اخلرقة والغزل 
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اأبلغ به اأطفايل. فبينما املراأة مع  وذهب, وبقيت حزينة ل اأملك �صيًئا 
داود - عليه ال�صالم - يف الكالم واإذا بالباب يطرق على داود, فاأذن 
بالدخول, واإذا بع�صرة من التجار كل واحد بيده مائة دينار قالوا: يا نبي 
اهلل, اأعطها مل�صتحقها. فقال داود: ما حملكم على دفع هذا املال؟ قالوا: 
الغرق,  على  واأ�صرفنا  الريح,  علينا  فهاجت  كنا يف مركب  اهلل  نبي  يا 
فاإذا بطائر قد األقى علينا خرقة حمراء وفيها غزل, ف�صّددنا به عيب 
اأن يت�صدق كل  املركب, فهانت علينا الريح, وان�صد العيب, ونذرنا هلل 
واحد منا مبائة دينار, فهذا املال بني يديك, فت�صدق به على من اأردت. 
فالتفت داود اإىل املراأة وقال: »رب يتجر لك يف الرب والبحر وجتعلينه 
الدرجة:  عيالك«.  على  اأنفقيها  لها:  وقال  دينار  مائة  واأعطاها  ظاملًا, 

ق�صة ل اأ�صل لها ولي�صت بحديث.
لي�س  الدرجة:  فرعون«.  ميجد  حتى  ال�صاعة  تقوم  »ل  • حديث: 

بحديث. 
• حديث: »ل تقوم ال�صاعة حتى يظهروا بزة فرعون«. الدرجة: 

لي�س بحديث.
ملسو هيلع هللا ىلص: جاءين جربيل زائًرا ومودًعا؛ فقلت له: يا  »قال  • حديث: 
جربيل, هل �صتنزل على الأر�س من بعدي؟ قال: نعم. قلت: ولكنك تاأتي 
حممد؛  يا  �صدقت  قال:  بعدي؟!  نبي  من  ولي�س  والر�صل,  الأنبياء  اإىل 
اإنني �صاأهبط باأمر خا�س من ربي, يف اآخر الزمان؛ كيما اأرفع اجلواهر 
اأرفع  قال:  الع�صر؟  اجلواهر  هذه  وما  ملسو هيلع هللا ىلص:  حممد  �صيدنا  قال  الع�صر, 
قلوب  املحبة من  اأرفع  لل�صاحلني,  اإل  يبارك  الأر���س, فال  الربكة من 
البعيدين عن ربهم؛ فيتظاهرون باحلب نفاًقا. اأرفع ال�صفقة من قلوب 
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الأقارب, فال يتعاطفون ول يتحابون, اأرفع العدل من الق�صاء واحلكام 
فال يقيمون للعدل ميزاًنا, اأرفع احلياء من الن�صاء فيجرين وراء الغنى 
فيت�صبهون  ال��رج��ال  من  النخوة  اأرف��ع  الطريق,  يف  ويتعرين  وال��زن��ا, 
فيخ�صون  العلماء  من  والزهد  ال��ورع  اأرف��ع  الأوب��اء,  ويحملون  بالن�صاء 
حكامهم وينافقونهم, اأرفع ال�صرب من الفقراء فال يتظاهرون ما ب�صر 
اهلل به ال�صابرين, اأرفع الإميان من قلوب املتعبدين حلبهم والختالط 
بالعامة, اأرفع القراآن من �صدور حفظته فال يرون فيه اإل كالًما ل معنى 

له«. الدرجة: ل وجود له يف كتب ال�صنة. 
منا  واخلارج  ن�صب  غري  من  فينا  الداخل  اهلل  »لعن  • حديث: 

من غري �صبب«. الدرجة: ل ي�صح.
الإميان,  اإىل  تدعو  والنظافة  نظافة,  فاإنه  »تخللوا  حديث:   •

والإميان مع �صاحبه يف اجلنة«. الدرجة: ل ي�صح. 
يوم  عمران  اآل  فيها  يذكر  التي  ال�صورة  ق��راأ  »من  حديث:   •
ل  الدرجة:  ال�صم�س«.  حتجب  حتى  ومالئكته  عليه  اهلل  �صلى  اجلمعة 

ي�صح. 
كان  واإن  فاأنزله,  ال�صماء  يف  رزقي  كان  اإن  »اللهم  حديث:   •
كان  واإن  فقربه,  بعيًدا  رزق��ي  ك��ان  واإن  فاأخرجه,  الأر����س  يف  رزق��ي 
رزقي قريًبا فاأظهره, واإن كان رزقي قلياًل فزده, واإن كان رزقي كثرًيا 

فباركه«. الدرجة: لي�س بحديث.
باهلل  اأع���وذ  م���رات:  ث��الث  ي�صبح  ح��ني  ق��ال  »م��ن  • ح��دي��ث: 
اآخر  من  اآي��ات  ث��الث  ق��راأ  ثم  الرجيم  ال�صيطان  من  العليم  ال�صميع 
األف ملك ي�صلون عليه حتى مي�صي,  ل اهلل به �صبعني  �صورة احل�صر وكَّ
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بتلك  كان  قالها حني مي�صي  واإن  �صهيًدا  مات  اليوم  فى هذا  مات  واإن 
املنزلة«. الدرجة: �صعيف.

نف�صه«.  عن  الغيبة  ذب  اأو  جب  ام��راأً  اهلل  »رح��م  حديث:   •
الدرجة: ل اأ�صل له.

 • حديث: »اأخرج ابن النجار عن احل�صن بن اأحمد بن ال�صيدلين 
قال: اأخربتني اأمي اأنها كانت حاماًل قالت: ف�صاألت اهلل اأن يفرج عني 
فراأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلصيف املنام فقال يل: يا اأم حبيب, قويل: يا م�صهل ال�صديد, 
ويا ملني احلديد, ويا منجز الوعيد, ويا من هو كل يوم يف اأمر جديد, 
اأخرجني من حلق امل�صيق, اإىل اأو�صع الطريق, بك اأدفع ما ل اأطيق, ول 
حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم, قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من قراأ واأخرب 

النا�س بهذا الدعاء فرج اهلل همه« الدرجة: لي�س بحديث.
عربي,  والقراآن  عربي,  لأين  لثالث:  العرب  »اأحبوا  حديث:   •

وكالم اأهل اجلنة عربي«. الدرجة: ل ي�صح.
عن  ِذك��ري  �صغله  من   :- وج��ل  عز   - اهلل  »يقول  حديث:   •

م�صاألتي, اأعطيته اأف�صل ما اأعطي ال�صائلني«. الدرجة: ل ي�صح.
على  حرام  والآخرة  الآخرة,  اأهل  على  حرام  »الدنيا  • حديث: 

اأهل الدنيا, والدنيا والآخرة حرام على اأهل اهلل«. الدرجة: مو�صوع.
لي�س  الدرجة:  مكرهم«.  اأم��ن  قوم  لغة  تعلم  »من  حديث:   •

بحديث, ول اأ�صل له. 
م�صجد  اإىل  راهبهم  مع  الن�صارى  من  نفر  »ج��اء  حديث:   •
النبي ملسو هيلع هللا ىلصيف املدينة, وكانوا يحملون معهم قطًعا من الذهب والنفائ�س, 
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فاجته الراهب اإىل جماعة كان اأبو بكر - ر�صي اهلل عنه - بينهم وقال: 
اأيكم خليفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأمني دينه؟ فاأ�صار احل�صور اإىل اأبي بكر, فالتفت 
اأبو بكر: ا�صمي )عتيق(,  اأبي بكر وقال ما ا�صمك؟ فقال  اإىل  الراهب 
فقال الراهب: وما ا�صمك الآخر؟ فقال اأبو بكر: ا�صمي الآخر �صديق. 
فقال الراهب: وهل لك ا�صم اآخر؟ فقال اأبو بكر: كال, فقال الراهب: 
ماذا  بكر:  اأبو  فقال  اآخر.  �صخ�س  فهنالك  اأنت  اأق�صدك  مل  اإين  اإذن 
ونحمل  ال��روم  من  اجلماعة  هذه  مع  جئت  لقد  الراهب:  فقال  تعني؟ 
معنا الأموال والذهب والف�صة, وهدفنا اأن ن�صاأل خليفة امل�صلمني بع�س 
الأ�صئلة, فاإن اأجاب عليها جواًبا �صحيًحا فاإننا �صنعتنق الإ�صالم, ونطيع 
الأوامر, ون�صلم له ما اأتينا به من الأموال لتوزع بني امل�صلمني, واإن مل 
ي�صتطع اخلليفة اأن يجيب على اأ�صئلتنا فاإننا �صرنجع اإىل بلدنا. فقال اأبو 
بكر - ر�صي اهلل عنه -: �صل! فقال الراهب: يجب اأن تعطيني احلرية 
الراهب:  فقال  فا�صاأل.  ذلك  لك  بكر:  اأب��و  فقال  التكلم.  يف  والأم��ان 
اأخربين ما هو ال�صيء الذي لي�س هلل, ولي�س عند اهلل, ول يعلمه اهلل؟ 
طويل:  مكٍث  بعد  لأ�صحابه  وق��ال   - عنه  اهلل  ر�صي   - بكر  اأب��و  فتحرّي 
عليَّ بعمر. فاأخربوا عمر - ر�صي اهلل عنه - فح�صر املجل�س, فالتفت 
اأ�صئلته ولكنه عجز عن الإجابة, ثم اأخربوا  اإليه الراهب, وطرح عليه 
ولكنه  الراهب  ف�صاأله  امل�صجد,  اإىل  فجاء   - عنه  اهلل  ر�صي   - عثمان 
اإن اهلل يعلم  ا, واأخذ النا�س يتمتعون ويقولون:  اأي�صً اأخفق عن الإجابة 
اإّن  كل �صيء, وله كل �صيء, فما هذه الأ�صئلة الغريبة؟! فقال الراهب: 
هوؤلء ال�صيوخ رجال كبار ولكنهم ولالأ�صف اغرتوا باأنف�صهم, وعزم على 
الإم��ام - علي ر�صي اهلل عنه -  اإىل  �صلمان  اإىل وطنه. فهرع  الرجوع 
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واأخربه بالأمر, وتو�صل اإليه اأن ُي�صرع ليحل هذه امل�صاألة املهمة, فذهب 
الإمام -علي ر�صي اهلل عنه - مع ولديه احل�صن واحل�صني اإىل امل�صجد, 
لهم.  احرتاًما  مكانهم  من  وقاموا  وكربوا,  بقدومهم,  امل�صلمون  ففرح 
فقال اأبو بكر - ر�صي اهلل عنه -للراهب: لقد ح�صر من كنت تطلب, 
ف�صل ما �صئت اأن ت�صاأل. فالتفت الراهب اإىل الإمام علي - ر�صي اهلل 
عنه - وقال: ما ا�صمك؟ فقال الإمام علي - ر�صي اهلل عنه -: ا�صمي 
عند اليهود )األيا(, وعند امل�صيح )اإيليا(, وعند اأبي )علي(, وعند اأمي 
الإمام  قال  ملسو هيلع هللا ىلص؟  النبي  مع  ن�صبتك  هي  وما  الراهب:  فقال  )حيدرة(. 
فقال  �صهره.  واأن��ا  عمي,  واب��ن  اأخ��ي,  اإن��ه   :- عنه  اهلل  ر�صي   - علي 
ما هو  فاأخربين  و�صالتي.  اأنت مق�صودي  اأنك  بعي�صى  ق�صًما  الراهب: 
ال�صيء الذي لي�س هلل, ولي�س عند اهلل, ول يعلمه اهلل؟ فقال الإمام علي 
- ر�صي اهلل عنه -: ما لي�س هلل فاإن اهلل تعاىل اأحد, لي�س له �صاحبة 
ول ولد, واأما قولك: ول من عند اهلل, فلي�س من اهلل ظلم لأحد, واأما 
�صمع  فلما  امللك.  يف  �صريًكا  له  يعلم  ل  اهلل  فاإن  اهلل,  يعلمه  ل  قولك: 
الراهب هذا اجلواب اأرخى حزامه وو�صعه على الأر�س, ثم �صم الإمام 
علي - ر�صي اهلل عنه - اإىل �صدره, وقّبله بني عينيه وقال: اأ�صهد اأن ل 
اإله اإل اهلل, واأن حممد ر�صول اهلل, واأ�صهد اأنك و�صيه, وخليفته, واأمني 
هذه الأمة, ومعدن احلكمة, وا�صمك يف التوراة: )اإليا(, ويف الإنيل: 
)اإيليا(, ويف القراآن: )علي(, ويف كتب الأولني: )حيدرة(, لقد وجدتك 
و�صًيا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص حًقا, واإنك لأحق النا�س باجللو�س يف هذا املجل�س, فما 
هي ق�صتك مع هوؤلء القوم؟ فاأجاب الإمام علي ر�صي اهلل عنه بكالم 
الإمام علي - ر�صي  اإىل  اأمواله  وقّدم جميع  الراهب  نه�س  ثم  وجيز, 
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اهلل عنه -. فاأخذ الإمام علي - ر�صي اهلل عنه - الأموال منه, وق�صمها 
على فقراء املدينة وهو جال�ٌس يف ذلك املجل�س. ورجع الراهب ومرافقوه 
اإىل وطنهم بعد اأن اعتنقوا الإ�صالم«. الدرجة: باطل ومو�صوع, وهو من 

اأكاذيب ال�صيعة الراف�صة.
• حديث: »�ُصئل ر�صول ملسو هيلع هللا ىلص عن الوادي املقد�س: مِلَ �صمي املقد�س؟ 
فقال: لأنه قد�صت فيه الأرواح, وا�صطفيت فيه املالئكة, وكلم اهلل - عز 

وجل - فيه مو�صى تكليًما... «. الدرجة: مل نده اإل يف كتب ال�صيعة. 
وروي  لي�س بحديث,  الدرجة:  املوؤمن«.  ريحانة  »املوت  • حديث: 

عن احل�صني بن علي - ر�صي اهلل عنهما -.
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الريا�شة للجميع

من  العديد  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  مهم  دور  اليومية  حياتنا  يف  للريا�شة 
الأمرا�ض، وكذلك منع التعر�ض للكثري من الإ�شابات - باإذن اهلل.

اإل اأننا - ولاأ�شف - اأهملنا الريا�شة يف حياتنا اليومية، فلي�ض هناك 
اأي ن�شاط ريا�شي يقوم به الفرد، وي�شتمر عليه ب�شكل يومي، اأو �شبه اأ�شبوعي 

- اإل ما ندر- .
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بل العجيب، اأننا نرى تزايد الأمرا�ض يف جمتمعنا العربي والإ�شامي، 
�شواًء الأمرا�ض املزمنة مثل ال�شكري وال�شغط، اأم غريهما من الأمرا�ض.

وكل هذه الأمرا�ض ما كانت لتكون لول ق�شاء اهلل وقدره.. ثم اإهمالنا 
يف الهتمام بالريا�شة من متارين وغريها.

لذا.. كان ل بد من امل�شاهمة من خال هذا املرجع بعمل فقرة خا�شة 
اإىل  يتبادر  حتى  للجميع(  )الريا�شة  ال�شهري  بالعنوان  اأ�شميناها  للريا�شة 
ال�شغري  للجميع،  ملك  هي  الريا�شة  اأن  والطالب،  وامل�شتمع  القارئ  ذه��ن 
والكبري، وال�شحيح واملري�ض.. اجلميع له حق مبمار�شة الريا�شة، ولنف�شه 

ا حق بذلك. اأي�شً
حق  الريا�شة  ب��اأن  امل��دار���ض  يف  طابنا  اإىل  ر�شالة  نو�شل  اأن  فرنيد 
اأ�شد احلر�ض، وال�شتمرار عليها  للج�شم، والعقل ل بد من احلر�ض عليها 

قدر الإمكان، وترك الك�شل واخلمول؛ لأنهما عدوان لدودان للريا�شة.
املدر�شة  يف  الريا�شية  التمارين  اأداء  اأهمية  على  التنبيه  ا  اأي�شً ون��ود 
اإىل  يحتاج  اجل�شم  لأن  الآخ��ر؛  دون  باأحدهما  الكتفاء  وع��دم  مًعا،  واملنزل 

عناية، �شواًء يف املدر�شة اأم املنزل.
وها نحن نرككم الآن مع هذه الفقرة املهمة، والتي نود من معلمي 

الريا�شة يف املدار�ض الركيز عليها، والتفاعل معها.
للطاب،  وتقدميها  عنها  ال��درا���ش��ات  من  ي�شتجد  ما  اإ�شافة  ا  واأي�شً
وكذلك ت�شجيع ما يطرح عرب الإذاعة يف ما يخ�ض الريا�شة، وباهلل التوفيق.
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الريا�شة .. وارتفاع �شغط الدم

اأيدت درا�صة طبية حديثة القول باأن ممار�صة الريا�صة بانتظام 
تقي من ارتفاع �صغط الدم. فقد اأكد الباحثون من جامعة اإلينوي, اأن 
التمارين املعتدلة الب�صيطة, كامل�صي لن�صف �صاعة يومًيا, ت�صاعد على 

خف�س �صغط الدم اإىل حدوده الطبيعية.
ومن املعروف اأن اأكرث من )60( مليون �صخ�س يف اأمريكا يعانون 
 "90/140" م�صتوى  الدم عندهم  )يتجاوز �صغط  الدم  ارتفاع �صغط 

ملم زئبقي(.
وقد قام الباحثون يف الدرا�صة التي ا�صتمرت )6( اأ�صهر مبتابعة 
ملدة  يومًيا  بامل�صي  وقاموا  الدم,  بارتفاع �صغط  ا م�صاًبا  مري�صً  )40(

)30( دقيقة اأي)2.5( كم.
وكانت درا�صة �صابقة قد اأظهرت اأن امل�صي م�صافة )3( كم يومًيا 
قد اأدى اإىل انخفا�س يف �صغط الدم بنحو )11( ملم زئبقي بعد مرور 

�صتة اأ�صهر على ممار�صة ذلك الن�صاط بانتظام.
ويجمع الأطباء على الن�صح بالإكثار من امل�صي, وا�صتخدام الدرج 
اأن ترك �صغط الدم  بدل امل�صاعد, والإق��الل من امللح, حمذرين من 
مرتفًعا دون عالج ميكن اأن يوؤدي اإىل اختاللت وخيمة, كاإ�صابة القلب 
مبر�س �صرايني القلب, اأو حدوث ق�صور يف الكلى اأو �صعف يف الب�صر.
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الريا�شة .. عالج لالكتئاب

الريا�صي,  للطب  الربيطانية  املجلة  ن�صرتها  حديثة  درا�صة  يف 
جهاز  على  الريا�صة  ممار�صة  اأن  برلني  جامعة  من  الباحثون  اأظهر 
ال�صعور  من  يخفف  اأن  يومًيا ميكن  دقيقة  ملدة )30(  القدمني  يحرك 

بالكتئاب ب�صورة اأ�صرع من العقاقري.
ا كانوا م�صابني بالكتئاب  وقد اأجريت الدرا�صة على )12( �صخ�صً
البدنية  الريا�صة  بدء  اأيام من  وبعد ع�صرة  اأ�صهر,  ت�صعة  ملدة  ال�صديد 

انخف�س م�صتوى الكتئاب لدى هوؤلء املر�صى بنحو )%25(.
وقد اأكدت الدرا�صات الأخرى اأن القيام بالريا�صة البدنية يحفز 
اإفراز مواد كيميائية خا�صة تدعى )اأندورفني(, والتي جتعل  املخ على 

املرء ي�صعر براحة نف�صية اأكرب.
من  �صغرية  عينة  على  كانت  درا�صتهم  اأن  الباحثون  واع��رتف 
املر�صى, لكن النتائج كانت م�صجعة, وحثوا على اإجراء درا�صات اأكرب 

تركز على دور الريا�صة البدنية يف عالج امل�صابني بالكتئاب.

ريا�شة ب�شيطة جتنبك اآالم الظهر

كل  يف  ال��ن��ا���س  م��ن  امل��الي��ني  تقلق  م�صكلة  ال��ظ��ه��ر  اآلم  تعترب 
املجتمعات, ويعزي ذلك اإىل فرتات اجللو�س الطويلة يف العمل اأو البيت 

اأو على مقاعد املدر�صة.
ويزيد الطني بلة الك�صل وقلة احلركة, والبدانة, وال�صفر اليومي 
الطويل من البيت اإىل العمل. هذا اإ�صافة اإىل اأن الكثري من النا�س ل 
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ميار�س ريا�صة بدنية تذكر للعناية بظهورهم.
والو�صادة  اجليد  الفرا�س  اأهمية  على  ي�صدد  من  اخل��رباء  ومن 
ال�صحية, يف حني ي�صدد اآخرون على اأهمية متارين اللياقة اأو التدليك, 

وغري ذلك.
واحلقيقة اأن حل م�صكلة اآلم الظهر, لي�صت اأمًرا �صعًبا اأو جمهًدا 

كما قد يظن بع�س النا�س.
ويوؤكد الباحثون اأن عدم وجود تدفق دموي منتظم للعمود الفقري 
اإىل  يحتاج  الفقري  العمود  فاإن  ولهذا  الظهر؛  اآلم  اإح��داث  يف  ي�صهم 
حتريكه للمحافظة عليه ن�صيًطا وحيوًيا. فاحلركة تبعث احلياة فيه من 

خالل دفع ال�صوائل والأوك�صجني اإىل تلك املفا�صل.
وين�صح اخلرباء بالتعود على ممار�صة بع�س التمارين الب�صيطة 
للظهر, وهي يف احلقيقة ل ت�صتغرق وقًتا طوياًل ول تكلف اأية م�صاريف.

امل�شي وحت�شني عمل القلب

يفيد امل�صي يف حت�صني اأداء القلب واملحافظة على �صحته وخف�س 
الكول�صرتول وخف�س �صغط الدم وحت�صني التمثيل الغذائي وال�صتفادة 
من العنا�صر الغذائية؛ اإذ ت�صري الدرا�صات اإىل اأن معدل التمثيل الغذائي 
يكون بطيًئا لدى الإن�صان البدين الذي ل ميار�س احلركة, بينما التمثيل 
ويقوي  الريا�صة,  اأو  احلركة  ميار�س  من  لدى  �صريًعا  يكون  الغذائي 
العظام ويحافظ على �صحة املفا�صل ويقوي الع�صالت ويخفف من حدة 
اإفراز هرمون  الريا�صة ب�صكل عام ت�صاعد على  اإن  اإذ  النف�صي؛  التوتر 
وريا�صة  وال�صعادة.  بالراحة  ال�صعور  الإن�صان  مينح  الذي  الأندروفني 
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وال�صطرابات  بالقلق  وال�صعور  التوتر  حدة  من  تخفف  بذلك  امل�صي 
الناجمة عن �صغوط احلياة اليومية التي ل تنتهي. وعن طريق مزاولة 
على  الإن�صان  يح�صل  امل�صي  ريا�صة  ذلك  يف  مبا  الريا�صية,  الأن�صطة 
وال�صرور  بال�صعادة  ي�صعر  حيث  الإيجابية,  الناحية  من  الذات  مفهوم 

والنظرة املتفائلة عن �صخ�صيته وذاته.
الأمر الذي يجب الإميان به والقتناع التام بجدواه �صرورة امل�صي 
 - وتعاىل  �صبحانه   - اخلالق  اأن  �صك  ول  الأح��وال,  اأي��ة حال من  على 
الإن�صان  توازن  �صيحفظ  اأنه  علم  اإن�صان  كل  يف  �صمة  امل�صي  جعل  حني 
يكت�صب  امل�صي  فبمجرد  الريا�صة  اأن��واع  لأب�صط  لياقته  على  ويحافظ 
الأمرا�س  من  الكثري  على  ويق�صي  البدنية  اللياقة  من  الكثري  الإن�صان 
اأن تعرتيه لكرثة جلو�صه وقلة حركته, وامل�صي هو الريا�صة  التي ميكن 
اإىل  وي��وؤدي  اجل�صد  فيجهد  بالعنيف  هو  فال  الريا�صات,  بني  الو�صط 
ت�صخم الع�صالت, كما نراه عند الذين ميار�صون األعاب القوى, ول هو 
�صيِّئ لدرجة و�صول الإن�صان معه اإىل الرتهل؛ لذا كان امل�صي هو احلل 

الو�صط ملقاومة ما ينتج جراء تركه.

امل�شي واللياقة البدنية

اإن امل�صي من اأقل التمارين الريا�صية �صرًرا على املفا�صل, والأقل 
يف احتمالت الإ�صابة خالل التمارين. 

امل�صي من التمارين التي يحرق فيها الأك�صجني )اأيروبك(, وهو 

www.alukah.net



817 فيافي الفقرات الثقافية

بالتايل يفيد القلب والرئتني ويح�ّصن من الدورة الدموية. 
النا�س  ت�صاعد  التي  الإج��ه��اد  املتو�صطة  الريا�صات  من  امل�صي 
الزائدة, ويقوي  لياقتهم ور�صاقتهم بحرق الطاقة  على املحافظة على 
الع�صالت واجلهاز الدوري ويح�ّصن من ا�صتخدام الأك�صجني والطاقة يف 
اجل�صم؛ ولذلك يقلل من املخاطر املرتبطة بال�صمنة وال�صكري و�صرطان 

الثدي و�صرطان القولون واأمرا�س القلب. 
يعترب امل�صي م�صابًها لتمارين حمل الأثقال؛ فامل�صي بقامة م�صتقيمة 
متزنة يقوي الع�صالت يف الأرجل والبطن والظهر, ويقوي العظام ويقلل 

من اإ�صابتها باله�صا�صة. 
والإجهاد  والقلق  النف�صية  ال�صغوط  التخل�س من  امل�صي يف  يفيد 
الع�صبي  اجلهاز  جت��اوب  ومن  النف�صي  الو�صع  من  ويح�ّصن  اليومي, 

)اليقظة( وهذا ناجت عن املركبات التي يفرزها اجل�صم خالل امل�صي. 
بالطبع  وه��ذا  ال��زائ��د,  ال��وزن  من  التخل�س  على  امل�صي  ي�صاعد 
فال�صخ�س  املبذول(.  اجلهد  )مقدار  و�صرعته  امل�صي  مدة  على  يعتمد 
و)250(  بني )200(  ما  يحرق  �صاعة  كم/  اأربعة  الذي مي�صي مبعدل 

�صعًرا حرارًيا يف ال�صاعة )20 اإىل 30 جراًما من الدهون(
واأكدت مقالة ن�صرت يف جملة )B.M.T( ال�صهرية, اأنه للوقاية 
من مر�س �صرايني القلب واجللطة القلبية يجب على الإن�صان اأن ميار�س 
نوًعا من اأنواع الريا�صة البدنية كامل�صي ال�صريع, اأو اجلري, اأو ال�صباحة 

ملدة )20-30( دقيقة مرتني اأو ثالث مرات يف الأ�صبوع على الأقل.



فيافي الفقرات الثقافية818

اأهمية الريا�شة والتمارين

� حترق املزيد من الوحدات احلرارية وت�صمح لك باملزيد من   1
الأكل.

اأم��را���س  وبع�س  القلب  مبر�س  الإ���ص��اب��ة  خماطر  تخف�س   �  2
ال�صرطان.

3 � تعطيك �صعوًرا جيًدا عن نف�صك, بحيث ت�صبح مدرًكا وواعًيا 
ملا اأكلته والكمية التي تاأكلها.

4 � تخف�س م�صتوى الإجهاد.
ن م�صتوى �صكر الدم. 5 � حُت�صِّ

ن قدرة الرئتني. 6 � حُت�صِّ
ن وظيفة القلب والأوعية الدموية. 7 � حُت�صِّ

8 � تزيد قوة الع�صالت.
9 � تخف�س م�صتوى الكول�صرتول.

10 � حتافظ على مرونة املفا�صل وقوة العظام.
والإ�صابات  ال�صقطات  التوازن اجل�صدي, مما مينع  ن  حُت�صِّ  �  11

الأخرى.
12 � متنع ح�صول الإم�صاك.

ن النوم. 13 � حُت�صِّ
14 � تخف�س من الكاآبة والإرهاق.

ن القدرة على التفكري والتذكر. 15 � حُت�صِّ
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ن املظهر وتعطيه وهًجا. 16 � حُت�صِّ
17 � جتدد ال�صباب وتعطي �صًنا بيولوجًيا اأ�صغر من ال�صن الزمني.
واإذا مل تكن كل هذه الأ�صباب كافية لك, فقد ظهر اأن الريا�صة 
ن النوعية الإجمالية للحياة, فعندما يكون �صعورك اجل�صدي جيًدا  حُت�صِّ

متيل اإىل �صنع تغيريات توؤدي اإىل �صعور نف�صي اأف�صل ب�صكل عام.

ملاذا الريا�شة اخلفيفة اأف�شل؟

الريا�صة  اأن ميار�س  الغذائية  املطلوب من �صاحب احلمية  اإن    
ال��دواء,  هذا  من  زائ��دة  جرعات  تناول  يجب  ول  دواء  لأنها  اخلفيفة؛ 
الريا�صة ل يجب  اأحببت ممار�صة  لو  الريا�صة. وحتى  الإفراط يف  اأي 
اأن متار�صها ب�صكل زائد, والأهم من كل ذلك اأن تبداأ تنفيذ برناجمك 
تتنامى قدرتك وقوة الحتمال عندك ببطء  بالتدريج؛ حتى  الريا�صي 

وبال�صرعة التي تنا�صبك.
منها,  ال�صعبة  خا�صة  الريا�صة,  من  الإكثار  اإىل  بالن�صبة  اأم��ا 
فال ن�صجع ذلك؛ وذلك اإذا مار�صت كثرًيا من الريا�صة وب�صرعة كبرية 
اإىل  الو�صول  وع��دم  بالإحباط  ت�صاب  اأو  جل�صدك,  الأذى  ت�صبب  قد 
اللياقة ب�صرعة فتتوقف عن التمرين باكًرا وكلًيا. ويظن معظم النا�س 
اأن التمارين املوؤملة هي التمارين املنا�صبة والنقي�س هو ال�صحيح, فال 
اإىل )130(  القلب عندك  نب�س  ي�صل معدل  اأن  اأكرث من  ُيطلب منك 
لها  عالقة  ل  التعرق  وزي��ادة  لعمرك,  وفًقا  اأق��ل  اأو  الدقيقة  يف  خفقة 
بانخفا�س الوزن, وكذلك ل يعني ح�صول الأمل والأوجاع اأنك من�صبط 
يف ممار�صة الريا�صة, واإذا مار�صت التمدد قلياًل قبل البدء بالريا�صة 
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فاإنك تخف�س خماطر الإ�صابة والأذى جل�صدك, والأهم من كل ذلك 
األ تتخلى عن الريا�صة فور �صعورك باأي اإحباط من عدم قدرتك على 

الحتمال, ومبادئ التمارين احلديثة هي: اآلم اأقل وعقالنية اأكرث.

خطوات يجب عملها قبل البدء يف الريا�شة

بع�س  تعاين  كنت  حال  يف  الطبيب  موافقة  على  حت�صل  اأن   �  1
الأمرا�س.

2 � اأن ترتدي املالب�س والأحذية املنا�صبة للريا�صة.
�س ما تفقده من ال�صوائل ب�صرب الكثري من املاء. 3 � اأن تعوِّ

الريا�صة,  قبل  ال�صتعدادية  التمارين  اأو  الإحماء  متار�س  اأن   �  4
واأف�صل ما يف الريا�صة هو التنوع والأ�صكال املتعددة للن�صاط الريا�صي 
والتي تكمل بع�صها البع�س, وكلما مار�صت املزيد من التمارين املتعددة 
زادت رغبتك يف الريا�صة. ولقد وجد اأن اللتزام بربنامج ريا�صي يكون 
الذين  الأ�صخا�س  عند  النوم, حتى  من  ال�صتيقاظ  فور مرحلة  اأف�صل 
وميكن  ال�صباح,  يف  كبري  بن�صاط  ي�صعرون  ول  ب�صعوبة  ي�صتيقظون 
ا�صتعمال �صاعة منبه لال�صتيقاظ باكًرا لهذا الغر�س, وممار�صة امل�صي 
ال�صريع اأو الهرولة, وبعدها ال�صتحمام باملاء وال�صتعداد للنهار التايل.
ال�صباح  غري  اأخرى  اأوق��ات  يف  ريا�صتهم  يبداأون  الذين  واأولئك 
فمن  التمرين,  عن  توقفهم  حتى  اأو  لحًقا,  تباطوؤهم  احتمال  يزيد 
النهار,  منت�صف  برنامج  يف  والريا�صة  التمرين  وقت  اإدخال  ال�صعب 
و�صيكون عندها من ال�صهل اختالق الأعذار للتخلف, وهذا ينطبق على 
يف  �صواء  النهار,  خالل  يتعبون  النا�س  اأن  خا�صة  امل�صائية,  الريا�صة 
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الثياب  ارتداء  بالرغبة يف  النهاية  ي�صعرون يف  ول  املنزل  اأم يف  العمل 
الريا�صية وممار�صة التمارين.

الربنامج الذاتي للريا�شة

اإن معظم الأ�صخا�س الذين يقولون: اإنهم يكرهون الريا�صة يكون 
قد ح�صل تعريفهم اإىل الريا�صة بطريقة خاطئة من قبل معلم ريا�صة 
درو�س  معظم  وكذلك  ال�صيحات.  باإطالق  يكتفي  وال��ذي  ك��فء,  غري 
الريا�صة التي نتلقاها باكًرا يف املدر�صة �صيئة من الناحية الرتبوية؛ لأنها 
الريا�صة.  قبل  التمدد  متارين  وممار�صة  املالئم  للتح�صري  تخ�صع  مل 
لذلك  ومر�صية؛  تكن ممتعة  الريا�صة مل  درو�س  اأن  ذلك  والأ�صواأ من 
للوقت  باأنها مبّددة  الريا�صة  امل�صبقة عن  اأفكارك  تن�صى كل  اأن  عليك 
ون�صاط �صعب ل فائدة منه. وما يجب عليك ت�صوره الآن هو تغري منط 

حياتك ب�صكل يعزز �صحتك اجليدة.
هناك الكثري من الكتب التي تتحدث عن اللياقة البدنية, وت�صف 
عليك  لذلك  يالئمك؛  مبا  الربنامج  تكييف  على  وت�صاعدك  متارينها 
الهواء  تدخل  التي  )التمارين  هوائية   - احلي  التمارين  اأح��د  اختيار 
والأوك�صجني اإىل ال�صدر كامل�صي والهرولة وال�صباحة(. والتي ت�صاهم يف 
رفع معدل نب�س قلبك وتو�صع رئتيك وتزيد من تعرقك. وامل�صي ال�صريع 
والهرولة وركوب الدراجات, وريا�صة كرة امل�صرب وكرة الطاولة.. كلها 
ل  اأنها  رغم  ال�صباحة,  وكذلك  – هوائية,  التمارين احلي  من  اأ�صكال 
هذه  يف  املاء  اإىل  ي�صتند  وزنك  لأن  ال��وزن؛  تخفي�س  يف  كثرًيا  ت�صاهم 

احلالة, بل هي منا�صبة للياقة البدن فح�صب.
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التمارين  اأحد  اختيار  التمارين ميكن  اإىل هذه  التنويع  ولإ�صافة 
غري احلي - هوائية مدة يومني يف الأ�صبوع. وهذا النوع من التمارين 
يرفع معدل نب�س القلب دون اأن يبقى م�صتوى الرتفاع فرتة طويلة, مثل 
ريا�صة الرك�س ال�صريع التي تعد �صكاًل من اأ�صكال الريا�صة غري احلي 
ريا�صة  يف  يح�صل  كما  احلرارية  الوحدات  حترق  ل  والتي  هوائية,   -
الهرولة, على الرغم من اأنها مفيدة من ناحية القلب والأوعية الدموية. 
وتعد متارين رفع الأثقال �صكاًل اآخر من الريا�صة غري احلي – هوائية, 
وميكن اإدخالها �صمن برنامج اللياقة البدنية على �صكل مكمل للتمارين 

الأخرى احلي - هوائية.

توجيهات عامة يف اللياقة البدنية

والتي  اإدخالها يف حياتك,  التي ميكنك  التوجيهات  بع�س  هناك 
تزيد من لياقتك البدنية:

1 � ل ت�صعد يف امل�صعد الكهربائي, بل ا�صتعمل ال�صالمل.
2 � جتنب قيادة ال�صيارة مل�صافات ق�صرية ميكنك عبورها م�صًيا.

ج�صدك  ك  وح��رِّ ُبعد  من  التلفزيون  توجيه  جهاز  ت�صتعمل  ل   �  3
بل متدد.  باجللو�س,  تكتِف  ول  ال�صوت  رفع  اأو  املحطة,  بتغيري  للقيام 
واإذا بداأت نظرتك اإىل الريا�صة تتجدد لن تراها نوًعا من العقاب, بل 
كدواء اإيجابي م�صبب لالإدمان على الريا�صة ليعطيك قوة اأكرث واإجهاًدا 
الريا�صة عندها ل  فاإن  اأقوى لاللتزام باحلمية )رجيم(,  اأقل ودافًعا 

ا. مة ومفيدة جدًّ ميكن اأن تكون موؤملة بل قيِّ
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 اأهمية ممار�شة الريا�شة يف مرحلة الطفولة

الطفولة  �صن  يف  خا�صة  اأهمية  الريا�صية  التمارين  ملمار�صة 
الريا�صة  اإىل  يحتاج  فهو  م�صتمر,  منو  يف  اجل�صم  اإن  حيث  وال�صباب, 
للتاأكد من اأن الع�صالت والعظام والقلب والرئتني وكل الأع�صاء احليوية 
ال�صخ�صية  بناء  اإىل  بالإ�صافة  و�صليم,  طبيعي  ب�صكل  تنمو  الأخ��رى 
الألعاب احلركية  اأن  اإىل  الدرا�صات  العديد من  اأ�صارت  ال�صليمة, فقد 
والذهنية  البدنية  الناحية  من  وال�صباب  الأطفال  منو  تعزز  املنظمة 
ال��ذات  وتقدير  بالنف�س  الثقة  من  وتزيد  �صحية,  ب�صورة  والنف�صية 

وال�صعور بالإناز.

فوائد ممار�شة التمارين الريا�شية يف مرحلة الطفولة

اإن املواظبة على الن�صاط البدين يحقق للطفل فوائد بدنية ونف�صية 
واجتماعية وروحية مهمة, منها:

1- اأن مزاولة الن�صاط البدين ميكن اأن ت�صاعد الأطفال وال�صباب 
على حتقيق التنا�صق, و�صالمة بناء العظام والع�صالت واملفا�صل.
2- ال�صيطرة على وزن اجل�صم والتخل�س من الوزن الزائد.

3- رفع كفاءة وظيفة القلب والرئتني.
من  وغ��ريه��ا  الريا�صية,  والأل��ع��اب  اجلماعي  اللعب  يهيئ   -4
الثقة  وبناء  ال��ذات,  عن  للتعبري  الفر�صة  لالأطفال  البدنية  الأن�صطة 

بالنف�س, والإح�صا�س بالإناز, والتفاعل مع املجتمع والندماج فيه.
 5- اأن ممار�صة الأن�صطة احلركية تزيد من قدرة الطالب على 
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اأ�صارت  فقد  العقلية,  القدرات  على  تاأثرياته  خالل  من  وذلك  التعلم, 
الدرا�صات اإىل اأن الطالب الذين ي�صاركون يف امل�صابقات الريا�صية بني 
كالتدخني  ال�صحية  غري  العادات  بع�س  ملمار�صة  عر�صة  اأقل  املدار�س 
)ا�صتكمال  الدرا�صة  يف  لال�صتمرار  فر�صة  واأكرث  املخدرات  تعاطي  اأو 

الدرا�صة( والتفوق الدرا�صي وبلوغ اأعلى امل�صتويات الأكادميية.

اأهمية الريا�شة املدر�شية

اإلزامية يومًيا  اأكدت درا�صة علمية اأهمية وجود ريا�صة مدر�صية 
وتنمية  الريا�صية  الأن�صطة  يف  امل�صاركة  على  املدار�س  طلبة  لتحفيز 
على  الدار�صة  و�صددت  بال�صحة.  املرتبطة  البدنية  اللياقة  عنا�صر 
اأهمية اإعادة �صياغة اأهداف وبرامج الرتبية البدنية مبا يتنا�صب وتنمية 
التغريات  ومتابعة  مراقبة  ب�صرورة  الدرا�صة  واأو�صت  العنا�صر.  هذه 
الدرا�صي, من  العام  املدار�س على مدار  الطلبة يف  والقيا�صات جلميع 
طيات  و�صمك  اجل�صم  كتلة  وموؤ�صرات  وال��وزن,  الطول  قيا�صات  حيث 
الريا�صة.  ملمار�صة  منا�صبة  تدريب  مراكز  توفري  جانب  اإىل  اجللد, 
وحذرت الدرا�صة من خطورة انخفا�س م�صتوى اللياقة البدنية املتعلقة 
القلب  باأمرا�س  الإ�صابة  نتيجة  املبكر  املوت  اإىل  يوؤدي  بال�صحة, مما 
الدم  �صغط  وارتفاع  وال�صمنة  التنف�صي,  واجلهاز  الدموية  والأوع��ي��ة 
حالت  بع�س  جانب  اإىل  النف�صية,  وال�صطرابات  العظام,  وه�صا�صة 

الكتئاب. 
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اأهمية الريا�شة يف حياتنا اليومية

اكت�صف املاليني من النا�س يف هذه الأيام فوائد احلركة؛ ففي كل 
النا�س  اأن  تبني  اأنواعها, حيث  ب�صتى  الريا�صة  مكان جتد من ميار�س 
اأكرث قدرة على الحتمال, ومقاومة  الن�صيطني ممتلئون باحلياة, فهم 
الكتئاب  التوتر,  القلق,  منها:  والتي  النف�صية,  اأو  ال�صحية  لالأمرا�س 
ا ميتلكون اأج�صاًما مم�صوقة, ونراهم على الرغم من  وغريها, وهم اأي�صً
تقدمهم يف ال�صن ل يزالون ميتلكون الطاقة الكبرية التي متكنهم من 
العمل وجماراة الظروف املحيطة بهم واحتمال اأكرب ال�صغوط العملية. 
ولقد اأظهرت الأبحاث الطبية اأخرًيا اأن ق�صًما من التوعك ال�صحي نتج 
الن�صاط  اأهمية  اإدراك  وبعد  البدين,  الن�صاط  يف  نق�س  من  مبا�صرة 
فاأ�صبح  بالتغري,  احلياة  منط  بداأ  بال�صحة,  العناية  واأهمية  البدين, 
عابرة؛  طفرة  لي�س  الأي��ام  هذه  ال�صائدة  والريا�صة  للحركة  احلما�س 
اإذ اأ�صبحنا نعرف الآن اأن املحافظة على الن�صاط الدائم لي�س "ل�صهر 
اأو �صنة" اإمنا ملدى احلياة هو احلل الأمثل لتجنب الأمرا�س واخلمول 

والك�صل.

الريا�شة وخماطبـة النفـ�س

ال�صا�صة  على  ويظهر  التلفاز  ي�صاهد  حينما  النا�س  من  العديد 
�صاب م�صدود اجل�صم وريا�صي, خفيف احلركة, قوي البنية, يتمنى اأن 

ا ينطبق على ال�صيدات. يح�صل على هذا القوام املثايل, وهذا اأي�صً
اإليه  و�صل  ما  اإىل  الو�صول  ي�صتطيع  الإن�صان  اإن  احلقيقة,  ويف 
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عليه  فقط  لذلك, عندها  الرغبة احلقيقية  لديه  كانت  اإذا  الآخ��رون, 
التفكري جيًدا, واإعداد اخلطة املنا�صبة, والبتعاد كل البعد عن الياأ�س 
والتهاون, واجلزم باإمكانية الو�صول, واأن يهب نف�صه لهذه الفكرة, مع 

القتناع بقدرته على حتقيق ما يريد, فاإن هذا هو املبداأ الأول. 
اأما اإذا ف�صل يف القتناع باإمكانية احل�صول على بنية قوية, و�صكك 

يف قدراته, فاإنه ف�صل قبل اأن يبداأ.
لذا, عليه اأن ي�صع طموحاته ن�صب عينيه, واأن ج�صمه مهما كانت 
حالته فاإنه ميكنه اأن يجعل منه منوذًجا رائًعا يف �صهور عدة قليلة, كاأن 
يقول لنف�صه مثاًل: ل يجب اأن اأبقى هكذا هزيل اجل�صم, ويجب اأن اأظهر 
بج�صمي  واإعجابهم  يل,  احرتامهم  اأنتزع  واأن��ا  واأق��راين  زمالئي  بني 
رغبة  لتتملكني  نف�صي؛  نحو  ال�صلبي  �صعوري  على  اأتغلب  واأن  واأناقتي, 
والثقة  ال�صجاعة  من  مزيًدا  مينحه  �صوف  وهذا  قوية.  وعزمية  اأكيدة 

بالنف�س.
وكل هذه العوامل النف�صية, اإ�صافة اإىل العزمية واملبادرة بالتمارين 

ال�صحية والتغذية والريا�صة, ت�صاعد على منو اجل�صم والع�صالت .
وعند و�صوله اإىل هذه املرحلة �صيبهره اأن املوا�صلة على الريا�صة, 
ب�صرته  اأك�صبت  ومنوهما  والع�صالت  اجل�صم  تغذية  على  �صاعدت  كما 
�صرايينه,  يف  يجري  الذي  الدم  �صفاء  على  و�صاعدت  ال��وردي,  اللون 
مع  اأميًنا  يكون  اأن  على  عدة  اأ�صهًرا  املا�صي  اإىل  بفكره  يرجع  وحينئذ 

نف�صه ويقارن حالته مبا كانت عليه من قبل.
ترى هل ندم على الأيام التي �صاعت من حياته دون اأن ي�صتفيد 

www.alukah.net



827 فيافي الفقرات الثقافية

منها؟ 
لي�س اإذا بادر بال�صتعداد للتغري, وبذل املجهود للح�صول على ما 
يريد؛ فزمن ال�صعف قد وىل وزمن اخلمول والتكا�صل ذهب, والآن اأهاًل 

بال�صحة والراحة والأمان.

وزن اأثقل .. تفكري اأبطاأ

لي�صت البدانة عبًئا على اجل�صد فح�صب, بل اإنها عبء على الدماغ 
تورنتو,  جامعة  يف  اأجريت  كندية  درا�صة  نتائج  اأكدته  ما  هذا  ا.  اأي�صً
في�صعف  ال��وزن,  بزيادة  �صلًبا  تتاأثر  الذهنية  ال��ق��درات  اأن  واأظ��ه��رت 
التفكري, ويبطوؤ الن�صاط الذهني, كما ي�صبح البدين اأقل حتماًل لالآلم.
وقد �صملت الدرا�صة اأكرث من )38( األف �صخ�س, ت ت�صنيفهم 

ح�صب الوزن واجلن�س والعادات واملوؤهالت. 
يدمر �صحة  اأن  الأكل ميكن  الإف��راط يف  اأن  الباحثون  وقد وجد 
ت�صر  كما  بالعقل  ت�صر  فالبدانة  احل��ي��اة؛  مظاهر  ك��ل  يف  الإن�����ص��ان 
حتب  ل  العامرة  ال�صهري"املعدة  باملثل  يذكرنا  ما  وه��ذا  بالأج�صام. 

التفكري", وباملثل الآخر "البطنة تذهب الفطنة".
ال�صكري,  الإ�صابة مبر�س  تزيد فر�س  البدانة  اأن  املعروف  ومن 
التنك�صي  املفا�صل  والتهاب  القلب,  واأم��را���س  ال��دم  �صغط  وارت��ف��اع 

وح�صيات املرارة وغريها.
التاريخ  يف  �صجل  وزن  اأع��ل��ى  اأن  تعلم  اأن  الطريف  م��ن  ول��ع��ل 
احلديث كان ل�صخ�س اأمريكي يدعى جون مينوك, فقد و�صل وزنه اإىل 
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)635كجم( يف عام )1978م(.
وخالل )16( �صهًرا ا�صتطاع اأن يخف�س وزنه اإىل )216كجم( � 

اأي اأنه فقد )419كجم( خالل هذه املدة.
وينبغي اأن نتذكر اأن هناك خطًرا يف احلميات )الريجيم( التي 
تنفذ على عجل؛ ففقدان الوزن على نحو �صريع ميكن اأن يوؤدي اإىل �صرر 

يف القلب ويف وظائف اجل�صم الأخرى.
ول تكون احلمية )الريجيم( املثلى بالقت�صار على تناول اأطعمة 
الأطعمة  بتناول  بل  �صابه,  وما  البي�س  ريجيم  اأو  املوز  كريجيم  خا�صة 

بن�صبة اأقل من املعتاد, وباتباع نظام غذائي متوازن.
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كلوا وا�صربوا وت�صدقوا والب�صوا من غري �صرف 

ول خميلة« رواه الإمام اأحمد.
ُيروى اأن اأمري املوؤمنني - عليه ال�صالم - قال لبنه احل�صن - عليه 
بلى,  قال:  الطب؟  عن  ت�صتغني  خ�صال  اأرب��ع  اأعلمك  »األ   :  - ال�صالم 
قال: ل جتل�س على الطعام اإل واأنت جائع, ول تقم عن الطعام اإل واأنت 
فاإذا  اخل��الء,  على  نف�صك  فاعر�س  منت  واإذا  امل�صغ,  وج��ّود  ت�صتهيه, 

ا�صتعملت هذا ا�صتغنيت عن الطب«.

الريا�شة .. يف امل�شاء

رمبا يكون امل�صاء اأف�صل وقت ملمار�صة الريا�صة البدنية. هذا ما 
اأكدته درا�صة طبية ُعر�صت يف الجتماع ال�صنوي الأخري جلمعية اأطباء 

الغدد ال�صماء الأمريكية.
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فقد قام الباحثون بدرا�صة )40( رجاًل �صليًما تراوحت اأعمارهم 
الأوىل  اإىل خم�س جمموعات. قامت  وق�ّصموا  وال���)30(,  ال���)20(  بني 
منهم بالتمرين على �صعود الدرج ملدة �صاعة واحدة يف ال�صباح, وقامت 
الثانية باإجراء ذلك بعد الظهر, والثالثة يف امل�صاء والرابعة يف الليل.. 

اأما املجموعة اخلام�صة فلم تقم باإجراء اأي ن�صاط بدين. 
اجللوكوز  حملول  واإعطاوؤهم  للراحة  اخل�صوع  منهم  طلب  ثم 

)�صكر العنب(.
واأجرى الباحثون على هذه املجموعات درا�صة م�صتويات هرمونات 

النمو, واجللوكوز وهرمون الكورتيزول وغريها.
ولحظ الباحثون اأن اأف�صل وقت لإجراء الريا�صة كان عند اأوائل 
النوم.  القلق واحلرمان من  الليل فقد �صببت  الريا�صة يف  اأما  امل�صاء, 
وهذه بالطبع درا�صة �صغرية, وتظل الن�صيحة املثلى هي اإجراء الريا�صة 

البدنية يف الوقت الذي ينا�صب ال�صخ�س ذاته.
ول تنفي هذه الدرا�صة فائدة الريا�صة يف ال�صباح ملن كان وقت 
دوامه منا�صًبا لذلك؛ فمن املعروف اأن الدوام يف اأمريكا يبداأ يف كثري 

من املوؤ�ص�صات مبكًرا.

الريا�شة حتى يف الكرب

اأملانية  يف  امل�صنني  فثلث  ال�صباب,  على  حكًرا  الريا�صة  لي�صت 
ميار�صون الريا�صة, حتى اأ�صبح لعب كرة القدم )كورت ماير( وعمره 
)81( عاًما لعًبا م�صهوًرا ر�صح نف�صه للفوز بلقب اأف�صل حار�س مرمى 

للعام املا�صي.
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وثمة زيادة مطردة يف عدد كبار ال�صن الذين ميار�صون الريا�صة, 
فقد �صجل احتاد الريا�صة الأملاين زيادة ن�صبتها )8%( يف اأعداد كبار 
ال�صن يف الأندية الريا�صية. وت�صري الإح�صاءات اإىل اأن اأكرث من )2.5( 
مليون ع�صو يف الحتادات الريا�صية يف اأملانية تتجاوز اأعمارهم ال�)60( 
عاًما. ويعلن كثري من هوؤلء اأن الريا�صة ل حتافظ على لياقة اجل�صم 

فح�صب, بل جتعلهم �صعداء.
يف  الريا�صي  الطب  معهد  رئي�س  كيندرمان  الربوف�صور  ويوؤكد 
اأملانيا اأن القيام بن�صاط بدين منتظم ل مينع ال�صيخوخة, لكن يوؤجلها 
الريا�صة يف  ي�صتطيع ممار�صة  الإن�صان  اأن  يوؤكد  ب�صورة وا�صحة. كما 

�صن متقدمة, ب�صرورة اإجراء فح�س طبي اأوًل. 
به,  ي�صعر  ل  مبر�س  م�صاًبا  املرء  يكون  اأن  احتمال  اأن  ون�صيف 
ي�صكل خطورة يف حال ممار�صة  الدموية,  ال��دورة  اأو  القلب  خا�صة يف 

الريا�صة فجاأة ودون ت�صخي�س ذلك املر�س.
اإن  بل  بدنية فح�صب,  بفوائد  ال�صن  كبار  تعود على  ل  والريا�صة 
الفوائد النف�صية والجتماعية جتعلهم ي�صعرون بثقة اأكرب يف قدراتهم, 
مع  الريا�صة  ممار�صة  عند  الجتماعي  التوا�صل  فر�صة  لهم  وتتيح 

الآخرين.
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 معامل 
مــن الـعــالـم 

يعترب علم اجلغرافيا من العلوم التي اعتنت بها الع�شور الإ�شامية 
املا�شية، وما كان ذلك ليتم اإل ملعرفتهم التامة اأن هذا العلم من اأهم العلوم 

التي يجب اأن ل تهمل، كما هو حالها الآن يف الع�شر احلديث.
اأو رمب��ا  اأه��م��ل��ت،  اأو  ن�شيت  ت��ك��ون  ق��د  م��ع��ل��وم��ات  نعيد  اأن  اأج���ل   وم���ن 
لأول مرة ت�شمع، اأحببنا اأن ن�شيف لهذا الكتاب ال�شخم هذه الفقرة والتي 
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اأ�شميناها ب�)املو�شوعة اجلغرافية(..
وال��ت��ي ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��ع��ل��وم��ات م��ت��ف��رق��ة وم��ت��ن��وع��ة ع��ن موا�شيع 
ومعلومات عن الباد الإ�شامية، وما حتتويه من اأهمية جغرافية، وكذلك 
ذكرنا طرًفا من جغرافيا العامل باأكمله، وتكلمنا عن الأر�ض والكون، و�شيًئا 

من الغرائب والعجائب والأ�شئلة اجلغرافية.
والآن اأترككم مع الفقرة..
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اجلغرافيا

جيوغرافيا,  اليوناين  الأ�صل  من  م�صتقة  كلمة  هي  اجلغرافيا, 
وتعني و�صف الأر�س, هي اأحد العلوم الإن�صانية التي تدر�س الأر�س ل 
لذاته؛ واإمنا لأنها وطن لالإن�صان, وعالقتهما ببع�صهما البع�س من حيث 
والت�صاري�س  املوقع  درا�صة  تتناول  فهي  بالآخر.  منهما  كل  وتاأثر  تاأثري 
وتوزيع الإن�صان والنبات واحليوان على الياب�صة ويف اأعماق املياه. ومن 
هنا انق�صمت مو�صوعات اجلغرافيا على اجلغرافيا الطبيعية واجلغرافيا 
الب�صرية. فاجلغرافيا الطبيعية ت�صمل, اإ�صافة اإىل درا�صة اأ�صكال �صطح 
املحيطات  وعلم  احليوية  واجلغرافيا  املناخية,  اجلغرافيا  الأر����س: 
وجغرافية الرتبة, والبنية والرتكيب اجليولوجي لالأر�س. اأما اجلغرافيا 
بها,  املحيطة  بالبيئة  وعالقتها  الب�صرية  املجتمعات  فتدر�س  الب�صرية 
وتتناول احلقول املتخ�ص�صة يف اجلغرافيا الب�صرية كاًل من اجلغرافيا 
احل�صارية وجغرافية ال�صكان واجلغرافيا الجتماعية وجغرافية املدن 

واجلغرافيا القت�صادية واجلغرافية التاريخية واجلغرافيا ال�صيا�صية.
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االأردن

ال�صم ال�صائع: الأردن.
ال�صم الر�صمي: اململكة الأردنية الها�صمية.

الدين: م�صلمون )94%(, ون�صارى.
اللغة: العربية.

العا�صمة: عمان.
املدن الرئي�صة: الزرقاء, اإربد, ال�صلط, العقبة, املفرق, الرمثا.

العملة: الدينار الأردين.
ملحة عامة: الأردن دولة عربية اإ�صالمية تقع على ال�صفة ال�صرقية 
لنهر الأردن جنوب غرب اآ�صيا, حتدها �صوريا من ال�صمال, العراق من 
عنها  ويف�صلها  الغرب,  من  فل�صطني  اجلنوب,  من  ال�صعودية  ال�صرق, 
نهر الأردن. لها منفذ بحري طوله )26( كم على خليج العقبة املت�صل 
بالبحر الأحمر. يقع و�صطها عند تقاطع خط الطول )536( �صرًقا مع 

خط العر�س )531( �صماًل.
ميتد املنخف�س الأخدودي لوادي الأردن مل�صافة )370( كم ابتداًء 
من بحرية طربية �صماًل وانتهاًء بالبحر امليت جنوًبا يف غرب البالد, 
من  والتالل  اله�صاب  ومتتد  املروية.  الرئي�صة  الزراعة  منطقة  وتعد 
�صماله اإىل جنوبه, بينما متتد ه�صبة البادية ال�صحراوية اإىل ال�صرق 
من اله�صاب والتالل, وتعد هذه البادية المتداد اجلنوبي لبادية ال�صام 

والمتداد ال�صمايل لل�صحراء ال�صعودية.
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اأ�شرتاليا

ال�صم ال�صائع: اأ�صرتاليا
ال�صم الر�صمي: الكومنولث الأ�صرتايل

الدين: ن�صارى, م�صلمون, بوذيون, يهود, هندو�س.
اللغة: الإنليزية.
العا�صمة: كانبريا.

املدن الرئي�صة: �صيدين, ملبورن, برزبني, بريث, اأديليد.
العملة: الدولر الأ�صرتايل.

)تريا  لتينيتني:  كلمتني  من  اأتى  وال�صم  اأ�صرتاليا,  عامة:  ملحة 
الن�صف  يف  تقع  دولة  اجلنوبية",  "الأر�س  ومعناهما:  ا�صرتال�س(   -
اجلنوبي من الكرة الأر�صية, وهي الدولة الوحيدة يف العامل التي ت�صغل 
وحدها قارة بكاملها, فهي اأ�صغر القارات, تطل على املحيط الهادئ من 
ال�صرق, كما تطل على املحيط الهندي من الغرب, تبعد نحو )3000( 
كم عن جنوب �صرق اآ�صيا. و�صطها يقع عند تقاطع خط الطول )5135( 
�صرًقا مع خط العر�س )525( جنوًبا. تتبعها جزر عدة تقع بالقرب من 
�صواحلها, اأكربها جزيرة ت�صمانيا التي تبعد نحو )209( كم عن جنوبها 
والهادي:  الهندي  املحيطني  يف  اجلزر  من  عدد  يتبعها  كما  ال�صرقي. 
اأ�صكور  ج��زر  ال��ه��ادئ(.  املحيط  )يف  ك��ورال  ج��زر  نورفولك,  جزيرة 
وكارتري, جزيرة كري�صما�س, جزر كوكو�س, جزر هريد وماكدونالد )يف 

املحيط الهندي(.
ت�صكل الأرا�صي ال�صهلية نحو )90%( من م�صاحة البالد ومعظمها 

�صحراوي, وتغطي الباقي املرتفعات ال�صرقية واله�صبة الغربية.
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اأفغان�شتان

ال�صم ال�صائع: اأفغان�صتان.
ال�صم الر�صمي: جمهورية اأفغان�صتان الإ�صالمية.

الدين: م�صلمون.
العا�صمة: كابول.

املدن الرئي�صة: قندهار, هريات, مزار �صريف, جالل اأباد, فايز 
اأباد.

العملة: اأفغاين.
والثلوج  الأمطار  و�صطي  �صيًفا.  وحار  �صتاء  بارد  ق��اري,  املناخ: 

ال�صنوية )351( ملم.
جمموعة  والأفغان  الأفغان,  بالد  وتعني  اأفغان�صتان,  عامة:  ملحة 
يعقوب  اهلل  نبي  اأحفاد  اأحد  هو  واأفغان  قدمًيا,  املنطقة  �صكنت  قبائل 
الأربعون  واأبناوؤه  هو  م�صر  وطنه  اأفغان  هجر  وقد   ,- ال�صالم  عليه   -
يف  اأخ��رًيا  وا�صتقر  الإ�صرائيليني,  يعقوب  ب��اآل  النكبات  حلت  عندما 
الأر�س التي عرفت با�صمه عرب القرون. دولة اإ�صالمية �صبه �صحراوية 
تقع بني �صبة القارة الهندية واآ�صيا الو�صطى وال�صرق الأو�صط, حتدها 
طاج�صتان واأوزبك�صتان وتركمان�صتان من ال�صمال, ال�صني من ال�صمال 
اإيران من الغرب. ل �صواحل  ال�صرقي, باك�صتان من ال�صرق واجلنوب, 
لها. و�صطها يقع عند تقاطع خط الطول )565( �صرًقا مع خط العر�س 

)534( �صماًل.
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األبانيا

ال�صم ال�صائع: األبانيا.
ال�صم الر�صمي: جمهورية األبانيا.

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

اللغة: الألبانية.
العا�صمة: تريانا.

املدن الرئي�صة: دورو�س, اإلبا�صان, �صكودر, فلور.
العملة: ليك.

ملحة عامة: األبانيا, اأو �صكيبرييا بلغة اأهلها وتعني: اأبناء الن�صور, 
دولة اإ�صالمية تقع جنوب �صرق اأوروبا, حتدها يوغ�صالفيا من ال�صمال, 
مقدونيا واليونان من ال�صرق, البحر الأدرياتيكي من الغرب, و�صطها يقع 

عند تقاطع خط الطول )520( �صرًقا مع خط العر�س )541( �صماًل.
فيها  جبل  اأعلى  هو  كورابيت  جبل  جبلي,  األبانيا  اأرا�صي  معظم 
ويقع يف �صمالها ال�صرقي )2751(, ميتد ال�صهل ال�صاحلي الألباين على 
م�صاحة  من   )%30( نحو  الغابات  تغطي  الأدرياتيكي.  البحر  امتداد 

األبانيا.
ا�صم  املنطقة  على  اأطلق  قد  بطليمو�س  الإغريقي  اجلغرايف  كان 
األبانوي التي تعني اجلبل, وكانت ت�صكن يف ال�صمال الأو�صط من البالد 
األبانيا الذي  اأتى ا�صم  األبانوي, ومن هذا ال�صم  – قبيلة  – وما زالت 

حملته منذ نهاية القرن الرابع ع�صر امليالدي.
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اأملانيا

ال�صم ال�صائع: اأملانيا.
ال�صم الر�صمي:  جمهورية اأملانيا الحتادية.

الدين: ن�صارى )رومان كاثوليك, بروت�صتانت(, م�صلمون, يهود.
اللغة: الأملانية.

العا�صمة: برلني.
العملة: املارك, اليورو اعتباًرا من )1/1/ 2002م(.

الأدوي��ة,  كيميائية,  �صناعات  ال�صيارات,  ال�صناعية:  املنتجات 
�صناعات غذائية, الآلت, املعدات الكهربائية, احلديد ال�صلب, طاقة 

نووية.
احلديد,  البوتا�س,  الزئبق,  احلجري,  الفحم  املعدنية:  ال��رثوة 

التوتياء, الر�صا�س, النحا�س, امللح, النفط, اللينيت.
حتدها  اأوروب����ا,  �صمال  و�صط  يف  تقع  دول��ة  اأملانيا  ع��ام��ة:  ملحة 
النم�صا  ال�صرق,  من  والنم�صا  وت�صيكيا  بولندا  ال�صمال,  من  الدمنارك 
من  وهولندا  وبلجيكا  ولوك�صمبورج  فرن�صا  اجلنوب,  من  و�صوي�صرا 
الغرب, لها �صاحالن يف �صمالها: اأحدها يطل على  بحر ال�صمال, والآخر 

يطل على بحر البلطيق.
يقع  و�صطها  ولية.   )16( من  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  تتاألف 

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

ال�صم ال�صائع: الإمارات.
ال�صم الر�صمي:  دولة الإمارات العربية املتحدة.

ال�صكان: )000,290,3( )2001(.
اللغة: العربية, والإنليزية م�صتعملة على نطاق وا�صع.

العا�صمة: اأبو ظبي.
املدن الرئي�صة: دبي, ال�صارقة, راأ�س اخليمة, عجمان, الفجرية, 

اأم القيوين, العني.
الرثوة املعدنية: البرتول, الغاز الطبيعي.

ملحة عامة: الإمارات دولة عربية اإ�صالمية تقع جنوب غرب اآ�صيا, 
من  عمان  و�صلطنة  عمان  خليج  ال�صمال,  من  العربي  اخلليج  يحدها 
ال�صرق, عمان وال�صعودية من اجلنوب, قطر وال�صعودية من الغرب. مير 
يف و�صطها تقاطع خط الطول 554 �صرًقا مع خط العر�س )523.30( 
�صمال. يتبعها نحو )400( جزيرة متناثرة على امتداد �صاحلها املطل 
العا�صمة,  التي تقع فيها  اأبو ظبي  اأهمها جزيرة  العربي,  على اخلليج 
غابات  ت�صم  خ�صراء  واحة  اإىل  حتولت  التي  يا�س  بني  �صري  وجزيرة 
واأ�صجار الفاكهة, اإ�صافة اإىل كونها حممية طبيعية للحيوانات النادرة 
يجري  التي  ال�صعديات  وج��زي��رة  النفطية,  دا���س  وج��زي��رة  والطيور, 
حتويلها اإىل مركز مايل عاملي, وجزر اأبو مو�صى وطنب الكربى وطنب 

ال�صغرى.
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اأمريكا

ال�صم ال�صائع: اأمريكا.
ال�صم الر�صمي: الوليات املتحدة الأمريكية.

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

)نحو 7 مليون م�صلم(, غري متدينني.
اللغة: الإنليزية.

العا�صمة: وا�صنطن.
فيالدلفيا,  �صيكاغو,  اأنلو�س,  لو�س  نيويورك,  الرئي�صة:  املدن 

دنفر, اأتالنتا, هيو�صنت, ديرتويت, بالتيمور, �صان فران�صي�صكو.
العملة: الدولر الأمريكي.

ملحة عامة: اأمريكا رابع دولة يف العامل من حيث امل�صاحة بعد رو�صيا 
وكندا وال�صني, والثالثة من حيث عدد ال�صكان بعد ال�صني والهند, تقع 
يف الن�صف اجلنوبي من اأمريكا ال�صمالية, متتد من املحيط الأطل�صي 

�صرًقا اإىل املحيط الهادئ غرًبا.
اإىل  واإ�صافة  اجلنوب.  من  واملك�صيك  ال�صمال,  من  كندا  حتدها 
اأمريكا  من  ال�صمال  اأق�صى  يف  تقع  اآل�صكا  ولي��ة  ف��اإن  الأم,  الأر���س 
يف  مير  الهادئ.  املحيط  و�صط  يف  تقع  ه��اواي  جزر  وولي��ة  ال�صمالية, 
 )540( العر�س  خط  مع  غرًبا   )5100( الطول  خط  تقاطع  و�صطها 

�صماًل.
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اإندوني�شيا

ال�صم ال�صائع: اإندوني�صيا.
ال�صم الر�صمي: جمهورية اإندوني�صيا.

 )%5( كاثوليك(,  )روم��ان  ن�صارى   ,)%88( م�صلمون  الدين: 
كاثوليك, )3%( بوذيني, )1%( ديانات اأخرى, وثنية )%1(.

البها�صا  منها:  لغة,   )17( اإندوني�صيا  �صكان  يتحدث  اللغة: 
لهجات  الهولندية,  الإنليزية,  الر�صمية,  اللغة  وه��ي  الإندوني�صية 

حملية, اأما اأو�صع اللغات انت�صاًرا فهي اجلاوية.
العا�صمة: جاكرتا.

املدن الرئي�صة: باندوجن, �صيماراجن, �صورابايا, بانداجن, ميدان, 
باليمبانغ.

العملة: الروبية.
حيث  من  العامل  يف  اإ�صالمية  دولة  اأكرب  اإندوني�صيا,  عامة:  ملحة 
عدد ال�صكان, تاأخذ �صكل اأرخبيل ي�صم نحو )17.000( جزيرة, منها 
نحو )6( اآلف جزيرة م�صكونة ومنت�صرة ب�صكل متباعد, والباقي غري 
ماأهول, ول يتجاوز م�صاحة كثري من اجلزر ب�صعة كيلومرتات مربعة, 
من  ميتد  كم,   )7.900.000( م�صاحته  بحرًيا  جماًل  بكاملها  تغطي 
جنوب �صرق اآ�صيا يف ال�صمال اإىل اأ�صرتاليا يف اجلنوب, وبني املحيطني 
الهادئ �صرًقا والهندي غرًبا. يقع الأرخبيل حول خط ال�صتواء, مير يف 
و�صطه تقاطع خط لطول )5118( �صرًقا مع خط العر�س )55( جنوًبا.
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اأوزبك�شتان

ال�صم ال�صائع: اأوزبك�صتان.
ال�صم الر�صمي: جمهورية اأوزبك�صتان.

اللغة: الأوزبكية, وهي ذات اأ�صل تركي, الرو�صية.
العا�صمة: ط�صقند.

املدن الرئي�صة: �صمرقند, نامانن, انديجون, بخارى.
العملة: ال�صوم.

املناخ: قاري, �صتاء بارد تنخف�س فيه درجة احلرارة اأحياًنا اإىل 
)37(م حتت ال�صفر, وفيه تهطل معظم الأمطار ال�صنوية. �صيف طويل 

وجاف وحار ترتفع فيه درجة احلرارة حتى )45(م.
اإ�صالمية  دول��ة  الأوزب���ك,  بالد  وتعني  اأوزبك�صتان,  عامة:  ملحة 
)اأو:  واأموردايا  �صيحون(  )اأو:  �صرياداريا  نهري  بني  اآ�صيا,  و�صط  تقع 
كريج�صتان  وال��غ��رب.  ال�صمال  م��ن  كازاخ�صتان  حت��ده��ا  ج��ي��ج��ون(. 
وطاج�صتان من ال�صرق, اأفغان�صتان وتركمان�صتان من جلنوب. يقع بحر 
اآرال بينها وبني كازاخ�صتان, مير يف و�صطها تقاطع خط الطول )565( 

�صرًقا مع خط العر�س )541( �صماًل.
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اإيران

ال�صم ال�صائع: اإيران.
ال�صم الر�صمي: جمهورية اإيران الإ�صالمية.

ال�صكان: )70.000.000( )2001(.
الدين: م�صلمون )96%(, بهائيون, ن�صارى, يهود, زراد�صت.

اللغة: الفار�صية.
العا�صمة: طهران.

ن�صيجية,  �صناعات  نفطية,  �صناعات  ال�صناعية:  املنتجات 
مواد  غذائية,  �صناعات  العجمي,  اليدوي  ال�صجاد  واآليات,  �صيارات 

البناء.
احلجري,  الفحم  احل��دي��د,  ال��زن��ك,  النفط,  املعدنية:  ال��رثوة 

الر�صا�س, النحا�س, التوتياء, الغاز, الكربيت, املنجنيز.
ملحة عامة: اإيران دولة  اإ�صالمية تقع جنوب غرب اآ�صيا, حتدها 
اأرمينيا واأذربيجان وبحر قزوين وتركمان�صتان من ال�صمال, اأفغان�صتان 
وباك�صتان من ال�صرق, بحر العرب واخلليج العربي من اجلنوب, العراق 
وتركيا من الغرب. مير يف و�صطها تقاطع خط الطول )555( �صرًقا مع 

خط العر�س )533( �صمال.
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اإيطاليا

ال�صم ال�صائع: اإيطاليا.
ال�صم الر�صمي: اجلمهورية الإيطالية.

ال�صكان: )57.510.000( ن�صمة )19998(.
اللغة: الإيطالية.
العا�صمة: روما.

فلورن�صا,  بالريمو,  تورينو,  ن��اب��ويل,  ميالنو,  الرئي�صة:  امل��دن 
البندقية )فين�صيا(.

العملة: اللرية الإيطالية, اليورو اعتباًرا من 2002/1/1.
وتعني  القدماء  الرومان  اأطلقها  كلمة  وهي  اإيطاليا,  ملحة عامة: 
�صكل حذاء  اأوروب��ا, متتد على  تقع جنوب  دولة  املا�صية,  اأر�س قطعان 
طويل داخل البحر الأبي�س املتو�صط مل�صافة )800( كم. حتدها فرن�صا 
من  الأدرياتيكي  البحر  ال�صمال,  من  و�صلوفينيا  والنم�صا  و�صوي�صرا 
من  الترياين  البحر  اجلنوب,  من  املتو�صط  الأبي�س  البحر  ال�صرق, 
الأبي�س  البحر  الواقعتان يف  و�صردينيا  �صقلية  يتبعها جزيرتا  الغرب, 
املتو�صط والبحر الترياين. مير يف و�صطها تقاطع خط الطول )513( 

�صرًقا مع خط العر�س )543( �صماًل.
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باك�شتان

ال�صم ال�صائع: باك�صتان.
ال�صم الر�صمي: جمهورية باك�صتان الإ�صالمية.

الدين: م�صلمون )%97(.
اللغة: الأوردية.

العا�صمة: اإ�صالم اأباد.
املدن الرئي�صة: كرات�صي, حيدر اأباد, بي�صاور, لهور, في�صل اأباد, 

راوالبيندي, كويتو.
العملة: الروبية الباك�صتانية.

اآ�صيا, يحدها  اإ�صالمية تقع يف جنوب  ملحة عامة: باك�صتان دولة 
من  الهند  ال�صرقي,  ال�صمال  م��ن  ال�صني  ال�صمال,  م��ن  طاج�صتان 
اجلنوب ال�صرقي, بحر العرب من اجلنوب, اإيران من اجلنوب الغربي, 
اأفغان�صتان من الغرب. مير يف و�صطها تقاطع خط الطول )570( �صرًقا 

مع خط العر�س )530( �صماًل.
متتد املرتفعات ال�صاهقة على �صمال وغرب باك�صتان. وفيها توجد 
قمة )ك2( ثاين اأعلى قمة يف العامل بعد قمة اإيفر�صت, ويبلغ ارتفاعها 
البنجاب  �صهول  وتغطى  البحر.  �صطح  م�صتوى  ف��وق  م��رًتا   )8611(
وال�صند �صرق البالد, وهي م�صتغلة زراعًيا ب�صكل جيد ويتم ريها مبياه 
الأنهار, واأهمها نهر ال�صند, بينما ميتد �صهل بلوخ�صتان يف جنوب غرب 
النباتية  احلياة  وانعدام  ال�صخرية  واأر�صه  بجفافه  ويتميز  باك�صتان, 
فيه. وتقع �صحراء ثار يف �صمال �صرق البالد, وهي عبارة عن م�صاحات 

رملية جرداء تزرع با�صتخدام مياه الري.
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البحرين

ال�صم ال�صائع: البحرين.
ال�صم الر�صمي: مملكة البحرين.

ويحتفظ  البحرين,  ملواطني  بالن�صبة   )%100( م�صلمون  الدين: 
الأجانب بديانتهم.

اللغة: العربية.
العا�صمة: املنامة.

املدن الرئي�صة: مدينة عي�صى, املحرق, جو, الرفاع, الع�صكر.
العملة: الدينار البحريني.

العربي,  اخلليج  يف  اإ�صالمية,  عربية  دولة  البحرين  عامة:  ملحة 
�صرق �صبه اجلزيرة العربية, جنوب غرب القارة الآ�صيوية, تتكون من 
جزيرة  اأهمية  واأكرثها  اأكربها  �صلوى,  خليج  يف  متتد  جزيرة   )35(
اإجمايل  العا�صمة, ومتثل وحدها )85%( من  فيها  تقع  التي  البحرين 
م�صاحة جزر البالد, ويبلغ طولها )48( كم, وعر�صها )16( كم. تت�صل 
مع اململكة العربية ال�صعودية بوا�صطة ج�صر امللك فهد الذي افتتح عام 
ا من الدمام )امليناء ال�صعودي يف املنطقة  )1986م(, وهي قريبة جدًّ
ال�صرقية من اململكة العربية ل�صعودية( وتبعد عنها )24( كم.. كما تبلغ 
اأقرب م�صافة بني قطر والبحرين نحو )20( كم.. اأما اجلزر الأخرى 
بع�صها  مع  ترتبط  وه��ي  �صرتة,  النع�صان,  اأم  املحرق,  فهي:  املهمة, 
البع�س بوا�صطة اجل�صور. مير يف و�صطها تقاطع خط الطول )530 - 

550( �صرًقا مع خط العر�س )526( �صماًل.
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الربازيل

ال�صم ال�صائع: الربازيل.
ال�صم الر�صمي: جهورية الربازيل الحتادية.

بها  يوجد  كما  بروت�صتانت(.  كاثوليك,  )رومان  ن�صارى  الدين: 
نحو مليون و)600( األف م�صلم.

اللغة: الربتغالية.
العا�صمة: برازيليا.

املدن الرئي�صة: ريو دي جانريو, �صاوباولو, �صلفادور, فورتاليزا, 
�صاولوي�س.

العملة: الريل.
ملحة عامة: الربازيل دولة هي اأكرب دول اأمريكا اجلنوبية م�صاحة 
ا. لها حدود م�صرتكة  و�صكًنا, وخام�صة دول العامل م�صاحة و�صكاًنا اأي�صً
من  وت�صرف  والإك����وادور,  ت�صيلي  ع��دا  اجلنوبية,  اأمريكا  دول  كل  مع 
خط  تقاطع  و�صطه  يف  مير  الأطل�صي.  املحيط  على  ال�صرقية  ناحيتها 
الطول )555( غرًبا مع خط العر�س )510( جنوًبا. تتكون من )26( 

ولية ومقاطعة واحدة هي مقاطعة العا�صمة الحتادية: برازيليا.
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الربتغال

ال�صم ال�صائع: الربتغال.
ال�صم الر�صمي: جمهورية الربتغال.

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

يهود, م�صلمون.
العا�صمة: ل�صبونة.

كوميربا,  اأم��ادورا,  كا�صيا,  دو  نوفا  فيال  بورتو,  الرئي�صة:  املدن 
براغا.

العملة: اإ�صكودو, اليورو اعتباًرا من )2002/1/1(.
حتتل  اأوروب���ا,  غ��رب  اأق�صى  يف  تقع  دول��ة  الربتغال  عامة:  ملحة 
من  حتدها  التي  اإ�صبانيا  حتتل  بينما  اأيبرييا,  جزيرة  �صبه  �صد�س 
ال�صمال وال�صرق باقي اأجزاء �صبه اجلزيرة, ويحدها املحيط الأطل�صي 
من اجلنوب والغرب. يتبعها كل من جمموعتي جزر ماديرا وجزر اآزور 
خط  تقاطع  و�صطها  يف  مير  ال�صمايل.  الأطل�صي  املحيط  يف  الواقعتني 

الطول )58( غرًبا مع خط العر�س )540( �صماًل.
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بريطانيا

ال�صم ال�صائع: بريطانيا, اأو اإنلرتا.
و�صمايل  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  الر�صمي:  ال�صم 

اأيرلندا.
هندو�س,  �صيخ,  اأنليكان(,  كاثوليك,  )رومان  ن�صارى  الدين: 

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

العا�صمة: لندن.
ليفربول,  �صفليد,  ليدز,  جال�صكو,  برمنجهام,  الرئي�صة:  املدن 

برادفورد, مان�ص�صرت.
العملة: اجلنيه الإ�صرتليني.

دولة  الربيطانية,  اجل��زر  اأو  اإنلرتا  اأو  بريطانيا  عامة:   ملحة 
تتكون من اأربع دول متحدة حتت حكومة واحدة هي: اإنلرتا, اأيرلندا, 
ال�صمالية, وا�صكتلندا, ويلز, جتمعهم اململكة املتحدة, وتقع �صمال غرب 
وجزيرة  الربيطانية  اجلزيرة  كامل  ت�صمل  الربيطانية  اجلزر  اأوروب��ا. 
اأيرلندا وبع�س اجلزر ال�صغرية املجاورة. يف�صل هذه اجلزر عن اأوروبا 
ويحدها  اجلنوب,  من  الإنليزي  والقنال  ال�صرق,  من  ال�صمال  بحر 
املحيط الأطل�صي من الغرب. يقع و�صط اجلزر الربيطانية عند تقاطع 

خط الطول )51( غرًبا مع خط العر�س )554( �صماًل.
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بنجالدي�س

ال�صم ال�صائع: بنجالدي�س.
ال�صم الر�صمي: جمهورية بنجالدي�س ال�صعبية.

الدين: م�صلمون )95%(, هندو�س, بوذيون, ن�صارى.
اللغة: البنجالية.

املدن الرئي�صة:  �صيتاغونغ, كولنا, راج�صاهي, ماميي�صينغ, باري�صال.
العملة: تاكا.

ملحة عامة: بنجالدي�س دولة اإ�صالمية تقع يف جنوب و�صط اآ�صيا, 
اإحدى دول العامل الأكرث كثافة �صكانية, حتيط بها منطقة �صمال �صرق 
اجلنوب  من  ميامنار  وحتدها  وال��غ��رب,  وال�صرق  ال�صمال  من  الهند 
ال�صرقي, خليج البنغال من اجلنوب, مير يف و�صطها تقاطع خط الطول 

)590( مع خط العر�س )523( �صماًل.
الأنهار.  ر�صبتها  تربة  وذو  ومنب�صط  بنجالدي�س منخف�س  �صطح 
�صرق  وجنوب  و�صرق  �صمال  يف  الرتفاع  القليلة  اله�صاب  بع�س  توجد 
البالد. جتري فيها ثالثة اأنهار رئي�صة تنبع من جبال هماليا ومتر عرب 

اأرا�صي الهند, وهي: براهما بوترا, الغاجن, املغتا.
يتكون ا�صم بنجالدي�س من مقطعني:

بنجال: وتعني يف اللغة ال�صن�صكريتية: �صعب قدمي غري اآري.
د�س: وتعني يف اللغة ال�صن�صكريتية: البالد.

اأنها  كما  البنجاليني.  اأر�س  اأو  البنجالني  بالد  هي  فبنجالدي�س 
تعني يف لغة اأهل التيبت اأر�س الآلم.
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البو�شنة والهر�شك

ال�صم ال�صائع: البو�صنة والهر�صك.
ال�صم الر�صمي: جمهورية البو�صنة والهر�صك.

ال�صكان: )4( ماليني ن�صمة )1998(.
الدين: م�صلمون )75%(, ن�صارى )اأرثوذك�س, كاثوليك(.

اللغة: البو�صنية )ال�صربية الكرواتية(.
�صريربنيت�صا,  ترافينك,  مو�صتار,  بانيالوكا,  الرئي�صية:  امل��دن 

توزل.
العملة: املارك البو�صني.

ملحة عامة: البو�صنة والهر�صك دولة اإ�صالمية تقع يف جنوب �صرق 
ال�صرق  من  يوغ�صالفيا  وال�صمال,  الغرب  من  كرواتيا  حتدها  اأوروب��ا, 
يف  كم   )10( عر�صه  الأدرياتيكي  البحر  على  �صاحل  لها  واجلنوب, 
اجلنوب الغربي. و�صطها مير فيه تقاطع خط الطول )518( �صرًقا مع 

خط العر�س )544( �صماًل.
ويدعى  بالغابات  مغطاة  جبلية  اأرا���س  عن  عبارة  البالد  �صمال 
ويدعى  زراع��ي��ة  واأرا����س  �صخرية  جبال  فهو  جنوبها  اأم��ا  البو�صنة, 

الهر�صك.
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تايوان

ال�صم ال�صائع: تايوان.
ال�صم الر�صمي: جمهورية ال�صني.

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

اللغة: ال�صينية املاندارينية.
العا�صمة: تايبية.

املدن الرئي�صة: كاوه�صيوجن, تاي�صوجن, تاينان, بان�صياو, �صيلوجن.
العملة: دولر تايوان اجلديد.

على  اجلنوبي  ال�صني  بحر  يف  تقع  جزيرة  تايوان  عامة:  ملحة 
بعد نحو )140( كم اإىل ال�صرق من �صاحل ال�صني اجلنوبي ال�صرقي, 
عر�صه  متو�صط  يبلغ  الذي  تايوان  م�صيق  ال�صيني  الرب  عن  يف�صلها 
املحيط  غرب  الآ�صيوية,  القارة  �صرق  كم,   )377( وطوله  كم   )160(
اأهمها:  تايوان,  م�صيق  يف  عدة  جزر  اإىل  بالإ�صافة  ت�صغلها  الهادئ. 
مات�صو, كينمان جمهورية ال�صني الوطنية. مير يف و�صطها تقاطع خط 

الطول )5121( �صرقا مع خط العر�س )524( �صماًل.
تغطي اجلبال نحو )75%( من م�صاحة البالد, واأعلى جبل فيها 
ال�صاحل الغربي,  هو: موري�صون )3997(م. تنحدر اجلبال ب�صدة نحو 

يخرتق املمرات اجلبلية اأنهار عدة ق�صرية و�صريعة اجلريان.
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تركيا

ال�صم ال�صائع: تركيا.
ال�صم الر�صمي: جمهورية تركيا.

ال�صكان: )63.528.00( ن�صمة )1998(.
الدين: م�صلمون )%98(.

اللغة: الرتكية, العربية, الكردية.
العا�صمة: اأنقرة.

املدن الرئي�صة: اإ�صطنبول, اإزمري, اأ�صنة, بور�صا, اأر�صروم.
العملة: اللرية الرتكية.

لها  الأو�صط,  ال�صرق  دول  من  اإ�صالمية  دولة  تركيا  عامة:  ملحة 
جناحان, اأحدهما يف قارة اأوروبا والآخر يف قارة اآ�صيا. اجلناح الأوروبي 
عن  وينف�صل  تراقيا,  ا�صم  عليه  ويطلق  م�صاحتها  من   )%3( ي�صكل 
اجلناح الآ�صيوي بوا�صطة م�صيقي الدردنيل والبو�صفور وبحر مرمرة, 
ويطلق عليه ا�صم اآ�صيا ال�صغرى اأو الأنا�صول. يحدها البحر الأ�صود من 
ال�صمال, جورجيا من ال�صمال ال�صرقي, اأرمينيا واأذربيجان وغريان من 
املتو�صط من اجلنوب, بحر  الأبي�س  والبحر  العراق, و�صوريا,  ال�صرق, 
اإيجه واليونان من الغرب, بلغاريا من ال�صمال الغربي. و�صطها يقع عند 

تقاطع خط الطول )535( �صرًقا مع خط العر�س )539( �صماًل.
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تون�س

ال�صم ال�صائع: تون�س.
ال�صم الر�صمي: اجلمهورية التون�صية.

الدين: م�صلمون )96%(, ن�صارى, يهود.
اللغة: العربية.

العا�صمة: تون�س.
قاب�س,  بنزرت,  ال��ق��ريوان,  �صو�صة,  �صفاق�س,  الرئي�صة:  امل��دن 

احلمامات.
العملة: الدينار التون�صي.

القمح,  ال��زي��ت��ون,  التمور,  احلم�صيات,  ال��زراع��ي��ة:  املنتجات 
ال�صعري, �صيد الأ�صماك, تربية املوا�صي.

الرثوة املعدنية: الفو�صفات, النفط, الغاز, الر�صا�س, الزنك.
اإفريقيا,  �صمال  يف  تقع  اإ�صالمية  عربية  دولة  تون�س  عامة:  ملحة 
اخلم�صة,  الأقطار  ذي  الكبري  العربي  املغرب  اأقطار  من  واح��دة  وهي 
يحدها البحر الأبي�س املتو�صط من ال�صمال وال�صرق, ليبيا من اجلنوب 
ال�صرقي, اجلزائر من اجلنوب الغربي والغرب, و�صطها يقع عند خط 

الطول )510( �صرًقا مع خط العر�س )534( �صماًل.
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اجلزائر

ال�صم ال�صائع: اجلزائر.
ال�صم الر�صمي: اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

ال�صكان: )30.200.000( ن�صمة.
الدين: م�صلمون.

اللغة: العربية, الأمازيغية, الفرن�صية م�صتخدمة على نطاق وا�صع.
العا�صمة: اجلزائر.

اأوزو,  تيزي  �صطيف,  وهران,  ق�صنطينة,  عنابة,  الرئي�صة:  املدن 
تلم�صان.

العملة: الدينار اجلزائري.
اخل�صراوات,  الفواكه,  التمور,  احلبوب,  الزراعية:  املنتجات 

تربية املوا�صي, �صيد الأ�صماك.
ملحة عامة: اجلزائر دولة عربية اإ�صالمية, تقع يف �صمال اإفريقيا, 
و�صط اجلناح الغربي للوطن العربي, وت�صغل املرتبة الثانية بني الدول 
البحر  يحدها  ال�صودان,  بعد  امل�صاحة  حيث  من  والإفريقية  العربية 
الأبي�س املتو�صط من ال�صمال, تون�س وليبيا من ال�صرق, االنيجر ومايل 
من اجلنوب, اململكة املغربية من الغرب. و�صطها يقع عند تقاطع خط 

الطول )52( �صرقا مع خط العر�س )529( �صماًل.
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جزر القمر

ال�صم ال�صائع: جزر القمر.
ال�صم الر�صمي: احتاد جزر القمر.

)روم  الن�صارى  م��ن  ا  ج���دًّ حم���دودة  اأقلية  م�صلمون,  ال��دي��ن: 
كاثوليك(.

اللغة: القمرية, العربية, الفرن�صية.
العا�صمة: موروين.

ميت�صاميويل,  فومبوين,  دوم��وين,  موت�صامودو,  الرئي�صة:  املدن 
�صتاهول.

العملة: الفرنك القمري.
هو  ما  عك�س  على  بفتحها  ل  القاف  ب�صم  القمر,  عامة:  ملحة 
متداول, دولة جزر عربية اإ�صالمية يف غرب املحيط الهندي, �صمال قناة 
موزامبيق, بني �صمال غرب جزيرة مدغ�صقر و�صرق تنزانيا وموزامبيق, 
اأربع  من  تتكون  لإفريقيا.  ال�صرقي  ال�صاحل  من  كم   )300( نحو  على 

جزر كربى رئي�صة, ومن عدد من اجلزر ال�صغرية:
تقع  فيها  اأن��اري��ة,  ا:  اأي�صً وتدعى  الكربى,  القمر  جزيرة   -1

عا�صمة البالد.
غري  �صغرية  جزر  ثماين  بجوارها  وتوجد  موهيلي,  جزيرة   -2

ماأهولة.
ا: ماهوري. 3- جزيرة مايون, وتدعى اأي�صً
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4- جزيرة هنزوان, ويدعوها الأوروبيون: اأنوان.
مع خط  �صرًقا  الطول )544(  تقاطع خط  و�صط اجلزر  مير يف 

العر�س )512( جنوًبا.
اجلزر ذات اأ�صل بركاين, وهناك على الأقل بركان واحد ما زال 
نا�صًطا, وهو جبل كارتال يف جزيرة القمر الكربى. وتنت�صر حول بع�س 

اجلزر احلواجز املرجانية.
اأتوا  املهاجرين  من  عديدة  موجات  اجلزر  ا�صتيطان  على  تواىل 
من اإفريقيا واإندوني�صيا ومدغ�صقر, ومن املنطقة العربية. وتعود ت�صمية 
تلك اجلزر با�صمها احلايل اإىل القرن الثامن, حيث هبط على �صواحلها 
بع�س الرحالة العرب من عدن وم�صقط وح�صرموت؛ ولأن القمر كان 
ال�صم  الأوروبيون  واأخذ  القمر.  اأ�صموها  فقد  و�صولهم,  ليلة  يف  بدًرا 
فيما بعد وحرفوه اإىل كومور, اأو ما يقابلها باللغة العربية: القمر, وكان 
الإ�صالم قد دخلها عندما و�صل اإىل �صواحل اإفريقيا ال�صرقية, خا�صة 

يف القرنني ال�صابع ع�صر والثامن ع�صر.
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جنوب اإفريقيا

ال�صم ال�صائع: جنوب اإفريقيا.
ال�صم الر�صمي: جمهورية جنوب اإفريقيا.

كاثوليك,  روم��ان  امل�صتقلة,  اإفريقية  )الكني�صة  ن�صارى  الدين: 
اأنليكان(, هندو�س, م�صلمون, يهود, معتقدات حملية.

الهولندية(,  اللغة  م��ن  م�صتمدة  )وه���ي  الإف��ري��ق��ان��ي��ة  ال��ل��غ��ة: 
الإنليزية.

العا�صمة: لها ثالث عوا�صم:
- كيب تاون: العا�صمة الت�صريعية.

- بريتوريا: العا�صمة العمومية.
- بلومفونتني: العا�صمة الق�صائية.

اإي�صت  اإليزابيث,  بورت  دورب��ان,  جوهان�صربج,  الرئي�صة:  املدن 
لندن.

العملة: راند.
يف  تقع  دولة  اأهلها,  بلغة  اأزانيا  اأو:  اإفريقيا,  جنوب  عامة:  ملحة 
الطرف اجلنوبي من قارة اإفريقيا, حتدها ناميبيا وبت�صوانا وزمبابوي 
املحيط  ال�صرقي,  ال�صمال  من  �صوازيالند  ال�صمال,  من  وموزمبيق 
ال�صرقي  الغرب. يف ق�صمها  الأطل�صي من  ال�صرق, املحيط  الهندي من 
تقع دولة لي�صوتو التي حتيط بها جنوب اإفريقيا من جميع اجلهات, حتى 

عام )1994م( كانت تتكون من اأربع مقاطعات, هي:
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1- الكاب.
2- الرتان�صفال.

3- اأوراجن احلرة.
4- ناتال.

ثم اأعيد تق�صيم البالد بحيث �صارت تتكون من ت�صع مقاطعات, 
وذلك مبوجب د�صتور البالد الذي �صدر يف )1994/2/27م(.
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جيبوتي

ال�صم ال�صائع: جيبوتي.
ال�صم الر�صمي: جمهورية جيبوتي.

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

اللغة: العربية, الفرن�صية, ال�صومالية )لغة العي�صى(, العفرية.
العا�صمة: جيبوتي.

املدن الرئي�صة: علي �صبيح, تاجورا, ديخيل, اأوبوك.
العملة: الفرنك اجليبوتي.

الرثوة املعدنية: امللح.
على  تقع  �صغرية  اإ�صالمية  عربية  دول��ة  جيبوتي  ع��ام��ة:  ملحة 
اإريرتيا  حتدها  الإفريقية.  القارة  �صرق  عدن,  خلليج  الغربي  ال�صاحل 
من ال�صمال, ال�صومال من اجلنوب, اإثيوبيا من الغرب, البحر الأحمر 
من ال�صرق. يقع و�صطها عند تقاطع خط الطول )530 - 542( �صرًقا 

مع خط العر�س )530 - 511( �صماًل.
ا,  ج��دًّ كبرية  بدرجة  مقفرة  �صحراوي  البالد  اأرا���ص��ي  معظم 
�صاحلها عبارة عن اأرا�ٍس �صهلية ترتفع نحو الداخل لت�صكل جباًل ت�صل 
خلف  البحر.  �صطح  م�صتوى  فوق  )1500(م  ارتفاع  اإىل  قممها  بع�س 

اجلبال متتد ه�صبة وعرة.
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رو�شيا

ال�صم ال�صائع: رو�صيا.
ال�صم الر�صمي: رو�صيا الحتادية.

ال�صكان: )145.000.000( )2001(.
من   )%80( نحو  الرو�س  ي�صكل  ال�صائدة:  العرقية  املجموعات 
عرًقا,   )150( نحو  من  فتت�صكل  الباقية  الن�صبة  اأم��ا  ال�صكان,  جموع 
اأهمها: ترت, اأوكرانيا, �صوفا�صي, ب�صكري, رو�س, بي�س, �صي�صان, اأملان, 

كازاخ, مولدوفيون.
الدين: ن�صارى )اأرثوذك�س, كاثوليك, بروت�صتانت(, م�صلمون, يهود.

اللغة: الرو�صية.
العا�صمة: مو�صكو.

العملة: الروبل.
اأكرب دولة يف العامل من حيث امل�صاحة, متتد  ملحة عامة: رو�صيا 
عرب قارتي اآ�صيا واأوروبا من املحيط املتجمد ال�صمايل �صماًل اإىل البحر 
الأ�صود جنوًبا, ومن املحيط الهادئ �صرًقا اإىل بحر البلطيق غرًبا, لها 
ال�صني ومنغوليا وكازاخ�صتان  حدود م�صرتكة مع )13( دولة, حتدها 
وبحر قزوين واأذربيجان واأرمينيا وجورجيا من اجلنوب, البحر الأ�صود 
)كالينينجراد(,  ي�صمى  وبولندا  ولتوانيا  البي�صاء  ورو�صيا  واأوكرانيا 

وتقوم فيه مدينة كالينينجراد املطلة على بحر البلطيق.
يقع و�صطها عند تقاطع خط الطول )590( �صرًقا مع خط العر�س 

)560( �صماًل.
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�شنغافورة

ال�صم ال�صائع: �صنغافورة.
ال�صم الر�صمي: جمهورية �صنغافورة.

ن�صارى,   ,)%18( نحو  م�صلمون  ال��ط��اوي��ة,  ب��وذي��ون,  ال��دي��ن: 
هندو�س, غري متدينني.

اللغة: ال�صينية, املاليزية, التاميلية, الإنليزية, الهندية.
العا�صمة: �صنغافورة.

العملة: الدولر ال�صنغافوري.
احلا�صوب  اأجهزة  الكهربائية,  الأدوات  ال�صناعية:  املنتجات 
وملحقاتها, اأجهزة الت�صالت, الأجهزة ال�صمعية واملرئية, بناء ال�صفن 
غذائية,  �صناعات  املالب�س,  الآلت,  النفطية,  املنتجات  واإ�صالحها, 

منتجات الأخ�صاب, املطاط.
الرثوة املعدنية: اجلرانيت.

ملحة عامة: �صنغافورة دولة جزر �صغرية امل�صاحة يف جنوب �صرق 
حيث  املاليو,  جزيرة  ل�صبه  اجلنوبي  الطرف  اأق�صى  عند  تقع  اآ�صيا, 
يلتقي بحر ال�صني اجلنوبي باملحيط الهندي. اإىل �صمالها يقع الق�صم 
الغربي من ماليزيا, ويف�صلهما م�صيق جوهور الذي يبلغ عر�صه و�صطيا 
)700( م, ويت�صالن بطريق بري وخط حديدي, اإىل غربها تقع جزيرة 

�صومطرة الإندوني�صية, ويف�صلهما م�صيق ملقا.

www.alukah.net



863 فيافي الفقرات الثقافية

ال�شنغال

ال�صم ال�صائع: ال�صنغال.
ال�صم الر�صمي: جمهورية ال�صنغال.

ال�صكان: )9.404.000( ن�صمة )1998(.
الدين: م�صلمون )92%(, ن�صارى )رومان كاثوليك(, معتقدات 

تقليدية.
اللغة: الفرن�صية, العربية.

العا�صمة: داكار.
املدن الرئي�صة: �صان لوي�س, تيي�س, زيجين�صور, كوالك, طوبا.

العملة: الفرنك ال�صنغايل.
املنتجات الزراعية: الفول ال�صوداين, الدخن, املنيهوت, القطن, 

الدواجن, الأرز, اخل�صروات, �صيد الأ�صماك.
املنتجات ال�صناعية: م�صتقات النفط, �صناعات غذائية.

ملحة عامة: ال�صنغال دولة اإ�صالمية تقع يف غرب اإفريقيا, حتدها 
من  بي�صاو  وغينيا  غينيا  ال�صرق,  من  م��ايل  ال�صمال,  من  موريتانيا 
اأو�صطها دولة جامبيا.  الغرب. تخرتق  الأطل�صي من  اجلنوب, املحيط 
العر�س  خط  مع  غرًبا   )514( الطول  خط  تقاطع  عند  و�صطها  يقع 

)514( �صماًل.
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ال�شودان

ال�صم ال�صائع: ال�صودان.
ال�صم الر�صمي: جمهورية ال�صودان.

ال�صكان: )31.319.000( )2001(.
ن�صارى   ,)%17( حملية,  معتقدات   ,)%75( م�صلمون  الدين: 

.)%8(
اللغة: العربية.

العا�صمة: اخلرطوم.
املدن الرئي�صة: اأم درمان, بورت �صودان, ك�صال, ودمدين, دنقال, 

ملكال, جوبا, الأبي�س.
العملة: الدينار ال�صوداين.

ال�صم�صم,  ال�صوداين,  الفول  الأرز,  القطن,  الزراعية:  املنتجات 
الدخن, ق�صب ال�صكر, ال�صمغ العربي, تربية املوا�صي واجلمال, القمح.
ملحة عامة: ال�صودان دولة عربية واإ�صالمية, اأكرب الدول العربية 
والإفريقية م�صاحة, حتدها م�صر من ال�صمال, البحر الأحمر واإريرتيا 
واإثيوبيا من ال�صرق, كينيا واأوغندا والكونغو الدميقراطي من اجلنوب, 
اإفريقيا الو�صطى وت�صاد من الغرب, ليبيا من ال�صمال الغربي, و�صطها 
 )513( العر�س  خط  مع  �صرقا   )530( الطول  خط  تقاطع  عند  يقع 

�صمال.
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�شوريا

ال�صم ال�صائع: �صوريا.
ال�صم الر�صمي: اجلمهورية العربية ال�صورية.
ال�صكان: )18.866.025( ن�صمة )2002(.

الدين: م�صلمون )88%( ن�صارى.
اللغة: العربية.

العا�صمة: دم�صق.
املدن الرئي�صة: حم�س, حماه, حلب, اإدلب, الالذقية, طرطو�س, 

الرقة, دير الزور, احل�صكة, درعا, ال�صويداء, القنيطرة.
العملة: اللرية ال�صورية.

اخل�����ص��راوات  ال����ذرة,  ال�صعري,  ال��ق��م��ح,  ال��زراع��ي��ة:  املنتجات 
والفواكه, الزيتون,القطن, بنجر ال�صكر, احلم�صيات.

على  اآ�صيا  غ��رب  تقع  اإ�صالمية  عربية  دول��ة  �صوريا  عامة:  ملحة 
ال�صمال,  تركيا من  املتو�صط, حتدها  الأبي�س  للبحر  ال�صرقي  ال�صاحل 
العراق من ال�صرق, الأردن من اجلنوب, فل�صطني من اجلنوب الغربي, 
لبنان والبحر الأبي�س املتو�صط من الغرب, يتبعها جزيرة واحدة فقط 
طرطو�س  مدينة  جت��اه  )3(ك��م  بعد  على  تقع  التي  اأرواد  جزيرة  هي 
ال�صرقي  ال�صاحل  امتداد  على  القليلة  اجل��زر  اإح��دى  وهي  ال�صاحلية, 

للبحر الأبي�س املتو�صط.
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�شوي�شرا

ال�صم ال�صائع: �صوي�صرا.
ال�صم الر�صمي: الحتاد ال�صوي�صري.

ال�صكان: )7.116.000( ن�صمة )1998(.
اأرثوذك�س(,  بروت�صتانت,  كاثوليك,  )روم��ان  ن�صارى  الدين: 

م�صلمون, يهود.
الفرن�صية,  الأملانية, )%19(  ال�صكان  يتحدث )64%( من  اللغة: 
)8%( الإيطالية, كما تعترب اللغة الرومانية ر�صمية ويتكلمها )1%( من 

عدد ال�صكان.
العا�صمة: برين.

املدن الرئي�صة: زيوريخ, جنيف, لوزان, بازل, لو�صرين.
العملة: الفرنك ال�صوي�صري.

العقاقري,املعدات  الكيميائية,  امل���واد  ال�صناعية:  املنتجات 
غذائية,  �صناعات  وال�صاعات,  الدقيقة  الأجهزة  الآلت,  الكهربائية, 

�صناعات ن�صيجية, ال�صوكول.
بالفرن�صية,  �صوي�س  بالأملانية,  �صفاتيز  �صوي�صرا,  عامة:  ملحة 
من  اأملانيا  حتدها  اأوروب���ا,  و�صط  يف  تقع  دول��ة  بالإيطالية,  �صفيزيرا 
ال�صمال, النم�صا وخلتن�صتاين من ال�صرق, اإيطاليا من اجلنوب, فرن�صا 
تقاطع خط  عند  و�صطها  يقع  البحار.  على  لها  �صواحل  ل  الغرب.  من 

الطول )58( �صرقا مع خط العر�س )547( �صماًل.
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حدودها  ط��ول  فعلى  اجلبال,  من  �صوي�صرا  م�صاحة  ثلثا  تتكون 
الغربية متتد جبال اجلورا, التي ترتكز فيها مزارع الألبان ومناطق قطع 

ا ترتكز فيها �صناعة ال�صاعات ال�صوي�صرية ال�صهرية.   الأ�صجار, اأي�صً
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ال�شومال

ال�صم ال�صائع: ال�صومال.
ال�صم الر�صمي: جمهورية ال�صومال الدميقراطية.

الدين: م�صلمون )%100(.
اللغة: ال�صومالية, العربية, كما تعترب الإيطالية لغة ر�صمية.

العا�صمة: مقدي�صيو.
غ��روي,  م��ارك��ا,  ب��رب��رة,  كي�صمايو,  هرجي�صا,  الرئي�صة:  امل��دن 

غالكعبو, بو�صا�صو.
العملة: ال�صلن ال�صومايل.

املنتجات الزراعية: احلبوب, املوز, ق�صب ال�صكر, القطن, الفول 
ال�صوداين, �صيد الأ�صماك, تربية املوا�صي.

�صرق  �صمال  تقع  اإ�صالمية  عربية  دول��ة  ال�صومال  عامة:  ملحة 
عدن  خليج  يحدها  الإفريقي.  بالقرن  تعرف  التي  املنطقة  يف  اإفريقيا 
من ال�صمال, املحيط الهندي من ال�صرق واجلنوب, كينيا من اجلنوب 
الغربي, اإثيوبيا من الغرب, جيبوتي من ال�صمال الغربي. مير يف و�صطها 

تقاطع خط الطول )548( �صرًقا مع خط العر�س )58( �صماًل.
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العراق

ال�صم ال�صائع: العراق.
ال�صم الر�صمي: جمهورية العراق.

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

اللغة: العربية.
العا�صمة: بغداد.

املدن الرئي�صة: الب�صرة, املو�صل, اأربيل, ال�صليمانية, الر�صيدية, 
تكريت, كركوك.

العملة: الدينار العراقي.
الرثوة املعدنية: النفط, الغاز الطبيعي, الكربيت.

اخلليج  �صمال  تقع  اإ�صالمية  عربية  دول��ة  ال��ع��راق  عامة:  ملحة 
من  اإي���ران  ال�صمال,  من  تركيا  حتدها  اآ�صيا.  غ��رب  جنوب  العربي, 
الغرب.  من  و�صورية  الأردن  اجلنوب,  من  والكويت  ال�صعودية  ال�صرق, 
�صاحلها على اخلليج العربي ميتد مل�صافة )58( كم, وعليه يقوم ميناء 
اأم ق�صر. و�صطها يقع عند تقاطع خط الطول )543( �صرًقا مع خط 

العر�س )533( �صماًل.
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ُعمان

ال�صم ال�صائع: ُعمان.
ال�صم الر�صمي: �صلطنة عمان.

ال�صكان: )2.265.00( ن�صمة )1998(.
الدين: م�صلمون.

اللغة: العربية.
العا�صمة: م�صقط.

املدن الرئي�صة: نزوى, �صاللة, خ�صب, الربميي, �صور.
العملة: الريال العماين. 

واأ�صبحت  وُعمان,  م�صقط  ا�صمها  كان  وقد  ُعمان,  عامة:  ملحة 
�صلطنة عمان واأ�صبحت م�صقط عا�صمتها اعتباًرا من عام )1970م(, 
اجلزيرة  ل�صبه  ال�صرقي  اجلنوب  اأق�صى  يف  تقع  اإ�صالمية  عربية  دولة 
العربية, جنوب غرب اآ�صيا, يحدها من ال�صمال دولة الإمارات العربية 
املتحدة وم�صيق هرمز)اخلليج العربي( وخليج عمان, بحر العرب من 
الغرب.  من  ال�صعودية  الغربي,  جلنوب  من  اليمن  وال�صرق,  اجلنوب 
العر�س  خط  مع  �صرًقا   )558( الطول  خط  تقاطع  عند  يقع  و�صطها 
)522( �صمال. يتبعها عدد من اجلزر على امتداد �صواحلها التي يبلغ 
موريا  كوريا  جزر  م�صرية,  جزيرة  اأهمها:  كم,   )1700( نحو  طولها 

)احلالنيات(.
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فرن�شا

ال�صم ال�صائع: فرن�صا. 
ال�صم الر�صمي: جمهورية فرن�صا.

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

�صتة ماليني م�صلم(, يهود.
اللغة: الفرن�صية.

العا�صمة: باري�س.
املدن الرئي�صة: مار�صيليا, ليون, تولوز, ني�س, �صرتا�صبورج, بوردو, 

مونبليية.
العملة: الفرنك, اليورو اعتباًرا من )2002/1/1م(.

كيميائية,  �صناعات  وال��ف��ولذ,  احلديد  ال�صناعية:  املنتجات 
معدات  مالب�س,  ن�صيجية,  �صناعات  الإلكرتونية,  الأجهزة  ال�صيارات, 

الف�صاء, �صناعات غذائية وم�صروبات. عطور.
احلجري,  الفحم  الغاز,  اليورانيوم,  احلديد,  املعدنية:  ال��رثوة 

طاقة كهربائية نووية.
من  حتدها  الغربية,  اأوروب���ا  يف  دول��ة  اأك��رب  فرن�صا  عامة:  ملحة 
اإيطاليا, موناكو, ومن  �صوي�صرا,  اأملانيا,  لوك�صمبورج,  بلجيكا,  ال�صرق: 
اجلنوب البحر الأبي�س املتو�صط, ومن اجلنوب الغربي اإ�صبانيا واأندورا, 
)بحر  الإنليزي  القنال  ال�صمال  ومن  الأطل�صي,  املحيط  الغرب  ومن 
خط  مع  �صرًقا   )52( الطول  خط  تقاطع  عند  يقع  و�صطها  املان�س(. 

العر�س )547( �صماًل.
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الفلبني

ال�صم ال�صائع: الفلبني.
ال�صم الر�صمي: جمهورية الفلبني.

ال�صكان: )75.300.000( عام )2000م(.
الدين: ن�صارى )رومان كاثوليك, بروت�صتانت, الكني�صة الفلبينية 

امل�صتقلة(, م�صلمون )25%(, بوذيون.
اللغة: الفلبينو, الإنليزية.

العا�صمة: مانيال.
املدن الرئي�صة: كيوزون, دافاو, �صيبو, كالوكان, زامبوانا.

ملحة عامة: الفلبني دولة جزر تقع جنوب قرب املحيط الهاد, تبعد 
عن �صاحل جنوب �صرق اآ�صيا نحو )100( كم. ويف�صلها عنه بحر ال�صني 
اجلنوبي, قبالة كل من تايوان وال�صني وفيتنام, متتد من ال�صمال اإىل 
�صغري  بع�صها  جزيرة   )7100( نحو  من  تتكون  كم.   )1107( الغرب 
ال�صمال,  ل��وزون يف  ه��ي:  ث��الث ج��زر  واأك��رب  اأن��ه غري م�صمى,  لدرجة 
مينداناو, يف اجلنوب, �صمار يف ال�صرق. ت�صكل تلك اجلزر الثالثة نحو 
ثلثي م�صاحة البالد. مير يف و�صط اجلزر تقاطع خط الطول )5122( 

�صرًقا مع خط العر�س )512( �صماًل.
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فنزويال
ال�صم ال�صائع: فنزويال.

ال�صم الر�صمي: جمهورية فنزويال.
ال�صكان: )22.777.000( ن�صمة )1998م(.

الدين: ن�صارى )رومان كاثوليك(.
اللغة: الإ�صبانية.

العا�صمة: كاراكا�س.
املدن الرئي�صة: ماراكيبو, فالن�صيا, باركي�صيمتو, �صيوداد غايانا.

العملة: البوليفار.
احلليب,  البي�س,  الدجاج,  الأبقار,  امل��وز,  الزراعية:  املنتجات 
تربية  الفواكه, اخل�صراوات,  الهند,  الأرز, جوز  ال�صكر,  ق�صب  النب, 

املا�صية, �صيد الأ�صماك.
لأمريكا  ال�صمايل  ال�صاحل  على  تقع  دول��ة  فنزويال  عامة:  ملحة 
ال�صمال,  من  الأطل�صي  واملحيط  الكاريبي  البحر  يحدها  اجلنوبية, 
جويانا من ال�صرق, الربازيل من اجلنوب, كولومبيا من الغرب. و�صطها 
يقع عند تقاطع خط الطول )568( غرًبا مع خط العر�س )59( �صماًل.
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فيتنام

ال�صم ال�صائع: فيتنام.
ال�صم الر�صمي: جمهورية فيتنام ال�صرتاكية.
ال�صكان: )75.124.000( ن�صمة )1998م(.

الدين: بوذيون, ن�صارى )رومان كاثوليك(.
اللغة: الفيتنامية.
العا�صمة: هانوي.

املدن الرئي�صة: هوت�صي منه, هايفوجن, دالت, كون توم, نام دنه, 
هوي, داناجن.

العملة: الدونغ.
املنيهوت,  احلبوب,  ال�صاي,  الأرز,  املطاط,  الزراعية:  املنتجات 
الدجاج,  الأبقار,  النب,  الفواكه,  اخل�صراوات,  الذرة,  ال�صكر,  ق�صب 

�صيد الأ�صماك, اخلنازير.
ال�صاحل  حتتل  اآ�صيا,  �صرق  جنوب  تقع  دولة  فيتنام  عامة:  ملحة 
ال�صرقي من �صبه جزيرة الهند ال�صينية, حتدها ال�صني من ال�صمال, 
بحر ل�صني اجلنوبي من ال�صرق واجلنوب, كمبوديا ولو�س من الغرب, 
العر�س  مع خط  �صرًقا  الطول )5108(  تقاطع خط  عند  يقع  و�صطها 

)516( �صماًل.
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قطر

ال�صكان: )550.000( ن�صمة )2000م(.
الدين: م�صلمون, مع احتفاظ الأجانب بديانتهم.

اللغة: العربية, الإنليزية ت�صتخدم على نطاق وا�صع.
العا�صمة: الدوحة.

املدن الرئي�صة: الريان, الوكرة, اأم �صعيد, اخلور.
العملة: الريال القطري.

الرثوة املعدنية: النفط اخلام, الغاز الطبيعي, احلديد.
اإ�صالمية تقع يف منت�صف ال�صاحل  ملحة عامة: قطر دولة عربية 
الغربي للخليج العربي, �صرق �صبه اجلزيرة العربي, جنوب غرب اآ�صيا. 
تتكون من �صبه جزيرة متتد يف اجتاه ال�صمال داخل مياه اخلليج العربي 
ال�صعودية من اجلنوب, بحر  بينما حتدها  و�صرقه,  �صمالها  ميتد على 
ال�صلوى وخليج البحرين من الغرب. و�صطها يقع عند تقاطع خط الطول 

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

ال�صم  ال�صائع: الكويت.
ال�صم الر�صمي: دولة الكويت.

ال�صكان: )2.309.000( ن�صمة )2001م(.
الدين: م�صلمون.

العا�صمة: الكويت.
املدن الرئي�صة: ال�صليمانية, اجلهراء, حويل, ال�صويح, الأحمدي.

العملة: الدينار الكويتي.
بال�صتيكية,  �صناعات  النفطية,  املنتجات  ال�صناعية:  املنتجات 

ال�صماد, مود البناء, الأدوية, مبيدات احل�صرات, طباعة ون�صر.
الرثوة املعدنية: النفط, الغاز, امللح.

ملحة عامة: الكويت دولة عربية اإ�صالمية تقع جنوب غرب اآ�صيا يف 
ال�صمال وال�صمال  العرق من  العربي, يحدها  ال�صمايل اخلليج  الطرف 
من  ال�صعودية  العربية  اململكة  ال�صرق,  من  العربي  اخلليج  الغربي, 
الطول )51 -  تقاطع خط  يقع عند  والغرب, و�صطها  الغربي  اجلنوب 

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

ال�صم ال�صائع: مدغ�صقر.
ال�صم الر�صمي: جمهورية مدغ�صقر الدميقراطية.
ال�صكان: )14.026.00( ن�صمة, عام )1998م(.

معتقدات  بروت�صتانت(,  كاثوليك,  )روم���ان  ن�صارى  ال��دي��ن: 
تقليدية, م�صلمون )%25(.

اللغة: الفرن�صية, املالغا�صية.
العا�صمة: اأنتا ناناريفو.

املدن الرئي�صة: تواما�صينا, اأنت�صرياب, ماها جانا, فياناران�صتوا.
العملة: الفرنك املالغا�صي.

املنتجات الزراعية: املنيهوت, نباتات عطرية, النب, الأرز, ق�صب 
ال�صكر, الفانيال, املوا�صي, �صيد الأ�صماك, املوز.

ملحة عامة: مدغ�صقر, اأو مالجا�صي )كما كانت تدعى �صابًقا(, 
دولة جزر يف املحيط الهندي على بعد نحو )400( كم اإىل ال�صرق من 
جنوب �صرق اإفريقيا, جتاه موزامبيق التي يف�صلها عنها قناة موزامبيق, 
اأقرب اجلزر اإليها هي جزر القمر, تتكون مدغ�صقر من جزيرة واحدة 
كبرية وعدد من اجلزر ال�صغرية املجاورة. جزيرة مدغ�صقر هي رابع 
جزيرة يف العامل من حيث امل�صاحة, و�صطها يقع عند تقاطع خط الطول 

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

ال�صم ال�صائع: م�صر.
ال�صم الر�صمي: جمهورية م�صر العربية.

ال�صكان: )68.000.000( ن�صمة, عام )2002م(.
اللغة: العربية.

العا�صمة: القاهرة.
املدن الرئي�صة: الإ�صكندرية, اجليزة, اأ�صوان, بور�صعيد, الفيوم, 

دمياط, اأ�صيوط, بني �صويف, الأق�صر, املن�صورة.
ال�صكر,  ق�صب  ال�صامية,  ال��ذرة  القطن,  الزراعية:  املنتجات 

املوالح, البطاط�س, الطماطم, القمح, الفواكه.
ملحة عامة: م�صر دولة عربية اإ�صالمية, تقع يف الركن ال�صمايل 
ال�صمال,  من  املتو�صط  الأبي�س  البحر  يحدها  اإفريقيا,  لقارة  ال�صرقي 
من  ال�����ص��ودان  ال�صرق,  م��ن  الأح��م��ر  والبحر  العقبة  وخليج  فل�صطني 
اآ�صيا يتمثل يف  اجلنوب, ليبيا من الغرب. ت�صم م�صر جزًءا من قارة 
�صبة جزيرة �صيناء. و�صطه يقع عند تقاطع خط الطول )530( �صرًقا 
مع خط العر�س )526( �صماًل. يخرتق نهر النيل م�صر من جنوبها اإىل 

�صمالها, ويعترب �صريان احلياة الرئي�س فيها.
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املغرب

ال�صم ال�صائع: املغرب.
ال�صم الر�صمي: اململكة املغربية.

ال�صكان: )29.200.000( ن�صمة, عام )2002م(.
الدين: م�صلمون.

اللغة: العربية.
العا�صمة: الرباط.

القت�صادية(,  العا�صمة  )وهي  البي�صاء  ال��دار  الرئي�صة:  املدن 
مراك�س, فا�س, اأغادير, �صبته, مليلة, اآ�صفى.

العملة: الدرهم املغربي.
التمر,  احلم�صيات,  ال��زي��ت��ون,  العنب,  ال��زراع��ي��ة:  املنتجات 

اخل�صراوات, املوا�صي, �صيد الأ�صماك.
ملحة عامة: املغرب دولة عربية اإ�صالمية تقع يف الزاوية ال�صمالية 
الغربية لإفريقيا, يحدها البحر الأبي�س املتو�صط من ال�صمال, اجلزائر 
من  الأطل�صي  املحيط  اجلنوب,  من  موريتانيا  واجلنوب,  ال�صرق  من 
الغرب. يف�صلها عن اأوروبا م�صيق جبل طارق الذي يبلغ اأق�صى عر�س 
له )13( كم. و�صطه يقع عند تقاطع خط الطول )6 5( غرًبا مع خط 

العر�س )32 5( �صماًل.
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املك�شيك

ال�صم ال�صائع: املك�صيك.
ال�صم الر�صمي: الوليات املك�صيكية املتحدة.

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

اللغة: الإ�صبانية.
العا�صمة: مك�صيكو �صيتي.

املدن الرئي�صة: جواد الأجار, �صيداد, مونتريي, بويبال, جاريز.
العملة: البيزو املك�صيكي.

الرثوة املعدنية: الغاز الطبيعي, احلديد, الف�صة, الزنك, الذهب, 
يورانيوم, فو�صفات, نحا�س, ر�صا�س, نفط, كربيت, فحم.

ملحة عامة: املك�صيك دولة تقع يف اأق�صى �صمال اأمريكا الالتينية, 
املتحدة  ال��ولي��ات  حتدها  مًعا(,  واجلنوبية  الو�صطى  )الأمريكيتان 
ال�صرق,  من  الكاريبي  والبحر  املك�صيك  خليج  ال�صمال,  من  الأمريكية 
اجلنوب  من  الهادي  املحيط  ال�صرقي,  اجلنوب  من  وجواتيمال  بيليز 
الغربي والغرب. و�صطها يقع عند تقاطع خط الطول )5102( غرًبا مع 

خط العر�س )523( �صماًل.
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موريتانيا

ال�صم ال�صائع: موريتانيا.
ال�صم الر�صمي: اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية.
ال�صكان: )2.548.157( ن�صمة, عام )2001م(.

ا/كم2. الكثافة: )2.5( �صخ�صً
الدين: م�صلمون. 

البولرية,  اللغات املحلية:  اإليها عدد من  اللغة: العربية, ي�صاف 
ال�صكننية, الولفية.

العا�صمة: نواك�صوط.
املدن الرئي�صة: نواذيبو, �صنقيط, اأطار, النعمة, كيهيدي, كيفة.

العملة: الأوقية.
التمور,  احلبوب,  ال��ذرة,  الدخن,  الأرز,  الزراعية:  املنتجات 

البطاط�س, اليام, البطيخ, �صيد الأ�صماك.
اأق�صى غرب  اإ�صالمية تقع يف  ملحة عامة: موريتانيا دولة عربية 
الوطن العربي ويف �صمال غرب قارة اإفريقيا, حتدها املغرب واجلزائر 
من ال�صمال, مايل من ال�صرق واجلنوب, ال�صنغال من اجلنوب, املحيط 
الأطل�صي من الغرب, ي�صكل نهر ال�صنغال – وهو النهر الوحيد يف البالد – 
حقول  �صفافه  على  ومتتد  ال�صنغال  مع  ملوريتانيا  اجلنوبية  احل��دود 

الأرز. 
و�صط البالد يقع عند تقاطع خط الطول )510( غرًبا مع خط 

العر�س )520( �صماًل.
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النم�شا

ال�صم ال�صائع: النم�صا.
ال�صم الر�صمي: جمهورية النم�صا.

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

بو�صع اجتماعي حمرتم.
اللغة: الأملانية.

العا�صمة: فيينا. 
املدن الرئي�صة: جراز, لينز, �صالزبورغ, اإين�صربوك. 

العملة: ال�صلن النم�صاوي, اليورو اعتباًرا من )2002/1/1م(.
الرثوة املعدنية: الفحم احلجري, النحا�س, اجلرافيت, احلديد, 

الر�صا�س, املنجنيز, الغاز, النفط, امللح, الزنك. 
ملحة عامة: النم�صا دولة يف و�صط اأوروبا, حتدها ت�صيكيا و�صلوفاكيا 
من  واإيطاليا  �صلوفينيا  ال�صرق,  من  )هنغاريا(  املجر  ال�صمال,  من 
اجلنوب, �صوي�صرا وخلتن�صتاين من الغرب, اأملانيا من ال�صمال الغربي, 
ل �صواحل لها على البحار. و�صطها يقع عند تقاطع خط الطول )514( 

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

ال�صم ال�صائع: نيجرييا 
ال�صم الر�صمي: جمهورية نيجرييا الحتادية.

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

معتقدات حملية ووثنيون. 
اللغة: الإنليزية.
العا�صمة: اأبوجا.

اإيلورين,  اأوجبومو�صو,  كانو,  اإب��ادان,  لجو�س,  الرئي�صة:  املدن 
باداجري.

العملة: نريا.
اجل��ريي,  احلجر  الكوملبيت,  ال��غ��از,  النفط,  املعدنية:  ال��رثوة 
الق�صدير, الفحم احلجري, اليورانيوم, الذهب, البوك�صيت, الإ�صمنت, 

احلديد.
الإفريقية  ال���دول  اأك��رب  اإ�صالمية,  دول��ة  نيجرييا  ع��ام��ة:  ملحة 
�صكاًنا, تقع على ال�صاحل الغربي لإفريقيا, حتدها النيجر من ال�صمال, 
الكامريون, من ال�صرق, خليج غينيا )املحيط الأطل�صي( من اجلنوب, 
ال�صرقي.  �صمالها  يف  ت�صاد  بحرية  على  �صاحل  لها  الغرب.  من  بنني 
العر�س  خط  مع  �صرًقا   )58( الطول  خط  تقاطع  عند  يقع  و�صطها 

)510( �صماًل.



فيافي الفقرات الثقافية884

الهند

ال�صم ال�صائع: الهند. 
ال�صم الر�صمي: جمهورية الهند. 

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

اللغة: الهندية, الإنليزية. 
العا�صمة: نيودلهي.

)كالكوتا  كولكاتا  �صابًقا(,  )بومباي  مومباي  الرئي�صة:  امل��دن 
�صابًقا(, �صيناي )مدار�س �صابًقا(, حيدر اأباد, اأحمد اأباد, بانالور, 

كانبور, ناجبور.
العملة: الروبية الهندية.

جوز  الذرة,  ال�صعري,  القمح,  النب,  ال�صاي,  الزراعية:  املنتجات 
ال�صكر,  ق�صب  الأرز,  القطن,  التبغ,  التوابل,  املطاط,  امل��وز,  الهند, 
ال�صوداين, احلرير,  الفول  الأبقار,  الأ�صماك,  �صيد  املوا�صي,  اجلوت, 

الأخ�صاب, البطاطا, اخلنازير, الأفيون )غري �صرعي(.
ملحة عامة: الهند, وال�صم م�صتمد من ا�صم نهر الهندو�س, وهو 
النهر الرئي�س يف باك�صتان حالًيا, ويعرف يف امل�صادر العربية با�صم نهر 
ال�صند, اأو: بهارات بلغة اأهلها وتعني الحتاد الهندي, دولة تقع جنوب 
�صرًقا مع خط  الطول )578(  اآ�صيا, مير يف و�صطها تقاطع خط  قارة 

العر�س )522( �صماًل.
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اليابان

ال�صم ال�صائع: اليابان. 
ال�صم الر�صمي: اليابان.

ال�صكان: )126.930.000( ن�صمة, عام )2002م(.
الدين: ال�صنتو )وهي �صكل من اأ�صكال البوذية(, البوذية, اإ�صافة 
اإىل اأعداد حمدودة من الن�صارى وامل�صلمني )يبلغ عدد امل�صلمني نحو 

ن�صمة(.  "200" األف 
اللغة: اليابانية.

العا�صمة: طوكيو.
املدن الرئي�صة: يوكوهاما, اأو�صاكا, ناغويا, �صابورو, كيوتو, كوبي, 

هريو�صيما, ناجازاكي.
العملة: النّي. 

�صيارات,  واإلكرتونية,  كهربائية  �صناعات  ال�صناعية:  املنتجات 
اآلت, منتجات احلديد والفولذ, �صناعات كيميائية, �صناعات غذائية, 

اأجهزة ب�صرية, �صاعات, بناء ال�صفن, اأجهزة حا�صوب.
الهادئ,  املحيط  غرب  �صمال  يف  جزر  دولة  اليابان  عامة:  ملحة 
رو�صيا  من  كل  قبالة  الآ�صيوي,  للرب  ال�صرقي  ال�صمايل  ال�صاحل  جتاه 
املحيط  ال�صمال.  من  اأوخوت�صك  بحر  بها  يحيط  وال�صني.  والكوريتني 

الهادئ من ال�صرق, بحر ال�صني ال�صرقي جنوًبا, بحر اليابان غرًبا.
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اليمن

ال�صم ال�صائع: اليمن.
ال�صم الر�صمي: اجلمهورية العربية اليمنية.

ال�صكان: )17.600.000( ن�صمة, عام )1998م(.
الدين: م�صلمون. 

اللغة: العربية. 
العا�صمة: �صنعاء.

املدن الرئي�صة: عدن, تعز, احلديدة, املكال, ح�صرموت, املخا.
العملة: الريال اليمني. 

�صناعات  البناء,  م��واد  يدوية,  �صناعات  ال�صناعية:  املنتجات 
حتويلية, �صناعات معدنية, �صناعات النفط والغاز.

قارة  غرب  جنوب  تقع  اإ�صالمية  عربية  دولة  اليمن  عامة:  ملحة 
اأق�صى جنوب غرب �صبه اجلزيرة العربية, حتدها ال�صعودية  اآ�صيا يف 
من ال�صمال, عمان من ال�صرق, البحر العربي وخليج عدن من اجلنوب, 
البحر الأحمر من الغرب. يف جنوبها الغربي يقع م�صيق باب املندب. 
العر�س  خط  مع  �صرًقا   )548( الطول  خط  تقاطع  عند  يقع  و�صطها 

)515( �صماًل.
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اليونان
ال�صم ال�صائع: اليونان: 

ال�صم الر�صمي: اجلمهورية الهيللينية. 
ال�صكان: )10.541.000( ن�صمة, عام )1998م(.

ال���دي���ن: ن�����ص��ارى )اأرث���وذك�������س ���ص��رق��ي��ون, روم����ان ك��اث��ول��ي��ك, 
بروت�صتانت(, م�صلمون. 

اللغة: اليونانية. 
العا�صمة: اأثينا. 

مي�صولوني,  هرقليوم,  باترا�س,  �صالونيك,  الرئي�صة:  امل��دن 
ميكين�س, اإبيد فارو�س.

العملة: دراخما, اليورو اعتبارا من )2002/1/1م(.
ال�صامية,  ال��ذرة  الزبيب,  العنب,  القطن,  الزراعية:  املنتجات 

الزيتون, الدواجن, ق�صب ال�صكر, التبغ.
ملحة عامة: اليونان دولة تقع يف جنوب �صرق اأوروبا, ت�صغل اجلزء 
اجلنوبي من �صبه جزيرة البلقان, حتدها مقدونيا وبلغاريا من ال�صمال, 
اجلنوب,  من  املتو�صط  الأبي�س  والبحر  اإيجه  بحر  ال�صرق,  من  تركيا 
البحر الأيوين واألبانيا من الغرب. و�صطها يقع عند تقاطع خط الطول 

)530 - 522( �صرًقا مع خط العر�س )539( �صماًل.
تتكون اليونان من الرب الرئي�س الذي ي�صكل جزيرة ت�صكل امل�صاحة 

املتبقية.
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 وتلك االأيام نداولها 
بني النا�س

ال�شنون بالأحداث، ول يبقى منها  التاريخ بالوقائع، وتت�شبع  يزدحم 
اإل الذكرى والعتبار.

ِذكر  على  تعتمد  والتي  الفقرة  ه��ذه  و�شع  على  حر�شنا  ه��ذا  ولأج��ل 
حدث وقع يف مثل اليوم الذي تعر�ض فيه الفقرة.

عن  بالبحث  اأق��وم  الثانية،  جمادى  �شهر  من  الأول  هو  اليوم  مثًا: 
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حدث وقع يف مثل هذا اليوم لكي األقيه عرب منرب الإذاعة املدر�شية.
وهذه الفقرة اأو هذا الربنامج منت�شر يف العديد من القنوات الف�شائية، 

وله جمهوره وحمبوه، والأهم هو املردود املعريف والثقايف من هذه الفقرة.
فالفقرة تعتمد على ِذكر حدث وقع يف مثل هذا اليوم، من خال �شرد 
بع�ض من تفا�شيله، و�شيء من اأحداثه، بالإ�شافة اإىل جودة النتقاء للحدث 

من خال اأهميته وعظم الفائدة املرجوة من التذكري به.
لذا.. اأو�شي بهذه الفقرة خرًيا، واأوؤكد اأن ما مت جمعه يف هذه الفقرة 
ما هو اإل نقطة من بحر الأحداث التاريخية، والوقائع العاملية؛ فعلينا جميًعا 

اب. البحث عن املفيد واملمتع، واأن نحر�ض على عر�شه باأ�شلوب �شيق وجذَّ

www.alukah.net



891 فيافي الفقرات الثقافية

وفاة موؤ�ش�س احلركة ال�شنو�شية

9 �صفر 1277ه� � 7 �صبتمرب 1859م
ولد  الإدري�صي,  ال�صنو�صي اخلطابي احل�صني  بن علي  هو حممد 
الوا�صطة قرب م�صتغامن يف اجلزائر �صنة )1202ه���(, وكان  يف حملة 
�صوفيًّا منقطًعا للعبادة والّذكر على طريقة زهاد ال�صلف, ولي�س كذبة 
املت�صوفة, ولكن الأو�صاع التي �صادت بالد املغرب العربي يف هذه الفرتة 
من ت�صلط الأعداء ال�صليبيني, و�صعف وتخاذل حكام تون�س واجلزائر 
من احلف�صيني والعثمانيني يف الدفاع عن بالد الإ�صالم, كل هذه الأمور 
اإىل  للعبادة,  والنقطاع  الزهد  من  حركته  يحول  »ال�صنو�صي«  جعلت 
حركة جماهدة ن�صطة متاأثرة مبنهج احلركة ال�صلفية يف ند واحلجاز.
نقل »حممد بن علي« مركز حركته اإىل واحة اجلغبوب يف �صحراء 
م�صر الغربية, وو�صع قواعد قوية حلركته تقوم على اإن�صاء الزوايا التي 
ل يقت�صر دورها على ن�صر الإ�صالم وتعليمه فقط, بل هي مراكز دينية 
اإدارة  اأثبت ال�صنو�صيون كفاية عظيمة يف  واجتماعية واقت�صادية, وقد 
واإفريقيا  والكامريون  ت�صاد  يف  الإ�صالم  ن�صر  ملراكز  وحتويلها  الزوايا 
املدارية ودارفور, وو�صع »حممد بن علي« قاعدة عظيمة يف دعوته وهي 
حترير الرقيق الذين يدخلون الإ�صالم وين�صمون اإىل الدعوة, واأ�صبحت 
هدف  وكان  الدعوة,  مراكز  اأقوى  من  بدارفور  الفا�صر  يف  ال�صنو�صية 
ون�صر  ال�صليبي,  الغرب  �صيطرة  من  ال�صيا�صي  التحرر  هو  ال�صنو�صية 
الإ�صالح وترقية الأخالق وحماربة البدع, و�صد اأزر امل�صلمني والرجوع 

اإىل الف�صائل العليا لالإ�صالم, وحت�صني اأ�صباب املعي�صة لهم.
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تطور  اأ�صكال  من  و�صكاًل  عامة,  اإ�صالمية  كانت حركة  وباجلملة 
جزائرًيا  �صريًفا  كان  الدعوة  فراأ�س  واحلجاز,  بنجد  ال�صلفية  احلركة 
كل  من  فكانوا  مريدوها  اأم��ا  م�صر,  يف  اجلغبوب  واح��ة  يف  وقاعدتها 
اأجنا�س املغرب وال�صحراء الكربى واإفريقيا املدارية وال�صتوائية, وقد 
تويف ال�صيخ »حممد بن علي« موؤ�ص�س احلركة ال�صنو�صية يف )9( �صفر 

�صنة )1277ه�( املوافق )7( �صبتمرب )1859م(.

اغتيال بطر�س غايل »اجلد«

12 �صفر 1328ه� � 20 فرباير 1910م
�صاب يف  وه��و  ال����ورداين«  »اإب��راه��ي��م  ال�صيديل  ي��د  على  وذل��ك 
الذي  الوطني  احلزب  يف  ع�صًوا  وكان  العمر,  من  والع�صرين  احلادية 
اأ�ص�صه »م�صطفى كامل« ملناه�صة ال�صتعمار الإنليزي؛ وذلك ب�صبب 
خيانة »بطر�س غايل« لوطنه عندما وافق على مد امتياز قناة ال�صوي�س 
لإنلرتا اإىل �صنة )2008م( وكان ينتهي �صنة )1968م( املوافقة على 
مد امتياز قناة ال�صوي�س كانت ملدة اأربعني �صنة, ولتوقيعه مع الإنليز 
اتفاقية ال�صودان التي اأعطت اإنلرتا حق م�صاركة م�صر يف ال�صودان, 
الأحكام  اأ�صدر  الذي  وجالدها  دن�صواي  حمكمة  رئي�س  لكونه  اإ�صافة 
»اإبراهيم  القب�س على  ولقد ت  �صنة )1906م(,  الأبرياء  الظاملة على 
الورداين« وحكم عليه بالإعدام, وت تنفيذه يف )28( يونيه )1910م(.
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مذبحة �شربرينت�شا

13 �صفر 1416ه� � 11 يوليو 1995م
احلديث,  والعاملي  الأوروب���ي  التاريخ  يف  الأف��ظ��ع  املذبحة  اإنها 
الع�صرين  القرن  اأواخر  يف  امل�صلمون  لها  تعر�س  التي  الأ�صواأ  واملجزرة 
اأبيدت  التي  امل�صلمة  البو�صنية  اإنها مذبحة قرية �صربرنيت�صا  امليالدي, 
عن بكرة اأبيها, حتى اختفى �صكانها من فوق وجه الأر�س يف يوم واحد, 
يف كارثة اإن�صانية مروعة تكاتف على وقوعها واأ�صرف على تنفيذها كل 

اأعداء الإ�صالم.
البو�صنة  الب�صرية عندما وقعت حرب  املاأ�صاة  وتبداأ ف�صول هذه 
�صنة )1412ه�(, وقام كالب اأوروبا وال�صرب اأ�صحاب العداوة القدمية 
واملتجذرة للم�صلمني منذ اأيام الدولة العثمانية وال�صلطان حممد الفات 
و�صليمان القانوين, بحرب �صليبية �صد م�صلمي البو�صنة؛ بهدف اإنهاء 
الوجود الإ�صالمي يف البلقان, وبعد وقوع الكثري من املذابح واجلرائم 
املروعة قامت الأمم املتحدة والتي كانت تراقب املجازر اليومية للم�صلمني 
الدولية  ال�صغوط  تزايد  وبعد  ال�صرب,  لقادة  والمتنان  الر�صا  بعيني 
والن�صارى  اليهود  م�صالح  رعاية  يف  املتخ�ص�صة  املنظمة  هذه  على 
هي  مدن  ثالث  يف  البو�صنة  مل�صلمي  اآمنة  مناطق  باإن�صاء  قامت  فقط, 
�صراييفو وجوراين و�صربرينت�صا, واأغلب الظن اأنها كانت جتمع امل�صلمني 
يف اأماكن حمددة؛ انتظاًرا وحت�صرًيا للمذبحة املروعة التي كان يخطط 

لها اأعداء الإ�صالم.
القوات  حلماية  خا�صعة  الآم��ن��ة!  »�صربرينت�صا«  منطقة  كانت 
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�صنة  �صفر   )13( ي��وم  ويف  املتحدة,  الأمم  لقوات  املمثلة  الهولندية 
�صكانها  فهرع  املدينة,  على  ال�صربية  ال��ق��وات  هجمت  )1416ه����(, 
الهولندية,  بالقوات  لالحتماء  املجاورة,  القرى  من  اإليها  والالجئون 
�صهلة  غنيمة  وت�صليمها  املدينة,  من  بالن�صحاب  بدورها  قامت  والتي 
ال�صليبي  اجلرنال  ليقوم  امل�صلمة,  للدماء  املتعط�صني  ال�صرب  لكالب 
الن�صاء  عن  والأولد  وال�صباب  الرجال  بعزل  كرا�صتني«  »رادي�صالف 
والبنات, ثم يقوم املجرمون مبذبحة مروعة يقتل فيها )8000( م�صلم 
يف يوم واحد, ويدفنون يف مقابر جماعية ما زال امل�صلمون يف البو�صنة, 
حتى اليوم يكت�صفون القرب تلو الآخر, وما زال املجرم ال�صليبي الكبري 
»رادوفان كاراديت�س« زعيم �صرب البو�صنة وامل�صوؤول الأول عن كل هذه 
يف  �صقطت  قد  م�صلم  مليون  ن�صف  بدماء  يتلذذ  طليًقا  ح��ًرا  املجازر 
عهده, وينعم بغطاء احلماية الأوروبية ال�صاكرة له على جميله وخدماته 

يف اإفناء امل�صلمني.

وفاة االإمام مالك بن اأن�س

14 �صفر 179ه� � 12 مايو 695م
اأب��ي عامر  ب��ن  ب��ن عامر  ب��ن مالك  اأن�����س  ب��ن  الإم���ام مالك  ه��و 
الأربعة  الأئمة  واأحد  الهجرة  دار  اإمام  املدين,  اأبو عبداهلل  الأ�صبحي, 
املتبوعني امل�صهورين, واملعني باحلديث احل�صن الذي اأخرجه الرتمذي 
فال  العلم,  يطلبون  الإب��ل  اأكباد  النا�س  ي�صرب  اأن  »يو�صك  �صننه:  يف 
ولقد  العلم,  اأهل  املدينة«. عند كثري من  اأعلم من عامل  اأحًدا  يجدون 
ت�صدر مالك للفتوى والتعليم وهو يف �صن ال�صباب بعدما اأقره على ذلك 
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علماء زمانه, واألف الإمام مالك كتاب "املوطاأ", الذي جمع فيه ما �صح 
من اأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع اأقوال ال�صحابة والتابعني, واتبع فيه منهًجا 
ا يف رواية احلديث ونقد الرجال, مما جعله اأ�صهر كتب احلديث  خا�صً
واأ�صاًل ملن األف وجمع احلديث بعده, ويعترب الإمام مالك من ُمنّظري 
العقيدة ال�صلفية ومن اأ�صد النا�س على البدع واأهلها, وكان مهاًبا مطاًعا 
عند النا�س, كاأنه هو اخلليفة, ومع ذلك تعر�س لالبتالء عندما اأ�صدر 
فتواه ال�صهرية بعدم وقع طالق املكره, و�صربه اأبو جعفر املن�صور لريجع 
عنها؛ حتى ل تكون ذريعة ملن يريد خلع بيعة العبا�صيني يف اأثناء اأحداث 
القراآن  هي:  عدة,  اأ�صول  على  مذهبه  مالك  الإمام  بنى  ولقد  الفتنة, 
وال�صنة وعمل اأهل املدينة وقول ال�صحابي وامل�صالح املر�صلة والقيا�س 
و�صد الذرائع والإجماع. ولقد ُتويف - يرحمه اهلل - يف )14( �صفر �صنة 
انت�صر مذهبه يف  وقد  والثمانني,  ال�صاد�صة  يناهز  )179ه���( عن عمر 

املغرب العربي والأندل�س, وما زال بهما قائًما اإىل احلني.

مقتل علي بك الكبري

16 �صفر 1187ه� � 8 مايو 1773م
م�صر  يف  املماليك  دول��ة  على  الأّول  �صليم  ال�صلطان  ق�صى  ملا 
وال�صام, مل ي�صتغن عن خدمات املماليك بالكلية, بل عهد اإليهم اإدارة 
�صوؤون الأقاليم يف م�صر؛ خلربتهم الوا�صعة بذلك, وكان كبري املماليك 
يلقب ب�صيخ البلد, ومقر اإقامته يف القاهرة, وملا �صعفت الدولة العثمانية, 
�صار نفوذ �صيخ البلد كبرًيا ووا�صًعا ويفوق نفوذ الوايل العثماين, وكان 
علي بك الكبري هو �صيخ البلد يف م�صر اأيام اخلليفة عثمان الثالث ثم 
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م�صطفى الثالث, وكان رجاًل طموًحا يحلم باإعادة جمد الدولة اململوكية 
الذاهبة ويخطط لذلك, م�صتغاًل �صعف الدولة العثمانية, وان�صغالها يف 

حروب طاحنة متتالية مع الرو�س والنم�صاويني.
علي  البلد  �صيخ  وطموحات  تطلعات  الرو�صية  املخابرات  نقلت 
طويلة  ح��رب  حالة  يف  كانت  التي  الرو�صية,  القيادة  اإىل  الكبري  بك 
اأجل  من  الطموح؛  الرجل  ذلك  من  ال�صتفادة  فقررت  العثمانيني,  مع 
متزيق ج�صد الدولة  العثمانية باإحداث الفنت الداخلية بها, ويف جزيرة 
»بارو�س« ت لقاء بني الرو�س ومبعوثني من قبل علي بك الكبري, وفيه 
اأ�صا�س اأن يتحرك  و�صعت اللم�صات الأخرية خلطة �صريرة, تقوم على 
علي بك الكبري من م�صر لي�صتويل على ال�صام مب�صاعدة ظاهر العمر اأو 
الظاهر عمر, وهو وايل عكا, على اأن يقوم الأ�صطول الرو�صي يف البحر 
الأبي�س بتوفري غطاء حربي للحملة على ال�صام, ثم تكون اخلطوة التالية 
اأن ينق�س علي بك الكبري على الأنا�صول من اجلنوب, على اأن ينق�س 
الرو�س من ال�صمال فت�صقط الدولة العثمانية, وهكذا نرى اأن علي بك 
الكبري كان خائًنا عمياًل باع دينه واإخوانه من اأجل ملك الدنيا الزائل.

ال�صام كله مب�صاعدة ظاهر  بالفعل ا�صتوىل علي بك الكبري على 
العمر والأ�صطول الرو�صي, وا�صتعد للخطوة الأهم وهي مهاجمة الدولة 
العثمانية من اجلنوب, وكان اأحد اأتباعه, وهو حممد اأبو الدهب, اطلع 
واأقنع  عليه  فتمرد  العثمانية,  الدولة  مبهاجمة  ال�صريرة  خطته  على 
اجلي�س امل�صري بذلك, وعاد به اإىل القاهرة, وعند ذلك غرّي علي بك 
الكبري خططه الرامية ملهاجمة جنوب الأنا�صول, وقرر العودة اإىل م�صر 
للتخل�س من حممد اأبو الدهب, واأمده الرو�س باأربعمائة جندي رو�صي 

www.alukah.net



897 فيافي الفقرات الثقافية

�صليبي, والتقى اجلمعان ونزل ن�صر اهلل على الفئة املوؤمنة وباءت الفئة 
اخلائنة والكافرة باخل�صران, وُهزم علي بك الكبري هزمية منكرة وقتل 
يف هذه املعركة وانتهت فتنته يف )16( �صفر �صنة )1187ه�( املوافق 

)8( مايو )1773م(.

�شقوط الدولة الليبية االأوىل

17 �صفر 1342 ه� � 28 �صبتمرب 1923م
خا�س  1911م(,   � )1329ه���  �صنة  ليبيا  اإيطاليا  احتلت  اأن  بعد 
املجاهدون من ليبيا وم�صر معارك بطولية �صد املحتل ال�صليبي وكبدوه 
يف  عدة  مهمة  مناطق  وظلت  عدة,  هزائم  به  واأنزلوا  �صخمة  خ�صائر 
ليبيا يف قب�صة املجاهدين, خا�صة اأن الدولة العثمانية قد �صحبت قواتها 
من ليبيا واأعلنت اأن ليبيا بلد م�صتقل وزعيمها اأحمد �صريف ال�صنو�صي.
يف  العثمانية  الدولة  اأخ��ذت  الأوىل  العاملية  احل��رب  ان��دلع  بعد 
احللفاء  ق��وات  �صمن  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الطليان  �صد  الليبيني  حتري�س 
العثمانية,  اجليو�س  هزمية  عالمات  بدت  وعندما  لالأتراك,  املحاربة 
جلامعة  رئي�س  اأول  ذلك  بعد  اأ�صبح  ال��ذي  ع��زام,  عبدالرحمن  اأخ��ذ 
الدول العربية, يجمع زعماء القبائل والأعيان والعلماء لتوحيد جهودهم 
ليبية  حكومة  اأول  ت�صكلت  وبالفعل  البالد,  اأبناء  من  حكومة  وت�صكيل 

وقامت الدولة الليبية الأوىل.
واأجربوهم على  الإيطاليني يف معارك عدة,  الليبيون بدحر  قام 
العرتاف باحلكومة الليبية, لكن على غيظ وحنق وترب�س باملوؤمنني, 
وحدث تغيري يف ال�صلطة احلاكمة يف اإيطاليا وجاء مو�صوليني واحلكم 
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بتكوين  ع��ارم  وطموح  حم�صة  ع�صكرية  بعقلية  يوؤمن  ال��ذي  الفا�صي, 
وزّوده  �صخًما  جي�ًصا  مو�صوليني  فاأعد  القدمية,  الرومان  اإمرباطورية 
الدولة  على  والق�صاء  كلها  ليبيا  باكت�صاح  واأمرهم   الأ�صلحة  باأحدث 

الأوىل.
)1339ه���(  �صنة  موؤمتًرا  الليبيون  فعقد  الطليان,  نوايا  ُعرفت 
يف مدينة �صرت, ح�صره زعماء املناطق وفيه وقع اخلالف بني زعماء 
يوافق  ومل  ال�صنو�صي,  اإدري�س  حممد  مبايعة  ومتت  وبرقة,  طرابل�س 
اإيطاليا حت�صد  الوقت كانت  الزعماء, ويف هذا  البيعة بع�س  على هذه 
احتل  يوم )17( �صفر )1342ه���(,  الالزمة ويف  القوة  وتعد  اجليو�س 
الطليان طرابل�س عا�صمة الدولة الليبية الأوىل بعد اأن دمروها بالكلية 
واأوقعوا فيها ع�صرات الآلف من ال�صحايا, وب�صقوط طرابل�س �صقطت 
دولة ليبيا الأوىل, وبرز بعدها ا�صم البطل املجاهد عمر املختار امللقب 

باأ�صد ال�صحراء, حيث اإنه �صيتوىل قيادة اجلهاد �صد اأعداء الإ�صالم.

ت�شكيل جي�س االإنقاذ الفل�شطيني

19 �صفر 1367 ه� � 1 يناير 1948م
فوزي  الكبري  اللبناين  املجاهد  بتكوينه  قام  ال��ذي  اجلي�س  هذا 
القاوقجي من املتطوعني واملجاهدين العرب من فل�صطني ومن خارجها, 
يف  فل�صطني  بتق�صيم  الظامل  اجلائر  القرار  �صدور  اأعقاب  يف  وذل��ك 
ال�صنة نف�صها, وكان الهدف من تكوين هذا اجلي�س الت�صدي لع�صابات 
واأمريكا  اإنلرتا  اأن  خا�صة  ال�صهيونية,  والأرج��ون  و�صرتين  الهاجانا 
قد قامتا بتزويد هذه الع�صابات ال�صهيونية باأحدث الأ�صلحة وبكميات 
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�صخمة, وكان الن�صمام لهذا اجلي�س يكون من خالل منظمة اجلهاد 
املقد�س التي يراأ�صها مفتي فل�صطني اأمني احل�صيني.

معركة فيينا

20 �صفر 937ه� � 1530/10/22م
كان عهد ال�صلطان �صليمان القانوين ميثل ذروة املجد العثماين, 
ات�صعت  فلقد  العثمانية,  الإ�صالمية  للدولة  الذهبي  الع�صر  بحق  فهو 
الدولة العثمانية حتى �صملت اأقاليم يف ثالث قارات عاملية, ويف الوقت 
ال�صيا�صي  اأوروبا تعاين �صراعات خطرية على ال�صعيدين  نف�صه كانت 
والديني, فلقد كان هناك �صراع كبري بني ملك فرن�صا فران�صوا الأول 
عر�س  على  املقد�صة  الرومانية  الإمرباطورية  ملك  �صارلكان  وامللك 
هذه الإمرباطورية الرومانية, وكان البابا ليو العا�صر مناف�ًصا للراهب 
الأملاين مارتن لوثر زعيم الطائفة الربوت�صتانتية, وكانت بلجراد تعاين 
ا�صطرابات داخلية ب�صبب �صغر �صن ملكها لوي�س الثاين, وتنازع الأمراء 

على الو�صاية عليه.
اأراد فران�صوا ال�صتفادة من قوة العثمانيني, فعر�س التحالف على 
�صليمان القانوين, ووافق �صليمان من باب �صق ال�صف الأوروبي وحماربة 
اأ�صد ملوك اأوروبا عداوة لالإ�صالم وامل�صلمني �صارلكان. واتفق الرجالن 
مع  عهوده  نق�س  الذي  الثاين  فيالدي�صالف  املجر  ملك  مهاجمة  على 
ا  الدولة العثمانية وقتل �صفري ال�صلطان �صليمان اإليه, وكانت املجر اأي�صً

تابعة لإمرباطور الدولة الرومانية �صارلكان.
قاد �صليمان )100( األف مقاتل اإ�صافة اإىل )300( �صفينة انطلقت 
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اأمري ترات�صلفانيا - جزء من  الدانوب وفتح بالد املجر وعني  من نهر 
اإ�صطنبول,  اإىل  اليوم - جان زابويل ملًكا على املجر, ثم عاد  رومانيا 
اإليها  فعاد  �صارلكان  من  بتحري�س  املجر  يف  ا�صطرابات  حدثت  لكن 
اأخرى وحارب الأمري فرديناند املتغلب على حكم املجر,  �صليمان مرة 
فرديناند  ففر  عليه,  وانت�صر  ل�صارلكان  ال�صقيق  الأخ  باملنا�صبة  وهو 

واحتمى باأ�صرة الهاب�صريج, وهي الأ�صرة احلاكمة بالنم�صا.
قرر �صليمان اأن يفتح فيينا عا�صمة النم�صا واأعرق املدن الأوروبية, 
املدينة,  باأ�صوار  عدة  ثغرات  واأح��دث  �صديًدا,  ح�صاًرا  عليها  واألقى 
عا�صمة  لي�صت  فيينا  اإن  اإذ  باأ�صرها؛  اأوروب��ا  فارجتت  لفتحها  وا�صتعد 
ا عا�صمة الإمرباطورية الرومانية املقد�صة,  النم�صا فح�صب, بل هي اأي�صً
ال�صغوط  زادت  وهنا  الإم��رباط��وري��ة,  ه��ذه  �صقوط  يعني  و�صقوطها 
امل�صلمني,  مع  يتخلى عن عهده  فرن�صا؛ حتى  الأول ملك  فران�صوا  على 
البابا  وه��دد  العثمانيني,  لقتال  يتفرغ  حتى  معه؛  �صارلكان  وت�صالح 
بحرمان فران�صوا من اجلنة وطرده من الكني�صة, فان�صاع فران�صوا لكل 

هذه التهديدات ونق�س عهده مع �صليمان.
قرر �صليمان الهجوم على املدينة يف )20( �صفر �صنة )937ه�( 
لأن  املدينة؛  فتح  ي�صتطع  �صليمان مل  ولكن  وعنيًفا,  قويًّا  الهجوم  وكان 
خطوط  وكانت  القار�س  ال�صتاء  ودهمهم  نفدت,  قد  املدفعية  ذخرية 
الإمدادات واملوا�صالت طويلة, وعلى الرغم من احلالة املعنوية املرتفعة 
عند �صليمان وجنوده اإل اأنهم مل ي�صتطيعوا موا�صلة احلرب واحل�صار, 
بالذكر  واجلدير  لفتحها من جديد.  والتخطيط  العودة  �صليمان  فقرر 
وتكاتف  الأوروبية,  ال�صليبية  العقلية  ت�صكيل  اأعادت  احلادثة  هذه  اأن 

اجلميع �صد الدولة العثمانية.
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وفاة حممد اإقبال

21 �صفر 1357 ه� � 21 اأبريل 1938م
�صاحب  اإقبال,  حممد  الأ�صهر  الباك�صتاين  واملفكر  ال�صاعر  هو 
فكرة اإن�صاء دولة باك�صتان, واأول من نادى بقيام وطن خا�س بامل�صلمني 
اإقبال يف )1293ه���( يف مدينة  الهندية, ولد حممد  يف �صبه اجلزيرة 
بالد  من  هاجروا  قد  اأج��داده  وكان  ال�صمايل,  البنجاب  يف  �صيالكرت 
ك�صمري, تلقى علومه اأوًل يف البنجاب ثم در�س يف اإنلرتا ويف اأملانيا, 
وح�صل منها على درجة الدكتوراه يف الفل�صفة يف مو�صوع تطور الفل�صفة 

امليتافيزيقية يف بالد الفر�س, ثم عاد اإىل بالده �صنة )1910م(.
كان  ال��ذي  الإ�صالمية,  الرابطة  حزب  اإىل  اإقبال  حممد  ان�صم 
يدافع عن حقوق واأو�صاع امل�صلمني بالهند, وكان �صاحب نظرة خا�صة 
يف طبيعة العالقة بني امل�صلمني والهندو�س يف الهند, قائمة على ميزان 
اأن  فاإننا ند  لذلك  الإ�صالم؛  اأعداء  مع  التعامل  والإ�صالم يف  ال�صرع 
ر قلمه وفكره و�صعره كله من اأجل هذه الغاية, فجاء  حممد اإقبال قد �صخَّ
�صعره ملتهًبا مملوًءا حما�صة وغرية وعزة لالإ�صالم, وكان يجيد ال�صعر 

ا العربية. بالفار�صية والأردية, واأي�صً
حاول الإنليز ا�صتمالة حممد اإقبال واإغراءه باملنا�صب, فعر�صوا 
برر  ثم  املن�صب,  فرف�س  اإفريقيا  جنوب  يف  امللك  نائب  من�صب  عليه 
ذلك تربيًرا اأغاظ الإنليز ب�صدة, حيث قال لهم: اإن حرم نائب امللك 
اإهانة  لأنه  اأقبله؛  ل  وهذا  ال�صيوف,  وت�صتقبل  �صافرة,  تكون  اأن  بد  ل 

لديني وم�صاومة لكرامتي.
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ويف املوؤمتر ال�صنوي للرابطة الإ�صالمية يف اإله اأباد �صنة )1350ه� 
وحلمه  فكرته  عن  وتكلم  املوؤمتر  زعيم  وكان  اإقبال,  وقف  1930م(   -
م�صاعر  وه��ّي��ج  احلا�صرين  حما�س  واأل��ه��ب  باك�صتان,  دول��ة  باإن�صاء 
اجلماهري, وعلى الرغم من اأن فكرته قد طرحها �صنة )1350ه�(, اإل 
وفاة  بعد  اأي  �صنة )1360ه���(,  اإل  الفعلي  التنفيذ  تدخل حيز  اأنها مل 
حممد اإقبال بعامني؛ ذلك لأنه تويف يف )21( �صفر �صنة )1357ه�(, 
موت  بعد  حتى  تبقى  اخلال�صة  القوية  ال�صاحلة  الأفكار  ند  وهكذا 

اأ�صحابها.

حرب االأيام ال�شت 1967م

27 �صفر 1387ه� � 5 يونيو 1967م
وامل�صهورة يف التاريخ بنك�صة )67(, والتي انتهت بنك�صة مروعة 
بتوجيه  الإ�صرائيلية  القوات  قامت  والإ�صالمية, حيث  العربية  لالأمتني 
�صربات موجعة وموؤملة لكل من م�صر و�صوريا والأردن, واأ�صفرت املعركة 
اجلولن  واحتالل  بها,  امل�صري  اجلي�س  وتدمري  �صيناء  احتالل  عن 
والطامة  بفل�صطني,  الغربية  وال�صفة  غزة  قطاع  واحتالل  �صوريا,  يف 
الكربى �صقوط بيت املقد�س يف يد القوات الإ�صرائيلية, ولهذا العدوان 

ال�صهيوين على البالد العربية اأ�صباب عدة, منها:
اإىل  النيل  الدولة العربية الكربى من  اإقامة  1� تنفيذ خمططات 

الفرات, وال�صتيالء على القد�س.
ال�صعوب  يف  �صرى  ال��ذي  والن��ح��الل  الأخ��الق��ي  الف�صاد  حالة   �2

العربية.
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3� القيادة العربية املوجودة يف دول املنطقة مل تكن على امل�صتوى 
الكثري من  وتفرغ  العدوان,  املالئم ل�صد مثل هذا  وال�صلوكي  الإمياين 

هذه القيادات لقمع �صعوبها.
اإغالق خليج العقبة يف وجه املالحة الإ�صرائيلية, والذي جاء   �4

كخطوة ا�صتدراجية مل�صر حتى تدخل يف مواجهة مع اليهود.
وبالتعاون بني اليهود والأمريكان بداأت اأحداث حرب الأيام ال�صتة 

يف )27( �صفر )1387ه�( املوافق )5( يونيو )1967م(.

وفاة ال�شيخ �شامل الداغ�شتاين

28 �صفر 1287ه� � 28 مايو 1870م
اأبطال  واأح��د  الأول,  القومي  داغ�صتان  وبطل  القوقاز  اأ�صد  هو 
هو  الرو�صي,  الحتالل  �صد  واجلهاد  الكفاح  ق��ادوا  الذين  الإ���ص��الم 
ال�صيخ الإمام �صامل بن دنكاد الداغ�صتاين الذي قاد ثورة اأهل داغ�صتان 
ال�صيخ �صامل �صنة  الرو�صي طيلة )25( �صنة, ولقد ولد  �صد الحتالل 
زراعية  قرية  وهي  خوانزاخ  مديرية  من  كيمرة  قرية  يف  )1212ه���(, 
م�صهورة بجودة فواكهها, تلقى العلوم ال�صرعية يف �صباه على يد العامل 
حممد  املجاهد  ال�صيخ  �صغره  منذ  و�صحب  الهركاين,  �صعيد  املتبحر 
الكمراوي � وهو اأول من قاد الثورة �صد الرو�س � يف رحلته العلمية وعكف 
وعندما  املنكر,  عن  والنهي  باملعروف  والأمر  والعبادة  العلم  على  معه 
ملحمد  اليمنى  ال��ذراع  �صامل  كان  الرو�س,  �صد  املباركة  الثورة  قامت 

الكمراوي, وبعد ا�صت�صهاد الكمراوي �صار هو القائد العام للثورة.
�صرع ال�صيخ �صامل يف بناء دولة اإ�صالمية قوية يف الداغ�صتان وقام 
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بالق�صاء على العمالء واخلونة من اأهل القوقاز املوالني للرو�س, و�صم 
ال�صي�صان مع داغ�صتان, وقام ببناء جي�س نظامي قوي بلغ تعداده )60( 
العلوم  بن�صر  واهتمت  واملدافع,  للذخرية  م�صانع  وبنى  مقاتل,  األ��ف 

م الق�صاء والأمور الإدارية. ال�صرعية بني اأبناء القوقاز, ونظَّ
�صد  �صاملة  ح��رب  يف  القوقازيني  امل�صلمني  يقود  �صامل  وظ��ل 
الرو�س  خاللها  كّبد  �صنة,   )25( طيلة  البالد  من  لطردهم  الرو�س؛ 
اإعجاب  مثار  �صار  حتى  القوقاز,  جبال  يف  ودوخهم  �صخمة,  خ�صائر 
يف  الرو�س  ف�صل  وملا  الع�صر,  وقادة  علماء  عليه  واأثنى  باأ�صره,  العامل 
مواجهته يف ميادين القتال املفتوحة, ا�صتخدموا �صالح الغدر واخليانة, 
رو�صيا طرًبا  واهتزت  �صنة )1276ه���(  �صامل  ال�صيخ  اأ�صر  ونحوا يف 
اإىل  باأ�صرته  �صامل  وُحمل  املجاهد يف قب�صتها,  الإمام  ب�صقوط  وفرًحا 
يف  ومكانته  هيبته  ل�صدة  واح��رتام؛  باإعزاز  ا�صتقبلوه  وهناك  مو�صكو, 
العامل الإ�صالمي, ومكث يف رو�صيا ت�صع �صنني, ثم �صافر للحج, وبعدما 
اأدى منا�صك احلج, مكث يف املدينة قلياًل, حيث وافته منيته يف )28( 
�صفر )1287ه�( املوافق )28( مايو )1870م(, ودفن يف البقيع حيث 

مرقد الأطهار والأ�صراف والأن�صار, وح�صن اأولئك رفيًقا.
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 اأفكار �شغرية 
حليــاة كــبرية

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

كتاب الأ�شتاذ كرمي ال�شاذيل.
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1 - قلمك �صياد:
والذكاء  العقل  من  ولي�س  اإليك,  ي�صوقه  اهلل  من  رزق  الأف��ك��ار 
التفريط يف هذا الرزق؛ فُرّب فكرة زارتك اليوم جاء اأوان تنفيذها بعد 
اأوان ما ذهب  �صنني, فاإذا مل تكن �صاكنة يف دفرت يقيدها فرمبا جاء 
الآن  من  تطبيقها  نبداأ  كي  الفقرة  بهذه  الكاتب  بداأ  تف�صيله..  و�صاع 

فدّون فكرة, معلومة اأعجبتك, اأو خطة عمل.

2- حّطم �صنمك:
الأنانية والكرب والغرور حتيل حياة املرء منا اإىل جحيم م�صتمر.

�صاحبها  يرّو�صها  التي  النف�س  لكن  التمجيد,  تهوى  النف�س  اإن 
ويجربها على اأن تت�صم بالتوا�صع وحتاول دائًما اأن تظهر اجلانب اخلري 

عند النا�س هي التي ت�صت�صعر ب�صدق حالوة العطاء و�صكينة التوا�صع.

3- ِع�س يومك:
ما  هو  اليوم  فقط  ملجيئه..  �صماًنا  منلك  ل  وغًدا  انتهى,  اأم�س   
منلكه ومنلك ال�صتمتاع به. ع�س يومك وا�صتفد من جتارب املا�صي من 
غري اأن تعي�س م�صاكله وهمومه. ثق بخالقك الذي يعطى للطائر رزقه 
اليقني  اإنه  اأو حديقة؟..  بيوم. هل �صمعت عن طائر ميلك حقاًل  يوًما 
باهلل والتوكل عليه والثقة مبا عنده. الأف�صل قادم, �صريطة اأن حت�صن 

الظن بخالقك ول ت�صيع يومك.

4- ل تن�صد ال�صكون:
املحموم  وال�صعي  الأعمال  من  النتهاء  خلف  الرك�س  يكون  فلن 
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ونتنف�س  اأننا نحيا  واإرهاًقا. طاملا  توتًرا  اإل  الأمر  يزيد  لن  نغلقها,  كي 
فنحن يف حركة و�صري متوا�صل وعمل ل ينتهي. لن ميوت اأحدنا وقد اأت 

اأعماله, و�صتكون لدينا اأعمال يتمها من بعدنا اأبناء واأحفاد.
5- امتلك قطعة من احلياة: 

احلياة  من  قطعة  اأمامك  اأن  بو�صوح  تب�صر  اأن  الآن  منك  اأري��د 
ت�صتطيع اأن تفعل فيها الكثري. انظر اإىل اآخر الطريق قبل اأن جتّد ال�صري, 
واأت لنف�صك الفر�صة كي ترى امل�صتقبل ماثاًل بو�صوح, وتذكر دائًما قول 

خالقك زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ رب  )احل�صر: 18(.

6- احلياة لي�صت حالة طوارئ:
ا�صتمتع بحياتك وع�س احلياة ب�صكون وهدوء, فاإن وجدت نف�صك 
يف م�صمارها املحموم فاجلاأ لركن اهلل, ركعتني يف جوف اهلل ومناجاة 
ل ي�صمعها �صواه, وحلظات تدبر وتاأمل تنجيك من �صرك احلياة الغرار.

7- كن �صاحب يد بي�صاء:
خال�صة  روحانية  ف��الأوىل  الأخ��ذ,  لذة  تفوق  العطاء  نه�صة  اإن 

تتملك وجدانك واأحا�صي�صك, والثانية مادية بحتة حمدودة امل�صاعر.

8- عقلك.. ل مكانك هو ما يجب اأن يتغري:
ما دام عقلك معك فلن يفيدك التغيري يف �صيء. يجب اأن تطرد 
الإنتاج  على  ق��درة  اأك��رث  فتكون  تغريت  اإذا  ال��ظ��روف  اأن  ذهنك  من 
والعطاء, كال بل ت�صتطيع الإنتاج والعطاء من الآن. فلنغري من اأفكارنا 
ومعتقداتنا, نت�صلح بالإيجابية والإ�صرار ونبداأ يف مواجهة احلياة ب�صدر 

ل يخ�صى الهزمية.
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9- ال�صهيق املنقذ:
وتخرج  ن��اره  فتطفئ  ال�صدر  تدخل  اأك�صجني  دفقة  عن  عبارة 
حاملة معها لهب الغيظ الذي بداخلك, اإن امل�صاحة بني اأن تنفذ غ�صبك 
ا يف الآثار  ا يف الوقت )مقدار �صهيق(, خطرية جدًّ اأو تكظمه ب�صيطة جدًّ

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

10- ل حتمل كي�س البطاطا:
طلب اأ�صتاذ من طالبه اأن يح�صروا كي�ًصا نظيًفا وي�صعوا به ثمرة 
وطالب  ذاكرتهم,  من  حموها  يريدون  ل  �صيئة  ذكرى  كل  من  بطاطا 
الأ�صتاذ بحمل الكي�س معهم يف غرفة النوم وال�صيارة وال�صوق والنادي, 
الكي�س  حمل  عبء  اأن  فات�صح  الأ�صتاذ,  به  اأمرهم  ما  الطالب  ونفذ 
وبعد  املوؤملة,  لذكراهم  يحملونه  الذي  الروحي  العبء  اأمامهم  اأو�صح 
وقت اأ�صبحت البطاطا كريهة الرائحة فقرر كل طالب اأن يتخل�س من 

كي�س البطاطا.
ودفن  ال�صكر,  ت�صتحق  نعمة   - القارئ  �صديقي   - الن�صيان  اإن 

ال�صيئ من الذكريات هو اأف�صل ما يعيننا على العي�س ب�صالم.

11- كن فطًنا:
قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ل يلدغ املوؤمن من جحر مرتني, وتقول حكمة 
الأجداد: اإن خدعك اأحد مرة فاأنت طيب, واإذا كرر خداعه فاأنت اأحمق.
املوؤمن كّي�س فطن قد يخدع مرة حل�صن ظنه اأو كرم طبعه, لكنه 

اأبًدا لي�س بالغر ال�صاذج. 
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تعلم الذكاء احلا�صر والإدراك والن�صج الجتماعي الذي يعطينا 
القدرة على ا�صتيعاب التجارب ال�صابقة.

12- دوي الأرقام:
تكون  اأن  دون  من  بحرية,  الدينية  �صعائرك  متار�س  كنت  اإذا 
مرغًما على ذلك. ومن دون اأن يتم اإيقافك اأو قتلك, فاأنت اأ�صعد بكثري 
من ثالثة مليارات �صخ�س يف العامل. تاأمل بتدبر وتفكر فلالأرقام دوي 

هائل على نف�س تتفكر.

13- هل �صتق�صي عمرك يف حل امل�صاكل:
اإن الهدف الكبري يق�صي على امل�صكالت ال�صغرية, والغاية النبيلة 
ت�صتحق ترهات الأيام, وهذه �صنة كونية فبقدر الطموح يهب اهلل القدرة 

والقوة. اأنز مهامك ال�صعبة اأوًل اأما ال�صهل يتم من تلقاء نف�صه.

14- ل تركب القطار وهو يتحرك:
اأن تركب القطار وهو يتحرك يعني اأنك ف�صلت يف تنظيم وقتك, 

واأنك ترك�س يف الوقت ال�صائع. 
ا على وقتك اأكرث من حر�صك على درهمك ودينارك,  كن حري�صً

وكن اأول من ي�صتقل القطار.

15- اأغلى دقائق العمر:
ل ت�صمح للحياة ال�صريعة اأن ت�صرق منك حلظات التعبد والطاعة, 
وعي,  اأو  روح  بال  معني  وق��ت  يف  ت��وؤدي��ه  روتيًنا  �صالتك  من  جتعل  ل 
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اللحظات التي تختلي بها بذاتك لتقّيم فيها نف�صك وتنظف فيها روحك 
من �صوائب احلياة هي اأغلى دقائق احلياة.

16- ل تاأكل نف�صك:
اإن عقبات احلياة ل يجب اأن نقابلها ب�صيق وقلق, بل ناأخذها على 
اأنها درو�س نتعلم منها, فكل جتربة غري موفقة هي در�س, واأية خ�صارة 

يجب اأن ناأخذها على اأنها م�صل يقينا �صد اأزمات احلياة.

17- التقارب املدرو�س:
لكي نعي�س يف �صعادة يجب اأن نحذر القرتاب ال�صديد والنخراط 

مع الآخرين؛ فهذا يعود علينا باآلم وهموم نحن يف غنى عنها.

18- اخطفه قبل اأن يخطفك:
والثقة  والقدر  بالق�صاء  والت�صليم  باهلل  الإمي��ان  بقوارب  ت�صلح 
مبوعد اهلل واإح�صان الظن به, فاأي من هذه القوارب جدير باأن تاأخذ 
ت�صتمتع  كي  وترتكه  نهاية  ل  ما  اإىل  اخلوف  اأو  احلزن  اأو  القلق  حوت 

بالراحة وال�صكينة النف�صية.

19- راقبهم تغنم:
هناك فئة من الب�صر ل تتعلم حتى تذوق اأمل التجربة, وهناك فئة 
اأ�صد ذكاًء يتعلمون من �صروف الدهر وتقلباته وحوادثه التي يرونها يف 

كل ركن وزاوية من اأركان هذا العامل.
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20- عيب الزمان:
�صياطني  اأنهم  على  للنا�س  تنظر  ل  جانًبا,  وال�صكوى  التذمر  دع 
فتكون مثلهم, ول مالئكة فت�صطدم بغري ذلك, ولكن منهم من ي�صري 
يف موكب ال�صياطني ومن يحّلق مع اأ�صر املالئكة فال ت�صب الزمان ول تنع 

الدهر لكونك قابلت اأحد �صياطني الإن�س.

21- نفثة الثعبان:
اإن لنفثة الثعبان يف زماننا هذا قيمة, واإظهار الع�صا بني احلني 
والآخر كفيل باإعالم اجلهالء اأن اأ�صحاب ال�صمائر احلية اأقوياء اأ�صداء 

قادرون على احلفاظ على حقوقهم وخ�صو�صياتهم

22- امتلك حلًما:
ار�صم حلمك يا �صديقي.. لّونه.. ا�صنع منه مقا�ًصا كبرًيا لغرفتك, 
ون�صخة �صغرية ملكتبك, اكتبه على املراآة كي تراه �صباًحا واأعلى الفرا�س؛ 
كي يلقي عليك حتية امل�صاء قبل اأن تنام والأحالم مقيدة بهمم اأ�صحابها.

23- فتح خمك:
فكر واكتب اأفكارك, واحذر؛ فال اأفكار غبية اأو تافهة اأو �صخيفة اأو 

خيالية, العقل الإن�صاين كاملظلة يعمل اأف�صل وهو مفتوح.

24- النا�س كال�صلحفاة:
قلبك هو املغناطي�س الذي يجذب النا�س؛ فال تدع بينه وبني قلب 

من حتب حائاًل, وتذكر اأن النا�س كال�صلحفاة تبحث عن الدفء.
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25- الطيور املهاجرة:
�صبحان اهلل.. حتى الطيور عرفت اأن العمل اجلماعي له اأولوية, 
بيتك  والإمكانات. يف  واجلهد  الوقت  ويوفر يف  قوة  يخلق  التعاون  واأن 
م�صاريعكم  لكم  فعاًل  فريًقا  اأ�صرتك  من  اجعل  جماعًيا,  عملك  ليكن 

اخلا�صة الب�صيطة, راجعوا الِورد القراآين, ا�صرتكوا يف ن�صاط ريا�صي.

26- هز ظهرك وارتفع:
الأيام  م�صاكل  لن�صقط  ظهورنا؛  نهز  اأن  اإىل  حاجة  يف  نحن  كم 
ونريح الظهر من عبء حمل يوجعه. كافح وارتفع �صنتيمرتات, قد تكون 
قليلة.. لكنها ثابتة, والنور �صياأتي حتًما حينما تتغلب على القدر الكايف 

من امل�صكالت التي ترتفع بك عالًيا.

27- الل�صان:
بحديثه  معنوية  قتل  جرمية  �صدك  ميار�س  اأن  لأح��د  ت�صمح  ل 
ال�صلبي ونقده الهدام, كن اأنت قطرة املاء للظماآن, واملحفز للمحبط, 

و�صاحب ال�صوت امل�صجع املتفائل لكل من تعرفه.

28- ل حتاول تغيري العامل:
ل  ت�صبها,  اأو  تلعنها  ل  معها  تعاي�س  قا�صية  حياتك  كانت  مهما 
بل  تتغري,  ل  فالأ�صياء  جديدة؛  اأ�صياء  على  احل�صول  مبحاولة  تن�صغل 

نحن من يتغري.
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29- غرّي اأ�صلوبك وكن مرًنا:
اإن الأ�صاليب والو�صائل التي ت�صتخدمها يجب اأن يعاد النظر فيها 

اإذا مل ت�صر الأمور بال�صكل املنا�صب.

30- الر�صا:
ا ملن يغم�صه يف القناعة. اخلبز م�صبع جدًّ

31- فّجر قواك الكامنة:
اإن اخلطر يف اأن ن�صغي لأي �صوت بداخلنا يدعونا اإىل ال�صت�صالم 

والقعود وقتل الهمة.

32- انظر داخلك:
اإن اخلطاأ الأكرب باأن تنظم احلياة من حولك وترتك الفو�صى يف 
واجلمال  اخلري  بذور  واليقني  احلا�صة  مباء  وارِو  داخلك  انظر  قلبك, 

والتقدم.

33- ل تعتمد على احلظ:
احلظ هو التقاء الفر�صة اجليدة مع ال�صتعداد اجليد, الطموحات 
ا  والأحالم ل ترتوي اإل بعرق اجلبني, واحلظ قد ياأتيك ليوفر عليك بع�صً

من قطرات اأو يخت�صر م�صاحات الزمن.

34- امل�صاكل ال�صغرية:
الأخطاء  اأو  الكربى  ال��ك��وارث  تهدمها  ل  النا�س  معظم  �صعادة 

القاتلة, بل التكرار البطيء لالأ�صياء ال�صغرية املدمرة.
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35- اأعطهم الأمل:
الأمل ينام كالدب بني �صلوعنا منتظًرا الربيع لينه�س.

36- الركن ال�صعيف:
اأنك  فتظن  لك؛  هتافهم  اأو  حولك  النا�س  التفاف  يخدعنك  ل 
اأن  اأ�صهل  اأمر حياتهم, فما  اأ�صلموا لك  قد ملكت نا�صيتهم, واأنهم قد 

يرتكوك وحدك يف منت�صف الطريق اإذا ما اأقبلت
حمنة.

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

وتفكريك.

38- ق�صق�س حلمك:
نزئه  كيف  نتعلم  اأن  يجب  لكننا  كبرًيا,  حلمنا  يكون  اأن  يجب 

ونحوله اإىل اأهداف �صغرية ومرحلية.

39- جنة قلبك:
الدافع  امتلك  فقد  متفائلة,  م�صتقبلية  روؤي��ة  بداخله  ميتلك  من 

النف�صي الذي يع�صمه من النهيار والتمزق اأمام امل�صكالت والكوارث.

40- ل تخدعنك املظاهر: 
ُرّب �صاحك والأمل يعت�صر كبده, واآخر هادئ اجلنان وال�صعادة 

واحلبور حتمله على جناحيها وتطري به يف عواملها.
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41- احلياة يف �صبيل اهلل: 
احلياة يف �صبيل اهلل كاملوت يف �صبيل اهلل جهاد مربور, واإن الف�صل 
يف ك�صب الدنيا ي�صتتبع الف�صل يف ن�صرة الدين, اإن مل نزد �صيًئا يف الدنيا 
ال�صعادة  على  احل�صول  احلياة  غاية  من  اإن  عليها.  زائدين  نحن  كنا 
التي اأرادها اهلل بطرق م�صروعة, فمن يطلبها بو�صائلها ال�صريفة فاإمنا 

يحقق اإرادة اهلل.

42- اخلوف من احلرية:
كل  ولي�س  �صريبة,  وللحرية  وتكاليف  ودوافع  متطلبات  فللنجاح 
الب�صر قادرين على حتمل تلك ال�صرائب والتكاليف. اإن بيننا مبدعني 
وعباقرة, لكن قلوبهم را�صية بقلوب الرق وال�صتعباد؛ لذا ل ي�صمع بهم 

اأحد وميوتون يف �صمت.

43-ل ت�صت�صغر نف�صك:
ملاذا ل ن�صع لأنف�صنا اأهداًفا يف احلياة ثم نعلن لذواتنا واأنف�صنا 
وللعامل اأننا قادمون لنحقق اأهدافنا ونغرّي وجه هذه الأر�س. اإذا كانت 
نظرتك لنف�صك اأنك عظيم نظرة نابعة من قوة هدفك ونبله ف�صيطاوعك 
اأما حني ترى نف�صك نفًرا  العامل ويردد وراءك ن�صيد العزة وال�صموخ, 
لي�س ذا قيمة فال تلوم احلياة اإذا و�صعتك �صفًرا على ال�صمال. عندما 
تطمح يف �صيء وت�صعى جاًدا يف احل�صول عليه, فاإن العامل باأ�صره يكون 

يف �صفك.
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44- حا�صر قلقك:
اإذا  الفراغ. ل حتزن على ما فات,  ان�صغل دائًما واهرب من فخ 
رتبت حياتك بحيث تعطي لكل جانب من جوانبها حقها من الهتمام 
والرعاية والداأب والعمل, فثق يقينا اأن القلق لن يطرق باب قلبك اأبًدا.

45- لعبة املال:
املال  لو فت�صت لديهم لوجدت  اأغنياء �صعداء, ولكن  نعم, هناك 
عن�صًرا �صئياًل يف منظومة ال�صعادة, واأن املحرك الأول واملحرك الأهم 

هو القناعة والر�صا وطماأنينة النف�س وهناوؤها.

46- احلقيقة:
لن  احلياة  اأن  والكرب  الغرور  لهم  َخيل  باأ�صخا�س  مليئة  القبور 
مت�صي دونهم وها هي احلياة ت�صري بروتينها املعهود وهم تاريخ �صابق. 
اإن الدنيا مزرعة اخلري واإن ال�صتغالل العظيم للحياة هو اأن نق�صيها 

يف عمل �صيء ما يبقى معنا بعد احلياة.

47- انتِق خالنك:
احلياة,  جت��اه  وت��ف��اوؤيل  حما�صتي  يحرك  �صديًقا  اأن�صد  اإن��ن��ي 
وي�صجعني على اأن اأ�صنع ما اأ�صتطيع �صنعه, ول�صت اأريد �صديًقا يثبط 
عزميتي بخمود روحه وياأ�صه من كل �صيء فاأنك�س عن اأداء ما اأ�صتطيع 

اأداءه لو حتليت ب�صفة احلما�س.
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48- لي�س م�صتحياًل اأن تكون مليونرًيا:
هدفك الوا�صح.. ت�صميمك الرا�صخ.. �صربك اجلميل.. اإميانك 

باهلل.. ثقتك يف قدراتك.. هي اأدواتك كي ت�صبح مليونرًيا اإن اأحببت.

49- تاآلف مع النقد:
وب�صاطة,  نف�س  بهدوء  النقد  تقبل  �صديقي  يا  العظيمة  القلوب 
فتنظر فيه بروية وتدبر, فاإن كان اإيجابًيا حقيقًيا �صكر �صاحبه واأجزل 
له الثناء, واإن كان نقًدا جائًرا ظاملًا اأفحم الناقد بهدوئه و�صربه وحلمه.

50- طالب بحقك يف ال�صرتخاء:
تعلم يا �صديقي كيف تنظم وقتك جيًدا وحتتفظ لنف�صك ب�صاعة 
تكون  اأن  حاول  ونقاءه.  �صفاءه  اإليه  وتعيد  ذهنك,  فيها  تريح  اأكرث  اأو 
بها,  ت�صتمتع  التي  هوايتك  مّن  جدولك.  يف  اأهمية  الرتفيهية  للرحالت 

واجلاأ اإليها حني ت�صعر بالإنهاك والإجهاد.

51- ع�صفور احلياة:
اإن ال�صعادة كع�صفور جميل ما يلبث اأن يحط على كتف من ناداه 
ليغرد له اأن�صودة البهجة واملرح, و�صرطه الوحيد اأن تكون راغًبا حًقا يف 
�صماع اأن�صودته اجلميلة واأن تفتح ذراعيك متفائاًل مبت�صًما را�صًيا مبا 
كتبه اهلل عليك غري متذمر ول �صاٍك, ولحظ اأن ع�صفور ال�صعادة يطري 

فزًعا اإذا ما لحظ �صحب الت�صاوؤم واخلوف والقلق تلوح يف الأفق.
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52- ما تخ�صاه افعله:
اإذا رهبت اأمًرا فقع فيه؛ فاإن �صدة توقيه اأعظم مما تخاف منه, 
اخلربة  اأ�صحاب  ا�صت�صر  ورهبتك.  ت��رددك  وهاجم  خلوفك  ت�صتلم  ل 
واملعرفة اإذا ما عراك حادث اأخذ من روحك ماأخًذا, وكن مع اهلل ول 

تباِل.

53- الطريق املوؤمل:
احلق وحملته هم من ينعمون على طول الطريق, على الرغم من 
اآلمهم واأحزانهم وم�صائبهم؛ فاإن اليقني احلي الذي يهبهم اهلل اإياه 

يعمل يف زرع برد الطماأنينة ودفء ال�صعادة يف داخلهم.

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

واهلل ل يقبل امراأً خ�صي�ًصا مهما كان عقله.

55- امتلك �صًرا:
حاول يا �صديقي اأن توازن بني كال الأمرين, اأن تكون لديك اأمور 
لالآخرين  ا�صمح  املقابل  ويف  اأح��د,  يقربها  ل  وخ�صو�صيات  �صخ�صية 

مبعرفة جزء من اأ�صرارك؛ فالتو�صط هو لب الف�صيلة.

56- كن جباًل:
كن جباًل يا �صديقي ول ترهبنك �صربات ال�صواعق العاتية, فقد 
يتحمل  عليه من  الن�صر يف احلياة يح�صل  اأن  الأبطال  تاريخ  ثبت يف 

ال�صربات ل من ي�صربها.
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57- اختلف مع من حتب:
ل حتجر على راأي اأحد اأو ت�صادر حقه يف طرح وجهة نظره, ناق�س 
وحاول بالتي هي اأح�صن, لكن حاذر اأن تفقد اأحًدا ب�صبب اختالفه معك 

يف وجهة نظرك.

58- احتفظ بهدوئك:
يجب اأن نحتفظ بثباتنا وهدوئنا اإذا ما تعكر ماء احلياة وت�صو�صت 
الروؤية لفرتة اأمام اأعيننا, �صواًء كان هذا التفكري بفعل عدو اأم ب�صبب 
ت�صاريف القدر ودوائر الأيام. الثبات وقت ال�صدة يحتاج اإىل يقني حي 

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

59- ليكن لك هدف:
حلظة حتتاج فيها اإىل اأن تدخل اإىل كهف وجدانك؛ لتعتكف فيه 

وقًتا تراجع فيه ح�صاباتك وتقّيم خطواتك وتقرر ما يجب عليك فعله.

60- ل متثل دور ال�صهيد:
كن رجاًل ل ي�صغل بالك من �صفق لك ممن �صخر منك, فب�صرك 
اإىل  �صر  لي�صتقر على هدفك وحلمك..  امل�صتقبل  النافذ يخرتق حجب 

هدفك يف قوة و�صمت.

61- دع حبك يعلن عن نف�صه:
نعم, يحتاج احلب اإىل اعرتاف وبوح وتاأكيد, حتتاج الأحا�صي�س 
الراكدة يف عمق الفوؤاد اإىل اأن ت�صيل كلمات على الل�صان لت�صتمع بها اأذن 

وقلب املحبوب.
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62- لتكن �صريتك نا�صعة:
اإن �صمعة املرء و�صريته قادرة على رفعه اإىل الرثيا اأو اإخفائه يف 
اأ�صفل �صافلني, اإن اأحد اأهم مفاتيح ناحنا يف احلياة هو مفتاح ال�صمعة 

الطيبة وال�صجل الطاهر وال�صرية التي تدافع عنا بكل قوة.

63- ل ت�صرب جثة هامدة:
ا  اأي�صً يكون  فاإنه  وتفوقه,  بنجاحاته  يقا�س  املرء  فخر  كان  فاإذا 
بقوة اأعدائه وعظم معاركه وخطورة الأودية التي ي�صلكها. اإذا كان املرء 
اأع��داوؤه  كان  والطموح  الهمة  �صعيف  املطلب  متوا�صع  احلاجة  ب�صيط 

�صغاًرا.

64- ماذا قدمت للحياة؟!:
نبتة  واإرواء  باإن�صاء قالع من اخلري  الأر���س,  باإعمار  اأنت مكلف 
للنا�س  واإظهارها  اندثرت  التي  الفريدة  املعادن  عن  والبحث  الف�صيلة 
كال�صدق والوفاء. لو اأن كل اإن�صان اهتم بتجميل الرقعة ال�صغرية التي 

يحتلها من العامل.. لغدا كوكبنا هذا فتنة لالأنظار.

65- كن خمتلًفا:
اإن الذكاء التقليدي والروتني الذي متر�صنا على فعله قد ل ينفعنا 
يف حل كثري من املع�صالت, واإننا يجب اأن نتمتع باإبداع ومرونة يف طرح 

الأفكار البديلة.
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66- بئر الرغبات:
اإن تاأجيل ال�صعادة ل يفيد, واإن الت�صويف قد يرتدي ثوب الطموح 
من  وي�صحي  ثمينة  غاية  اأجل  من  مي�صي  اأنه  للمرء  فيخّيل  ليخدعنا؛ 

اأجلها, وهو يف حقيقة الأمر ي�صّيع عمره ويقتل �صني حياته.
ال�صعادة  وقطار  احلا�صر,  منلك  لكننا  امل�صتقبل,  منلك  ل  نحن 
احتفاء  وعدم  منا جفاء  وجد  ما  اإذا  حمطتنا  يتوقف يف  األ  يتعود  قد 

مبقدمه.

67- حقيقة احلياة:
يف  تنجرف  اأن  ا  راف�صً للتغيري,  طالًبا  اإيجابًيا  حتيا  اأن  دورك 
�صاللت الأخطاء ومزالق العيوب, وحاذر اأن تق�صي حياتك حزًنا واأ�صى 

على احلياة التي كانت بخري اأيام اأجدادنا.

68- اأرجعها اإن ا�صتطعت:
كالمنا كالري�س يخرج منا ويطري اأبعد مما كنا نظن, ول ن�صتطيع 
اإن الل�صان يجرح  اأو ال�صيطرة عليه ما دام قد فارق �صفاهنا.  اإرجاعه 
الفوؤاد, كما يجرح ال�صكني ج�صد املرء منا, والتئام جرح الفوؤاد ممكًنا, 

خا�صة اإذا �صاحبه اعتذار جميل و�صفح وقبول للمعاذير.

69- قد ل حتتاج اإىل اأن تبحث بعيًدا:
لكننا ل يجب  ب�صكل خمتلف,  والتفكري  الإب��داع  اإىل  نعم, نحتاج 
ونحن نبدع ونبتكر اأن نهمل النظر والتاأمل فيما بني اأيدينا لرنى حاًل 

ب�صيًطا قد يكون فيه اخلال�س والنجاح.
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70- اأنت ب�صر مهما علوت:
اإذا كانت ال�صعادة �صجرة منبتها النف�س الب�صرية والقلب الإن�صاين, 
فاإن الإميان باهلل وبالدار الآخرة هو ماوؤها وغذاوؤها وهواوؤها و�صياوؤها.

71- نقطة الزيت:
تن�صى  اأن  دون  الدنيا,  روائ��ع  كل  ت�صاهد  اأن  يف  ال�صعادة  �صر  اإن 
اإطالًقا نقطة الزيت, وهي اأهداف املرء واأحالمه, متتع باحلياة دون اأن 

تن�صى اأن لك هدًفا ت�صعى من اأجله ومبداأ عليك.
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 تعرف على 
الغذاء ال�شحي واملنا�شب

ال����ق����راآن( خ���ا من  اإن ك��ت��اب��ك��م )اأي  امل�����ش��ل��م��ن:  ق��ي��ل لأح����د ع��ل��م��اء 
�شبحانه:   - ق���ال  اآي���ة  ك��ل��ه يف ن�شف  ال��ط��ب  اإن اهلل ج��م��ع  ف���اأج���اب:   ال��ط��ب، 

زب پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ رب )الأعراف: 31(.
وهذه الآية هي اأ�شا�ض الطب الوقائي والعاجي، وما من مرجع طبي 
الطعام..  تناول  يف  الإ���ش��راف  وع��دم  التو�شط،  �شرورة  على  التاأكيد  فيه  اإل 
ال�شكري  والبول  القلب  واأم��را���ض  ال�شمنة  اإىل  ي��وؤدي  الطعام  يف  فالإ�شراف 
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وال�شيخوخة املبكرة.
واملعدة بيت الداء؛ لأنها اأول الأع�شاء احليوية واملهمة التي ت�شتقبل 
عليه   - والر�شول  التخمة،  اإىل  ي��وؤدي  وال�شراب  بالطعام  واإجهادها  الطعام، 
ال�شاة وال�شام - يقول: »ما ماأ اآدمي وعاًء �شًرا من بطنه، بح�شب ابن اآدم 
اأكات يقمن �شلبه، فاإن كان ل حمالة، فثلث لطعامه، وثلث ل�شرابه، وثلث 

لنف�شه«.
وكما تقول احلكمة ال�شهرية )غذاوؤك دواوؤك( والتي جعلناها عنواًنا 

لهذه الفقرة.
ومن باب التوعية الغذائية، ون�شر الثقافة الغذائية يف املجتمع، قمنا 
باختيار، واإعداد هذه الفقرة، ودعمناها مبختلف التقارير والبحوث املتعلقة 

مبجال الغذاء وال�شحة.
ال��غ��ذاء،  ��ا منظمة  اأي�����شً ه��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���دواء  ف���اإن منظمة  وللعلم، 
وال��دواء  الغذاء  املنظمة هو )منظمة  ا�شم هذه  بل  بالأمرين،  ُتعنى  اأنها  اأي 
ا دليل اإ�شايف على اأهمية الغذاء، واأنه مبثابة الدواء  الأمريكية(، وهذا اأي�شً

احلقيقي لاإن�شان، بل هو الواقي احلقيقي بعد اهلل - عز وجل -.
لذا.. اأو�شي املعنين باأمر الإذاعة املدر�شية، بانتقاء املوا�شيع الغذائية 
من هذه الفقرة وطرحها عرب منرب الإذاعة؛ بل وحماولة متابعة ما ي�شتجد 
ا الرجوع  ا من املفيد جدًّ يف �شاأن ال�شحة الغذائية يف ال�شحف وغريها، واأي�شً

اإىل موقع هيئة الغذاء والدواء ال�شعودية ملتابعة ما ي�شتجد يف اأمور الغذاء.
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فوائد الطماطم

)1( غنّية بالفيتامينات والأمالح املعدنية.
)2( تفيد يف عالج اأمرا�س النقر�س والتعفنات املعوّية.

)3( تقاوم ع�صر اله�صم وحمو�صة املعدة الزائدة.
)4( ُتكافح الإم�صاك وُت�صاعد على طرد الف�صالت للخارج.

الن�صوية  الأطعمة  ه�صم  على  ُي�صاعد  الطماطم  ع�صري   )5(
واللحوم.

)6( ُتقاوم التهاب املفا�صل وح�صيات الكلى وح�صيات املثانة.
)7( ُتفيد يف عالج تّقرن اجللد )تراكم طبقات اجللد ال�صطحّية 

بع�صها فوق بع�س(.
القلب  مر�صى  ُيفيد  الطماطم  من  امل�صنوع  احل�صاء  تناول   )8(

وارتفاع ال�صغط.
)9( �صهل المت�صا�س وتعّدل ُحمو�صة الّدم.

)10( مُيكن تناول الطماطم نّيئة اأو مطبوخة اأو على �صكل ع�صري.

فوائد الب�شل

)1( غنّي بالفيتامينات والأمالح املعدنية.
)2( قاتل للجراثيم, خا�صة التي ت�صتوطن الفم والأمعاء.

)3( ُي�صاعد على حتديد ن�صبة ال�صكر يف الّدم.
)4( فات لل�صهية وُيكافح اللتهابات اله�صمية.
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)5( ُين�ّصط عمل القلب والدورة الّدموية.
)6( يحتوي على مواد تعمل على تقوية اجلهاز الع�صبي.

)7( مدّر للبول وال�صفراء وي�صاعد يف حالت ت�ّصمع الكبد.
)8( ُي�صاعد على خف�س ال�صغط املرتفع وخف�س الكول�صرتول.

)9( ُيفيد يف عالج ال�صعال واللتهابات ال�صدرّية.
)10( ُي�صاعد يف طرد البلغم وحالت الت�ّصمم الدموي.

فوائد القنبيط "القرنبيط"

البوتا�صيوم  مثل  املعدنّية,  والأم���الح  بالفيتامينات  غنّي   )1(
والكروم.

)2( ي�صاعد يف تخلي�س اجل�صم من ال�ّصموم.
)3( ي�صاعد يف تقليل انف�صام �صبكّية العني.

)4( يعمل على خف�س �صغط الّدم املرتفع.
)5( يعمل على ا�صتقرار ن�صبة ال�صّكر يف الّدم.

)6( يقّلل من الإ�صابة بالأزمات القلبّية.
)7( يفيد يف تخفي�س م�صتويات الكول�صرتول يف الّدم.

)8( ُيعتقد اأنه يقاوم اأمرا�س ال�صرطان.
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فوائد اخل�س

ا بحم�س الفوليك املفيد للن�صاء احلوامل. )1( غنّي جدًّ
)2( غنّي بالألياف الغذائّية املفيدة لعمل الأمعاء.

ن لالأمل. ئ وم�صِكّ )3( يعمل كمهدِّ
)4( يقاوم العط�س وال�ُصعال اجلاف.

)5( مّدر للبول ويهّدئ الأع�صاب.
)6( يقي اجل�صم من �صرطان القولون.

خا�صة  الأطفال,  باأمرا�س  خا�س  �صراب  ورقه  من  ُي�صنع   )8(
اأمرا�س ال�صدر.

فوائد امللوخية

)1( ت�صّنف من الأغذية املفيدة ال�صهلة اله�صم.
)2( غنّية بالأمالح املعدنية مثل احلديد والف�صفور.

)اأ(  فيتامني  مثل  والفيتامينات  الربوتينات  على  حتتوي   )3(
وفيتامني )ج(.

)4( غنّية بالألياف الغذائية التي ت�صاعد يف مكافحة الإم�صاك.
)5( حتتوي على ماّدة غذائية تفيد يف تلطيف الأغ�صية املعوية.
)6( حتتوي على مواد ت�صاعد يف وقاية الأمعاء من اللتهابات.

)7( زيت بذور امللوخية يفيد يف عالج بع�س الأمرا�س اجللدّية.
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اإليها  اأ�صيف  واإذا  جاّفة,  اأو  خ�صراء  امللوخية  طهي  ميكن   )8(
اللحم ت�صبح وجبة غذائية كاملة.

فوائد امللفوف

)1( غنّي بالفيتامينات وخا�صة فيتامني )ج(.
)2( غنّي باملعادن مثل الكربيت والكال�صيوم والف�صفور.

)3( يحتوي على ماّدة قاتلة للبكترييا ت�صبه يف مفعولها امل�صادات 
احليّوية.

)4( يقاوم الطفح اجللدي وي�صاعد على منّو العظام.
)5( ي�صاعد يف تقوية ال�صعر والأظافر.

)6( يفيد يف حالت طرد الديدان من اجل�صم.
خروج  وي�صّهل  وال�صعب  الق�صبات  التهاب  حالت  يف  يفيد   )7(

البلغم.
)8( ين�ّصط عمل الكليتني وي�صاعد يف طرد املاء الزائد عن حاجة 

اجل�صم.
على  يعمل  حيث  بال�صكري,  امل�صابني  لالأ�صخا�س  مفيد   )9(

خف�س كمّية ال�صكر يف الّدم.
ا يف حالت فقر الّدم واأمرا�س  )10( امللفوف امل�صلوق مفيد جدًّ

املفا�صل.
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فوائد الفول

مثل  املعدنية  والأم���الح  والفيتامينات  بالربوتينات  غنّي   )1(
احلديد والف�صفور.

)2( يقاوم الّتوتر والإجهاد الذي ي�صيب اجل�صم.
)3( يعتقد اأّنه يحتوي على مرّكبات كيماوّية معقّدة تقاوم اأمرا�س 

ال�صرطان التي ت�صيب الّفم.
)4( مفيد للقلب من حيث زيادته مل�صتوى الكولي�صرتول اجلّيد يف 

الّدم.
�صن  مرحلة  الن�صاء يف  لدى  الّدم  �صغط  على خف�س  يعمل   )5(

الياأ�س.
)6( يحافظ على م�صتوى ال�صّكر يف الّدم.

الأم��را���س  د  �صّ اجل�صم  مناعة  ت��ق��ّوي  م��واد  على  يحتوي   )7(
املختلفة.

)8( ق�صور الفول تكافح الإم�صاك الذي ي�صيب اجل�صم.
ية زيادة اإدرار البول. )9( لأزهار الفول خا�صّ

)10( تناول الفول مع الطماطم والب�صل والزيت واخلبز جتعل 
منه وجبة غذائية كاملة.
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فوائد القمح
)1( يعترب من اأهّم احلبوب املفيدة ل�صّحة الإن�صان.

)ب(  فيتامني  جمموعة  خا�صة  بالفيتامينات,  ا  ج��دًّ غنّي   )2(
املرّكب.

)3( يحتوي على معادن كثرية مثل احلديد, الف�صفور, ال�صليكون, 
واليود.

)4( يقوي اجلهاز الع�صبي ومينح اجل�صم القّوة والن�صاط.
)5( ي�صاعد يف بناء العظام ويقوي الأ�صنان.

)6( ي�صاهم يف تقوية ال�صعر ويزيده ملعاًنا.
)7( ي�صاعد يف عمل الغّدة الدرقّية.

)8( ي�صاهم يف تكوين الأن�صجة والع�صارات الها�صمة.
)9( دقيق القمح ي�صتخدم كعالج لأمرا�س اجللد املختلفة.

)اخلبز  تناول  يجب  الفوائد  هذه  جميع  من  لال�صتفادة   )10(
الأ�صمر( الناجت من طحن حبوب القمح كاملة.

فوائد العد�س

لبناء  ال�����ص��روري  ال��ربوت��ني  م��ن  عالية  ن�صبة  على  يحتوي   )1(
اجل�صم.

ة فيتامني )ب( املرّكب. )2( يحتوي على فيتامينات عديدة, خا�صّ
)3( غنّي باملعادن مثل احلديد, الف�صفور, والكال�صيوم.

)4( يلعب دوًرا مهًما يف تقوية اجلهاز الع�صبي.
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)5( ي�صاعد يف تقوية العظام والأ�صنان.
)6( ي�صاعد يف تقوية الّدم.

)7( ق�صور العد�س تفيد يف مكافحة الإم�صاك.
)8( يفيد يف زيادة وزن الأطفال وي�صاعد على الوقاية من تنّخر 

الأ�صنان.

االآ�س

- الآ�س: عبارة عن �صجريات �صغرية دائمة اخل�صرة, تنمو غالًبا 
يف الأماكن الرطبة والظليلة.

- من فوائده: 
- يحب�س الإ�صهال والعرق والنزف وال�صيالن.

- يقوي البدن دلًكا يف احلمام.
- ينفع كل نزيف لطوًخا و�صماًدا وم�صروًبا.

وال�صرى,  والقروح,  والبثور,  والنملة,  واحلمرة,  الورم,  ي�صكن   -
وحرق النار.

- ثمرة الآ�س تنفع اأوجاع الرئة وال�صعال �صرًبا.

من فوائد االأترج

هو جن�س �صجر من الف�صيلة الربتقالية.
- زهره ي�صكن النفخة.

- وحم�صه قاب�س كا�صر لل�صفراء.
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- يزيل �صفرة العني كحاًل.
- ي�صكن اخلفقان احلار.

- يجلو اللون.
- يذهب الكلف.

- ينفع من القوباء طالء.
- ورقه ي�صكن النفخ, ويقوي املعدة والأح�صاء.

- بزره ي�صهل ويحلل, وينفع من البوا�صري.
- ويقاوم ال�صموم.

من فوائد الهيل

- ي�صاعد على اله�صم.
- وهو مينع غثيان املعدة والقيء.

القثاء واخليار وماء  ببذر  اإذا خلط  الكليتني  وينفع يف ح�صى   -
الرومان.

- ومن ال�صرع والإغماء اإذا نفخ يف الأنف حتى يعط�س.

من فوائد اليقطني

- ماوؤه يقطع العط�س.
- وهو يذهب ال�صداع اإذا �صرب اأو غ�صل به الراأ�س.

- ويلني البطن.
- ويزيل حرقة البول وقروح املثانة, وي�صكن اآلمها.
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 دور اخل�شراوات والفواكه 
يف الوقاية من اأمرا�س ال�شرطان

ُعِرف ا�صتخدام بع�س اأ�صناف اخل�صراوات والفواكه يف معاجلة 
دوًرا يف معاجلة هذه  لها  اأن  يعتقد  كان  التاريخ, حيث  الأمرا�س عرب 
القلب  باأمرا�س  وانتهاًء  بال�صداع  ابتداًء  منها,  والوقاية  الأم��را���س 
وال�صرايني. ويف الطب احلديث ا�صتخدمت هذه الأ�صناف يف العديد من 
باأمرا�س  املتعلقة  البحوث  وتطور  العلم,  تطور  ومع  الطبية.  الو�صفات 
ال�صرطان  باأنواع  الإ�صابة  اأن )70%( من حالت  ال�صرطان, فقد وجد 
املختلفة تعزى ب�صكل رئي�س اإىل الغذاء الذي يتناوله الإن�صان يف حياته 
اإىل  تهدف  التي  العلمية  الفر�صيات  من  العديد  و�صعت  وقد  اليومية, 
اإيجاد العالقة ما بني تناول بع�س الأغذية وظهور اأنواع من ال�صرطان, 
الأغذية  من  كبرية  كميات  تناول  بني  ما  العالقة  على  الأمثلة  وم��ن 
الإفراط  بني  ما  والعالقة  والقولون,  الثدي  و�صرطان  بالدهون  الغنية 
التنف�صي  اجلهاز  من  كاًل  ي�صيب  الذي  وال�صرطان  الكحول  تناول  يف 
ال�صئيل  ال�صتهالك  ما بني  واأخرًيا  والكبد,  والثدي  اله�صمي  واجلهاز 
التي  الفر�صيات  اأقوى  من  ولعل  القولون.  و�صرطان  الغذائية  لالألياف 
و�صعت لإيجاد العالقة ما بني الغذاء وال�صرطان هي الفر�صية املتعلقة 
الفر�صية  وهي  الطازجة,  والفواكه  للخ�صراوات  اليومي  بال�صتهالك 
اأظهرت  وقد  العلمي.  والتاأييد  البحث  من  قدر  اأكرب  على  حازت  التي 
اأية  من  اأكرث  وملمو�صة  وا�صحة  نتائج  عليها  اأجريت  التي  الدرا�صات 
اجلوانب  بع�س  على  ال�صوء  األقي  اأن  �صاأحاول  وهنا,  اأخ��رى.  فر�صية 
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املتعلقة بهذه العالقة, مربًزا اأهمية هذه الأغذية يف الوقاية من الإ�صابة 
باأمرا�س ال�صرطان.

منعها  يرتبط  التي  ال�صرطان  اأن��واع  لأهم  ا�صتعرا�س  يلي  وفيما 
بزيادة ال�صتهالك من اخل�صراوات والفواكه:

اأن  امل��ق��ارن��ة,  ال��درا���ص��ات  جميع  اأظ��ه��رت  امل��ع��دة:  �صرطان   -1
ا�صتهالك اخل�صراوات الطازجة والورقية ب�صكل متكرر يرتبط ارتباًطا 
يف  انت�صاًرا  الأكرث  النوع  )وهو  املعدة  ب�صرطان  الإ�صابة  مبنع  مبا�صًرا 
الزنبقيات  ثم  تناول احلم�صيات  اأن  وجد  فقد  اأقل,  وبدرجة  العامل(, 
)الثوم والب�صل والكراث( ي�صاعد على التقليل من الإ�صابة بال�صرطان.
2- �صرطان القولون: اأظهرت معظم الدرا�صات اأن اخل�صراوات 
التقليل  على  ت�صاعد  والورقية(  الطازجة  وغري  )الطازجة  عام  ب�صكل 
من اإ�صابة الإن�صان ب�صرطان القولون؛ ذلك اأنها تزيد من �صرعة مرور 
ف�صالت الأغذية امله�صومة من خالل الأمعاء, وتقلل من ال�صغط الذي 
تولده هذه الف�صالت على جدر الأمعاء الغليظة, وهذا بدوره يقلل من 
فر�صة تكون جيوب الأمعاء )وهو ما يعرف بداء الأمعاء الردبي(, ويقلل 

كذلك من فر�صة الإ�صابة ب�صرطان القولون.
واللفت  وامللفوف  الزهرة  مثل  ال�صليبية  الف�صيلة  نباتات  وتعد 
بهذا  الإ�صابة  من  تقي  التي  اخل�صراوات  اأهم  من  واخل��ردل  والفجل 
النوع من ال�صرطان, كما ت�صاهم الفواكه احلم�صية واجلزر يف التقليل 
من فر�س الإ�صابة به, وهي تاأتي يف املرتبة الثانية بعد نباتات الف�صيلة 

ال�صليبية يف احلد والوقاية منه.
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3- �صرطان املريء: بينت جميع الدرا�صات العلمية التي ا�صتخدمت 
اخل�صراوات ب�صكل عام, والورقية منها والبندورة )الطماطم( ب�صكل 
خا�س, بالإ�صافة اإىل احلم�صيات اأن ال�صتهالك املنتظم لهذه الأطعمة 
ي�صاعد على منع ح�صول ال�صرطان يف تلك املنطقة من اجل�صم, واأظهرت 
اأن خ�صراوات الف�صيلة الزنبقية لي�س لها اأي دور يف منع هذا النوع منن 

ال�صرطان. 
اخل�صراوات  تعد  والبلعوم:  الفم  وجتويف  امل��ريء  �صرطان   -4
الإ�صابة  التي تقي من  النباتية  الأغذية  اأهم  الورقية واحلم�صيات من 
بهذه الأنواع من ال�صرطان, كما بينت الدرا�صات اأن اجلزر يلعب دوًرا ل 
يقل اأهمية عن الأغذية �صالفة الذكر, بل اإن دوره يفوق دور اأي نوع اآخر 

من اخل�صراوات والفواكه يف الوقاية من هذا ال�صرطان.

مفيدة لكن   .. �شارة  "5" اأ�شياء 

كلما زاد الطعام مذاًقا �صهًيا نعتقد باأنه اأكرث �صرًرا على ال�صحة, 
يرف�صها  التي  النظرية  اللذيذة,  لالأغذية  معظمنا  نظرة  تكمن  هكذا 

الأطباء وخرباء التغذية على الإطالق.
قد  لدينا  املف�صلة  الأطعمة  من  كثرًيا  اأن  اإىل  اخل��رباء  وي�صري 
ينطبق على  ما  اأخري, وهذا  ومفيدة من جهة  ناحية  تكون �صارة من 
ال�صوكولتة التي تعد عالًجا فعاًل لأمرا�س القلب وغريها, يف حني اأن 

ا. تناولها بكميات كبرية له اأخطار اأي�صً
)1( ال�صوكولتة: يوؤكد خرباء برنامج THE DRS الأمريكي اأن 
تناول الأطعمة ال�صارة باعتدال لي�س بال�صرورة اأن يكون �صاًرا, وقدموا 
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بع�صها, وكانت ال�صوكولتة من هذه الأطعمة, حيث اأ�صارت الدرا�صات 
اإىل اأن قطعة �صغرية من ال�صوكولتة كافية لت�صبع حا�صة التذوق, وتقلل 
اتفق معه  بن�صبة )50%(. وهذا ما  قلبية  بنوبات  الإ�صابة  من خطورة 
بتناول  ون�صح  �صتورك",  "ترافي�س  ال�صهري  الأمريكي  الإ�صعاف  طبيب 
كلما  لأنه  الكاكاو؛  من   )%73( على  حتتوي  التي  ال�صوداء  ال�صوكولتة 
امل�صاف  والدهون  ال�صكر  ن�صبة  قلت  الفعلية  ال�صوكولتة  ن�صبة  زادت 

اإليها, وال�صر يكمن يف العتدال.
)2( اخل�صراوات: كثري من ال�صيدات يقعن يف حرية عند اختيار 
اخل�صراوات الطازجة اأو املجمدة اأو املعلبة.. اأيهما اأ�صح؟ ولكن يوؤكد 
اخلرباء اأن الفا�صوليا اخل�صراء وال�صبانخ يفقدان )75%( من فيتامني 
)ج( بعد بقائها يف الثالجة ملدة اأ�صبوع, اأما املعلب واملجمد يتم تعليبه 

بعد احل�صاد مبا�صرة عندما تكون قيمته الغذائية كاملة.
فالكل  املعلب"  اأو  املجمد,  اأو  "فالطازج  خيارك  كان  اأًي��ا  اإذن, 
�صيان, ويوؤكد "د. جيم �صري�س", اأن الفكرة الأكرث اأهمية هي اأن حتر�س 
على تناول )3( وجبات من اخل�صراوات يومًيا, وتناول الفاكهة يومًيا, 
وعليك اأن تذهب للت�صوق من اأ�صواق اخل�صراوات الطازجة "التجار" اإن 

اأمكن.
والتي  اإىل طريقة طهي اخل�صراوات,  النتباه  د. جيم  لفت  كما 
يجب اأن يكون لها اأ�صول لالحتفاظ بالقيمة الغذائية الكاملة لالأطعمة, 
ول ين�صح ب�صلق اخل�صراوات؛ لأن الكثري من الفيتامينات تنزل يف املاء, 
كما يجب عدم طهوها يف املايكروويف, لكن يظل طهو البخار الأف�صل 

�صحًيا على الإطالق.
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من  خوًفا  قائمتك؛  من  الزبد  م�صتبعد  اأنك  �صك  ل  الزبد:   )3(
الكولي�صرتول وال�صحة ب�صكل عام, لكن يعد الزبد من الأ�صياء ال�صارة 

التي قد تكون مفيدة.
اأجرت جامعة "وا�صنطن" درا�صة ت�صري اإىل اأن الأحما�س الد�صمة 
يف الزبد تقلل من خطورة التعر�س لأمرا�س القلب, لكن ميكنك الكتفاء 
بقطعة واحدة تعادل ملعقة �صغرية لطول اليوم, واإذا تناولت اأكرث من 

ذلك �صتتحول الفائدة اإىل �صرر عك�صي على �صحة القلب.
وب�صفة عامة, يحتوي الزبد على فيتامينات )اأ(, و)د(, و)ه�(, 
لكنها  لالأك�صدة,  م�صادة  مادة  وهي  ال�صيلينيوم,  على  وحتتوي  و)ك( 
حتتوي على الكولي�صرتول والدهون امل�صبعة التي ل ميكنك الإكثار منها.
ليزا  والتوليد  الن�صاء  طبيبة  توؤكد  كرمي:  والآي�س  املثلجات   )4(
ما�صرت�صون اأن املثلجات واحللوى مفيدة للن�صاء, لكن يجب تناول كميات 
حمدودة غري مبالغ بها �صغرية منها, ومن املفيد تناول ن�صف بولة اإىل 
كرة ون�صف من الآي�س كرمي؛ نظًرا لحتوائها على الكال�صيوم والربوتني 

وحتتوي على فيتاميني )اأ, د( وفيتامينات اأخرى.
لكن بالن�صبة اإىل الن�صاء خا�صة وجد الباحثون يف كلية هارفرد, اأن 
كرثة تناول املثلجات ميكن اأن تقلل من معدل التبوي�س واخل�صوبة؛ لأن 
املراأة حتتاج اإىل تناول الدهون ب�صكل جيد لإنتاج الهرمونات الأنثوية, 
وهذا الأمر تعتربه الدكتورة ليزا اأمًرا جيًدا لتجنب الإ�صراف يف تناول 

الطعام, حتى واإن كان لذيًذا.
يكون  قد  معتدلة  بكميات  اللحوم  تناول  احلمراء:  اللحوم   )5(
مفيًدا, خا�صة حلم البقر, ويو�صح د. ترافي�س �صتورك اأن ن�صف الدهون 
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يف اللحوم احلمراء هي عبارة عن حم�س املالئيك, وهذا الدهن اأحادي 
غري م�صبع وغري �صار بالقلب, كما يعد م�صدًرا جيًدا للربوتني واحلديد 

والزنك وفيتامني )ب(.
اللحم اجليدة اخلالية متاًما من  انتقاء قطعة  وين�صح ب�صرورة 
يف  املوجودة  نف�صها  الدهن  كمية  على  �صتحتوي  بذلك  لأنها  الدهون؛ 
من  اخلالية  املناطق  اإىل  النتباه  ولفت  اجللد,  منزوعة  دجاجة  �صدر 

الدهون وال�صحية يف ج�صم الأبقار, ورّكز على منطقتني:
قليلة  القطع  اأكرث  "الفخذ اخللفي" من  الأوىل: حلم  املنطقة   -

الدهن؛ لحتوائها بالكامل على الع�صالت.
- املنطقة الثانية: حلم منطقة اخل�صر ال�صميك التي تلي منطقة 
اأو  �صرتيب  "نيويورك  �صريحة  العامليون  الطهاة  عليها  ويطلق  املوؤخرة, 

فيليه منيون".
حتتوي  الع�صب  على  تتغذى  التي  الأبقار  اأن  �صتورك,  د.  واأو�صح 
حلومها على ن�صبة اأكرب من )اأوميجا 3( وحتتوي على كمية مفيدة من 
الدهن باملقارنة بتلك التي تتغذى على العلف, ويجب اأن يتناول الفرد 

ما يعادل )16( اأون�صة من اللحم اأ�صبوعًيا.

اأ�شول التغذية ال�شليمة يف تناول الفاكهة

اإنزمي  وهو  بتيالني,  اإنزمي  تدمر  الوجبة  نهاية  الفاكهة يف  تناول 
ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  ق��ال  الن�صويات ,  ه�صم  عملية  لإمت��ام  اأ�صا�س 
ٿ      ٿ ٹ ٹ      ٹ ٹ ڤ رب )الواقعة(. بداأت الآية الكرمية 
بعد  الفاكهة  تناول  فمن  قراآين,  اإعجاز  وهذا  بالطعام,  ثم  بالفاكهة, 
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الوجبة كمن تناول ال�ص�م!! 
واإن من الأخطاء ال�صائعة  تناول الفاكهة بعد الوجبات الغذائية ؛ 
لذلك يجب مراعاة اأ�صول التغذية ال�صليمة يف تناولها ,  كما يقول اأحد 
م�صت�صاري التغذية وال�صحة العامة واملناعة؛ لأنها تدمر اإنزمي بتيالني, 
وهو اإنزمي اأ�صا�س لإمتام عملية ه�صم الن�صويات, كما اأن الفاكهة حتتاج 
اإىل مرور بطيء اإىل املعدة حتى ته�صم بطريقة طبيعية , ولكنها عندما 
عملية  يعوق  كحول  اإىل  تتحول  وق��د  املعدة  يف  تتخمر  باللحوم  تلتقي 
اله�صم ,  ويف الوقت نف�صه   تفقد الفاكهة كل ما حتتويه من فيتامينات, 
التحلل  اأن  اإىل  بالإ�صافة  للربوتني,   الغذائي  التمثيل  عملية  وت�صطرب 

غري العادي للربوتينات ينتج منه انتفاخ يف املعدة .  
وين�صح اأحد م�صت�صاري التغذية وال�صحة العامة واملناعة بتناول 
اأو ب�صاعة قبل  الغداء  الفاكهة بعد نحو ثالث �صاعات من تناول وجبة 

تناول الع�صاء ,  اأو تناول وجبة كاملة من الفاكهة فقط. 

اأكالت حتارب القلق واالكتئاب!

هل ي�صبح الغذاء اإحدى و�صائل تهدئة �صدة النفعالت والأحا�صي�س 
ال�صلبية التي يتعر�س فها الفرد يف معي�صته اليومية, مثل: الإجهاد والقلق 
والتوتر والغ�صب واخلوف واحلزن واآلم الوحدة, وغريها من مظاهر 
مثل  اليومية,  احلياة  ال�صائعة يف  الأحداث  الناجتة عن  الأخرى  القلق 
العاطفي,  والفراغ  وال�صحية  الزوجية  وامل�صاكل  الب�صيطة,  امل�صاجرات 

وم�صاكل العمل والبطالة والتغريات املناخية ال�صيئة وغريها؟
ولالإجابة عن هذا ال�صوؤال نقول: اإن الدرا�صات احلديثة التي متت 
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اأن  وتوؤكد,  الت�صاوؤل  هذا  عن  جتيب  باملزاج,  الغذاء  عالقة  جمال  يف 
بع�س الأغذية لها تاأثري يح�ّصن من احلالة املزاجية للج�صم, وبخا�صة 

يف الأوقات الع�صبية التي يتعر�س لها. 
فلقد وجد اأن تناول اأغذية متميزة املذاق مثل ال�صوكولتة, يوؤدي 
اإىل انفراد كميات �صئيلة من كيميائيات حت�ّصن املزاج وتزيد من م�صاعر 
الر�صا والرتياح؛ مما ي�صاعد اجل�صم على جتاوز ما به من اأحا�صي�س 
�صلبية �صيئة.. كما اأظهرت درا�صات بع�س الباحثني اأن الأغذية ال�صكرية 

ا الأغذية الدهنية قد تخفف فعاًل من حالة القلق. حلوة املذاق, واأي�صً
القلق  من  معاناته  جت��اوز  على  للج�صم  الأغ��ذي��ة  م�صاعدة  وم��ع 
والتوتر وغريه من الأحا�صي�س ال�صيئة, فاإن نظمه احليوية جمهزة اأ�صاًل 
للتعامل مع هذه املواقف ال�صعبة. فمن املعروف اأنه يف اأثناء الأحداث 
املجهدة والتي جتعل اجل�صم متوتًرا, يزداد اإنتاج الغدة فوق الكلوية من 
هرمونات التوتر, التي منها "الكورتيزون" وغريه من مركبات "جلوكو 
على  ت�صاعد  فاإنها  عالية  برتكيزات  وجودها  عند  التي  كورتيكويد", 
اإل  لالإجهاد,  اجل�صم  ا�صتجابة  نظم  باإغالقها  بالهدوء  ال�صعور  اإعادة 
تكوين اخلاليا  على  ت�صجع   - اأخ��رى  ناحية  - من  الهرمونات  اأن هذه 
الدهنية؛ مما يو�صح احتمال ارتباط القلق والتوتر والأحا�صي�س ال�صيئة 

مبخاطر الإ�صابة بال�صمنة.

اأطعمة الذكاء ال�شحرية

هناك خم�صة اأطعمة �صحرية ملن يرغب يف اأطفال ذوي معدلت 
 - البي�س   - الد�صم  كامل  احلليب   - الف�صتق  )زبد  وهي  عالية,  ذكاء 
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الربوتينات - ال�صمك(.
ت�صاعد  التي  الأطعمة  هذه  الأطفال"  "�صحة  جملة  ن�صرت  فقد 
اإ�صافتها اإىل وجبات الأطفال الغذائية يف زيادة ن�صبة ذكائهم وحيويتهم.
وهي زبدة الف�صتق التي حتتوي على الدهون امل�صوؤولة عن زيادة 

النمو الذهني واملهارات الإدراكية.
احلليب الكامل الد�صم الغني بالأحما�س الدهنية والكولي�صرتول, 

الذي يحتاج اإليه الأطفال, وخا�صة ممن مل يتجاوز ال�صنتني.
ويرى هوؤلء اأن الكولي�صرتول �صروري لالأطفال يف هذه املرحلة؛ 
يف  ي�صاعد  كما  والدماغية,  الع�صبية  اخلاليا  وتن�صيط  بناء  يف  لدوره 
تكوين خاليا الدماغ, وبالتايل يقلل وجود الدارات الق�صرية يف وظائف 

الت�صال. 
بالكولي�صرتول  لغناه  الأطفال؛  تغذية  يف  البي�س  اأهمية  وتت�صح 
الكولني  مادة  مثل  للنمو  ال�صرورية  الغذائية  والعنا�صر  والربوتينات 
الدرا�صات احليوانية قدرتها  اأثبتت يف  والتي  "ب",  بفيتامني  ال�صبيهة 

على حت�صني التعلم والذاكرة.
الأطعمة  �صمن  ال�صمك  اأن  وارد"  "اإليزابيث  الدكتورة  وذك��رت 
بالأحما�س  الغنية  التونة  اأ�صماك  وخا�صة  للذكاء,  املن�صطة  اخلم�صة 
الدهنية غري امل�صبعة من نوع )اأوميجا 3( التي تتواجد يف خاليا الدماغ 

ب�صورة طبيعية, وهي �صرورية ل�صالمة العقل واجل�صم. 
حتتويه  ملا  لالأطفال؛  املهمة  الأغذية  من  احلمراء  اللحوم  وتعد 
والفيتامينات  والألياف  والربوتينات  احلديد  من  �صخمة  كميات  من 
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وفيتامني )ب12(.
وتعترب الأحما�س الدهنية الأ�صا�صية )اأوميجا 3( و)اأوميجا 6( 
ت�صمى  والتي  املخ,  وخاليا  الأع�صاب  ل�صحة  احليوية  الأ�صا�صيات  من 
بالدهون الذكية, وهي من الدهون الأ�صا�صية من اأجل منو عقلي منا�صب 
اأنها ت�صاعد على ات�صاع العقل وت�صاعد  ووظيفة عقلية اأكرث كفاءة, مبا 

على التعلم. 
والرنة  وامل��ك��اري��ل  ال�صردين  مثل  الدهنية  الأ���ص��م��اك  وتعترب 
وال�صالمون هي اأف�صل م�صادر )اأوميجا 3(, بينما املك�صرات والبندق 
)اأوميجا  اأهم م�صادر  ال�صم�س من  دوار  وبذور  ال�صم�صم  وبذور  واللوز 

 .)6

غذاوؤك يف ال�شتاء ي�شاعد يف الوقاية من الربد

ال�صتاء يجب علينا اتخاذ الحتياطات ال�صحية  مع بداية ف�صل 
الالزمة كافة للحفاظ على درجة حرارة اجل�صم واحلفاظ على كفاءة 
الربد  نزلت  من  للوقاية  الالزمة  التدابري  واتخاذ  احليوية,  الوظائف 
وامل�صروبات  الأغذية  اختبار  الإج���راءات  هذه  اأه��م  ومن  والأنفلونزا, 
املنا�صبة للطق�س البارد وال�صديد الربودة الذي نتعر�س له داخل وخارج 
املنازل, ومن املعلوم �صحًيا اأن اختبار الأغذية وامل�صروبات الواقية من 
الربد والباعثة على الدفء اأف�صل بكثري من ا�صتخدام و�صائل التدفئة 
ال�صناعية, مثل: الدفايات, املكيفات احلارة, اإ�صعال الفحم, وغريها؛ 
بالغرفة  الهواء املوجود  اأنها جتفف  الو�صائل تعد موؤقتة, غري  لأن هذه 
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والفريو�صات  البكرتيا  وتكاثر  منو  �صهولة  على  ي�صاعد  مما  املنزل,  اأو 
امل�صببة لأمرا�س, ونزلت اجلهاز التنف�صي واله�صمي.

هذه  راأ���س  على  اأن  ند  للربد  املنا�صبة  الأغ��ذي��ة  وبا�صتعرا�س 
الأغذية تاأتي الدهون؛ فاحل�صول على كمية منا�صبة يوميا نحو )70- 
يف  مرتفعة  ولأنها  �صليًما,  غذائًيا  توازًنا  يعني  ذلك  فاإن  جراًما,   )80
فمن  ولذلك  بالدفء,  اجل�صم  متد  فاإنها  احلرارية,  ال�صعرات  ن�صبة 
يتبع رجيًما قا�صًيا ي�صعر دائًما بق�صعريرة يف اجل�صم, وعالوة على ذلك 
فاإن الدهون تقوي ن�صاط الع�صالت, مما ي�صاعد على ممار�صة احلركة 
والريا�صة املنا�صبة للجو البارد, ومتد الدهون اجل�صم بكمية هائلة من 
وتناول  الدهون,  يف  الذائبة  الفيتامينات  من  اإنه  حيث  )اأ(,  فيتامني 
وفيتامني  ومنا�صب,  �صحيح  ب�صكل  امت�صا�صها  على  ي�صاعد  الدهون 
الدورة  عن  م�صوؤول  )ه�(  وفيتامني  الب�صرة,  ن�صارة  عن  م�صوؤول  )اأ( 
الدموية وكفاءتها, وكذلك فيتامني )ج( امل�صوؤول عن خ�صوبة ون�صارة 
الب�صرة ومقاومة اجل�صم للربد, وهذه الفيتامينات موجودة فيما ي�صّمى 

بالأحما�س الذهنية.
مبا  اجل�صم  بناء  يف  مهًما  دوًرا  الربوتينات  تلعب  الربوتينات: 
الربد  ملقاومة  وبالن�صبة  واأن�صجة,  وعظام  ع�صلية  كتلة  من  يحتويه 
فالربوتينات م�صوؤولة عن تكوين الأج�صام امل�صادة, والأج�صام املناعية 
ال�صتاء,  ف�صل  يف  خا�صة  امليكروبات,  هجوم  من  اجل�صم  حتمي  التي 
الأ�صا�صية  التي من وظائفها  وتدخل الربوتينات يف تركيب الهرمونات 
ال��دورة  مثل  احليوية  العمليات  كافة  من  ثابت  م�صتوى  على  احلفاظ 
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حرق  وم�صتوى  الغذائي  التمثيل  وم�صتوى  التنف�صية  وال��دورة  الدموية 
الدهون والتي من �صاأنها احلفاظ على درجة حرارة ثابتة خالل فرتة 
 –  60( كمية من  تناول  يجب  املثايل  الربوتني  على  وللح�صول  الربد, 
مثل  احليواين  الربوتني  بني  توزع  اأن  على  تقريًبا,  يومًيا  جراًما   )80
اللحوم - الدجاج - الأ�صماك - البي�س - اللنب - والربوتني النباتي, 

مثل العد�س - الفول - احلم�س - البقوليات.
الأغذية اخلا�صة املقاومة للربد:

- تاأتي اأغذية الليمون والطماطم والبطاطا احللوة يف مقدمة هذه 
الأغذية؛ وذلك لحتوائها على ن�صبة عالية من موانع الأك�صدة ومركبات 

البيتكاماروتني وفيتامني )ج(.
- �صوربة العد�س حتتوي على ن�صبة عالية من الربوتني, ويف�صل 
بالطاقة  اجل�صم  لإم���داد  وال��ب��ه��ارات؛  الليمون  مثل  عنا�صر  اإ�صافة 

وال�صعرات احلرارية.
اأنواع  خمتلف  مقاومة  يف  كثرًيا  ت�صاعد  وهي  الدجاج,  �صوربة   -
اجل�صم,  خ��ارج  البلغم  ط��رد  طريق  عن  للزكام  امل�صببة  الفريو�صات 

خا�صة عند احتوائه على بع�س من قطع الب�صل والثوم. 
اجل�صم  لوقاية  مهمة  مرتبة  يف  والفيتامينات  الأم���الح  وت��اأت��ي 
وتغذيتها,  اخلاليا  تن�صيط  يف  املهم  لدورها  وذل��ك  ال��ربد؛  ومكافحة 
الغذاء  يكون  اأن  يجب  ولذلك  كافة؛  باأنواعها  اإليها  يحتاج  واجل�صم 
ا حتى ميد اجل�صم باحتياجاته كافة من الأمالح املعدنية؛  متنوًعا جدًّ
طازجة  خ�صراوات  وحبة  طازجة  فاكهة  حبة  بتناول  ين�صح  ولذلك 

يوميًّا؛ وذلك ل�صمان احل�صول على جهاز مناعة قوي و�صحي.
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االأنانا�س للوقاية من نزالت الربد والزكام

ين�صح اأطباء خمت�صون بتناول �صرائح الأنانا�س احللوة عند تبدل 
الطق�س والأحوال اجلوية وميلها اإىل الربودة.

فقد اكت�صف الباحثون يف فرن�صا اأن �صريحة واحدة من الأنانا�س 
الربد  اأعرا�س نزلت  اأول  يعد  الذي  واآلم احللق  تقلل جفاف  الطازج 
لعالج  الثمرة  هذه  ا�صتخدام  فوائد  علمًيا  يثبت  ما  وهو  والأنفلونزا, 
لالحتقان يف  وكم�صاد  باملك�صيك  ال�صعبي  الطب  الق�صبات يف  التهاب 
الطب التقليدي الربازيلي. واأو�صح خرباء التغذية اأن الأنانا�س يحتوي 
على كمية كبرية من ال�صكريات, وغني باملغذيات املفيدة للج�صم؛ لذا 
اأنه  عن  ف�صاًل  اجليدة,  الغذائية  القيمة  ذات  الفواكه  من  يعد  فهو 
�صهل اله�صم والمت�صا�س, وغني بالإنزميات التي ت�صاعد على ه�صم 

الطعام.
ويو�صي هوؤلء بتناول ثالث ح�ص�س من الأنانا�س الطازج اأو كوب 
ون�صف منه مبا�صرة عند ال�صعور بوخز احللق, م�صريين اإىل اأن الأنانا�س 
املعلب لي�س مفيًدا وغنًيا بالعنا�صر الغذائية مثل فيتامني )ج( كالثمار 
الطازجة؛ لأن عملية معاجلته وت�صخينه اأ�صعفت خ�صائ�صه العالجية.

يعانون  الذين  الأ�صخا�س  تفيد  الأنانا�س  ثمار  اأن  الأطباء  ويرى 
املفا�صل  والتهابات  البدانة,  اأو  اجل�صم  يف  �صعًفا  اأو  اله�صم  ع�صر 
ومقوية  للبول  وم��درة  جيدة  مه�صمة  تعترب  لأنها  ال�صرايني؛  وت�صلب 
كحم�س  العنا�صر  من  عدد  على  لحتوائها  لل�صموم؛  وم�صادة  للج�صم 
الليمون وحم�س التفاح, واخلمائر, والإنزميات الها�صمة كالربوميلني 
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املماثلة يف تاأثريها لإنزمي "البيب�صبني" الطبيعي الذي يدخل يف تركيب 
ع�صارة املعدة وي�صاعد على اله�صم, كما حتوي ن�صًبا مميزة من معادن 
الكربيت  اإىل  اإ�صافة  والفو�صفور,  واحلديد  والكال�صيوم  البوتا�صيوم 
التي  املهمة  الفيتامينات  من  عدد  جانب  اإىل  وللمنجنيز,  واملغني�صيوم 

ت�صم )اأ(, )ب(, )ج(.
واأظهرت الدرا�صات اأن بالإمكان ا�صتخدام الأنانا�س كمقٍو للجلد 
وم�صاد للح�صا�صية الأنفية, وكعالج فعال ملن يعاين انقرا�س اِلفقرات, 
لكن ل ين�صح بها ملر�صى ال�صكري ب�صبب حمتواها العايل من ال�صكريات.

معلومات ثـمينة عن الفاكهة

الأنانا�س:
بالفيتامينات  ا  جدًّ وغني  ال�صكر  من  كبرية  كميات  على  يحتوي 

واخلمائر امل�صاعدة على اله�صم.
يف  يوجد  �صكًرا,  وزنها  من  و)%20(  م��اًء,  وزنها  من   )%  70(
الأنانا�س مادة ت�صمى "الربوميلني" التي ت�صاعد يف ه�صم اأثقل الأغذية 

على املعدة.
اليود  مثل  املفيدة  املعدنية  الأم���الح  م��ن  الكثري  بها  وج��د  كما 

والفو�صفور واحلديد.
الأنانا�س يف  يفيد  ال�صكري  امل�صابني مبر�س  الأنانا�س عن  مينع 

اإدرار البول ومكافحة ال�صموم املوجودة يف الدم.
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الربتقال:
يحتوي الربتقال على )80%( من وزنه ماًء, ونحو )2%( دهوًنا, 
 )%3( ونحو  ا,  واأحما�صً معدنية  م��واد  و)%5(  األياًفا,   )%10( ونحو 

�صكريات وفيتامينات.
والفو�صفور  الكربيت  مثل:  معدنية  اأم��الح  الربتقال  يف  يوجد 

والكال�صيوم ونحا�س وفيتامني )ج( وفيتامني )ب1( و )ب2(.
لأمرا�س  مقاوم  العظام  يف  الكل�س  تثبيت  على  الربتقال  ي�صاعد 
فوائد  من  كذلك  الت�صو�س,  من  الأ�صنان  حماية  على  وي�صاعد  ال��ربد, 

الربتقال اأنه ين�صط الدورة الدموية ويقوي الكبد.
ل ين�صح ب�صرب ع�صري الربتقال للم�صابني بقرحة املعدة والثنى 

ع�صر.

العنب:
حتتوي املائة جرام من العنب على )95%( من وزنه ماًء.

يعد العنب من�صًطا للع�صالت والأع�صاب وجمدًدا للخاليا وطارًدا 
للذين  مفيًدا  العنب  ويعد  للبول,  وم��دًرا  ا  ومطهًرَ البدن  من  لل�صموم 
يعانون �صعف العظام وا�صطرابات الدم وداء النقر�س واأمرا�س الرئة 
وامل�صابني بالروماتيزم, كما ي�صاعد اجل�صم على اختزان املواد الآزوتية 
والدهنية باجل�صم فتزيد بذلك من مناعته ومقاومته لالأمرا�س والتعب.
النحا�س  �صلفات  لإزالة مادة  الأكل  قبل  العنب جيًدا  يجب غ�صل 

التي تر�س على العنب.
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الرمان:
حتتوي املائة جرام من الرمان على )85%( ماًء.

يفيد الرمان يف تقوية القلب وطرد للدودة ال�صريطية, وي�صاعد يف 
عالج الدو�صنتاريا, وعالج الوهن الع�صبي, والتهاب الغ�صاء املخاطي, 

واإذا طبخ و�صرب �صاعد يف عالج الإ�صهال.
اأما ق�صر الرمان فيدخل يف �صناعة الأدوية لعالج اجلهاز اله�صمي, 
وقرحة املعدة, واإذا �صرب ع�صري الرمان وهو حملى بالع�صل,فاإنه يلني 
الأمعاء, ويزيل الإم�صاك, وي�صاعد يف تنظيف جماري التنف�س وال�صدر, 

ويطهر الدم.

املوز:
ونحو  م��اءً,  وزنه  من   )%70( على  املوز  من  جرام  املائة  حتتوي 
)25( من وزنه ن�صاء, و)20%( من وزن مائه �صكر عنب, و�صكر ق�صب, 
ودهون, واألياف, وبروتني, ومن الأمالح املعدنية )60( ملجم حديًدا, 

وغريها.
ب��الأورام  الإ�صابة  من  اجل�صم  حتمي  التي  بالألياف  غني  امل��وز 
ال�صرطانية, كما اأنه يحمي اجل�صم من فقر الدم, وي�صاعد اجل�صم على 

اإفراز امللح؛ نظًرا لوجود البوتا�صيوم فيه.
قرحة  تهدئة  يف  ي�صاعد  احلليب  مع  امل��وز  ع�صري  م��زج  وعملية 
املعدة, ويعد الكال�صيوم املوجود يف املوز اأجود من الكال�صيوم املوجود يف 

اجلنب واحلليب.
كما اأن ق�صر املوز يحتوي على مادة الي�صراتونني, وهي مادة تعد 

www.alukah.net



951 فيافي الفقرات الثقافية

من مكونات الدماغ وت�صاعد على تهدئة الأع�صاب وال�صعور بالرتياح.
مينع تناول املوز على امل�صابني مبر�س ال�صكري وباأمرا�س الكبد.

البطيخ:
حتتوي املائة جرام من البطيخ على )90%( من وزنة ماًء, و)10( 
جرامات �صكًرا, ون�صف جرام بروتيًنا, و)7( ملجم دهوًنا, و)9( ملجم 

كال�صيوم.
وح��دي��د,  )ج(,  وفيتامني  )اأ(,  فيتامني  على  يحتوي  ك��ذل��ك 

ومغني�صيوم, وفو�صفور, و�صوديوم, وبوتا�صيوم.
كما يفيد البطيخ امل�صابني بالروماتيزم, ومدر للبول, وعالج فعال 
لالإم�صاك؛ لحتوائه على كمية كبرية من الألياف. وع�صري البطيخ يقي 

من مر�س التيفوئيد.
كما اأن بذور البطيخ لها قيمة غذائية عالية؛ لحتوائه على ن�صبة 
ون�صاء, ونحو )%27(  �صكًرا  بروتيًنا, ونحو )%15(  )42%( من وزنها 

زلليات.
للم�صابني مبر�س  البطيخ  اأكل  من  الإكثار  بعدم  ين�صح  اأخ��رًيا: 

ال�صكري.

ال�صمام:
حتتوي املائة جرام من ال�صمام على )95%( من وزنة ماًء, و)70( 
ملجم بروتيًنا, و)2( ملجم دهوًنا, و)6( جرامات �صكًرا, و)50( ملجم 
األياًفا, وفيتامني )ج(, وفيتامني )ب2(, والكثري من الأمالح املعدنية 
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تفوق املوجودة يف البطيخ.
يعد ال�صمام مفيًدا لإدرار البول, ومنقًيا للدم, وي�صاعد يف عالج 
اأمرا�س الكلى والنقر�س, كما اأن ال�صمام يزيل الإم�صاك, ويقاوم مر�س 

البوا�صري.
ويحذر اآكله بكميات كبرية؛ حتى ل ي�صبب حدوث تعفن بالأمعاء, 
اأو  ال�صكري  ال�صمام لالأ�صخا�س امل�صابني مبر�س  تناول  وين�صح بعدم 

امل�صابني بالتهابات الأمعاء احلاد, اأو ع�صر اله�صم.

التني:
يحتوي املائة جرام من التني على )40( ملجم من ال�صكر, و )20( 
ملجم األياًفا, و)50( ملجم بروتيًنا, و)30( ملجم دهوًنا, و)2( ملجم 

كال�صيوم, و)50( ملجم حديًدا, وفيتامني )ج(, وفيتامني )ب1(.
كما يحتوي على الكثري من الأمالح املعدنية مثل: الفو�صفور, ويعد 
التني مبادة الكل�س ها�صًما ومليًنا ومدًرا للبول, ومفيًدا لأمرا�س ال�صدر 

وا�صطرابات املعدة واملجاري البولية.

الكمرثى:
حتتوي املائة جرام من الكمرثى على )80%( من وزنها ماًء, و)2( 
و)15(  دهوًنا,  جرامات  و)4(  األياًفا,  جرام  و)2(  ا,  اأحما�صً جرام 
جراًما �صكًرا, والكثري من املعادن مثل: الفو�صفور وال�صوديوم والزنك 
البوتا�صيوم,  من  عالية  ون�صبة  والكربيت,  والزرنيخ  واليود  والنحا�س 

وعلى جمموعة كبرية من الفيتامينات.
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اأن ق�صرتها  والأمعاء, كما  للمعدة  قوًيا  الكمرثى منظًفا  تعد  كما 
غنية بالأمالح املعدنية, ويعد ال�صكر املوجود فيها ل يوؤثر على امل�صابني 

بال�صكري.
املرتفع؛  ال��دم  �صغط  من  التخفيف  يف  الكمرثى  ت�صاعد  كذلك 

لحتوائه على املاغن�صيوم.
الكمرثى  بتق�صري  معوية  باأمرا�س  امل�صابون  الأ�صخا�س  ين�صح 

قبل اأكلها؛ لأن الق�صرة بطيئة اله�صم.

غذاء رجل .. �شم الآخر

مالحظة مهمة يغفل عنها الكثريون من الباحثني وعلماء التغذية, 
املختلفة تختلف من  الأغذية  الوراثية له�صم ومتثيل  اأن �صفاتنا  وهي: 
اإن�صان اإىل اآخر, متاًما مثل ب�صمات اأ�صابعنا اأو بحة �صوتنا تختلف من 
اإن�صان  لكل  اجلنينية  املوروثات  اأن  علمًيا  ثبت  وقد  اآخر,  اإىل  �صخ�س 
واأن هناك من  الغذاء,  امت�صا�س اجل�صم من  دورها يف طريقة  تلعب 
امت�صا�س  م�صاكل  لدية  ومن  الزائدة,  الطاقات  حرق  على  القدرة  له 
مرتفعة يف اأمعائهم, مما يدعو اإىل ال�صمنة, واحلاجة الغذائية والنوعية 
ا من �صخ�س اإىل اآخر, فلي�س هناك غذاء علمي لكل  املفيدة تختلف اأي�صً
والفائدة يل,  نف�صها  بالدرجة  يكن  فما هو مفيد لك, رمبا مل  الب�صر, 
والعك�س �صحيح. فعلى كل اإن�صان اأن يقوم بتجاربه اخلا�صة؛ ملعرفة ما 
ينا�صبه من اأنواع الغذاء وما يفيده اأكرث من غريه. ولهذا على الإن�صان 
الغذاء؛  تنويع  واإمنا  الطعام,  من  الإكثار  وعدم  نف�صه  طبيب  يكون  اأن 

للحفاظ على اجل�صم ال�صليم والكبد ال�صليم.
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اخل�شراوات الورقية غذاء وترياق

متتاز اخل�صراوات ذات الأوراق اخل�صراء بارتفاع ن�صبة ال�صليلوز 
والألياف فيها, فتعمل على خف�س كمية ال�صكر والكول�صرتول يف الدم, 
مناعة  من  تزيد  واملغذيات  والفيتامينات  املعدنية  بالأمالح  وبغناها 

اجل�صم.
حتتوي اأوراق امللفوف على ن�صبة جيدة من الألياف النباتية التي 
حت�صن ن�صاط الأمعاء كما ت�صاعد على طرح الكول�صرتول من اجل�صم؛ 
اأوراق  حتتوي  كما  ال�صرايني,  ت�صلب  مر�س  �صد  كبرية  اأهمية  ولذلك 
امللفوف  واأوراق  ال�صمنة.  مينع  الذي  الطرطريك  حم�س  على  امللفوف 
غنية بالأمالح املعدنية ال�صهلة اله�صم كاأمالح البوتا�صيوم والفو�صفور 
وبالفيتامينات,  والكربيت  واملنجنيز  وال�صوديوم واحلديد  والكال�صيوم 
وين�صح   .)P, K, B( فيتامني  وجمموعة  ج(  )اأ,  فيتامني  وبخا�صة 
بتناول الأوراق الطازجة بعد فرمها مبا�صرة؛ كي ل تتخرب الفيتامينات 
املوجودة فيها, فتفقد بذلك جزًءا من قيمتها الغذائية. ويفيد ع�صري 
الأب��ح��اث  وت��وؤك��د  ع�صر,  والث��ن��ى  امل��ع��دة  ق��رح��ة  معاجلة  يف  الأوراق 

والدرا�صات اأن امللفوف يخف�س ن�صبة ال�صكر يف الدم.
ويعد اخل�س من اأكرث اخل�صراوات فائدة وت�صتهلك اأوراقه طازجة؛ 
فيها  املوجودة  والفيتامينات  الأمالح  من  ال�صتفادة  على  ي�صاعد  مما 

ب�صكل كامل.
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اأ�شراط ال�شاعة

تعريف اأ�شراط ال�شاعة: هي عاماتها، واأعامها التي ت�شبقها، وتدل 
على قربها، وقيامها، وجميء ال�شاعة بعدها، وانتهاء الدنيا وانق�شائها.

تنق�شم اأ�شراط ال�شاعة اإىل ق�شمن:
باأزمان  ال�شاعة  تتقدم  التي  وهي  ال�شغرى:  ال�شاعة  اأ�شراط  الأول: 

متطاولة، وتكون من النوع املعتاد، وهي كثرية.
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التي تظهر  العظام  الأم��ور  ال�شاعة الكربى: وه��ي  اأ���ش��راط  وال��ث��اين: 
قرب قيام ال�شاعة، وتكون غري معتادة الظهور.

وه��ي: »املهدي - والدجال - ون��زول عي�شى بن مرمي - عليه ال�شام 
- وياأجوج وماأجوج - واخل�شوفات الثاثة - والدخان- وطلوع ال�شم�ض من 

مغربها - والدابة - ونار حت�شر النا�ض«.
ال�شاعة،  بقرب  املوؤمن  اإىل  اإ�شارات  وال��دللت  العامات  وتعترب هذه 
فيتنبه ويتعظ من كان له قلب، ويتغافل ويتنا�شى املفرط؛ لذا.. كان لزاًما 
اأمرنا  كما  ونحّذر منها،  العامات  بهذه  نذكر  اأن  الإذاع��ي  علينا يف منربنا 

وحّذرنا منها امل�شطفى ملسو هيلع هللا ىلص .
وقد ق�شمت هذه الفقرة اإىل �شقن: الأول: اأ�شراط ال�شاعة ال�شغرى، 
�شوى  الإذاع��ة  وم�شرفة  م�شرف  على  وما  الكربى،  ال�شاعة  اأ�شراط  والآخ��ر 
التوكل على اهلل – �شبحانه وتعاىل - واختيار عامة من هذه العامات كل 

يوم اأو كل اأ�شبوع وطرحها عرب هذا املنرب الإعامي والدعوي.  
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- الق�شم االأول: اأ�شراط ال�شاعة ال�شغرى

)1( ظهور الفنت: 
واأطلقت  والختبار,  والمتحان  البتالء  وهي  فتنة,  جمع  الفنت: 
من  ذلك  وغري  والتحريق,  والقتل,  والكفر,  كالإثم,  مكروه,  كل  على 

الأمور املكروهة. 
وقد اأخرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن من اأ�صراط ال�صاعة ظهور الفنت العظيمة 
التي يلتب�س فيها احلق بالباطل, فتزلزل الإميان, حتى ي�صبح الرجل 
موؤمًنا ومي�صي كافًرا, ومي�صي موؤمًنا وي�صبح كافًرا, كلما ظهرت فتنة 
قال املوؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنك�صف, ويظهر عليها فيقول: هذه, هذه 

ول تزال الفنت يف النا�س اإىل اأن تقوم ال�صاعة. 
ففي احلديث عن اأبي مو�صى الأ�صعري- ر�صي اهلل عنه- قال: قال 
الليل املظلم, ي�صبح  »اإن بني يدي ال�صاعة فتًنا كقطع  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�صول اهلل 
الرجل فيها موؤمًنا ومي�صي كافًرا, ومي�صي موؤمًنا وي�صبح كافًرا, القاعد 
فيها خري من القائم, والقاعد فيها خري من املا�صي, واملا�صي فيها خري 
ب�صيوفكم  وا�صربوا  اأوتاركم,  وقطعوا  ق�صيكم,  فك�صروا  ال�صاعي,  من 

احلجارة, فاإن دخل على اأحدكم, فليكن كخريي ابني اآدم«. 

)2( ظهور مدعي النبوة: 
ومن العالمات التي ظهرت: خروج الكّذابني الذين يدعون النبوة, 
وهم قريب من ثالثني كاذًبا, وقد خرج بع�صهم يف الزمن النبوي ويف 

عهد ال�صحابة, ول يزالون يظهرون. 
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ولي�س التحديد يف احلديث مراًدا به كل من ادعى النبوة مطلًقا, 
وكرث  ال�صوكة,  له  قامت  من  امل��راد  واإمن��ا  يح�صون,  ل  كثريون  فاإنهم 

اأتباعه, وا�صتهر بني النا�س. 
ففي )ال�صحيحني( عن اأبي هريرة- ر�صي اهلل عنه- عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تقوم ال�صاعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني, 

كلهم يزعم اأنه ر�صول اهلل«.

)3( �صياع الأمانة: 
عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه -, قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 
اهلل؟  ر�صول  يا  اإ�صاعتها  كيف  قال  ال�صاعة«.  فانتظر  الأمانة,  �صيعت 

قال: »اإذا اأ�صند الأمر اإىل غري اأهله, فانتظر ال�صاعة«. 
وبنيَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كيف ترفع الأمانة من القلوب, واأنه ل يبقى منها 

يف القلب اإل اأثرها. 
روى حذيفة- ر�صي اهلل عنه- قال: حدثنا ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حديثني, 
راأيت اأحدهما, واأنا اأنتظر الآخر, حدثنا اأن الأمانة نزلت يف جذر قلوب 
الرجال, ثم علموا من القراآن, ثم علموا من ال�صنة, وحدثا عن رفعها, 
اأثرها  فيظل  قلبه,  من  الأم��ان��ة  فتقب�س  النومة,  الرجل  »ينام  ق��ال: 
كجمر  املجل,  مثل  اأثرها  فيبقى  فتقب�س,  النومة  ينام  ثم  الوكت,  اأثر 
في�صبح  �صيء  فيه  ولي�س  مترًبا  ف��رتاه  فنفط,  رجلك,  على  دحرجته 
النا�س يتبايعون, فال يكاد اأحدهم يوؤدي الأمانة, فيقال اإن يف بني فالن 
يف  وما  اأجلده!  وما  اأظرفه!  وما  اأعلقه!  ما  الرجل  ويقول  اأميًنا,  رجاًل 
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اأبايل  ول  زمان  علي  اأتى  ولقد  اإمي��ان  من  خردل  من  حبة  مثقال  قلبه 
اأيكم بايعت, لئن كان م�صلًما, رده الإ�صالم واإن كان ن�صرانًيا رده علي 

�صاعية, فاإما اليوم, فما كنت اأبايع اإل فالًنا وفالًنا«. 

)4( ظهور املعازف وا�صتحاللها: 
عن �صهل بن �صعد اأن الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�صيكون يف اآخر الزمان 
خ�صف, وقذف, وم�صخ,« قيل: ومتى ذلك يا ر�صول اهلل؟ قال: »اإذا ظهرت 

املعازف والقينات«.
هذه العالمة وقد وقع �صيء كبري منها يف الع�صور ال�صابقة, وهي 
الآن اأكرث ظهوًرا, وقد ظهرت املعازف يف هذا الزمان, وانت�صرت انت�صاًرا 
احلديث  هذا  يف  اإليهم  امل�صار  وهم  واملغنيات,  املغنون  وكرث  عظيًما, 

ب�)القينات(. 
واأعظم من ذلك, ا�صتحالل كثري من النا�س للمعازف, وقد جاء 
الوعيد ملن فعل ذلك بامل�صخ والقذف واخل�صف, كما يف احلديث ال�صابق, 
وملا ثبت يف �صحيح البخاري- يرحمه اهلل- قال: قال ه�صام بن عمار: 
حدثنا �صدقة بن خالد, ثم �صاق ال�صند اإىل اأبي مالك الأ�صعري- ر�صي 
اهلل عنه- اأنه �صمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ليكونن من اأمتي اأقوام ي�صتحلون 
يروح  اإىل جنب علم  اأقوام  ولينزلن  واملعازف,  احلر واحلرير واخلمر 
ارجع  فيقولوا:  حلاجة   - الفقري  يعني   - ياأتيهم  لهم.  ب�صارحة  عليهم 
اإلينا غًدا فيبيتهم اهلل وي�صع العلم ومي�صخ اآخرين قردًة وخنازير اإىل 

يوم القيامة«. 



فيافي الفقرات الثقافية960

)5( كرث �صرب اخلمر وا�صتحاللها: 
ظهر يف هذه الأّمة �صرب اخلمر, وت�صميتها بغري ا�صمها, والأدهى 
ال�صاعة, فقد  اأمارات  لها, وهذا من  النا�س  بع�س  ا�صتحالل  من ذلك 
�صمعت  قال:  بن مالك- ر�صي اهلل عنه-  اأن�س  الإم��ام م�صلم عن  روى 
"وذكر منها" وي�صرب  اأ�صراط ال�صاعة:....  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من  ر�صول اهلل 

اخلمر«. 
اأنه  وم�صى ذكر بع�س الأحاديث يف الكالم على املعازف, وفيها 

�صيكون من هذه الأمة من ي�صتحل �صرب اخلمر. 
با�صم  اخلمر  اأمتي  من  طائفة  »لت�صتحللن  ملسو هيلع هللا ىلص:  الر�صول  ق��ال 
�صميت  حتى  كثرية,  اأ�صماء  اخلمر  على  اأطلق  فقد  اإي���اه«,  ي�صمونها 

بامل�صروبات الروحية!! ونحو ذلك. 
والأحاديث يف بيان اأن هذه الأمة �صيف�صو فيها �صرب اخلمر, واأن 

فيهم من ا�صتحلها ويغري ا�صمها.

)6( كرثة القتل: 
عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تقوم 
ال�صاعة حتى يكرث الهرج«, قالوا وما الهرج يا ر�صول اهلل؟ قال: »القتل, 

القتل«. 
للبخاري عن عبداهلل بن م�صعود - ر�صي اهلل عنه-:  رواية  ويف 
»بني يدي ال�صاعة اأيام الهرج يزول فيها العلم, ويظهر فيها اجلهل« قال 

اأبو مو�صى: والهرج: القتل بل�صان احلب�صة. 
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واإن ما ح�صل )يف القرون الأخرية من احلروب املدمرة بني الأمم 
والتي ذهب �صحاياها الألوف, وانت�صرت الفنت بني النا�س ب�صبب ذلك؛ 

حتى �صار الواحد يقتل الآخر ول يعرف الباعث له على ذلك(. 
وكذلك, فاإن انت�صار الأ�صلحة الفتاكة التي تدمر ال�صعوب والأمم 
له دور كبري يف كرثة القتل, حتى �صار الإن�صان ل قيمة له يذبح كما تذبح 
يقتل  الفنت  وقوع  فعند  العقول,  وطي�س  النحالل  ب�صبب  وذلك  ال�صاة, 
يقتل  النا�س  بع�س  نرى  اإننا  بل  قتل,  وفيما  قتل  ملاذا  يدري  ول  القاتل 
قوله  ذلك  وي�صدق  النا�س,  اأ�صراب  عند  كذلك  تافهة,  لأ�صباب  غريه 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنه لينزع عقول اأكرث اأهل ذلك الزمان«. ن�صاأل اهلل العافية ونعوذ 

به من الفنت ما ظهر منها وما بطن.

)7( ظهور ال�صرك يف هذه الأمة: 
هذا من العالمات التي ظهرت, وهي يف ازدياد فقد وقع ال�صرك 
وبنوا  الأوث���ان,  وعبدوا  بامل�صركني  منها  قبائل  وحلقت  الأم��ة  هذه  يف 
امل�صاهد على القبور وعبدوها من دون اهلل, وق�صدوها للتربك والتقبيل 
منها مبنزلة  وكثري  الأعياد  لها  واأقاموا  النذور,  لها  وقدموا  والتعظيم 

الالت والعزى ومناة اأو اأعظم �صرًكا. 
قال  قال:  عنه-  اهلل  ر�صي  ثوبان-  والرتمذي عن  داود  اأبو  روى 
يوم  اإىل  عنها  يرفع  مل  اأمتي,  يف  ال�صيف  و�صع  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�صول 
القيامة, ول تقوم ال�صاعة حتى تلحق قبائل من اأمتي بامل�صركني, وحتى 

تعبد قبائل من اأمتي الأوثان«. 
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)8( ظهور الفح�س وقطيعة الرحم و�صوء اجلوار: 
اهلل  ر�صي  عمر-  بن  عبداهلل  عن  واحلاكم  اأحمد  الإم��ام  روى 
الفح�س  يظهر  ال�صاعة حتى  تقوم  »ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�صول اهلل  اأن  عنهما- 
يف  ال��ط��رباين  وروى  امل���ج���اورة«.  و���ص��وء  ال��رح��م  وقطيعة  والتفاح�س 
)الأو�صط( عن اأن�س - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من 

اأ�صراط  ال�صاعة الفح�س والتفح�س وقطيعة الرحم«.
وروى الإمام اأحمد عن ابن م�صعود- ر�صي اهلل عنه- عن النبي  

ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اأن بني يدي ال�صاعة... قطع الأرحام«. 
من  كثري  بني  الفح�س  فانت�صر  ملسو هيلع هللا ىلص,  النبي  به  اأخ��رب  ما  وقع  وقد 
يرتتب  وم��ا  معا�ٍس,  من  يرتكبون  مبا  بالتحدث  مبالني  غري  النا�س, 
عليه من عقاب �صديد, وقطعة الأرح��ام, فالقريب ل ي�صل قريبه, بل 
ح�صل بينهم التقاطع والتدابر فتمر ال�صهور وال�صنون وهم يف بلد واحد 
فاإن  الإمي��ان؛  اأنه من �صعف  �صك  ل  وهذا  يتوا�صلون,  ول  يتزاورون  ل 

الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص حث على �صلة الرحم وحذر من قطيعتها. 

)9( كرثة الزلزل: 
»ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�صول اهلل  قال  قال:  اأبي هريرة- ر�صي اهلل عنه-  عن 

تقوم ال�صاعة حتى تكرث الزلزل«. 
ر�صول اهلل  كنا جلو�ًصا عند  قال:  ال�صكوين,  نفري  بن  �صلمة  وعن 
ملسو هيلع هللا ىلص... )تذكر احلديث, وفيه(: »وبني يدي ال�صاعة موتان �صديد, وبعده 

�صنوات الزلزل«.
ال�صمالية وال�صرقية  البالد  قال ابن حجر: »قد وقع يف كثري من 
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والغربية كثري من الزلزل, ولكن الذي يظهر املراد بكرثتها و�صمولها 
ودوامها«. 

اهلل  ر�صي  الأزدّي-  حوالة  بن  عبداهلل  عن  ُروي  ما  ذلك  ويوؤيد 
ملسو هيلع هللا ىلص يدي - على راأ�صي اأو على هامتي -,  عنه - قال: و�صع ر�صول اهلل 
فقال: »يا ابن حوالة! اإذا راأيت اخلالفة قد نزلت الأر�س املقد�صة فقد 
دنت الزلزل والباليا والأمور العظام, ال�صاعة يوم اإذ اأقرب اإىل النا�س 

من يدي هذه من راأ�صك«.

)10( ذهاب ال�صاحلني: 
وكرثة  الأخيار,  وقلة  ال�صاحلني,  ذه��اب  ال�صاعة  اأ�صراط  ومن 
عليهم  تقوم  الذين  وهم  النا�س,  �صرار  �صوى  يبقى  ل  حتى  الأ���ص��رار, 

ال�صاعة. 
قال:  عنهما-  اهلل  ر�صي  عمر-  بن  عبداهلل  عن  احلديث  ففي 
قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى ياأخذ اهلل �صريطته, من اأهل 

الأر�س, فيبقى فيها عجاجة, ل يعرفون معروًفا ول ينكرون منكًرا«. 
اأي: ياأخذ اهلل اأهل اخلري والدين, ويبقى غوغاء النا�س واأراذلهم 
ومن ل خري فيهم, وهذا عند قب�س العلم واتخاذ النا�س روؤو�ًصا جهاًل 

يفتون بغري علم. 

)11( ارتفاع الأ�صافل: 
خيارهم,  ع��ن  النا�س  اأ���ص��اف��ل  ارت��ف��اع  ال�صاعة,  اأ���ص��راط  وم��ن 
وا�صتئثارهم بالأمور دونهم, فيكون اأمر النا�س بيد �صفهائهم واأراذلهم 
ومن ل خري فيهم, وهذا من انعكا�س احلقائق, وتغري الأح��وال, وهذا 



فيافي الفقرات الثقافية964

واأهل  النا�س  روؤو���س  من  كثرًيا  اأن  فرتى  الزمن,  هذا  يف  م�صاهد  اأمر 
اأن يكون  الواجب  اأن  النا�س �صالًحا وعلًما, ومع  اأقل  العقد واحلل هم 
اأهل الدين والتقى هم املقدمون على غريهم يف تويل اأمور النا�س؛ لأن 

زب ڇ   تعاىل  والتقوى, كما قال  الدين  اأهل  واأكرمهم هم  النا�س  اأف�صل 
ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ رب )احلجرات: 13(.

)12( اأن تكون التحية ملعرفة: 
من  على  اإل  ال�صالم  يلقي  ل  الرجل  اأن  ال�صاعة,  اأ���ص��راط  وم��ن 
يعرفه, ففي احلديث عن ابن م�صعود, قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن من 
اأ�صراط ال�صاعة اأن ي�صلم الرجل على الرجل, ل ي�صلم عليه اإل ملعرفة«. 

ويف رواية له: »اإن بني يدي ال�صاعة ت�صليم اخلا�صة«. 
وهذا اأمر م�صاهد يف هذا الزمان, فكثري من النا�س ل ي�صلمون اإل 
ملسو هيلع هللا ىلص حث على اإف�صاء  على من يعرفون, وهذا خالف ال�صنة, فاإن النبي 
ال�صالم على من عرفت ومن مل تعرف, واأن ذلك �صبب يف انت�صار املحبة 
التي هي �صبب الإميان الذي به يكون دخول اجلنة, كما  امل�صلمني  بني 
جاء يف احلديث عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا, ول توؤمنوا حتى حتابوا, اأول اأدلكم 

على �صيء اإذا فعلتموه حتاببتم؟ اأف�صوا ال�صالم بينكم«. 

)13( ظهور الكا�صيات العاريات: 
ومن اأ�صراط ال�صاعة خروج الن�صاء عن الآداب ال�صرعية, وذلك 
بلب�س الثياب التي ل ت�صرت عوراتهن, واإظهارهن لزينتهن و�صعورهن وما 
ر�صي  عمر-  بن  عبداهلل  عن  احلديث  ففي  اأبدانهن,  من  �صرته  يجب 
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اأمتي  اآخر  »�صيكون يف  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  �صمعت  قال  عنهما-  اهلل 
رجال يركبون على �صروج كاأ�صباه الرجال ينزلون على اأبواب امل�صاجد, 
العجاف,  البخت  كاأ�صنمة  روؤو�صهن  على  عاريات  كا�صيات  ن�صاوؤهم 
خلدمن  الأمم  من  اأم��ة  وراءه��م  كانت  لو  ملعونات,  فاإنهن  العنوهن, 

ن�صاوؤكم ن�صاءهم كما يخدمنكم ن�صاء الأمم قبلكم«.

 )14( كرثة الكتابة وانت�صارها: 
جاء يف حديث ابن م�صعود- ر�صي اهلل عنه- عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»اإن بني يدي ال�صاعة.... ظهور القلم«. 
واملراد بظهور القلم - واهلل اأعلم - ظهور الكتابة وانت�صارها. ووقع 
يف رواية الطيال�صي والن�صائي عن عمرو بن تغلب, قال �صمعت ر�صول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن من اأ�صراط ال�صاعة... يكرث التجار, ويظهر العلم«. 
ومعناه - واهلل اأعلم - ظهور و�صائل العلم, وهي الكتابة. 

جميع  يف  وانت�صرت  باهًرا,  ظهوًرا  الزمان  هذا  يف  ظهرت  وقد 
�صهلت  التي  والت�صوير  الطباعة  اآلت  توفر  ب�صبب  الأر����س,  اأرج���اء 
انت�صارها, ومع هذا فقد ظهر اجلهل يف النا�س وقل فيهم العلم النافع, 
وهو علم الكتاب وال�صنة, والعمل بهما, ومل تغِن عنهم كرثة الكتب �صيًئا.

)15( التهاون بال�صنن التي رغب فيها الإ�صالم: 
ومن اأ�صراط ال�صاعة, التهاون ب�صعائر اهلل – تعاىل -, كما جاء 
يف احلديث عن ابن م�صعود - ر�صي اهلل عنه - قال: �صمعت ر�صول اهلل 
ل  بامل�صجد,  الرجل  مير  اأن  ال�صاعة  اأ�صراط   من  »اإن  يقول:  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص 

ي�صلي فيه ركعتني«.
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ويف رواية: »اأن يجتاز الرجل بامل�صجد, فال ي�صلي فيه«. 
ا, قال: »اإن من اأ�صراط  ال�صاعة اأن تتخذ  وعن ابن امل�صعود اأي�صً

امل�صاجد طرًقا«. 
وعن اأن�س- ر�صي اهلل عنه- يرفعه اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص, قال: »اإن من 

اأمارات ال�صاعة اأن تتخذ امل�صاجد طرًقا«. 
وهذا اأمر ل يجوز, فاإن تعظيم امل�صاجد من تعظيم �صعائر اهلل – 

تعاىل -, واإن ذلك عالمة الإميان والتقوى كما قال تعاىل: زب ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ رب  )احلج(.

يركع  حتى  يجل�س  فال  امل�صجد,  اأح��دك��م  دخ��ل  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وق��ال 
ركعتني«.

)16( كرثة الكذب وعدم التثبت يف نقل الأخبار: 
قال:  اأن��ه  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول  عن   - عنه  اهلل  ر�صي   - هريرة  اأب��ي  عن 
»�صيكون يف اآخر اأمتي اأنا�س يحدثونكم ما مل ت�صمعوا اأنتم ول اآباوؤكم, 

فاإياكم واإياهم«. 
ياأتونكم من  الزمان دجالون كذابون,  اآخر  »يكون يف  رواية:  ويف 
الأحاديث ما مل ت�صمعوا اأنتم ول اآباوؤكم, فاإياكم واإياهم ل يظلونكم ول 

يفتنونكم«.

)17( كرثة موت الفجاأة: 
عن اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه - يرفعه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص, قال: »اإن 

من اإمارات ال�صاعة... يظهر موت الفجاأة«.
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موت  النا�س  يف  كرث  حيث  ال��زم��ن,  ه��ذا  يف  م�صاهد  اأم��ر  وه��ذا 
الفجاأة, فرتى الرجل �صحيًحا ومعافى, ثم ميوت فجاأة, وهذا ما ي�صميه 
النا�س يف الوقت احلا�صر بال�صكتة القلبية, فعلى العاقل اأن ينتبه لنف�صه 

ويرجع ويتوب اإىل اهلل - تعاىل - قبل مفاجاأة املوت. 

- الق�شم الثاين: اأ�شراط ال�شاعة الكربى

)1( املهدي:
املهدي املنتظر, رجل �صاب من امل�صلمني من اآل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص, من 
ولد احل�صن بن فاطمة بنت ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, ا�صمه حممد بن عبداهلل, 
اأي ا�صمه على ا�صم النبي ملسو هيلع هللا ىلص, وا�صم اأبيه على ا�صم اأبي النبي ملسو هيلع هللا ىلص, وهو 

اأحد اخللفاء الرا�صدين والأئمة املهدين.
اإن ظهور املهدي لي�س اأمًرا ك�صبًيا يكون باجتهاد من املهدي حممد 
بن عبداهلل وطلب منه لهذا الأمر, كال.. بل اإنه ل يعلم بذلك اأ�صاًل حتى 
ي�صلحه اهلل - تعاىل - يف ليلة ويهيئ له قوًما لي�س لهم عدد ول عدة ول 

منعة فيبايعونه عند الكعبة وهو كاره لهذه البيعة. 
فمجيء املهدي اآخر الزمان اأمر قدري, قد قدره اهلل وكتبه عنده 
امل�صيح  ظهور  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنه  حمالة  ل  كائن  فهو  الكتاب,  اأم  يف 
الدجال ونزول عي�س بن مرمي - عليه ال�صالم - وخروج ياأجوج وماأجوج, 

وباقي عالمات ال�صاعة.
عن اأبي �صعيد اخلدري - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»يخرج يف اآخر اأمتي املهدي, ي�صقيه اهلل الغيث, تخرج الأر�س نباتها, 
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ويعطى املال �صحاًحا وتكرث املا�صية وتعظم الأمة يعي�س �صبًعا اأو ثمانًيا«.

)2( امل�صيح الدجال:
ما من نبي اإل وحذر اأمته الدجال, وهي اأ�صد فتنة مير بها امل�صلمون, 
فقد قال عنها النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما بني خلق اآدم اإىل قيام ال�صاعة فتنة اأكرب من 
فتنة الدجال«. وهو رجل من بني اآدم يهودي مم�صوخ اخللقة, �صيطاين 
الن�صاأة, �صيطاين ال�صكل وال�صورة, حتيط به ال�صياطني ويتبعه �صبعون 
األًفا من اليهود وهو حيُّ يرزق, ولكنه حمبو�س يف دير اإىل اأجل م�صمى. 
اأنه يقول  له كل �صيء, حتى  ي�صّخر اهلل  باأن  وتكون فتنة الدجال 
لل�صماء اأمطري فتمطر, وياأمر الأر�س اأن تنبت الزرع فتنبت, وما من 
�صيء يطلبه اإل ويتحقق, حتى اأنه ياأتي بالرجل فيقول له اإذا اأحييت لك 
اأمك واأباك اأتوؤمن فيقول نعم, فيحيي اأمه واأباه, فياأتيانه فيقولن له يا 
بني اإنه ربك فاتبعه, وهو باحلقيقة ل يحييهما, ولكن يتمثل له �صيطانان 
بهيئتهما, حيث اإن اهلل ي�صّخر له كل �صيء؛ ولذلك و�صفه وبّينه لنا النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص بياًنا �صافًيا كافًيا ل يدع معه �صًكا ول تردًدا يف التعرف عليه, فقد قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »رجل ج�صيم اأحمر جعد الراأ�س اأعور العني كاأن عينيه ِعَنَبُة 
طافية«, ومن اأو�صح العالمات اأنه مكتوب بني عينيه "كافر" يقروؤها كل 
موؤمن قارئ وغري قارئ, و�صوف ميكث الدجال يف الأر�س اأربعني يوًما, 
وبقية  كاأ�صبوع  ويوم  ك�صهر  ويوم  ك�صنة  يوم  اأنها  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عنها  يقول 
َر اهلل له اأن يرى الدجال فليتفل يف وجهه وليقراأ  اأيامه كاأيامنا, فمن َقدَّ
م باإذن اهلل, ومن عجز عن  عليه فوات �صورة الكهف اأو خواتيمها َفُيع�صَ
فاإنه  والدعاء  الذكر  لزوم  الدجال مع  اأمام  يفر من  اأن  كل ذلك عليه 
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باإذن اهلل ل ي�صره, ونذكر هنا حديًثا �صحيًحا جامًعا لفتنة الدجال رواه 
ابن ماجه وابن خزمية:

»يا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�صول اهلل  اأن   - اأمامة - ر�صي اهلل عنه  اأبي  فعن 
اأيها النا�س اإنها مل تكن فتنة على وجه الأر�س منذ ذراأ اهلل ذرية اآدم 
اأعظم من فتنة الدجال, واإن اهلل عز وجل مل يبعث نبًيا اإل حذر اأمته 
الدجال, واأنا اآخر الأنبياء, واأنتم اآخر الأمم وهو خارج فيكم ل حمالة, 
فاإن يخرج واأنا بني اأظهركم فاأنا حجيج لكل م�صلم, واإن يخرج من بعدي 
فكل حجيج نف�صه واهلل خليفتي على كل م�صلم, واإنه يخرج من خلة بني 
فاثبتوا  النا�س  اأيها  اهلل  عباد  يا  و�صماًل,  فيعيث مييًنا  والعراق  ال�صام 
فاإين �صاأ�صُفه لكم �صفٌة مل ي�صفها اإياه قبلي نبي, يقول: اأنا ربكم, ول 
ترون ربكم حتى متوتوا, واإنه اأعور واإن ربكم لي�س باأعور, واإنه مكتوب 
بني عينيه كافر, يقروؤه كل موؤمن كاتب اأو غري كاتب, واإن من فتنته اأن 
معه جنًة وناًرا, فناره جنة وجنته نار, فمن ابتلى بناره فلي�صتعذ باهلل 
وليقراأ فوات الكهف. واإن من فتنته اأن يقول لالأعرابي: اأراأيت اإن بعثت 
اأت�صهد اأين ربك؟ فيقول نعم, فيتمثل له �صيطانان يف  اأباك واأمك  لك 

�صورة اأبيه واأمه فيقولن يا بني اتبعه فاإنه ربك«.
ين�صرها  فيقتلها  واح��دة  نف�س  على  ي�صلط  اأن  فتنته  من  »واإن 
باملن�صار حتى تلقى �صقني, ثم يقول: انظروا اإىل عبدي هذا فاإين اأبعثه, 
له اخلبيث: من ربك؟  ويقول  رًبا غريي, فيبعثه اهلل,  له  اأن  ثم يزعم 
فيقول: ربي اهلل, واأنت عدو اهلل.. اأنت الدجال, واهلل ما كنت قط اأ�صد 

ب�صرية بك من اليوم«. 
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)3( نزول عي�صى بن مرمي - عليه ال�صالم:
البي�صاء  املنارة  عند   - ال�صالم  عليه   - مرمي  بن  عي�صى  ينزل 
�صرقي دم�صق ب�صوريا ومعه امل�صلمون, حيث مقر املهدي - عليه ال�صالم 
م��رمي عند  بن  »ينزل عي�صى  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ق��ول  ذل��ك  ي��دل على  - ومم��ا 
ا  املنارة البي�صاء �صرقي دم�صق« )رواه الطرباين( ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأي�صً
»لي�س بيني وبني عي�صى نبي  لعي�صى بن مرمي ومكان نزوله:  يف و�صفه 
اإىل احلمرة والبيا�س,  راأيتموه فاعرفوه, رجل مربوع  واإنه نازل, فاإذا 
ينزل بني مم�صرتني )ثياب فيها �صفرة خفيفة( كاأن راأ�صه يقطر واإن 
يبداأ  اأن  نزوله هو  بعد  يفعله  واأول ما  داود(,  اأبو  بلل« )رواه  مل ي�صبه 
بال�صالة, فهو ينزل وقد اأقيمت �صالة ال�صبح, وتقدم املهدي لي�صلي 
بالنا�س وما اأن يرى نبي اهلل عي�صى - عليه ال�صالم - حتى يتاأخر ليقدمه؛ 
لكي يوؤم النا�س فياأبى عي�صى - عليه ال�صالم - اأن يتقدم ويقول: »ل اإن 
بع�صكم على بع�س اأمراء«, كما جاء يف احلديث الذي رواه م�صلم واأحمد 
تزال طائفة من  »ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن   - عن جابر - ر�صي اهلل عنه 
بن  عي�صى  فينزل  القيامة  يوم  اإىل  ظاهرين  احلق  على  يقاتلون  اأمتي 
اإن بع�صكم على بع�س  لنا. فيقول: ل  اأمريهم: تعال �صّل  مرمي فيقول 
اأمراء تكرمة اهلل هذه الأمة«, ويف رواية عند الإمام اأحمد: »… فاإذا 
هم بعي�صى بن مرمي َفُتقام ال�صالة َفُيقال له: تقدم يا روح اهلل. فيقول: 

ليتقدم اإمامكم فلي�صّل بكم«. 
علًما باأّن عي�صى بن مرمي هو الذي �صيقتل الدجال عند باب )لد( 

بفل�صطني.
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)4( ياأجوج وماأجوج:
ْك من ذرية اآدم - عليه ال�صالم  ْ ياأجوج وماأجوج طائفتان من الرتُّ
-, والدليل على ذلك ما ثبت يف ال�صحيحني: "عن اأبي �صعيد- ر�صي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »يقول اهلل تعاىل يوم القيامة, يا  اهلل عنه- قال: قال ر�صول اهلل 
النار  بعث  فابعث  قم  يديك:  واخلري يف  و�صعديك,  لبيك  فيقول:  اآدم! 
من ذريتك, فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل األف ت�صعمائة 
ال�صغري  ي�صيب  فحينئٍذ  اجلنة.  اإىل  وواحد  النار  اإىل  وت�صعون  وت�صعة 
وت�صع كل ذات حمل حملها, وترى النا�س �صكارى وما هم ب�صكارى, ولكّن 
عذاب اهلل �صديد. قال: فا�صتد ذلك عليهم. قالوا يا ر�صول اهلل اأَيَُّنا ذلك 
الواحد؟ فقال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأب�صروا, فاإن منكم واحًدا ومن ياأجوج 
اأ�صعاف  اأنهم  وعلى  كرثتهم,  على  يدل  احلديث  وهذا  األًفا«.  وماأجوج 
امل�صلمني �صيوقدون من  اأن  النا�س مراًرا عديدة. ومما يدل على ذلك 
ي ياأجوج وماأجوج ون�صابهم واأتر�صتهم �صبع �صنني. ومعنى الن�صاب:  ِق�صِّ

ال�صهم.
)عرا�س  املغول  ال��رتك  اأو���ص��اف  نف�س  فلهم  و�صفهم  عن  واأم��ا 
البيا�س  اإىل  ال�صعور )�صواده ي�صرب  الأعني - �صهب  الوجوه - �صغار 
امل�صتديرة(,  الرتو�س  املجان املطرقة )اأي  كاأن وجوههم  الكدرة(-  اأو 

وجاء بهذا الو�صف حديث رواه اأحمد يف م�صنده.

)5( اخل�صوفات الثالثة:
اأخربنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص باأن اخل�صوفات - والتي هي من عالمات ال�صاعة 
- تقع يف اأماكن ثالثة, املكان الأول: جهة ال�صرق واملراد به م�صرق املدينة, 
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ول �صك اأن املق�صود مو�صع بامل�صرق ولي�س جميع اأرجائه. واملكان الثاين: 
جزيرة العرب, ولي�س بال�صرورة اأن ي�صمل جميع اأرجائها, بل رمبا اأتى 
على بع�س قبائلها, كما جاء يف "امل�صند" قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم 
واملكان  ف��الن«,  بني  من  بقي  من  فيقال  بقبائل  يخ�صف  حتى  ال�صاعة 
الثالث: جهة الغرب واملراد به غرب املدينة النبوية, واملق�صود منه لي�س 

عموم املغرب, واإمنا مو�صع منه, واهلل اأعلم.
و�صوؤال: هل وقعت هذه اخل�صوفات؟

اجلواب: ما زالت اخل�صوفات تقع منذ بدء اخللق اإىل يومنا هذا, 
عن  �صبحانه  اأخربنا  وقد  ُخِلقت,  اأن  منذ  الأر���س  عن  تنقطع  مل  فهي 

اخل�صف كعقوبة عاقب بها من ع�صى اأمره, فقال �صبحانه: زب ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ چ ڇ رب )العنكبوت(. وعليه, فينبغي 
حمل الكالم النبوي عن هذه اخل�صوفات الثالثة على معنى خا�س, وقدر 
زائد تختلف به هذه اخل�صوفات عن مثيالتها, يقول احلافظ ابن حجر: 
"وقد وجد اخل�صف يف موا�صع, ولكن يحتمل اأن يكون املراد باخل�صوف 

الثالثة قدًرا زائًدا على ما وجد, كاأن يكون اأعظم مكاًنا اأو قدًرا".
مبثابة  وهي  الكربى,  ال�صاعة  اأ�صراط  اأحد  مع  وقفة  تلك  كانت 
من  ينجيه  ما  بعمل  في�صتعد  الغافل  ليتنبه  ال�صاعة؛  يدي  بني  النذير 
اأن يحوز اهتمام امل�صلم, وهو  اليوم, وهذا هو الذي يجب  اأهوال ذلك 
العمل ال�صالح والبعد عن الف�صاد العقائدي والأخالقي, فكما مر معنا 
املعا�صي  اإمن��ا هي  وال��زلزل  وق��وع اخل�صوفات  �صبب  اأن  الأح��ادي��ث  يف 
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باأنواعها, ويف مقدمتها الزنا و�صرب اخلمر والغناء, وهذا ما نراه عياًنا 
اله�صيم,  النار يف  انت�صار  املعا�صي  هذه  انت�صرت  هذا, حيث  زمننا  يف 
اإليه  واإن��ا  هلل  فاإنا  والتح�صر,  التمدن  اأ�صباب  من  وعدت  بها,  وُجوهر 

راجعون.

)6( الدخان:
وتليها الدخان حيث قال تعاىل: زب گ گ گ ڳ ڳ 
ابن  وروى  )الدخان(.  رب  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
جرير عن عبداهلل بن اأبي مليكة قال: "غدوت على ابن عبا�س ذات يوم, 
؟ قال طلع الكوكب ذو الذنب  فقال: ما منت الليلة حتى اأ�صبحت, قلت مِلَ
وهذه  اأ�صبحت",  حتى  منت  فما  طرق؛  قد  الدخان  يكون  اأن  فخ�صيت 
العالمة يراها املوؤمنون ول ت�صرهم �صيًئا واإمنا هي اإنذار للكافرين ببدء 

حلول العذاب ونزول النقمة بهم. وميكث الدخان اأربعني يوًما. 
اليمن  قبل  من  نة  ليِّ ري��ح  تاأتي  العالمة  ه��ذه  ظهور  بعد  ولذلك 
ل�صب  وذل��ك  الكافرون؛  اإل  يبقى  ول  جميًعا  املوؤمنني  اأرواح  فتقب�س 
العذاب عليهم, ومما يدل على ذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل تعاىل يبعث 
ريًحا من اليمن األني من احلرير فال تدع اأحًدا يف قلبه مثقال حبة من 

اإميان اإل قب�صته« )رواه م�صلم واحلاكم(. 

)7( طلوع ال�صم�س من املغرب:
وتلي هذه العالمة طلوع ال�صم�س من مغربها, وال�صم�س منذ خلق 
يف  وتغرب  امل�صرق  من  ي��وم  كل  تطلع  وه��ي  والأر����س-  ال�صماوات  اهلل 
املغرب, حتى اإذا جاء املوعد املوعود ا�صتاأذنت ربها اأن تطلع كعادتها, 
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لها,  ي��اأذن  ت�صتاأذن فال  ثم  لها,  ي��اأذن  ت�صتاأذن فال  ثم  لها,  ي��اأذن  فال 
فتبقى ثالثة اأيام ل تطلع ال�صم�س, وبعد ذلك ياأذن لها اهلل بالطلوع من 
ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الذي رواه م�صلم عن  املغرب, وهذا ما اأخرب به النبي 
اأبي ذر- ر�صي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأتدرون اأين تذهب هذه 
ال�صم�س, اإن هذه جتري حتى تنتهي اإىل م�صتقرها حتت العر�س فتخر 
�صاجدة, فال تزال كذلك حتى ُيقال لها ارتفعي, ارجعي من حيث جئت 
فرتجع فت�صبح طالعة من مطلعها, ثم جتري حتى تنتهي اإىل م�صتقرها 
حتت العر�س فتخر �صاجدة فال تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من 
ي�صتنكر  ل  ثم جتري  فت�صبح طالعة من مطلعها,  حيث جئت, فرتجع 
النا�س منها �صيًئا حتى تنتهي اإىل م�صتقرها ذاك حتت العر�س, فيقال 
مغربها,  من  طالعة  فت�صبح  مغربك,  من  طالعة  ا�صبحي  ارتفعي  لها 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  زب  حني  ذاك��م؟  متى  اأت���درون 
تقوم  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل  ڦ  ڦ ڦ  ڄڄ رب)الأنعام: 158(. وقال ر�صول اهلل 
ال�صاعة حتى تطلع ال�صم�س من مغربها, فاإذا طلعت من مغربها وراآها 
النا�س اآمنوا جميًعا, فذلك حني ل ينفع نف�ًصا اإميانها مل تكن اآمنت من 
النا�س  ينفع  ل  حيث  التوبة  باب  ُيغلق  ذلك  فعند  عليه(,  )متفق  قبل« 

اإميانهم ما مل يكونوا اآمنوا من قبل. 

)8( الدابة:
ڈ ژ  ڈ  ڎ ڎ  ڌ  زب  تعاىل:  قال  حيث  الدابة  وتليهما 
ژ ڑ ڑ ک ک کک گگ گ گ ڳ رب )النمل(, 
تليها  اأن  واإم��ا  ت�صبقها  اأن  فاإما  ال�صم�س,  طلوع  قرينة  العالمة  وه��ذه 
كما بنيَّ ذلك ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, حيث قال: »اإن اأول الآيات خروًجا طلوع 
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ال�صم�س من مغربها وخروج الدابة على النا�س �صحى فاأيتهما ما كانت 
قبل �صاحبتها فالأخرى على اإثرها قريًبا« )رواه م�صلم واأحمد واأبو داود 
وابن ماجه(, واأما عن و�صفها فلي�س هناك اأثر �صحيح يف و�صفها, اإل اأنه 
قيل اإنها دابة عظيمة اخَلْلْق, لها ري�س وزغب )زغب: ما يعلو الغثاء من 
الوبر فاإذا كرب ت�صاقط( وقوائم. واإن كان ل يهمنا و�صفها؛ وذلك لأنه 
لن يكون لأحد اهتمام ب�صكلها اأو اأن يقف ينظر اإليها, واإمنا �صيخرجها 
اهلل  باآيات  كانوا  النا�س  اإن  لهم:  فتقول  فقط  النا�س  تكليم  ملهمة  اهلل 
ل يوقنون. وت�صع عالمة يف وجوههم َفُيعَرف املوؤمن من الكافر, وهذا 
اأبو هريرة - ر�صي  رواه  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث  النبي  ما دل عليه قول 
�صليمان  الدابة معها خات  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »تخرج  اأن ر�صول اهلل   - اهلل عنه 
اإن  الكافر باخلات حتى  اأنف  وتختم  املوؤمن  وع�صا مو�صى فتجلو وجه 
اأهل اخلوان ليجتمعون فيقال ها ها يا موؤمن ويقال ها ها يا كافر ويقول 

هذا يا موؤمن ويقول هذا يا كافر« )رواه اأحمد واأبو داود(. 

)9( النار التي حت�صر النا�س:  
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن   - عنه  اهلل  ر�صي   - حذيفة  حديث  يف  ج��اء 
اإىل حم�صرهم«, ويف  النا�س   تطرد  اليمن  تخرج من  نار  »واآخ��ر ذلك 

رواية: »ونار تخرج من قعرة عدن ترحل النا�س«.
وروى الإمام اأحمد والرتمذي عن ابن عمر- ر�صي اهلل عنهما- 
بحر  من  اأو  ح�صرموت,  من  ن��ار  »�صتخرج  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�صول  ق��ال  ق��ال: 

ح�صرموت, قبل يوم القيامة حت�صر النا�س«.
الأر���س,  يف  تنت�صر  اليمن  من  العظيمة  النار  هذه  خ��روج  وعند 
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وت�صوق النا�س  اإىل اأر�س املح�صر, والذين يح�صرون على ثالثة اأفواج:
الأول: فوج راغبون, طاعمون, كا�صون, راكبون.

والثاين: فوج مي�صون تارة, ويركبون اأخرى, يتعاقبون على البعري 
الواحد.

والثالث: فوج حت�صرهم النار, فتحيط بهم من ورائهم, وت�صوقهم 
من كل جانب  اإىل اأر�س املح�صر, ومن تخلف اأكلته النار.

كما جاء يف احلديث الذي رواه اأبو هريرة- ر�صي اهلل عنه- عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »يح�صر النا�س على ثالث طرائق: راغبني وراهبني, 
واثنان على بعري, وثالثة على بعري, واأربعة على بعري, وع�صرة على بعري, 
ويح�صر بقيتهم النار, تقيل معهم حيث قالوا, وتبيت معهم حيث باتوا, 

وت�صبح معهم حيث اأ�صبحوا, ومت�صي معهم حيث اأم�صوا«.
وقد دلت الأحاديث اأن اأر�س املح�صر هي ال�صام, جاء يف حديث 
ابن عمر- ر�صي اهلل عنهما- يف ذكر خروج النار وفيه: »قال: قلنا: يا 

ر�صول اهلل فماذا تاأمرنا؟ قال: عليكم بال�صام«.
وروى الإمام اأحمد واأبو داود عن عبداهلل بن عمر – ر�صي اهلل 
عنهما - قال: �صمعت ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »�صتكون هجرة بعد هجرة, 
ينحاز النا�س  اإىل مهاجر اإبراهيم, ل يبقى يف الأر�س اإل �صرار اأهلها, 
القردة  مع  النار  حت�صرهم  اهلل,  نف�س  تنذرهم  اأر�صوهم,  تلفظهم 
من  وتاأكل  قالوا,  اإذا  معهم  وتقيل  باتوا,  اإذا  معهم  تبيت  واخلنازير, 

تخلف«.
وروى اأبو داود عن عبداهلل بن حوالة- ر�صي اهلل عنه- قال: قال 
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جند  جمندة,  جنوًدا  تكونوا  اأن  اإىل  الأم��ر   »�صي�صري  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�صول 
بال�صام, وجند باليمن, وجند بالعراق قال ابن حوالة: ِخر يل يا ر�صول 
اهلل اإن اأدركت ذلك, فقال: عليك بال�صام؛ فاإنها خرية اهلل من اأر�صه 
يجتبي اإليها خريته من عباده, فاأما اإذا اأبيتم فعليكم بيمنكم, وا�صقوا 

من غدركم, فاإن اهلل توكل يل بال�صام واأهله«.

عالمات ال�شاعة ال�شغرى

)1( بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال الإمام القرطبي: من عالمات ال�صاعة 
اأولها النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأنه نبي اآخر الزمان وقد بعث, ولي�س بينه وبني القيامة 

نبي. 
ال�صبابة  و�صّم  كهاتني,  وال�صاعة  اأن��ا  »بعثت  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وق��ال 

والو�صطى« رواه م�صلم. 
وارتد  ال�صماء  من  الوحي  انقطع  فبموته  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  موت   )2(
الكثري من قبائل العرب وظهرت الفنت, وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اعدد �صًتا بني 

يدي ال�صاعة: موتي ..« رواه البخاري.
)3( فتح بيت املقد�س: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اعدد �صًتا بني يدي ال�صاعة ...« 
رواه البخاري, وذكر منها فتح بيت املقد�س, وكان ذلك يف عهد عمر بن 

اخلطاب - ر�صي اهلل عنه -. 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اأعدد �صًتا بني يدي ال�صاعة ...  )4( طاعون عموا�س: قال 
وذكر منها: ثم موتان ياأخذ فيكم كقعا�س الغنم« رواه البخاري. واملوتان 
هو املوت الكثري, والقعا�س هو داء ي�صيب الدواب فتموت فجاأة, وكان 
هذا الطاعون قد ظهر يف عهد عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه - 
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ومات فيه خم�صة وع�صرون األًفا. 
املظلم  الليل  كقطع  فتًنا  »�صتكون  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  الفنت:  ظهور   )5(
كافًرا«  وي�صبح  موؤمًنا  ومي�صي  كافًرا  ومي�صي  موؤمًنا  الرجل  ي�صبح 

�صححه الألباين.
)6( �صياع الأمانة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا �صيعت الأمانة فانتظر ال�صاعة, 
قالوا: وكيف اإ�صاعتها يا ر�صول اهلل؟ قال: اإذا اأ�صند الأمر  اإىل غري اأهله 

فانتظر ال�صاعة« رواه البخاري.
وذكر  ال�صاعة...  اأ�صراط  من  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الزنا:  انت�صار   )7(

منها: ويظهر الزنا« رواه البخاري وم�صلم.
اأقوام  اأمتي  »ليكونن من  ملسو هيلع هللا ىلص:  والغناء: قال  املعازف  انت�صار   )8(

ي�صتحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف« رواه البخاري.
ال�صاعة حتى يبعث  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم  النبوة: قال  )9( ظهور مدعي 
رواه  اهلل«  ر�صول  اأن��ه  يزعم  كلهم  ثالثني  من  قريب  كذابون  دجالون 

البخاري.
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى يكرث فيكم  )10( كرثة الأموال: قال 
اإليه  ويدعى  �صدقة  منه  يقبله  من  امل��ال  رب  يهم  حتى  فيفي�س  امل��ال 

الرجل فيقول ل اأرب يل فيه« متفق عليه.
ال�صاعة حتى يكرث الهرج,  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم  القتل: قال  )11( كرثة 

قالوا: وما الهرج يا ر�صول اهلل؟ قال: القتل, القتل« رواه م�صلم.
اأ���ص��راط  »م��ن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  وا�صتحاللها:  اخل��م��ور  ���ص��رب   )12(

ال�صاعة... وذكر منها: وي�صر اخلمر« رواه البخاري.

www.alukah.net



979 فيافي الفقرات الثقافية

)13( قتال العجم: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى تقاتلوا خوًزا 
وكرمان من الأعاجم« رواه البخاري. وخوًزا هي بالد خور�صتان, وكرمان 

هي بالد يحدها من الغرب بالد فار�س ومن ال�صمال خرا�صان. 
)14( قتال الرتك: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى يقاتل امل�صلمون 

الرتك, قوًما وجوههم كاملجان املطرقة يلب�صون ال�صعر« رواه م�صلم. 
)15( كرثة الزلزل: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى تكرث الزلزل« 

رواه البخاري. 
)16( قب�س العلم وكرثة اجلهل: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن بني يدي ال�صاعة 

لأياًما ينزل فيها اجلهل ويرفع العلم« رواه البخاري.
)17( رفع القراآن من امل�صاحف وال�صدور, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »...وي�صرى 

على كتاب اهلل يف ليلة فال يبقى يف الأر�س منه اآية« �صححه الألباين.
)18( �صهادة الزور وكتمان �صهادة احلق: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن بني يدي 
ال�صاعة...« وذكر منها �صهادة الزور وكتمان �صهادة احلق. رواه الإمام 

اأحمد.
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى  )19( انت�صار الأمن يف البلدان: قال 
ي�صري الراكب بني العراق ومكة ل يخاف اإل �صالل الطريق« رواه الإمام 

اأحمد.
ترى  واأن   ...« ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  البنيان:  يف  ال�صاة  رع��اء  تطاول   )20(

احلفاة العراة العالة رعاء ال�صاة يتطاولون يف البنيان« رواه م�صلم.
ال�صاعة  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم  اأر�س احلجاز: قال  )21(  خروج نار من 
بب�صري« متفق  الإبل  اأعناق  ت�صيء  اأر�س احلجاز  نار من  حتى تخرج 



فيافي الفقرات الثقافية980

عليه.
�صرطة  الزمان  اآخر  »�صيكون يف  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ال�صرطة:  )22( كرثة 

يغدون يف غ�صب اهلل ويروحون يف �صخط اهلل« �صححه الألباين.
)23( ذهاب اأهل اخلري والدين: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى 

ياأخذ اهلل �صريطته« رواه الإمام اأحمد. 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  املجاورة:  و�صوء  الرحم  وقطعية  الفح�س  ظهور   )24(
»ل تقوم ال�صاعة حتى يظهر الفح�س والتفاح�س وقطعية الرحم و�صوء 

املجاورة« رواه الإمام اأحمد.
ال�صاعة  يدي  »بني  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  احل��رام:  واأك��ل  الربا  انت�صار   )25(

يظهر الربا« رواه الطرباين.
)26( ارتفاع الأراذل وال�صفهاء: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى 

يكون اأ�صعد النا�س )لكع بني لكع(« �صححه الألباين.
تقوم  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  وزخرفتها:  امل�صاجد  يف  النا�س  تباهي   )27(

ال�صاعة حتى يتباهى النا�س يف امل�صاجد« �صححه الألباين.
ال�صاعة حتى  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم  الأمة: قال  ال�صرك يف  انت�صار   )28(

تلحق قبائل من اأمتي بامل�صركني وحتى تعبد الأوثان« �صححه الألباين.
)29( اتخاذ امل�صاجد طرًقا: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن من اأ�صراط ال�صاعة اأن 

مير الرجل بامل�صجد ل ي�صلي فيه ركعتني« �صححه الألباين.
)30( اأن تلد الأمة ربتها: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا ولدت الأمة ربتها« متفق 
اأمته  ال�صيد  اأمه معاملة  الولد  العقوق فيعامل  اأن يكرث  عليه. ومعناها: 

من الق�صوة وال�صرب.
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)31( وقوع اخل�صف وامل�صخ والقذف: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »بني يدي ال�صاعة 
مخ وخ�صف وقذف« �صححه الألباين.

ال�صاعة  عن  �صئل  »عندما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  النا�س:  بني  التناكر   )32(
وعالماتها »... ويلقى بني النا�س التناكر, فال يكاد اأحد اأن يعرف اأحًدا« 

رواه الإمام اأحمد.
)33( ت�صليم اخلا�صة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن من اأ�صراط ال�صاعة اأن ي�صلم 

الرجل على الرجل ل ي�صلم عليه اإل للمعرفة« رواه الإمام اأحمد.
اأن  ال�صاعة  اأم��ارات  »اإن من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الفجاأة:  )34( كرثة موت 

يظهر موت الفجاأة« رواه الطرباين.
يتقارب  حتى  ال�صاعة  تقوم  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الزمان:  تقارب   )35(
ال�صنة كال�صهر وال�صهر كاجلمعة وتكون اجلمعة كاليوم  الزمان فتكون 
ويكون اليوم كال�صاعة وتكون ال�صاعة كال�صرمة بالنار« �صححه الألباين.
كا�صيات  ون�صاء   ...« ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  العاريات:  الكا�صيات  )36( ظهور 

عاريات مميالت مائالت« رواه م�صلم. 
تقوم  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الذهب:  من  جبل  على  الفرات  ح�صر   )37(
عليه,  النا�س  يقتتل  ذهب  من  جبل  عن  الفرات  يح�صر  حتى  ال�صاعة 
فيقتل من كل مائة ت�صعة وت�صعون, ويقول كل رجل منهم لعلي اأكون اأنا 

الذي اأنو« متفق عليه. 
)38( انتفاخ الأهلة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اقرتاب ال�صاعة انتفاخ الأهلة« 
�صححه الألباين, ومعناها: اأن ترى الهالل يف اأول كل �صهر فرتاه وهو 

ابن ليلة كاأنه ابن ليلتني.



فيافي الفقرات الثقافية982

)39( الروؤيا ال�صادقة للموؤمن: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اقرتب الزمان مل 
تكد روؤيا امل�صلم تكذب, واأ�صدقكم روؤيا اأ�صدقكم حديًثا« متفق عليه.

ال�صاعة  تقوم  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الإنبات:  وقلة  الأمطار  غزارة   )40(
حتى ميطر النا�س مطًرا عاًما ول تنبت الأر�س �صيًئا«. رواه الإمام اأحمد.
)41( كرثة التجارة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن بني يدي ال�صاعة.. وذكر منها 

ف�صو التجارة حتى تعني املراأة زوجها على التجارة« �صححه الألباين.
ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى... وذكر  )42( تقارب الأ�صواق: قال 

منها وتتقارب الأ�صواق« رواه الإمام اأحمد.
اأ�صراط  من  »اإن   : ملسو هيلع هللا ىلص  قال  الأ�صاغر:  عند  العلم  التما�س   )43(
ال�صاعة اأن يلتم�س العلم عند الأ�صاغر« رواه م�صلم. والأ�صاغر هم: قليلو 

العلم كثريو اتباع الهوى. 
تقوم  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  واأنهاًرا:  مروًجا  العرب  اأر�س  تعود  اأن   )44(

ال�صاعة حتى تعود اأر�س العرب مروًجا واأنهاًرا« رواه م�صلم.
)45( كرثة الن�صاء وقلة الرجالة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأ�صراط ال�صاعة... 
الواحد«  القّيم  امراأة  يكون خلم�صني  الرجال حتى  ويقل  الن�صاء  وتكرث 

متفق عليه.
)46( اإ�صاعة الكذب وكرثته: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�صيكون يف اآخر اأمتي اأنا�س 

يحدثونكم ما مل ت�صمعوا اأنتم ول اآباوؤكم فاإياكم واإياهم« رواه م�صلم.
)47( اأن يتمنى الرجل املوت من �صدة البالء: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم 
ال�صاعة حتى مير الرجل بقرب الرجل فيقول يا ليتني مكانه« متفق عليه.
قوم  ال��زم��ان  اآخ��ر  يف  »ي��ك��ون  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  امل�صيخة:  ت�صبب   )48(
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بون بال�صواد« �صححه الألباين. يخ�صّ
حتى  ال�صاعة  تقوم  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  لالإن�صان:  ال��دواب  كالم   )49(
تكلم ال�صباع الإن�س وحتى يكلم الرجل عذبة �صوته و�صراك نعله ويخربه 

فخذه مبا يحدث اأهله بعده« �صححه الألباين.
يدي  ب��ني  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال   : الكتابة(  )ك��رثة  القلم  ظهور   )50(

ال�صاعة... وذكر منها ظهور القلم« رواه الإمام اأحمد.
)51( اتباع �صنن الكافرين: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى تاأخذ 
يا ر�صول اهلل كفار�س  ب�صرب: قيل:  �صرًبا  قبلها  القرون من  باأخذ  اأمتي 

والروم؟ قال: ومن النا�س اإل اأولئك؟!« رواه البخاري.
)52( كرثة القول وترك العمل: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأ�صراط ال�صاعة... 

وذكر منها: ويفتح القول ويخزن العمل« �صححه الألباين.
ملسو هيلع هللا ىلص: »اعدد �صًتا بني يدي  الروم وامل�صلمني: قال  )53( قتال بني 
)ال��روم(  الأ�صفر  بني  وبني  بينكم  هدنة  ثم  منها:  وذك��ر  ال�صاعة... 
فيغدرون فياأتونكم حتت ثمانني غاية )راية( حتت كل غاية اثنا ع�صر 

األًفا« رواه البخاري.
)54( فتح الق�صطنطينية )اإ�صطنبول(: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة 
فلم  نزلوا  جاءوها  ف��اإذا  اإ�صحاق,  بني  من  األًفا  �صبعون  يغزوها  حتى 
يقاتلوا ب�صالح ومل يرموا ب�صهم, قالوا ل اإله اإل اهلل واهلل اأكرب في�صقط 
اأحد جانبيها ثم يقولون الثانية ل اإله اإل اهلل واهلل اأكرب في�صقط جانبها 
الآخر, ثم يقولون ل اإله اإل اهلل واهلل اأكرب فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا« 

رواه م�صلم.
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ال�صاعة حتى يخرج  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم  القحطاين: قال  )55( خروج 
رجل من قحطان ي�صوق النا�س بع�صاة« متفق عليه, اأي: يقود النا�س اإىل 

طاعة اهلل, وهو رجل �صالح يحكم بالعدل ويحبه النا�س ويطيعونه.
تقوم  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  واحلجر:  ال�صجر  ونطق  اليهود  قتال   )56(
يختبئ  حتى  امل�صلمون  فيقتلهم  اليهود  امل�صلمون  يقاتل  حتى  ال�صاعة 
اليهودي من وراء احلجر وال�صجر فيقول احلجر وال�صجر: يا م�صلم يا 
عبداهلل هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله, اإل �صجر الغرقد فاإنه من �صجر 

اليهود« متفق عليه. 
)57( املدينة تنفي �صرارها وتخرب يف اآخر الزمان: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
تقوم ال�صاعة حتى تنفي املدينة �صرارها كما ينفي الكري خبث احلديد« 

رواه م�صلم.
».....ث��م  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  املوؤمنني:  اأرواح  تقب�س  الطيبة  الريح   )58(
ير�صل اهلل ريًحا باردة من قبل ال�صام فال يبقى على وجه الأر�س اأحد 

يف قلبه مثقال ذرة من خري اأو اإميان اإل قب�صته« رواه م�صلم.
من  ال�صويقتني  ذو  الكعبة  »يخرب  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الكعبة:  هدم   )59(

احلب�صة« متفق عليه.
وذلك عندما ل يبقى يف الأر�س اأحد يقول اهلل, فياأتي هذا الرجل 
الكعبة بعد ذلك؛ لأن  من احلب�صة فيهدمها وي�صلبها حليتها, ول تبنى 

ال�صاعة �صتقوم على �صرار النا�س.
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بـنــاء الــذات

نحتاج دائًما اإىل بناء اأنف�شنا بناًء �شليًما على اأ�ش�ض وا�شحة.
فكل خطاأ نقع فيه، اأو م�شكلة تعر�ض لنا، اأو حتى حادثة منر بها، كلها 
حتتاج اإىل قدرة وحكمة وح�شن ت�شرف منا يف التعامل معها، وهذه الأمور 

لن تاأتي يف يوم وليلة، بل تاأتي بعد عزمية و�شرب وجلد منا.
نبني  كيف  منها  نتعلم  موا�شيع  عن  عبارة  الفقرة  ه��ذه  كانت  ل��ذا.. 

اأنف�شنا باأنف�شنا؛ حتى ن�شتطيع مواجهة جميع الأخطار وامل�شكات.



فيافي الفقرات الثقافية986
www.alukah.net



987 فيافي الفقرات الثقافية

اأ�شلح اأخطاءك .. بداًل من جلد الذات

يبايل,  ول  يخطئ  منهما  الأول  ال��ن��ا���س,  م��ن  �صنفان  هنالك 
واإن  اأن يخطئ,  النقي�س متاًما منه؛ فهو يخاف  الثاين على  وال�صنف 
اأخطاأ جلاأ اإىل َجلد نف�صه ب�صياط التاأنيب والعتاب, وال�صنف الأول قد 
اهتمام  دون  امل��رات  ع�صرات  الواحد  اجلحر  من  ويلدغ  اخلطاأ,  يكرر 
بعواقب الأمور, وهذا ال�صنف من النا�س تكون خ�صارته بال ح�صاب؛ لأن 

من ل يتعلم من اأخطائه لن تتاح له الفر�صة للتعلم. 
من  خوًفا  عمل؛  ب��اأّي  يقوم  ل  غالًبا  فهو  ال��ث��اين,  ال�صنف  اأم��ا 
النزلق يف اخلطاأ, ولو ارتكب خطاأ لم نف�صه وعاتبها اإىل حد اإيذائها 

وحتقريها. 
وبالطبع, فاإن كال ال�صنفني على خطاأ, اأما املطلوب فهو اأمر بني 
اإذا وقع, وقد  اأن تتجنب اخلطاأ قبل وقوعه واأن ل تكرره  اأي  الأمرين: 
تكون املالمة للنف�س هنا جمدية, لكن على األ تتعدى حدودها املعقولة, 

ول تكون عقبة اأمام ن�صاط الإن�صان وفاعليته يف احلياة العامة. 
ذلك, اأن الأ�صواأ من اخلطاأ هو اأن نرتك العمل خوًفا من الوقوع 
يف اخلطاأ.. اأما اأن نتوقع اأن نكون كاملني يف كل �صيء فهو اأمر غري وارد 
العمل خوًفا  اأما الإحجام عن  اإ�صالحه,  على الإطالق؛ فاخلطاأ ميكن 

من الزلت فال معنى لإ�صالحه؛ اإذ لي�س له وجود. 
علينا اإذن اأن نتهد قدر امل�صتطاع, واأن نعمل بقدر الإمكان, فاإذا 
اأ�صبنا يف عملنا فاإننا �صوف نح�صل على امتيازين, واإذا اأخطاأنا كان لنا 
امتياز واحد, اأما العتزال عن العمل خ�صية الوقوع يف اخلطاأ ف�صيوؤدي 



فيافي الفقرات الثقافية988

اإىل �صياع الفر�س, فحتى العظماء الذين حققوا مكانة تاريخية كربى 
فاإن اأعمالهم مل تخل من اأخطاء, فكل الب�صر خطاء وجل الذي ل يخطاأ 

.. فلماذا ت�صعى لكي تكون اأعمالك كاملة من دون اأخطاء؟
وهنا قد ت�صاأل: ما هي اخلطوات الالزمة اإذن؟ 

واجلواب: اأن تقوم مبا يلي: 
اأوًل: الإقدام على العمل حتى مع احتمال ارتكابك اخلطاأ, فبدل 
اأن تتجنب الأعمال لحتمال الزلل فيها, قم بالعمل, وحاول اأن تتجنب 

اخلطاأ. 
ثانًيا: اأخذ العربة من اأخطائك املا�صية, ثم ن�صيانها متاًما, فربك 
غفور رحيم يتوب عليك ويغفر, فاإذا ا�صتوعبت الدر�س من ع�صيانك, 

واأخذت العربة من اأخطائك, وتبت منها, فال داعي للخوف والقلق. 
الأخطاء من  تكر�س  با�صتمرار, فال  بتطوير عملك  القيام  ثالًثا: 
املحاولة  كرر  فيه,  وف�صلت  اأمًرا  حاولت  فاإذا  لإ�صالحها,  ال�صعي  دون 
هو  الف�صل  لأن  والإ�صالح؛  التعديل  على  الت�صميم  مع  الثاين  اليوم  يف 
نتيجة ملقدمات خاطئة, واإذا مل تغريها فاإن النتيجة لن تكون ل�صاحلك 

بالتاأكيد. 
رابًعا: التوقف عن توجيه اللوم اإىل نف�صك وتعنيفها؛ لأن اللوم كما 

ل ينفع مع الآخرين, ل ينفع مع النف�س اأي�صا! 
اإن عليك دائًما اأن تتقدم بثبات, ومن دون �صوء نية ول خوف, بل 
بثقة قوية وعميقة باأنك �صتقول الكالم املنا�صب, وتعمل ال�صيء املنا�صب 
يف الوقت املنا�صب, بحيث يعطي النتيجة املنا�صبة. وبهذه الثقة بالنف�س, 
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العمل ال�صحيح حترز  واأداء  والت�صميم على اتخاذ املوقف ال�صحيح, 
النجاح وتتجنب الأخطاء. 

ويف كلمة, فاإن املطلوب: لي�س ترك العمل, ول تكرار اخلطاأ فيه, 
واإمنا هو العمل مع ال�صعي لتجنب الأخطاء, وهو ما يفعله كل ال�صاحلني 

والناجحني يف احلياة.

حظك هو ن�شـيبك من عـملك

زمنية  فرتة  خالل  ملدخالتك  ونتيجة  يدك,  �صناعة  هو  واقعك 
معينة.. وحظك هو ن�صيبك من عملك؛ فاهلل ل يظلم من عباده اأحًدا.. 
تعاىل عن ذلك, وما يدعيه النا�س من وجود احلظ ما هو اإل نوع من 
اختالق الأعذار لتربير �صعف الإرادة وقلة احليلة والف�صل يف النهو�س 

بحياتهم اإىل الأح�صن والأف�صل. 
واحلظ نوعان: 

الأول: احلظ الداخلي:
وهي املواهب الإن�صانية للفرد والتي تاأتي جلها بالوراثة مثل: 

اأ- اجلمال اجل�صدي والتنا�صق اجل�صماين والذي يكون حليًفا لكثري 
النا�س للو�صول اإىل مراتب عالية, كما هو احلال لدى الريا�صيني  من 

واجلميالت من الن�صاء. 
ب- التفوق العقلي والذكاء. 

امل�صاعب  ومقاومة  التحمل  يف  تظهر  التي  احليوية  القوة  ج- 
وال�صرب, وهي التي متد �صاحبها بالعزمية وجتديد املحاولة كلما اأخفق؛ 
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وبذلك متنع عنه الياأ�س وحتجب عنه ال�صعور بالنق�س واخليبة. 
د- احلد�س, وهو احلا�صة ال�صاد�صة التي توؤهل �صاحبها لختيار 
املواقف ال�صحيحة اأمام الظروف الغام�صة, وجتعله يتدارك الأحداث 

قبل وقوعها. 
بالإ�صافة اإىل كثري غري ذلك. 

الآخر: احلظ اخلارجي: 
وهو ما كان خارج قدرات الفرد اجل�صمية, وهو اأمور منها: 

اأبناءه  مينح  عالية  بثقافة  ميتاز  ال��ذي  فاملحيط   .. املحيط  اأ- 
الرغبة يف التزود من الثقافة اأكرث, كما اأن البيئة املحافظة على النظام 
تزرع النظام وحب النظام يف �صخ�صية الأبناء منذ الطفولة.. والعك�س 
الوا�صع  الفكري  النمو  دون  حتول  قد  ثقافًيا  الفقرية  فالبيئة  �صحيح؛ 
للفرد. ب- الو�صائل املادية كلما زادت يف حميط ما اأو اأ�صرة ما زادت 

اإمكانات احل�صول على مراتب تعليمية اأو ثقافية اأو اجتماعية اأعلى. 
ج- وجود روؤو�س الأموال اإىل جانب العالقات الجتماعية الناجحة 

يوؤهل اإىل الفوز والو�صول اإىل درجات اأعلى. 
فاإذا بحثنا يف بع�س هذه احلظوظ املذكورة وجدنا التايل: 

- التفوق العقلي والذكاء:
اأهدافهم..  لتحقيق  ذكاءهم  ي�صتعملون  ل  قد  ذكاًء  النا�س  اأكرث 
وينجحون يف  املحدود  ي�صتعملون مقدار ذكائهم  قد  النا�س ذكاًء  واأقل 

حياتهم اأكرث من املتفوقني يف الذكاء. 
- املحيط والبيئة:
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ا فقرًيا وينجح يف درا�صته ويتقدم يف عمله؟!  اأمل تَر من قبل �صخ�صً
على  عمله  ويف  درا�صته  يف  فا�صاًل  غنًيا  ا  �صخ�صً قبل  من  تَر  اأمل 

الرغم من توافر كل �صيء له بخالف الفقري؟! 
اإىل  اأحتاج  ل  فاأنا  ل��ذا  قبل؛  من  ذل��ك  راأي��ت  قد  تكون  اأن  بد  ل 
احلديث هنا لأق��ول: ل حظَّ مرة اأخ��رى.. بل هو عمل وعمل يرفع من 

احتمالية و�صولك للنتيجة املرغوبة. 
وق�س على ذلك كل اأنواع احلظوظ املذكورة و�صتجد اأنك تفند كل 
وبقدر  من عملك,  ن�صيبك  هو  اأن حظك  تذكر  فقط  بنف�صك..  عامل 
وال��زه��ور؛ حتى حت�صد جمال احلياة  ال��ورد  ف��ازرع  ت��زرع حت�صد,  ما 

وجودتها. 

عقلك وتفكريك ي�شنعان نـجاحك

باركر":  "اآلني  تقول  الرائعة"  الأفكار  ابتكار  "تعلم  كتابها  يف 
فاملثقفون  جيًدا,  لتفكر  جيًدا  مثقًفا  تكون  اأن  ال�صروري  من  "لي�س 
لي�صوا بال�صرورة مفكرين جيدين؛ اإذ قد تنبع الأفكار اجليدة من الأقل 

خربة..". 
ولكن كيف ميكن اأن يتم ذلك؟ 

نادًرا ما نفكر يف طريقة التفكري؛ لأن بع�صنا معتاد على الت�صرف 
املنمطة  بالأفكار  ي�صمى  ما  وفق  حياته  �صوؤون  جممل  يف  العفوية  باآلية 
واملعلومات اجلاهزة, لكن يف حلظة القرار امل�صريي �صرعان ما تقول: 

يجب اأن اأفكر ملًيا؛ كي تاأتي النتيجة حممودة العواقب. 
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ولغاية ذلك ابتكر مدير اإعالنات اأمريكي طريقة معينة ميكن اأن 
ت�صاعد على اآلية التفكري, حيث ي�صدد على الأمور التالية:- 

- النطالق ولي�س النتظار ملجيء الوحي/ حترك ذهنًيا. 
- الرتكيز على املهمة املحددة/ ماذا تريد فعاًل؟ اأمعن التفكري. 

- النتباه على ما يرد اإليك من اأفكار؟ غربل الأفكار من ال�صوائب. 
- التحديد, اأي الكتفاء بالفكرة املنا�صبة. 

هذا يعني اأن "املفكر" هو ذلك الإن�صان العقالين الذي ي�صتخدم 
الذي ي�صعى  التفكري, هو  املواقف ول يعتمد على غريه يف  عقله يف كل 

براأ�صه نحو هدفه ل يرتك قدميه تقودانه اإىل هدف غري حمدد.

َمن اأنت؟ .. �شوؤال يجب اأن جتيب عنه لنف�شك

هل �صاألت نف�صك يوًما عن نف�صك؟!
اأح�صيت  اأنت؟.. ومباذا تنفرد عن غريك؟ هل  اأنت؟.. وما  َمن 
الو�صيلة  كانت  رمبا  �صفة؟  اأو  مهارة  كل  اإجادتك  يف  ونظرت  قدراتك 
ومدى  عملك,  ح��ول  ل���الآراء,  ا�صتقراء  اإج��راء  يف  تكمن  لذلك  الأمثل 
زوجتك,  اأو  زميلك,  اأو  مديرك,  يقّيموك:  الآخرين  دع  فيه,  ناحك 
اأ�صئلة  اإجاباتهم على  نف�صك من خالل  اإىل  وانظر  �صجل مالحظاتهم 

ال�صتبانة التالية, حمددة بالن�صب التقديرية. 
اأقل من %100 %20 %40 %60 %80 %100 .

� اأُح�صن ال�صتماع لالآخرين.
� لدي م�صداقية واأت�صف بح�صن التعامل.
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� اأحتدث اأمام اأية جمموعة بثقة واقتدار.
� اأ�صتخدم الوقت بحكمة.

� اأقراأ ب�صكل وا�صع, واأح�صن الطالع.
� اأنظم مكان عملي واأدواتي.

� اأخطط للم�صاريع جيًدا �صمن املوارد املتوافرة. 
� �صاحب نف�صية ملتزمة مبدعة.

� اأ�صتطيع التاأثري يف الآخرين واأقنعهم.
� اأحّل م�صاكلي بنف�صي.

� اأعرتف باأخطائي واأقبل الن�صح.
� اأعتذر عن املواقف اخلاطئة.

� اأعطي تعليمات وا�صحة لالآخرين. 
� اأحتمل م�صوؤولية قراراتي.

� اجتماعي ناجح.
� �صاحب �صخ�صية قيادية.

� اأ�صتطيع حتفيز الآخرين, واأتفاعل معهم.
� متوا�صع فيما يتعلق باإمكاناتي, وناحاتي.

� اأتعلم من الف�صل.
� دقيق يف املواعيد.

� اإيجابي ومرح, متحم�س, ومندفع.
� حا�صم يف الثوابت.
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� قراراتي اإيجابية, قيمة, ومدرو�صة.
� مت�صامح, واأرف�س الأحقاد.

� مبادر دائًما ويعتَمد علّي.
� مثابر, واأعرف اأهدايف.

� اأح�صن التكييف مع الظروف, ومرن.
� لدي توازن بني اأولويات العائلة, والعمل.

� اأح�صن م�صاعدة الآخرين وتقدمي خرباتي بنزاهة.
لنف�صك, هل عرفت حًقا,  تقييم حقيقي  اإىل  تو�صلت  والآن, هل 
اإىل  وانظر  النا�س,  اأعماق  يف  �صخ�صيتك  طالع  اأن��ت؟  وما  اأن��ت؟  من 
�صورتك يف مراآة تتجرد فيها من )الأنا(؛ حتى ت�صتطيع اأن تقّيم نف�صك 

من خالل تقييم الآخرين ليمكنك فيما بعد اأن ت�صمن التقدم. 

تغلَّب على خوفك وق�شورك الذاتي

نحن نعي�س اأقل من م�صتوى حياتنا, وعندما ننطلق من قيد الأ�صياء 
التي تعيقنا لبلوغ م�صتوى قدراتنا وطاقاتنا الكامنة يف اأنف�صنا نرى كاأننا 
قد خلقنا من جديد؛ لنعي�س حياتنا الطبيعية التي تظهر وكاأنها خارقة 

للطبيعة. 
خمرتعني,  من  منتجة  حياة  عا�صوا  الذين  الأ�صخا�س  جميع  اإن 
وكتاب, وفال�صفة, وفنانني, ورجال اأعمال... ي�صتعملون اأحياًنا ب�صورة 
اأعمالهم  حتقيق  على  ي�صاعدهم  اإيجابًيا  عقلًيا  اجتاًها  واعية  غري 

وتطلعاتهم. 

www.alukah.net



995 فيافي الفقرات الثقافية

هذا الجتاه العقلي ياأتي اأحياًنا من خالل الفل�صفة, والعقيدة, اأو 
الإعجاب بحياة بع�س ال�صخ�صيات التاريخية التي اأعطت اأعماًل خالقة 

وتركت ب�صمتها �صري الإن�صانية وحياتها نحو التقدم والزدهار.
الف�صل يظهر ويبني اأن الطاقة قد حولت و�صبت يف القناة اخلطاأ. 
الف�صل كالنجاح يحتاج اإىل جهد وطاقة.. اإننا عادة نت�صور اأن النجاح 
وال��رتاخ��ي  واجل��م��ود  الك�صل  ه��و  الف�صل  واأن  واحل��ي��وي��ة,  الن�صاط  ه��و 
يف  ت�صرف  مل  الطاقة  اأن  يعني  ل  هذا  لكن  الظهر,  على  وال�صتلقاء 
حالة الف�صل. الواقع اأن طاقة كبرية ت�صرف ملقاومة الن�صاط واحلركة, 
فهناك �صراع وقوة جماهدة كبرية ت�صن �صد قوى احلركة واحلياة حتى 
نبقى جامدين وهامدين, مع اأن هذا ال�صراع يح�صل يف ذاتنا الباطنة, 

ونادًرا ما ندركه. 
اأن قوة احلياة مل  فعدم احلركة الفيزيائية لي�س عالمة حقيقية 
حترق وت�صتنزف, حتى الك�صاىل ي�صتعملون الطاقة والوقود يف ك�صلهم. 

للوقت.  اأنها م�صيعة  يظهر  ول  الوقت,  لقتل  هناك طرق عديدة 
وتظهر كاأنها عمل واٍع وقيام بالواجب والعمل ال�صعب, حتى اأنها غالًبا 
ما جتلب املدح وال�صتح�صان من امل�صاهدين, وتطلق فينا �صعور بالر�صا 
اأن هذه الطرق وهذه  لراأينا واكت�صفنا  اإذا نظرنا بعمق  وال�صرور, لكن 
يجهدنا  مما  معلومة,  وغري  معروفة  غري  اأمكنة  اإىل  تقودنا  الأعمال 
اأن طاقاتنا قد �صرفت اإىل حتقيق الف�صل  ويرتكنا غري را�صني, ونرى 

بدا النجاح الذي نطمح بنيله من اأعماقنا. 
الطاقة  ذات  ت�صرف  اأن  الغريب؟ حيث ميكن  الو�صع  ملاذا هذا 

ل�صعادتنا وناحنا والعي�س بالطريقة التي اأملناها وخططنا لها؟ 
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اليد  ويقول: ع�صفور يف  نف�صه  يوا�صي  عاقل  من  لي�س  احلقيقة, 
الو�صول,  باأمل خري من  ال�صفر  اأو  ال�صجرة,  خري من ع�صفورين على 
اأو ن�صف رغيف خري من عدم وجود اخلبز. هذه الأمثال هي تهكمية 
اإننا لنخدع  بها.  للعي�س  لي�صت  لكنها  نتيجة بع�س اخلربات,  و�صاخرة 
يف  اأنهم  طاملا  زمالئنا  مثل  من  تقبل  التي  ومربراتنا  بر�صانا  اأح��ًدا, 

القارب نف�صه معنا. 
ب�صكل  الظالم  يف  الأ�صوات  هذه  اإىل  ي�صتمع  الناجح  ال�صخ�س 
ت�صلية ولهو وريبة وعدم ت�صديق, قائاًل يف قرارة نف�صه: هناك كثري من 

النفاق طليق يف العامل. 
الهدف  مكافاأة  اأن  الأف�صل  ال�صاهد  الناجح  ال�صخ�س  لدى  اإن 
واأن  الف�صل,  خملفات  جميع  يفوق  �صحيحة  ب�صورة  املوجه  والن�صاط 
اإناز واحد �صغري يف احلقيقة والواقع خري من جبل الأحالم التي ل 

تطبق. 
نف�صه,  الهواء  يتن�صقون  نف�صها,  ال�صم�س  ي�صاهدون  الناجحون 
اأنهم  املعرفة  اإ�صايف:  اآخر  �صيء  ولديهم  ويحَبون مثل غريهم,  يحُبون 
املوت  من  بدًل  واحلياة  النمو  طريق  يف  واحلركة  الن�صاط  اختاروا  قد 
والنحالل. لقد كان امر�صون على �صواب عندما كتب: "النجاح طبيعي 
اإيجابية, على قوة العمل, على  و�صرعي, يعتمد على حالة عقل وج�صم 

ال�صجاعة".
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ا�شتعد ملرحلة ما بعد النجاح

ل اأدري ملاذا ينتابني ال�صك كلما �صمعت بخرب ناح �صخ�س يف 
عمل ما, فاأ�صاأل نف�صي: هل نح حًقا؟ واإذا نح فباأي ثمن؟ ويف اأي 
اأين �صيقوده ناحه  اإىل  �صبيل �صي�صب ناحه؟ والأهم من كل هذا, 
يعد  النجاح,  ن�صميه جميًعا  ما  اإىل  الو�صول  نف�صي هل  مع  اأفكر  هذا؟ 

ا؟  ن�صًرا لل�صخ�س الوا�صل اأي�صً
ت�صوروا طالًبا يتحمل الكثري من ال�صعاب فيتخطى كل مناف�صيه 
يف امتحان دخول اجلامعات, ويقبل يف فرع الطب, وهو اأ�صعب الفروع 
اأترابه  ويغبطه  ذل��ك,  والأ���ص��دق��اء  الأق��رب��اء  كل  له  يبارك  واأع��اله��ا. 
اجلامعات  دخ��ول  امتحان  غ��ول  ي�صرع  اأن  ا�صتطاع  لأن��ه  وي��ط��رون��ه؛ 
ا ناجًحا؟ وماذا لو كان  الرهيب بكل اقتدار.. لكن هل يعد حًقا �صخ�صً
والزهو؛  التفاخر  واإ�صعادهم ومتكينهم من  والديه  اإر�صاء  كل طموحه 
لأن ابنهم ُقبل يف فرع الطب؟ وماذا لو كان باإمكان موهبته احلقيقية 

اأن تتفجر يف فرع اآخر؟ 
كانت  لو  فماذا  اختياره,  بكامل  الفرع  هذا  اختار  اأنه  ولنفرت�س 
غايته من اختيار الطب املتاجرة باأرواح املر�صى والإثراء على ح�صاب 
امل�صوؤولية؟ هل �صن�صميه  ال�صخ�س عدمي  لو كان هذا  عافيتهم؟ وماذا 
واحلال  م�صتقبله  عن  اأذهاننا  يف  �صتنطبع  �صورة  واأية  ا؟  اأي�صً ناجًحا 
هذه؟ لو كانت عبادة العابد و�صيلة لتجارته يف الدنيا اأو خداع العوام, 
فهل �صتكون له مكانة حقيقية يف دنيا العبادة؟ وا�صح اأن ظاهره الناجح 
لن ميهد ال�صبيل اإىل ناحه يف الآخرة. اإن ثراء التاجر املوفق ظاهرًيا 
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اإذا ا�صتخدمه يف  اإل  لن يكفل له النجاح احلقيقي يف الدنيا والآخرة, 
ال�صبيل ال�صحيح, فيعلم اأن هذا املالك ال�صيف ذا احلدين, قادر على 
النحدار  اأو  ولعائلته وجمتمعه,  له  احلقيقي  والنجاح  ال�صعادة  حتقيق 
ي�صعلون  الذين  املخدرات  جتار  ثراء  ولنتذكر  احل�صي�س.  قعر  اإىل  به 

املجتمعات بنريانهم وي�صلبون احلياة والكرامة من اأنا�س اأبرياء. 
ال�صيا�صي املحنك ل ي�صتطيع القول اإنه �صلك �صبيل النجاح ب�صكل 
�صحيح اإل اإذا كان له ر�صيد �صعبي, وكان مبدئًيا ل يبعده املن�صب عن 
اأهدافه الأوىل, فيبقى وفًيا لبلده وجمتمعه, ويتذكر دائًما اأن النا�س هي 
التي انتخبته, ورمبا �صلبته اعتمادها يف يوم من الأيام. اإذا �صعى هذا 
ي�صتدرجه  فلن  وال�صعب,  البلد  م�صالح  ل�صيانة  خال�صة  بنية  الإن�صان 
اجلاه واملن�صب اإىل طريق ال�صالل والأنانية وعبادة الذات و�صيبقى كما 

كان �صابًقا, وعندها ميكن اعتباره �صيا�صًيا ناجًحا. 
اإذا كان متحلًيا بالأخالق احل�صنة  اإل  والريا�صي ل يكون ناجًحا 
والتوا�صع واملروءة والبطولة وحب النا�س الذي يكمل مواهبه اجل�صدية 
والريا�صية فيبني لنف�صه قالًعا متينة يف قلوب النا�س وعند اهلل - عز 

وجل -. 
بلغنا  نكون قد  نتوخاه ل  الذي  اأ�صبنا  اإذا  اأننا  نن�صى  اأن ل  يجب 
نهاية الطريق, اإمنا و�صعنا اخلطوة الأوىل يف طريق النجاح, ول ن�صتطيع 
ادعاء النجاح بحق اإل اإذا در�صنا جوانب الأمر ونواحيه كافة, ونذرنا كل 
خطوة نخطوها يف هذا الطريق الوعر خال�صًة لوجه اهلل, واإل لن يكون 

ما متنيناه طوياًل اإل حم�س �صراب. 
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التعلم من االأطفال .. فوائد للكبار

ولعل معظمنا  الأ�صياء,  الكثري من  الأطفال  نتعلم من  اأن  ميكننا 
لديه فر�صة عظيمة لكي ي�صتعيد �صحر الطفولة بعد ع�صرين اأو ثالثني 
اأطفال  اأطفالنا وي�صبح لديهم  عاًما من حرماننا منها, وعندما يكرب 

يكون لدينا در�س اآخر لنتعلم منه. 
اأن عملية التعليم طريق له اجتاه  اأن كثرًيا من الآباء يرون  يبدو 

واحد فقط. 
ولكن �صيجدون اأنف�صهم يف حاجة اإىل وقت اأكرب لكي يتعلموا من 

اأطفالهم, ووقت اأقل بكثري لكي يعلموهم.
من  بكثري  اأك��رث  باأوقاتهم  ي�صتمتعون  كيف  يعرفون  الأطفال  اإن 
الكثري  اإىل  يحتاجون  ول  ي�صحكون,  كيف  يعرفون  فالأطفال  البالغني؛ 

لكي ي�صحكوا. 
اإنهم  اأي �صي على الإطالق؛  اإىل  الأحيان ل يحتاجون  ويف بع�س 

ي�صحكون لأنهم ي�صعرون دائًما باأن كل �صيء على ما يرام. 
فهل اأخذت ن�صيبك اليوم من ال�صحك؟! 

اإن الأطفال مبتهجون بطبيعتهم, اإنهم ل يحللون اأو يفكرون, فكل 
�صيء حولهم وما ي�صغلهم هو اأن يعي�صوا حلظتهم كذلك, فاإننا عندما 
ا بالًغا ونده يت�صم بالتلقائية ال�صديدة, فاإننا نقّدره كل  نقابل �صخ�صً
التقدير.. لذا لنكن اأقل تفكرًيا, واأكرث ا�صتجابة وتلقائية. اإن الأطفال 
دائًما ينبهرون باأي �صيٍء حولهم, كما اأن ف�صولهم ل حدود له؛ فاأب�صط 
الأ�صياء ك�صخرة اأو خنف�صاء, اأو بركة �صغرية من املياه, ميكن اأن يكون 
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م�صدًرا للمتعة بالن�صبة للطفل.
فكل الأ�صياء التي حول الطفل فيها جتربة جديدة ومثرية, يتعلم 

منها وي�صتغرق فيها بكل حوا�صه.
اإىل  منغلقون  اإنهم  اإذ  متاًما؛  ذلك  عك�س  فاإنهم  البالغون  اأم��ا 
واخلنف�صاء  كال�صخرة  الب�صيطة  الأ�صياء  تلك  يف  يرون  فال  بعيد,  حد 
وغريها �صيًئا جديًدا, فما زال هناك العديد والعديد الذي ل نعرفه عن 
هذه الأ�صياء التي قد تبدو لنا ب�صيطة, لكن امل�صكلة هي عندما ن�صل اإىل 
مرحلة البلوغ ين�صى الكثريون منا اأن هذا الكوكب مكان �صاحر بالفعل, 

فال نرى فيه اإىل اأبعد ما ت�صل اإليه اأعيننا.
ا يتقبلون كل ما حولهم, اإنهم ل يحملون يف داخلهم  والأطفال اأي�صً
اأي حتيز اأو اإجحاف جتاه اأي �صخ�س, فال يهمهم اإن كان غنًيا اأو فقرًيا, 
ال�صيا�صات,  اأو  الأفكار  اختالف  ي�صغلهم  ل  اأنهم  كما  اأبي�س,  اأو  اأ�صود 
اإنهم حتى ل يهتموا مبا اإذا كنت ت�صتحم اأو ل, فهم يقبلونك كما اأنت. 

اإنهم يقبلون تلك الظروف التي حولهم دون اعرتا�س, حتى ياأتي 
الوقت لذي يتعلمون فيه كيف يعرت�صون عليها ويرف�صونها.

كم مره �صمعت اأطفالك ي�صكون من املناخ؟! 
اإنهم ل يفعلون ذلك؛ لأنهم يعرفون بفطرتهم اأنهم كي يحافظوا 

على �صحتهم الذهنية يجب اأن يتقبلوا الأو�صاع حولهم كما هي.
اأمل نفرح وننده�س من �صراحة الطفل ال�صديدة!! 

فعندما كنت تتعلم واأنت �صغري كنت حتاول مراًرا وتكراًرا, وكنت 
وتنه�س  وت�صقط على وجهك  اأخرى,  وتنه�س مره  الأر�س  ت�صقط على 
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مرة اأخرى, ويف النهاية تعلمت كيف ت�صري.
فهل ما زلت متلك تلك العزمية؟! 

ما  وه��و  ا,  ج��دًّ خ�صًبا  خياًل  لالأطفال  اإن  قبل:  من  قلنا  فكما 
ي�صاعدهم على التعلم, والحتفاظ مبا تعلموه, وحتقيق تقدم �صريع.

اأكرث  اأ�صياء  تتعلم  الأطفال,  مع  الوقت  بع�س  اق�س  اخلال�صة: 
والثقة,  والتكيف,  الظروف,  وتقبل  والف�صول,  والتلقائية  ال�صحك  عن 

ا.  والعزمية, واخليال اأي�صً
فهم موجودون يف هذه احلياة لكي يعلمونا!!

اإزالة القناعات اخلاطئة

العادة؛  هذه  ممار�صة  له  يجوز  اأنه  ال�صباب  من  كثري  اقتنع  لقد 
عندما  وه��م  وال��ل��واط,  كالزنا,  العظام  الفواح�س  من  لنف�صه  حمايًة 
الوقوع يف  اأدنى من  اأو  قو�صني  اأنهم قاب  اإليك  لون  يخيِّ بذلك  يتكلمون 
للتو  واأنهم �صيقعون فيها  اأيديهم,  اأ�صبابها حا�صرة بني  الفاح�صة, واأن 
واللحظة, واإذا تاأملت واقعهم وجدت بينهم وبني الفاح�صة اأمًدا بعيًدا, 
لكن يهّولون الو�صع لأنف�صهم ليقنعوا اأنف�صهم اأن ما يقومون به �صرورة, 
ويتناقلون اأن بع�س العلماء اأباحوه لل�صرورة, ولتو�صيح هذه امل�صاألة ننقل 

هنا فتوى ل�صيخ الإ�صالم ابن تيمية - يرحمه اهلل - يف هذا املو�صوع .
اأباح  من  "وكذلك  الفتاوى:  يف   - اهلل  يرحمه   - تيمية  ابن  قال 
ال�صتمناء عند ال�صرورة, فال�صرب عن ال�صتمناء اأف�صل, فقد ُروي عن 
ابن عبا�س - ر�صي اهلل عنهما - اأن نكاح الإماء خري منه, وهو خري من 
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الزنا, فاإذا كان ال�صرب عن نكاح الإماء اأف�صل, فعن ال�صتمناء بطريق 
الأوىل اأف�صل.

ول �صيما وكثري من العلماء اأو اأكرثهم يجزمون بتحرميه مطلًقا, 
املفردات  يف  عقيل  ابن  واختاره  اأحمد,  مذهب  يف  الأق��وال  اأح��د  وهو 
وامل�صهور عنه - يعني اأحمد - اأنه حمرم اإل اإذا خ�صي العنت, والثالث 

اأنه مكروه اإل اإذا خ�صي العنت.
زب ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ رب   فاإذا كان اهلل قد قال يف نكاح الإم��اء: 
)الن�صاء: 25(. ففيه اأوىل, وذلك يدل على اأن ال�صرب عن كالهما )كذا 

يف الأ�صل وال�صواب كليهما)ممكن(.
فاإذا كان اهلل قد اأباح ما ميكن ال�صرب عنه, فذلك لت�صهيل التكليف 
كما قال تعاىل : زب ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ رب  

)الن�صاء(.
خ�صي  �صواء  وخلًفا,  �صلًفا  العلماء  اأكرث  عند  يباح  ل  وال�صتمناء 
العنت اأم مل يخ�س ذلك, وكالم ابن عبا�س - ر�صي اهلل عنهما - وما 
واللواط -  الزنا  العنت - وهو  اإمنا هو ملن خ�صي  اأحمد فيه,  ُروي عن 
ذلك  له  فاأبيح  ذل��ك,  يف  الوقوع  من  نف�صه  على  خاف  �صديدة  خ�صية 

لتك�صري �صدة َعَنِتِه و�صهوته .
يتذكر يف حال  باأن  اأو عادة,  تذكًرا  اأو  تلذًذا  واأما من فعل ذلك 
اأحمد ول  به  كاأنه يجامعها, فهذا كله حمرم ل يقول  ا�صتمنائه �صورة 
غريه, وقد اأوجب فيه بع�صهم احلد, وال�صرب عن هذا من الواجبات ل 

من امل�صتحبات.
اأن  بع�صهم  ظن  ا  اأي�صً مراجعة  اإىل  حتتاج  التي  القناعات  ومن 
ال�صتمناء يحل م�صكلة ال�صهوة املتفاقمة, واأنه يطفئ نارها, واحلق اأنه 
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حٌل موؤقت, بل وهمي, بل الذي يحدث اأن من ميار�صها ي�صعر باحلاجة 
اإىل ممار�صتها مرة اأخرى بعدها مبا�صرة, وهكذا ي�صاب بالإنهاك, ثم 
اإىل  فيعود  ب�صرعة  ت�صتعر  اأن  تلبث  ل  فاإنها  يوًما,  ال�صهوة  نار  اأطفاأ  لو 

الوقوع فيها وهكذا.., فهو اأراد الهروب من م�صكلة فوقع يف م�صيبة.

ابحث عن الذهب املفقود

اأك��ون  وحينما  الآخ��ري��ن,  يف  ال�صعادة  اأرى  �صعيًدا  اأك��ون  عندما 
اأكون مفعًما باحليوية وامللل  اأرى ال�صفقة يف الآخرين, وعندما  م�صفًقا 

ا يف كل مكان حويل. اأرى فر�صً
لهذا,  داع  دون  من  عاب�صني  النا�س  اأرى  ف��اإين  غ�صبت  اإذا  اأم��ا 
وعندما اأكون مكتئًبا اأرى عيون النا�س وقد بدت حزينة, وحينما اأكون 

�صيًئا اأرى العامل مماًل وغري جّذاب.
"فينك�س" واأقول  �صيارتي  اأقود  كنت  فاإذا  اأراه,  ما  هو  اأكونه  ما 
�صاكًيا: "يا له من مكان مزدحم مليء بالدخان وال�صباب!"؛ فاإنني يف 
حقيقة الأمر اأعرب عما اأنا عليه يف هذه اللحظة من الزدحام والمتالء 
وكانت  اليوم  ذلك  يف  بالتحفيز  �صعرت  اأنني  فلو  وال�صباب,  بالدخان 
ال�صعادة والأمل يغمراين لأ�صبح من ال�صهل اأن اأقول واأنا اأقود �صيارتي 
عرب "فينك�س":  "يا لها من مدينة تبعث على احلياة والن�صاط", ويف كٍل 

فاإن ما اأفعله هو اأنني اأ�صف ما بداخلي ولي�س: فينك�س".
نقرر  التي  الطريقة  من  يعاين  ما  اأكرث  الذاتي  التحفيز  ويعاين 
النظر بها اإىل الظروف املوجودة يف حياتينا؛ وذلك لأننا نرى الأ�صياء 

كما هي تكون, واإمنا كما نكون.
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اأو  الذهب  عن  نبحث  اأن  ميكننا  ال��ظ��روف  من  ظ��رف  كل  ففي 
عن الأ�صياء القذرة, وما نبحث عنه هو ما نده, واأف�صل نقطة بداية 
للتحفيز الذاتي تكمن فيما نختار البحث عنه مبا يحيطنا من ظروف.. 

هل نرى الفر�س يف كل مكان؟
اأواجه  ل  ال�صباح  اأفتح عيني يف  ويل�صون": عندما  "كولني  يقول 

العامل, واإمنا اأواجهه مليون عامل حمتمل.
فالختيار دائًما اختيارك. ما هو العامل الذي تريد اأن تراه اليوم؟ 
اإليه حتى تكون �صعيًدا,  الفر�صة هي ذهب احلياة, وهي كل ما حتتاج 
فهي احلقل اخل�صب الذي تنمو فيه ك�صخ�س, والفر�س مثلها مثل تلك 
اجلزئيات الكمية دون الذرية التي ل تربز على الوجود اإل حينما يراها 
مالحظ؛ ولهذا فاإن فر�صتك �صوف تت�صاعف لو اأنك اخرتت اأن تراها.

ا�شغط على كل اأزرارك

طائرات  لإحدى  القيادة  كابينة  يف  قبل  من  النظر  اختل�صت  هل 
والروافع  الأزرار  رائع من  اإنه عر�س  الطائرة؟  ت�صتقل  الركاب حينما 
والأقرا�س املدجمة ومفاتيح التحويل.. كل ذلك حتت حاجب زجاجي 

�صخم.
ماذا لو اأنك حني ت�صتقل الطائرة ا�صتمعت اإىل الطيار وهو يقول 

مل�صاعده " قل يل ما وظيفة هذه الأزرار؟".
لو اأنني �صمعت هذا ف�صتكون رحلة �صاقة فكلنا نقود حياتنا بهذا 
الأ�صلوب دون معرفة كبرية باملعدات فنحن ل نتمهل ملعرفة اأين اأزرارنا 

اأو ماذا ميكن اأن نفعل.
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ومن الآن ف�صاعًدا, فلتلزم نف�صك باأن تالحظ كل �صيء ي�صغط 
التحكم  لوحة  فهذه  حما�صتك.  يثري  �صيء  كل  لح��ظ  اأزرارك.  على 
اخلا�صة بك, فتلك الأزرار تقوم بت�صغيل نظام التحفيز الذاتي ب�صكل 

كامل.

يف كل مرة تقول فيها "نعم" ل�شيء غري مهم .. تقول فيها 
مهم "ال" ل�شيء 

بيننا هم  النا�س. واحلكماء من  لكل  تكون كل �صيء  اأن  ل ميكن 
اأهدافك,  وتعرف  اأولوياتك,  تعرف  اأن  ولهذا يجب  يدركون ذلك؛  من 
وتعرف ما يجب عليك فعله يف الأ�صابيع وال�صهور وال�صنني املقبلة؛ حتى 
ت�صعر اأنك قد اأديت دورك يف احلياة بال�صكل الأمثل.. ثم قل"ل" لكل 
�صيء اآخر. من املوؤكد اأن هذا يروق لبع�س النا�س من حولك, لكن هل 
تف�صل اأن تعي�س حياتك طبًقا ملا ي�صتح�صنه الآخرون, اأم مبا يتما�صى مع 

مبادئك واأحالمك؟

احرق مراكبك

نعاين  تتحقق ونحن  العظيمة غالًبا ما  الإن��ازات  فكرة موؤثرة: 
اأداءك  حت�ّصن  اأن  ميكن  فال�صغوط  والأزم��ات.  امل�صكالت  وط��اأة  حتت 
بالفعل. ول تبدي طاقتك يف اأبهى �صورها اإل عندما حتتدم الظروف. 
ول يظهر معدنك احلقيقي اإل عندما ت�صع نف�صك يف موقف غري مريح, 
وتبداأ يف ال�صعور باأنك على املحك. عند التحديات تقوم بدور رائع يف 
تعريفك على اأف�صل واأ�صمى ما فيك. من ف�صلك, توقف وفكر يف تلك 
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منك  جتعل  ل  الرخية  املريحة  الأوق��ات  اإن  اثنتني.  اأو  لدقيقة  الفكرة 
ومتبلد  ا ك�صوًل وم�صت�صلًما  اإنها جتعل منك �صخ�صً بل  اأف�صل,  ا  �صخ�صً
العقل. والبقاء يف منطقة الراحة والأمان - والإبحار يف احلياة كيفما 
اتفق - مل يحدث اأن جعل اأي اإن�صان يعلو ويكرب. والإن�صان مييل بطبعه 
اإىل اأقل الطرق وعورة ومقاومة, كما اأنني اأتفق معك على اأن من الطبيعي 
اأو العادي اأن ترغب يف جتنب �صغوط حتدي ذاتك ودفعها للتاألق, لكن 

العظمة مل يدركها اأبًدا اأي �صخ�س عادي. 

اع�شق ما يثري غ�شبك

الأ�صياء التي تدفعك اإىل اجلنون هي يف احلقيقة فر�س عظيمة, 
والأ�صخا�س الذين يثريون غ�صبك هم يف احلقيقة مدر�صوك الأفا�صل, 
لها..  قّيمة.. فكن ممتًنا  تغيظك هي يف احلقيقة هبات  التي  والأم��ور 

واع�صقها.
نف�صك  على  ال�صيطرة  تفقدك  التي  الظروف  اأو  الأ�صخا�س  اإن 
لها قيمة فذة؛ فهي تك�صف معتقداتك املقيدة وخماوفك وافرتا�صاتك 
اخلاطئة. وقد قال العامل النف�صي ال�صهري كارل ياجن: "كل ما يغ�صبنا 
يف الآخرين ميكن اأن يقودنا اإىل فهم اأنف�صنا". نقطة غاية يف الأهمية.. 
عي�س  من  مينعك  ما  متاًما  لك  يحدد  باأن  يعدك  ملن  �صتدفع  كنت  كم 
�صريحة  معلومات  على  ح�صولك  ي�صاوي  كم  اأمتناها؟  التي  احلياة 
اإليه؟  اإىل املكان الذي لطاملا حلمت بالو�صول  عن �صبب عدم و�صولك 
منوك  نحو  املدخل  هي  وت�صايقك  وتغيظك  تغ�صبك  التي  الأ�صياء  اإن 
اإىل  تر�صدك  الطريق  على  معامل  اإنها  كاإن�صان..  وارتقائك  وتطورك 
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اأن  التي عليك  واإىل املخاوف  العمل عليه والهتمام به,  اإىل  ما حتتاج 
تواجهها وتتحداها. اإنها هبات للتقدم والزدهار. باإمكانك اأن تلوم من 
يثريون غ�صبك وتلقي بامل�صوؤولية كاملة عليهم. اأو باإمكانك اأن تت�صرف 
بحكمة, وتغو�س يف اأعماق ذاتك لتكت�صف اأ�صباب ردود فعلك ال�صلبية.. 

ا�صتغل التحديات لتنمية اإدراكك بذاتك.

ال جتلد ذاتك

تعلمت اأنني لن اأ�صل اإىل اأعلى درجات النجاح اإل اإذا توكلت على 
اهلل, ثم اأخرجت اأف�صل ما لدي من مواهب وقدرات.

ولذلك ل جتلد ذاتك, ول تبِك على �صيء حدث وانتهى, بل ابت�صم 
له؛ لأنك تعلمت منه, وبطريقة اأو باأخرى لن تعود اإليه مرة ثانية, فهوؤلء 
ا �صتتعلم وتبادر بتنفيذ ما تعلمته مهما كلفك  تعلموا واعملوا, واأنت اأي�صً
الأمر؛ لأن هذا الذي تعلمته لن يكون له فائدة ما مل تتحلَّ بال�صجاعة 

وتبداأ يف ال�صروع فيه؛ ولذلك تعهد لنف�صك باأن:
1- تكون قوًيا بحيث ل يعكر ذهنك اأي اأمر من الأمور.

2- تتحدث عن ال�صحة وال�صعادة والرفاهية بكل من ت�صادفه.
باأن لدى كل منهم �صيًئا ذا  اأ�صدقائك ي�صعرون  3- جتعل جميع 

قيمة.
تعك�س  بحيث  الأ�صياء  كل  من  امل�صيء  اجلانب  اإىل  تنظر   -4

تفاوؤلك عليها جميًعا.
5- تفكر يف الأف�صل فقط, وتعمل الأف�صل, وتتوقع الأف�صل.
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احلما�س  تبدي  كما  متاًما  الآخ��ري��ن  لنجاح  حما�ًصا  تبدي   -6
لنجاحك.

8- تن�صى اأخطاء املا�صي وتبذل كل ما يف و�صعك لتحقيق املزيد 
يف امل�صتقبل.

9- تر�صم عالمات ال�صعادة على وجهك دائًما وتقابل كل خملوق 
تراه بابت�صامة م�صرقة.

10- تخ�ص�س الكثري من الوقت كي حت�صن من نف�صك بحيث ل 
يبقى املزيد من الوقت لنتقاد الآخرين.

11- تكون اأكرب من اأن تقلق, واأنبل من اأن تغ�صب, واأقوى من اأن 
تخاف, واأ�صعد من اأن ت�صمح للمتاعب باأن ترافقك.

ما  فعل  على  اأجزمت  قد  دمت  ما  ذاتك  من  وتطور  ت�صجع   -12
تعلمته.

االأمانة والثقة

الأمانة والثقة, ل تتوافر اإحداهما دون الأخرى.
الأمانة تعني توخي ال�صدق والإخال�س مع الآخرين, واأما الثقة 

فتتعلمها مبرور الوقت.
اأنه  واإدراك  اإليه,  والطمئنان  اآخر  �صخ�س  ت�صديق  تعني  الثقة 
يقول احلق. وحني ي�صتطيع �صخ�س اأن يبني, بانتظام, اأنه ي�صتطيع اأن 

ي�صدق ويخل�س, ويكمن العتماد عليه, فنحن نتعلم الوثوق به.
وقول احلق وتوخي الأمانة من اللبنات التي تبني الثقة, فاإذا مل 
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يتوافر ال�صدق والأمانة لن تتوافر الثقة!
ولكن ُتراك ت�صدق فيما تقول دائًما؟ هيا! اأجب اإجابة �صادقة!

�صيء  كل  يف  والأمانة  ال�صدق  التزمت  اإن  اإنك  الواقع!  فلنواجه 
ا اإذا  ب�صورة مطلقة, فالأرجح اأن تعترب فًظا عدمي الإح�صا�س, خ�صو�صً

كان قول ال�صدق جارًحا مل�صاعر �صخ�س اآخر.
 هل يخطر ببالك موقف كهذا؟

املدر�صة  اإىل  يوًما  ح�صر  اإذا  ل�صديقك  تقول  اأن  ع�صاك  م��اذا 
لك؟  يروق  كان  اإن  و�صاألك  والتقاليد:  العادات  عليه  ملا  ب�صكل خمالف 

هل ت�صدق معه؟
على  ي�صري  احلق  فقول  لك  يروق  اجلديد  �صكله  كان  اإن  اأ�صبت! 
ا اآخر, ولكنه اإن مل يروق لك  الدوام؛ لأن ال�صدق يف �صيء ي�صعد �صخ�صً
اأ�صبح قول احلق ع�صرًيا ما دمت ل تريد اأن جترح اإح�صا�صه. وخوفك 
من جرح م�صاعر �صخ�س اآخر ل يعني الكذب, بل يعني �صرورة التزام 
احل�صا�صية ومراعاة م�صاعرها يف الأ�صلوب الذي تقول احلق به, وفيما 

تقوله وكيفية الت�صريح به. 
اإذن, فما اأ�صلوب اإخبار �صديقك باأن ت�صرفه ل يرق لك من دون 

جرح م�صاعره؟
من اأ�صق الأمور اأن تثق ب�صخ�س كذب عليك من قبل؛ اإذ ي�صبح من 
املحال اأن تعرف ما ت�صدقه وما تكذبه.. وكل طفل يريد اأن يثق والداه 
طفلهما,  يف  يثقان  اللذين  الأبوين  اأن  الواقع  ال�صبب؟  تعرف  هل  فيه. 
موقنان اأنه �صوف يح�صن الت�صرف, يتيحان له املزيد من احلرية ليفعل 
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ما يريد. واإذن, فالواقع يقول اإن التزام الأمانة وثقة الآخرين بك لي�صت 
اأموًرا تكره!

امل�شوؤولية

ما معنى اأن تتحمل امل�صوؤولية؟ معناه اأن تفعل ما يفرت�س اأن تفعله.
املنزل  يف  اأم  املدر�صة  يف  ذلك  كان  �صواء  القواعد,  اتباع  معناه 
اأم يف جمتمعك املحلي, وحتملك امل�صوؤولية يعني اأنك قررت قبول تلك 

القواعد باأن ت�صلك �صلوًكا معيًنا.
نراه  ما  على  ونحافظ  نحر�س  اأن  ا  اأي�صً يعني  امل�صوؤولية  وحتمل 
بل  واأخواتنا,  واإخوتنا  الغالية,  ممتلكاتنا  ومثل  منلكه,  ما  مثل  مهًما, 

واأنف�صنا ذاتها.
وتعلم حتمل امل�صوؤولية ي�صتغرق وقًتا طوياًل, ومعظمنا تعلم مفهوم 
لنا بعد  اأنه ينبغي  اإذ تعلمنا مثاًل  اأطفال �صغار؛  امل�صوؤولية  ونحن بعد 
ا  النتهاء من الت�صلي باللعب اأن نعيدها اإىل مكان حفظها. وتعلمنا اأي�صً
"امل�صوؤول",  الت�صرف  وت�صرفنا  نفعله  اأن  يفرت�س  ما  فعلنا  كلما  اأننا 
حميد,  اأم��ر  امل�صوؤولية  فتحمل  حولنا,  ممن  والقبول  الر�صا  تلقينا 
وم�صتوى امل�صوؤولية التي نتحملها يرتفع مبرور الزمن ووفًقا لأهمية كل 

عمل ننتهي منه.
وتزداد كذلك توقعات حتملنا املزيد من امل�صوؤولية, ولكن ل باأ�س 
بهذا؛ لأن حتمل امل�صوؤولية �صوف يتيح لنا املزيد من الفر�س, ومن حرية 
فعل ما نود اأن نفعله, مثل تعلم قيادة ال�صيارة, اأو ق�صاء بع�س الوقت مع 
امل�صوؤولية  يفتح حتمل  يبينان كيف  مثالني  �صوى  وما هذان  الأ�صدقاء. 
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اأمامنا اأبواب الفر�س.
واختيار حتمل امل�صوؤولية اختيار نكافاأ عليه وله ثمار اإيجابية كثرية, 
كما اأو�صحنا اآنًفا, لكننا اإذا اخرتنا األ نتحمل امل�صوؤولية, فالأرجح اأن 
ال�صبيلني  فاأي  وعواقب وخيمة كثرية.  �صلبية  اآثار  له  تكون  �صوف  ذلك 

تختار؟
هل تذكر بع�س الأ�صياء التي تعترب م�صوؤوًل عنها؟

املبادرة والدافع

اإذا فعلت �صيًئا دون اأن يطلب منك اأحد اأن تفعله, فاإنك تبني بذلك 
تنتظر  فلم  �صيء  فعل  من  بد  ل  اأنه  راأي��ت  واإذا  املبادرة.  على  قدرتك 
وانطلقت وفعلت الالزم, فقد اأبديت ما تتمتع به من مبادرة. اأي اأنك 

قبلت التحدي واأمتمت العمل.
هل تذكر عماًل اأمتمته ويدل على اأنك بادرت وحدك اإىل اإمتامه؟
واجباتك  ب��داأت يف حل  اأو  نومك,  بتنظيف غرفة  قمت  اإذا  اإنك 
املدر�صية دون اإحلاح من والديك, كان ذلك يعني قيامك باملبادرة, واأنه 
قد توافر لديك الدافع على اإمتام العمل, اأي اأنك تعهدت لنف�صك باإمتام 

هذا العمل اأو ذاك.
هل كنت تعرف اأننا اإذا انتظرنا, يف بع�س الأحيان, اأن يبداأ غرينا 

عماًل ما, فرمبا مل يكتب لذلك العمل اأن يتم قط؟
وي�صدق هذا ب�صفة خا�صة على احلالت التي نعمل فيها بالتعاون 
الوثيق مع غرينا. فاإذا كان قد ت�صنى لك يوًما ما اأن ت�صارك عدًدا من 
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الطالب القيام بعمل ما يف جمموعة معينة, فرمبا لحظت اأن بع�صهم 
يف�صلون الرتاخي وانتظار مبادرة الآخرين اإىل العمل. ويف غ�صون ذلك 
جتد اأن الطالب الذين يطلبون التحدي ولديهم ما يدفعهم على بحث 

الأمر وا�صتك�صاف طبيعة العمل هو الذين �صوف ينجزونه!
وهذه كلمة حتذير قد تود التفكري فيها: قد يحدث اأحياًنا اأنك اإذا 
انتظرت غريك اأن يبدي املبادرة اإىل اإمتام عمل ما, تكون قد خاطرت 

بعدم اإمتام العمل. فهل تقبل وقوع هذا الحتمال؟
هل تلتزم املبادرة باأداء العمل حني يكون مع غريك اأو تدع غريك 

يبادر اإىل القيام به؟

م�شاركة املجتمع املحلي

م�صاركة املجتمع املحلي تعني النغما�س يف حياة جمتمعك املحلي, 
ويتحقق ذلك عندما تقدم �صيًئا ما, مهما يكن, اإىل النا�س من حولك.

جمتمعك  يف  الآخرين  مل�صاعدة  وجهودك  وقتك  ببذل  والتطوع 
م�صاعدة  ذلك  على  الأمثلة  ومن  امل�صاركة,  و�صائل  من  رائعة  و�صيلة 
الأطفال يف فريق الكرة يف دوري النا�صئني, اأو م�صاعدة امل�صنني يف اأداء 

بع�س الأعمال املنزلية مثل قطع الكالأ يف احلديقة وحمل البقالة.
هل تخطر لك و�صائل اأخرى؟

�صور  من  اأخ��رى  �صورة  املحلي  الريا�صي  الفريق  يف  وامل�صاركة 
ملقابلة  لك  الفر�صة  اإتاحة  على  تقت�صر  ل  فهي  املجتمع,  النغما�س يف 
اأهل احلي, بل متثل و�صيلة رائعة لك حتى تفوز بتمثيل جمتمعك املحلي 

وتعتز به وتفخر.
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وامل�صاركة يف املجتمع املحلي تعني م�صاندة اأبناء جمتمعك املحلي 
اأو ح�صور ا�صتعرا�س حملي  اأن�صطتهم, فاإن ح�صور �صوق حملية  ودعم 
ت�صاند  اأن��ك  على  يدل  لكنه  متعة,  من  فيه  ما  على  فائدته  تقت�صر  ل 

امل�صاركني يف مثل هذه الأن�صطة, وهذا مهم. 
هل ت�صتطيع اأن تذكر بع�س �صور امل�صاركة يف جمتمعك املحلي؟ 

الوعي بالذات

ومبا  يكره,  وما  يحب  بذاته, مبا  املرء  وعي  يعني  بالذات  الوعي 
ي�صعده اأو يحزنه. ومعرفة ذاتك تعني اأنك قادر على حتديد نقاط قوتك 
ونقاط �صعفك, وما جتيد عمله وما ل جتيد عمله, اأي كل ما ينبغي اأن 

تعرفه عن نف�صك.
والوعي بالذات عملية تعلم م�صتمرة ت�صتغرق وقًتا طوياًل, وعادة 
ما ت�صتغرق العمر كله. فنحن نتغري با�صتمرار يف اأثناء النمو والتقدم يف 
ال�صن, وهكذا تتطور قدرتنا على اأداء اأعمال معينة وتزداد �صخ�صيتنا 
نعد  مل  رمبا  طفولتنا  يف  نيده  كنا  ما  بع�س  اأن  مثاًل  فنجد  ن�صًجا. 
�صغاًرا,  كنا  عندما  ن�صتطيعه  نكن  مل  ما  وبع�س  نكرب,  عندما  نيده 

اأ�صبحنا نيده الآن.
فاإىل اأي مدى تعرف نف�صك حًقا؟

التوا�شل

للتوا�صل اأهمية حيوية يف اأية عالقة, فهو الأداة التي ن�صتخدمها 
لغوى  نوعان:  والتوا�صل  به.  ن�صعر  وما  نريد  ما  على  الآخرين  لإطالع 



فيافي الفقرات الثقافية1014

)باحلديث( وغري لغوى )بلغة اجل�صد(.
ويف كل �صكل من هذين ال�صكلني ل بد من انتباه الطرف الآخر, 
اإما بالإ�صغاء اأو باملالحظة. وحني يحاول �صخ�س اأن يتوا�صل مع �صخ�س 
اآخر ثم ل ي�صعر اأن هذا الآخر ين�صت اإليه, فقد ي�صعر الطرفان اآخر 

الأمر بالإحباط والغ�صب.
فالأطفال الر�صع مثاًل يتو�صلون بو�صائل غري لفظية لإطالع اآبائهم 
على ما يريدونه وما ي�صعرون به. فاإذا بكى الر�صيع, فاإنه يحاول اأن يبلغ 
اأو يريد �صيًئا ما.. قد يكون الر�صيع جائًعا اأو  اأنه ي�صعر بال�صيق  اأبويه 

متعًبا.
تلبي  البكاء حتى  يتوقف عن  فلن  الطفل  بكاء  �صبب  يكن  ومهما 
"تو�صيله"  الطفل  يحاول  ملا  منتبًها  الأبوين  اأح��د  كان  واإذا  حاجته. 
ف�صوف يلبي حاجاته, وعندها ي�صعر الوالد والر�صيع مًعا بدرجة ما من 
ي�صتمر  اأن  فالأرجح  الر�صيع  لبكاء  الوالد  ي�صتجب  اإن مل  لكنه  الر�صا, 

الر�صيع يف البكاء.
وعندما نكرب, فالأغلب اأن ن�صتخدم التوا�صل اللفظي للتعبري عما 
نح�صه وما نريده, لكننا اأحياًنا ن�صتخدم و�صائل الت�صال اللفظي وغري 

اللفظي مًعا يف التعبري عن اأنف�صنا.
فمثاًل اإذا �صاألنا اأبوينا اإن كان لنا اأن نزور منزل اأحد الأ�صدقاء 
"ل", فرمبا رددنا بزم ال�صفتني والوجوم تعبرًيا عن ال�صيق  وقيل لنا: 
عما  ثم عربنا  )لفظًيا(  نريد  عما  قد عربنا  نكون  ويف  الإجابة.  بهذه 

اأح�ص�صناه )بو�صيلة غري لفظية(. 
كيف تتوا�صل مع اأبويك؟ 
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اأو ما  اأن يحرزوا ما نريد  اأحياًنا عن  وملا كان الآخرون يعجزون 
ن�صعر به, فمن الأف�صل دائًما اأن نلجاأ اإىل التوا�صل ال�صريح ال�صادق 

باإخبارهم مبا�صرة وح�صب!

املظهر والنظافة

كم تق�صي من الوقت يف ال�صتعداد كل �صباح؟ هل ت�صتطيع اأن متر 
اأمام مراآة دون اأن تتحقق من مظهرك؟ وكم عدد املرات التي تفح�س 

فيها رائحة الفم وحتت الإبط؛ كي تتاأكد من نظافتها وطيبها؟ 
اإننا جميًعا نقلق على مظهرنا ونظافتنا اإىل حد ما, لكن بع�صنا 
والإح�صا�س  احل�صن  املظهر  اأهمية  يف  �صك  ل  غ��ريه.  عن  قلقه  يزيد 
بالرتياح اإليه, لكن ال�صطرار اإىل القلق ب�صاأن املظهر قد يغدو مرهًقا.
قد ل نود الإقرار باأن النطباعات الأوىل عن الفرد عادة ما تعتمد 
على املظاهر, لكن ذلك �صحيح. ول بد اأننا قد حكمنا يوًما على �صخ�س 
ما ا�صتناًدا اإىل مظهره, واأننا اعتمدنا على النطباعات يف تكوين راأي 
ما عن ذلك ال�صخ�س. ل اأعتقد اأن ذلك يعني اأننا اأ�صرار, لكنه يذكرنا 
العناية  اأهمية  مدى  ويبني  الآخرين,  يف  العام  مظهرنا  بتاأثري  وح�صب 
بنف�صك لي�س فقط حتى ن�صعر بالر�صا عن اأنف�صنا, بل حتى نحافظ على 

�صحتنا ظاهًرا وباطًنا.
يعتني  اإليه: �صخ�س  تتعرف  اأن  الأرج��ح,  تف�صل, على  اأّي هذين 
بزينته ويلب�س مالب�س نظيفة, اأم �صخ�س يبدو مهماًل ويرتدى مالب�س 

غري نظيفة؟ 
ا, فالذي ا�صتغرق وقًتا يف العناية بنظافته ويحر�س على  واأنا اأي�صً
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اأجمل من  اأوىل  انطباعات  اأن يرتك  الأرج��ح  الغري, من  اأم��ام  مظهره 
ال�صخ�س الذي مل يبذل جهًدا كبريا يف العناية بنظافته ومظهره العام. 
والواقع املوؤ�صف اأن النطباعات الأوىل قد حتدد م�صري ال�صخ�س 
يف مواقف كثرية, مثل املقابالت ال�صخ�صية التي ت�صبق احل�صول على 
عمل ما, وقد ل يكون ذلك يت�صم بالإن�صاف بال�صرورة, لكنها الطبيعة 

الب�صرية.
وغ�صل  يومًيا,  ال�صتحمام  ينبغي  كما  النظافة  على  واحلفاظ 
ال�صعر, وق�س الأظافر, وتنظيف الأذنني, وتنظيف الأ�صنان بالفر�صاة, 
وارتداء مالب�س نظيفة. واحلر�س على هذه اللوازم الأ�صا�صية للنظافة 

ل بد اأن ي�صاهم, قطًعا, م�صاهمة اإيجابية يف مظهرك العام.
ا يرتدي مالب�س قذرة ويبدو اأ�صعث  ولتت�صور - وح�صب - �صخ�صً
ال�صعر وغري مهندم.. فهل تتغري �صورتك اأو روؤيتك لهذا ال�صخ�س نف�صه 

لو كان يرتدي مالب�س نظيفة ويبدو اأنيقا مهندًما؟ 
قطًعا وبطبيعة احلال! فال�صخ�س الذي يبدو يف �صورة من اعتنى 
للنظافة  الأ�صا�صية  اللوازم  هذه  لتحقيق  املطلوب  الوقت  واأنفق  بزينته 
جدير  اأنه  يعتقد  الذي  وال�صخ�س  ذات��ه.  قيمة  ب��اإدراك  يتمتع  �صخ�س 
ببذل اجلهد يف احلفاظ على نظافته الأ�صا�صية �صخ�س يوحي مظهره 

بالثقة يف النف�س وتقدير قيمة ذاته.
مظهره  اإىل  ي�صتند  ما  كثرًيا  ما  �صخ�س  عن  الأول  النطباع  اإن 

ونظافته الأ�صا�صية.
هل توافق على هذا؟
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حتديد االأهداف

واأه��داف يف الأجل  اأهداف يف الأجل الطويل,  الأه��داف نوعان: 
الق�صري. 

فالأهداف يف الأجل الطويل اأهداف حتددها وتتمنى حتقيقها يف 
امل�صتقبل. ومثال ذلك اأن ي�صاألك �صائل ما تريد اأن تكون عندما تكرب؟.. 

اإذ اإنه ي�صاألك هنا عن هذه مهم يف الأجل الطويل.
والقدرة على حتديد هدف يف الأجل الطويل ل تقت�صر مزاياها 
الالزمة  ال�صرتاتيجيات  لتخطيط  تطلبه  ال��ذي  الوقت  اإت��اح��ة  على 
لتحقيق هدفك, بل اإنها ت�صاعدك كذلك على الرتكيز يف اأداء ما تفعله 
الآن. فمثاًل اإذا كان هديف الطويل الأجل اأن اأ�صبح معلًما, فاإن اأف�صل 
ما ينبغي يل اأن اأفعله هو البحث حتى اأحيط بكل املعلومات املتاحة عن 

مهنة املعلم.
ماذا تريد اأن ت�صبح عندما تكرب؟ 

هل لديك اأية اأهداف طويل الأجل؟ هل تعرف ما يلزم اأن تفعله 
لتحقق هدفك؟ 

واأما الأهداف الق�صرية الأجل, فهي ما تريد اأن حتققه الآن اأو يف 
امل�صتقبل القريب. 

الواقعية  من  باملزيد  تت�صم  ما  عادة  الأجل  الق�صرية  والأه��داف 
الطويل  الهدف  من  بال�صرورة  اإر�صاء  اأكرث  اأنها  كما  التحقيق,  وي�صر 
الأجل. ومن اأمثلة الأهداف الق�صرية الأجل رغبتك يف حت�صني درجاتك 
يف امتحان الريا�صيات املقبل. وعلى الرغم من اأن موعد المتحان قد 



فيافي الفقرات الثقافية1018

ل يحني اإل بعد ب�صعة اأ�صابيع, فالفرتة كافية للدرا�صة وعمل كل ما يلزم 
اأن  واملرجو  الهدف,  هذا  يتحقق  اإن  وما  اأف�صل.  درجة  على  للح�صول 
يكون ذلك عند امتحان الريا�صيات املقبل, ميكنك اأن تنتقل اإىل هدف 

اآخر من الأهداف الق�صرية الأجل.
"ق�صرية",  وعادة ما تتحقق الأهداف الق�صرية الأجل يف فرتة 
بحيث ت�صمح لك مبوا�صلة حتديد اأهداف جديدة. ول توجد حدود لعدد 
اأو الق�صري, ومع  الأهداف التي قد حتددها لنف�صك يف الأجل الطويل 
ذلك فيجب اأن تكون جميع الأهداف واقعية ويف متناول يدك. وحتديد 
هدف طويل الأجل مثل اأن تغدو من رواد الف�صاء قد يكون رائًعا, لكنه 
املغلقة  الأماكن  من  اخل��وف  تعاين  كنت  اإذا  كبرية  بواقعية  يت�صم  لن 

وت�صعر بالدوار ب�صهولة من حركة مركبة تركبها.

قناعاتك مفتاح لالبتكار اأو ال�شياع

داخل  يف  تكمن  الأوىل  ركيزته  اأن  اإل  وو�صائل,  اأ�صباب  للنجاح 
فتدفع  للطاقة,  حمفزات  مبثابة  تعمل  قد  التي  قناعاته  ويف  الإن�صان, 
الإن�صان نحو املزيد من اجلهد, اأو تكون مثبطات توقف امل�صري اأحياًنا, 
ومن هنا يتعجب املاليني من الب�صر ويت�صاءلون عن اأ�صباب ف�صلهم وهم 

يفت�صون عنها, ول يجدونها يف حميطهم اخلارجي.
اإذا اأردت اأن تنجح فعليك اأن حتّول اأفكار امل�صتقبل اإىل قناعات 

تعي�س يف اأعماقك ومتدك بالطاقة كلما خبت �صعلة امل�صري.
للقناعة دور كبري يف حياة الب�صر تو�صحه لنا جتربة اأجريت على 
)100( من طلبة الطب الذين طلب منهم امل�صاركة يف اختبار نوعني من 
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الأدوية, وقد و�صف اأحدهما وكان على �صكل كب�صولة زرقاء باأنه مهدئ 
اأ�صبحت  اإذ  الكب�صولت؛  حمتويات  تبديل  ت  الطلبة  علم  ودون  هائل, 
ط,  الكب�صولة احلمراء حتوي املهدئ بينما اأ�صبحت الزرقاء حتوي املن�ِصّ
ومع ذلك فاإن النتيجة كانت مده�صة, حيث اإن )50( يف املائة من الطلبة 
�صعروا بردود فعل تتوافق مع توقعاتهم, ومبعنى اأدق مع قناعاتهم, اأي 
بعك�س رد الفعل الكيميائي الذي حتدثه الكب�صولة يف اجل�صم, مما يعني 

اأن قناعاتهم تغلبت على التاأثري الكيميائي للدواء على اأج�صامهم.
ومن هذا املنطلق يقال اإن العقاقري لي�صت �صرورية بقدر احلاجة 

اإىل وجود قناعة بال�صفاء عند املري�س.
وتغيري القناعات اأمر ممكن ولي�س م�صتحياًل, كثري من امل�صلمني 
اليوم ويف ظل انت�صار ظاهرة ال�صهر اأقنع نف�صه باأنه ل ميكنه ال�صتيقاظ 
ل�صالة الفجر, لكنك اإذا غريت هذه القناعة وربطت �صلوكك اخلاطئ 
هذا باأمل يجب عليك اأن تتجنبه وبرغبة تريد احل�صول عليها, عندها 
نار جهنم  املخاوف من  نف�صك  اأح��ِي يف  ب��داأ,  قد  التغيري  م�صوار  يكون 
نف�صك  الفجر وعذابهم, عاهد  ال�صاهني عن �صالة  قيل عن  ما  واقراأ 
ف�صل  تذكر  املقابل  ويف  عليك �صالة,  �صاعت  كلما  ما  الت�صدق مببلغ 
العملية  حياتك  يف  ناحك  على  ذلك  وانعكا�س  الفجر  �صالة  واأج��ر 

والزوجية وغري ذلك. 
هذا التوازن يف التفكري �صيولد لديك قناعة جديدة تغري �صلوكك 

وتخطو بك خطوة اإىل الأمام.
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تذكر االأ�شماء واالأعداد

يواجه العديد من النا�س �صعوبة يف تذكر اأ�صماء الآخرين اأو رمبا 
اأرقام معينة, وتبداأ هذه ال�صعوبة من تفكريهم واعتقادهم  اأو  اأعداد 
ال�صلبي حول قدراتهم الذهنية يف هذا التذكر, وقد تكون هناك اأ�صباب 

اأخرى تغذي هذه ال�صعوبة, وهي:
1- عدم الهتمام بالأ�صخا�س يف اأثناء مقابلتهم اأو حفظ اأ�صمائهم 

اأو رمبا اأرقام هواتفهم, فاإن مل تهتم بال�صيء ن�صيته.
2- الن�صغال اأو الت�صاغل باأمور اأخرى وقت التعارف, كاأن ت�صافح 
ا واأنت تفكر يف اأمر اآخر, وبالتايل تخفق يف ق�صية تخزين ال�صم,  �صخ�صً

ومن ثم ل تذكره.
3- موقفك جتاه ال�صخ�س واعتقادك باأنك لن تقابله مرة اأخرى, 
وبالتايل �صوف تقنع نف�صك بعدم اأهمية حفظ ا�صمه؛ لذا غالًبا �صوف 

تناديه يف اأثناء املقابلة بعزيزي يا �صديقي.
با�صمه وتكون غري قادر على  املقابل  ال�صخ�س  يتمتم  4- عندما 
�صماع اإعادة ا�صمه مرة اأخرى؛ لذا طلب اإعادة ال�صم لأنه يعني الهتمام 

بال�صخ�س املقابل.
5- الأ�صماء التي تكون من لغات اأخرى قد متثل م�صكلة يف اأثناء 
تذكرها؛ لذا اربطها باأ�صماء واأ�صياء ت�صتطيع من خالل هذه الروابط 

اأن تتذكر الأ�صماء.
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مـعلـومــات

والعديد  العديد  عر�ض  خالها  من  نحاول  فقرة  هي  "معلومات" 
من املعلومات املختلفة.

فهي لي�شت مقت�شرة على نوع واحد من املعلومات؛ بل هي �شاملة لكل 
احلقول.
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ال�شالح

ال�صالح اأداة للهجوم اأو الدفاع, ت�صتعمل يف القتل اأو تدمري ح�صون 
العدو, وهي تعترب من و�صائل املقاومة اأو الهجوم.

عمل الإن�صان طوال حياته لتح�صني �صالحه؛ ليزيد قوته املدمرة 
ومرماه, و�صرعة حركته, وليقي نف�صه.

ولقد تطور ال�صالح ببطء على مّر لتاريخ احلربي القدمي.
كان الفر�س الذين غزوا اليونان �صنة )480( قبل امليالد م�صلحني 
ب�صهام اأطرافها من احلديد, والرماح اخل�صبية واملقاليع, كذلك عرفوا 
والدروع  وال�صيوف,  امل�صتدقة,  وال�صهام  الربونزية,  احلراب  ا�صتخدام 

للوقاية.
وا�صتخدم قدماء الإغريق املنجنيق يف ح�صار املدن, وعرفوا النار 
ال�صيوف احلديدية, والرماح املقذوفة,  الرومان  الإغريقية, وا�صتخدم 
)مدفعية(  على  كثرية  حت�صينات  واأدخ��ل��وا  اجل�صم,  لوقاية  وال���دروع؛ 

احل�صار.
امليدان,  مدفعية  الهولنديون  ا�صتعمل  ع�صر  الرابع  القرن  ويف 
املماليك  �صد  اأثرها  وب��رز  والإفريقيني,  للعثمانيني  بدورها  وانتقلت 

امل�صريني يف القرن الثامن ع�صر.
كانت املدافع الأوىل حت�صى من الأمام )فوهة الأنبوبة( وتقذف 
احلجارة, ويف القرن ال�صابع ع�صر عمل جو�صتانو�س اأدلفو�س الثاين على 

زيادة �صرعتها واقتبا�س اأعريتها, وجعل منها �صالًحا بالغ الأهمية.
ثم عرفت القنابل املح�صوة واملتفجرات, وكان اأول �صالح ناري مهم 
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هو الأرقمبو�س, ومرمى قذيفته من )200- 300( ياردة, وا�صتطاعت 
اخرتاق اأثقل دروع الفر�صان.

ويف منت�صف القرن ال�صاد�س ع�صر, ظهرت البندقية الق�صرية, 
اخرتعت  حتى  ال�صالح,  �صيدة  وظلت  ي��اردة,   )400( مرماها  وك��ان 
البندقية, ثم عرف يف الوقت املنا�صب ال�صونكر )رمح البندقية( ظهرت 
التلقائية  البندقية  الثامن ع�صر, وحلقتها  القرن  اأخريات  البندقية يف 

والر�صا�س, وحلت امل�صد�صات مكان الغدارات.
ومدافع  وه���اون,  ثقيل,  ه��اوت��رز  اإىل  املدفعية  اأن���واع  وت��ط��ورت 
للطائرات,  امل�صادة  املدافع  اخرتعت  الع�صرين  القرن  ويف  البحرية, 
البحري, وتطورت �صرعة  الت�صلح  للدروع. و�صرعان ما تقدم  وامل�صادة 
احلرب  يف  والدبابة  الطوربيد  وا�صتعمل  الغوا�صة,  وظهرت  ال�صفن, 
الثانية,  العاملية  احل��رب  يف  مهمة  اأ�صلحة  واأ�صبحت  الأوىل,  العاملية 

واخرتعت القذائف ال�صاروخية �صد الدبابات.
اأما الطائرات التي بداأ ا�صتعمالها يف عمليات ال�صتك�صاف واإلقاء 
القنابل يف احلرب العاملية الأوىل, فقد ا�صتخدمت على نطاق وا�صع يف 

احلرب العاملية الثانية.

البنادق

ما هي البندقية؟
حزوز  ذات  الداخلية  اأنبوبته  م�صطح,  ناري  �صالح  هي  البندقية 
حلزونية, والغر�س منها اإعطاء الر�صا�صة حركة دورية ل يت�صبب عنها 

زيغ, كما تك�صبها حركة منتظمة و�صريعة.
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ع�صر,  اخلام�س  القرن  منذ  ع��دة  مبراحل  البندقية  تاريخ  مر 
اأهمها بندقية اليد �صنة )1446م(, وبندقية الفتيلة يف منت�صف القرن 
�صنة  ال�صطف  وذات  )1517م(,  �صنة  العجلة  وذات  ع�صر,  اخلام�س 

)1542-1620م(, وذات الكب�صولة �صنة )1807م(.
ويف منت�صف القرن التا�صع ع�صر اخرتعت البندقية احلديثة وبداأ 
ع�صرها الزاهر, ففي هذا الع�صر ظهرت البندقية احلديثة التي تعباأ 
من اخللف )اخلزينة(, كما تقدمت �صناعة الر�صا�صة, وعلى اأثر ذلك 

اخرتعت بنادق عدة, منها:
1- بندقية �صنيدر عام )1867م(.
2- مارتيني هرني عام )1871م(.

3- ويل انفيلد.
4- �صربنفيليد الأمريكية.

5- �صنيدر الأملانية.
متتاز  وه��ي  ال��ث��ان��ي��ة,  العاملية  احل���رب  يف  ظ��ه��رت  ج��اران��د   -6

بخ�صائ�س فنية عدة. 

االأ�شاطيل

ال�صفن  من  جمموعة  على  ُيطلق  معّرب  يوناين  لفظ  الأ�صطول: 
�صيد  �صفن  جمموعة  على  يطلق  وكذلك  الدولة,  متلكها  التي  البحرية 

الأ�صماك التي تعمل يف منطقة كبرية.
�صواحلها  الأ�صاطيل؛ حلماية  ببناء  وللدول احلديثة عناية فائقة 
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وجتارتها, والتغلب على اأية قوة بحرية مناف�صة.
البوارج  اأهمها  حماربة,  بحرية  وح��دات  من  الأ�صطول  ويتاألف 
الكبرية, وحامالت الطائرات, واملدمرات والغوا�صات, ووحدات معاونة 
الألغام,  وكا�صحات  الطوربيد,  و�صفن  واملدمرات,  احلامالت  حلرا�صة 

وال�صفن الربمائية.
والإغ��ري��ق,  والفينيقيني,  كامل�صريني,  القدمية  لل�صعوب  وك��ان 

والرومان, والبيزنطيني, اأ�صاطيلها.
وملا ات�صعت الدولة الإ�صالمية يف اأيام معاوية ابن اأبي �صفيان بنى 
قرب�س,  جزيرة  لغزو  وال�صالح  بالرجال  و�صحن  عربي,  اأ�صطول  اأول 
وبتعدد الدول الإ�صالمية �صيدت كل منها اأ�صطوًل كبرًيا, منها اأ�صطول 
الطولونيني, والفاطميني يف م�صر, وال�صام, والأغالبة يف �صمايل القارة 

الإفريقية, ودول الأندل�س. 
كاجلنويني,  قوية  اأ�صاطيل  املعا�صرة  الغربية  للدول  كان  كذلك 
واأهل البندقية, والفرجن, والبيزنطيني, والنورمانديني يف البحر الأبي�س 

املتو�صط. 

الدبابات

اأو  وامل��داف��ع  بالر�صا�صات  م�صلحة  زاحفة  مدرعة  هي  الدبابة: 
بكليهما. وقد مر اخرتاع الدبابة مبراحل عدة. ا�صتخدم الربيطانيون 
الدبابة يف احلرب العاملية الأوىل يف معركة فلري�صكور�صليت يف )15( 
�صبتمرب اأيلول �صنة )1916م(, وفاجاأوا بها الأملان. وقد حدث اأول هجوم 
جماعي يف )20( نوفمرب ت�صرين الثاين �صنة )1917م( بالدبابات يف 
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بريطانية  دبابة   )400( الهجوم  يف  ا�صرتك  حينما  كمرباي,  معركة 
�صقت طريقها بني �صفوف العدو.

عليها  اأدخلت  قد  وكانت  )1918م(,  �صنة  احللفاء  فوز  وت��واىل 
العاملية  احل��رب  مراحل  يف  فعالة  ب��اأدواٍر  قامت  وقد  ع��دة,  حت�صينات 
الثانية, وظهر منها اأنواع �صتى من حيث احلجم والت�صلح وقوة الدروع. 

وقد �صنع الأملان دبابة زنتها )75( طًنا, حتمل مدفًعا عيار )88( 
ملم, وزاده الأمريكيون اإىل )99ملم(. والرو�س اإىل )112( ملم.

ومن الأنواع التي عرفت يف تلك احلرب هي: 
1- ماتيلدا.

2- كرو�صيدور. 
3- فالنتني. 
4- �صوارث.

5- �صريمان. 
6- غرانت. 

7- �صنتورين.
م�صادة  كاملدافع  لها,  م�صادة  اأ�صلحة  الدبابة  تقدم  مع  وظهر 
الدبابات, ومدمرات الدبابات, ف�صاًل عن الأ�صلحة ال�صاروخية, واأنواع 
باملدافع  امل�صلحة  الطائرات  ا�صتخدمت  كما  للدروع,  اخلارقة  القنابل 

والقنابل اخلارقة للدروع واحلارقة ال�صديدة النفجار. 
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الدروع

الدرع: هو قمي�س من زرد احلديد يلب�س للحرب وقاية من ال�صالح 
)موؤنث وقد يذكر(, اجلمع: اأدرع, واأدراع, ودروع. 

والدارع: لب�س الدرع. 
والدراعة: �صفينة حربية مدرعة بالفولذ. 

�صالح  ومنه  بالفولذ,  امل��درع��ة  والدبابة  ال��دارع��ة,  وامل��درع��ة: 
املدرعات. 

والدروع برمتها هي عدة؛ لوقاية الأ�صخا�س اأو اخليل اأو العجالت 
ا. وال�صفن احلربية والطائرات اأي�صً

اأهم اأمناط الدروع درع املقاتل الذي يقيه من �صربات خ�صمه, 
واخلوذة, والزرد, والدرع املعدين الكامل.

�صنع الدرع من اخل�صب واجللد منذ القدم, ثم ا�صتخدم املعدن. 
وكان الأ�صوريون وامل�صريون والأتردريون وغريهم ي�صرتون بع�س 

اأجزاء اجل�صم للوقاية �صد ال�صهام. 
الذقن  وواقية  والزرد  اخلوذة  ي�صتخدمون  الإغريق  امل�صاة  وكان 

والدرع للوقاية. 
وتطورت دروع املحاربني على مر الأزمان, ول �صيما دروع فر�صان 
ع�صر,  وال�صاد�س  ع�صر  اخلام�س  القرنني  بني  فيما  الو�صطى  الع�صور 

و�صنعت من ال�صفائح املعدنية لتخفيف الثقل على املحارب. 
اأهمية  قّلت  التحرك  �صرعة  اإىل  واجتهت  احل��رب  تطورت  ومل��ا 
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الدرع, وق�صت الأ�صلحة النارية عليها. 
والدروع الأوروبية طرز كثرية, واأعيد ا�صتعمال اخلوذات املعدنية 
يف اأوائل القرن الع�صرين, واأجريت التجارب ل�صتخدام الدروع وواقيات 

ال�صدر, واأدخل الدرع يف العجالت احلربية, و�صميت باملدرعات. 
الأوىل,  العاملية  احل��رب  يف  املدرعة  الدبابة  ا�صتخدام  ب��داأ  وقد 
اأنواع  درعت  كما  كبريٍة,  ت�صكيالت  يف  وا�صع  نطاٍق  على  ا�صتعملت  ثم 
اأخرى من عربات القتال كال�صيارات, والطائرات, وال�صفن لوقايتها من 

املقذوفات اخلارقة للدروع. 

�شالح اجلو

�صالح اجلو هو: الطائرات, وهي اأنواع, منها: 
1- الطوافات احلربية. 

2- املقاتالت النفاثة. 
3- قاذفات القنابل. 

احلديثة  احلربية  الأعمال  يف  حيوًيا  دوًرا  تلعب  جميعها  وه��ذه 
والأ�صاطيل,  وتدافع عن اجليو�س  ت�صاند  وهي  �صالح اجلو.  كجزء من 
كما ت�صتطيع مهاجمة الأهداف التي ي�صتحيل الو�صول اإليها بًرا اأو بحًرا.
احل��رب  خ��الل  م��رة  لأول  ال��ط��ائ��رات  اجليو�س  ا�صتعملت  ولقد 
الثانية  العاملية  احل��رب  واإب���ان  1918م(,   -  1914( الأوىل  العاملية 
)1939- 1945م( كانت الأ�صلحة اجلوية قد تطورت وازدادت وازدهرت 

�صناعتها.
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ي�صم طاقم الطائرة احلربية رباًنا, ومالًحا, ومدفعًيا ل�صتعمال 
الأ�صلحة, وتطور هذا الأمر ف�صار الطاقم ي�صم الطيار ومرافقه, ومنها 

ما يكون الطيار فيها وحيًدا. 
وقد �صنع الإن�صان الرادار الذي بوا�صطته ي�صتطيع حتديد مكان 
الطائرة وتوجيه ال�صواريخ من الأر�س عليها, اأو من الغوا�صة, اأو من 

ال�صفينة. ومن الطائرات ما ل ي�صتطيع الرادار حتديد مكانها. 
يبقى الإن�صان حمًبا للعلم, ولكنه هنا يحب العلم من اأجل الدمار. 

الطائرات احلربية

عام  رايت  الأخ��وان  �صنعها  العامل  اأول طائرة يف  اأن حلقت  بعد 
190م, تطورت الطائرات وا�صتخدمت لأغرا�س �صلمية كنقل الركاب, 

ونقل الب�صائع, ثم ما لبثت اأن ا�صتعملت كاأداة حربية. 
الآلت  بع�س  من  م�صنوعة  الأمر  اأول  احلربية  الطائرات  كانت 

اله�صة ومن اخل�صب والقما�س املتما�صك, وم�صلحة بر�صا�س اأو اثنني. 
تطورت  )1918م(,  ع��ام  يف  الأوىل  العاملية  احل��رب  نهاية  ويف 
الطائرات احلربية اإىل قاذفات قنابل كبرية طويلة املدى ملهاجمة املدن 

البعيدة, اأو املن�صاآت الع�صكرية.
ومن الطائرات املقاتالت ال�صغرية وهي �صاحلة للمناورة ولتدمري 

ا. طائرات العدّو اأي�صً
اأما الطائرات احلربية اليوم, فهي اأحدث اأنواع الطائرات, فقد 
بنيت و�صممت من اأخف واأقوى املواد, ومزودة بطاقة املحركات النفاثة 
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ي�صبق  ما  ومنها  البندقية,  طلقة  ب�صرعة  اجلو  خالل  من  تقودها  التي 
ا باأ�صلحة خميفة. ال�صوت, وهي م�صلحة اأي�صً

ويتبارى العامل اليوم بت�صميم الطائرات احلربية الأقوى الأجدر 
والأف�صل كل هذا ملزيد من احلروب وملزيد من الدمار. 

الغوا�شات

واملكث  املاء,  يف  للغو�س  مهياأة  �صغرية  حربية  �صفينة  الغوا�صة: 
حتته, تقذف �صفن الأعداء بالقذائف. 

بطوربيداتها,  العدو  �صفن  وتهاجم  اليم,  يف  تغو�س  والغوا�صة 
واأ�صبحت اليوم من م�صتلزمات الأ�صاطيل البحرية للدول احلديث. 

�صنع  حينما  عام )1620م(,  اإىل  الغوا�صة  �صناعة  تاريخ  يرجع 
اأول  اإنلرتا  الأول ملك  الأ�صل ووزير جيم�س  الهولندي  )فون دريبل( 
اإىل عمق  التيمز  نهر  فغا�صت يف  امللك,  اأمام  وجربها  عملية,  غوا�صة 

اأربعة اأمتار و�صارت مدة )15( �صاعة مدفوعة باثنى ع�صر جمداًفا.
�صد  )1653م(,  ع��ام  روت����ردام  يف  اأخ���رى  حم��اول��ة  تبعتها  ث��م 

الأ�صطول الإنليزي, لكنها مل تنجح.
عام  ففي  الغوا�صة,  بدرا�صة  الأم��ري��ك��ي  بو�صنل  ديفيد  وعني 
الغوا�صة  هذه  وكانت  )ال�صلحفاة(,  �صماها  غوا�صة  �صنع  )1776م( 
بي�صاوية ال�صكل م�صنوعة من البلوط, وف�صلت يف ن�صف �صفينة بريطانية 

قبالة نيويورك.
فقام  الأمريكية,  الأهلية  احلرب  يف  اأثناء  الغوا�صة  وا�صتخدمت 
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هولند و�صيمون ليك من اأمريكا باإدخال بع�س التح�صينات على الغوا�صة 
احلديثة بت�صجيع من حكومة الوليات املتحدة الأمريكية. 

وا�صتخدم الأملان يف احلرب العاملية الأوىل الغوا�صات على نطاق 
وا�صع, كما ا�صتخدموها مع اليابانيني يف احلرب العاملية الثانية. 

واأدخلت بع�س الدول البحرية على الغوا�صة تعديالت وحت�صينات 
عدة, كما ا�صتعملوا لها الو�صائل اجليدة لدرء اأخطارها, كالك�صف عن 
مواقعها من اجلو, وا�صتعمال اأجهزة الراديو. ويف عام )1953م( بداأ 

ا�صتخدام القوة الذرية يف ت�صيري الغوا�صات.
ويعترب جهاز ديفز اأهم و�صيلة لإنقاذ الغوا�س عند اخلطر. 

املطارات

معد  مكان  وه��و  قيا�س,  غري  على  ط��ار  من  مكان  ا�صم  امل��ط��ار: 
بالو�صائل الفنية ل�صعود الطائرات وهبوطها اجلمع: مطارات. 

واملطار مكان هبوط واإقالع الطائرات. 
ويف�صل وجود املطار يف مكان بعيد عن التالل واجلبال, ومهابط 

الطائرات باملطارات طرق ممهدة ومر�صوفة, لتحمل نقل الطائرات. 
اإقالع  املطار مهابط يف اجتاهات عديدة؛ حتى ميكن  وتبنى يف 
عدم  ويراعى  ال��ري��اح.  حلالة  تبًعا  الجت��اه��ات  خمتلف  يف  الطائرات 

تقاطع املهابط يف منت�صف طولها منًعا ل�صطدام الطائرات. 
من  ح�صائر  بفر�س  احلروب  خالل  املوؤقتة  املهابط  ا  اأي�صً وتقام 

ال�صلب وتغطيتها بطبقة من الرتبة؛ متويًها على الطائرات املهاجمة. 
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وتتبارى يف هذه الأيام وتتناف�س الدول يف هند�صة وبناء مطاراتها 
اجلديدة لتكون م�صرًبا لالأمثال.

املواد احلافظة وتاأثريها على �شحتك

يتجه العامل باأ�صره اإىل مراقبة املاأكولت التي يتناولها, وقد يكون 
ال�صبب يف ذلك هو تزايد الأمرا�س اخلطرية التي تلعب نوعية الغذاء 

دوًرا مهًما يف الإ�صابة بها.
الكال�صيوم  ه��ي  الطعام  حلفظ  امل�صتخدمة  امل���واد  اإح���دى  اإن 
الرببيوين التي ت�صبب يف حالت الغ�صب ال�صريعة التي ت�صيب الأطفال, 
واختالل النوم وقلة الراحة وغريها من امل�صكالت التي يعانيها الأطفال. 
فاإنه  املحا�صن  بع�س  لديه  الرببيوين  الكال�صيوم  اأن  املخت�صون  ويوؤكد 
فهي  اجل��نب,  مثل  اإ�صافتها  دون  امل��اأك��ولت  بع�س  يف  موجود  بالفعل 
منها  الفرد  ح�صول  ن�صبة  وت�صل  الإن�صان  ج�صم  يف  موجودة  بالتايل 
اإىل )10%(. واجلدير بالذكر اأن الكال�صيوم الرببيوين يتم اإدخاله يف 
الكثري من منتجات اخلبز والب�صكويت والكعك واملعجنات؛ لأنها متنحها 
الطراوة واله�صا�صة, وحتر�س جمموعة من الدول على اإجراء البحوث 
والختبارات على الأطعمة؛ للتاأكد من خلوها من تلك املواد احلافظة ملا 

فيها م�صلحة امل�صتهلك.

الروبوت )االإن�شان االآيل(

ح�صا�صة  واأجهزة  ح�صا�صة  اإلكرتونية  نظم  من  الروبوت  يتكون 
ميكن برجمتها لتاأدية عمل معني, وميكن مقارنة اأجزاء ونظم الروبوت 
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ي�صتبدلن  الب�صري  وال�صوت  ف��الأذن  الب�صري,  اجل�صم  يف  مبثيالتها 
وتقوم  كهربائية,  نب�صات  اإىل  ال�صوت  موجات  حتول  �صوت  مبكربات 
ال�صوء  موجات  بتحويل  دقيقة  تلفزيونية  كامريا  اأو  كهرو�صوئية  خلية 
اأداء  على  قادًرا  امل�صتقبل  روبوت  يكون  و�صوف  كهربائية,  نب�صات  اإىل 
اأعمال غاية يف الدقة, مثل اآخذ عينات من تربة اأحد كواكب املجموعة 
ال�صم�صية, اأو التعرف على الظروف الإ�صعاعية داخل املفاعالت النووية, 

اأو حتى القيام بعملية جراحية يف القلب اأو الدماغ.

زجاج ال يخرتقه الر�شا�س

الر�صا�س,  يخرتقه  ل  الزجاج  من  نوًعا  الأمريكني  اأحد  اخرتع 
وقد اأمرت احلكومة الأمريكية بتجهيز جميع الطائرات التي ُيعهد اإليها 
الأعداء,  باأمان من نريان  تكون  لكي  وذلك  وال�صتك�صاف؛  ال�صتطالع 
ال��ذي ت�صنع منه  امل��ع��دن  م��ن  واأم���نت  اأخ��ف  ال��زج��اج  اأن ه��ذا  ويظهر 
الطائرات وقد �صنعت منه طائرة لقذف القنابل بلغت اأق�صى �صرعتها 

)220( مياًل.

كربيت حديد

�صجل اأحد العلماء الإنليز اخرتاع نوع جديد من الكربيت ميكن 
علبة  الكربيت  ولهذا  اأكرث,  اأو  مرة   )100( منه  ثقاب  عود  كل  اإ�صعال 
ا كلما حك بها الثقاب اأ�صعلته. وبعد اإطفائه يعاد اإىل  مطلية طالء خا�صً

العلبة مرة اأخرى ل�صتعماله.
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حذاء م�شيء

�صنعت بع�س معامل الأحذية باأمريكا نوًعا من الأحذية امل�صيئة 
حول  ما  اأن��ار  �صغط  اإذا  كهربائي  وزر  كهربائية  بطارية  على  يحتوي 

احلذاء و�صاعد على ال�صري يف الطريق باأمان.

التقاء الربد

عليها  يقب�س  �صغرية  كهربائية  بطارية  الأمريكيني  اأحد  اخرتع 
الدم  جتعل  البطارية  وهذه  الربد.  ا�صتداد  عند  للتدفئة  بيده  الإن�صان 

يجري يف العروق ب�صرعة.

زجاج للبناء

ال�صلب  الزجاج  من  نوًعا  الأمريكية  امل�صانع  بع�س  اخرتعت 
جتعله  كثرية  خوا�س  وله  للبناء,  وي�صتعمل  الطوب  ب�صكل  قطًعا  ي�صنع 
"الطوب" واحلجارة. وقد عزمت  �صاحًلا للبناء, بل جتعله اأف�صل من 
ت�صييد  على  نيويورك  بولية  �صرياكوز  مدينة  يف  البناء  �صركات  اإحدى 

بناء �صخم من هذا الزجاج.

الكهرباء من ال�شم�س

ببحوث  الأمريكية,  و�صتنغاو�س  املهند�صني يف معامل  بع�س  يقوم 
يراد منها ا�صتيالد التيار الكهربائي من ال�صم�س بوا�صطة جهاز �صغري 
ل يزيد حجمه على حجم الدولر, وميكن بوا�صطته ادخار نور ال�صم�س 
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الخ��رتاع ف�صيجعل  اإذا نح هذا  اأنه  الليل. ول �صك  به يف  لال�صتعانة 
الكهرباء يف متناول كل اإن�صان, و�صيكون فيه الق�صاء املربم على �صركات 

الكهرباء التي حتتكر الإ�صاءة يف جميع املدن.

�شّم جديد

اكت�صف �صم جديد للجرذان والفئران ل يقتل من الأحياء �صوى 
ما  للحال  تقياأه  اأي حيوان  اأو  الإن�صان  تناول  اإذا  لأنه  احليوانات؛  هذه 
عدا اجلرذان والفئران, فاإنها املخلوقات احلية الوحيدة التي ل تتقياأه؛ 
ولذلك فهي تبتلع هذا ال�صم فتموت به, وا�صم هذا ال�صم "�صكويل رد".

اأنف �شناعي

اأعلنت اإدارة اأحد املعامل الأمريكية التي ت�صتغل ب�صنع الأ�صلحة, 
اأنها يف حاجة اإىل اخرتاع ينبئ  ول �صيما الغازات الكيميائية املختلفة 

بدنو الغازات حاملا تنت�صر يف اجلو.
وتقول املجالت العلمية الأمريكية اإن اأحد املخرتعني الأمريكيني 
قد متكن من اخرتاع الأنف ال�صناعي املطلوب وقدمه اإىل اإدارة املعمل, 

فاأخذت هذه بتجربته جتربة دقيقة.

املطاط واحلرارة

يوؤخذ من بع�س التجارب التي قامت بها اإحدى �صركات ال�صيارات 
"كاوت�صوك"  يف  يوؤثر  النهار  اأثناء  يف  احلرارة  اختالف  اأن  اأمريكا  يف 
اختالف  بح�صب  يتقل�س  اأو  فيتمدد  خمتلًفا,  تاأثرًيا  ال�صيارة  عجالت 

www.alukah.net



1037 فيافي الفقرات الثقافية

"كاوت�صوك" العجالت  درجة احلرارة, وقد ي�صتد ذلك التاأثري فينتفخ 
حتى ل يبقى يف الإمكان قيادة ال�صيارة ب�صهولة.

ا على اأن العجالت تفنى على طريق الإ�صفلت  وتدل التجارب اأي�صً
باأ�صرع مما تفنى على الطريق املر�صوف بالإ�صمنت.

الطائرات تنقل العدوى

اأن بع�س الطائرات التي عادت  ثبت مل�صلحة ال�صحة الأمريكية 
ا من النوع الذي  من رحلة جوية يف اأمريكا اجلنوبية جلبت معها بعو�صً

يحمل ميكروب احلمى ال�صفراء. 
الطائرات  جميع  بتطهري  اأوامرها  امل�صلحة  تلك  اأ�صدرت  لذلك 
اأو غريها  اأو باحلمى ال�صفراء,  التي تعود من جهات موبوءة باملالريا 

من الأمرا�س التي يحمل البعو�س جراثيمها.

ملكافحة ال�شباب

ال�صباب هو اأكرب الأخطار التي تتعر�س لها ال�صفن والقطارات, 
روؤية  به  ُي�صتطاع  منطاًدا  اأخ��رًيا  الأمريكيني  املهند�صني  اأح��د  اخ��رتع 
الأ�صياء من خالل ال�صباب واتقاء الأخطار, وقد جرب هذا الخرتاع 

فاأ�صفرت جتربته عن ناح تام.

العوامل اجلوية نعمة

من عادة النا�س اأن يتاأففوا من الربد وال�صقيع والأمطار والزوابع 
وما �صابه, وهم ي�صمون هذه العوامل اأحواًل جوية رديئة. واحلقيقة اأن 
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هذه الت�صمية لي�صت يف حملها؛ لأن تلك العوامل هي نعمة يف ثوب نقمة, 
وهي لزمة لبقاء احلياة على الكرة الأر�صية؛ اإذ لولها جلفت البحار 

والينابيع والنهار وامنحت الأر�س وماتت كل ن�صمة حية يف العامل.

ال�شواعق

الأمريكية  املرا�صد  اإحدى  جمعتها  التي  الطبيعية  الأر�صاد  تدل 
األف  وع�صرين  اأربعة  نحو  يحدث  �صاعة  وع�صرين  اأربع  كل  اأنه يف  على 

�صاعقة يف جو الكرة الأر�صية.

الفي�شانات يف ال�شني

والفي�صانات.  الأمطار  فيها  تكرث  كال�صني  بالد  العامل  يف  لي�س 
ال�صيف,  ف�صل  يف  ت�صقط  هناك  واأغزرها  الأمطار  اأ�صد  اأن  والغريب 
ويعتقد بع�س العلماء اأنه لول كرثة الرباري وال�صحاري امل�صتوية القاحلة 
ما كانت نكبات الفي�صانات �صديدة كما هي يف الواقع؛ اإذ اإن ال�صهول ل 
ويبلغ  واملنخف�صات.  املرتفعات  متنعها  كما  احلظ  ل�صوء  ال�صيول  متنع 
العقل,  ي�صدقه  ل  مبلًغا  ال�صتاء  يف  فيها  ينزل  ما  متو�صط  بني  الفرق 
وكثرًيا ما يزيد ارتفاع نهر "اليانغ ت�صي" يف ف�صل ال�صيف )40( قدًما, 

فيطغى على البالد املجاورة ويجرف كل ما يعرت�س طريقه.

باب ال�شّ

العلماء  حاول  وقد  الإن�صانية,  للكوارث  املت�صببني  اأعظم  من  هو 
التغلب عليه فلم يوفقوا اإىل ذلك.
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وكثرًيا ما تت�صادم القطارات والبواخر والطائرات ب�صبب ال�صباب 
فين�صاأ عن ت�صادمها هالك اأرواح كثرية.

وال�صباب هو جمموعة دقائق من البخار املائي يبلغ حجم كل دقيقة 
منها جزًءا من )2500( جزء من البو�صة طوًل. ول ت�صتطيع اأ�صعة النور 
ولهذا  قلياًل؛  يخرتقه  الأحمر  النور  لكن  ال�صباب,  تخرتق  اأن  العادية 

تظهر اأ�صعة ال�صم�س حمراء عندما تخرتق ال�صباب اخلفيف. 
الأم���واج  ذات  الأ�صعة  اأن  العلمية  التجارب  بع�س  م��ن  وي��وؤخ��ذ 
تامة,  ب�صهولة  ال�صباب  مثاًل( تخرتق  البنف�صجي  الق�صرية )كال�صعاع 
واأما الأ�صعة الأخرى فقوتها على اخرتاق ال�صباب اأ�صعف, وبناًء عليه 
ال�صباب  التي تخرتق  الأن��وار  اأح�صن  الأن��وار احلمراء هي  باأن  فالقول 

لي�س �صحيًحا.

ا�شتخدام قوة االأمواج

يف الطبيعة م�صادر كثرية للقوة ل ي�صتغلها الإن�صان, اإما لأنه مل 
يوفق على طريقة عملية ل�صتغاللها, اأو لأنه يعتمد على م�صادر الفحم 
والغاز وما اأ�صبه. وملا كانت مناجم الوقود املعروفة يف العامل قد بداأت 
بداأت  فقد  عام,   )500( من  اأكرث  �صتدوم  اأنها  العلماء  يظن  ول  ت�صح 
هذه  مقدمة  يف  والأم���واج  للقوة.  جديدة  م�صادر  نحو  تتجه  الأن��ظ��ار 

امل�صادر التي ي�صعى العلماء ل�صتغاللها.
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لتلوين االأزهار

باألوان خمتلفة  الأزه��ار  بع�س  لتلوين  الأملان طريقة  اأحد  اخرتع 
تلوين  ويتم  احل��داد,  على  رمًزا  الأ�صود؛  باللون  منها  البي�صاء  وتلوين 
هذه الأزهار بتغطي�س �صيقانها يف حملول املادة امللونة واإطالق املجرى 
م�صا�س  دون  م��ن  امل���راد  ال��ل��ون  الأزه���ار  فتكت�صب  عليها,  الكهربائي 
ربع  يف  امللونة  امل��ادة  "اأون�صة" من  اأوقية  ثمن  اإن  ويقال:  بن�صارتها, 
ا  جالون من املاء يكفي لتلوين باقات عدة من الأزهار. وقد جرب اأي�صً
فجاءت  امللونة  باملادة  الأزه��ار  فيها  تنمو  التي  الرتبة  اإ�صباع  بع�صهم 
ما  دائًما على  لي�س م�صموًنا  التجربة  ولكن ناح هذه  ملونة,  الأزهار 

يظهر؛ ولذلك تف�صل الطريقة الأوىل.

خبز من اأع�شاب البحر

كبرية  كمية  على  حتتوي  البحر  اأع�صاب  بع�س  اإن  العلماء:  يقول 
من جميع اأنواع الفيتامينات؛ ولذلك �صرعت بع�س ال�صركات الأمريكية 
اإن�صاء خمابز كبرية على ال�صواحل ل�صنع اخلبز من  يف كاليفورنيا يف 
واملعادن  الأيودين  من  كبرية  كمية   � الفيتامني  عن  ف�صاًل   � الأع�صاب 
البحرية  بالأع�صاب  احليوانات  تغذية  اأن  يخفى  ول  للج�صم.  النافعة 

�صائعة يف اأنحاء كثرية من اأوروبا واأمريكا.

ثاين اأك�شيد الكربون الزم للطيارين

العالية  اإىل طبقات اجلو  يرتفعون  الذين  الطيارين  اأن  يخفى  ل 
يحتاجون اإىل كمية كبرية من الأوك�صجني للتنف�س, اإل اأن الأبحاث التي 
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قام بها الأ�صتاذ ونرت�صتني الأملاين )من اأ�صاتذة جامعة اإ�صطنبول( تدل 
الكربون )حام�س  اأك�صيد  ثاين  اإىل  ا  اأي�صً الطيارين يحتاجون  اأن  على 
الكربونيك(. ول يخفى اأن الطيار اإذا بلغ ارتفاًعا عالًيا �صعر باأعرا�س 
ال�صغط  وزيادة  التنف�س  و�صرعة  النب�س  �صرعة  زيادة  اأهمها  خمتلفة, 
كمية  ونق�س  الن�صاط  وتناق�س  القوة  و�صعف  القلب  ومتدد  الدموي, 
ثاين اأك�صيد الكربون يف الدم – الأمر الذي ي�صبب �صيًقا يف التنف�س, 
وتدل التجارب الكثرية على اأن �صيق التنف�س هذا ي�صتمر مدة حتى بعد 
اإمداد امل�صاب بالكمية التي يحتاج اإليها من الأوك�صجني, وهذا يدل على 
اأن احلاجة اإىل ثاين اأك�صيد الكربون ل تقل عن احلاجة اإىل الأوك�صجني 

نف�صه.

امل�شك ال�شناعي

من  وال��غ��زال  ال��غ��زال,  دم  م��ن  ت��وؤخ��ذ  التي  العطور  م��ن  امل�صك 
لأن  يتناق�س؛  عدده  بداأ  وقد  اآ�صيا,  اأوا�صط  يف  توجد  التي  احليوانات 
نوعه اآخذ يف النقرا�س. لذلك اأخذ علماء الكيمياء يفكرون يف طريقة 
لال�صتعا�صة عنه مبادة اأخرى؛ لأن امل�صك يدخل يف �صناعة عطور كثرية, 
وقد وفقوا اإىل �صنعه من القطران ومن بع�س الزيوت النباتية, وهو ل 

يختلف عن امل�صك الطبيعي اأبًدا.

الكت�شاف التزوير

اكت�صف اأحد علماء الكيمياء النم�صاويني طريقة لكت�صاف تزوير 
الوثائق وامل�صتندات الر�صمية. وقد ثبتت فائدة هذا الكت�صاف للحكومة 
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حوادث  اكت�صاف  على  به  ي�صتعان  باأن  واأم��رت  به  فاأخذت  النم�صاوية, 
التزوير.

وتف�صيل ذلك اأن جميع اأنواع احلرب يف العامل حتتوي على مادة 
نوع  �صوى  لي�س  العتيادي  الطعام  )وملح  خمتلفة  وبكميات  الكلوريد 
من اأنواع مادة الكلوريد(. وهذه املادة تنت�صر يف الورق وتتخلل خالياه 
ومبعاجلة  روؤيتها.  ت�صتطيع  ل  املجردة  العني  لكن  بالتدريج,  ودقائقه 
الورق ظهوًرا جلًيا  الكلوريد على  اآثار  تظهر  كيميائية  بطريقة  الوثيقة 
ميكن ال�صتدلل منه على تاريخ كتابة الوثيقة. فاإذا كانت قد كتبت منذ 
اآثار الكلوريد جلية وا�صحة. واإذا كانت قد  �صاعة واحدة فقط ظهرت 
كتبت منذ يوم ظهرت الآثار وا�صحة, لكن بخطوط عري�صة واإذا كانت 
قد كتبت منذ اأربعة اأيام ظهرت الآثار غري جلية. واإذا كانت قد كتبت 
منذ �صهرين اأو منذ �صنة اأو منذ �صنتني بدت على الكتابة اأعرا�س اأخرى 

جلية.
ت  اإذا  لأنه  الوثائق؛  يف  التزوير  اإخفاء  ي�صتحيل  الطريقة  وبهذه 

ذلك التزوير بعد �صاعة واحدة من كتابة الوثيقة اأمكن اكت�صافه.

�شبابيك من �شكر

قد يده�صك هذا العنوان, لكنه حقيقة اأكيدة. فقد ذكرت اإحدى 
بالكيمياء  العاملني  من  اإنليزًيا  �صاًبا  اأن  الأمريكية  العلمية  املجالت 
وهذا  امل��ن��ازل,  نوافذ  يف  ل�صتعماله  الزجاج  من  جديًدا  نوًعا  ابتكر 
الزجاج ي�صنع من ال�صكر وهو رخي�س جًدا, وميتاز مبزايا عدة ل توجد 
ا و�صفاف اإىل  يف زجاج النوافذ العتيادي. من تلك املزايا اأنه متني جدًّ
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الزجاج  البنف�صجية )بخالف  وراء  الأ�صعة ما  وي�صمح مبرور  بعيد  حٍدّ 
العتيادي(, واإذا اأمكن تعميم هذا النوع من الزجاج �صاعد على رواج 
زراعة ق�صب ال�صكر؛ لأن حاجة العامل اإىل الزجاج والأدوات الزجاجية 

ا. عظيمة جدًّ

الطماطم والغازات ال�شامة

اأن  الكيمياء  بها جماعة من علماء  قام  التي  الأبحاث  يوؤخذ من 
�صجريات الطماطم هي خري منبه لوجود الغازات ال�صامة, فاإنه حاملا 
تنت�صر هذه الغازات اأو تبدو يف الأفق تذبل اأوراق الطماطم وتتدىل على 
�صورة جتذب الأنظار. وكذلك تتاأثر هذه الأوراق عندما يفلت قليل من 
يف  احلكومات  بع�س  تفكر  وعليه  العتيادية.  الأنابيب  من  الوقود  غاز 
الطماطم  يف  احلربية  الغازات  تاأثري  لختبار  التجارب  ببع�س  القيام 

على نطاق وا�صع لعل يف الإمكان النتفاع بها وقت احلرب. 

اأيامك حتدد حياتك

فكرة مهمة: اأيامك هي ن�صخة م�صورة من حياتك.. فبينما تعي�س 
وما  حياتك.  ت�صيغ  اأيامك,  تعي�س  وبينما  �صنينك.  وتخلق  �صاعاتك, 
تفعله اليوم هو ما يخلق م�صتقبلك. الكلمات التي تقولها, والأفكار التي 
كل  ت�صدر عنك,  التي  والأفعال  تاأكله,  الذي  والطعام  ترد يف ذهنك, 
�صت�صبح  الذي  الإن�صان  ت�صكل  م�صريك,  تقرر  التي  هي  الأ�صياء  هذه 
عليه, واحلياة التي �صتعي�صها. عن القرارات ال�صغرية � مبرور الوقت � 

على نتائج �صخمة.. كل الأيام مهمة, ل يوجد يوم واحد غري مهم.



فيافي الفقرات الثقافية1044

االأطباء البيطريون

ما البيطرة؟ البيطرة هي مهنة البيطار. 
وبيطار,  بيطر,  فهو  نعالها,  و�صمر  الدواب  عالج  بيطرة:  وبيطر 

وجمع بيطر: بياطرة, وجمع بيطار: بياطري. 
واحليوانات ل ت�صتطيع اأن ت�صرح مو�صع اأملها عندما متر�س, وهذا 
يجعل عالج احليوانات املر�صى �صعًبا بوجه خا�س, يف هذه احلالة تبداأ 
مهمة الطبيب البيطري. والأطباء البيطريون: هم الأطباء الذين در�صوا 
العناية باحليوانات وعالجها, فهم يعاجلون اخليول, والبقر, واجلمال, 
وعالج  ب�صحة  يعتنون  كذلك  املزرعة,  حيوانات  من  وغريها  واملاعز, 

كثري من احليوانات املنزلية كالكالب والهررة وغريها. 
وكذلك يهتم الأطباء البيطريون باإجراء الفحو�س ال�صحية بنظام 
دائم على حيوانات املزرعة, كما ي�صاعدون احليوانات عند الولدة يف 

ا.  املزارع اخلا�صة, ويف حديقة احليوان اأي�صً

�شر اخلطوط احلمراء يف معجون االأ�شنان

كيف تظهر اخلطوط امللونة على معجون الأ�صنان؟
الأ�صنان  لتنظيف  ت�صتعمل  كيميائية  تركيبة  الأ�صنان  معجون  اإن 

بالفر�صاة.
اأنبوب  داخ��ل  اأ���ص��اًل  م��وج��ودة  اخلطوط  ه��ذه  اأن  يتوقع  بع�صنا 
معجون الأ�صنان, لكن احلقيقة اأن هذه اخلطوط ل توجد داخل اأنبوب 
من  يخرج  اأن  قبل  الأبي�س  املعجون  على  ت��ر�صم  بل  الأ�صنان,  معجون 
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فتحة الأنبوب بقليل.
ب��راءة  على  وحت�صل  مارافينو,  الأمريكي  الأن��ب��وب  ه��ذا  اخ��رتع 
اخرتاع يف �صنة )1955م(, وا�صتخدمت �صركة "�صيجنال" هذا الأنبوب 

يف اأوروبا بداية من �صنة  )1965م(.
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غزوات وحروب ومعارك

نقاط  واملعارك، وهي  واحل��روب  الغزوات  بالعديد من  التاريخ  يحفل 
فا�شلة يف حياة الأمم والدول.

واملعارك  ال��غ��زوات  العديد من  للحديث عن  الفقرة  ه��ذه  كانت  ل��ذا.. 
واحلروب؛ حتى ن�شتفيد منها، ون�شتخل�ض الدرو�ض والعرب.
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معركة بور�شعيد

بور�صعيد  حمافظة  عا�صمة  وه��ي  م�صر,  يف  مدينة  بور�صعيد: 
�صماًل,  ال�صوي�س  قناة  مدخل  عند  املتو�صط  البحر  على  مهم  ومرفاأ 

اأ�ص�صها اخلديو �صعيد با�صا ودعيت با�صمه.
اجلي�س  بني  )1956م(  عام  م�صهورة  معركة  بور�صعيد  يف  جرت 
الربيطاين واجلي�س الفرن�صي اإثر تاأميم قناة ال�صوي�س, وتوقف الهجوم 
الذي  الرو�صي  الإن��ذار  واإثر  الكثرية,  اخل�صائر  اجلي�صان  تكبد  اأن  بعد 

اأطلقه )بولغانني(.

معركة بريل هاربور

بريل هاربور: مرفاأ يف جزيرة اأواهو )اأرخبيل هاواي(.
يف بريل هاربور هاجم اليابانيون الأ�صطول الأمريكي ودمروه �صنة 

)1941م(. 

معركة حطني

حطني قرية يف فل�صطني.
�صنة  ال�صليبيني  الأيوبي  الدين  �صالح  امل�صلم  البطل  هزم  فيها 
من  وح��رروه  الأق�صى,  امل�صجد  بعدها  امل�صلمون  وا�صتعاد  ه�(,   583(

ال�صليبيني.
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معركة الزالقة

الزلقة: مو�صع يف اإ�صبانيا بالقرب من غرناطة.
فيها هزم يو�صف بن تا�صقني �صلطان املرابطني األفون�س ال�صاد�س 

ملك ليون وق�صتالة يف )479ه�(.

معركة العلمني

غربي  املتو�صط  الأبي�س  البحر  �صاحل  على  مو�صع  العلمني: 
الإ�صكندرية يف م�صر.

يف العلمني هزم اجلرنال الربيطاين مونتجمري جي�س اجلرنال 
الأملاين رومل �صنة )1942م(.

معركة القاد�شية

القاد�صية: بلدة يف العراق.
بني  ه���(   15 �صعبان   13 )يف  �صنة  فا�صلة  معركة  قربها  دارت 
امل�صلمني والفر�س, انت�صر فيها جي�س امل�صلمني انت�صاًرا كبرًيا بقيادة 
�صعد بن اأبي وقا�س - ر�صي اهلل عنه - على جي�س الفر�س بقيادة ر�صتم.

معركة مي�شلون

مي�صلون: مو�صع يف غربي دم�صق )�صورية(.
بقيادة  الفرن�صي  بني اجلي�صني  �صهرية  مي�صلون معركة  جرت يف 
با�صت�صهاد  انتهت  العظمة,  يو�صف  بقيادة  وال�صوري  غ��ورو,  اجل��رنال 
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�صنة  �صورية  بالتخلي عن عر�س  الأمري في�صل  واإلزام  العظمة,  يو�صف 
)1920م(.

معركة نهاوند

نهاوند: مدينة يف اإيران جنوبي همدان.
عندها كانت معركة حا�صمة بني جي�س امل�صلمني بقيادة النعمان 

بن مقرن والفر�س.
�صقط فيها النعمان بن مقرن - ر�صي اهلل عنه - �صهيًدا, فخلفه 
حذيفة بن اليمان - ر�صي اهلل عنه - , وانتزع الن�صر للم�صلمني �صنة 

)21 ه�(.

معركة الوراثة

جرت بني فرن�صا واإ�صبانيا �صنة )1667 - 1668م(. ب�صبب مطالب 
لوي�س الرابع ع�صر القانونية املعقدة يف الأرا�صي املنخف�صة الإ�صبانية, 
ال�صلح  عقدوا  ولكن  كونتيه,  فران�صي  غزاها  كما  الفرن�صيون  فغزاها 
اإنلرتا  مع  الثالثية  املخالفة  الهولندية  املتحدة  ملقاطعات  كونت  حني 

وال�صويد �صد فرن�صا.

غزوة بني قينقاع

قينقاع: اإحدى قبائل اليهود الثالث يف املدينة.
وادي  اإىل  ونزحوا  �صالحهم,  فرموا  ملسو هيلع هللا ىلص,  اهلل  ر�صول  حا�صرهم 
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القرى ومنه اإىل اأذرعات.

غزوة بني الن�شري

بنو الن�صري: من قبائل يهود املدينة. نكثوا عهدهم مع ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص بعد اأن حالفوه, فحاولوا اغتياله, فحا�صرهم يف معقلهم, ثم نفاهم 

و�صادر اأمالكهم ووزعها على املهاجرين.

غزوة حنني

حنني: واد بني مكة والطائف يف اململكة العربية ال�صعودية.
فيه جمع مالك بن عوف الن�صري قبائل هوازن حلرب امل�صلمني 

بعد اأن فتح ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مكة.
عليهم,  وانت�صر  واملكيني  الفتح  بجي�س  اإليهم  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول  ف�صار 

وحاز امل�صلمون غنائم كثرية �صنة )8ه�(.

معركة ذات ال�شال�شل

اأول معركة كبرية خا�صها امل�صلمون يف عهد اخلليفة الرا�صدي اأبي 
بعد  وج��اءت  ال�صديق - ر�صي اهلل عنه -, وذلك عام )12ه���(,  بكر 

اخلال�س من حروب الردة التي �صاعد فيها الفر�س م�صيلمة الكذاب.
األف رجل, قادهم  امل�صلمني من قرابة )18(  تتاألف قوات  كانت 
م�صارف  عند   - عنه  اهلل  ر�صي   - الوليد  بن  خالد  امل�صلول  اهلل  �صيف 
بالد فار�س, فلما اأبى الفر�س الدخول يف الإ�صالم اأو دفع اجلزية, وقعت 
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معركة ذات ال�صال�صل التي �صميت بهذا ال�صم؛ لأن فيها ت ربط جند 
الفر�س بال�صال�صل حتى ل يفّروا من ميدان املعركة.

حرب الـ"30" عاًما

حرب الثالثني عاًما هي حرب اأوروبية عامة, دامت )30( عاًما 
م�صرحها  اأملانيا  وكانت  )1648م(.  ع��ام  حتى  )1618م(  �صنة  من 

الرئي�س.
ولقد تعددت الأ�صباب التي من اأجلها ن�صبت هذه احلروب, منها:

1- اأ�صباب متلك الأر�س.
2- منازعات ب�صاأن الوراثة.

3- الأ�صباب الدينية.
وتخللت طوال احلرب املخالفات املتغرية غري الثابتة, ومعاهدات 
ال�صلح الإقليمية, والن�صال كله يف الأ�صل بني عدد من الأمراء الأملان. 
اآزرتهم بع�س الدول الأجنبية مثل فرن�صا, وال�صويد, واإنلرتا, والدمنرك 
�صد احتاد الإمرباطورية الرومانية املقد�صة واآل هاي�صربغ الذين كانوا 
يحكمون وقتئذ اإ�صبانيا والإمرباطورية, والنم�صا, وبوهيميا, وهنغاريا, 

ومعظم اإيطاليا, والأرا�صي املنخف�صة )بلجيكا(.
امللك  الربوت�صتانت  بوهيميا  نبالء  خلع  حينما  احل��رب  ب��داأت 

فرديناند وانتخبوا فردرك مكانه.
الع�صبة  وجيو�س  )تلي(  بقيادة  الإم��رباط��وري��ة  ق��وات  وهزمت 
الكاثوليكية بقيادة مك�صيميليان الأول دوق بافاريا. وهزمت البوهيميني 
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يف  منت�صرة  خرجت  كما  )1620م(,  �صنة  الأبي�س  اجلبل  معركة  يف 
 -1622( �صنة  برونزوك  دوق  وكر�صتيان  �صنلفد  ما  على  البالتينات 
1623م(, لكن تدخل كري�صتيان الرابع ملك الدمنرك يف جانب الفريق 
اأمام )تلي(  الدمنركيني هزموا  لكن  فبداأ طور جديد,  الربوت�صتانتي, 
من  وان�صحبوا  )ليبك(  معاهدة  توقيع  اإىل  فا�صطروا  و)فالن�صتني(, 

احلرب )1629م(.
حاول  حينما  القتال  ملوا�صلة  �صبب جديد  عام )1629م(  وظهر 
فرديناند الثاين اأن ينفذ �صلح )اأوغ�صربرغ( املربم �صنة )1555م(, واأن 
ي�صادر الأرا�صي التي نزعت من الأمراء الأ�صاقفة بعد عام )1552م(, 
ف�صار جو�صتاف ملك ال�صويد ت�صانده فرن�صا اإىل اأملانيا, وتغلغل داخلها 
وهزم القوات الإمرباطورية يف بريتنفلد �صنة )1631م(, وعلى نهر اللخ 

�صنة )1632م(, ويف لتزن �صنة )1632م(.

حرب فيتنام

الهند ال�صينية. تكونت باحتاد تونكني  فيتنام: جمهورية تقع يف 
من  �صكانها  واأغلبية  �صايغون,  وعا�صمتها  ال�صينية,  وكو�صني  واأن��ام, 

الأناميني.
انتهاء  وعند  )1942م(,  عام  فيتنام  اليابانية  اجليو�س  احتلت 
احلرب العاملية الثانية قاوم حزب )فيت منه( والذي ي�صم الوطنيني 
وال�صيوعيني عودة احلكم الفرن�صي, واأقام جمهورية يراأ�صها هو�صي مّنه, 
والتي اتخذت هانوي عا�صمة لها. عام )1946م( اعرتفت فرن�صا باأنام 
كو�صني  اإدخ��ال  رف�صت  لكنها  احلرة,  فيتنام  دولة  اأنهما  على  وتونكني 
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ذات  كدولة  بها  الع��رتاف  رف�صت  كما  اجلديدة,  الدولة  يف  ال�صينية 
�صيادة, مما قاد اإىل حرب ع�صابات بداأت يف كانون الأول )دي�صمرب( 

�صنة )1946م(.
مناف�صة,  اأخرى  فيتنام  دولة  )1949م(  �صنة  الفرن�صيون  واأق��ام 
وعينوا )باو داي( واأبرموا معه �صنة )1950م( معاهدة منحت فيتنام 
الوليات  الفور  على  واعرتفت  الفرن�صي,  الحت��اد  داخ��ل  ال�صتقالل 
املتحدة, وبريطانيا بحكومته, لكن رو�صيا وحليفاتها رف�صت العرتاف 

بها, واعرتفت بحكومة هو�صي منه.
وا�صتمرت احلرب بني اجلنود الفرن�صية والقوات ال�صيوعية حتى 
عام )1954م(, حني تدهور موقف فرن�صا بعد هزميتها يف )ديان بيان 
فو( وا�صطرت اإىل قبول وقف القتال الذي اقرتحه موؤمتر جنيف �صنة 

)1954م(.
وهكذا ق�صمت فيتنام اإىل ق�صمني:

1- فيتنام ال�صمالية.

2- فيتنام اجلنوبية.
ومبقت�صى اتفاقية جنيف اقرتح اإجراء انتخابات �صنة )1956م( 
فيتنام  معار�صة  ب�صبب  النجاح  لها  يقدر  مل  لكن  فيتنام,  لتوحيد 

اجلنوبية.
فيتنام  يف  الأه���ايل  رغبة  عن  )1955م(  �صنة  ا�صتفتاء  واإب���ان 

اجلنوبية يف خلع )باو داي( وتعيني )نودنه دمي( رئي�ًصا للدولة.
م�صتقلة  جمهورية  فيتنام  )1955م(  �صنة  اأكتوبر  يف  دمي  فاأعلن 
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عاونته  الفرن�صي,  بالنفوذ  ا�صتبدل  ال��ذي  الأمريكي  النفوذ  يوؤيدها 
التهديد  يقاوم  لكي  وع�صكرًيا  اقت�صادًيا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

ال�صيوعي.

احلروب ال�شليبية

احلروب ال�صليبية: هي �صل�صلة حروب �صّنها امل�صيحيون الأوروبيون 
املقد�صة,  الأرا�صي  ل�صتعادة  ع�صر  والرابع  ع�صر  القرنني احلادي  بني 

وخا�صة القد�س من امل�صلمني.
وكان ال�صالجقة قد ظهروا على م�صرح الأحداث يف ال�صرق الأدنى 
يف اأوائل الثلث الثاين من القرن احلادي ع�صر, واأخذوا يتو�صعون على 

ح�صاب الدولتني الفاطمية والبيزنطية.
معركة  يف  البيزنطيني  ال�صالجقة  ه��زم  )1071م(  ع��ام  يف 
مالذكرد, واأ�صروا الإمرباطور رومانو�س ديوجيني�س, فوجه البيزنطيون 
نداءات عديدة للغرب, كان اآخرها الذي وجهه الإمرباطور األك�صيو�س 

الأول, يطلب فيه امل�صاعدة للوقوف يف وجه التو�صع الإ�صالمي.
وقد كان دافع احلروب ال�صليبية املبا�صر هو املوعظة التي األقاها 
البابا اأريان الثاين يف جممع كلرمونت �صنة )1095م(, وحث فيها العامل 
امل�صيحي على احلرب لتخلي�س القد�س من امل�صلمني, ووعد املحاربني 
باأن تكون رحلتهم اإىل ال�صرق مبثابة غفران كامل لذنوبهم, كما وعدهم 

بهدنة عامة حتمي بيوتهم خالل غيبتهم.
عليهم  وزع��ت  التي  ال�صلبان  من  ا�صمهم  ال�صليبيون  اأخ��ذ  وقد 

خالل الجتماع.
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وعلى الرغم من اأن احلافز الديني للحروب ال�صليبية كان قوًيا, 
املغامن  النبالء  ا�صتهدف  فقد  دنيوية,  اأخرى  حوافز  هناك  كانت  فقد 

وتاأ�صي�س الإمارات.
البيزنطيني  ح�صاب  على  تو�صعية  اأه����داف  للنورمان  وك��ان��ت 
وامل�صلمني على ال�صواء,وكانت املدن الإيطالية تهدف اإىل تو�صيع نطاق 
ا حب املغامرة والأ�صفار. جتارتها مع ال�صرق, واجتذب هوؤلء كلهم اأي�صً

احلملة ال�شليبية االأوىل 1095- 1099م

بداأت هذه احلملة بزحف جيو�س عدة غري منظمة من الفالحني 
واآخ��رون  النا�صك,  وبطر�س  املفل�س,  ولرت  يقودها  والأمل��ان  الفرن�صيني 
واأثاروا  اأتراين,  اأرا�صي  يف  اليهود  بذبح  اأعمالهم  وا�صتهلوا  غريهما. 

فيما بعد البلغار واملجريني فهاجموهم و�صتتوهم.
اأما الفرق التي كانت قد و�صلت الق�صطنطينية فقد نقلها األك�صيو�س 

الأول اإىل اآ�صيا ال�صغرى حيث هزمها الأتراك.
رميوند  بقيادة  منظم  �صليبي  �صنة )1097م( جي�س  هوؤلء  وتبع 
هوؤلء  واأق�صم  وتنكرد,  وبيمند,  بويون,  وجودفري  تولوز,  كونت  الرابع 
األك�صيو�س  لالإمرباطور  ال��ولء  ميني  وتنكر  رميوند,  با�صتثناء  جميًعا 

الأول, وتعهدوا مبوجبه بقبول �صيادته على فتوحاتهم.
كيليكيا  على  فا�صتولوا  ال�صغرى,  اآ�صيا  على  جيو�صهم  وزحفت 
اأنطاكية  واحتلوا  دوريليوم,  يف  ال�صالجقة  وهزموا  )1097م(,  �صنة 
�صنة )1098م(, وع�صقالن �صنة )1099م(, وا�صتولوا على القد�س �صنة 

)1099م(.
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بيون  دي  جودفري  واختري  الالتينية,  القد�س  مملكة  وتاأ�ص�صت 
الفر�صان  هيئتا  اأ�ص�صت  كما  املقد�س,  القرب  بحامي  ولقب  لها,  حاكًما 

الداوية وال�صبتارية.

احلملة ال�شليبية الثانية 1147- 1149م

اأن ا�صتوىل عماد  دعا اإىل هذه احلملة �صنت برنارد ليكرفو بعد 
الدين زنكي )1127-1146م( على الرها, وكان عماد الدين زنكي, قد 

اأ�ص�س الدولة الزنكية يف املو�صل )1127-1162م(.
على  الهجمات  من  �صل�صلة  وب��داأ  الإ���ص��الم,  عن  الدفاع  وتزعم 
الأدن��ى  ال�صرق  ع��ن  املماليك  زم��ن  يف  باإجالئهم  انتهت  ال�صليبني 

لإ�صالمي.
وقاد احلملة )كرناد الثالث الأملاين( و)لوي�س ال�صابع الفرن�صي(, 

اإل اأنهما ف�صال يف اإحراز اأي ن�صر يذكر على امل�صلمني.
وقد توىل حماربة ال�صليبيني خالل هذه احلملة نورالدين حممود, 

الذي كان قد خلف اأباه عماد الدين زنكي على اإمارة حلب.
وا�صتطاع نور الدين بف�صل ما اأوتي من مقدرة و�صجاعة اأن ي�صتويل 
ياأ�صر )جو�صلني  واأن  عليه,  ا�صتولوا  قد  ال�صليبيون  كان  ما  بع�س  على 
الثاين( �صنة )1151م( و)بوهمند الثالث( �صاحب اأنطاكية و)رميوند 

الثالث( �صاحب طرابل�س.
وتابع �صالح الدين الأيوبي الهجمات الإ�صالمية على ال�صليبيني 
بعد وفاة نور الدين, وكان هذا يف الأ�صل من رجال نورالدين, و�صحب 
عمه �صريكوه اإىل م�صر, حيث ا�صتطاع الق�صاء على اخلالفة الفاطمية 
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�صنة )1171م(. 
وبعد وفاة نورالدين �صم �صالح الدين ال�صام )1174م( ومتكن 
�صنة )1187م( من اأن يهزم ال�صليبيني يف معركة حطني, واأن ي�صتويل 

يف ال�صنة ذاتها على القد�س عا�صمة املمالك الالتينية.

حرب طروادة

بداأت ق�صة هذه احلرب ال�صهرية, التي امتزجت فيها الأ�صطورة 
بالواقع, عندما وقعت هيلني الفاتنة زوجة امللك العظيم منيال�س ملك 
اإ�صربطة القوية, يف حب "باري�س" نل بريام ملك طروادة التي كانت 
بني  احلب  �صهام  نفذت  وحينما  والنفوذ.  اجل��اه  يف  اإ�صربطة  تناف�س 
الثنني يف اأثناء زيارة باري�س لإ�صربطة مبعوًثا من والده تبلورت خطة 
خمتارة  معه  ذهبت  وقد  ط��روادة,  اإىل  وا�صطحابها  هيلني  اختطاف 

طائعة بعد اأن ربط احلب بني قلبيهما.
ومل يقف الزوج املطعون امللك منيال�س �صاكًنا اإزاء الإهانة البالغة 
اإىل  به  زح��ف  عظيًما  جي�ًصا  فح�صد  وب��الده,  وب�صعبه  به  حلقت  التي 
الهاربة,  اأو  املخطوفة  الزوجة  ورد  طروادة, عازًما على دك ح�صونها 
حدث  ما  عليهم  عز  الذين  اليونان  ملوك  ذل��ك  يف  معه  حتالف  وق��د 

ل�صديقهم.
و�ُصنَّت حرب طروادة, بناًء على الأ�صاطري, على مدينة طروادة يف 

اآ�صيا ال�صغرى من قبل الإغريق.
وزحف اجلي�س العرمرم بقيادة اأجامنون ملك "اأرجو�س" والقائد 
اإ�صربطة اجلريح يف كرامته.  العظيم و�صقيق منيال�س ملك  الع�صكري 
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وو�صل اجلي�س اإىل �صواحل طروادة وهاجم اأ�صوارها وح�صونها العتيدة. 
وا�صتبك يف معركة هائلة مع جي�س اإ�صربطة عظيم العدد والعدة حتت 
قيادة هيكتور بن بريام �صقيق اخلاطف "باري�س". ون�صبت بني الفريقني 
مذابح رهيبة ونزال �صر�س وا�صتمرت املعارك الطاحنة من دون توقف 

ملدة ع�صر �صنوات دون ح�صم ل�صالح اأي من اجلانبني.
وفجاأة تفتق ذهن "بولي�صو�س" اأحد قادة جي�س اإ�صربطة عن حيلة 
ذكية متكن بها جي�صه من اقتحام اأ�صوار طروادة واإحلاق الهزمية املريرة 
بجي�صها, فقد �صنع ح�صاًنا عمالًقا من اخل�صب اختباأت يف جوفه كتيبة 
اأ�صوار طروادة متظاهًرا بالهزمية  من املحاربني الأ�صداء, وتركه عند 
التي  الغنائم  الطرواديون جلمع  والفرار مع جي�صه. و�صرعان ما خرج 
خلفها وراءه جي�س اإ�صربطة. وتوقفوا طوياًل اأمام هذا احل�صان اخل�صبي 
ال�صخم, مت�صائلني عن اأوجه ال�صتفادة به. ثم قرروا اأخرًيا الحتفاظ به 
يف مملكتهم كدليل ورمز على اندحار وهزمية جي�س اإ�صربطة اأمامهم. 
بانت�صارهم  يحتفلون  واأخذوا  مدينتهم  اإىل  اأدخلوا احل�صان  وبالتايل 

وق�صوا ليلتهم �صعداء وناموا هانئني.
ويف جوف الليل خرج مقاتلو اإ�صربطة الأ�صداء املرتب�صون داخل 
ج�صم احل�صان, ليفاجئوا الطرواديني ويعملوا فيهم ذبًحا وتقتياًل. ثم 
لتكون  ناحية,  كل  من  الهجوم  اإ�صارة  واأعطوهم  املدينة  اأب��واب  فتحوا 
رم��ًزا  اأ�صبح  ال��ذي  طروادة"  "ح�صان  ب�صبب  واأهلها  ط��روادة  نهاية 

للخديعة واحليلة على مِرّ التاريخ.
وقد اعتقد قدماء اليونان ب�صحة الأحداث املروية عن احلرب, 
اأو  الثالث ع�صر  القرن  باأنه  تقدير وقت حدوثها  وقد ت  وقوعها,  وعن 
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ي�صككون  احل��ايل  الوقت  يف  العلماء  اأن  اإل  امليالد,  قبل  ع�صر  الثاين 
ب�صحة هذه الأ�صطورة, على الرغم من اأنه يف عام )1870م( اكت�صف 
املنقب وامل�صتك�صف الأملاين هرنيك �صيلمان اآثار مدينة يف املوقع الذي 
الآثار ب�صحة  ويتفق معه بع�س علماء  يعتقد بوجود طروادة فيه,  كان 

اكت�صافه, اإل اأنه مل يتم تاأكيد اأو نفي �صحة الأ�صطورة ووجود احلرب.

الدولة العثمانية تقتحم رومانيا

1 �صفر 1270ه� � 1853/11/2م
كانت اللعبة الدولية للدول الإرهابية الوح�صية امل�صماة بال�صتعمارية 
تقوم يف الأ�صا�س على فكرة تبادل امل�صالح يف ظل توازن القوى, فاإذا 
تتورع يف  ل  الدول  باقي  فاإن  املنظومة,  هذه  تخرق  اأن  دولة  اأرادت  ما 
حماربتها والوقوف اأمام طموحاتها, من اأجل ذلك قامت حروب عاملية 
ودولية عدة, من اأ�صهرها حرب القرم التي دارت بني رو�صيا وبني الدولة 

العثمانية وحلفائها من الأوروبيني, خا�صة اإنلرتا وفرن�صا. 
باإلغاء حق  بداأت  ومقدمات عدة,  اإرها�صات  لهذه احلرب  وكان 
الرو�س  الإ�صراف على كنائ�س بيت املقد�س, وانتهت بتهديد  رو�صيا يف 
للعثمانيني اإذا مل يعد العمل باتفاقية »خونكار اإ�صكله ب�صي« التي تعطي 
هدد  احل��رب  ن�صوب  وقبل  العثمانية,  الدولة  عن  الدفاع  حق  الرو�س 
ال�صفري الرو�صي اخلليفة العثماين »عبداحلميد الأول« باأنه �صوف يحتل 
اإقليم الأفالق والبغدان »رومانيا« اإذا مل ي�صتجب ملطالب الرو�س, ولكن 

اخلليفة رف�س الن�صياع للتهديدات الرو�صية.
وحاولت  والبغدان,  الأف��الق  واحتلت  تهديداتها  رو�صيا  نفذت 
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النم�صا امل�صاحلة بني الطرفني, ولكن الدول الأوروبية اأوعزت للخليفة 
بالرف�س مع وعد بامل�صاعدة؛ ذلك لأن لعبة الأمم كانت تقت�صي وقتها 

حتجيم الرو�س و�صربهم حتى ل يخرجوا عن قواعد اللعبة.
اأر�صلت الدولة العثمانية اإىل رو�صيا ب�صرورة اإخالء رومانيا خالل 
)15( يوًما لأنها تابعة للدولة العثمانية, واأمرت يف الوقت نف�صه قائد 
جيو�صها »عمر با�صا« بالتحرك ودخول رومانيا, وبالفعل ا�صتطاع »ُعمر 
با�صا« اأن يقتحم رومانيا يف )1( �صفر )1270ه�( واأجرب الرو�س على 

الن�صحاب.

مذبحة بحر البقر

2 �صفر 1390ه� � 8 اأبريل 1970م
بحر  قرية  مدر�صة  الإ�صرائيلية  الطائرات  ق�صفت  عندما  وذلك 
البقر البتدائية, بدعوى وجود مطارات �صرية للجي�س امل�صري يف هذه 
اأ�صفر عن وقوع الكثري من ال�صحايا من تالميذ املدر�صة  القرية, مما 
حربي  بني  وقعت  التي  ال�صتنزاف  حرب  اأثناء  يف  وذل��ك  البتدائية, 

)67( و)73(.

مذبحة املماليك

5 �صفر 1226ه� � 1 مار�س 1811م
عندما و�صل حممد علي ل�صدة احلكم يف م�صر, اأخذ يف التخل�س 
و�صاعدته  بجانبه  وقفت  التي  تلك  حتى  ل��ه,  املناف�صة  القوى  كل  من 
الأزهر,  وم�صايخ  العلماء  مثل  اخلطري,  املن�صب  هذا  اإىل  الو�صول  يف 
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واحلامية الألبانية الذي هو واحد من اأفرادها, لكن كان اأقوى خ�صوم 
فتح  قبل  م�صر  حكام  املماليك,  ه��م  تهديًدا  واأ���ص��ده��م  علي  حممد 

العثمانيني مل�صر, وولة الأقاليم بعد الفتح العثماين.
ف�صل  لكنه  عدة,  مرات  منهم  التخل�س  علي  حممد  حاول  ولقد 
لكرثتهم وتخوفهم منه واتباعهم لأ�صلوب الكر والفر, وكان حممد علي 
داهية �صديد الذكاء, ل يبايل باأية و�صيلة حتقق هدفه؛ لذلك جلاأ اإىل 
على  ولده  با�صا  اإبراهيم  خروج  منا�صبة  ا�صتغل  حيث  �صريرة؛  مكيدة 
ال�صلفية بنجد واحلجاز, واأعد  راأ�س حملة كبرية للق�صاء على الدعوة 
واأبطالهم  وفر�صانهم  وكرباءهم  املماليك  قادة  لها  دعا  كبرية  وليمة 
وذلك يف القلعة ال�صهرية يف القاهرة, وذلك يوم اجلمعة املوافق )5( 

�صفر )1226ه�( � )1( مار�س )1811م(.
وملا اكتمل دخولهم للقلعة انهال عليهم الر�صا�س من كل مكان, 
فقتلوا جميًعا ما عدا اأمني بك الذي قفز بفر�صه من على �صور القلعة 
فنجا وهرب, ثم انطلق اجلنود بعد ذلك اإىل بيوت املماليك واأحيائهم 
يقتلون من يجدونه, وهكذا ا�صتطاع حممد علي وباأخ�س واأقذر و�صيلة اأن 
يتخل�س من املماليك, وهكذا �صلط اهلل - عز وجل - الظاملني بع�صهم 

على بع�س مبا ك�صبت اأيديهم.

رو�شيا حتتل اأفغان�شتان

6 �صفر 1400ه� � 27 /1979/12م
بني  القوى  موازين  تغريت  الثانية,  العاملية  احل��رب  انتهاء  بعد 
الدول ال�صتعمارية القدمية والأخرى احلديثة, واأفلت �صم�س اأكرب قوتني 
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ا�صتعماريتني اإنلرتا وفرن�صا, وظهرت قوة الوليات املتحدة الأمريكية 
التي قادت املع�صكر الغربي يف مواجهة املع�صكر ال�صرقي بقيادة الحتاد 
مناطق  اقت�صام  على  املع�صكرين  بني  �صمني  اتفاق  وحدث  ال�صوفييتي, 

النفوذ, وكانت اأفغان�صتان واقعة يف مناطق النفوذ والطموح الرو�صي.
بداأ التدخل الرو�صي يف اأفغان�صتان عن طريق ن�صر الأفكار واملبادئ 
امل�صاعدات  كانت  فلقد  لالأفغان,  الكبري  الرو�صي  والدعم  ال�صيوعية 
الرو�صية حتتل املرتبة الأوىل بن�صبة )65%(, وهذه امل�صاعدات واملعونات 
هي اأوىل خطوات التدخل والحتالل, وذلك يف اأثناء حكم امللك حممد 

ظاهر �صاه.
على  بالنقالب  داود  حممد  ق��ام  ال�صيوعي  النفوذ  ام��ت��داد  مع 
لكنه  اجلمهورية,  واأع��ل��ن  امللكية  واأل��غ��ى  �صاه,  ظاهر  امللك  عمه  اب��ن 
رجالهم  على حتريك  فعملوا  الرو�س,  تعجب  متو�صطة مل  �صيا�صة  اتبع 
باأفغان�صتان فحدث انقالب ثاٍن على حممد داود, وا�صتلم ال�صلطة نور 
مع  اختلف  لكنه  بالبالد,  ال�صيوعي  النظام  تطبيق  اأعلن  الذي  تراقي, 
زمالئه ال�صيوعيني الأفغان من حزب »بر�صام« فانقلبوا عليه وقتلوه �صنة 

)1399ه�( وا�صتلم مكانه حفيظ اهلل اأمني.
كان  باأفغان�صتان,  الداخلية  وال�صطرابات  النقالبات  هذه  كل 
تهيئة  اأجل  من  بالداخل  عمالءهم  حترك  واأ�صابعهم  وراءه��ا  الرو�س 
حفيظ  توىل  وملا  لأفغان�صتان,  الرو�س  لحتالل  والعاملي  الدويل  املناخ 
اأن  واأراد  بالبالد,  الرو�صي  النفوذ  يحجم  اأن  اأراد  ال�صلطة  اأمني  اهلل 
يظهر مبظهر املحايد, وعمل على حت�صني عالقاته مع الدول الإ�صالمية 
الفو�صى  اإ�صاعة  الرو�س على  اإيران وباك�صتان, فعمل  املجاورة, خا�صة 
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وال�صطرابات بالبالد وكرثت الغتيالت.
طريق  عن  اأفغان�صتان  يف  ع�صكرية  ب�صورة  التدخل  الرو�س  قرر 
هو  العميل  هذا  وك��ان  الثالث,  ال�صيوعي  النقالب  يقود  جديد  عميل 
بابرك كارمل, الذي دخل كابول ب�صحبة )80( األف جندي رو�صي وهو 
على ظهر دبابة رو�صية تي )72(, وقد وقع هذا النقالب يف )6( �صفر 
لتبداأ  بالكلية  واحتلتها  اأفغان�صتان  رو�صيا  وبه دخلت  �صنة )1400ه���(, 

بعدها ف�صول اجلهاد الإ�صالمي باأر�س اأفغان�صتان.

انتهاء احلرب العاملية االأوىل

7 �صفر 1337ه� � 11 نوفمرب 1918م
العاملية  احلرب  اأنهت  التي  ال�صهرية  احللفاء  هدنة  بعقد  وذلك 
الأوىل بني دول الو�صط »اأملانيا وتركيا والنم�صا« ودول احللفاء »اإنلرتا 
وفرن�صا ورو�صيا«, ولقد ا�صتمرت هذه احلرب طيلة اأربع �صنوات, وكانت 
الدولة العثمانية هي اأكرب اخلا�صرين يف هذه احلرب, ب�صبب ال�صيا�صات 
هذه  يف  الدولة  ق��ادوا  الذين  والرتقي  الحت��اد  حزب  لرجال  الهوجاء 
احللفاء  دخل  فلقد  ق��رون,  يف  ك�صبته  ما  �صنوات  يف  واأفقدوها  الفرتة 
اإ�صطنبول واحتلت اإيطاليا جزًءا من جنوب الأنا�صول, واحتلت اليونان 
العرب  وانف�صل  تراقيا  اإىل  بالإ�صافة  الأنا�صول,  من  الغربي  الق�صم 
م الإنليز والفرن�صيون  بعد الثورة العربية على الدولة العثمانية, وق�صَّ
البالد العربية فيما بينهم يف معاهدة »�صايك�س � بيكو« واأعلن الإنليز 
احتاللهم لفل�صطني واحلماية على القد�س, وكانت هذه احلرب امل�صمار 

الأخري يف نع�س الدولة العثمانية التي �صقطت بعدها بخم�س �صنوات.
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معركة باب ال�شزري

ون�صر  ال�صليب  خلدمة  حياتهم  ن��ذروا  الذين  القادة  اأ�صهر  كان 
الدين الن�صراين يف ربوع اأوروبا, هو "�صارملان" اإمرباطوًرا على مملكة 

الفرجن باأ�صرها من اأق�صاها لأدناها بعد وفاة اأخيه "كارلومان".
جتمع  ال�صليبية,  واحلمية  الفورة  �صهدت  التي  الفرتة  هذه  ويف 
الأعداء كلهم حتت راية واحدة وقائد واحد هو حمط اأنظارهم وملء 
عيونهم وحاميهم املنتظر من �صطوة الفاحتني امل�صلمني, كان امل�صلمون 
بالأندل�س يعانون ال�صراعات الداخلية والفنت الع�صبية التي دبت بني 
عن�صري الفتح, مما دفع بع�س ولة القبائل اإىل اخليانة والتعامل مع 
وكان  الأندل�س.  توحيد  اأراد  الذي  الداخل  بعبدالرحمن  نكاية  �صارملان 
على راأ�س هوؤلء الولة اثنان هما: �صليمان بن يقظان الكلبي امللقب بابن 
الأعرابي, وكان والًيا على بر�صلونة, واحل�صني بن يحيى الأن�صاري وكان 
عبدالرحمن  حماربة  على  الثنان  حتالف  حيث  �صرق�صطة,  على  والًيا 

الداخل, واإف�صال فكرة توحيد الأندل�س.
على  ف��وًرا  وواف��ق  اخلونة,  "�صارملان" دع��وة  الفرنة  ملك  لبى 
قوية  احلجم  كبرية  ع�صكرية  حملة  اأع��د  ذلك  اأج��ل  ومن  م�صروعهم, 

الت�صلح.
يف هذه الفرتة كان احل�صني بن يحيى الأن�صاري وايل �صرق�صطة 
و�صريك �صليمان بن يقظان يف الثورة على عبدالرحمن الداخل ي�صعر 
باحلقد واحل�صد على زميله يف اخليانة والثورة ب�صبب موقف ال�صدارة 
والزعامة الذي ات�صح به عند مفاو�صة ال�صليبيني, وبداأ اخلالف يبداأ 
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من  يخرج  اأن  احل�صني  وقرر  الثائرين,  بني  اخل�صومة  ون�صبت  بينهما 
ن مدينته �صرق�صطة, وبالغ يف تقوية دفاعاتها, وكانت  هذا احللف وح�صّ
هذه املدينة كما هو خمطط �صلًفا نقطة التجمع واللتقاء بني الفرنة 

والثائرين اخلونة.
بن  �صليمان  ب��ق��ي��ادة  ال��ث��وار  وم��ع��ه  "�صارملان"  جيو�س  و�صلت 
واأهلها  التح�صني,  �صديدة  فوجدوها  �صرق�صطة  مدينة  اإىل  يقظان 
عنها,  للدفاع  وال�صتعداد  التحوط  غاية  يف  يحيى  بن  احل�صني  بقيادة 
ب�صدة,  احل�صار  عليها  و�صربا  املدينة  فتح  وحاول"�صارملان"و�صليمان 
لكن �صدة التح�صني وال�صتماتة يف الدفاع وقفا �صًدا منيًعا اأمام جيو�س 
الفرنة وباقي الثائرين, ويف الوقت نف�صه جاءت الأخبار ل�"�صارملان" 
من بالده اأن القبائل ال�صك�صونية - األد اأعداء "�صارملان"- قد انتهزوا 
�صعر  وهنا  الراين,  وراء  فيما  اأرا�صيه  باجتياح  وقاموا  غيابه  فر�صة 
اقتحام  بعدما ف�صل يف  الأندل�س  بقائه يف  فائدة من  "�صارملان" اأنه ل 
خلفه  من  واأع���داوؤه  امل�صلمني,  خونة  من  حلفاوؤه  واختلف  �صرق�صطة, 
لكنه  بالده,  اإىل  ب�صرعة  الرجوع  فقرر  بفرن�صا؛  اأرا�صيه  على  ا�صتولوا 
لتخاذله وخداعه  يقظان  بن  �صليمان  ب�صدة من حليفه اخلائن  غ�صب 

له, فقب�س عليه واأخذه معه اإىل بالده اأ�صرًيا.
اإىل بالده عن طريق  عائًدا  بعد ذلك  "�صارملان" بجيو�صه  اجته 
اإ�صبانيا  بني  الفا�صلة  الكربى,   - الربان�س   - الربنيه  جبال  مم��رات 
و�صياء  باأحرف من ذهب  ن�صطره  اأن  يجب  ما  وهناك حدث  وفرن�صا, 
يف كتب التاريخ؛ لتعرف الأجيال احلالية والالحقة ما كان عليه اآباوؤهم 
الأمري  اأر�صل  حيث  النظري,  منقطعة  و�صجاعة  اإمي��ان  وق��وة  عزم  من 
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عبدالرحمن الداخل فرقة من جي�س قرطبة للتعاون مع ولدي �صليمان 
بن يقظان املاأ�صور لدى "�صارملان" يف ا�صرتداد الأ�صري, على الرغم من 
احل�صني  مع  بالتعاون  �صليمان  ابنا  وعي�صون  مطروح  قام  فقد  خيانته, 

الأن�صاري وجنود قرطبة, والتخطيط على موؤخرة اجلي�س الفرني.
اأ�صفر  امل��ف��اج��اأة  ه��ول  وم��ن  وجي�صه,  "�صارملان"  على  فهجموا 
الهجوم عن نتيجة رائعة للم�صلمني ومروعة للكافرين؛ حيث مل ي�صتطع 
الفرجن اأن يدافعوا عن اأنف�صهم يف تلك ال�صعاب ال�صيقة, واأ�صفر الهجوم 
الأ�صالب  وانتزعت منها  الفرني  املفاجئ عن ف�صل موؤخرة اجلي�س 
والأمتعة ويف مقدمتها اخلزانة امللكية, وكذلك الأ�صرى ويف مقدمتهم 
كان  والتي  مم��زق,  �صر  نف�صها  املوؤخرة  ومزقت  يقظان,  بن  �صليمان 
اأ�صدقائه  واأقرب  "�صارملان",  اأتباع  اأخل�س  من  فرني  اأمري  يقودها 
يف  جنوده  مع  الأم��ري  هذا  قتل  وقد  "رولن",  اأو  "هردولند"  وا�صمه 
كبرية  م�صيبة  مقتله  وك��ان  اجلي�س,  موؤخرة  على  الفجائية  الهجمة 
الفرن�صي  الأدب  اأن  بالذكر  واجلدير  "�صارملان",  الفرجن, خا�صة  على 
خلد ذكر "رولن" هذا باأن�صودة مكونة من اأربعة األف بيت عرفت با�صم 
الأ�صاطري  عليها  وتغلب  الأنا�صيد,  اأ�صهر  من  وهي  رولن",  "اأن�صودة 
ويخلد  واأبطاله,  برجاله  العدو  يهتم  كيف  ا  اأي�صً وتو�صح  واخلرافات, 
م�صتقى  ال�صزري  باب  موقعة  ظلت  بل  بعدهم,  من  لالأجيال  ذكراهم 
املالحم  كتاب  وكذلك  الفرجن,  وال�صعراء  الكتاب  من  لكثري  خ�صًبا 

لقرون عديدة.
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احلروب ال�شينية اليابانية

- احلرب ال�صينية اليابانية الأوىل )1894- 1895م(:
كوريا؛  على  ال�صيطرة  يف  واليابان  ال�صني  تناف�س  ب�صبب  ن�صبت 
على  ال�صني  �صيادة  على  وافقت  قد  )1885م(  �صنة  اليابان  كانت  اإذ 
كوريا, لكنها يف عام )1896م( حملت ملك كوريا على اإلغاء التفاقية, 
حينما اندلعت فتنة ببالده وكلل الن�صر ال�صريع جنود اليابان يف هذه 
بني  واأبرمت  احل��رب,  هذه  يف  واليابان  ال�صني  بني  واأُبرمت  احل��رب, 
ال�صني واليابان معاهدة �صيمو نو �صيكي �صنة )1895م(, منحت كوريا 

مبقت�صاها جزيرة لياوتونغ من ال�صني واأعطيت لليابان.

- احلرب ال�صينية اليابانية الثانية )1931- 1945م(:
�صرق  على  ال�صيطرة  يف  اليابان  لرغبة  احل��رب  ه��ذه  اندلعت 
الرعايا  ممتلكات  حاميتها  اليابان  عززت  )1931م(  عام  ففي  اآ�صيا. 
م�صحوًنا  قطاًرا  معروف  غري  ل�صبب  �صينية  قوة  و�صربت  اليابانيني, 
على  اليابانيون  فا�صتحوذ  )مكدن(.  مدينة  بقرب  اليابانيني  باجلنود 

من�صوريا كلها.
اأنحاء  من  كثرًيا  انتزعت  قد  اليابان  كانت  )1935م(  عام  ويف 
ال�صني, وا�صتولت على بكني و�صنغهاي وتانكني عا�صمة ال�صني الوطنية 

وقتئٍذ.
مدنها  ال�صني جميع  انتزعت من  قد  كانت  �صنة )1940م(  ويف 
رغم  القتال  وا�صلوا  ال�صينيني  لكن  ال�صرقي,  ال�صاطئ  على  الكربى 
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الهزائم املتوالية التي حلت بهم.
الوليات  واأعلنت  بالقنابل,  هاربر  بريل  اليابان  �صربت  وحينما 
من  اليابانية جزًءا  ال�صينية  اأ�صبحت احلرب  عليها.  املتحدة احلرب 
املحور,  دولتي  على  احلرب  ال�صني  فاأعلنت  الثانية,  العاملية  احلرب 
اليابانية  القوات  وت�صتت  لل�صني  احللفاء  قدمها  التي  امل�صاعدة  ورغم 
حتى  حرًجا  احلربي  ال�صني  مركز  ازداد  فقد  متعددة,  ميادين  يف 
ني�صان )اإبريل( �صنة )1945م(. حني بداأت اجليو�س ال�صينية تهاجم 
اليابانيني الذين مل يلبثوا اأن �صلموا يف اآب )اأغ�صط�س( �صنة )1945م( 

لدول احللفاء بعد اإلقاء اأول قنبلة ذرية على هريو�صيما.

�شنوات واأحداث

)1792م( اأعلنت فرن�صا احلرب على النم�صا.
وهولندا  بريطانيا,  على  احل���رب  فرن�صا  اأع��ل��ن��ت  )1793م( 

واإ�صبانيا.
)1799م( ت�صلم نابليون بونابرت ال�صلطة.

)1803م( اأعلنت بريطانيا احلرب على فرن�صا.
)1805م( هزم نابليون بونابرت الرو�س والنم�صاويني.

)1806م( هزم نابليون الربو�صيني.
)1807م( هزم نابليون الربو�صيني يف فريد لند.

)1808م( احتلت فرن�صا اإ�صبانيا والربتغال.
)1812م( انتهى هجوم نابليون على رو�صيا بكارثة عمت اجلي�س 
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الفرن�صي.
)1813م( هزم نابليون بونابرت يف ليبرنيغ, هزمه النم�صاويون, 

والربو�صيون, والرو�س.
)1814م( نفي نابليون بونابرت اإىل جزيرة اإلبا بعيًدا عن �صاحل 

اإيطاليا.
)1815م( هروب نابليون من منفاه وح�صوره اإىل باري�س.

نكراء يف  نابليون هزمية  ال�صنة هزم  اأواخ��ر هذه  )1815م( يف 
معركة واترلو.

معركة ذي قار

ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة وبينها وبني وا�صط.
اأمر  توهني  يف  واأبلغها  ال��ع��رب,  اأي��ام  اأعظم  من  ق��ار  ذي  وي��وم 

الأعاجم, وهو يوم لبني �صيبان.
كان اأبرويز ملك الفر�س اأغزاهم جي�ًصا, فظفرت بنو �صيبان, وهو 

اأول يوم انت�صرت فيه العرب من العجم.
قال بكري بن الأ�صم )اأحد بني قي�س بن ثعلبة(:

ال��وغ��ى وق���د حم�س  ق���ار  ي���وم ذي  ه��م 
خ���ل���ط���وا ل���ه���اًم���ا ج���ح���ف���اًل ب��ل��ه��ام

���ص��رب��وا ب��ن��ي الأح�������رار ي����وم ل��ق��وه��م
ب���امل�������ص���ريف ع���ل���ى ���ص��م��ي��م ال���ه���ام

واإن ك�صرى اأنو�صروان ملا غ�صب على النعمان بن املنذر ب�صبب عدي 
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يدخلوه جبلهم,  اأن  فاأبوا  بني طيئ,  النعمان  اأتى  ابنه,  وزيد  زيد,  بن 
ابنه �صعد بن حارثة بن لأم, فاأتاهم للقهر, فلما  النعمان  وكانت عند 
اأبوا دخوله مر يف العرب ببني عب�س, فعر�صت عليه بنو رواحة الن�صرة.

فقال لهم: ل اأيدي لكم بك�صرى.
و�صكر ذلك لهم, ثم و�صع و�صائع له عند اأحياء العرب, وا�صتودع 
ودائع. فو�صع اأهله و�صالحه عند هانئ بن قبي�صة بن هانئ بن م�صعود 
عب�س,  بني  مثل  العرب  �صيبان, وجتمعت  بن  ذهل  بن  ربيعة  بني  اأحد 

و�صيبان, وغريهم, واأرادوا اخلروج على ك�صرى.
النعمان  وخرج  النعمان,  امللك  على  بالأمان  ك�صرى  ر�صول  فاأتى 
معه حتى اأتى املدائن, فاأمر به ك�صرى فحب�س ب�صاباط, فقيل: اإنه مات 
قيل  ثم  مات  حتى  فدا�صته  الفيلة  اأرجل  بني  طرحه  وقيل:  بالطاعون, 
لك�صرى: اإن ماله وبيته قد و�صعه عند هانئ بن قبي�صة ابن هانئ بن 

م�صعود ال�صيباين.
بها  فابعث  عندك,  النعمان  عبدي  اأموال  اإن  ك�صرى:  اإليه  فبعث 

اإيل.
فبعث اإليه: اأن لي�س عندي مال.

فعاود. فقال: اأمانة عندي, ول�صت م�صلمها اإليك اأبًدا.
األف فار�س  اإليه الهامرز, وهو مرز بانه الكبري يف  فبعث ك�صرى 
من العجم. وقيل: كانت العرب جمتمعة عند هانئ بن قبي�صة, واأ�صاروا 

عليه اأن يفرق دروع النعمان على قومه وعلى العرب. فقال: هي اأمانة.
واإن ظفرت  اأخذوها هي وغريها,  العجم  بك  اإن ظفر  له:  فقيل 

فاأنت بهم رددتها على عادتها.
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بنو  وعبى  درع,  اآلف  �صبعة  وكانت  قومه وغريهم,  على  ففرقها 
ونادى  احل��رب,  ووقعت  ق��ار,  ذي  اأر���س  ونزلوا  الفر�س,  تعبية  �صيبان 
حملة  عليهم  فاحملوا  بالن�صاب,  يغرقونكم  القوم  "اإن  العرب:  منادي 

رجل واحد".
واأخذ  فقتله  الي�صكري  حرثة  بن  يزيد  له  فربز  الهامرز,  وب��رز 
ديباجه وقرطيه واأ�صورته, وكان ال�صتظهار يف ذلك اليوم الأول للفر�س.
ثم كان ثاين يوم وقع بينهم لقتال, فجزعت الفر�س من العط�س, 
ف�صارت اإىل اجلبايات, فتبعتهم بكر وباقي العربان اإىل اجلبايات يوًما, 
احلرب,  ا�صتدت  وبها  قار,  ذي  بطحاء  اإىل  فحالوا  الأعاجم,  فعط�س 

وانهزمت الفر�س.
 وكانت وقعة ذي قار امل�صهورة يف التاريخ اإنها يوم ولدة ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, 

وك�صرت الفر�س ك�صرة هائلة, وقتل اأكرثهم.
العجم, وهي من مفاخر  العرب من  فيه  انت�صف  يوم  اأول  وكان 

بكر بن وائل.

ثورة "14" متوز 1958م

ثورة ع�صكرية لقت تاأييًدا من ال�صعب, وقعت بالعراق, وق�صت على 
اإعالن اجلمهورية ولقي امللك في�صل الثاين  اإىل  النظام امللكي, واأدت 
م�صرعهم,  ال�صعيد  نوري  ال��وزراء  ورئي�س  عبداهلل  الأمري  عهده  وويل 
جديدة  ووزارة  الربيعي,  نيب  الفريق  برئا�صة  �صيادة  جمل�س  وتاألف 
العقيد  فيها  ا�صرتك  قا�صم,  الكرمي  عبداهلل  الركن  الزعيم  برئا�صة 

الركن عبدال�صالم حممد عارف.
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الها�صمي  الحت��اد  من  العراق  ان�صحب  الثورة  ن��اح  اإث��ر  وعلى 
)العراق والأردن(.

غزوة ال�شويق

نذر اأبو �صفيان بعد غزوة بدر اأن ل مي�س راأ�صه ماء من جنابة حتى 
ناحية  بالعري�س يف  واأغ��ار  راكب,  ملسو هيلع هللا ىلص فخرج يف )200(  يغزو حممًدا 

املدينة فقطعوا اأ�صواًرا من النجيل, واأحرقوها وقتلوا رجلني وفروا.
وطرحوا  اأفلتوا  ولكنهم  فطاردهم,  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  اخلرب  واأت��ى 
اإىل  امل�صلمون يف مطاردتهم  وبلغ  ليتخففوا  والأزواد  ال�صويق  كثرًيا من 

قرقرة الكدر.

احلرب االأمريكية االإ�شبانية

 هي حرب خا�صتها الوليا ت املتحدة الأمريكية اإىل جانب ثوار 
كوبا �صد اإ�صبانيا؛ لتحرير كوبا من ال�صيطرة الإ�صبانية.

بداأت الثورة يف كوبا �صنة )1895م(, فكبدت موؤ�ص�صات ال�صتثمار 
كوبا  اأهمية  املتحدة  الوليات  تبينت  كذلك  فادحة,  خ�صائر  الأمريكية 
من  الو�صطى  اأمريكا  يف  القناة  حفر  مل�صروع  بالن�صبة  ال�صرتاتيجية 

املحيطني.
واأثار ال�صعور العدائي يف الوليات املتحدة الأمريكية خطب الوزير 
الإ�صباين املفو�س بوا�صنطن الذي نال فيه من الرئي�س )مكنلي(, كما 

اأثار اإغراق املدرعة الأمريكية )مني(.
 )24( يف  اإ�صبانيا  على  احلرب  املتحدة  الوليات  اأعلنت  عندها 
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ني�صان )اإبريل( �صنة )1898م(.
ويف اأول �صهر اأيار )مايو( هزم الأ�صطول البحري بقيادة جورج 

ديوي الأ�صطول البحري الإ�صباين يف مانيال بجزر الفيليبني.
�صنتياغو  يف  الإ�صباين  الأ�صطول  حتطم  )يوليو(  متوز   )3( ويف 

بكوبا ومتكنت الوليات املتحدة من احل�صول على ت�صليم �صنتياغو.
يف  باري�س  ومعاهدة  الهدنة,  وقعت  )اأغ�صط�س(  اآب   )12( ويف 

)10( كانون الأول )دي�صمرب( �صنة )1898م(.
وكان من �صروط هذه املعاهدة حترير كوبا حتت و�صاية الوليات 

املتحدة.
وعن  وغ��رام,  بورتوريكو  عن  املتحدة  للوليات  اإ�صبانيا  وتنازلت 

الفيليبني يف مقابل )20( مليون دولر.
ال��ولي��ات  وارتبطت  الإ�صبانية,  الإم��رباط��وري��ة  انحلت  وب��ذل��ك 
اأكرث  اأ�صبحت  كما  ب�صورة جديدة,  الالتينية  اأمريكا  املتحدة مب�صاكل 

ارتباًطا مبجرى حوادث ال�صرق الأق�صى.

احلرب االأهلية االإنـجليزية

بتهمة  الأول  ت�صارلز  اإن��ل��رتا  ملك  حوكم  )1649م(  ع��ام  يف 
اخليانة العظمى واأعدم, وباإعدامه اندلعت احلرب الأهلية الإنليزية, 

وكان ال�صراع يف الربملان حول وجود امللك اأو عدم وجوده.
اإنلرتا  وكانت  الأهلية,  احل��رب  اندلعت  )1642م(  عام  ففي 

منق�صمة اإىل ق�صمني:
ت�صارلز  امللك  اأيدوا  الذين  الفر�صان  ا  اأي�صً امللكيون: ويدعون   -1
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الأول.
2- اأ�صحاب الروؤو�س امل�صتديرة: الذين اأيدوا الربملان.

امل�صتديرة  الروؤو�س  واأ�صحاب  قائًدا �صعيًفا,  ت�صارلز  امللك  وكان 
كان يوؤيدهم الأ�صطول بقيادة اجلرنال اللورد فريفاك�س والورد اأوليفر 

كرومويل.
ت�صارلز  هزم  قد  كرومويل  اللورد  كان  )1649م(  عام  وبحلول 
كان  العديدة  الإ�صالحات  من  الرغم  وعلى  اإنلرتا جمهورية,  واأعلن 

حكم كرومويل من دون �صعبية.
ويف عام )1660م( طلب اجلي�س من ابن امللك ت�صارلز اأن يعتلي 

العر�س.
وهكذا اأعيدت امللكية من جديد.

احلرب الباردة

الدولية  ال�صيا�صة  يف  ا�صتعماله  �صاع  ا�صطالح  الباردة:  احلرب 
املعا�صرة يف الفرتة التالية للحرب العاملية الثانية؛ لو�صف حالة التوتر 
الدويل الناجمة من اخلالفات بني الوليات املتحدة الأمريكية والحتاد 
ال�صوفييتي يف الأمم املتحدة, حول عدد من امل�صاكل الدولية, كم�صكلة 

توحيد اأملانيا, وم�صكلة كوريا.
وقد ترتب عليها انق�صام العامل اإىل مع�صكرين: 

1- مع�صكر الدول الغربية.
2- مع�صكر الدول ال�صرقية.
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وحماولة كل منهما اإدخال اأكرب عدد ممكن من الدول يف اأحالفه 
الع�صكرية اأو يف نطاق �صيا�صته.

ال�صوفييتي  الحت��اد  انهيار  بعد  برمتها  الفكرة  هذه  انتهت  وقد 
اأواخر القرن املا�صي وتفكك جمهورياته وا�صتقاللها.

حرب البوير

حرب البوير اأو حرب جنوب اإفريقيا: جرت اأحداث هذه احلروب 
منذ عام )1899م(, حتى عام )1902م(.

وولية  )الرتن�صفال(  اإفريقيا  جنوب  جمهورية  بني  ن�صبت  وقد 
اأوراجن احلرة من جانب, وبريطانيا من جانب اآخر.

الربيطانيني غري  اأمًدا طوياًل من زحف  لبوير  فلقد �صاق �صدر 
املتوقف يف داخلية جنوب اإفريقيا, كما زاد العداء �صراًما عقب ك�صف 
مناجم الذهب الغنية بالرتن�صفال �صنة )1866م(, وح�صور عدد كبري 
من املغامرين الربيطانيني, فاأبت حكومة لبوير منحهم حقوق املواطنة 
وفر�صت عليهم �صرائب فادحة, على الرغم من احتجاجات احلكومة 

الربيطانية.
وزاد املوقف حرًجا بحدوث غارة جيم�صن �صنة )1895م( والتي 
لال�صتيالء  بريطانية  موؤامرة  باأنها  كروجر  البزيري  الزعيم  ف�صرها 
على الرتن�صفال, والتي اأدت اإىل اإبرام حمالفة ع�صكرية بني الرتن�صفال 

وجمهورية اأوراجن احلرة )1896م( للدفاع عن ا�صتقاللها.
احلاكم  ملرت  الفرد  ال�صري  مطلب  الربيطانية  احلكومة  واأجابت 
لإظهار  اإليها  ق��وات  فاأنفذت  وقتئٍذ,  اإفريقيا  جنوب  مل�صتعمرة  العام 
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فطلبت  التجارية,  رعاياها  تعده حقوق  كانت  عما  الدفاع  على  عزمها 
رف�س  وحينما  القوات,  هذه  �صحب  احلرة  واأوراجن  الرتن�صفال  حكومة 

طلبهما اأعلنتا احلرب يف ت�صرين الأول )اأكتوبر( �صنة )1899م(.
مافيكنغ,  وانتزعت  باهرة,  انت�صارات  البوير  ق��وات  واأح��رزت 

وحا�صرت كمربيل وليد ي�صمث.
اإم��دادات  باإنزال  )1900م(  �صنة  مكا�صبها  تيار  انح�صر  ولكن 

بريطانية كبرية العدد, ح�صنة التجهيز.
وكت�صرن  روبرت�س  اللوردين  بقيادة  الربيطانيون  اجلند  واحتل 
جميع املدن الكربى, و�صمت بريطانيا ر�صمًيا دولتي البوير, كان يعتقد 
اأن احلرب �صوف ت�صع اأوزارها بعد قليل, ولكن �صرع البوير يف �صن حرب 
ع�صابات با�صلة حتت قيادة بوثا و�صمط�س, فرد كت�صرن على هذا ال�صرب 
من القتال باعتقال الن�صاء والأطفال البوير يف مع�صكرات, حيث فتكت 
الأمرا�س بعدد كبري منهم, وح�صار م�صاحات كبرية, وتفتي�س البيوت 

بحًثا عن املحاربني البوير.
وا�صطر البوير اأخرًيا اإىل اإلقاء ال�صالح, واأبرمت معاهدة فرينغنغ 

يف )13( اأيار/ مايو )1902م(.

حرب اال�شتقالل االأمريكية

حرب ال�صتقالل الأمريكية )1775-1783م(: هو الن�صال الذي 
انتهى بح�صول الوليات الثالث ع�صرة املطلة على املحيط الأطلنطي يف 
اأمريكا ال�صمالية على ا�صتقاللها من بريطانيا العظمى, وقيام الوليات 

املتحدة.
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ففي منت�صف القرن الثامن ع�صر ات�صعت اخلالفات بني بريطانيا 
طريقة  حيث  من  والبنيان  البحر  بني  املمتدة  ال�صغرية  وامل�صتعمرات 

احلياة والتفكري وامل�صالح.

حروب االأفيون

 -1839( �صنة  وبريطانيا  ال�صني  ب��ني  احل���روب  ه��ذه  ن�صبت 
القيود  ال�صني  تلغي  اأن  اإىل  يتوقون  الربيطانيون  كان  فقد  1842م(؛ 
للحرب  و�صبًبا  حجة  فاتخذوا  اخلارجية,  جتارتها  على  فر�صتها  التي 

التي انت�صروا فيها ب�صهولة.
تدمري جميع خمزون  وت  الأفيون,  ا�صترياد  ال�صني  على  وحظر 
مع  تربم  اأن  على  ال�صني  واأكرهت  الربيطانيون.  ميلكه  الذي  الأفيون 
مبقت�صاها  فتحت  والتي  )1842م(,  �صنة  تانكني  معاهدة  بريطانيا 
التجارة  وجه  يف  وتنغبو  وتوت�صاو,  واأم��وي,  و�صنغهاي,  كانتزن,  موانئ 

الربيطانية, وتنازلت عن هونغ كونغ لربيطانيا.

حرب البا�شفيك

وقعت بني �صيلي والدولتني احلليفتني بريو, وبوليفيا �صنة )1879- 
1884م(, وبداأ النزاع حينما األغى رئي�س بوليفيا �صنة )1879م( العقد 
الذي كان يعطي �صركة �صيلية حق ا�صتغالل بع�س مناجم النرتات باإقليم 

اأتاكما ببوليفيا.
فاندلع فوًرا لهيب احلرب, ودخلتها بريو للتزامها بتحالف دفاعي 

مع بوليفيا, وانت�صرت �صيلي, ووقعت معاهدتان منف�صلتان:  
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عام  وهدنة  وبريو  �صيلي  بني  �صنة )1883م(  اأنكون  معاهدة   -1
)1884م(.

وبوليفيا,  �صيلي  بني  )1904م(  �صنة  نهائية  �صلح  معاهدة   -2
بريو  لها  واعرتفت  اأتاكانا,  مقاطعة  على  بوليفيا  من  �صل�س  وح�صلت 

بال�صيطرة على مقاطعتي تاكنا واأريكا.

احلرب البلوبونيزية

قبل   )431( �صنة   )74( دام��ت  حرب  هي  البلوبونيزية  احل��رب 
اأثينا  بني  ال�صراع  ه��ذا  ك��ان  امل��ي��الد.  قبل   )404( ع��ام  حتى  امليالد 

واإ�صربطة يف بالد الإغريق القدمية.

حرب القرم

اأو القرمي: هي �صبة جزيرة يف الحتاد ال�صوفييتي تف�صل  القرم 
البحر الأ�صود عن بحر اآزوف.

واإن��ل��رتا  وفرن�صا  تركيا  وب��ني  رو�صيا  ب��ني  احل��رب  فيها  ج��رت 
والبياموتة )1954-1856م(, وهي جزء من جمهورية اأوكرنيا.

احلروب االإيطالية

اأدت املناف�صة بني الوليات الإيطالية التي ظهرت يف ع�صر النه�صة 
اإىل دعوة بع�س دول اأوروبة الناه�صة, خا�صة فرن�صا واإ�صبانيا للتدخل يف 
ف�س املنازعات القائمة بينها, مما اأدى اإىل فقدان الإيطاليني حرياتهم 

وا�صتقاللهم مدة قرون ثالثة.
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بداأت احلروب الإيطالية عام )1494م( وانتهت عام )1529م(.

حروب البلقان

الأوروبية  الأرا�صي  لمتالك  ق�صريتان  حربان  البلقان,  حروب 
عام  حتى  )1912م(  ع��ام  منذ  العثمانية,  ل��الإم��رباط��وري��ة  التابعة 

)1913م(.

احلروب البونية

اأجل  من  وقرطاجة  روما  بني  حروب  ثالثة  هي  البونية  احلروب 
�صيادة البحر املتو�صط.

بداأت احلرب البونية الأوىل عام )264-241( قبل امليالد, كما 
بداأت احلرب البونية الثانية عام )218- 201( قبل امليالد وهي اأ�صهر 
اأن  اإىل  هناك  وناحه  اإيطاليا  هانيبال  بغزو  متتاز  الثالث,  احلروب 
باءت جهوده بالف�صل نتيجة لق�صور الإمدادات. وبداأت احلرب البونية 
الثالثة عام )149- 146( قبل امليالد. حو�صرت فيها قرطاجنة, لكنها 

مل ت�صت�صلم, فتحها ا�صكيبيو اأفريكانو�س الأ�صغر ودمره عن اآخرها.

احلروب الرو�شية الرتكية

عام  وانتهت  )1696م(  �صنة  الرتكية  الرو�صية  احل��روب  ب��داأت 
)1878م(, اأعلنتها رو�صيا �صد تركيا املتداعية يف �صبيل تو�صعها العظيم, 
وحتقيق الهدف الأول لبطر�س الأكرب, وهو الو�صول اإىل �صواحل البحر 

ال�صود.
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حروب ال�شيخ

ال�صيخ نهر �صوتلج حًدا جنوبًيا لبالدهم, مبقت�صى معاهدة  قبل 
بريطانيا عام )1809م(, لكن زعيمهم جندان خ�صي نوايا الربيطانيني 
و�صن  )1825م(,  �صنة  بجي�صه  النهر  فعرب  اأر�صهم,  غزو  يف  ال�صيئة 
عليهم هجوًما قوًيا, لكنه هزم �صنة )1846م( واأرغم على قبول احلماية 
�صنة  ال�صيخ  وثار  النفو�س حقًدا,  فغلت  ك�صمري,  �صلخ  وعلى  على بالده 
الربيطانيون  و�صم  )1849م(,  �صنة  الثورة  اأخمدت  لكن  )1848م(, 

جميع اأر�صهم اإىل ممتلكاتهم الهندية.

حروب العبيد

بها  قام  ث��ورات  ثالث  الروماين  التاريخ  ي�صجل  العبيد:  ح��روب 
العبيد يف تواريخ عدة:

1- )134 - 132( قبل امليالد.
2- )104 - 101( قبل امليالد

3- )73 - 71( قبل امليالد.
وقعت الثورتان الأوليان يف �صقلية, اأما الثالثة فكانت الثورة التي 
�صديدة  بقوة  الأم��ر  اآخر  واأخمدها  اإيطاليا,  يف  �صبارتاكو�س  تزعمها 

كرا�صو�س ويوميني.

احلروب الغالية

قي�صر  يوليو�س  بها  ق��ام  التي  احلمالت  هي  الغالية:  احل��روب 
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بو�صفه حاكم وليتي بالد الغال والربيا )58 - 51 قبل امليالد(.
كانت اأولها ملنع القبائل الهلنتية من عبور الراين لال�صتقرار يف 

اجلنوب الغربي ببالد الغال.

احلروب الفار�شية

بداأت احلروب الفار�صية عام )499 - 448 قبل امليالد(.
بداأ  الفار�صية,  الإمرباطورية  �صد  الإغريقية  املدن  �صراع  وهو 
ال�صراع بثورة املدن الأيونية الإغريقية على �صاطئ اآ�صيا ال�صغرى �صد 

حكم دار الأول, و�صاعدت اأثينا واأرتريا الثوار.

احلروب الفرن�شية الهندية

وهي  )1689-1763م(  عام  الهندية  الفرن�صية  احل��روب  ب��داأت 
تطلق على حروب اأمريكا ال�صمالية ال�صتعمارية بني اإنلرتا وفرن�صا يف 
نهاية القرن ال�صابع ع�صر وخالل القرن الثامن ع�صر, وتت�صل بحروب 
قارة  ال�صرقي من  ال�صيطرة على اجلزء  الأوروبية, هدفها  املحافظات 

اأمريكا ال�صمالية.

معركة نهر الدم

– ر�صي  الوليد  بن  خالد  بقيادة  امل�صلمني  انت�صار  ل�صدى  كان 
اهلل عنه - يف معركة "الوجلة" على الفر�س ومن عاونهم من ن�صارى 
العرب يف العراق, اأثر بالغ يف نفو�س ن�صارى العراق يف الوجلة, خا�صة 
اأنه كان بني قتلى الوجلة ابنا زعيمني كبريين منهما, وهذان الزعيمان 
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هما "جابر بن بجري" و"عبد الأ�صود", وعندما قرروا النتقام ملا جرى 
منه  وطلبوا  بك�صرى,  وا�صتغاثوا  كبرية,  باأعداد  جتمعوا  بالوجلة  لهم 
الإمدادات؛ فانتع�صت اآمال ك�صرى, وفرح بكتاب الن�صارى من "األي�س" 
بعد  املنطقة  يف  يزال  ل  وكان  جاذويه" �  "بهمن  الكبري  لقائده  وكتب 
هزمية الوجلة وغلطته الع�صكرية التي اأبعدته وجي�صه عن ميدان القتال 
جي�س  مع  لل�صدام  "األي�س"  يف  للن�صارى  ين�صم  ب��اأن  ك�صرى  فاأمره   �
يعود  الطريق  ويف  "األي�س",  اإىل  جاذويه"  "بهمن  ويتوجه  امل�صلمني. 
بهمن للمدائن لأمر مهم, ويرتك قيادة اجليو�س للقائد "جابان" الذي 

كان عاماًل حمنًكا, لكن �صخ�صيته �صعيفة.
األي�س من جيو�س  منطقة  اإىل  اأقرب  الفار�صية  الإم��دادات  كانت 
التحالف املجو�صي ال�صليبي, و�صادف  اأمام جنود  امل�صلمني, وا�صطف 
و�صول خالد وجي�صه اأن اجليو�س الفار�صية وال�صليبية قد اأعدوا طعام 
باأن  "جابان"  العام  القائد  اأمرهم  وعندها  للطعام,  وجل�صوا  الغذاء 
والكرب  الغرور  ولكن  امل�صلمني,  مع  لل�صدام  وي�صتعدوا  الطعام  يرتكوا 
داخلهم؛ لأن تعدادهم كان يفوق ال�)150( األًفا! وخالفوا اأمر قائدهم 
يف  ال�صم  ي�صعوا  ب��اأن  اأمرهم  عندما  اأخ��رى  م��رة  خالفوه  ثم  الأع��ل��ى, 
الطعام, فاإذا ما انت�صر امل�صلمون واأكلوا من هذا الطعام ماتوا! ولكنهم 

اغرتوا وتكربوا وظنوا اأنهم ل ُيغلبون.
عندما راأى خالد وجنوده هذا الغرور والكرب من جنود التحالف 
ينتقل  الذي �صار  القتال  وبداأ  بالهجوم مبا�صرة عليهم,  اأوامره  اأ�صدر 
امل�صلمني,  على  ال�صليبي  واحل�صد  لقوة احلقد  منه  اأ�صد  اإىل  من حال 
وكذلك �صرب الفر�س؛ طمًعا يف و�صول القائد بهمن جاذويه بالإمدادات 
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من املدائن, ولقي امل�صلمون مقاومة عنيفة منهم, وعندها نذر خالد هلل 
اأحًدا  اأ�صتبقي منهم  األ  اأكتافهم  اإن منحتنا  اإن لك عليَّ  "اللهم  فقال: 
امل�صلمني يف  قوة  بدمائهم!" وازدادت  نهرهم  اأجري  عليه حتى  قدرنا 
القتال, خا�صة م�صلمي بكر بن وائل؛ حيث كانوا اأ�صد النا�س على ن�صارى 
باإم�صاك  خالد  فاأمر  امل�صلمون,  انت�صر  حتى  الأمر  يطل  ومل  قبيلتهم, 
الأ�صرى, واأخذهم عند نهر األي�س, و�صد عنه املاء, ومكث ملدة يوم وليلة 
النهر بدمائهم كما نذر هلل, وعندما مل  اأعناقهم حتى يجري  ي�صرب 
"لو اأنك قتلت اأهل  يجر النهر بدمائهم قال القعقاع بن عمرو خلالد: 
الأر�س جميًعا مل جتر دماوؤهم! فاأر�صل املاء على الدماء فيجري النهر 
وقتل  الدم",  ب�"نهر  يومها  النهر  ف�صمي  ذلك,  خالد  بدمائهم" ففعل 

يومها اأكرث من )70( األًفا من جنود التحالف ال�صليبي املجو�صي. 
– ر�صي اهلل عنه - , فيقول كلمته  اأبوبكر  اخلرب ي�صل للخليفة 
اأ�صدكم - يعني خالًدا - على الأ�صد  "يا مع�صر قري�س! عدا  ال�صهرية: 
فري�صته-,  على  اأي   - خراذيله  على  فغلبه   - والفر�س  ك�صرى  يعني   -

اأعجزت الن�صاء اأن ين�صئن مثل خالد!".



فيافي الفقرات الثقافية1086
www.alukah.net



1087 فيافي الفقرات الثقافية

لـمـاذا؟ وكيــف؟

تعتمد على  التي  الثقافية  الفقرات  "ملاذا؟ وكيف؟" من  تعترب فقرة 
�شّب الفوائد واملعلومات يف قالب ممتع و�شيق يبداأ ب� ملاذا؟ وكيف؟

علينا  �شهية،  ثقافية  ووجبة  ممتعة،  علمية  نكهة  هي  الفقرة  فهذه 
العناية والهتمام بها.
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ملاذا يبدو القمر كاأنه يتبعنا ونحن ن�شري؟

بطبيعة احلال, فاإن اهتمام القمر بتنقلنا رد فعل �صيكولوجي من 
جانبنا فقط, ففي اأثناء حركتنا ب�صرعة على الطريق فاإنه من الطبيعي 
القمر  ولي�س  امل�صاد.  الجتاه  املحيطة يف  املناظر  اأن مت�صي  نتوقع  اأن 
اإل جزًءا من هذه املناظر املحيطة, ونحن نتوقع بطريقة ل�صعورية اأن 
يت�صرف بالطريقة نف�صها مثل الأ�صجار واملنازل وغريها من الأج�صام 

الثابتة املرئية.
بامل�صافة  قورنت  ما  اإذا  ا  والأر�س كبرية جدًّ القمر  بني  وامل�صافة 
التي تقطعها �صيارتنا يف ب�صع دقائق, وهذا يعني اأن الزاوية التي نرى 
اإدراكها, بينما تتحرك �صيارتنا على  بها القمر ل تتغري ب�صورة ميكن 
يحتفظ  القمر  فاإن  م�صتقيًما,  ال�صيارة  م�صار  كان  واإذا  الطريق.  طول 
اأ�صا�ًصا بالزاوية نف�صها بالن�صبة لل�صخ�س املالحظ.. اأما زاوية كل �صيء 
كان  وملا  اخللف,  اإىل  الأج�صام  تندفع  بينما  ب�صرعة,  تتغري  فاإنها  اآخر 
ا اإذا ما قورن باجتاه الأج�صام القريبة فاإننا  اجتاه القمر يتغري ببطء جدًّ

نت�صور اأن القمر يتحرك معنا با�صتمرار.
ويحدث ال�صيء نف�صه اإذا كان الطريق يف و�صع تكون فيه الأج�صام 
القريبة والبعيدة وا�صحة من ال�صيارة, واإذا اختفت الأج�صام املتو�صطة 
اأث���ًرا, ففي ه��ذه الظروف تظهر  اأك��رب  ف��اإن اخل��داع يكون  ال��روؤي��ة  من 
الأج�صام البعيدة كاأنها تتحرك مع ال�صيارة, ولو اأنها ل تتحرك بال�صرعة 
نف�صها كما لو كانت حتاول اللحاق بها. ويحدث كل هذا نتيجة؛ لأن اجتاه 

اجل�صم البعيد يتغري ببطء, يف حني يتغري اجل�صم القريب ب�صرعة.
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ملاذا للثلج لون اأبي�س؟

عندما ي�صقط ال�صوء على مادة ما فاإن ق�صًما منه ميت�س من قبل 
املادة, والق�صم الآخر ينعك�س عنها, وما عدا ذلك فيمكن اأن ينفذ ق�صم 
من ال�صوء عرب املادة, وكقاعدة, فاإن امت�صا�س ال�صوء من قبل خمتلف 
املواد يتعلق بطول املوجة لدرجة كبرية؛ ولهذا نرى الأ�صياء من حولنا 

ملونة.
املجال  يف  ال�صوء  معظم  ميت�س  املدرو�س  اجل�صم  اأن  لنفرت�س 
�صقوط  اأن  الوا�صح  فمن  احلمراء,  الأ�صعة  �صوى  يعك�س  ول  املوجي, 
اأ�صعة ال�صم�س على هذا اجل�صم �صيظهره باللون الأحمر, اأما اإذا امت�س 
اأ�صود اللون, وعلى العك�س فاإذا عك�س اجل�صم  الأ�صعة كافة, فاإنه يبدو 
كل الأ�صعة ال�صاقطة عليه فاإنه يظهر بلون اأبي�س, وهذه هي حالة الثلج 
ال�صاقطة  ال�صم�صية  الأ�صعة  اأكرث من )90%( من  يعك�س  الذي  الطازج 

عليه.
كامًتا  ن�صيًجا  ي�صكل  ل  اجلليد  لكن  جليد,  اإل  ه��و  م��ا  فالثلج 
متجان�ًصا, بل يحوي م�صامات هوائية, وعندما ت�صقط الأ�صعة ال�صم�صية 
على ال�صطح الثلجي فاإنها تنفذ ب�صهولة ن�صبية عرب اجلليديات الثلجية 
القريبة من ال�صطح.. اأما الأ�صعة التي تنفذ اإىل العمق, فاإنها ل تعطي 
انعكا�صات كاملة عن ال�صطوح الكثرية التي تف�صل بني اجلليد والهواء 
هذه  تتال�صى  عندما  لكن  الثلج,  يف  الداخلية  امل�صامات  مي��الأ  ال��ذي 
امل�صامات فاإنه يقل انعكا�س ال�صوء ب�صكل ملمو�س؛ لأن ق�صًما كبرًيا من 
,فاإذا  الثلجي وميت�س هناك  الغطاء  اإىل عمق  ينفذ  ال�صم�صية  الأ�صعة 
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اأخذنا قطعة جليد و�صحقناها, فاإننا نح�صل على م�صحوق اأبي�س اللون, 
اإذا  اأنها ذات لون معتم, لكن  واإذا نظرنا اإىل نقطة ماء متجلدة ند 
اأمعّنا النظر حيث توجد فقاعات هوائية فيها ند اأنها ذات لون اأبي�س.

ملاذا خاف العقاب اخلطاف؟

يقول املوؤلف/ حممد املخزني:
اأما حكاية.. �صاهدتها بعيني واأنا اأ�صتك�صف اإحدى براري اإفريقيا. 
كنا يف برج خ�صبي و�صط الغابة, خم�ص�س ملراقبة الطيور واحليوانات 
الطليقة, ومعنا مناظري مقربة جتعلنا ن�صاهد الطيور دون اأن نزعجها, 
وقال املر�صد اخلبري الذي يقود جمموعتنا: "انظروا هناك, على اأحد 
اأفرع �صجرة الباوباب العارية.. يوجد عقاب من نوع النيفرون, ول بد 

اأنه ملح �صيًئا ياأكله, رمبا يجعلكم ت�صاهدون �صيًئا مده�ًصا جًدا".
راأينا العقاب على فرع �صجرة الباوبات التي ت�صبه زجاجة بجذع 
منتفخ �صخم, وقمة رفيعة واأغ�صان قليلة �صبه عارية من الأوراق. وكان 
الُعقاب اأقرب اإىل هيئة وحجم ال�صقر. وبعد اأن مكث قلياًل على ال�صجرة 
طار واأخذ يحوم حولها العقاب, وراأينا جمموعة من بي�س النعام, كل 
منها يف حجم كرة القدم, فكيف �صيخطف العقاب واحدة ويطري بها, 
�صقر  حجم  على  يزيد  ل  هو  بل  املعتادة,  العقبان  ب�صخامة  لي�س  وهو 

عادي؟
عليه,  ثقيلة  فهي  يحملها,  "لن  وق��ال:  فابت�صم,  املر�صد  �صاألنا 

انتظروا وراقبوا".
وبالفعل وجدنا العقاب يطري بعيًدا, ثم يحط على الأر�س ويلتقطها 
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بني خمالبه حجًرا ويطري به. اأخذ يحلق فوق بي�صات النعام ويبدو اأنه 
اأ�صقط عليها احلجر فطارت قطعة من ق�صرتها.  اختار بي�صة بعينها, 
اأن العقاب �صيحط قرب البي�صة وميد منقاره داخلها  واأفهمنا املر�صد 
وتراجع  ارتبك,  حتى  البي�صة  من  اق��رتب  اإن  ما  لكنه  بها..  ما  لياأكل 

مذعوًرا. وقال املر�صد: "ت�صرف غريب".
واأخذ العقاب يطري مبتعًدا, ثم هبط باجتاه البي�صة, لكنه ما اإن 

اقرتب منها ثانية حتى اأ�صابه الرتباك, وطار مبتعًدا يف ذعر.
ابتعاده  وتكرر  البي�صة,  من  لالقرتاب  العقاب  حماولت  تكررت 
منا  طلب  عندئذ  املحاولة,  يكرر  ومل  بعيًدا  بعيًدا  طار  اأن  اإىل  عنها, 
املر�صد اأن نهبط من برج املراقبة لنعاين املوقف على الطبيعة ونبحث 
عن �صبب ذعر العقاب. اجتهنا نحو بي�صة النعامة وملنا عليها فوجدنا 
الالمعتني,  امل�صتديرتني  بعينيه  اإلينا  وينظر  منها  يطل  �صغرًيا  فرًخا 
ا, فاأربكتاه, وجعلتاه يبتعد. اللتني يبدو اأنهما نظرتا يف عني العقاب اأي�صً

ملاذا ناأكل حلم احليوانات؟

ا اأكل  الب�صر, قبل كل �صيء, من اأكلة اللحوم, لكنهم يحبون اأي�صً
ا�صطادوا  اأن  وبعد  زراعتها.  كيفية  تعلموا  التي  واخل�صراوات  الفاكهة 
ا كيف يربون  احليوانات املتوح�صة طوال فرتة غري ق�صرية, تعلموا اأي�صً

احليوانات لياأكلوا حلومها.
اآزوت  اأغ��ذي��ة حم��ت��وي��ة ع��ل��ى  اإىل  ال��ب�����ص��ري يف ح��اج��ة  اجل�����ص��م 
)نيرتوجني(؛ لتعوي�س تلف اخلاليا اأو تاأمني منوها, كما هو يف حاجة 
ملقاومة  و�صحم,  دهن  من  كالد�صم  من�صطة,  فّعالة  اأغذية  اإىل  ا  اأي�صً
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الربد. وتوجد هذه الأغذية يف النباتات, كما توجد يف حلوم احليوانات 
اأن  غري  فقط.  النباتات  بتناول  بالكتفاء  احلياة  وبالإمكان  ودهنها. 
الهيوليات احليوانية, وهي اأج�صام تدخل يف تركيب حجريات الأن�صجة 
النباتية.  الهيوليات  من  كماًل  اأكرث  هي  النباتية,  واخلاليا  احليوانية 

والغذاء املتوازن ي�صمل اخل�صراوات, والفواكه, واللحم, وال�صمك.

ملاذا ي�شقط الدجاج عندما ينام؟

الدجاج, ك�صائر الطيور, ي�صعر باحلاجة لكي يجثم يف مكان مرتفع 
طلًبا للنوم. اإن له غريزة التوازن؛ وهو لذلك, يتخذ و�صعية بحيث يتوزع 

فيها ثقل ج�صمه بالت�صاوي من ناحية املجثم.
ل  والدجاجة  ال�صجر.  اأغ�صان  على  جاثمة  عادة  الطيور  تعي�س 
ا لدى  املتطور جدًّ بالتوازن,  ال�صعور  اأن هذا  يبدو  لكن  الطريان,  تتقن 
الطيور والع�صافري, هو من خ�صائ�س هذا النوع من احليوانات. واأما 
بالعالقات  النوم  نطاق  توطدت خارج  الف�صاء فقد  التوازن يف  مبادئ 
املوجودة بني الع�صالت, والدماغ, والأذن, واأ�صبحت حركات انعكا�صية, 

م�صببة بذلك اآلية �صد خطر ال�صقوط من املجثم.

ملاذا ال يوجد الكنغر اإال يف اأ�شرتاليا؟

الكنغر  ب��ا���ص��م  امل��ع��روف  اأن احل��ي��وان اجل��راب��ي  اأح���د  ي���در  مل 
)الكانارو( موجود منذ نحو )200( �صنة وح�صب؛ ذلك باأن امل�صتك�صفني 

وامل�صتوطنني الأ�صرتاليني اإمنا �صاهدوه اإذ ذاك للمرة الأوىل.
للكنغر جراب, بالطبع, ويف اأ�صرتاليا كثري من احليوانات الثديية 
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الأط��راف, واجلزر املجاورة  البالد املرتامية  ذات جراب. وتبقى هذه 
لها هي موطن اأكرث احليوانات اجلرابية املعروفة.

ظهرت الثدييات الأوىل منذ اأكرث من )100( مليون �صنة خلت, 
م�صيًما.  الآخر  والبع�س  جرابًيا  كان  بع�صها  الدنا�صري,  ع�صر  خالل 
واحليوان الثديي امل�صيمي يزود بالطعام �صغاره الذين مل يولدوا بعد, 
وهو يف داخل ج�صم الأم. ويف احليوانات اجلرابية, هذه هي الغاية من 

ا وينمون يف جراب الأم. اجلراب, فال�صغار يولدون �صغاًرا جدًّ
اأعداد  فت�صاعفت  الدنا�صري.  نفقت  الأر���س  مناخ  تبدل  عندما 
على  ال�صيدة  احليوانات  وغ��دت  ع��دة.  وج��وه  من  وت��ط��ورت  الثدييات 
الأر�س. غري اأن احليوانات امل�صيمية كانت اأكرث ناًحا من احليوانات 
اجلرابية. كانت اأدمغتها اأف�صل, ف�صاًل عن اأنه كان من الأف�صل لل�صغار 

اأن ينموا داخل ج�صم الأم بدًل من اجلراب.
مل  فهي  العامل,  اأرج��اء  معظم  من  اجلرابية  الثدييات  واختفت 
ت�صتطيع مناف�صة �صائر الثدييات على اأماكن العي�س, لكن ذلك مل يحدث 

يف اأ�صرتاليا.
مت�صلة  الأوق��ات  من  وقت  يف  كانت  اأ�صرتاليا  اأن  العلماء  يعتقد 
بجنوب �صرق اآ�صيا, ولعل ذلك كان بوا�صطة �صل�صلة من اجلزر وبوا�صطة 

برزخ.
يكن  مل  زمن  يف  ا�صرتاليا  اأنحاء  يف  اجلرابية  الثدييات  وهكذا 
اأية مناف�صة,  تلق  اأية حيوانات ثديية م�صيمية متطورة, ومل  هناك بعد 

الأمر الذي جعلها حتيا وتتطور يف اأ�صكال عدة.
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)واحليوان امل�صيمي اأو ذو امل�صيمة, هو احليوان الذي له م�صيمة - 
اأي غ�صاء اجلنني الذي يخرج معه عند الولدة(.

كيف ي�شتمتع القراء بقراءة ق�شتك؟

وي�صتمتعون  النا�س  يقبل عليها  تكتب ق�صة م�صوقة  اأن  اأردت  اإذا 
بقراءتها عليك اتباع التايل:

)1( اخرت مو�صوًعا جمًيال وذا مغزى وا�صح.
)2( اكتبه بب�صاطة وبطريقة متاأنية, ل تكن متعجاًل يف ال�صرد.

تتجنب  اأن  وحاول  الرواية,  به  تكتب  الذي  بالأ�صلوب  اهتم   )3(
الإ�صهاب يف ال�صرد الذي ل ي�صيف للمعنى جديًدا.

عني  جتهد  ل  لكي  قلياًل  متباعدة  الأ�صطر  تكون  اأن  حاول   )4(
املتلقي فين�صرف عن اإكمال الرواية.

)5( �صيكون جمياًل لو اأ�صفت �صوًرا اأو رموًزا.
)6( لي�س �صرًطا اأن تكون الق�صة طويلة من )30( اأو )50( �صطًرا 
لت�صبح ق�صة متكاملة فقد تكون ق�صة ق�صرية من )5( اأو )6( اأ�صطر 

وم�صاغة بطريقة جذابة لها معنى جميل متكامل.
)7( ل تهتم باملعنى على ح�صاب الأ�صلوب, بحيث يتحول الأ�صلوب 
اإىل اأ�صلوب اإخباري بدًل من ق�ص�صي جميل.. طبًعا لك احلرية باختيار 
والتعابري  باملرتادفات  مليئة  العربية  فاللغة  يالءمك,  ال��ذي  التعبري 

اجلميلة.
)8( ل حتقر ول ت�صت�صغر موهبتك, فلكل منا موهبة واإن اأحببت 
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قراءة الق�ص�س فباإمكانك كتابتها يف حال �صقلتها بالقراءة والجتهاد.
)9( اقراأ لأي كاتب كبري اأنت حتبه.

اأن  الرائع  من  بل  حقيقية,  ق�صة  تكون  اأن  �صرورًيا  لي�س   )10(
ي�صوغ خيالك رواية جميلة ككل الكتاب والأدباء.

ل االإحباط اإىل قوة دافعة؟ كيف حتِوّ
اأن يحفظ احلديث, وحاول وحاول  حني كان �صاًبا �صغرًيا حاول 
وحاول, لكّنه ف�صل اأن يكون كغريه من الفتيان الذين حفظوا الكثري من 
الأحاديث عن الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص, لقد كاد الياأ�س اأن يتمكن من قلبه, وكاد الف�صل 

اأن يالحقه طوال حياته.
قّرر يوًما اأن مي�صي بني ب�صاتني القرية, فاأخذ مي�صي طوياًل والياأ�س 
قد اأحاط بقلبه وعقله, فاقرتب من بئر يف و�صط ب�صتان, فجل�س قربها 
وراح يفكر, ويف اأثناء جلو�صه قرب البئر لحظ اأن احلبل املعلق يف دلو 
البئر قد اأّثر بال�صخر الذي يحيط براأ�س البئر, وقد فّتت ال�صخر من 

كرثة الحتكاك �صعوًدا ونزوًل, اإذن هو التكرار والزمن..
فقّرر هذا ال�صاب اأن يحاول مّرة ثانية يف حفظ احلديث, وعاهد 
يحاول  فم�صى  م��ّرة,   )500( ك��ّرره  لو  حتى  احلديث  يحفظ  اأن  نف�صه 
وترحم حاله..  تكراره  اأُّمه متُل من  كانت  بعهده حتى  ملتزًما  ويحاول 
القراآن,  اأن يحفظ  ا�صتطاع  واملثابرة,  الإ�صرار  الزمن وقوة  ومع مرور 
�س وعمره دون الع�صرين, فاأّلف الت�صانيف واملوؤّلفات  ويفتي النا�س, وُيدرِّ
الكثرية, وا�صتحق لقب �صيخ الإ�صالم واإمام احلرمني.. اإّنها ق�صة الفقيه 

املو�صوعي "اأحمد بن حجر الهيتمي".
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التي بداأت مبزحة, ثّم حتّولت  الغريبة  وتاأّمل معي تلك احلادثة 
ذرًعا  للفن  املحب  اأرم�صرتوجن"  "كيث  �صاق  فقد  وحقيقة,  واق��ع  اإىل 
املحلية  الفنية  اللوحات  عر�س  �صالت  يف  املعرو�صة  التافهة  بالأ�صياء 
اخل�صب  من  قدمية  قطعة  على  الدهان  بع�س  قذف  ولذلك  لندن؛  يف 

امل�صغوط وخرج مبا ميكن اأن ي�صميه اخلرباء حتفه فّنية.
ع�صرات  عليه  وحفر  قدمًيا,  خ�صبًيا  لوًحا  "اأرم�صرتجن"  واأخ��ذ 
الأخادية, ثّم قام بدهنه باللون الأبي�س, ثّم تقدم به مل�صابقة يف الفّن 

احلديث.
بالده�صة  عاًما   )64( العمر  من  البالغ  الرجل  هذا  اأ�صيب  وقد 
عندما علم اأن هذه املزحة التي دخل بها امل�صابقة والتي اأ�صماها "فجر 
للبيع  وعر�صت  اآخ��ر,  فّني  عمل   )600( بني  من  اختريت  الألفية" قد 
مببلغ )225( األف دولر, واأعلنت جلنة حتكيم مكونة من خم�صة ق�صاة 
يف مدينة لندن اأن هذه اللوحة تعترب )قطعة حفر فنية جتريدية(, اأما 
على  العمل  بهذا  قمت  لقد  ُي�صدق,  ل  �صيء  "اإّنه  فيقول:  اأرم�صرتوجن 

�صبيل الدعابة".
ي�صاعدانك  تتحّملهما  اللذين  واملعاناة  الإحباط  ب��اأّن  تعلم  لذا, 
الذي  العامل  فهذا  منهما,  اتعظت  متى  الأم��ام  اإىل  م  التقدُّ على  دائًما 

نعي�س فيه ما هو يف احلقيقة اإل فر�صة لك لتطّور �صخ�صيتك.

ملاذا تتعب ع�شالتنا؟

الع�صالت هي "حمركات" اجل�صم, ولكل عظمة ميكن اأن تتحرك, 
هناك ع�صالت لتحريكها. والع�صالت مثبتة باإحكام يف العظام.

حترك الع�صالت العظمة بطريقة ال�صحب, والع�صلة ُت�صحب اأنها 
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تتمتع بالقدرة على النقبا�س, اأي لكي جتعل نف�صها اأ�صغر واأ�صمن.
وعندما تتقل�س اأو تنقب�س تراها ت�صحب. وتفرز الع�صلة عندما 
ي�صبه  وهذا  اللبنيك.  حام�س  اأو  اللبني,  احلم�س  ت�صحب  اأو  تنقب�س 
به  حت�س  الذي  للتعب  الرئي�س  ال�صبب  وهو   � التعب  اإىل  بالن�صبة  ال�صم 
الع�صالت. مثاًل, عندما ينتزع احلم�س اللبني من ع�صلة متعبة, ي�صبح 
مبقدور هذه الع�صلة اأن تعود اإىل العمل من جديد؛ لذا, يف اأثناء النهار, 
"ن�صمم" اأنف�صنا باحلم�س اللبني با�صتخدامنا ع�صالتنا ونح�س بالتعب.
ت�صمى  وهي  بالتعب,  نح�س  ثالثة يف اجل�صم جتعلنا  مواد  هناك 
تك�صينات التعب, وينتجها اجل�صم, عندما نقوم بالن�صاط الع�صلي. ينقل 
الدم هذه التك�صينات عرب اجل�صم, عندما تقوم بالن�صاط الع�صلي. ينقل 
الدم هذه التك�صينات عرب اجل�صم, بحيث اإن اجل�صم كله يح�س بالتعب, 

ا الدماغ, والع�صالت وحدها, فح�صب. وخ�صو�صً
هناك اختيار �صيق اأُجري لإظهار اأن احلم�س اللبني والتك�صينات 
لها عالقة بالتعب, فقد جعل كلب يعمل حتى بلغ منه التعب, فنام من 
�صدة الإرهاق. ثم نقل دم هذا الكلب اإىل كلب اآخر مرتاح ومرح. وقد 
اأ�صبح هذا الكلب, و�صط عملية نقل الدم, متعًبا, وا�صتغرق يف النوم. 
م�صتيقظ متاًما  كلب  من  املنقول  فالدم   � عك�صية  بطريقة  ذلك  ويعمل 

وم�صرتيح, يوقظ كلًبا متعًبا م�صتغرًقا يف النوم.
ملاذا يحدث كل هذا التعب يف اجل�صم؟

لأن اخلاليا يف اجل�صم حتتاج اإىل الراحة, فعندما نكون متعبني, 
ونخلد اإىل الراحة يتم اإ�صالح التعب الالحق باخلاليا, وتعيد اخلاليا 
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الع�صبية يف الدماغ �صحن بطارياتها, وتنزلق املفا�صل بال�صوائل, وهلم 
جرا.

باأنه  فجاأة,  م��ا,  ريا�صًيا  ن�صاًطا  ميار�س  ام��روؤ   ي�صعر  اأحياًنا, 
اإن هذا الإرهاق  التنف�س.  �صينهار, في�صعر بال�صعف, ويجد �صعوبة يف 
لهو حًقا, �صبيه بنوع من ال�صلل. و�صبب مثل هذا الإرهاق غري معروف, 

لكنه رمبا ن�صاأ عن اإفراط يف فرز احلم�س اللبني و�صائر التك�صينات.

كيف ي�شنع دود القز احلرير؟

قبل اآلف ال�صنني عرفت ال�صني �صر �صناعة احلرير من الن�صيج 
حتفظ  وقد  �صرنقتها.  تكّون  وهي  معينة  يرقانة  ت�صنعه  الذي  الدقيق 
من  كل  عقاب  امل��وت  وك��ان  جيًدا,  و�صانوه  ال�صر  هذا  على  ال�صينيون 

ت�صول له نف�صه اأن يخرج من ال�صني دودة القز اأو بيو�صها.
اأما اليوم, فتتم, وبالطبع, تربية دودة احلرير يف خمتلف البلدان 
واإ�صبانيا,  وفرن�صا,  والهند,  واليابان,  ال�صني,  وبخا�صة يف  العامل,  يف 
هذا  يف  ن�صيًطا  القرن  هذا  من  الأول  الربع  يف  لبنان  وكان  واإيطاليا. 

احلقل من تربية القز واإنتاج خيوط احلرير. 
 ولعل اأف�صل حرير ينتج بوا�صطة ي�صروع اأو يرقانة فرا�صة بي�صاء 

�صاربة اإىل الرمادي, تقتات باأوراق التوت الأبي�س.
يف وقت مبكر من ف�صل ال�صيف, ت�صع كل فرا�صة من دود القز 
)500( بي�صة اأو اأكرث. وحتفظ بدقة وعناية على ق�صا�صات من ورق اأو 
قما�س حتى الربيع التايل عندما تتفتح اأوراق التوت. ثم تو�صع البيو�س 
الدود  ويو�صع هذا  اللون.  اأ�صود  دوًدا �صغرًيا  تفق�س  يف حا�صنة, حيث 



فيافي الفقرات الثقافية1100

ى به با�صتمرار طوال  على اأطباق مالأى بورق التوت املقطع دقيًقا, وتغذَّ
نحو �صتة اأ�صابيع.

وعندما يبداأ الدود يف حتريك روؤو�صه جيئة وذهاًبا ببطء, يكون قد 
بات جاهًزا لن�صج �صرانقه. فتو�صع اأماليد �صغرية يف الأطباق لدعمها. 
ويلف الدود نف�صه بخيط يكاد يكون غري مرئي, يفرزه من ثقوب �صغرية 
بني  ي��راوح  ما  على  ت�صتمل  اأن  التي ميكن  ال�صرنقة  وتنجز  الفكني.  يف 

)460( و)1100( مرت من اخليوط, يف مدة تناهز )72( �صاعة.
الطور  يف  احل�صرة  وه��ي  اخل���ادرة,  ال�صرنقة,  داخ��ل  يف  وهناك 
الذي يعقب الريقانة التي تكون منكم�صة, وميكن اأن تنمو اإىل فرا�صة يف 
نحو )12( يوًما؛ ولذا تعر�س ال�صرانق للحرارة لقتل اخلادرة, فتو�صع 
ال�صرانق يف اأطباق فيها ماء حار لتليني �صمغ احلرير الذي يجعل خيطان 

اخليط احلريري متما�صكة مًعا.
وجتمع اخليطات من �صرانق عدة مًعا يف خيط واحد وهي تدخل 
من ال�صرانق, وتلف حول بكرة, ثم تلف اخليوط التي على البكرة على 
اأو  خيوط   )10( من  املوؤلف  اخليط  هذا  وي�صمى  حريرية.  �صلة  �صكل 

)12( خيًطا, خيًطا حريًرا واحًدا.
عندما ي�صرتي الواحد منا جوارب, مثاًل, ُكتب عليها"خيطان" اأو 
"ثالثة خيوط", فاإن الإ�صارة هي بالن�صبة اإىل هذا اخليط احلريري. 
ولكن اليوم, بات النايلون من النت�صار وال�صهرة والرخ�س بحيث اأخذ 
يناف�س احلرير, وقد ا�صتبدل به كثري من ال�صتعمالت. غري اأن احلرير 

يظل يتمتع بالتقدير الكبري؛ نظًرا جلماله, وغناه, ونعومته.
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ملاذا تعترب النحلة اأ�شغر مكيف هواء يف العامل؟

النحل من دون �صائر احليوانات يعد اإحدى اأكرث احليوانات اإثارة 
لالهتمام واأروعها على الإطالق. فالع�صالة, اأو النحلة التي تعطي ع�صاًل, 
مثاًل, ل تقدر قيمتها من حيث تلقيح املحا�صيل الزراعية. وهناك على 
اأقل تعديل ما يقرب من )50( حم�صوًل زراعًيا لها عالقة بهذه النحلة. 
اأكرث  يزور  اأن  له  ينبغي  اللقاح,  من  اأرط��ال  ع�صرة  النحل  يجمع  ولكي 
الوليات  وبخا�صة يف  البلدان  من  كثري  ويف  زهرة,  ثمانية ماليني  من 
الفواكه  من  قليل  غري  عدد  لتلقيح  النحل  يوؤجر  الأمريكية,  املتحدة 
واخل�صراوات. وهو يقوم باأكرث من )80( يف املائة من العمل الذي مل 

يوجد له بعد اأي بديل علمي.
حديث  اأمر  الع�صرية  منازلنا  يف  الهواء  تكييف  اأن  نعتقد  نحن 
ال�صنني.  ماليني  منذ  الع�صال  النحل  قبل  من  ا�صتخدم  لكنه  ن�صبًيا, 
النحل  بوا�صطة  الرطوبة  منه  ومنزوعة  مربد  النحل  ثغر  يف  فالهواء 
لدى درجة حرارة ترتاوح بني  القفري ممكنة فقط  واحلياة يف  نف�صه. 

)20( و)40( درجة مئوية.
وملنع ارتفاع احلرارة كثرًيا داخل القفري, يقف النحل عند مدخله, 
واأحياًنا بداخله, ويحرك اأجنحته بقوة كاملراوح, في�صبب ذلك احلركة 

هوائية خارجية.
ولتجنب الربد عندما تهبط احلرارة اإىل نحو )15( درجة مئوية, 
يبداأ النحل بالتجمع والتحليق ليوؤلف �صكل كرة جوفاء. وبقدر ما تهبط 
بف�صل  احل��رارة  وتولد  وحتليقه.  النحل  جتمع  ي�صتد  احل��رارة  درج��ة 



فيافي الفقرات الثقافية1102

مع  النحلية,  املجموعة  داخل  النحل  بها  يقوم  التي  الع�صلية  احلركات 
العلم اأن م�صدر طاقته هو الع�صل.

احل�صرة  هذه  والأبحاث حول  الدرا�صات  من  الكثري  و�صعت  لقد 
الن�صيطة, الغريبة حًقا, لكن اأ�صهر العلماء يف ميدان النحل هو العامل 
من  خا�صة  قفافري  له  �صنعت  فقد  اأوبري.  فرن�صوا  ال�صوي�صري  النباتي 
-؛  الآخرين  مراقبة   � املراقبة  بوا�صطة  متت  اكت�صافاته  وكل  الزجاج, 

لأنه كان كفيًفا.

ملاذا يعرف االأ�شد مبلك احليوانات؟

نقول"قوي  فنحن  القوة,  رم��ز  الأ�صد  اعُترب  الب�صر  تاريخ  عرب 
اأرجاء العامل, ا�صتخدم  "قلب الأ�صد". ويف البالطات, يف  كالأ�صد" اأو 
ر�صم الأ�صد على الدروع, واخلوذ, والرايات للدللة على القوة والباأ�س.

ولعل ذلك مل يكن ب�صبب اإمكان اأي كان اأن يربهن على اأن بو�صع 
الأ�صد التغلب على �صائر احليوانات يف العراك, بل لأن الأ�صود تلقي مثل 

هذا الرعب يف نفو�س الب�صر واحليوانات الأخرى.
كان امل�صريون القدامى يعتقدون اأن الأ�صد مقد�س, وخالل الفرتة 
التي ولد فيها امل�صيح, كانت الأ�صود تعي�س يف اأنحاء كثرية من اأوروبا. 
الوحيدة  الأمكنة  فاإن  واليوم,  جميًعا,  عليها  ق�صي   ,)500( �صنة  ويف 
واحدة من  اإفريقيا, ويف منطقة  الغابة هي يف  ملوك  فيها  يعي�س  التي 

الهند.
والأ�صود هي اأفراد من ف�صيلة القطط, ويبلغ متو�صط الأ�صد البالغ  
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اأمتار, ويزن بني )180( و)225( كيلوجراًما, والذكور اأكرب حجًما من 
الإناث. والذين ي�صطادون الأ�صود ميكنهم معرفة ما اإذا كانوا يطاردون 
اأ�صًدا اأو لبوؤة, اأي اأنثى الأ�صد, من حجم الآثار التي يخلفها هذا النوع 
من احليوانات على الأر�س. فقائمتا الأ�صد الأماميتان اأكرب من قائمتي 

اللبوؤة.
ل  فهو  القطط,  �صائر  نقي�س  وعلى  الزئري,  هو  الأ�صد  �صوت  اإن 
يهر, وقلما يت�صلق ال�صجر. وكذلك على نقي�س القطط, يعتاد على املياه 
يف  يقيم  فهو  لذا  الع�صب؛  ترعى  التي  باحليوانات  ويتغذى  العميقة, 
املناطق الطلقة, ل يف الغابات. ولأنه ي�صرب مرة واحدة يف اليوم , فهو 

يعي�س دوًما بالقرب من مكان فيه ماء.
ويرتاح الأ�صد نهاًرا, ويقوم بال�صيد لياًل. وميكن اأن يحيا الأ�صد 
منفرًدا اأو زوجني, اأو جمموعات مكونة من اأربعة اأ�صود اإىل درينة من 
م�صدره  الرئي�س  الأ�صود  وطعام  احليوان.  من  جماعة  ت�صمى  الأ�صود 
حمر الوح�س, والغزلن, وبقر الوح�س, والظباء. واأحياًنا يهاجم الأ�صد 
فر�س  اأو  الربنيق,  ول  القرن,  وحيد  ول  فياًل,  يهاجم  ل  لكنه  زراف��ة, 
الأ�صد  يكون  ل  وعندما  كذلك.  ي�صمى  كما   � البحر  جامو�س  اأو  النهر, 

جائًعا فهو ل يلتفت اإىل �صائر احليوانات.
ورمبا  حيوان,  بقربه  مير  حتى  يتخفى  الأ�صد,  ي�صطاد  وعندما 
يتذبذب ثم ينق�س على فري�صته ب�صهولة. وعندما يندفع بهذه ال�صرعة, 

فبو�صعه اأن يجتاز )40( مياًل بال�صاعة. 
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ملاذا ت�شبب ل�شعة البعو�س احلّك؟

من منا مل ي�صمع قط العبارة القائلة: "اإن اأنثى احليوان اأ�صد اأذى 
من الذكر, ومهلكة اأكرث منه"؟.. ح�صًنا, اإن هذا لي�صدق, بالطبع, على 
البعو�س. وحدها اأنثى البعو�س, متت�س الدم. فلمنقار البعو�صة بع�س 
اأع�صاء املادة الغارزة, مركبة حول قناة ممت�صة. فعندما تل�صع اجللد 

حتقن الدم ب�صائل �صام, ي�صبب الأمل واحلكة, ثم التورم.
وهو  اإزعاًجا,  اأكرث  لهو  البعو�س  طنني  فاإن  الل�صعة,  عن  وف�صاًل 
فذكر  ال��ت��زاوج,  ن��داء  من  ن��وع  لأن��ه  البعو�س؛  اإىل  بالن�صبة  ا  ج��دًّ مهم 
البعو�س يحدث طنيًنا عميًقا, خافًتا, بوا�صطة هز جناحيه ب�صرعة, يف 

حني طنني الأنثى عايل النغمة.
والبعو�س موجود يف كل اأطراف العامل, لكن اأينما عا�س, فاإن كل 

اأنواعه تبداأ حياتها يف مكان ما فيه ماء.
وبراميل  والأحوا�س,  الربك,  �صطح  فوق  بيو�صها  ت�صع  فالأنثى 
املطر, ويف الواحات يف ال�صحراء, وحتى يف علب ال�صفيح ال�صغرية, 
والكبرية. وكل اأنثى منه ت�صع ما بني )40( و)400( بي�صة, وميكن اأن 

تو�صع اإما مفردة اأو كتاًل مدجمة وجمموعات كبرية على �صكل طوق.
وخالل اأ�صبوع واحد, تفق�س يرقات �صغرية ل اأقدام لها. فت�صبح 
عرب املياه بن�صاط ومتعج وتلو, بحيث ت�صمى اأحياًنا املتمعجة اأو امللتوية. 
وملا كانت غري قادرة على التنف�س حتت املاء, فاإنها تق�صي معظم 
يف  تنف�س  قنوات  عرب  الهواء  تتن�صق  فهناك  امل��اء.  �صطح  على  الوقت 
ذيلها وتن�صج نتًفا يف املادة احليوانية اأو النباتية يف اأحوا�صها بوا�صطة 
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الفر�صاة املري�صة على روؤو�صها.
واإذ تنمو املتمعجات هذه, فاإنها تطرح جلدها, ولدى طرح اجللد 
للمرة الرابعة ت�صبح خادرى, اأي اأنها تكون ح�صرة يف الطور النتقايل 
بني الريقانة واحل�صرة الكاملة. وهي تق�صي معظم وقتها بالقرب من 
�صطح املياه, متنف�صة عرب قنوات �صبيهة بالقرون تقع على ظهرها. وهي 
ل تاأكل يف هذا الطور من منوها, لكنها بعد ب�صعة اأيام ينق�صم جلدها 

وتخرج زحًفا منه البعو�صة الكاملة.
والبعو�س البالغ يعي�س عادة ب�صعة اأ�صابيع وح�صب. وهناك بع�س 

الأنواع يكون منها )12( جياًل يف ال�صنة الواحدة.

ملاذا تغرد الطيور؟

اإن زقزقة الع�صافري لهي من اأجمل الأ�صوات يف الطبيعة. واأحياًنا 
زقزقة  ون�صمع  الريف,  يف  الطبيعة,  و�صط  نكون  اأن  لنا  يت�صنى  عندما 
منها  الواحد  وي��روي  ا,  بع�صً بع�صها  تنادي  اأنها  لنا  يبدو  الع�صافري, 

لالآخر ق�صة ما.
كما هي احلال مع  ببع�س,  بع�صها  يت�صل  الع�صافري  اأن  الواقع, 
الكثري من احليوانات الأخرى. بالطبع, اإن اأ�صوات الع�صافري يف اأحيان 
ا كما نهتف نحن"اآه! اأوه", لكن اأ�صوات  كثرية هي تعبري عن الفرح, متاًمَ

الع�صافري يف معظمها هي حماولت لالت�صال والتفاهم.
اخلطر,  من  �صي�صانها  حت��ذر  اأ�صواًتا  تر�صل  الأم  فالدجاجة 
مًعا.  يجمعهما  اآخ��ر  ن��داًء  تر�صل  ثم  ح��راك..  بال  تقرف�س  وجتعلها 
وعندما تهاجر الطيور الربية لياًل, تر�صل �صيحات. وهي �صيحات ميكن 



فيافي الفقرات الثقافية1106

اأن تبقى الطيور مًعا, وت�صاعد على اإعادة التائه منها اإىل ال�صرب.
غري اأن لغة الطيور تختلف عن اللغة كما ن�صتعملها؛ فنحن ن�صتعمل 
كلمات للتعبري عن اأفكار, وهذه الكلمات ينبغي لنا تعلمها. ولكن الطيور 
اإنها غريزة فطرية مولودة معها ويف اأحد الختبارات,  ل تتعلم لغتها. 
ل  لكي  والديوك  الدجاجات  عن  بعيدة  الدجاج  �صغار  اأبقيت  مثاًل, 
ت�صمع الأ�صوات التي ت�صدر عنها. ولكن, مع ذلك, عندما كربت كان 
با�صتطاعتها اأن ت�صدر تلك الأ�صوات. متاًما مثل الفراخ ال�صغرية التي 

كربت و�صط الدجاج والديوك.
اإن هذا ل يعني اأن الطيور ل تتعلم كيف تزقزق. فالواقع اأن بع�س 
الطيور بو�صعها تعّلم زقزقة ع�صافري اأخرى. ومن هنا كان ا�صم الطائر 
املعروف باملحاكي, وهو طائر غريد متميز بقدرته على حماكاة اأ�صوات 
الطيور الأخرى. واإذا ما ربيت ال�صنونو مع الكناري, فاإنها �صتحاول اأن 
تزقزق مثله, واإذا ربي الكناري مع العندليب اأو البلبل, فاإن بو�صعه اأن 
كيف  يعرف  وكلنا  العندليب.  تغريد  تامة,  تكون  تكاد  ب�صورة  ُيحاكي, 

حتاكي الببغاء الأ�صوات التي ت�صمعها.
الزقزقة,  وفيها غريزة  الطيور مولودة  اإن  القول  لنا  ينبغي  ولذا 

ا. واإن بع�س التعلم اأو التدريب يتم اأي�صً
ولكن, هل يعلم الكثريون اأن لدى الطيور لهجات؟ ذلك باأن زقزقة 
النوع نف�صه من الطيور تبدو خمتلفة يف اأرجاء خمتلفة من العامل, وهذا 
يف  التعلم  من  �صيًئا  الطيور  لدى  فاإن  الغريزة,  عن  ف�صاًل  اأن��ه,  ُيظهر 

حياتها عندما يتعلق الأمر بالزقزقة.
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ملاذا يقال اإن ال�شنجاب الطائر خبري بالريا�شيات؟

ال�صنجاب الطائر خبري بالريا�صيات حًقا. فهذا احليوان الغريب 
نقطة هبوطه,  اإىل  انطالقه  نقطة  امل�صافة احلقيقية من  م�صبًقا  يقدر 
تعيني  جهاز  عليه  يقوم  الذي  نف�صه  الهند�صي  املبداأ  لذلك  م�صتخدًما 

املدى امل�صتخدم يف املدفع, اأو اآلة الت�صوير.
فقبل اأن يندفع ال�صنجاب بج�صمه يف الف�صاء, مييل من جنب اإىل 
اإىل نقطة الهبوط. وهذا هو املبداأ  جنب, موؤلًفا هكذا خطني خياليني 
اإذ  يده�صون؛  النا�س  معظم  ولعل  الهند�صي.  التثليث  با�صم  املعروف 
يعلمون اأن ال�صنجاب ل يطري, بل ينزلق. فهو بتحريكه قوائمه املو�صولة 
بع�صها ببع�س بوا�صطة الأغ�صية؛ لكي يكت�صب التوازن, يتبع احل�صابات 

التي يكون قد قام بها بوا�صطة طريقة التثليث الهند�صي.

ملاذا تعترب ل�شعة احلية خطرة؟

للحية ال�صامة نيوب جموفة فارغة �صديدة ال�صبه بالإبرة الطبية 
احلية  تل�صع  وعندما  والأم�صال.  بالدواء  املري�س  حلقن  ت�صتعمل  التي 
املر�س  للمل�صوع  ي�صبب  �صم  من  نيوبها  يف  ما  ج�صمه  يف  ُتفرغ  ام��راأً, 

اخلطر الذي ينبغي معاجلته فوًرا لتفادي املوت املحقق.
لقتنا�س  اإم��ا  ا�صتعماله,  اإىل  تلجاأ  �صًما  ال�صامة  الأفاعي  وتعد 

فري�صتها, اأو للدفاع عن نف�صها.
الناحية الكيميائية, مواد زللية �صامة ت�صبب  وال�صموم هي, من 
ا  �صلاًل ت�صاعدًيا, وحركات ارتعا�صية تتفاقم تدريجًيا. وقد ت�صبب اأي�صً
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خلاًل خطرًيا يف اجل�صم ميكن اأن يوؤدي اأحياًنا اإىل املوت.
اإذا عولج  املوت يف معظم احليان,  تفادي خطر  بالو�صع  اأن  غري 

امل�صاب بل�صع الأفاعي ال�صامة بالأم�صال املقاومة لل�صموم.

ملاذا يقف احل�شان على مقدمته عندما يقوم .. وتقف 
البقرة على موؤخرتها؟

كان احل�صان يف عهد توح�صه الأول ي�صكن ال�صهول, وكذلك كان 
لينظر حوله فريى هل هناك عدو يرت�صده.  يقوم  اأن  قبل  راأ�صه  يرفع 

وبذلك اأ�صبح يقف على مقدمتيه.
اإىل هذا  اأما املوا�صي فقد كانت ت�صكن الأحراح فلم تكن حتتاج 
احليوان  يف  موجودة  للتاريخ  ال�صابقة  الغرائز  هذه  زالت  وما  احلذر. 

حتى يومنا هذا.

ملاذا ال حتب احليوانات اأن يحدق اإليها االإن�شان باإمعان؟

الإن�صان  اإليها  يحدق  اأن  اأنها ل حتب  ف�صاًل عن  اإن احليوانات, 
باختالف  يتعلق  اأنه  تبني  ل�صبب  هكذا  اإليها  نظرتنا  تتجنب  باإمعان, 

هيكلي بني العني الب�صرية والعني احليوانية.
ولذا  ال�صبكية؛  و�صط  يف  ح�صا�صية  تكون  ما  اأكرث  الإن�صان  فعني 
فاإن الإن�صان ينظر مبا�صرة اإىل ال�صيء الذي يود روؤيته. وح�صا�صية عني 
بطريقة  موزعة  اإنها  الب�صرية..  عيننا  ح�صا�صية  عن  تختلف  احليوان 
اأكرث توازًنا على كل ال�صبكية, فهي ترى جيًدا كل �صيء يقع �صمن حقل 
فاإنه  للهجوم,  متاأهًبا  اأو  مرتاًبا  احليوان  يكون  عندما  فقط  روؤيتها.. 
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يحدق حتديًقا مركًزا.
بالن�صبة اإىل احليوان, اإذن, التحديق اإليه يعني ت�صرًفا غري ودي, 
حتى الكلب اأو احليوان املدلل يف البيت, ميكن اأن ي�صعر بعدم الرتياح 

اإذا اأطال �صاحبه التحديق اإليه برتكيز.

ملاذا ال يكون الأوراق ال�شجر األوان خمتلفة يف اخلريف؟

عندما ننظر اإىل جمموعة من الأ�صجار يف مو�صم ال�صيف, فاإننا 
ل نرى اإل لوًنا واحًدا هو الأخ�صر.. بالطبع, هناك ظالل متنوعة من 
هذا اللون, لكن يبدو منظر الورق كاأنه جميًعا طلي بالفر�صاة نف�صها. 
ومتعدًدا.  خمتلًفا  وي�صبح  كلها,  الأوراق  لون  يتغري  اخلريف  يف  ولكن 

فمن اأين تاأتي كل هذه الألوان عند ذاك؟
ح�صًنا, اأوًل, كما نعلم جميًعا, يعود اللون الأخ�صر يف اأوراق ال�صجر 
والنبات اإىل اليخ�صور اأو الكلوروفيل, هذا امل�صنع الكامل للغذاء املوجود 
يف كل ورقة, واإن ثلثي لون الأوراق اأو �صبغها, �صببهما الكلوروفيل وهناك 
ا, غري اأن وفرة اليخ�صور جتعلنا  األوان اأخرى موجودة يف الورقة, اأي�صً

ل نراها عادة.
ما هي بع�س هذه الألوان؟

هناك مادة ت�صمى الي�صفور, وهو �صبغ نباتي اأ�صفر يكون كذلك 
والهيدروجني,  الكربون,  من  يتكون  وهو  الأوراق.  يف  كما  احلبوب,  يف 
والأوك�صجني, وهو يوؤلف )23( يف املائة من �صبغ الورقة. وثمة �صبغ اآخر 
اأو الكاروتني الذي يلون اجلزر بلونه وهو �صبغ برتقايل  هو اجلزرين, 
اأحمر, يكون يف بع�س النباتات ويف الأن�صجة الدهنية لبع�س احليوانات, 
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ويوؤلف )10( يف املائة من ال�صبغ. وثمة �صبغ ثالث هو الأنثو�صانني الذي 
مينح نبات �صكر القيقب وال�صنديانة الرتمزية لونهما الأحمر الرباق, 
تلوين  ت�صهم يف  والتي  الع�صري اخللوي,  الذاتية يف  الأ�صباغ  اأحد  وهو 

الأوراق والأزهار بالزرقة واحلمرة.
ما  وكل  الأخ��رى,  الأ�صباغ  �صيًئا من هذه  نرى  ل  ال�صيف  خالل 
الذي  الغذاء  يتدفق  بارًدا  الطق�س  ي�صبح  وعندما  اليخ�صور,  هو  نراه 
تكون الأ�صجار قد اختزنته يف اأوراقها اإىل الأغ�صان واجلذوع. وعندما 
الكلوروفيل  "م�صنع"  يقفل  ال�صتاء.  ف�صل  يف  الغذاء  اإنتاج  يتوقف 
مرئية  ت�صبح  اختفائه  ومع  الكلوروفيل.  هذا  ويتحلل  اأبوابه,  الغذائي 
كل الأ�صباغ التي كانت موجودة طوال الوقت, فتتلون الأوراق بكل هذه 

الألوان اجلميلة التي ن�صتمتع مب�صاهدتها.
طبقة  ورق��ة  كل  قاعدة  على  تتكون  الأوراق,  تت�صاقط  اأن  وقبل 
مزدحمة من اخلاليا. وعندما تهب الريح تت�صاقط الأوراق, ويكون على 

الأملود ندبة ت�صري اإىل مو�صع الورقة ال�صابقة.
لدى  اأوراق��ه��ا  تطرح  ل  اخل�صرة  الدائمة  الأ�صجار  معظم  اإن 
تبقى  هنا  ومن  ال�صنة,  خالل  تدريجًيا  يفقدها  لكنه  ال�صتاء,  اق��رتاب 

دائمة اخل�صرة.

ملاذا يجتذب ال�شوء بع�س اأنواع الفرا�شات؟

خطاأ,  حت�صبه,  لأنها  لياًل؛  ال�صوء  يجتذبها  الب�صارة  اأو  الفرا�صة 
�صوء القمر الذي ت�صتخدمه كو�صيلة اإر�صاد وتنقل, لكن الأ�صواء الأخرى 

تختلط على الفرا�صة وتفقدها ح�س الجتاه ال�صحيح. 
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تقوم الفرا�صة يف الدوران حول ال�صوء ال�صطناعي مقرتبة منه 
اأكرث فاأكرث, يف حماولة منها لإبقاء هذا ال�صوء لدى زاوية القمر نف�صه. 
وي�صتخدم جامعو الفرا�صات هذا الت�صرف لإيقاعها يف الفخ مب�صباح 

كهربائي خا�س يطلق �صوًءا غنًيا بالأ�صعة ما فوق البنف�صجية. 
ل  لكنها  الأ�صعة,  ه��ذه  مع  التجارب  �صديدة  احل�صرات  وه��ذه 

ت�صتطيع روؤية اللونني الأحمر والأ�صفر.
ولذا, با�صتعمال �صوء اأحمر ميكن للمرء اأن ي�صاهدها وهي تقتات 

لياًل دون اأن يزعجها اأو يجعلها تنفر مذعورة.

كيف يعمل الدريك؟

الدريك هو هذا الهيكل املعدين الذي يقام فوق بئر البرتول, والذي 
تتبادر �صورته اإىل ذهننا عندما نفكر يف عملية ا�صتخراج البرتول من 
اليوم  بات  اأن ذلك  منه. غري  الأ�صود  الزيت  تدفق  مع  الأر���س,  باطن 
�صيًئا من املا�صي. ذلك باأن اأ�صاليب احلفر ل�صتخراج النفط قد اأزالت 

ذلك تقريًبا.
ارتفاعه  يبلغ  بع�صها  ت�صتعمل,  الدريك  من  كثرية  اأن��واع  هناك 
علو مبنى يتاألف من )20( طابًقا, وبع�صها الآخر مو�صول ب�صاحنات, 
وهناك نوع ثالث يقوم على من�صات ومراكب للحفر يف الأماكن البعيدة 

عن ال�صاطئ.
اآبار  من  املائة  يف   )85( حتفر  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
من  النوع  هذا  وي�صتخدم  الرحوي.  اأو  ال��دوار  احلفر  بوا�صطة  النفط 
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احلفر قطًعا لولبية دوارة �صريعة الدوران حتفر الأر�س. وت�صتعمل اأنواع 
خمتلفة من هذه القطع بالن�صبة ملختلف اأنواع ال�صخور. ويو�صل باملثقب 
هذا موا�صري حفر كل ما�صورة طولها ع�صرة اأمتار, تدعى مف�صاًل, وهي 

تزن نحو )300( كيلوجرام.
مت�صك مائدة دوارة م�صطحة من الفولذ بهذه املا�صورة التي متتد 
عربها يف الأر�س, واإذ تدور املا�صورة, يخرتق املثقب املت�صل بها الأر�س, 
وت�صاف املا�صورة تلو املا�صورة احلفارة ت�صق طريقها اإىل باطن الأر�س.
فيربد  املا�صورة,  احلفر" يف  "طني  ي�صخ  احلفر,  عملية  وخالل 
فولذية  ما�صورة  ت�صاف  الثقب,  اأو  احلفرة  تعمق  ومع  ويزيته,  املثقب 

طويلة بني اآٍن واآخر.
حني  بني  تبديله  يجب  ول��ذا,  املثقب؛  حد  يبلد  ال�صخور  وقطع 
متاًما.  الثقب  من  احلفر  ما�صورة  كل  �صحب  يعني  الذي  الأمر  واآخ��ر, 
اأن ي�صتغرق ا�صتبدال املثقب واإعادة  ويتطلب ذلك عماًل كثرًيا, وميكن 

املا�صورة اإىل مكانها الأول بني اأربع و�صت �صاعات.
وعندما تبلغ البئر عمًقا معيًنا, ي�صحب املثقب واآلة احلفر, ويتم 
ا بندقية  اإنزال غالف مملوء بالطني الكيميائي اإىل البئر. وتنزل اأي�صً
ي�صخ  بعد,  وفيما  الزيت.  فيتدفق  الغالف,  ثقوب يف  لإح��داث  �صغرية 
من  بالرتفاع  ال�صغط  ويبداأ  الطني,  من  للتخل�س  الداخل  اإىل  امل��اء 
البئر. واأخرًيا ي�صرع الزيت يف الفوران من خالل ال�صمامات اإىل خزان 

مفتوح.
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كيف تعرف اأنك كربت على قيادة ال�شيارة؟!

كنتيجة للتقدم يف ال�صن ازداد عدد الأ�صخا�س غري املوؤهلني خلف 
مقاود ال�صيارات اأكرث من اأي وقت م�صى.

اإذ اأ�صبحوا يهددون حياتهم وحياة الآخرين على الطرقات. ولكي 
تتاأكد اأنك ل�صت من هوؤلء اإليك بع�س اأعرا�س تلك املرحلة: 

فاأنت  اجلانبية,  الروؤية  يف  انعداًما  اأو  �صعًفا  تعاين  عندما   -1
فقط ترى ما هو اأمامك مبا�صرة, وجتد �صعوبة يف م�صح كامل الطريق 

بنظرك. 
2- عندما تتجاوز احلواف اأو خطوط تق�صيم الطريق يف الظالم.
فرجل ال�صتني عاًما يحتاج اإىل ع�صرة اأ�صعاف ال�صوء الذي يحتاج 
ال�صيارات  لحت��اد  طبًقا  لياًل  بو�صوح  لريى  ع�صرة  التا�صعة  ابن  اإليه 

الأمريكي.
ملن هم  موؤقًتا حتى  املبهرة عمى  الأ�صواء  لك  ت�صبب  3- عندما 
يف اخلم�صينات؛ اإذ تقول اإحدى الدرا�صات: اإنهم يحتاجون اإىل ثمانية 
الإب�صار  ل�صتعادة  املراهقني  ال�صباب  يحتاجه  الذي  الوقت  اأ�صعاف 

الطبيعي. 
4- عندما تقود �صيارتك للخلف, فاإنك جتد �صعوبة يف النظر اإىل 

الوراء من اأعلى كتفيك.
5- عندما تقوم باإيقاف �صيارتك, فاإنك ت�صعر با�صتنزاف لقوتك 
وبداية �صعف  ال�صن  تقدمك يف  دليل على  وهو  وجهد على ع�صالتك, 

الع�صالت.
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6- عندما ل ميكنك التوقف ب�صرعة كما كنت يف ال�صابق, وتقول 
اإحدى الدرا�صات: اإن اأكرث كبار ال�صن بني ال�صبعني والثمانني ل ميكنهم 

القيام بتوقف ا�صطراري �صريع وفعال. 
نتيجة  وترتبك  تذهل  ما  و�صرعان  الرتكيز  متاعب يف  لديك   -6
اأية �صو�صاء اأو حمادثة الآخرين داخل ال�صيارة. وقد يتمتع كبار ال�صن 
بحدة الذهن اإل اأنهم يجدون �صعوبة يف الرتكيز يف اأثناء القيادة وهم 

يحاولون التكيف مع اإزعاج الآخرين. 
كنت  اإذا  الفعل  ردود  وبطء  الب�صر  النظر عن �صعف  بغ�س   -7
�صعبة  �صتكون  القيادة  فاإن  التالية,  املتاعب  من  اأكرث  اأو  واح��ًدا  تعاين 
باركن�صون,  مر�س  ال��زرق,  ال�صكري,  املفا�صل,  التهاب  لك:  بالن�صبة 
بعد  �صعرت  واإذا  ال�صيخوخة,  الإج��ه��اد,  القلب,  دق��ات  يف  ا�صطراب 
بتمزيق  فقم  القيادة,  على  ا  جدًّ كربت  باأنك  املعلومات  لهذه  قراءتك 

رخ�صة القيادة وا�صتمتع بحياتك.

ملاذا توجد حجارة يف اأح�شاء التما�شيح؟

الإفريقيون  وال�صيادون  احليوان  علماء  عرف  طويل  زمن  منذ 
اأنه يعرث على حجارة يف اأ�صفل بطن التما�صيح التي ي�صطادونها, لكن 
هذه الظاهرة مل جتد اأي تف�صري قط, �صوى اأن اأحد العلماء �صّرح اأخرًيا 

)100( مت�صاح اإفريقي, ووجد حجارة يف اأح�صائها جميًعا.
املو�صوع,  هذا  حول  الدرا�صات  من  ومعمقة  طويلة  �صل�صلة  واإث��ر 
الثقل يف هذه  اإمنا تقوم مقام  اأن هذه احلجارة  اإىل ال�صتنتاج  خل�س 

العظاءات ال�صخمة.

www.alukah.net



1115 فيافي الفقرات الثقافية

فالواقع اأن التما�صيح, ل ي�صعها اأن تثبت يف املاء دون هذه احلمولة 
الإ�صافية ال�صطناعية. ويراوح وزن احلجارة بني ن�صف كيلوجرام اأو 
كيلوجرامني بالن�صبة اإىل التما�صيح ال�صغرية, وبني ثالثة كيلوجرامات 
اأربعة  بني  طولها  يكون  والتي  البالغة,  التما�صيح  اإىل  بالن�صبة  واأربعة 
تطفو على  اأن  للتما�صيح  تتيح  التي  وهذه احلجارة هي  اأمتار وخم�صة. 
�صطح املاء مع اإبقاء فتحات اأنفها وعينيها فوق م�صتوى املاء بقليل من 

اأجل مفاجاأة فرائ�صها والنق�صا�س عليها.

ملاذا ال ي�شري الب�شر على اأربعة كاحليوانات؟

مل يجب اأحد بعد عن هذا ال�صوؤال اخلطري اإل بالنظريات. ولعل 
الأجنا�س  عامل  اأخ��رًيا  بها  طلع  التي  تلك  هي  النظريات  هذه  اأغ��رب 
الدكتور كالرك, من جامعة اأوك�صفورد الربيطانية. فح�صب راأيه, اعتاد 
على  وال�صري  منت�صبني,  الوقوف  الأ�صل,  يف  رمبا,  القدامى,  اأ�صالفنا 
الأر�س,  اإىل  لنقل م�صاكنهم  ال�صجر  للنزول من  لي�س كو�صيلة  الأر�س, 
لكن لالحتفاظ بالو�صع العمودي الذي اعتادوه جراء عي�صهم متعلقني 

باأغ�صان ال�صجر.
ويقدر الدكتور كالرك اأنه ل بد اأن يكون قد حدث يف ع�صر ما قبل 
التاريخ, كما يحدث يف الع�صر احلديث, ا�صتئ�صال للغابات؛ ما ا�صطر 
اآنذاك اإىل قطع الرباري لالنتقال من غابة يف طور النقرا�س  الب�صر 
اإىل غابة اأخرى يجدون فيها, اأو على الأ�صح, على اأغ�صانها, ماأوى لهم 

وم�صكًنا.
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ملاذا حترك احليوانات اآذانها؟

ن�صمع  لكي  اأذاننا  على  �صغري  بوق  ب�صكل  يدنا  ن�صع  الب�صر  نحن 
بطريقة اأف�صل.. اأما احليوانات فلي�س لها اأيٍد, لكنها ت�صتطيع اأن حترك 
اأي  من  تعرف  لكي  بها,  حتيط  التي  الأ�صوات  �صطر  وتوجهها  اآذانها 
من  نف�صها  وحماية  لها  التح�صب  لها  فيت�صنى  الأ�صوات,  هذه  ت�صدر 

الأخطار التي ميكن اأن جترها.
التحرك.  كثري  احليوانات  من  كبري  عدد  لدى  الأذن  �صيوان  اإن 
حو�س  اأو  ال�صيوان,  ه��ذا  يوجه  فاإنه  �صوًتا  احليوان  ي�صمع  فعندما 
ا � وهو جممع حقيقي لالأ�صوات � باجتاه الناحية  الأذينة, كما ي�صمى اأي�صً

التي �صدر عنها ال�صوت.
ومن املهم جًدا, بالن�صبة اإىل هذا احليوان, اأن يتعرف اإىل هوية 
هذا ال�صوت وحقيقته؛ لكي يتاأهب للفرار اأو لالنق�صا�س على فري�صته 

يف نهاية املطاف.

 ملاذا �شمي القلب قلًبا؟

- لأنه يقع يف و�صط البدن تقريًبا, كما اأنه مقلوب بحيث ترى قمته 
اإىل الأ�صفل وقاعدته اإىل الأعلى.

 ملاذا ي�شل طول االأمعاء يف االإن�شان ثـمانية اأمتار؟

- حلكمة عظيمة, األ وهي اإتقان عملية اله�صم التي تبداأ يف املعدة 
وتنتهي يف الأمعاء فاإن الطعام ي�صري يف الأمعاء الطويلة ببطء؛ حتى يتم 
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ه�صمه جيًدا, ويتحول اإىل دم ينتقل بدوره اإىل الكبد التي تنقيه وحتوله 
اإىل مواد نافعة.

 ملاذا ت�شقط االأ�شنان يف �شن ال�شابعة تقريًبا من العمر؟

الفكني  مع حجم  تتنا�صب  تعد  ال�صغرية مل  الأ�صنان  هذه  لأن   -
اللذين يزدادان حجًما كلما كرب الإن�صان؛ لذلك فاإن هذه الأ�صنان ت�صقط 
بعد اأن اأدت مهمتها على خري وجه ليحل حملها اأ�صنان قوية ت�صتطيع اأن 
املدببة  الأنياب  : وهي  اللحوم  بالقواطع ومتزق  امل�صماة,  تق�صم, وهي 

الأطراف.
تطحن  التي  ال�صرو�س  وهي  اخل��ارج:  اإىل  الطعام  �صقوط  ومتنع 

الطعام طحًنا فتعده لله�صم.

 ملاذا كانت الدموع يف العينني ماحلة الطعم؟ 

يحفظها من  فهو  للعني,  املطهرات  اأعظم  يعترب من  امللح  لأن   -
فماء  وكذلك  التعفن,  من  البحر  املالح  البحر  ماء  يحفظ  كما  التعفن 

العني يقي العني من الذوبان.

 ملاذا كان �شمع االأذن مر الطعم؟  

من  تتمكن  فال  واحل�صرات  والبعو�س  للذباب  ط��ارًدا  ليكون   -
الأذن  عرب  ال��دخ��ول  من  منلة  متكنت  لو  اإن��ه  اإذ  الأذن,  اإىل  ال��دخ��ول 
لأ�صابت الإن�صان بالآلم والأوجاع, ولرمبا اأدى دخولها اإىل فقد ال�صمع, 

فهذا من حكمة اهلل – عز وجل – ورحمته �صبحانه.
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 ملاذا كان اللعاب حلو الطعم؟  

ما  فيقبل  الأخ��رى,  الأ�صياء  الإن�صان من معرفة طعم  ليتمكن   -
اأو غري حمبذ, فكانت حالوة طعم اللعاب  ي�صت�صاغ ويلفظ ما هو �صار 
كاملقيا�س الدقيق الذي يعرف به الإن�صان ما ينا�صبه من الطعوم الأخرى.

 ملاذا جعل اهلل للرجل حلية من دون املراأة؟

- للتمييز بني الرجل واملراأة يف ال�صكل, ولأن الرجل هو رب الأ�صرة؛ 
فاللحية ت�صفي عليه املهابة فيزداد احرتام النا�س له وتقديرهم؛ لذلك 
حرم اهلل – عز وجل – على الرجل اأن يحلق حليته كيال يت�صبه باملراأة 

ويفقد ما ميزه اهلل به.

ملاذا ن�شعر باالأمل؟

- الإح�صا�س بالأمل نعمة من اهلل - تعاىل - على الإن�صان فهو دليل 
على اأن هناك نوًعا من الأذى قد اأ�صاب البدن, وهو من اأجل ذلك - لأن 
الأمل - يعترب �صفارة الإنذار التي تنذر باخلطر, واأن �صيًئا موؤذًيا دخل 

البدن يجب التخل�س منه ومعاجلته على الفور.
اإرادة  وب��ال  فاإنك  منك,  غفلة  حني  على  النار  تل�صعك  فحينما 
النار  بل�صعة  الإح�صا�س  وبهذا  اخلاطف,  ال��ربق  ب�صرعة  يدك  ت�صحب 
تكون - باإذن اهلل - وف�صله اتقيت ال�صرر؛ اإذ لول الأمل لأمكن النار اأن 

تاأكلك وحترق يدك واأنت ل تدري اإل بعد فوات الأوان.
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 ملاذا ي�شرب الب�شر املثل يف الظلم باحلية، 
فيقولون"اأظلم من حية"؟

اإن عامل الأفاعي عامل غريب حًقا. فهناك من الأفاعي ما ل يوؤذي, 
اإل اإذا دا�صها الإن�صان, ومنها ما يوؤذي اإذا وطئت يف حماها, ومنها ما 
ل يوؤذي يف تلك احلال اإل اأن تكون على بي�صها اأو فراخها, ومنها ما ل 
يوؤذي اإل اإذا كان النا�س قد اآذوها مرة. والعرب ت�صرب املثل يف الظلم 

باحلية, فتقول: "اأظلم من احلية".
فما ال�صبب, يا ترى, يف اإطالق هذا املثل؟

هرب  نحوه  ق�صدت  بيت  وكل  بيًتا,  لنف�صها  تتخذ  ل  احليات  اإن 
اأهله منها واأخلوه.

ولذا ترى احلية تخرج  اأ�صود؛  ول�صانها  الل�صان,  واحلية م�صقوقة 
ل�صانها اإذا �صربت لتقتل!

نابها  وكذلك  قلعت عادت,  اإذا  اأن عينها  ومن خ�صائ�س احلية 
اإذا قلع اأو قطع باملق�س عاد بعد ثالث ليال,وكذلك ذنبها اإذا قطع عاد. 
ويف طباعها اأنها تهرب من الرجل, وتفرح بالنار, وتطلبها وتعجب بها, 
وبالنب والبطيخ وال�صمام واخلردل, وهي ل ت�صبط نف�صها عن ال�صراب 
اإذا �صمته, واإذا وجدته �صربت منه حتى ت�صكر, فرمبا كان ال�صكر �صبب 

حتفها؛ لأنها اإذا �صكرت خدرت. ويقال اإنها تعي�س قروًنا عدة.
�صحيح اأن عامل احليات غريب, فلنذكر �صيًئا عن ان�صالخها عن 

جلودها.
ت�صلخ احليات جلودها يف كل عام يف اأول ف�صل الربيع واخلريف, 
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داخل  وي�صري  وليلة,  يوم  يف  �صلخها  ويتم  عيونها.  من  ال�صلخ  وتبتدئ 
ج�صمها  وارتخى  ال�صلخ  عن  وعجزت  هربت  واإذا  اخل��ارج.  هو  اجللد 
في�صتد  تن�صلخ,  حتى  �صيق؛  مكان  يف  اأو  عودين  بني  ج�صمها  اأدخلت 

حلمها ويعود اإىل قوته و�صدته.
اأقوى  ي�صتطع  مل  حجر  يف  �صدرها  اأدخلت  اإذا  اأنها  قوتها,  ومن 
النا�س, وقد قب�س على ذنبها بكلتا يديه, اأن يخرجها ل�صدة اعتمادها 

وتعاون اأجزائها, ورمبا انقطعت يف يد اجلاذب لها.

ملاذا يعترب االأملا�س ثـميًنا؟

ملاذا لالأملا�س هذه القيمة الكبرية؟ بالطبع, الأملا�س نادر الوجود, 
وكل ما هو نادر تكون قيمته كبرية, لكن الندرة لي�صت كل �صيء, فينبغي 

اأن يكون ال�صيء مرغوًبا فيه, والأملا�س مرغوب فيه, حًقا.
يف  له  مثيل  ل  مظهًرا  مينحه  النور  عك�س  على  الأملا�س  قدر  اإن 
العامل. والأملا�س هو اأق�صى مادة عرفها الإن�صان. وهو �صيء جميل يدوم 

اآلف ال�صنني, وقد بات رمًزا للحب الدائم والوفاء. 
و�صقله  �صغله  ينبغي  باأنه  ذلك  طبيعًيا,  جمياًل,  لي�س  والأملا�س 
لي�صبح جمياًل. وهو يوجد ب�صكله اخلام بكل الأحجام, ويبدو باهًتا يف 
مظهره اخلارجي. ويقوم اخلرباء يف �صقل الأملا�س بدرا�صة لكل اأملا�صة 
على حدة, وبدق, ليقرروا كيف يظهرون جمالها. فاأحياًنا تن�صر الأملا�صة 
الغبار  هذا  وحده  الأملا�س.  بغبار  م�صبع  �صريع  دوار  م�صد�س  بوا�صطة 

ميكن ا�صتعماله حلت اأملا�صة اأخرى.
�صكاًل  يعطي  ن�صف  وك��ل  ن�صفني,  ين�صر  الأمل��ا���س  معظم  اإن 
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م�صتديًرا, وي�صقل. وتدعى الأملا�صة؛ اإذ ذاك, الأملا�صة املتاألقة. وت�صنع 
ال�صطيحات ال�صغرية التي تظهر على الأملا�س بوا�صطة دولب من حديد 

الزهر, �صريع الدوران, م�صبع بغبار الأملا�س والزيت.
املتاألقة  والأملا�صة  التنا�صب,  اأو  الت�صاوق  ال�صطيحات  يف  ويراعى 
املتو�صطة ت�صقل ب��)58( �صطيحة. وبقدر ما يزداد عدد ال�صطحيات, 
الأ�صكال  من  كاملة  �صل�صلة  الأملا�س  �صاقلو  وقد طور  التاألق.  يت�صاعف 
ل�صقل الأملا�س, ومن مثل ال�صقل الزمردي, وال�صكل امل�صتطيل ال�صيق, 

و�صقل املركيز, اإلخ.
اللون  حيث  م��ن  ك��ث��رًيا  يتنوع  جم��وه��رات  يباع  ال��ذي  والأمل��ا���س 

واجلودة. 
امل�صوب  الأملا�س ذلك  واأثمن  اأكرث من �صواه.  نادر  الألوان  وبع�س 

باللونني الأحمر والأزرق, اأو ذلك العدمي اللون, النقي.

كيف تثبت االأر�س يف ال�شماء؟

ت�صم ال�صماء ماليني النجوم, وال�صمو�س, والكواكب ال�صيارة التي 
تتجاذب  بعيد  ومن  الهائلة.  الأر�صية  كرتنا  من  كثرًيا  اأكرب  غالًبا  هي 
اأن  ويبدو  تام,  ت��وازن  يف  تبقى  اأنها  بحيث  بينها,  فيما  وتتدافع  كلها, 

الأر�س ت�صبح يف الف�صاء.
ا  اأي�صً هي  وال�صم�س  الأج�صام,  جتتذب  الأر���س  اأن  نعرف  وكلنا 
ال�صم�س؛  حول  تدور  الأر�س  لكن  هائلة,  جاذبية  بقوة  الأر�س  جتتذب 
ولذا فاإن قوة اأخرى هي القوة النابذة, متيل اإىل اإبعادها عن ال�صم�س, 
املياه  الكهربائية؛ لطرد  الغ�صالة  النابذة يف  الع�صارة  تفعل  متاًما كما 



فيافي الفقرات الثقافية1122

من الغ�صيل. وهاتان القوتان, الواحدة التي جتذب الأر�س نحو ال�صم�س, 
والأخرى التي تبعدها عنها, تتوازنان, وتف�صران لنا كيفية ثبات كوكبنا 

الأر�صي يف ال�صماء على مدار واحد.
ماذا هناك اإىل اجلانب الآخر من ال�صماء؟ 

ا يف الطبقة الهوائية املحيطة بالأر�س. حتلق الطائرات عالًيا جدًّ
والكواكب والأقمار ال�صناعية ت�صري يف الف�صاء اخلايل من الهواء 
التي تف�صل  واأبعد من ذلك توجد النجوم  اأكرب كثرًيا.  على ارتفاعات 
بيننا وبينها مليارات الكيلومرتات. واحلقيقة اأن ل اأحد يدري اأين هي 

حدود ال�صماء.
ال�صيارة  والكواكب  فالأر�س  ال�صماء.  من  "جانب"  هناك  لي�س 
النجوم  بها مليارات  ال�صم�س, حتيط  التي تدور حول  الأخرى  الثمانية 
املجرة.  جمموعها  يوؤلف  والتي  �صا�صعة,  م�صافات  بينها  تف�صل  التي 
بينها  تف�صل  اأخرى  مبجرات  ماأهول  وهو  جًدا,  هائاًل  الكون  كان  وملا 
بف�صل  با�صتمرار  قوة  تزداد  التي  التل�صكوبات  فاإن  ف�صائية,  حميطات 
التح�صينات التي تطراأ عليها, تتيح لنا روؤيتها. اأما الكون نف�صه فهو ل 

حمدود!

كيف تكون منتًجا؟

يف كتابه "العادات ال�صبع للنا�س الأكرث فاعلية" يروي �صتيفن كويف 
اأو يفرت�س ق�صة لرجل يف الغابة يعمل بهمة ون�صاط يف قطع الأ�صجار, 
اأقطع  اأين  ترى  األ  الرجل:  عليه  فرد  تفعل؟  ماذا  ما:  �صخ�س  ف�صاأله 
تقطع هذه  واأنت  متى  منذ  الإره��اق,  عليك  يبدو  عليه:  فرد  الأ�صجار, 
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الأ�صجار؟.. فرد قائاًل: اأكرث من خم�س �صاعات, لقد ا�صتهلكت قواي, 
اإنه عمل �صاق, فقال له هذا ال�صخ�س: ح�صًنا ملاذا ل ت�صرتيح ب�صع دقائق 
ل�صحذ املن�صار؟.. لو فعلت ذلك ف�صيقطع املن�صار ال�صجرة ب�صرعة, فرد 
عليه الرجل: لي�س لدي وقت ل�صحذ املن�صار, فاأنا م�صغول متاًما بعملية 
العمل,  يف  الفاعلية  �صمة  اإىل  املذكورة  الق�صة  ت�صري  ال�صجرة.  قطع 
النتائج  يحقق  ل  لكنه  عمله,  كبرًيا يف  يبذل جمهوًدا  الأ�صجار  فقاطع 
املرغوبة. الواقع يقول اإن هناك الكثري من املوظفني على �صاكلة قاطع 
الأ�صجار يتحركون هنا وهناك, يقومون بات�صالت, مي�صكون مبلفات, 
ليبدوؤوا يف مهمة  ينتهون من مهمة  بيانات,  يدونون  يجرون ح�صابات, 
جديدة, يظنون اأنهم يوؤدون عملهم على اأكمل وجه ليفاجاأوا بعد ذلك 
باأن روؤ�صاءهم غري را�صني عن العمل؛ لأن النتائج املحققة مل ت�صل اإىل 
م�صتوى النتائج املطلوبة. هنا ينتابهم �صعور بالإحباط وخيبة الأمل, ويف 
اأغلب الأحيان يلقون بامل�صوؤولية على روؤ�صائهم. فروؤ�صاوؤهم هم اأعداء 
النجاح, وروؤ�صاوؤهم مل يو�صحوا لهم ماذا يريدون, وروؤ�صاوؤهم من هواة 
ت�صدير املتاعب ملوظفيهم... اإلخ. عزيزي املوظف عندما يتكرر موقف 
عدم ر�صا رئي�صك عن العمل؛ لأنه ل يحقق النتائج املطلوبة, عليك اأن 
تعرتف باأنك قد تكون كفوؤًا يف عملك, لكنك غري فعال. وفرق كبري بني 
ت�صتخدمها  اأن  ميكن  و�صيلة  باأف�صل  تتعلق  الكفاءة  والفاعلية.  الكفاءة 
الهدف  حتقيق  فتعني  الفاعلية  اأم��ا  ت��ري��ده,  ال��ذي  ال��ه��دف  لتحقيق 
يفتقد  لكنه  بالكفاءة,  الإن�صان  يتمتع  اأن  املمكن  من  بالفعل,  املرغوب 
الفاعلية, الطالب يف املدر�صة ي�صتذكر درو�صه جيًدا, ميكث بال�صاعات 
على مكتبه, ويف النهاية ل يح�صل على الدرجات املطلوبة, طالب اآخر 
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ي�صتذكر درو�صه يف �صاعات قليلة, لكنه يحقق اأعلى الدرجات. موظف 
يجتهد يف عمله, يبذل جمهوًدا كبرًيا يف اأداء العمل املطلوب منه, ومع 
ذلك ل ينجز عمله بالطريقة املطلوبة, موظف اآخر يبذل قدًرا اأقل من 
املجهود, لكنه يحقق املطلوب منه متاًما. احلقيقة, اأن املوظف الفعال 
على  يركز  الفعال  املوظف  العمل.  يف  معني  واأ�صلوب  خا�صة  �صمات  له 
النتيجة, بينما يركز املوظف غري الفعال على الو�صيلة. املوظف الفعال 
يركز على حتقيق النتائج املطلوبة يف الأجل الق�صري, بينما املوظف غري 
الفعال ين�صغل ذهنه كثرًيا بالنتائج على املدى الطويل. املوظف الفعال 
ينجز املهمة املطلوبة بالكامل الآن, بينما املوظف غري مماطل وم�صوف 
يف كثري من الأحيان. املوظف الفعال يفعل الأ�صياء مرة واحدة, بينما 
املوظف غري الفعال يجزئ الأ�صياء. املوظف الفعال ي�صتثمر وقته جيًدا, 
املوظف  له..  بالن�صبة  قيمة  الوقت  ميثل  ل  الفعال  غري  املوظف  بينما 
الفعال  املوظف غري  يعمل  بينما  العمل,  وا�صحة يف  لديه خطة  الفعال 
بطريقة ع�صوائية. املوظف الفعال يجيد ا�صتثمار التكنولوجيا يف تطوير 
جودة العمل الذي يوؤديه, بينما املوظف غري الفعال ل يجيد ا�صتخدام 
يح�صل  كيف  يدرك  الفعال  املوظف  املالئمة.  الدرجة  يف  التكنولوجيا 
على م�صاعدة زمالئه يف الوقت املنا�صب دون اأن ي�صكل هذا عبًئا بالن�صبة 
اأن  فاإما  الو�صط,  الفعال ل يدرك قيمة احلل  بينما املوظف غري  لهم, 
يحجم عن طلب امل�صاعدة, واإما اأن يتهرب من العمل املكلف به باإلقائه 
الفعال  املوظف  له.  ي�صتجيبون  ل  الغالب  يف  الذين  زمالئه  عاتق  على 
الراحة  وذهنه  يعطي جل�صده  كيف  ويعرف  ن�صاطه  يجدد  كيف  يعرف 
الالزمة لي�صتاأنف اإنازاته من جديد, بينما املوظف غري الفعال اإما اأن 

www.alukah.net



1125 فيافي الفقرات الثقافية

يتكا�صل يف العمل, واإما اأن ي�صتغرق فيه حتى تخور قواه ويكف عقله عن 
العطاء. عزيزي املوظف كن فعاًل يف عملك, اأد عملك باإتقان, وتذكر 
اأن  اإذا عمل اأحدكم عماًل  ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل يحب  دائًما حديث ر�صول اهلل 

يتقنه«, واحذر دائًما اأن تعمل بطريقة قاطع الأ�صجار.

كيف تتعامل مع "امل�شاغبني"؟

يقول ال�صيخ: حممد العريفي - حفظه اهلل - :
اأحياًنا يتناول بع�س النا�س هاتفك النقال - من دون ا�صتئذان - 

ويقراأ الر�صائل التي فيه.
كان �صاحبي يف دعوة عامة, وليمة ع�صاء عند اأحد الق�صاة, كل 
من يف املجل�س م�صايخ اأفا�صل, جل�س �صاحبي بينهم يتجاذب اأطراف 

احلديث معهم.
�صايقه وجود هاتفه النقال يف جيبه فاأخرجه وو�صعه على الطاولة 
بجانبه متفاعاًل يف احلديث معه, من  الذي  ال�صيخ  كان  بجانبه,  التي 
باب العادة اأخذ ال�صيخ الهاتف النقال, رفع اإليه, فلما نظر اإىل ال�صا�صة 

تغري وجهه واأرجعه مكانه.
كتم �صاحبي �صحكة مدوية.

ملا خرج ركبت معه يف �صيارته, وقد و�صع هاتفه النقال بجانبه, 
فرفعته اإيلَّ - كما فعل ال�صيخ - فلما نظرت اإىل ال�صا�صة �صحكت, بل 

غرقت يف ال�صحك .. تدري ملاذا؟
يكتب  الهاتف  �صا�صة  يكتب عبارات على  اأن  بع�صهم  جرت عادة 
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ا�صمه, اأو "اذكر اهلل", اأو غريها, اأما �صاحبي فقد كتب: "اأرجع اجلهاز 
يا ملقوف".

الآخ��ري��ن  اأم���ور  يف  يتدخلون  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  النا�س  م��ن  كثري 
اأن يركب معك يف �صيارتك ثم يفتح الدرج  ال�صخ�صية, فمن الطبيعي 

الذي اأمامه وينظر ما بداخله!!
ظل  اأو  ال�صفاه  اأحمر  لتاأخذ  اأخ��رى  ام��راأة  حقيبة  تفتح  وام��راأة 
العينني, وقد يت�صل بك في�صاألك اأين اأنت فتقول "طالع م�صوار" فيقول: 

اأين؟ من معك؟
الأ�صلوب..  هذا  مبثل  يعاملوننا  نخالطهم  النا�س  من  جمموعة 

فكيف نتعامل معهم؟
اأهم �صيء اأن ل تفقده, حاول اأن تتجنب امل�صادمة معه, حاول اأن 

ل )يغ�صب( منك اأحد.
وبينه  بينك  يحدث  اأن  دون  امل��وق��ف,  من  اخل��روج  يف  ذكًيا  كن 

م�صكلة.
كانت  مهما  الأ���ص��دق��اء  ف��ق��دان  اأو  الأع���داء  بك�صب  تت�صاهل  ل 
الأ�صباب, ومن اأح�صن الأ�صاليب للتعامل مع الطفيليني هو اإجابة ال�صوؤال 

ب�صوؤال, اأو النتقال اإىل مو�صوع اآخر متاًما لين�صى �صوؤاله الأول.
فلو �صاألك مثاًل: كم راتبك ال�صهري؟

قل له بلطف وتب�صم: ملاذا.. هل وجدت يل وظيفة مغرية؟
�صيقول: ل.. لكن, اأريد اأن اأعرف.
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ارتفاع  ب�صبب  ذلك  اأن  ويبدو  م�صاكل,  الأي��ام  هذه  الرواتب  قل: 
اأ�صعار البرتول!!

�صيقول: ما دخل البرتول؟
فقل: البرتول هو الذي يتحكم يف الأ�صعار, األ تالحظ اأن احلروب 

تقوم لأجله.
�صيقول: ل.. لي�س �صحيًحا, فاحلروب لها اأ�صباب اأخرى, والعامل 

اليوم مليء باحلروب اإىل اأن ين�صى �صوؤاله الأول.
هاه.. ما راأيك اأمل تخرج من املوقف بذكاء؟

وكذلك لو �صاألك عن وظيفتك, اأو اأين �صت�صافر, ا�صاأله: ملاذا.. هل 
�صت�صافر معي؟

�صيقول: ل اأدري!! اأول �صيء اأخربين.
قل: لكن اإن �صافرت معي, فالتذاكر عليك.

عندها �صيدخل يف مو�صوع التذاكر وين�صى املو�صوع الأ�صلي.
وقوع  غري  من  املواقف  هذه  مثل  من  اخل��روج  ن�صتطيع  وهكذا.. 

م�صاكل بيننا وبني الآخرين.

كيف ميوت االإن�شان املوتة ال�شغرى وهو نائم؟

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  زب  تعاىل:  اهلل  قال 
چچ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 

چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رب )الزمر(.
اإن اآية النوم لآية عجيبة ففيها يتوفى اهلل الإن�صان )وفاة �صغرى( 
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الروح  وكاأن  و�صكون حركته,  بتبخر كل حوا�صه  الإن�صان  فيها  ي�صت�صعر 
الفال�صفة  وكثري من  موؤقتة,  وفاة �صغرى  انف�صلت عن اجل�صد يف  قد 
اجل�صد,  من  تخرج  النوم  اأثناء  يف  الروح  وكاأن  الأمر  �صبهوا  والعلماء 
ولكن ل نقطع عنه وتت�صل به عرب حبل اأثريي اأو اأنبوب اأثريي �صرعان ما 
تن�صاب عربه اأو خالله عائدة للج�صد مرة اأخرى عند اليقظة, و�صبحان 
اهلل لقد جعل اهلل الأمر اآية من اآيته لقوم يتفكرون فيما اأبدع - عز وجل 
- من اآياته البينات؛ ف�صبحان اهلل حينما يت�صلل النوم جل�صم الإن�صان 
العجيب  مليتافيزيقي  العمل  هذا  حمله  ليحل  اجل�صد  ي��ودع  �صيًئا  ك��اأن 
ف�صيولوجًيا  وتتم  جديد,  جلد  حمله  ليحل  الثعبان  جلد  ين�صلخ  مثلما 
يف حركة كهرومغناطي�صية, هي جمموعة مكثفة من احللقات املتتابعة 
ال�صريعة وكاأنها دوامة مائية ت�صحب الإن�صان لالأعماق ليغرق يف �صبات 
اإىل  اأحدكم  اآوى  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  اأن ر�صول اهلل  اأبي هريرة  عميق. وعن 
ل  فاإنه  اهلل  ولي�صم  فرا�صه  بها  فلينف�س  اإزاره  داخله  فلياأخذ  فرا�صه 
يعلم ما خلفه بعده على فرا�صه فاإذا اأراد اأن ي�صطجع فلي�صطجع على 
�صقه الأمين وليقل �صبحانك اللهم ربي بك و�صعت جنبي وبك اأرفعه اإن 
اأم�صكت نف�صي فاغفر لها واإن اأر�صلتها فاأحفظها مبا حتفظ به عبادك 

ال�صاحلني«.
بلغ من  واأنه مهما  الإن�صان وعجزه,  لدليل بني �صعف  النوم  واإن 
الق�صوة والباأ�س فهو �صعيف, فمما يحكى لالعتبار اأن �صيدنا مو�صى - 
تاأخذك �صنة ول  يا رب ل  ال�صالم - �صاأل ربه - عز وجل -كيف  عليه 
نوم؟.. فقال له رب العزة واجلالل: )خذ قارورتني وام�صكها ول تنم( 
ف�صهر مو�صى - عليه ال�صالم - ليايل عدة ومل ينم, اإل اأنه اأخذته �صنة 
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ا وتك�صرتا فقال له اهلل  من النوم فا�صطدمت القارورتان ببع�صها بع�صً
- �صبحانه وتعاىل -: )يا مو�صى هكذا, لو اأخذتني �ِصنة اأو نوم انطبقت 

ال�صماوات على الأر�س(.
ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ   گ  زب  تعاىل:  قال 
ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ 

ھ ھ ھ رب )اآل عمران(.
اإنك ل تاأتي املوت ولكنه ياأتيك, فمهما حت�صن نف�صك منه ومهما 
حتجب نف�صك عنه فاإنه ياأتيك من داخلك واأنت ل تدري, فالروح فيك 
تخرج منك متى �صاء اهلل وقدر, ول مفر من قدر اهلل - �صبحانه -؛ لأن 
اهلل - تعاىل - ل يعجزه �صيء يف الأر���س ول يف ال�صماء وهو على كل 
�صيء قدير, فكما خلقك اهلل من عدم, ونفخ الروح فيك واأنت يف رحم 
اأمك بقدرته - �صبحانه - قادر يف اأية حلظة اأن ي�صرتدها منك ويردها 
اإليك يوم البعث متى �صاء وكيف �صاء. فال الإقبال على املوت ياأتي به ول 
الإدبار عن املوت يرد عنه, اإل اأن ياأذن اهلل ويكون قد جاء اأجلهم, وكم 
من مري�س عدنا وما عدنا, وكم من قبور تبنى وما تبنى, وكم من ملك 
رفعت له عالمات فال عالمات له. فاملوت اأمر كله عجيب, واحلري�س 
يلقاه يف وجهه  العاملني, املدبر عنه  اأن ي�صاء اهلل رب  اإل  يناله  عليه ل 

متى �صاء وكيف �صاء اهلل – �صبحانه -, قال تعاىل:  زب ۉ ۉې ې 
ې ې ى ىائ رب )اجلمعة: 8(.

زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې رب  تعاىل:   قال 
)الن�صاء: 78(. اأجل مهما حت�صن الإن�صان يف بروج وح�صون, ولو ذهب 
لكوكب غري الأر�س, فاإنه يذهب بقدر اهلل اإىل هناك؛ لينفذ فيه قدر 
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فال  هناك,  اإل  لن ميوت  اأن  عليه  كتب  لأنه  فيموت؛   ,- – تعاىل  اهلل 
ق�صور ول حر�س ينفع مناعة ول �صفاعة ترفع.

كيف تربح املليون؟

انتهزت  اأنت  ما  اإذا  طائلة  ثروة  حتقق  اأن  باإمكانك  فاإنه  حًقا, 
فر�صة فراغك يف تعلم اأية مهارة كانت, اأو اأية حرفة اأو اأن تتعلم كيف 
تكون مفعًما باحلما�س, وكيف يكون لديك طاقة عالية, اأو اأن تتعلم كيف 
كيف  اأو  اأرباحك,  ن�صبة  من  تزيد  اأن  اأو  داخلك,  الن�صاط  �صعلة  توقظ 
تدبر اأمورك بطريقة اأف�صل, اأو اأن تكون اأًبا رائًعا لأبنائك اأو اأًما مده�صة 
يف تربية اأطفالها, فاإنني/ اأطالبك الآن اأن تتعلم, تتعلم, وتتعلم؛ لأنه يف 
حني زيادة معرفتك فاأنت بذلك ت�صكل م�صريك؟ وكما قال فران�صي�س 

بيكون: "املعرفة هي قوة يف حد ذاتها".
املليون  تربح  اأن  ت�صتطيع  بها  للذات  قوة  فاملعرفة  وهذا حقيقي؛ 
اأنه كان هناك باخرة قد تعطل املحرك داخلها  بل املاليني, فقد روى 
وحاول القبطان عمل كل ما يف و�صعه لإ�صالحه, مبا يف ذلك ال�صتعانة 
باأح�صن اخلرباء يف جمال البواخر, لكن جهوده باءت بالف�صل, ويف اأحد 
امل�صكلة  بخ�صو�س  م�صاعديه  لأحد  القبطان  مناق�صة  اأثناء  ويف  الأيام 
نف�صها اقرتب منه اأحد الأ�صخا�س وقال له: "اآ�صف لإزعاجك, فاأنا اأرى 
اأن الباخرة معطلة منذ ع�صرة اأيام, ومن باب الف�صول �صاألت واحًدا من 
طاقم الباخرة فقال يل: اإن املحرك به عطل, ويحتاج اإىل اإ�صالح. فهل 
ما زلت يف حاجة لأحد يقوم لإ�صالحه"؟ ومن دون تردد قال القبطان: 
"نعم, وملاذا ت�صاأل"؟ فرد الرجل قائاًل: "باإمكاين اأن اأقوم باإ�صالحه" 
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وظهرت الده�صة على وجه القبطان, حيث اإن هذا ال�صخ�س مل تكن تبدو 
اأنه خبري باأمور البواخر, وا�صطحبه القبطان  عليه عالمات تدل على 
اإىل مكان حمرك الباخرة وتركه وظل يراقبه من بعيد فاأخرج الرجل 
متنوعة  ب�صربات  املحرك  على  يطرق  وبداأ  �صغرية  مطرقة  جيبه  من 
بالنظر  يقوم  ثم  املحرك,  بلم�س  ويقوم  وي�صمع,  خمتلفة  اأماكن  يف 
املحرك  واأخ��رًيا طرق ج��زًءا معيًنا يف  املحرك  اأماكن خمتلفة يف  اإىل 
وقام بربط م�صمار كان غري حمكم, وبدت الده�صة على وجه القبطان 
عندما بداأ حمرك الباخرة يف العمل مرة اأخرى, و�صعد القبطان �صعادة 
عارمة, و�صاأل الرجل "كيف ا�صتطعت عمل ذلك؟".. فرد عليه الرجل 
بابت�صامة وقال: "املهارة" وناول القبطان ورقة مكتوب عليها رقم واحد 
فقط "األف دولر" نظر اإليه القبطان وقال له: "األف دولر مقابل عمل 
ملدة ع�صر دقائق, اأرجوك ا�صرح يل هذا" ورد عليه الرجل وقال: "بكل 
�صرور" وناوله ورقة اأخرى كتب عليها: دولر واحد مقابل الطرق على 
الذي  املكان  بالتحديد  لأنني عرفت  دولًرا؛  باملطرقة )999(  املحرك 

يجب اأن اأقوم بالطرق عليه يف املحرك".
ومن هنا, نرى اأن مهارة هذا الرجل عادت عليه باألف دولر يف 

ع�صر دقائق.
بني  عالًيا  تكون  ف�صوف  عندك  املعرفة  زادت  فكلما  وه��ك��ذا, 
النا�س ويلجاأون اإليك لي�صاألوك عن راأيك يف م�صاكلهم وينتظرون منك 

الن�صيحة.
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ملاذا ال ين�شرنا اهلل؟

رب  ڳ  ڳ  گ   گ  زب  ت���ع���اىل:  اهلل  ي���ق���ول 
)املنافقون: 8(.

العزة هلل ولر�صوله وللموؤمنني, فما بالنا نرى امل�صلمني يف كل اأر�س 
يذلون وُيعتدى عليهم؟! ما بالهم ل يجدون لهم ن�صرًيا؟! يقول ال�صيخ 
على الطنطاوي - يرحمه اهلل -: اإن وعد امل�صلمني الن�صر, فما بالنا ل 

ين�صرنا اهلل؟!
الإ���ص��الم  اأع��ز  "اللهم  جمعة:  ك��ل  يف  املنابر  على  ندعو  ونحن 

وامل�صلمني".
ونحن ندعو على الكفار: "اأن ي�صتت �صملهم, ويفرق جمعهم, واأن 

يجعل تدمريهم يف تدبريهم".
األ اأننا ندعو عليهم ونحن نتبع خطواتهم, ونرتك اأحكام �صرعنا 

ونقتدي بهم؟!
اأعدَّ اجلي�س و�صفَّ  بدر  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  والر�صول  ندعو ونحن قاعدون, 
اجلند, وهياأ كل و�صيلة للن�صر, ثم دعا حتى �صقط رداوؤه عن منكبه.. 

وكذلك يكون دعاء امل�صلم.
زب ۇ ۆ ۆ ۈ رب  اإيانا بن�صرتنا �صرعه:   اهلل ربط ن�صره 

)حممد: 7(.
فهل ن�صرناه حتى ين�صرنا؟!.

هل كنا معه يف الرخاء حتى يكون معنا يف ال�صدة؟!
بيننا  الأخ���وة  حق  اأر���س  كل  يف  املعذبني  للم�صلمني  عرفنا  هل 
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وبينهم؟!
ۋرب  ٴۇ  ۈ  زب  ق��ال:  حني  اهلل  يد  عقدتها  التي  الأخ��وة 

)احلجرات: 10(.
اأم نحن نلهو ونلعب واإخواننا ُيقتَّلون؟!

وتهرق  وديارهم,  اأر�صهم  ت�صتباح  وهم  بالعبث,  ن�صتغل  ونحن 
ب�صيف البغي والعدوان دماوؤهم!

ولر�صوله  هلل  العزة  اأن  ونن�صى  العزة,  الغرب  يف  نبتغي  لنا  ما 
وللموؤمنني؟!.

اأم نحن نخ�صاهم؛ فاهلل اأحق اأن نخ�صاه اإن كنا موؤمنني.. اإن ما 
عندهم من القوة زائل, وما عند اهلل باٍق..

اأفال نطلب ما يبقى ونوؤثره على ما يزول؟!
الذي  ويعلو  بالذي هو فوق,  ينزل  واأنه  الدهر دولب,  اأن  اأن�صينا 

هو حتت؟! 
فما بالنا نيئ�س من ن�صر اهلل؟!.

اإن الليل ينتهي اإذا اأذن الفجر, فحينما يوؤذن املوؤذن بيننا �صادًقا, 
د�صتور  ونعله  ن�صمع,  مبا  ونعمل  يقول,  ما  نتدبر  �صادقني..  ون�صمعه 
الليل,  اإل اهلل؛ يكون قد طلع الفجر, وانتهى  اإله  اأكرب ل  حياتنا.. اهلل 

وجاء ن�صر اهلل والفتح..
فيا اأيها امل�صلمون! عودوا اإىل اهلل يعد لكم الن�صر..

يف  جماعاتكم..  ويف  اأ�صركم,  ويف  اأنف�صكم,  يف  اهلل  اإىل  ع��ودوا 
حربكم ويف �صلمكم؛ فاإنه ل ياأتيكم الن�صر اإل من عند اهلل.
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اأروع الـم�شابقات

طعمها  عامة  ب�شفة  اجلمهور  ت�شتهدف  التي  وال��ربام��ج  للم�شابقات 
املميز، ونكهتها الفريدة، فالكل ي�شارك فيها ويدلو بدلوه، فر�شم جًوا من 
لكل  ثرية  ومعلومات  بابت�شامات،  يتوج  والألفة،  الجتماع  وحًظا من  امل��رح، 
هذه  من  ا�شتفادته  تكون  وق��درات��ه  م�شارك،  كل  اجتهاد  وبقدر  ���ش��ارك،  من 

امل�شابقات.
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لذا.. على الإذاع��ة ال�شباحية اأن ل تقف موقف املتفرج، بل عليها اأن 
كل  ال�شداح  منربها  خال  من  امل�شابقات  هذه  من  الوافر  بالن�شيب  تاأخذ 

�شباح.
املجال، جمعت لكم م�شابقات متنوعة عدة، منها  وللم�شاهمة يف هذا 
الإ�شامية، ومنها الجتماعية، ومنها الثقافية، ومنها الأدبية، وهكذا تنوعت 

امل�شابقات لثاثة اأ�شباب رئي�شة، هي:
اأوًل: جلذب اأكرب عدد ممكن من الطاب للم�شاركة يف هذه امل�شابقات.
ثانًيا: يختلف الطاب يف ميولهم ورغباتهم، فمن مييل اإىل الثقافة 
التاريخ؛  اإىل  العلوم قد ل مييل  اإىل  الريا�شة، ومن مييل  اإىل  قد ل مييل 

لذا.. نوعت امل�شابقات حتى يجد كل طالب ما ينا�شبه، ويرغب فيه.
الكامنة،  ال��ط��اق��ات  وا�شتخراج  وال��ق��درات،  امل��واه��ب  لكت�شاف  ث��ال��ًث��ا: 
فهناك العديد من الطاب لديهم الرغبة واحلما�ض للمبادرة والإقدام وما 
ينق�شهم �شوى الت�شجيع والتوجيه؛ لذا تعد هذه امل�شابقات حمطة لتزويد 

الطاب باملعلومات والتوجيهات، ومتابعة النتائج والأعمال.
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امل�شابقة الثقافية

م�صابق��ة ورقي��ة عل��ى كت��اب "يف بط��ن احل��وت" د.حمم��د 
العريفي:

�س1: �صامل يف ق�صة )ي�صدد الهدف( كان )اأعمى - اأ�صم( وكان 
�صبًبا يف هداية )والده - والدته(, حيث كان قلبه معلًقا ب�)ال�صالة - 

ال�صيام(.
�س2: حتول ملك غ�صان - جبلة بن اأيهم بعد اإ�صالمه اإىل )اليهودية 
- الن�صرانية(, ب�صبب )كربه وغروره - امتناعه اأداء احلج(, مما كان 

�صبًبا يف خ�صارته يف الدنيا والآخرة.
ب�صبب  املرق�س  كانوا يف  الذين  التاأثري يف  ال�صيخ  ا�صتطاع  �س3: 

)�صدته وقوة ج�صمه - حكمته و�صدقه وح�صن ت�صرفه(.
ا�صتخرج  والعرب  باملواعظ  مليئة  ق�ص�س  امل�صت�صفى(  )يف  �س4: 

ثالًثا منها.
�س5: ما تف�صري الروؤيا التي راأتها اأم ال�صاب الذي ُتويف يف ق�صة 

)مفتاح ال�صر(؟
�س6: ما �صبب بكاء الطبيب على ال�صاب يف ق�صة )يرى مقعده يف 

اجلنة(؟
�س7: )على فرا�س املوت( ق�صة موؤثرة ما �صببها وما نتيجتها ؟ 

وما عالجها؟
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م�صابق��ة ورقي��ة عل��ى كت��اب "ه��ل تبح��ث ع��ن وظيف��ة؟" 
د.حممد العريفي:

�س/ على اأي �صيء اخت�صم اأولد الرجل املري�س عندما ظنوا اأنه 
نائم؟ 

�س/ يف الو�صية الرابعة من الذي اأذن؟ وملاذا؟ وما نهاية املجرم 
يف هذه الو�صية؟ 

�س/ من اأعر�س عن اهلل وتكرب.. األقى اهلل عليه الرعب الدائم.. 
دلل على ذلك من القراآن؟ 

�س/ اأكمل: قال ال�صاعر: ولو مل يعظ يف النا�س من هو مذنب...؟
�س/ ماذا يكون لالإن�صان اإذا ا�صتعمل ج�صده وروحه لغري الوظيفة 

التي خلق لأجلها؟ 
�س/ ما حكم الذهاب اإىل الكهنة والدجالني؟ 

وما  والقتل؟  ال�صرك  قرينة  اهلل  جعلها  التي  الفاح�صة  ما  �س/ 
عذاب من وقع يف تلك الفاح�صة؟ 

�س/ اأذكر ثالث فوائد ا�صتفدتها من هذا الكتاب؟
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م�شابقة �شفينة النجاة

احلمد هلل الذي عّلم بالقلم علم الإن�صان ما مل يعلم, وال�صالة 
باإح�صان  وال�صالم على معلم الأنام, وعلى �صحبه الكرام, ومن تبعهم 

اإىل يوم التمام.. اأما بعد:
فهذه م�صابقة يف �صفينة النجاة؛ حتى ل تغرق فنغرق يف احلياة 
وبعد املمات, اإنه الركن الركني والأ�صل الأ�صيل, حّث عليه نبينا حممد 
اإىل  دعوة  واإنها  جميًعا«,  ونوا  نوا  باأيديهم  اأخ��ذوا  »اإن  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
املنكر يف قالب احلكمة واملوعظة..  والنهي عن  باملعروف  الأمر  ح�صن 
فهيا بنا اأخي املبارك منتطي �صفينة النجاة؛ لعلنا نكون من اأهل النجاة.

املراجع املقرتحة:
1. الأمر باملعروف والنهي عن املنكر - �صيخ الإ�صالم ابن تيمية.

2. الأمر باملعروف والنهي عن املنكر – د.خالد ال�صبت.
 – الأم��ة  واأث��ره يف حفظ  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأم��ر   .3

د.عبدالعزيز امل�صعود.

�صروط امل�صابقة:
1. الإجابات يف اأوراق امل�صابقة نف�صها, على اأن تكون بخط وا�صح.

2. ي�صارك يف امل�صابقة ما فوق �صن )12( �صنة.
3. اآخر موعد لت�صليم الإجابات ) .......... (

�صناديق  يف  تو�صع  اأو  الإذاع��ة,  م�صرف  اإىل  الإجابات  ت�صلم   .4
امل�صابقة.
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معلومات املت�صابق:
ال�صم: 
العمر:

ال�صف:

اأ�صئلة امل�صابقة:
1. الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من اأ�صباب اخلريية يف هذه 

الأمة.. اذكر الآيات الدالة على ذلك؟
اللعن  لوقوع  �صبب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأم��ر  ترك   .2

والإبعاد.. اذكر الآيات الدالة على ذلك؟
فوائد  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأم��ر  لإقامة  اأن  �صك  ل   .3

عظيمة للمجتمعات.. اذكر ثالًثا منها؟ 
وجوبه عن  ي�صقط  ل  بالقلب  املنكر  اإنكار  اأن  العلم  اأهل  ذكر   .4
ي�صقط  قد  والل�صان  باليد  الإنكار  لكن  الأح��وال,  من  حال  باأية  امل�صلم 

وجوبه, وذلك يف واحد من ثالثة اأحوال.. اذكر هذه الأحوال الثالثة؟
5. متى يجب على الإن�صان اإنكار املنكر حتى ولو خاف على نف�صه؟
6. عن اأبي �صعيد اخلدري- ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من راأى منكم منكًرا (.......... ( وذلك اأ�صعف الإميان« اأكمل  

احلديث, واذكر معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »وذلك اأ�صعف الإميان«.
7. هناك بع�س ال�صفات التي يجب اأن يت�صف بها الآمر باملعروف 

والناهي عن املنكر.. اذكر خم�ًصا منها؟
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�صرر  به  يح�صل  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأمر  ترك  اإن   .8
العقوبات من  اأن��واع من  ويرتتب على ذلك  واملجتمع,  الفرد  كبري على 

اهلل - عز وجل - و�صح ذلك؟
نة املطهرة حتث على الأمر باملعروف والنهي  9. اذكر اأدلة من ال�صُّ

عن املنكر؟ 
10. ا�صرتط اأهل العلم لإيجاب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

القدرة احل�صية واملعنوية.. و�صح ذلك؟ 
11. اذكر منوذًجا يف �صرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر؟
12. اذكر بع�س �صروط و�صوابط اإنكار املنكر؟ 

13. ما حكم اإنكار املنكر يف امل�صائل املختلف فيها؟
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م�شابقات ال�شريط االإ�شالمي

- امل�شابقة االأوىل

ا�صم ال�صريط: قوادح عقدية.
ا�صم ال�صيخ: عبدالعزيز ال�صدحان.

�صروط امل�صابقة: 
1. ال�صتماع اإىل ال�صريط كاماًل والإجابة على �صوء ما جاء فيه. 

2. ل يحق امل�صاركة باأكرث من ن�صخة واحدة.
3. تكون الإجابة بخط وا�صح.

4. نو�صي بالعتماد على اهلل.. ثم النف�س يف اأثناء الإجابة.
طريقة ت�صليم الإجابات: 

1- تو�صع الإجابة داخل ظرف, ثم يف ال�صندوق املعد لذلك. 
 / )املوافق:/   )  .......) يوم  امل�صابقة  ل�صتالم  موعد  اأخر   -2

1433ه�( . 
3- تعلن النتائج يوم (....... ( املوافق:/ / 1433ه�( . 

اأ�صئلة امل�صابقة:
�س1/ اذكر القادح ال�صابع يف ال�صريط بالتف�صيل؟

�س2/ اأكمل احلديث: )ادعوا اهلل واأنتم .....؟(.
�س3/ ذكر ال�صيخ ثالثة اأحكام لكلمة )لو( اذكرها مع التمثيل لها؟ 
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�س4/ ذكر ال�صيخ اأماكن وجود ال�صعادة.. فاأين توجد؟ 
�س5/ من القائل )والنا�س بحاجة اإىل ما جاءت به الر�صل اأ�صد 

من حاجتهم اإىل الطعام وال�صراب....اإلخ؟
ال�صريط..  يف  وردت  خ�صال  خم�س  اهلل  عند  لل�صهيد  ���س6/ 

اذكرها؟
�س7/ ما حكم الذهاب اإىل الكهنة وامل�صعوذين, مع ذكر الدليل؟

�س8/ ما حكم تخ�صي�س علي بن اأبي طالب - ر�صي اهلل عنه - 
بلفظ )كرم اهلل وجهه(؟

�س9/ كيف نتجنب القوادح التي ذكرت يف ال�صريط؟
�س10/ اذكر دلياًل على حترمي احللف بغري اهلل - عز وجل - ؟

�س11/ ما حكم من �صخر ب�صيء من الدين حتى ولو كان مازًحا 
مع ذكر الدليل؟

�س12/ ورد يف ال�صريط اأربعة ع�صر قادًحا اذكر �صتة منها فقط؟
�س13/ ما حكم قول )ظلمك اهلل كما ظلمتني( مع ذكر الدليل؟
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- امل�شابقة الثانية

ا�صم امل�صابقة: الأديب.
نوع امل�صابقة: فردي. 

مدتها: راجع ملعد امل�صابقة.  

الأدوات املطلوبة: 
1- يكفي جمرد اطالع الفرد واإملامه بعناوين الأ�صرطة الإ�صالمية. 

2- كتابة ن�س من اإن�صائه. 

طريقة امل�صابقة:
يطلب معد امل�صابقة من اأفراد املجموعة كتابة: مقال اأو ق�صة اأو 
ن�صيحة, اأو الكتابة يف اأي مو�صوع �صاء, �صريطة اأن يحتوي ذلك املقال اأو 
تلك الق�صة ونحوها على اأكرب قدر ممكن من اأ�صماء وعناوين الأ�صرطة 

)املوزعة( �صمن �صلب املو�صوع اأو املقال.
وبقدر ما يحوي املكتوب من عناوين واأ�صماء لأ�صرطة خمتلفة تكون 
الدرجة املمنوحة, مع التنبيه على و�صع حا�صية اأ�صفل املكتوب يبني فيها 
الكاتب عنوان ال�صريط وا�صمه مف�صاًل وا�صم املحا�صر والت�صجيالت اإن 

اأمكن.
من اأهداف هذه امل�صابقة: 

1- رفع م�صتوى الذوق الأدبي.
2-اكت�صاف املواهب الأدبية.
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3- توجيه امل�صاركني للتعرف على اأكرب قدر من اأ�صماء الأ�صرطة 
الإ�صالمية واأ�صماء املحا�صرين. 

4- ال�صتماع ملا قد يعر�س للفرد من عناوين الأ�صرطة امل�صوقة, 
وهو املطلب الأ�صا�صي.
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- امل�شابقة الثالثة

ا�صم ال�صريط: اخلوف من اهلل.
ا�صم ال�صيخ: نبيل العو�صي - حفظه اهلل -.

)ميكنك الإجابة عن الأ�صئلة مبا�صرة يف اأثناء ا�صتماعك لل�صريط, 
الأجوبة منه؛ حتى  وكتابة  اإعادته  ثم  اإليه كاماًل,  ال�صتماع  لكن حبذا 

تزيد الفائدة(.
ال�صوؤال الأول/ يف واقعنا املرير نرى الكثري من النا�س من يفعلون 
الكبائر, ثم ي�صتغفرون وهم ي�صحكون ويعتربون الأمر هيًنا.. فلماذا؟ 

مع ذكر بع�س الذنوب والكبائر التي يتهاونون بها.
ال�صوؤال الثاين/ ذكر ال�صيخ اأو�صاًفا للموؤمنني, عّددها مع ذكر الآية.
ال�صوؤال الثالث/ ُذكر يف املحا�صرة مواقف كثريٌة من خوف ال�صلف 
من اهلل - عز وجل -, اذكر موقًفا منها تاأثرت به, مع اإيراد فائدة منه؟
ال�صوؤال الرابع/ قال تعاىل: زب گ گ ڳ ڳ ڳ 
اذك��ر  )ال�����ص��ج��دة(..  رب   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

اأ�صباب خوف ال�صلف من اهلل - تعاىل - على �صوء هذه الآية؟
ال�صوؤال اخلام�س/ ذكر ال�صيخ اأن جمرد العمل ال�صالح ل يكفي 
نلقى  العمل حتى  الأهم هو كيف نحافظ على هذا  الأمر  لكن  امل�صلم, 

اهلل – تعاىل -, )و�صح هذه العبارة(؟
اأموًرا  ال�صيخ  ذكر  واجب(  اهلل  من  )اخلوف  ال�صاد�س/  ال�صوؤال 

تدعو اإىل اخلوف من اهلل.. اذكرها؟
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- امل�شابقة الرابعة

ا�صم ال�صريط: ل تخرق ال�صفينة 
ا�صم ال�صيخ: عبداهلل بن علي الغامدي 

�صماع  مع  الأ�صئلة  الإجابة عن هذه  وابداأ يف  وورقتك  قلمك  خذ 
�صريط: 

ال�صوؤال الأول/ ما قول �صيخ الإ�صالم ابن تيمية يف الربا؟
ال��درداء - ر�صي  الثاين/ ورد ت يف اخلطبة ق�صة لأبي  ال�صوؤال 

اهلل عنه - ما �صبب بكائه؟
َخرٌق  باأنها  ال�صيخ  لها  مّثل  التي  املع�صية  ما  الثالث/  ال�صوؤال 

مهلك؟
ال�صوؤال الرابع/ اأجب ب�)�صح( اأو )خطاأ(:

هل الرجل الذي ي�صوم النهار ويقوم الليل ويزهد يف الدنيا, لكن 
ل ياأمر باملعروف ول ينهى عن املنكر اأبغ�س عند اهلل و اأ�صحاب الكبائر 

اأف�صل منه؟
ال�صوؤال اخلام�س/ ما عقوبة الأمة التي ل تاأمر باملعروف ول تنهى 

عن املنكر, مع ذكر الدليل؟
ال�صوؤال ال�صاد�س/ ما املو�صوع الأ�صا�صي الذي تكلم ال�صيخ عنه؟ 

اذكر فائدتني اقتب�صتهما وا�صتفدتهما من هذا ال�صريط.
وفقك اهلل ملا اأحبه.
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- امل�شابقة اخلام�شة

ا�صم ال�صريط: روحانية �صائم
ا�صم ال�صيخ: اإبراهيم الدوي�س - حفظه اهلل -.

نهنئك  وبعد..  اهلل,  ر�صول  على  وال�صالم  وال�صالة  اهلل  احلمد 
اأخي احلبيب باأن بلغنا اهلل واإياك هذا ال�صهر الكرمي.. �صائلني اهلل - 

عز وجل - اأن يجعلنا من املقبولني والفائزين واملوفقني لعمل اخلري.
اأخي احلبيب:

ما عليك �صوى اأن ت�صتمع اإىل ال�صريط, ومن ثم الإجابة عن الأ�صئلة 
والهاتف  ال�صم  عليه  مظروف  يف  تو�صع  خارجية  ورق��ة  يف  )الإج��اب��ة 

وت�صلم مل�صرف ...... ( واآخر موعد لت�صليم الإجابات//  143ه� .
يوم  وذل���ك   ........... التكرميي  احل��ف��ل  يف  اجل��وائ��ز  ت�صلم 

...........املوافق:  /  /  143ه�, بعد �صالة ......... اإن �صاء اهلل.

اأ�شئلة امل�شابقة

ا عدة.. اذكر ق�صًة تاأثرت بها؟ ال�صوؤال الأول/ ذكر ال�صيخ ق�ص�صً
ال�صوؤال الثاين/ ما ال�صبب الرئي�س لفر�س رم�صان علينا؟

رحمه   - احلنبلي  ابن رجب  قال  يلي:  ما  اأكمل  الثالث/  ال�صوؤال 
اهلل - :

وكل   ,............ واملنكر  الفح�صاء  عن  ينهى  ل  قيام  كل   "
�صيام ل ُي�صان عنه قول الزور والعمل به .............".
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ال�صحيحة  العبارة  اأم��ام  )�صح(  عالمة  �صع  الرابع/  ال�صوؤال 
وعالمة )خطاأ( اأمام العبارة اخلاطئة:

1- �صرع ال�صيام لتعذيب النفو�س. )     (
2- ال�صيام ي�صاعد على ترقيق القلب. )         (
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- امل�شابقة ال�شاد�شة

)وهذه امل�صابقة مق�صمة على ثالثة مناذج(
ا�صم ال�صريط: ثمار الأخوة.

ا�صم ال�صيخ: حممد املختار ال�صنقيطي.

النموذج الأول:
1. ما الأخوة يف اهلل؟

2. ما اأوثق عرى الإميان؟
3. اذكر مميزات الأخوة يف اهلل؟

4. ماذا يجب على كل من اآمن باهلل؟
5. اذكر دلياًل من ال�صنة على اأن الأخوة ال�صادقة ل تكون اإل ملن 

ذاق حالوة الإميان؟
6. ما �صبب تال�صي اخلالفات وال�صغائن بني املوؤمنني؟

7. ماذا يجد الإن�صان عندما ينظر اإىل ن�صو�س الكتاب وال�صنة؟
8. مباذا اأمرنا اهلل - �صبحانه وتعاىل - يف كتابه العزيز؟

بني  انت�صرت  التي  ال�صادقة  الإمي���ان  خ�صال  تنت�صر  كيف   .9
اأ�صحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

10. هل وجدت اأخوة اأ�صدق من الأخوة التي كانت بني اأ�صحاب 
ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

11. حتّدث عن عظم الأخوة يف اهلل وف�صلها يوم القيامة؟
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- امل�شابقة ال�شابعة

ا�صم ال�صريط: ثمار الأخوة.
ا�صم ال�صيخ: حممد املختار ال�صنقيطي.

النموذج الثاين:
1. مباذا و�صف اهلل اأ�صحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص والتابعني لهم يف حمكم 

التنزيل؟
2. ما اأثر اأخوة الإميان؟

3. اذكر الآية التي تدل على الف�صل الذي ف�صل اهلل به اأ�صحاب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

4. من اأحق اأن ترحمه؟
5. هل تبلغ الأخوة يف اهلل فوق احل�صب والن�صب؟

6. ما اأثر الإميان عندما يدخل القلب؟
7. من اأين تنبع الأخوة يف اهلل؟

8. مباذا توعد اهلل من قطع و�صائج الأخوة يف اهلل؟
9. مباذا جاء هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

10. ملاذا نهى الإ�صالم عن القطيعة؟
11. من املنافق الذي حرك ال�صغينة بني الأن�صار؟
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- امل�شابقة الثامنة

ا�صم ال�صريط: ثمارة الأخوة.
ا�صم ال�صيخ: حممد املختار ال�صنقيطي.

النموذج الثالث:
1. كم يوًما اأحل الإ�صالم اأن يهجر الإن�صان اأخاه؟ وكم يوًما حرم؟

2. ماذا يكون عندما يهجر امل�صلم اأخاه فوق ثالثة اأيام؟
3. ما يرتتب على هجر امل�صلم لأخيه فوق ثالث عالَم يدل؟

4. ماذا اأعد اهلل لكل من فّرق بني اإخوانه بالقطيعة عن طريق النميمة؟
5. عّرف النميمة؟

اهلل  طاعة  على  القلوب  جمع  على  �صعى  ملن  اهلل  اأع��د  م��اذا   .6
وتاأليف الإخوان على منهج اهلل وحمبته؟ مع ِذكر الدليل من القراآن؟

7. اأين يجمع امل�صلم بني املفرتقني واملختلفني؟
8. ما اأعظم ثمار الأخوة؟

9. اذكر فائدتني من فوائد الأخوة يف اهلل؟
والإمي��ان حتقيق  التوحيد  بعد  الفرائ�س  اآكد  اأم خطاأ:  10. �صح 

الأخوة يف اهلل؟
11. ا�صتنبط من خطبة الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع ما يجب على 

امل�صلم جتاه اأخيه امل�صلم؟
ذلك  موؤيًدا  امل�صلمني,  لإخوانك  ن�صيحة  من  به  ت�صدي  وما   .12

بن�س قول الر�صول - عليه ال�صالة وال�صالم - يف اخلطبة؟ 
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- امل�شابقة التا�شعة

ا�صم ال�صريط: حمروم يف �صهر ال�صوم.
ا�صم ال�صيخ: اإبراهيم  الدوي�س.

اأثناء  يف  مبا�صرة  الأ�صئلة  عن  الإجابة  )وميكنك  باهلل  ا�صتعن 
ا�صتماعك لل�صريط, ولكن حبذا ال�صتماع اإليه كاماًل, ثم اإعادته وكتابة 

الأجوبة منه؛ حتى تزيد الفائدة(.

الأ�صئلة:
�س1/ ذكر ال�صيخ اآية حمددة تتحدث عن مدى حتدي ال�صيطان 

وعداوته لبن اآدم.. اذكر الآية؟
�س2/من املحرومة يف �صهر رم�صان؟

اآخر موعد لقبول الإجابات هو://  143ه�.
ا�صم امل�صارك:

عنوانه: 
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- امل�شابقة العا�شرة
ا�صم ال�صريط: اأبناء يعذبون اآباءهم.

ا�صم ال�صيخ: بدر امل�صاري - حفظه اهلل -.
ميكنك الإجابة على الأ�صئلة مبا�صرة يف اأثناء ا�صتماعك لل�صريط 
, ولكن ...... حبذا ال�صتماع اإليه كاماًل, ثم اإعادته وكتابة الأجوبة منه؛ 

حتى تزيد الفائدة.

الأ�صئلة:
�س1/ ما ا�صم الولد الذي دعا عليه والده ف�صّلت اأركانه؟

�س2/ من اأعق النا�س؟
اآخر موعد لقبول الإجابات هو:  /  /143ه�.

ا�صم امل�صارك:
عنوانه:
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- امل�شابقة احلادية ع�شرة
ا�صم ال�صريط: حرا�صة الأعرا�س

ا�صم ال�صيخ: اإبراهيم ال�صرب - حفظه اهلل -.
خذ قلمك وورقتك وابداأ يف حل هذه الأ�صئلة, مع �صماع �صريط: 

�س1/ اذكر �صبًبا من اأ�صباب موت الغرية؟
�س2/ ما العتدال يف الغرية؟

اآخر موعد لقبول الإجابات هو:  /  /143ه�.
ا�صم امل�صارك: 

عنوانه:
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- امل�شابقة الثانية ع�شرة

ا�صم ال�صريط: نهاية الأ�صقياء.
و�صريط: نهاية ال�صعداء.

خذ قلمك وورقتك وابداأ يف حل هذه الأ�صئلة, مع �صماع �صريط:
�س1/ ما العبارة التي تكرر ذكرها يف كال ال�صريطني؟

�س2/ من املحا�صر؟
�س3/ ما الت�صجيالت اأو املوؤ�ص�صة التي اأ�صدرت ال�صريطني؟

تو�صع الإجابة يف �صندوق الإجابات يف .... علًما باأن اآخر موعد 
لقبول الإجابات هو  /  /143ه�.

ا�صم امل�صارك: 
عنوانه: 
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- امل�شابقة الثالثة ع�شرة

م�صابقة �صريط احلدث:

هذه جمموعة من الأ�صرطة �صدرت حول الأق�صى, اأكمل الفراغات 
مما ياأتي, بذكر ا�صم املحا�صر ح�صب املطلوب.

ا�صم ال�صريط: عندما ينطق احلجر.
ا�صم ال�صيخ: ).......... (. ال�صيخ: اإبراهيم الدوي�س.

ا�صم ال�صريط: اجلرمية اجلديدة لليهود.
ا�صم ال�صيخ: ).......... (. ال�صيخ: �صعد الربيك.

ا�صم ال�صريط: فل�صطني اجلرح.
ا�صم ال�صيخ: ).......... (. ال�صيخ: نا�صر الأحمد.

ا�صم ال�صريط: هوؤلء هم اليهود.
ا�صم ال�صيخ: ).......... (. ال�صيخ: متعب بن �صليمان الطيار.

ا�صم ال�صريط: عذًرا يا اأق�صانا.
ا�صم ال�صيخ: ).......... (. ال�صيخ: �صلمان العودة.

ا�صم ال�صريط: حفدة القردة حا�صر وتاريخ.
ا�صم ال�صيخ: ).......... (. ال�صيخ: حممد بن �صليمان املحي�صني.

ا�صم ال�صريط: �صور من التحدي اليهودي.
ا�صم ال�صيخ: ).......... (. ال�صيخ: اإبراهيم بن عثمان الفار�س.

ا�صم ال�صريط: العدو الدائم حقائق واأرقام.
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ا�صم ال�صيخ: 0.......... (. ال�صيخ: اإبراهيم بن عثمان الفار�س.
الهدف من امل�صابقة:

وهي  األ  الأوىل,  امل�صلمني  بق�صية  والطالب  ال�صباب  تعريف   -1
اليهود". براثن  من  الأق�صى  امل�صجد  "ا�صتعادة 

2- حث وحتفيز الطالب على زيارة حمال الت�صجيالت الإ�صالمية؛ 
و�صماعها  اقتنائها  على  واحلر�س  الإ�صالمية,  الأ�صرطة  على  للتعرف 

لال�صتفادة مما فيها.
"ل تن�َس الدعاء لإخوانك بالّن�صر.. اللهم ان�صر املجاهدين يف 

�صبيلك يف كل مكان".
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- امل�شابقة الرابعة ع�شرة

ا�صم ال�صريط: الرتبية الذاتية
ا�صم ال�صيخ: حممد الدوي�س.

ا�صتمع اإىل ال�صريط بعناية واإخال�س, ثم اأجب عن الأ�صئلة التالية:
�س1/ ما تعريف الرتبية الذاتية؟

�س2/ اذكر جانًبا من جوانب الرتبية الذاتية؟
�س3/ عّدد و�صائل الرتبية الذاتية بال �صرح؟

�س4/ اأجب ب� �صح اأو خطاأ:
بالنف�س.  ال�صتقالل  الذاتية  للرتبية  ال�صحيحة  املفاهيم  • من 

)          (
الدع�وة:. يف  التفريط  الذاتية  للرتبية  اخلاطئة  املفاهيم  • من 

)            (
�س5/ من الذي تفرغ للعبادة وترك احلكم بني النا�س فعاتبه اهلل 

الآية؟ ذكر  مع  -؟  – �صبحانه 
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- امل�شابقة اخلام�شة ع�شرة

ا�صم ال�صريط: ملاذا ل نعمل؟
ا�صم ال�صيخ: حممد الدوي�س.

�س1/ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم اإين اأعوذ بك من الهم... « اأكمل احلديث؟
ح ذلك. �س2/ ما مرجع بالء الإن�صان؟ و�صّ
�س3/ ما املعوق الثاين الذي ذكره ال�صيخ؟

ح ذلك باخت�صار؟ �س4/ من املعوقات: تهويل الأمر اأو تهوينه و�صّ
�س5/ كم عدد املعوقات التي ذكرها ال�صيخ؟ واذكر اآخرها؟

�صماعه". على  واحلث  اأخرى  مرة  ال�صريط  ب�صماع  "نن�صحك 
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- امل�شابقة ال�شاد�شة ع�شرة

ا�صم ال�صريط: احلياة الطيبة.
ا�صم ال�صيخ: حممد املختار ال�صنقيطي.

مل��ادة  ا�صتماعك  خ��الل  م��ن  الأ�صئلة  على  واأج���ب  ب��اهلل  ا�صتعن 
ال�صريط:

�س1/ مباذا ين�صرح �صدر الإن�صان ويطمئن قلبه ؟ اذكر الدليل.
�س2/ ما الطريق الذي ي�صري عليه الإن�صان ليعي�س احلياة الطيبة؟

�س3/ ماذا يتمنى اأهل القبور؟ اذكر الآية التي تدل على ذلك؟
�س4/ مباذا تكون ال�صعادة احلقيقية واحلياة الطيبة؟

�س5/ ذكر ال�صيخ اأن هذه احلياة فيها داعيان فما هما؟
�س6/ قال ال�صيخ: اإن الأطباء يقولون ... اأكمل العبارة.

�س7/ اهلل - �صبحانه وتعاىل - يريد من عباده اأمرين.. فما هما؟
�س8/ ما تف�صري قوله تعاىل: زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ  ڇ رب  )املاعون(؟ 
تعاىل..  اهلل  م��ن  ال��ق��رب  م��ن  متنع  ع��وائ��ق  ثالثة  هناك  ���س9/ 

اذكرها؟
اأه��ل اجلنة  اأن��زل  اإذا  »اإن اهلل - عز وج��ل -  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  ���س10/ 

اجلنة......... « اأكمل احلديث؟
�س11/ هناك ثالثة اأ�صياء اإذا فعلها العبد ع�صمه اهلل اإىل لقائه 
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واأوجب له رحمته ور�صوانه؟
اذك��ره��ا  ط��رائ��ق,  ث��الث  على  القيامة  ي��وم  امل��وؤم��ن��ون  ����س12/ 

باخت�صار؟
اخلليعة  الأف���الم  مب�صاهدة  ابتلي  مم��ن  ال�صيخ  طلب  ����س13/ 

واملجالت املاجنة اأمرين, اذكرهما؟
ال�صريط". هذا  ملادة  ال�صماع  بتكرار  "نن�صحك 
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- امل�شابقة ال�شابعة ع�شرة

ا�صم ال�صريط: األوان من العقوق
ا�صم ال�صيخ: عبدالعزيز احلكمي.

�س1/ اذكر اآية تدل على بر الوالدين, وخا�صة يف حال كربهما؟ 
مع ذكر ا�صم ال�صورة ورقم الآية؟

�س2/ بع�س النا�س يعتقد اأن الأب ما دام �صيئ اخللق فاإنه يعامل 
باملثل.. مباذا نرد عليه؟ مع ذكر الدليل؟

اأية مدينة جاء الرجل يحمل والدته؟ ومباذا رد عليه  �س3/ من 
ابن عمر - ر�صي اهلل عنهما - ؟

�س4/ ما معنى "رغم اأنف من اأدرك والديه عند الكرب ومل يدخاله 
اجلنة"؟

�س5/ ما جزاء من قطع والديه؟
�س6/ ذكر ال�صيخ اأربعة ع�صر لوًنا من العقوق, اذكر خم�صًة منها؟

�س7/ اأكمل ما يلي:
- قال ملسو هيلع هللا ىلص: »كل الذنوب ..... احلديث«.

- قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأحب اأن يب�صط له ..... احلديث«.
- قال ال�صاعر:

فليتك اإذ مل ترع حق اأبوتي      )...........................(.
�س8/ هات �صورة من واقع حياتك تبني برك بوالديك؟
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- امل�شابقة الثامنة ع�شرة 

ا�صم ال�صريط: طرقنا للقلوب.
ا�صم ال�صيخ: اإبراهيم الدوي�س.

هل �صمعت بهذا ال�صريط.. اإًذا اأجب عن الأ�صئلة التالية: 
بيتها  تاأجري  الن�صرانية  الربيطانية  العجوز  رف�صت  ملاذا  �س1/ 

للعربي امل�صلم؟
ال�صاب  ودعت  عندما  الكافرة  الغربية  العجوز  بكت  ملاذا  �س2/ 

امل�صلم, ومباذا اأو�صته؟
ا  �س3/ من ال�صحابي الذي يقول: لقد راأيتني وما اأحد اأ�صد بغ�صً

لر�صول اهلل مني؟ وكيف غرّي الإميان قلبه؟
توجيه  �صمعت  وهل  �صالتك؟  يف  اأحدثت  اإذا  تفعل  م��اذا  ���س4/ 

امل�صطفى لنا يف هذه احلالة؟
�س5/ قال الأعرابي داعيا للنبي - عليه ال�صالة وال�صالم -: اللهم 

ارحمني وحممًدا ول ترحم معنا اأحًدا . ملاذا جحر الأعرابي ذلك؟
�س6/ من الدعاة ال�صامتون؟ وكيف دعوا لالإ�صالم وهم �صامتون؟
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- امل�شابقة التا�شعة ع�شرة

ا�صم ال�صريط: مراقبة اهلل يف اخللوة.
ا�صم ال�صيخ: عبدالرحمن العايد.

الأمني,  ر�صوله  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وبعد:

اأخي يف اهلل: ها نحن ن�صع بني يديك م�صابقة ال�صريط الإ�صالمي.. 
فال ترتدد بامل�صاركة فلرمبا كان الفوز حليفك بعد اأن تكون الفائدة من 

امل�صابقة هي اأملك, واإليك الأ�صئلة:
�س1: متى ميكن اأن نقول اأن العبد يف خلوة؟

�س2: جاء يف تعريف املراقبة اأقوال عدة.. اذكر اثنني منها, مع 
ذكر تلخي�س ابن القيم - يرحمه اهلل - يف تعريفها .

�س3: ماذا قال ال�صعدي - رحمه اهلل - يف هذه الآية: زب ى ى 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ىئ ىئی رب )يون�س 61(.
�س4: ما الثالث املنجيات, والثالث املهلكات التي جاء ذكرها يف 

احلديث؟
�س5: ملراقبة اهلل يف اخللوة اآثار عظيمة على العبد, اذكرها؟

�س6: ما الأ�صباب الباعثة على مراقبة اهلل يف اخللوة, باإيجاز؟
اهلل  مبحارم  خلوا  »اإذا  بحديث:  املق�صودون  الأق��وام  من  �س7: 

انتهكوها«, وما باعثهم على ذلك؟
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�س8: ما اخلال�صة التي خل�س بها ال�صيخ يف مو�صوع )بني املراقبة 
واملجاهرة(؟

مدى  تالميذه يف  يخترب  اأن   - اهلل  يرحمه   - اجلنيد  اأراد  �س9: 
مراقبتهم هلل , فماذا فعل معهم؟

�س10: اأكمل العبارات التالية:
1- اإن العبد ليذنب الذنب )............. (.

ّ ال��ب�����ص��ر؟ ق���ال:  2- ق��ي��ل ل��ل��ج��ن��ي��د: مب ي�����ص��ت��ع��ان ع��ل��ى غ�������سِ
.) ......................(

3- اإذا خلوت الدهر يوًما فال تقل: ).................... (.
4- راأيت اأقواًما من املنت�صبني اإىل العلم اأهملوا )............ (.
5- اإن للح�صنة �صياًء يف الوجه, ونوًرا يف )................... (.

6- اخللوة هي: )........................ (.
�س11: ان�صب العبارات التالية اإىل قائلها:

1- اتق اهلل اأن يكون اأهون الناظرين اإليك.
2- اإن اخلا�صر من اأبدا للنا�س �صالح عمله, وبارز بالقبيح من هو 

اأقرب اإليه من حبل الوريد.
3- من اأح�صن �صريرته اأح�صن اهلل عالنيته, ومن اأ�صلح ما بينه 
وبني اهلل اأ�صلح اهلل ما بينه وبني النا�س, ومن اأ�صلح اأمر اآخرته اأ�صلح 

اهلل اأمر دنياه.
عظيمة,  وعظات  موؤثرة  عبارات  على  ال�صريط  يحتوي  ���س12: 
املطلوب كتابة اأكرث ما كان تاأثرًيا عليك يف اأحد النماذج التالية: حديث 
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- قول اأحد ال�صلف - ق�صة اأو حادثة.

�صروط امل�صابقة:
والثانوية  املتو�صطة  املرحلتني  طالب  من  املت�صابق  يكون  اأن   -1

فقط.
2- امل�صابقة خا�صة بطالب املركز فقط.

3- الإجابة يف ورقة خارجية بخط وا�صح ونظيف.
نا فلي�س منا. 4- تذكر اأن من غ�صَّ

5- اآخر موعد لتلقي الإجابة يوم املوافق //  143ه�.
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م�شابقة القول الراجح

نوع امل�صابقة: جماعي.
الأدوات املطلوبة:

جمموعة اأ�صئلة واأجوبة منتقاة بعناية - ت�صجيل الأ�صئلة والأجوبة 
على �صريط - جهاز ت�صجيل.

الطريقة:
يقوم معد برنامج امل�صابقة باختيار م�صائل اأو فتاوى اأو اأمور عدة, 
�صوؤال  هيئة  على  عدة  اأ�صرطة  يف  وردت  البع�س  عند  م�صكلة  تكون  قد 
وجواب, ويجمعها يف �صريط واحد يف مقاطع متتالية, ثم يقوم باإ�صماع 
الأفراد ال�صوؤال اأو بداية امل�صكلة, ثم يوقف املقطع ويطلب الإجابة بعد 
ذلك يقوم باإ�صماعهم الإجابة ال�صحيحة وهكذا, حتى نهاية امل�صابقة 

وانتخاب الفائز.
الأهداف:

- اإفادة ال�صامع.
- التعرف على بع�س الفتاوى اأو الإ�صكالت باإجابتها.

- مراجعة بع�س املعلومات لدى الأفراد.
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م�شابقة القا�شم امل�شرتك

نوع امل�صابقة: فردي.
الأدوات املطلوبة: �صريطان اأو اأكرث تتحدث عن مو�صوع واحد.

الطريقة:
يقوم معد امل�صابقة باختيار �صريطني اأو ثالثة تتحدث عن مو�صوع 
الأ�صرطة  اأن يقوموا بال�صتماع اجليد لهذه  الأفراد  واحد, ويطلب من 
ذكرها,  يف  املحا�صرون  ا�صرتك  التي  الن�صو�س  اأو  الأمور  وا�صتخراج 
ول ي�صرتط يف هذا ال�صرتاك املطابقة التامة - ت�صجيلها يف ورقة بعد 

جمعها, ثم تقدميها للمعد لإعالن الفائز -.
الأهداف: 

)وه��و  منها  وال���ص��ت��ف��ادة  اأك��رث  اأو  �صريطني  اإىل  ال�صتماع   -1
املطلوب(.

وتغطية  معني  مو�صوع  عن  تتحدث  وافرة  معلومات  حت�صيل   -2
جوانب متعددة.

3- التعرف على عنا�صر املو�صوع )املختار( الرئي�صة والتي تكون 
يف �صلب املو�صوع ول ي�صتغني عنها اأي حما�صر.

عر�صه  اأثناء  يف  حما�صر  كل  واأ�صلوب  طريقة  على  التعرف   -4
للمو�صوع.
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م�شابقة م�شاكل × م�شاكل

نوع امل�صابقة: فردي.
بع�س  الفرد  منها  ينتقي  اأ�صرطة  جمموعة  املطلوبة:  الأدوات 

الأ�صئلة باإجاباتها "ت�صجيل تلك الأ�صئلة يف �صريط".
الطريقة:

يطلب معد امل�صابقة من امل�صاركني اأن يقوم كل فرد منهم باإعداد 
باأمور  تتعلق  التي  املنوعة,  امل�صاكل  من  ع�صًرا  فيه  يجمع  )�صريط(, 
اأو  املعامالت  اأو  العبادات  باأمور  تتعلق  ك��اأن  امل�صابقة,  معد  يحددها 
يختارها  لأ�صرطة  الفرد  ا�صتماع  خالل  من  ونحوه  الرتبية  اأو  الأخالق 

بنف�صه, ثم بعد جمعها يقدمها ملعد امل�صابقة لختيار الفائز.
الأهداف:

1- ُتعني هذه امل�صابقة الفرد على ال�صتماع اإىل الأ�صئلة التي تكون 
عادة يف نهاية ال�صريط.

2- تعريف الأفراد بحلول بع�س امل�صاكل.
منه اجلميع يف  ي�صتفيد  واحد  �صريط  امل�صاكل يف  اأبرز  3- جعل 

حلها.
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م�شابقة االأقدم

ا�صم نوع امل�صابقة: فردي.
الأ�صرطة  على  ال��ف��رد  اط��الع  جم��رد  يكفي  املطلوبة:  الأدوات 

القدمية اأو ال�صوؤال عنها.
الطريقة: يطلب معد امل�صابقة من امل�صاركني اأن يح�صر كل واحد 
منهم اأقدم ما لديه من الأ�صرطة, �صواًء اأكان من مقتنياته اأم باحل�صول 
عليه عن طريق البحث, وال�صوؤال املهم اأن يكون هناك ما يدل على ِقدم 

ال�صريط, ثم جتمع تلك الأ�صرطة وينتخب من بينها ال�صريط الأقدم.
الأهداف:

معينها  من  والنهل  الظالم  دياجري  من  الكنوز  تلك  اإخ��راج   -1
ال�صايف.

واأن  القدمي,  الإ�صالمي  بال�صريط  العناية  على  ال�صباب  حث   -2
الفائدة ل تقت�صر على اجلديد.

3- التعرف على علماء ودعاة مل يدركهم هذا اجليل.
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م�شابقة حديث الركب

نوع امل�صابقة: جماعي.
الأدوات املطلوبة:

من  جمموعة   - الأ���ص��رط��ة  م��ن  كثري  يف  م��ط��روق  مو�صوع  ط��رح 
الأ�صرطة تتحدث يف مو�صوع معني - م�صجل )بابني(.

الطريقة:
من  يكون  اأن  �صريطة  معيًنا,  مو�صوًعا  امل�صابقة  معد  يطرح 
من  يطلب  ثم  حما�صر,  من  اأكرث  تناولها  والتي  املطروقة  املو�صوعات 
امل�صاركني اأن يقوموا بجمع مادة علمية متكاملة يف �صريط واحد تكون 
يكون  بحيث  املو�صوع,  ذلك  عن  حتدثت  اأ�صرطة  جمموعة  من  منتقاة 

هذا النتقاء ي�صكل مو�صوًعا متكاماًل باأغلب عنا�صره.
الأهداف:

1- ال�صتماع اإىل اأكرث من �صريط.
2- التعرف على اأكرث من طريقة من طرق طرح املوا�صيع.

3- التعود على ترتيب الأفكار والعنا�صر التي تتعلق مبو�صوع معني 
وطرحها ب�صكل مقبول.
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م�شابقة اجلادين فقط

نوع امل�صابقة: فردي.
الأدوات املطلوبة:

كل  على  ورقية  "اأ�صئلة  عدة  اأ�صرطة   يف  �صرحه  مع  علمي  منت 
�صريط".

الطريقة:
يقوم معد امل�صابقة باختيار در�س من الدرو�س العلمية امل�صجلة, ثم 
يخرب امل�صاركني باأن عليهم ال�صتماع اإىل هذه الأ�صرطة )ال�صتة مثاًل(, 
مبعدل �صريط كل اأ�صبوع؟ اإذ ي�صتعدون لدخول اختبار املرحلة الأوىل يف 
ال�صريط الأول, وكل من يتمكن من اجتيازه حق له امل�صاركة يف املرحلة 

الثانية, وهكذا... حتى يبقى الفائز اأو الفائزون.
الأهداف:

1- ال�صتماع اإىل ال�صريط الإ�صالمي.
2- ال�صتفادة من �صروح املتون العلمية.

3- تعويد امل�صاركني على اجلدية وال�صرب واجللد.
4- اإذكاء روح التناف�س يف اخلري وطلب العلم بني امل�صاركني.
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م�شابقة م�شوؤولية الكلمة

نوع امل�صابقة: فردي.
الكلمات  حتديد  مع  بعناية  منتقى  �صريط  املطلوبة:  الأدوات 

املطلوب اإح�صاوؤها.
الطريقة:

يطرح معد امل�صابقة �صريًطا, ثم يحدد جمموعة من الكلمات من 
)5-10( كلمات, ويتاأكد من عدد تكرارها يف ذلك ال�صريط, ثم يطلب 
من امل�صاركني ا�صتخراج الكلمات املطلوبة واإح�صاءها, واإح�صاء عدد 

مرات تكرارها, ثم ت�صلم ملعد امل�صابقة لختيار الفائز.
الأهداف:

- ال�صتماع اإىل ال�صريط بعناية منقطعة النظري.
- تعويد امل�صاركني على ال�صرب والتحّمل.
- ح�صول النفع وال�صتفادة لدى امل�صتمع.
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م�شابقة الن�س االأدبي

عناوين  منه  وا�صتخرج  ودقة,  بتمعن  التايل  الأدب��ي  الن�س  اقراأ 
)اأ�صماء( الأ�صرطة الواردة يف ثناياه, مع ذكر ا�صم املحا�صر, علًما باأنه 

ورد فيه ِذكر ل�)12( �صريًطا من الأ�صرطة الإ�صالمية.
الن�س:

يا بني, ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. وبعد:
اأكتب لك هذه احلروف م�صطرة من اأب م�صفق, وفيها دعوة للتاأمل 
اأوجهها لك؛ لتتاأمل واقعك الذي تعي�صه.. اأهديها لك علك اأن تعود اإىل 
بر الهداية, حيث الراحة والطماأنينة, فحاول واأنت احلكم, فلقد حاولنا 
فوجدنا النتيجة, ول تكن يف زمرة املحرومني, فاإن باب الهداية مفتوح, 
وهذا طريق التوبة اأبلج قبل اأن تقول نف�س يا ح�صرتي تدارك نف�صك قبل 
اأن تداهمك اللحظات احلا�صمة, حيث ل مفر, والتفت حلالك وماآلك 
و�صّمر عن ال�صاعد وعد كالنملة كما كنت من قبل, واعلم اأن ما اأ�صابك 
من الفتور والتقهقر اإمنا مرده اإىل اللتزام الأجوف الذي يعي�س �صاحبه 

بعيًدا عن الرتبية اجلادة والعلم النافع.
الإجابة: الأ�صرطة الواردة يف الن�س هي:

- "يا بني" لل�صيخ حممد الدوي�س. 
 - "دعوة للتاأمل" لل�صيخ علي القرين.

 - "حاول واأنت احلكم" لل�صيخ �صعد الربيك.
 - "حاولنا فوجدنا النتيجة" لل�صيخ �صعد الربيك. 

 - "املحرومون" لل�صيخ اإبراهيم الدوي�س.
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 - "طريق التوبة" اإ�صدار منوع.
 - "اأن تقول نف�س يا ح�صرتي" لل�صيخ حممد املختار ال�صنقيطي.

 - "اللحظات احلا�صمة" لل�صيخ اإبراهيم الدوي�س.
 - "النملة" لل�صيخ نا�صر العمر.

ا.  - "الفتور" لل�صيخ نا�صر العمر اأي�صً
 - "اللتزام الأجوف" لل�صيخ عبد الرحمن العايد.

 - "الرتبية اجلادة" لل�صيخ حممد الدوي�س.
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م�شابقة من اأجمل ما �شمعت

نوع امل�صابقة: فردي.
الأدوات: يكفي اأن يتوافر لدى الفرد جمموعة من الأ�صرطة ينتقي 

منها اأجمل ما �صمعه.
الطريقة:

امل�صاركني,  امل�صابقة �صريًطا منا�صًبا, ثم يوزعه على  يختار معد 
ويطلب من كل فرد اأن يقوم باختيار مقاطع معينة من ذلك ال�صريط, 
يعد  اأن  م�صارك  كل  من  يطلب  اأو  الفائز.  لختيار  وي�صلمها  يكتبها  ثم 
املركز  على  املناف�صة  به  يدخل  ثم  اختارها,  التي  املقاطع  من  �صريًطا 

الأول.
الأهداف:

1- ال�صتماع اإىل ال�صريط.
2- حتقيق اأكرب قدر ممكن من ال�صتفادة من ال�صريط.

انتقاء الفوائد من الأ�صرطة وتقييدها  3- تعويد امل�صاركني على 
والحتفاظ بها.

4- تكرار �صماع الأ�صرطة القدمية.
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م�شابقة املحظوظ

نوع امل�صابقة: فردي.
الأدوات املطلوبة:

جمموعة اأ�صرطة منتقاة بعناية - �صوؤال تكون اإجابته يف اأحد هذه 
الأ�صرطة -.

على  ���ص��وؤال��ني  اأو  ���ص��وؤال  بطرح  امل�صابقة  معد  يقوم  الطريقة: 
امل�صاركني, ثم يعلن اأن الإجابة موجودة يف اأحد الأ�صرطة التالية )ويذكر 
خم�صة اأ�صرطة يف املو�صوع نف�صه مثاًل( ويكون احتمال ورود الإجابة يف 

كل واحد منها, والفائز هو الأ�صرع يف ت�صليم الإجابات.
الأهداف: 

1( اإحياء روح التناف�س بني امل�صاركني.
2( ال�صتماع اإىل عدد من الأ�صرطة.

3( ال�صتفادة من الإجابات وحفظها.
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م�شابقة االأ�شوات

نوع امل�صابقة: جماعي.
الأدوات املطلوبة:

لت�صجيل  بطاقات   + بعناية  املنتقاة  املقاطع  من  عدد   + م�صجل 
النقاط بعدد امل�صاركني.

الطريقة:
يختار معد امل�صابقة مقاطع مفيدة من اأ�صرطة عدة, ثم يطلب من 
امل�صاركني التعرف على �صوت املحا�صر اأو عنوان املحا�صرة اأو هما مًعا, 

ثم جتمع الدرجات ويكرم الفائز.
الأهداف:

1- ال�صتماع اإىل العديد من الفوائد.
2- التعرف على املحا�صرين وحما�صراتهم.

بالعلماء  ومعرفتهم  امل�صاركني  اإدراك  م��دى  على  التعرف   -
والدعاة.
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م�شابقة التحّمل واالأداء

نوع  امل�صابقة: جماعي.
الأدوات:

 + للم�صابقة  ا�صتعداًدا  لت�صمع  منتقاة؛  الأ�صرطة  من  جمموعة 
اإعداد م�صابقة بني الفرق تتناول ما �صمعوه.

الطريقة : 
)التي  الأ�صرطة  من  جمموعة  حول  م�صابقة  باإعداد  املعد  يقوم 
فرتة  وهذه  لها,  لال�صتماع  كاف  بوقت  امل�صابقة  قبل  للم�صاركني  ت�صلم 
جمع  بعد  الفائز  الفريق  ليتبني  الفريقني  بني  يلقيها  ثم  التحمل(, 

النقاط.
الأهداف:

1- �صماع عدد ل باأ�س به من الأ�صرطة خالل فرتة التحمل.
2- حتقيق مبداأ التعاون على الرب والتقوى.

خالل  من  وتر�صيخها  امل�صارك  �صمعها  التي  املعلومة  تثبيت   -3
املناق�صة.
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م�شابقة قالوها

ا�صم امل�صابقة: فردي.
الأدوات املطلوبة: ن�س اأو ن�صو�س منتقاة بعناية.

الطريقة:
من  معني  ن�س  اخ��ت��ي��ار  امل�����ص��ارك��ني  م��ن  امل�صابقة  معد  يطلب 
الن�صو�س العامة التي يكرث اإيرادها يف الأ�صرطة, ثم يقومون باإح�صاء 
اأ�صرطتهم مع ذكر  الن�س يف  اأوردوا هذا  الذين  اأكرب عدد ممكن من 
ا�صم ال�صريط واملحا�صر. اأو يختار معد امل�صابقة الن�س, ثم يطلب من 

امل�صاركني الإح�صاء.
الأهداف : 

1( تثبيت الن�س املختار يف الذهن من خالل كرثة ال�صماع.
2( ال�صتماع اإىل اأكرب قدر ممكن من الأ�صرطة.
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م�شابقة: ن�شمات ونب�شات

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
اإىل طالب املرحلة املتو�صطة.. يا �صاحب الهمة العالية.. واملناف�صة 

ال�صريفة.. هلّم اإىل م�صابقة الكتاب لعلك حتظى باملراكز املتقدمة...
1- كتاب: عالقة امل�صلمة مع خالقها - اإعداد: زبيدة الأن�صاري.
2- كتاب: عالقة امل�صلمة م�ع نف�صها - اإعداد: زبيدة الأن�صاري.

املجموعة الأوىل:
�س1: ما اأثر الإميان باملالئكة يف حياة امل�صلمة؟

�س2: الق�صاء والقدر من اأركان الإميان, فما واجب امل�صلمة جتاه 
هذا الركن؟ مع ال�صتدلل.

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ول  اأث���ر  م��ا   ����س3: 
مئ رب )الزمر: 47( على قلب امل�صلمة؟

�س4: ال�صالة عمود الدين, فكيف حتافظ امل�صلمة عليها؟
�س5: كيف تعتني امل�صلمة بكتاب ربها؟

وما  عليها؟  فقد عزيز  عند  فعله  للم�صلمة  ينبغي  الذي  ما  �س6: 
الذي حرم عليها مع الدليل؟

�س7: ما منهج امل�صلمة يف ال�صيام؟
اأيام  ل�صتغالل  فعلها  امل�صلمة  على  ينبغي  التي  الأعمال  ما  �س8: 

ع�صر ذي احلجة؟
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�س9: ما حال امل�صلمة عند خروجها من امل�صجد؟
�س10: اأكمل ما يلي:

وحبلها   ,)  ............( احلياة  ه��ذه  يف  طريقها  امل�صلمة  اأ- 
).......... (, ومنهجها )........... (.

تدر�س   ,)  ..............( متى  احل��ج  امل�صلمة  على  يجب  ب- 
وقد  منه  فتعود   ,)  .............( حجها  ليكون   ,)  .............(

.) ..............(
زب ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ  ج�- يقول الإمام الرازي يف قوله تعاىل: 

ٿ ٿ رب  )القدر(: )................................ (.

املجموعة الثانية:
النا�س من  مع  امل�صلمة  بها  تتعامل  التي  املثلى  الطريقة  ما  �س1: 

حولها؟
�س2: ماذا قال احل�صن الب�صري عن املحا�صبة؟

اذكرها؟  الع�صر,  هذا  يف  امل��راأة  تناف�س  جمالت  تعددت  �س3: 
وعلى اأي �صيء تتناف�س امل�صلمة الواعية؟

�س4: كثري من الن�صاء يرغنب يف امتالك ما ل حاجة لهن به, فما 
حال امل�صلمة جتاه تلك الرغبة؟

على  يجب  التي  الأم��ور  هي  ما  عليها,  حق  امل�صلمة  لبدن  ���س5: 
امل�صلمة ل�صيانة بدنها واملحافظة عليه؟

تفريط,  اإفراط ول  تكون من غري  اأن  بد  املباحة ل  الزينة  �س6: 
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فيكف تتخذ امل�صلمة زينتها؟
�س7: ما طبيعة املجال�س التي ل بد على امل�صلمة اأن حتر�س عليها, 

هات دلياًل على ف�صلها؟
�س8: اأكمل ما يلي:

اأ- امل�صلمة عند اختيار �صديقتها تبحث عن �صديقة ).......... ( 
تعينها على )........... (, وتكون بها من )........... (.

نف�صها  امل�صلمة  ب��ه��ا  تكمل  ال��ت��ي  ال��ع��ب��ادات  اأع��ظ��م  م��ن   ب- 
)............ ( قال تعاىل: زب چ چ ڇ رب  )ف�صلت: 33(.

 ج����- اأه����ل ال��ف�����ص��اد وال�����ص��الل ي�����ص��ورون ح��ج��اب امل������راأة ب�
).............. ( اأو )................ (.

هي  عليها  امل�صلمة  حت��ر���س  ال��ت��ي  ال��ف��ط��رة  خ�����ص��ال  م��ن  د- 
)............... (, ملا يف اإزالتها من ).............. (, وما يف بقائها 

من ).............. ( و)................. ( و)................... (.
العناية  �صديدة   - عنها  اهلل  ر�صي   - عائ�صة  ال�صيدة  كانت  ه�- 
 )  .............( بنظافة  اهتم�اًما   )  ................( با�صتخدام 

و)............. (.
و- امل�صلمة تنظر يف الدين اإىل من هي )............... (, ويف 

الدنيا اإىل من هي )................ (.
وفق اهلل اجلميع ,,,

ملحوظات:
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امل�صلمة  الأول: )عالقة  الكتاب  الأوىل)يف  )املجموعة  اإجابة   -1
مع خالقها( للموؤلفة: زبيدة الأن�صارية, واإجابة )املجموعة الثانية)يف 
الكتاب الثاين: )عالقة امل�صلمة مع نف�صها( للموؤلفة: زبيدة الأن�صارية, 

وكال الكتابني متوفران جماًنا على ال�صبكة العنكبوتية.
2- الإجابة تكون يف ورقة خارجية وبخط وا�صح ونظيف.

3- اأن يحافظ كل طالب على اإجابته, ويحر�س على عدم النقل 
من غريه.

4- اآخر موعد لتلقي الإجابات يوم املوافق:/  /  143ه�.
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م�شابقة كتاب: �شرح االأ�شباب الع�شرة املوجبة لدخول اجلنة؛ 
كما عّدها االإمام ابن القيم - يرحمه اهلل -

�س1: من الأ�صباب اجلالبة ملحبة اهلل - عز وجل - قراءة القراآن 
بخ�صوع وتدبر وتفهم, كيف ت�صتدل على ذلك بفعل ال�صحابة - ر�صي 

اهلل عنهم - ؟
�س2: كيف كان القراآن واجًبا من واجبات الدين؟ وما الآية الدالة 

على ذلك؟
�س3: اإن للقراآن �صحبة, فمن اأح�صن �صحبة القراآن اأح�صن القراآن 
على  الدليل  ما  العالية,  درجاتها  يف  اجلنة  اإىل  لتقوده  واإنها  �صحبته, 

ذلك من ال�صنة؟
وم�صتحبات,  )���ص��نن,  اأق�����ص��ام:  ث��الث��ة  ال�����ص��الة  ن��واف��ل  ����س4: 

وتطوعات(.. فما املق�صود بكل منهما, مع ذكر مثال على كل ق�صم؟
�س5: تتفا�صل اأجور املتطوعني بال�صدقات, فما ميزان ذلك؟

التوفيق,  من  احلرمان  عالمات  من  اهلل  ِذكر  عن  الغفلة  �س6: 
اذكر الآية الدالة على ذلك؟

اهلل,  عند  ور�صيده  املوؤمن  العبد  زاد  هو  تعاىل  اهلل  ِذك��ر  ���س7: 
و�صده الغفلة, فكيف يكون عالج هذه الغفلة؟

�س8: ماذا قال ابن ال�صالح عندما �ُصئل عن القدر الذي ي�صري 
به العبد من الذاكرين اهلل كثرًيا؟

�س9: ملاذا كانت خمالفة الهوى موجبة ملحبة اهلل تعاىل؟
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�س10: يقول املوؤلف: )خمالفة هوى النا�س يكون بعدم النحراف 
معهم اأو النحراف وراء رغائبهم فيما ل يوافق احلق, بل يوؤثر املوؤمن 

ما يحبه اهلل على ما يحبه النا�س, �صواء كان ذلك لنف�صه اأم للنا�س(.
- قارن بني هذه الكلمات وحال اأغلب ال�صباب اليوم, ثم ا�صتكمل 
ما قاله املوؤلف وا�صتخل�س منه ما يتحتم على ال�صاب اأن يكون عليه يف 

جمتمعاتنا اليوم.
�س11: ما الدليل اإىل املعرفة التامة باهلل - عز وجل - وحمبته؟ 
تلك  و�صدق  املعرفة  ه��ذه  �صالمة  على  يربهن  اأن  للعبد  ميكن  وكيف 

املحبة؟
�س12: يقول املوؤلف: "ل منعم على احلقيقة ول حم�صن اإل اهلل" 
واإي�صاح ذلك يرجع - مبقت�صى العقل - اإىل اأ�صباب.. ما هذه الأ�صباب 

- باخت�صار - ؟
والنك�صار,  والذل  النخفا�س  هو  اللغة  اأ�صل  يف  اخل�صوع  �س13: 
وقد ا�صتعمل اخل�صوع يف القراآن بهذه املعاين, اذكر اآية دلت على هذه 

املعاين.
�س14: كان لل�صلف يف اخل�صوع بني يدي اهلل اأحوال عجيبة, تدل 
على ما كانت عليه قلوبهم من �صفاء ونقاء, اذكر مثاًل يدل على ذلك.

�س15: ماذا كان جواب الأعم�س عندما �صاأله �صفيان الثوري عن 
اخل�صوع؟

�س16: تنوعت عبارات املف�صرين واجتهاداتهم يف تبيني الأ�صرار 
ومكرمة,  ف�صيلة  بالأ�صحار  ال�صتغفار  كان  اأجلها  من  التي  والفوائد 

اذكرها باخت�صار.
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�س17: ما اخل�صال التي ينبغي اأن تكون فيمن توؤثر �صحبته؟ كما 
ذكرها ابن اجلوزي.

وتربوية  اعتقادية  منافع   - اهلل  يرحمه   - القيم  ابن  عدَّ  �س18: 
واأخالقية ت�صتفاد من جمال�صة اأهل املحبة وال�صدق, فماذا قال؟

�س19: ما الأمور التي ينبغي اأن يظل القلب متحلًيا بها لكي يظل 
معافى �صليًما من الأمرا�س؟

�س20: ذك�ر لن�ا ابن اجل�وزي - يرحم��ه اهلل - الط�رق التي ميك�ن 
به�ا الوق�وف على عي�وب النف��س, فما هي - باخت�صار - ؟

و�صفة   - اهلل  رحمه   - القيم  اب��ن  ك��الم  من  ا�صتخل�س  ���س21: 
على  يزيد  ل  فيما  وذلك  العافية,  للقلب  تدوم  و�صحته  القلب  ل�صالمة 

�صتة اأ�صطر.
�س22: اكتب فيما ل يزيد عن �صفحة واحدة ن�صيحة تبعث بها 

اإىل كل موؤمنة تريد اأن تكون يف عداد املحبوبني هلل - �صبحانه وتعاىل.
�س23: اأكمل العبارات الآتية:

1- قال ابن القيم - يرحمه اهلل - : "من ُقرء عليه القراآن, فليقدر 
نف�صه .................. اأكمل(.

اهلل  ")اأولياء   :  - اهلل  يرحمه   - احلنبلي  رج��ب  اب��ن  يقول   -2
ذلك  وي�صمل    ,)  .................( اأح��ده��م��ا:  ق�صمان:  امل��ق��رب��ون 

.") .............(
وه���م   )  ...........................(  : وال�����ث�����اين   

.) .........................(
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3- قال ابن القيم - يرحمه اهلل - : ")...................... ( 
البوار,  فيه  ما  اإىل  يدعون   ) و)..............   ) و ).................. 
ويعمني عني الب�صرية عن النظر يف العواقب وما يغ�صب وير�صي اجلبار 
. و).................. ( و).................... ( و).................. 

( ينهني عن لذة ُتْعِقُب اأملًا, و�صهوة تورث ندًما".
اإذا  اأخ���ي:  ي��ا  "فانظر   :  - اهلل  يرحمه   - املحا�صبي  ق��ال   -4
فاإنه   )  .....................( من  اإليك  اأهم  �صيء  يكن  فال  اأ�صبحت 

.) .................(
فاإن  ي�صادف,  من  كل  ي�صادق  اأن  الفطن  للمرء  ي�صلح  ل   -5
الإن�صان ).................... ( و).................. ( وقد ي�صوقه �صوء 
اختياره لل�صديق اإىل )................. ( قريب من م�صري من ي�صيء 

اختيار الوظيفة اأو احلليلة اأو اجلوار.
�س24: من القائل:

يف  زينة  فاإنهم  اأكنافهم,  يف  تع�س  ال�صدق,  باإخوان  "عليك   -1
الرخاء وعدة يف البالء".

2- "ما �صلح منطق رجل, اإل عرفت ذلك يف �صائر عمله ول ف�صد 
منطق رجل قط, اإل عرفت ذلك يف �صائر عمله".

3- " حامل القراآن حامل راية الإ�صالم, ل ينبغي اأن يغلو مع َمْن 
يغلو ول ي�صهو مع من ي�صهو, ول يلهو مع من يلهو؛ تعظيًما هلل تعاىل".

واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.
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�صروط امل�صابقة:
1- اأن يكون املت�صابق من طالب املركز فقط.

2- اأن يكون املت�صابق من املرحلة الثانوية واجلامعية وما فوق.
3- الإجابة يف ورقة خارجية وبخط وا�صح ونظيف.

4- اأخرًيا .. تذكر »من غ�صنا فلي�س منا«.
  / امل��واف��ق:/    )  ..........( هو  الإجابة  لت�صليم  موعد  اآخ��ر   -5

143ه�.
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م�شابقة: حفظ ال�شنة

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »بلغوا عن�ي ولو اآية«.
ال�صنة,  م�صابقة حفظ  لكم  تقدم  اأن  الثقايف  الن�صاط  ي�صر جلنة 
وهي عبارة عن حفظ اأحاديث من كتاب: "الأربعني النووية", وامل�صابقة 
تتكون من اأربعة م�صتويات, وللطالب حرية اختيار امل�صتوى املنا�صب لها, 

وهي عبارة على النحو التايل:

امل�صتوى الأول:
1- احلديث رقم )1(: »اإمنا الأعمال بالنيات ...«.

2- احلديث رقم )3(: »ُبني الإ�صالم على خم�س ...«.
3- احلديث رقم )5(: »من اأحدث من اأمرنا ...«.

4- احلديث رقم )7(: »الدين الن�صيحة ...«.
5- احلديث رقم )9(: »ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ...«.

امل�صتوى الثاين:
اأحاديث )امل�صتوى الأول( بالإ�صافة اإىل:

1- احلديث رقم )6(: »اإن احلالل بنّي واإن احلرام بنّي ...«.
2- احلديث رقم )10(: »اإن اهلل تعاىل طيب ل يقبل اإل طيًبا....«.
3- احلديث رقم )17(: »اإن اهلل كتب الإح�صان على كل �صيء...«.

4- احلديث رقم )18(: »اتق اهلل حيثما كنت ...«.
5- احلديث رقم )34(: »من راأى منكم منكًرا فليغريه ...«.
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امل�صتوى الثالث:
اأحاديث )امل�صتويني الأول والثاين( بالإ�صافة اإىل:

1- احلديث رقم )2(: »بينما نحن جلو�س عند ر�صول اهلل ...«.
2- احلديث رقم )4(: »اإن اأحدكم يجمع خلقه ...«.

3- احلديث رقم )26(: »كل �ُصالمى من النا�س �صدقة ...«.
4- احلديث رقم )28(: »وعظنا ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص موعظة مودع...«.

5- احلديث رقم )35(: »ل حتا�صدوا ول تناج�صوا ...«.

امل�صتوى الرابع:
اأحاديث )امل�صتوى الأول والثاين والثالث ( بالإ�صافة اإىل:
1- احلديث رقم )19( : »كنت خلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوًما ...«.

2- احلديث رقم )14( : »ل يحل دم امرئ م�صلم اإل باإحدى ...«.

3- احلديث رقم )22( : »اأن رجاًل �صاأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اأراأيت...«.
4- احلديث رقم )24( : »يا عبادي اإين حرمت الظلم ...«.

5- احلديث رقم )36( : »من نّف�س عن موؤمن كربة ...«.
ملحوظات:

1- الأحاديث من كتاب "الأربعني النووية".
2- على كل طالب يرغب ف�ي امل�صاركة ف�ي امل�صابقة ت�صجيل ا�صمه 

ف�ي الك�صف املوجود على باب حلقته.
املوافق:/    )  ...........( يوم  الأحاديث  ت�صميع  يتم  �صوف   -3

/143ه�.
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م�شابقة: �شع العنوان "1"

)) ...............((
يغلط بع�س النا�س غلًطا فاح�ًصا اإذا اأرادوا ال�صتهزاء باإن�صان, اأو 
التقليل من �صاأنه, فيقول اأحدهم: فالن �صكله غلط, ويظن قوله هني, 
وهو عند اهلل عظيم؛ لكونه بقوله هذا يت�صخط من خلق اهلل عّز وجل 

وي�صخر به, �صعر بذلك اأم مل ي�صعر.
زب ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ  قال اهلل تعاىل: 
وق��ال  )الن��ف��ط��ار(,  رب  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

تعاىل: زب ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ رب  )التني(.
فعلى امل�صلم اأن يحذر من التلفظ مبا ي�صخط ربه, فاإنه مر�صود 

ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  زب  تعاىل:  اهلل  قال  القيامة,  يوم  اأمامه  و�صيجده 
ڦ ڦ ڄ رب  )ق(, وقال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اأحدكم ليتكلم بالكلمة 

من �صخط اهلل ما يظن اأن تبلغ ما بلغت فيكتب اهلل عليه بها �صخطه اإىل 
يوم يلقاه« رواه الإمام اأحمد. 
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م�شابقة: �شع العنوان "2"

)) ...............((
اإن من اأكرث الذنوب رواًجا يف املجتمعات, واأعظمها فتًكا باحل�صنات 
جمال�صهم,  يف  بها  والتفكه  غريهم,  عيوب  ِذكرهم  لل�صيئات  وجلًبا 
واحلر�س عليها دون مراعاة حلرمة اأعرا�س امل�صلمني, ودون حتوط ملا 
جتنيه األ�صنتهم مع �صّدة ما ورد يف ن�صو�س الكتاب وال�صنة من التحذير 
من ذكر امل�صلم مبا يكره اأن ُيذكر به من عيب يف خلقه اأو ُخُلقه اأو اأ�صله 

اأو �صنعته, وقد قال اهلل - عّز وجل - زب ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤڤ رب  )احلجرات: 12(.

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

كان فيه ما تقول فقد اغتبته, واإن مل يكن فيه فقد بهته«. 
ومّما يرتتب على ِذكر امل�صلم مبا يكره: ثالث عقوبات, اإحداهما 
يف الدنيا: يف�صح اهلل املغتاب بذنب يتعاطاه, واإن ت�صرت به داخل بيته, 
والثانية يوم القيامة: يوؤخذ من ح�صنات املغتاب فتعطى لغريه, ويوؤخذ 
 � اإذا دخل النار  من �صيئاتهم فتو�صع عليه, ثم يكب يف النار, والثالثة 

عياًذا باهلل � باأظفار من نحا�س يخم�س وجهه و�صدره بها. 
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م�شابقة: اجمع نقاطك

اذكر كتاًبا واحًدا يف الفنون التالية:
1- علوم القراآن.

2- التف�صري.
3- العقيدة.

4- الفرق واملذاهب.
5- احلديث.

6- م�صطلح احلديث.
7- علم الرجال.

8- الفقه.
9- الأ�صول.

10- القواعد الفقهية.
11- النحو.

12- الأدب العربي.
13- معاين املفردات.
14- ال�صرية النبوية.

15- التاريخ.
16- الزهد.

17- التجويد.
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18- الأخالق والآداب.
19- الرتبية.
20- الدعوة.
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م�شابقة: اأكمل ا�شم الكتب

- زاد املعاد يف ).......... (. اجلواب: هدي خري العباد.
�صيد  اجل���واب:   .)  ..........( ك��الم  من  ال�صاحلني  ريا�س   -

املر�صلني.
ال��دواء  اجل��واب:   )  ..........( �صاأل عن  ملن  الكايف  اجل��واب   -

ال�صايف.
- ماذا خ�صر العامل ب�).......... (. اجلواب: انحطاط امل�صلمني.
تقدم  اجل���واب:   .)  ..........( ومل��اذا  امل�صلمون  تاأخر  مل��اذا   -

غريهم.
- �صري اأعالم ).......... (. اجلواب: النبالء.

- حرا�صة )........... (. اجلواب: الف�صيلة.
- رجال حول ).......... (. اجلواب: الر�صول.

- �صيد ).......... (. اجلواب: اخلاطر.
- نهاية ).......... (. اجلواب: العامل.

- مدارج ال�صالكني بني منازل ).......... (. اجلواب: اإياك نعبد 
واإياك ن�صتعني.

- ال�صارم امل�صلول على ).......... (. اجلواب: �صات الر�صول.
- هموم نا�صر ).......... (. اجلواب: عربي.



فيافي الفقرات الثقافية1198

م�شابقة: املقالة االأدبية

ماهية املقالة الأدبية:
1. �صكل من اأ�صكال التعبري الأدبي النرثي الإبداعي.. وهي تعبري 
بها,  واإقناعهم  للقارئني,  تو�صيلها  بغر�س  الأفكار  من  جمموعة  عن 
والتاأثري فيهم, وهي تتاألف من ثالثة اأركان: مقدمة, وعر�س, وخامتة.

اختيار  حيث  من  الأدب��ي  الأ�صلوب  ب�صمات  اأ�صلوبها  ويت�صم   .2
الألفاظ املعربة, والرتاكيب املنوعة ال�صليمة وال�صور والأخيلة املالئمة 
عالمات  وتوظف  والنحوية  اللغوية  بال�صالمة  وتت�صم  الكاتب,  لعاطفة 
الرتقيم يف مكانها ال�صحيح, وتربز مالمح �صخ�صية كاتبها, وحجمها 

ل يتجاوز ب�صع �صفحات.
اأهداف امل�صابقة:

1. تنمية قدرة الطالب على كتابة املقالة الأدبية.
2. اإبراز واكت�صاف املواهب الأدبية وت�صجيعها و�صقلها.

3. تعزيز قدرة الطالب على الإقناع بالأدلة النقلية والعقلية.
4. ت�صجيع الطالب على التعبري احلر.

5. �صقل اأ�صلوب الطالب يف التعبري الأدبي.
6. تو�صيع خيال الطالب.

7. التدريب على التنظيم والرتتيب وا�صتخدام عالمات الرتقيم.
8. تنمية اجتاهات اإيجابية نحو كتابة املقالة الأدبية.

مو�صوع امل�صابقات:
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يكتب الطالب مقالة اأدبية يف واحد من املو�صوعات الآتية:
)اأ( حياة ال�صيخ: عبدالعزيز بن باز - يرحمه اهلل -  �صجل حافل 

باملنجزات ويف �صتى املجالت.
)ب( ال�صباب ع�صب الأمة, واأمل م�صتقبلها, والعامل الفاعل يف 
ازدهارها ومنوها وتطورها, و�صالحهم �صالحها, و�صياعهم �صياع لها.
وثقافتها,  ح�صارتها  م�صتودع  الأم��ة,  وع��اء  العربية  اللغة  )ج( 

ورعايتها �صرورة, وحبها واجب, وتعلمها عبادة.
الفئات امل�صتهدفة:

طالب املرحلة الثانوية.
�صروط امل�صابقة:

1( ت�صارك كل مدر�صة بثالث مقالت فقط.
2( تلتزم املقالت باملو�صوعات املطروحة �صابًقا.

3( تلتزم املقالة باللغة العربية الف�صيحة ال�صليمة لغوًيا ونحوًيا.
4( تقدم املقالة مطبوعة بخط حجمه )16(, ويكتب عليها ا�صم 

الطالب, وا�صم مدر�صته و�صفه.
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كفى باملوت واعًظا

للمواعظ تاأثري على القلوب، ووقع يف النفو�ض، بل هي ت�شمى �شياط 
القلوب، وهي بحق �شياط القلوب، لكن �شياط القلوب من ماذا؟ 

اإنها �شياط للقلوب من رقدتها، و�شياط للقلوب من غفلتها، و�شياط 
للقلوب من �شباتها العميق .

ال�شاحلون  وع�شقها  ال�شالح،  ال�شلف  بها  اه��ت��م  امل��واع��ظ،  ه��ي  ه��ذه 
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الأوائل، وتابعها اأهل اخلري والعلم يف كل زمان اإىل يوم املعاد.
وكان لزاًما علينا يف من�شطنا العظيم، احلافل بالطاب، واملعلمن، كل 
يف ميدانه اأن نوجه لهم �شيًئا من هذه املواعظ؛ لعلها تذكر الغافل، وتوقظ 
النائم، وحتيي الغارق، لكن ل تظن اأننا نحن - اأق�شد اأنا واأنت - يف غنى عنها، 
بل نحن اأول املحتاجن اإليها، ونحن من يجب اأن نبادر اإليها، ويف املقابل كان 
اأجيالنا يف مدار�شهم، من خال هذا املنرب  اإىل  اأن ننقلها  من اخلري والرب 

الإعامي )الإذاعة املدر�شية(.
وحتى نحفظ لهذه الفقرة اأهميتها، و�شبغتها الوعظية املهمة؛ اأود اأن 

اأ�شع اأموًرا ونقاًطا عدة، اأمتنى اأن تتبع باإتقان عند اإلقاء هذه الفقرة:
الفقرة فقط؛  الأ�شبوع لهذه  اأو يومن يف  اأوًل: تخ�شي�ض يوم واحد 
حتى ل متل، وحتى يت�شوق الطاب اإىل �شماعها، ويبقى تاأثريها يف نفو�شهم.
من  قليل  ع��دد  يف  تكون  بحيث  املوعظة،  ق�شر  م��راع��اة  ينبغي  ثانًيا: 
ي�شهل  حتى  ت��زي��د؛  ل  اأرب��ع��ة  اأو  ثاثة  اأو  �شطرين  اأو  �شطر  مثًا  ال�شطور 
في�شيع  القلب  ويت�شتت  الكام  يطول  ل  وحتى  مغزاها،  واإدراك  حفظها، 

الهدف املطلوب، وهذا هو غالب مواعظ ال�شلف ال�شالح.
ثالًثا: على من وّكل باإلقاء هذه الفقرة، �شواًء من الطاب اأم املعلمن، 

مراعاة ثاثة اأ�شياء، هي:
1- ا�شتح�شار نية العمل بهذه املوعظة قبل نقلها لاآخرين.

2- الهدوء وال�شكينة عند اإلقاء هذه الفقرة.
3- عمل وقفة اأو وقفتن يف اأثناء اإلقاء الفقرة؛ ل�شد انتباه الطاب، 

ومن ثم ح�شول اأكرب قدر من التاأثري والوعظ - باإذن اهلل.
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ل مي��ن��ع م���ن ق�����راءة ه���ذه ال��ف��ق��رة ال���ط���اب مم���ن ه���م ع��ل��ى ن���وع من 
التق�شري، اأو التفريط يف اأمور الدين، لكن يف�شل اأن يخ�ش�ض لها من هم 
اأك��رب،  الل��ت��زام من الطاب؛ حتى يح�شل هناك قبول  ق��در كبري من  على 
فرمبا ت�شاءل اأحد الطاب بينه وبن نف�شه: ملاذا ل يعظ نف�شه قبل اأن يعظ 
ا اأذكر اأنه ل مانع من اإلقائها من كا  غريه؟.. لذا اأحببت التنويه، لكن اأي�شً
الطالبن ال�شالح واملفرط، فمن يدري لعلها تنقلب الأمور وي�شبح املفرط 

من اأ�شلح النا�ض!
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واخجلتاه من الوقوف بني يديك

فتنا بعبادتك واأكرمتنا بتوحيدك,  يا اإلهي عّرفتنا بربوبيتك و�صرَّ
متنا  وغرقتنا يف بحار نعمتك, ودعوتنا اإىل دار قدا�صتك وكرامتك ونعَّ

بذكرك واأن�صك. 
اإلهي! ظلمنا اأنف�صنا وع�صيناك بجهلنا, ومل نقّدرك حق قدرك, 
ولكن ما ع�صيناك جهاًل منا بعقابك, ول ا�صتخفاًفا باأوامرك ونواهيك, 
نا �صرتك علينا, واأطمعنا  ولكن �صّولت لنا اأنف�صنا واأعانتنا �ِصقوتنا وغرَّ

ك بنا وقدمي اإح�صانك اإلينا.  يف عفوك برُّ
فالآن من عذابك من ينقذنا؟ وبحبل من نعت�صم اإذا قطع حبلك 

عنا؟ واإىل من نلجاأ اإن طردتنا؟ 
واخجلتاه: غًدا من الوقوف بني يديك! 

واف�صيحتاه: اإن ُعر�صت اأفعالنا القبيحُة عليك! 
اإلهي! اإن كنا ع�صيناك بجهلنا فقد دعوناك بقلوبنا, حيث علمنا 

اأن لنا رًبا يغفر لنا ذنوبنا ول يبايل. 
ول�صاًنا كان لك  بالنار وجًها كان لك م�صلًيا,  اإلهي! ل حترق  يا 

ذاكًرا وداعًيا. 
اللهم: اغفر لنا ولوالدينا ولكل امل�صلمني اأجمعني. 
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يا مالًكا ما اأعدلك

اأن�صد اأبو نوا�س ال�صاعر ملا اأراد الإحرام باحلج: 
ي���������ا م�������ال�������ًك�������ا م���������ا اأع��������دل��������ك

م�������ل�������ي�������ك ك���������������ّل م�����������ن م����ل����ك 
ل����ك احل���������م���������د  اإن  ل������ب������ي������ك 

ل���ك �������ص������ري������ك  ل  واملُ������������ل������������ُك 
ع���������ب���������ُدك ق���������د اأَه���������������������لَّ ل������ْك

اأن�����������������ت ل�����������ه ح�������ي�������ث �����ص����ل����ك
ه����ل����ك ربُّ  ي������������ا  ل��������������������ولك 

ل����ك احل��������م��������د  اإن  ل������ب������ي������ك 
ل����ك  ��������ص�������ري�������ك  ل  وامل�����������ل�����������ك 

َح�������َل�������كْ  اأن  ����������ا  ملَّ وال�������ل�������ي�������ُل 
ال����ف����ل����ك  يف  وال���������������ص�������اب�������ح�������اُت 

ع������ل������ى جم��������������اري ت�����َن�����������ص�����َل�����ْك
ك�����������������������لُّ ن��������������ب��������������يٍّ وم���������ل���������ك

وك��������������������لُّ م������������ن اأه��������������������ل ل����ك
ل����ك  ��������ص�������لَّ�������ى  اأو  �������ح  ��������ص�������بَّ

ل����ك  احل��������م��������د  اإن  ل������ب������ي������ك 
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ل����ك  ��������ص�������ري�������ك  ل  وامل�����������ل�����������ك 
ي��������ا خم������ط������ًئ������ا م��������ا اأج�����ه�����ل�����ك 

ع�������������ص������ي������ت رًب��������������������ا ع������دل������ك 
واأق��������������������������������درك واأم��������ه��������ل��������ك 

����������ل وب�����������������������ادر اأم��������ل��������ك  ع����������جِّ
واخ�����������ت�����������م ب���������خ���������رٍي ع����م����ل����ك 

ل����ك  احل���������م���������د  اإن  ل������ب������ي������ك 
ل����ك ��������ص�������ري�������ك  ل  وامل����������ل����������ك 

وؤَّال ببابك وقف ال�شُّ

ذو  ورف��ع  بجنابك,  املذنبون  ولذ  ببابك,  ��وؤاُل  ال�����صُّ وق��ف  اإلهي! 
بني  النك�صار  روؤو�س  الع�صاُة  �س  ونكَّ اإليك,  فاقتهم  ق�ص�س  احلاجات 
�صفينة  واأر�صت  اإليك,  الأعذار  من  املق�صرين  ُحَجُج  وانقطعت  يديك, 
�صاحة  اإىل  اجل��واز  يرجون  وكلهم  كرمك  بحر  �صاحل  على  امل�صاكني 

ف�صلك ونعمك. 
اإلهي! امتدت اأيدي ال�صائلني على وابل غيث جودك, وتقلقت قلوُب 

اخلائفني من اإزعاج وعيدك. 
اإذا  للعا�صني  ومن  جنباك؟  عن  ُرّدوا  اإذا  لل�صائلني  فمن  اإلهي! 
ُطردوا عن بابك؟ ومن للمتخلفني اإذا ُقطعوا عن رحابك؟ ومن غرُيك 

يقبل التائبني اإذا رجعوا؟ 
اإلهي! خ�صع املتكربون من هيبة جاللك وخ�صع املتجربون ل�صطوة 
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كمالك وارتاح امل�صتاقون اإىل م�صاهدة جمالك. 
اإلهي! رّد �صارد احلائرين اإىل اأبواب معرفتك واهد قلوب ال�صالني 
ل عفوك ورحمتك, واآِونا جميًعا اإىل  باأنوار راأفتك, واأدخلنا جميًعا يف ظِّ

ركن جتاوزك ومغفرتك برحمتك يا اأرحم الراحمني. 

يا منزل الرحمة من معادنها

ل اإله اإل اهلل حًقا حًقا. 
ل اإله اإل اهلل تعبًدا ورًقا. 

ل اإله اإل اهلل اإمياًنا و�صدًقا. 
يا منزل الرحمة من معادنها. 

ومن�صئ الربكة من اأماكنها, اأ�صاألك اأن ت�صلي على حممد عبدك 
اآله م�صابيح الدجى واأئمة  ِفِيّك, وعلى  ونبيك وخريتك من خلقك و�صَ
اأمري  جلميع  �صالًحا  وتنيلني  عاجاًل,  فرًجا  عني  تفرج  واأن  الهدى, 

�صاماًل وتفعل بي يف ديني ودنياي ما اأنت اأهله. 
يا كا�صف الكرب. 

يا غافر الذنب. 
يا اهلل يا رب. 

بك اأ�شتجري

ب����ك اأ����ص���ت���ج���ري وم�����ن ُي���ج���ري ����ص���واك
ف���اأج���ر ���ص��ع��ي��ًف��ا ي��ح��ت��م��ي ب��ح��م��اك��ا 
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ق���وى ع���ل���ى  اأ����ص���ت���ع���ني  ���ص��ع��ي��ٌف  اإين 
ذن���ب���ي وم��ع�����ص��ي��ت��ي ب��ب��ع�����س ق��واك��ا

ذن����وب  واآذت�����ن�����ي  ربِّ  ي����ا  اأذن�����ب�����ُت 
م�������ا ل�����ه�����ا م�������ن غ������اف������ر اإلك����������ا 

م���وؤم���ًن���ا  ي����ك  مل  ����ص���ك  ق��ل��ب��ي  اأن  ل����و 
ب���ك���رمي ع���ف���وك م���ا غ����وى وع�����ص��اك��ا 

ال��ه��وى اأن���ا ق��د خل�صت م��ن  رب���اه ه��ا 
وا���ص��ت��ق��ب��ل ال���ق���ل���ُب اخل���ل���يُّ ه��واك��ا

وت����رك����ُت اأُن�������ص���ي ب���احل���ي���اِة ول��ه��وه��ا 
الأن�����������س يف ن���واك���ا ك����ل  ول���ق���ي���ت 

ون�����ص��ي��ت ح���ب���ي واع���ت���زل���ت اأح��ب��ت��ي
اأن�����ص��اك��ا اأن  ن��ف�����ص��ي خ���وف  ون�����ص��ي��ت 

ال��ه��وى  اأذق  ومل  م����ًرا  ال���ه���وى  ذق����ت 
اأه����واك����ا اأن  ق���ب���ل  ح����ل����ًوا  رب  ي����ا 

غ�����ص��اوة  اأ�����ص����ري  رّب  ي����ا  ك���ن���ت  اأن������ا 
ران������ت ع���ل���ى ق��ل��ب��ي ف���ظ���ل ���ص��ن��اك��ا 

اأنت املح�شن واأنا امل�شيء

اللهم كما لطفت يف عظمتك دون اللطفاء, وعلوت بعظمتك على 
العظماء وعلمت ما حتت اأر�صك كما علمت ما فوق �صماواتك, وكانت 
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علمك,  يف  كال�صر  القول  وعالنيُة  عندك,  كالعالنية  ال�صدور  و�صاو�ُس 
و�صدر  ل�صلطانك,  �صلطان  ذي  كلُّ  وخ�صع  لعظمتك,  �صيء  كلُّ  وانقاد 
اأمر الدنيا والآخرة كّله بيدك ل بيد غريك, اجعل يل من كلِّ هٍم وغٍم 

اأ�صبحت اأو اأم�صيت فيه فرًجا وخمرًجا, اإنك على كل �صيٍء قدير. 
اللهم اإن عفوك عن ذنوبي وجتاوزك عن خطيئتي, و�صرتك عن 
ق�صيته يل,  اأ�صتوجبه منك مما  ل  ما  اأ�صاألك  اأن  اأطمعني  قبيح عملي 
اأدعوك اآمًنا واأ�صاألك م�صتاأن�ًصا ل خائًفا, ول وجاًل؛ لأنك اأنت املح�صن 
اإيّل واأنا امل�صيء اإىل نف�صي فيما بيني وبينك تتودد اإيّل بالنعم مع غناك 
كرمًيا  موىًل  اأَر  فلم  اإليك  افتقاري  مع  باملعا�صي  اإليك  واأتبغ�ُس  عني, 
اأعطف منك على عبٍد لئيٍم مثلي, لكن الثقة بك حملتني على اجلراأة 
على الذنوب, فاأ�صاألك بجودك وكرمك واإح�صانك وطولك.. اأن ت�صلي 
باب  الفرج بطولك, وحتب�س عني  باب  تفتح يل  واأن  واآله,  على حممد 
الهم بقدرتك ول تكلني اإىل نف�صي طرفة عني فاأعجز, ول اإىل النا�س 

فاأ�صيع برحمتك يا اأرحم الراحمني. 

يا كا�شف ال�شر

وكان من مناجاة خليفة العبدي يف ال�صحر: 
متعر�صون  ونحن  اإليك  قمنا  معهم,  وقمت  املبطلون  قام  اإلهي.. 
جلودك, فكم من ذي جرم عظيم قد �صفحت له عن جرمه وكم من 
ذي كرب عظيم فّرجت له كربه, وكم من ذي �صرٍّ كثري قد ك�صف له عن 
�صره, فبعزتك ما دعانا اإىل م�صاألتك بعدما انطوينا عليه من مع�صيتك 
اإل الذي عرفنا من جودك وكرمك.. فاأنت املوؤمل لكل خري واملرجو عند 

كل نائبة.
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يا �شاحبي عند كل �شدة

كان من دعاء احل�صن الب�صري - رحمه اهلل تعاىل - حني طلبه 
ِيي عند  احلجاج, فنجاه اهلل تعاىل منه: يا �صاحبي عند كل �صدة, ويا َنّ
كل كربة, ويا وليي عند كل نعمة ويا حا�صري عند كل غربة, ويا موؤن�صي 
عند كل وح�صة ويا رازقي عند كل حاجة, ويا اإلهي واإله اآبائي اإبراهيم 
واإ�صحاق ويعقوب, �صل اللهم عليهم وعلى حممد و�صّلم ت�صليًما, واجعل 

يل من اأمري فرًجا وخمرًجا يا اأرحم الراحمني. 

مناجاة

ب�صم اهلل الذي لي�س �صيء منه ممتنع, وبعزة اهلل التي ل ترام ول 
من  باهلل  عائًذا  كلها  احل�صنى  وباأ�صمائه  منتنع,  اهلل  وب�صلطان  ت�صام 
الأبال�صة, ومن �صياطني الإن�س واجلن, ومن كل �صٍر معلن اأو ُم�ِصّر ومن 
يتقى..  �صر ما  اإبلي�س وجنوده, ومن  �صر  وب��راأ, ومن  �صر ما خلق وذرا 

اأعوذ باهلل ال�صميع العليم من ال�صيطان الرجيم.
ب�صم اهلل ذي ال�صاأن, العظيم ال�صلطان, ال�صديد الربهان كل يوم 
هو يف �صاأن.. ما �صاء اهلل كان وما مل ي�صاأ مل يكن ول حول ول قوة اإل 

باهلل.

لب�شت ثوب الرجاء

رقدوا  قد  والنا�ُس  الرجاء  ثوب  لب�صت 
اأج����ُد  م���ا  م�����ولي  اإىل  اأ���ص��ك��و  وب�����تُّ 

www.alukah.net



1211 فيافي الفقرات الثقافية

ن��ائ��ب��ة  ُع�����ّدت�����ي يف ك������ّل  ي����ا  وق����ل����تُّ 
��رَّ اأع��ت��م��ُد  وم���ن ع��ل��ي��ه ل��ك�����ص��ف ال�����صُّ

م�صتمٌل  ���ر  وال�������صُّ ي����دي  م�����ددُت  وق����د 
ت اإل���ي���ه ي��ُد اإل���ي���ك ي���ا خ���ري م���ن ُم�����دَّ

خ���ائ���ب���ًة  رّب  ي�����ا  ت�����رَدّن�����ه�����ا  ف�����ال 
ف��ب��ح��ُر ج�����وِدك ي����روي ك���لَّ م���ن ي���رُد

لطائف ون�شمات

اإلهي.. اإن لك ن�صمات لطف اإذا هبت على مري�س غفلة �صفته, واإن 
لك نفحات عطف اإذا توجهت اإىل اأ�صري َهوي اأطلقته, واإن لك عناياٍت 
اإذا حلظت غريًقا يف بحر ال�صاللة اأنقذته, واإن لك �صعادات اإذا اأخذت 

بيد �صقي اأ�صعدته, واإن لك لطائف كرم اإذا �صملت عا�صًيا اأ�صلحته. 
اللهم!! فهب لنا من لطفك اخلفي ن�صمًة ت�صفي بها مر�س غفلتنا, 
واأنفِحنا من عطفك نفحة تطلق بها اأ�صرنا من وثاق �صهوتنا, وهب لنا 
من كرمك وجودك الوا�صع ما ترزقنا به الإنابة اإليك مع �صدق اللجوء 

والتوكل عليك يا اأكرم م�صوؤول.... ويا خري ماأمول.

من مواعظ عبداهلل بن م�شعود  - ر�شي اهلل عنه -

ما   : عنه-  اهلل  ر�صي   - م�صعود  بن  عبداهلل  عند  رجل  قال   -1
اأكون من املقربني. فقال  اأن  اأحب  اليمني,  اأ�صحاب  اأكون من  اأن  اأحب 
عبداهلل: لكن ههنا رجل وّد اأنه اإذا مات مل يبعث - يعني نف�صه - ر�صي 

اهلل عنه - .
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2- خرج عبداهلل بن م�صعود - ر�صي اهلل عنه - ذات يوم, فاتبعه 
معك,  من�صي  اأن  اأردن��ا  ولكن  ل,  قالوا:  حاجة؟  األكم  لهم:  فقال  نا�س 

فقال: ارجعوا, فاإنه ذلٌة للتابع, وفتنة للمتبوع!!
3- قال عبداهلل بن م�صعود - ر�صي اهلل عنه- : لو تعلمون ما اأعلم 

من نف�صي, حلثوت على راأ�صي الرتاب!!
اإنكم يف ممر   : ر�صي اهلل عنه-   - م�صعود  بن  قال عبداهلل   -4
بغتة,  ياأتي  واملوت  حمفوظة  واأعمال  منقو�صة,  اآجال  يف  والنهار  الليل 
ل  زرع,  ما  مثل  زارع  ولكل  ندامة,  اأن يح�صد  فيو�صك  زرع خرًيا  فمن 

ي�صبق بطيء بحظه, ول يدرك حري�س ما مل يقدر له.
5- من اأعطي خرًيا فاهلل اأعطاه, ومن وقي �صًرا فاهلل وقاه.

6- املتقون �صادة, والفقهاء قادة, وجمال�صتهم زيادة.
7- اإن النا�س قد اأح�صنوا القول, فمن وافق قوله فعله فذاك الذي 

اأ�صاب حظه, ومن خالف قوله فعله, فذاك اإمنا يوبخ نف�صه.
8- مع كل فرحة ترحة وما ميلي بيت حربة ل مليء عربة, وما 

منكم اإل �صيف وماله عارية فال�صيف مرحتل, والعارية موؤداة.
9- من اليقني األ تر�صي النا�س ب�صخط اهلل, ول حتمد اأحًدا على 
رزق اهلل, ول تلوم اأحًدا على ما مل يوؤتك اهلل؛ فاإن رزق اهلل ل ي�صوقه 
حر�س حري�س, ول يرده كراهة كاره, واإن اهلل بق�صطه وحلمه وعدله, 
ال�صك  الهم واحلزن يف  والر�صا, وجعل  اليقني  والفرح يف  الروح  جعل 

وال�صخط. 
باب  يقرع  ومن  امللك,  باب  تقرع  فاأنت  �صالة  يف  دمت  ما   -10
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امللك يفتح له!!
11- اإين لأح�صب الرجل ين�صى العلم الذي كان يعلمه باخلطيئة 

يعملها.
12- كونوا ينابيع العلم, م�صابيح الهدي, اأحال�س البيوت, �صراج 
على  وتخفون  ال�صماء  يف  تعرفون  الثياب,  خلقان  القلوب,  جدد  الليل, 

اأهل الأر�س.
13- اإن للقلوب �صهوة واإدباًرا, فاغتنموها عند �صهوتها واإقبالها, 

ودعوها عند فرتتها واإدبارها.
14- ما كان من نظرة فاإن لل�صيطان فيها مطمًعا.

15- ما على وجه الأر�س �صيء اأحوج اإىل طول �صجن من ل�صان!!
16- يكون يف اآخر الزمان اأقوام, اأف�صل, اأعمالهم التالوم بينهم.

اأخي ال�شاب

البنني  وم�صتت  اجلماعات  ومفرق  اللذات,  هادم  تذكرت  • هل 
والبنات؟!

القبور؟ اأهل  من  فيه  تكون  يوًما  تذكرت  • هل 
والأ�صحاب,  والأموال  واجلريان,  الأهل  مفارقة  تذكرت  • وهل 

والأوطان؟
وظلمتها؟ القبور  �صيق  تذكرت  • وهل 

وكربتها؟ وح�صتها  تذكرت  • وهل 
واألوانه؟ القرب  عذاب  تذكرت  • وهل 
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وعقاربه؟ حياته  تذكرت  • وهل 
�صاأنه؟ وعظم  الأقرع  ال�صجاع  تذكرت  • وهل 

الإهانة؟ مع  حديد  من  مبرزبة  الفاجر  �صرب  تذكرت  • وهل 
ونكري؟ منكر  امللكني  �صوؤال  تذكرت  • وهل 

ل  لك:  يقال  اأم  اجلواب,  من  لل�صواب  اأتوفق  تذكرت  وهل   •
دريت ول تليت؟

وريحانه؟  وروحه  القرب  نعيم  تذكر  • وهل 
ولل�صواب  �صواًبا,  وللجواب  ج��واًب��ا,  لل�صوؤال  فاأعد  اأخ��ي:   •

ا ل رياًء. وللجواب �صواًبا, ولل�صواب اإخال�صً

يا ابن اآدم

يا ابن اآدم ..
لو عرفت قدر نف�صك ما اأهنتها باملعا�صي, اإمنا طرد اهلل اإبلي�س 
من رحمته؛ لأنه مل ي�صجد لك, فالعجب كل العجب كيف �صاحلت عدوك 

وهجرت حبيبك؟!
يا ابن اآدم..

اعرف قدرك, خلق اهلل  كل الأكوان من اأجلك, فكم من ملك يف 
ال�صماوات ي�صبح اهلل له مرتبة زب گ گ رب, ولكن هذا امللك 

ل يعرف طعم زب ہ  ہ رب  وزب ى ائ رب.
ف�صبحان من اختارك على الكل وجادل عنك قبل وجودك بقوله: 
زب ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ رب )البقرة: 30( و�صبحان من خلق �صبعة 
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اأبحر ويحب منك جمرد دمعة. 
انظر اإىل نف�صك.. فاإن كانت عزيزة فال تذلها, واإن كانت ذليلة 

فال تزدها على ذلها ذًل.

من تاب ظفر ومن مل يتب خ�شر

يقول ابن عطاء اهلل: ومن تاب ظفر, ومن مل يتب خ�صر, ول تقطع 
اأتوب واأنق�س, فاملري�س يرجو احلياة ما دامت فيه  ياأ�صك وتقول: كم 

الروح.
فالتائب من الذنب هو الرابح؛ لأنه عرف احلق فالتزم به وعرف 
ربح  اإن��ه  اإ�صالحه,  اإىل  ف�صعى  خطاأه  وع��رف  بها  فتحقق  هلل  عبوديته 
زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋرب )البقرة: 222(..  حمبة اهلل 
اأما الذي يبقى غافاًل �صادًرا يف غيه ل يفطن للتوبة فهو الظامل لنف�صه, 

واخلا�صر لدنياه واآخرته.
يقول ابن عطاء اهلل: "ول تقطع ياأ�صك وتقول: كم اأتوب واأنق�س؛ 
فاملري�س يرجو احلياة ما دامت فيه روح", هذا واهلل حال الكثري منا 
اإليها. رمبا �صعر  يتوب وينق�س, يعاهد اهلل على ترك املع�صية ويرجع 
من  بالياأ�س  في�صعر  احلالة  هذه  يف  منها  فائدة  ل  التوبة  باأن  العا�صي 
رحمة اهلل, وقد يوؤدي به اإىل ال�صتمرار باملع�صية والعكوف عليها.. لكن 
واحلديث  ال��روح.  فيه  دامت  ما  احلياة  يرجو  فاملري�س  تياأ�س  ل  مهاًل 
التايل يجلي هذه احلقيقة ويو�صح احلل لهذه احلالة, فعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص, 
فيما يحكيه عن ربه, تبارك وتعاىل, قال: »اأذنب عبد ذنًبا, فقال: اللهم 
اغفر يل ذنبي, فقال اهلل تبارك وتعاىل: اأذنب عبدي ذنًبا, فعلم اأن له 
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اأي رب اغفر  بالذنب, ثم عاد فاأذنب, فقال:  الذنب, وياأخذ  رًبا يغفر 
يل ذنبي , فقال تبارك وتعاىل: اأذنب عبدي ذنًبا, فعلم اأن له رًبا يغفر 
الذنب, وياأخذ بالذنب, ثم عاد فاأذنب, فقال: اأي رب اغفر يل ذنبي, 
الذنب,  يغفر  رًبا  له  اأن  فعلم  ذنًبا,  عبدي  اأذنب  وتعاىل:  تبارك  فقال 

وياأخذ الذنب, قد غفرت لعبدي فليفعل ما �صاء« رواه البخاري.
وقوله تعاىل - يف احلديث - : »فليفعل ما �صاء« اأي: ما دام يفعل 

هكذا, يذنب ويتوب اأغفر له, فاإن التوبة تهدم ما قبلها.
واملق�صود بهذا احلديث هو الذي يذنب ب�صائق �صعف من ب�صرية 
�صدًقا  فتاب  عاد  ثم  له,  و�صو�س  و�صيطان  اأطغته  ونف�س  عليه,  تغلبت 
ا اأن يبعده عن هذا الذنب, ويغفر له فاإن اهلل يتوب  و�صاأل اهلل خمل�صً
عليه.. ثم بعد ذلك ونتيجة لطغيان الهوى والنف�س عاد اإىل الذنب مرة 
الذنب,  له ويجنبه هذا  يغفر  اأن  ا  �صاأل اهلل �صادًقا خمل�صً ثم  اأخرى, 
الذي يذنب عن  اأما  اأذنب, ثم تاب تاب اهلل عليه..  العبد مهما  وهذا 
ق�صد وت�صميم واإ�صرار وتكرب, ثم يقول: اأذنب, ثم اأتوب فهذا ل يغفر 
اهلل له. وهذه حال من يتوب بل�صانه ل بقلبه, وا�صتمع ملا يقوله القرطبي 

يف �صرح هذا احلديث:
"وهذا يدل على عظيم فائدة ال�صتغفار, وعلى ف�صل اهلل و�صعة 
يف  معناه  ثبت  ال��ذي  هو  ال�صتغفار  هذا  ولكن  وكرمه,  وحلمه  رحمته 
الندم,  معه  ويح�صل  الإ�صرار,  عقد  من  لينحل  الل�صان  مقارًنا  القلب 
اب« اأخرجه  ٍ َتوَّ فهو ترجمة للتوبة, وي�صهد له حديث: »خياركم كل ُمَفنتَّ

الرتمذي.
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مقارنة بني الطائع والعا�شي

ال�صم  تبدل  اإل  املع�صية  يف  يكن  مل  ول��و  اهلل:  عطاء  اب��ن  يقول 
واإذا  املقبل,  باملح�صن  ت�صمى  طائًعا  كنت  اإذا  فاإنك  كافًيا,  ذلك  لكان 
كنت عا�صًيا انتقل ا�صمك اإىل امل�صيء املعر�س, هذا يف انتقال ال�صم, 
فكيف لنتقال الأثر من تبدل حالوة الطاعة بحالوة املع�صية؟! ولذاذة 
اخلدمة بلذاذة ال�صهوة؟! هذا يف تبدل الأثر, فكيف تبدل الو�صف؟ بعد 
اأن كنت مو�صوًفا عند اهلل مبحا�صن ال�صفات, فيعك�س الأمر, فتت�صف 
فبعد  الرتبة؟  بتبدل  فكيف  الو�صف,  تبدل  يف  هذا  احلالت,  مب�صاوئ 
اأن كنت عند اهلل من ال�صاحلني �صرت عنده من اخلائنني, فاإن كانت 
الرتاب  واحُث  اإليه,  واجلاأ  باهلل,  فا�صتغث  وجهك  يف  منفتحة  الذنوب 
وُزر  الطاعة,  اإىل عز  املع�صية  انقلني من ذل  اللهم  وقل:  راأ�صك  على 

�صرائح الأولياء وال�صاحلني, وقل: يا اأرحم الراحمني!.
يف هذا املقطع يقارن ابن عطاء � رحمه اهلل � بني الطائع والعا�صي: 

ے  ے  ھ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال  لنف�صه,  حم�صن  الطائع  فالعبد 
ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ رب )الإ�صراء: 7(.

القيامة,  يوم  املفلح  هو  ربه  بطاعة  لنف�صه  اأح�صن  الذي  والعبد 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  �صبحانه:  ق��ال 
ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ رب )لقمان: 1 - 5 (.
اأما العبد املنغم�س باملعا�صي فهو م�صيء لنف�صه معِر�س عن طاعة 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  زب  �صبحانه:  قال  رب��ه, 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ رب )ال�صم�س(. 

املع�شية قد تكون �شبًبا لتوقف الرزق

يقول ابن عطاء اهلل: اعلم يا هذا اإياك واملع�صية فقد تكون �صبًبا 
باهلل,  فا�صتغث  واإل  قبلت  فاإن  التوبة,  اهلل  فاطلب من  ال��رزق,  لتوقف 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  وق��ل: 
ڀ رب )الأعراف(.

ول تكن كمن اأتى عليه اأربعون �صنة ومل يقرع باب اهلل قط.
وهذه حقيقة اأخرى يجب اأن يدركها كل م�صلم وهي: اأن املع�صية 
يزيد  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  هذا  يوؤكد  ال��رزق,  من  العبد  حرمان  اأ�صباب  من 
الرزق  ليحرم  الرجل  واإن  الدعاء,  اإل  القدر  يرد  الرب ول  اإل  العمر  يف 

بخطيئة يعلمها« رواه ابن ماجة.
ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ينال ما عند اهلل ب�صخطه« اأخرجه احلاكم بلفظ 

مقارب وهو حديث �صعيف.
اأنواعه, فاملال رزق والربكة رزق والعافية  والرزق هنا ي�صمل كل 
رزق والفهم واحلكمة رزق, وانظر لالإمام ال�صافعي � رحمه اهلل � حني 

�صكا ل�صيخه وكيع �صوء حفظه فاأر�صده اإىل ترك املعا�صي فقال:
ح��ف��ظ��ي �����ص����وء  وك����ي����ع  اإىل  ����ص���ك���وت 

امل��ع��ا���ص��ي ت�����رك  اإىل  ف����اأر�����ص����دين 
واأخ���������������ربين ب�����������اأن ال�����ع�����ل�����م ن�����ور

ل���ع���ا����ص���ي ي�����ه�����دي  ل  اهلل  ون���������ور 
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فالزم طاعته  عليك  بركته  ودوام  اهلل  رزق  ا�صتمرار  اأردت  فاإذا 
رب  یی  ىئ  ىئىئ  ېئ  زب  ت��ع��اىل:  قوله  يف  وتفكر  اإل��ي��ه  وت��ب 

)البقرة: 282(.
مك�صور  بقلب  باهلل  فا�صتغث  واإل  اهلل,  فاحمد  توبتك  قبلت  فاإن 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  وق��ل: 
ڀ رب )الأعراف(.

واإياك اأن ميتد بك العمر واأنت غافل مل تقرع باب اهلل قط: فاأين 
اأنت وماذا تفعل؟ هل ا�صتغنيت عن اهلل! هل اأنت ترزق نف�صك وت�صفي 

مر�صك!
الذي  فهو  بها م�صدرها هو اهلل وحده,  تتمتع  التي  النعم  اأن  اأم 

ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  زب  تعاىل:  ق��ال  �صيء,  كل  وبيده  �صيء  كل  اأعطى 
رب  وئوئۇئ  ەئ  ائەئ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 

)فاطر(.
فاقرع باب اهلل واطلب منه دوام ال�صحة والعافية ودوام الرزق, 

وا�صاأله من خزائنه التي ل تنفد, وتب اإىل اهلل من هذه الغفلة.

من اأحب اهلل تطهر من العيوب

يقول ابن عطاء اهلل: اإذا اأحببت حبيًبا, لن ت�صل اإليه حتى تكون 
اأهاًل للو�صول اإليه؛ وذلك حتى تتطهر مما اأنت فيه الرذائل.

من اأحب اهلل تطهر من العيوب والنقائ�س, وهي هنا ت�صمل جميع 
اأنواع الذنوب والغفلة عن اهلل - �صبحانه.
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الغفلة  اأما ادعاء املحبة مع بقاء  هذا هو ثمن املحبة احلقيقية, 
والعيوب فهذا دليل على املحبة الناق�صة والكاذبة. كما قال ال�صاعر:

ت��ع�����ص��ي الإل�������ه واأن�������ت ت��ظ��ه��ر ح��ب��ه
ب��دي��ع ال���ق���ي���ا����س  ل���ع���م���ري يف  ه�����ذا 

ل������و ك����ن����ت ت���ظ���ه���ر ح����ب����ه لأط���ع���ت���ه
م��ط��ي��ع ي����ح����ب  مل������ن  امل�����ح�����ب  اإن 

�صهود  اإىل  قلبه  ويتجه  الأغيار,  العبد من حمبة  يتطهر  وعندما 
اهلل وحده, واحلب له واخلوف منه وحده, عند ذلك يكون اأهاًل ليدخل 
ح�صرة اهلل ويناجيه باأنواع املناجاة من ال�صالة والذكر والدعاء وقراءة 

القراآن, وعندئٍذ يكون العبد قد و�صل اإىل ربه - عز وجل -.

الغرية على القلب واالإميان

يقول ابن عطاء اهلل: كفى بك جهاًل اأن تغار على زوجتك ول تغار 
على اإميانك, كفى بك خيانة اأن تغار عليها لأجل نف�صك ول تغار على 

قلبك لأجل ربك, اإذا كنت حتفظ ما هو لك, األ حتفظ ما هو لربك؟!
زينتها  امل���راأة  لإب���داء  النف�س  ث���وران  تعني:  امل���راأة  على  ال��غ��رية 

وحما�صنها لغريه, اأو لن�صرافها عنه اإىل اآخر.
والغرية على الزوجة اأمر ح�صن اإذا مل يجاوز املعقول واملعتاد, وبه 

يكون احلفاظ على العر�س.
الإمي��ان,  على  الغرية  ���ص��رورة  اإىل  ينبهنا  اهلل  عطاء  اب��ن  لكن 
الأع���راب:  ع��ن  تعاىل  قوله  بدليل  الإمي���ان  منيع  ه��و  القلب  اأن   ومب��ا 
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  زب 
ا. ڱڱ رب )احلجرات: 14( فاإن الغرية ت�صمل القلب اأي�صً

اإىل  القلب  لن�صراف  النف�س  ث��وران  تعني:  القلب  على  والغرية 
بحب  ومُي��الأ  واملكونات  بال�صور  يتعلق  كاأن  �صبحانه,  اهلل  بغري  التعلق 

الدنيا واجلاه والريا�صة واحلقد واحل�صد.. اإلخ.
اإن الغرية هنا هي ان�صراف القلب اإىل اهلل وحده ومالأه باحلب له 

واخلوف منه وحده �صبحانه.

كيف تطلب �شالح قلبك وجوارحك تفعل ما ت�شاء

قلبك, وجوارحك  ابن عطاء اهلل: عجًبا لك تطلب �صالح  يقول 
تفعل ما �صاءت من املحرمات كالنظر والغيبة والنميمة وغري ذلك؟.. 
فمثالك كمن يتداوى بال�صم, اأو كمن اأراد تنظيف ثوبه بال�صواد, فعليك 
�صدقت  فمن  له,  العز  كان  داأب��ه  العزلة  كانت  فمن  والعزلة,  باخللوة 
واإحياء  الغطاء  ك�صف  وعالمتها  باملنن,  له  احلق  مبواهب  ظفر  عزلته 

القلب وحتقيق املحبة, فعليك بح�صن العمل ل بكرثته.
الآث��ام  عن  البتعاد  على  بالعزم  فعليه  قلبه  �صالح  اأراد  فمن 
والذنوب؛ اإذ كيف ي�صلح قلبك وجوارحك من تلك الأمرا�س واأنت مل 

تاأخذ الدواء؟ وهل راأيت اأحًدا يتداوى بال�صم اأو ينظف ثوبه بال�صواد؟.
اأما اخللوة والعزلة فقد مر يف الفقرة ال�صابقة اأهميتها وفوائدها.
من  عليه  اهلل  ومبواهب  والنعم  باملنن  ظفر  عزلته  �صدقت  فمن 
العطاء  وخ���وارق  امل��ع��ارف  ودقيق  الأ���ص��رار  على  والط���الع  الكرامات 

والإكرام.
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�صببه  فالغطاء  القلب,  عن  الغطاء  ك�صف  العزلة  �صدق  وعالمة 
الغفلة عن اهلل وارتكاب املعا�صي والذنوب, فاإذا اأخذ امل�صلم نف�صه بهذه 
تعاىل -  القلب ويدخل ح�صرة اهلل -  ينك�صف عن  الغطاء  فاإن  العزلة 
باملح�صن  والإح�صان  باملنعم  النعم  يربط  اإذ  ال�صهود؛  مبقام  ويتحقق 
الأوحد - �صبحانه وتعاىل -, بذلك يحيا القلب ويتجه باملحبة للخالق 
وين�صى الأكوان ويتجه اإىل املكون. فرتى القلب ميتلئ بذكر اهلل بعد اأن 
كان غافاًل, وِذكر اهلل حياة القلوب, كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل الذي يذكر اهلل 

والذي ل يذكر كمثل احلي وامليت«.
واإذ اأ�صبح القلب حماًل لتجليات اهلل عز وجل, انبثقت منه الأنوار 
اأي املعارف التي تن�صكب يف القلب من دون جهد من التعلم واملمار�صة, 

واليقني الذي يرقى ب�صاحبه اإىل م�صتوى ال�صهود والعيان.
اإمنا يرت�صخ بدلئل  اأ�صل اليقني بحقائق الغيب,  اأن  ومن املعلوم 
اإليه  التي تهبط  الأنوار  تاأتي من  اإمنا  بها  القلب  العلم, ولكن طماأنينة 

من جتليات اهلل عز وجل. واإليه الإ�صارة يف قول اهلل تعاىل: زب ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئېئ رب )النور: 35(. وهو املعني بقول ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للحارث 

بن مالك الأن�صاري: »عبد نّور اهلل قلبه«.
ثم قال ابن عطاء اهلل: "فعليك بح�صن العمل ل بكرثته".

اإذ العمل القليل مع الإخال�س فيه اأف�صل من العمل الكثري امل�صوب 
مللك  اأهدى  كمن  فيه  احل�صن  مع  القليل  والعمل  الدنيا.  وحب  بالرياء 
احل�صن  عدم  مع  الكثري  العمل  اأما  عليها,  ميدحه  فهو  ثمينة  جوهرة 
فيه كمن اأهدى للملك مائة �صندوق فارغ فال يزال يعاتبه عليها ورمبا 

عاقبه.
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اجعل نف�شك كدابتك

يقول ابن عطاء اهلل: يا هذا اجعل نف�صك كدابتك, كلما عدلت 
مثل  نف�صك  مع  فعلت  ولو  الطريق,  اإىل  فرجعت  �صربتها  الطريق  عن 
ما تفعل بجبتك كلما تو�صخت غ�صلتها, وكلما تقطع منها �صيء رقعتهن 
وجددته, كانت لك ال�صعادة, فرب رجل ابي�صت حليته وما جل�س مع اهلل 

جل�صة يحا�صب نف�صه فيها.
اأن يعيد الإن�صان تنظيم نف�صه بني احلني واحلني, واأن  ما اأجمل 

ير�صل نظرات نافذة يف جوانبها ليتعرف عيوبها واآفاتها.
واأن ير�صم ال�صيا�صات الق�صرية املدى, والطويلة املدى, ليتخل�س 

من هذه الهنات التي ترزي به.
يف البيت, اإن غرفه و�صالته ت�صبح م�صعثة مرتبكة عقب اأعمال 
يوم كامل, فاإذا الأيدي الدائبة جتول هنا وهناك لتنظف الأثاث املغرب 

وتطرد القمامة الزائدة وتعيد اإىل كل �صيء رواءه ونظامه.
األ ت�صتحق حياة الإن�صان مثل هذا اجلهد؟ األ ت�صتحق نف�صك اأن 
تتعهد �صوؤونها بني احلني واحلني لرتى ما عراها من ا�صطراب فتزيله, 
ال�صاحات  من  القمامة  تنفي  مثلما  عنها  فتنقيه  اإث��م  من  حلقها  وما 

الطهور؟
اأرجاء نف�صه, وتعهد  التنقيب يف  اإىل  اأحوج اخلالئق  الإن�صان  اإن 

حياته اخلا�صة والعامة مبا ي�صونها من العلل والتفكك.
متما�صك  يبقى  قلما  لالإن�صان  والعقلي  العاطفي  الكيان  اأن  ذلك 
اللبنات مع حدة الحتكاك ب�صنوف ال�صهوات و�صروب املغريات. فاإذا 
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ترك لعوامل الهدم تنال منه فهي اآتية عليه ل حمالة, وعندئذ تنفرط 
امل�صاعر العاطفية والعقلية كما تنفرط حبات العقد اإذا انقطع �صلكه, 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  زب  عنه:   اهلل  قال  من  �صاأن  وه��ذا 
ڤ ڦ ڦ ڦ رب )الكهف: 28(.

فالنف�س الإن�صانية اإذا تقطعت اأوا�صرها ومل يربطها نظام ين�صق 
احلبات  كهذه  واأفكارها  م�صاعرها  اأ�صبحت  قواها  ويركز  �صوؤونها, 

املنفرطة ال�صائبة ل خري فيها ول حركة لها.

احلكمة من وجود القلب والروح والنف�س والهوى

يقول ابن عطاء اهلل: اإذا اأعطيت نف�صك كل ما ت�صتهي وتطلب من 
ال�صهوات كنت كمن يف بيته حية ي�صمنها كل يوم حتى تقتله!

ولو جعل فيك الروح من غري نف�س لأطعت وما ع�صيت, ولو جعل 
فيك النف�س من غري روح لع�صيت وما اأطعت؛ فلذلك جعل فيك القلب, 
فلذلك  والع�صل  الل�صعة  فيها  جعل  كالنحلة  والهوى.  والنف�س  وال��روح, 
النف�س  دعوة  يك�صر  اأن  اهلل  فاأراد  يقهره.  والل�صع  يربه  فالع�صل  تتلون, 

بوجود القلب, ودعوة القلب بوجود النف�س.
اأراده  الذي  الإن�صان, وهو  العاملة املدركة من  اللطيفة  الروح هي 

اهلل - تعاىل -بقوله: زب ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب )الإ�صراء: 85(.
اإدراك  عن  والأفهام  العقول  اأكرث  تعجز  رباين  عجيب  اأمر  وهو 
اأ�صر  فاإنها  نف�صك  احذر  فاأقول:  الفقرة  هذه  ل�صرح  واأرج��ع  حقيقته. 
الأعداء, اإنها عدو من داخل اجل�صد, والل�س اإذا كان من داخل البيت 
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عزت احليلة فيه وعظم ال�صرر, فاإذا ا�صتح�صن الإن�صان من نف�صه كل 
فما  واأ�صرارها,  عداوتها  يف  وهي  لها  عيب  على  يطلع  يكاد  ول  فيبح, 
اأو�صك ما توقعه يف كل ف�صيحة وهالك وهو ل ي�صعر, اإل اأن يحفظه اهلل 

تعاىل بف�صله ويعينه عليها برحمته.
ثم قال ابن عطاء اهلل: "لو جعل فيك الروح من غري نف�س لأطعت 

زب ەئ ەئ وئ  وما ع�صيت" فروحنا من روح اهلل, قال تعاىل: 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ رب )احلجر(.

وهذه الروح م�صتاقة اإىل املكان الذي هبطت منه يوم كانت بقرب 
بارئها. وتنتظر ال�صاعة التي تخرج من هذا اجل�صد الذي حب�صت فيه 

اإىل ذلك املكان؟!
فالروح تطيع خالقها وتلتذ بعبادته على الدوام.

ثم قال: "ولو جعل فيك النف�س من غري روح لع�صيت وما اأطعت".
لأن النف�س حمل ال�صهوات والأهواء املحرمة, وهذه قد نهانا اهلل 
كما  تت�صرف  النف�س  تركت  فلو  عنها,  بالبتعاد  واأمرنا  اقرتافها  عن 

تريد لع�صت دائًما وما اأطاعت اأبًدا.

املوؤمن واملخذول

الذي اطلع  املوؤمن؟ فقل:  اإذا قيل لك من  ابن عطاء اهلل:  يقول 
على عيب نف�صه ومل ين�صب اأحًدا من العباد اإىل عيب, واإذا قيل لك: من 

املخذول؟. فقل: الذي ين�صب العباد اإىل العيب ويربئ نف�صه منه.
عن  وتعاميك  غ��ريك,  اإ�صاءة  �صغري  اإىل  نظرك  جهاًل  بك  كفى 
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كبري اإ�صاءتك. اإن من لطف اهلل بك اأن يك�صف لك عن عيوب نف�صك, 
و�صرتها عن النا�س.

قال الإمام ال�صافعي - يرحمه اهلل:
ع��ج��ب��ت مل���ن ي��ب��ك��ي ع��ل��ى ع��ي��ب غ��ريه

دم���وًع���ا ول ي��ب��ك��ي ع��ل��ى ع��ي��ب��ه دم��ا
واأع���ج���ب م���ن ه����ذا ي����رى ع��ي��ب غ��ريه

عمى ع��ي��ب  م��ن  عينيه  ويف  ���ص��غ��رًيا 
اإن العاقل هو الذي يهتم بعيوب نف�صه ويبتعد عن مراقبة غريه.

واملوؤمن هو الذي يخجل من اهلل - عز وجل - ب�صبب عيوبه وي�صاأل 
 دائًما اأن يعينه على نف�صه باإ�صالحها, هذا هو التوا�صع هلل - عز وجل -. 

اأما املخذول املتكرب فهو الذي ل يرى عيوب نف�صه ويرى عيب غريه.
�صعفها  م��واط��ن  فيعرف  نف�صه  ي��راق��ب  اأن  ب��ه  الأح����رى  وك���ان 
الأعذار  يلتم�س  اإنه  النا�س, ثم  اأن �صرتها عن  وتق�صريها ويحمد اهلل 
وهو  اإىل عيب  ين�صب غريه  اإذ كيف  اإىل عيب؛  اأح��ًدا  ين�صب  للغري فال 

مليء بالعيوب؟!.
عن  غريه  بعيوب  ي�صغل  املخدوع  "اإن  املحا�صبي:  احل��ارث  يقول 
عيوب نف�صه, واخلداع النف�صي ل ميكن اأن ينك�صف ل�صاحبه اإل اإذا نظر 
اإىل غريه, اأما اأن يكت�صفه يف غريه فهو ع�صري. اإن الإن�صان عند معرفة 
لغريه  العذر  التما�س  وعند  جهبذ.  غريه  عيب  معرفة  وعند  اأبله  عيبه 
وعند التما�س العذر لنف�صه جهبذ, وينبه اإىل اأن الإن�صان حني يكت�صف 
عرثة من غريه يجب عليه اأن يعود اإىل نف�صه على الفور ليكت�صف نف�س 

العرثة يف نف�صه".
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االإعرا�س عن الع�شاة والدعوة لهم يف الغيبة

يقول ابن عطاء اهلل: كما اأمرت اأن تعر�س عن املع�صية, اأمرت اأن 
تعر�س عمن ع�صى, وتدعو له يف الغيبة, والنا�س اليوم على العك�س, وما 

ع�صى اأن ينفعك �صومك و�صالتك واأنت تقع يف عر�س اأخيك امل�صلم.
اأف�صل  اأنهم  هناك جهلة من امل�صلمني ي�صمتون بالع�صاة, ويرون 
النا�س,  اأمام  وف�صحوهم  باأل�صنتهم  اإليهم  اأ�صاوؤوا  ورمبا  منهم,  حاًل 

وهذا خطاأ فادح.
النبوي  ال�صماتة له. ويف الهدي  اأخاه, ول يظهر  اإن امل�صلم ي�صرت 
يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تظهر ال�صماتة لأخيك فريحمه اهلل ويبتليك« رواه الرتمذي.
ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »من �صرت م�صلًما � اأي يف الدنيا � �صرته اهلل يوم القيامة« 

رواه البخاري.
رحيم  حليم  اهلل  "اإن   :- عنهما  اهلل  ر�صي   - عبا�س  ابن  ويقول 

يحب ال�صرت".
لالأنبياء  اإل  ع�صمة  ول  ويذنب  ويخطئ  اإل  اإن�صان  من  ما  اإذا 

والر�صل.
فكلنا معر�صون للخطاأ, فكن عوًنا لأخيك العا�صي, باأن تن�صحه 

وتدعو له يف غيبته بالهداية رحمة به.
يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »دعوة املرء امل�صلم لأخيه يف ظهر الغيب م�صتجابة, عند 
راأ�صه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخري قال امللك املوكل به: اآمني, ولك 

مبثل« رواه م�صلم.
وانظر اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني انتهى من غزوة حنني وحا�صر ثقيًفا يف 
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الطائف ب�صعة ع�صر يوًما, ثم اأمر اأ�صحابه بالعودة اإىل ديارهم دون اأن 
تفتح الطائف, فقال بع�س ال�صحابة: يا ر�صول اهلل ادع اهلل على ثقيف 

فقال:»اللهم اهد ثقيًفا وائت بهم« رواه الرتمذي.
وحتقق ذلك وهدى اهلل ثقيًفا بعد ذلك بقليل, فقد جاء وفدهم 

اإىل ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة لإعالن اإ�صالمهم.
اإن نبينا حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص ينهانا عن تتبع عورات امل�صلمني بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يا 
مع�صر من اآمن بل�صانه ومل يدخل الإميان يف قلبه! ل تغتابوا امل�صلمني ول 
تتبعوا عوراتهم فاإنه من اتبع عوراتهم تتبع اهلل عورته ومن تتبع عورته 

يف�صحه يف بيته« رواه اأبو داود.
فاإياك اأن تف�صح العا�صي اأو تتبع عورته, ولو كنت ت�صلي وت�صوم 
اأن  املنكر  ومن  واملنكر,  الفح�صاء  عن  تنهاك  اأن  ينبغي  �صالتك  فاإن 

تف�صح اأخاك الذي تورط يف مع�صية وزلت قدمه.
بال�صماتة  امل�صلم  اأخيك  عر�س  يف  وتقع  وت�صوم  ت�صلي  اأن  اأم��ا 
ومن  التعب  اإل  �صالتك  من  لك  لي�س  اأنه  فاعلم  والتعبري,  والف�صيحة 

�صومك اإل اجلوع والعط�س.

ال تقِنّط النا�س من رحمة اهلل

يقول ابن عطاء اهلل: اإياك اأن تقول: ذهب اخلري وانطوى ب�صاطه, 
فل�صنا نريد من يقنط النا�س من رحمة اهلل, ويوؤي�صهم منه تعاىل, ففي 
زبور داود - عليه ال�صالم وعلى نبينا اأف�صل ال�صالة وال�صالم -: اأرحم 
ما اأكون بعبدي اإذا اأعر�س عني. فرب مطيع هلك بالعجب, ورب مذنب 

غفر له ب�صبب ك�صر قلبه.
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ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا قال الرجل هلك النا�س  اأبي هريرة اأن ر�صول اهلل  عن 
فهو اأهلكهم« رواه م�صلم.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ي�ّصروا ول تع�ّصروا و�صّكنوا ول تّنفروا« رواه البخاري.
منه  ويوؤي�صهم  اهلل  النا�س من رحمة  يقنط  اأن  فمن ميلك احلق 
تعاىل:   ق��ال  جميًعا,  ال��ذن��وب  يغفر  اأن��ه  �صبحانه  اأعلن  ما  بعد   تعاىل 

ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب 

ڭڭڭڭ رب )الزمر: 53(.

ومن يجروؤ اأن يدعي اأنه اأح�صن حاًل من ذلك املذنب, األ يخ�صى 
اأن تكون طاعته �صبب لهالكه اإذا اأعجب فيها, واأن يكون الذنب �صبب 

ملغفرة اهلل ب�صبب ك�صر قلبه!!.
ولذلك قال ابن عطاء اهلل يف اإحدى حكمه: "مع�صية اأورثت ذًل 

وانك�صار خري من طاعة اأورثت عًزا وا�صتكباًرا".
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »قال رجل: واهلل ل يغفر اهلل لفالن! فقال اهلل عز وجل 
من ذا الذي يتاأىل اأن ل اأغفر لفالن؟ اإين قد غفرت له واأحبطت عملك« 

رواه م�صلم.

اإذا ظلمك الغوي فارجع اإىل القوي

ول  القوي,  اإىل  فارجع  الغوي  ظلمك  اإذا  اهلل:  عطاء  ابن  يقول 
كمن  املخلوقني  من  ال�صرر  ي�صهد  من  مثال  عليك.  في�صلط  منه  تخف 
اأن  يعرف  ول  يع�صه,  احلجر  على  الكلب  فاأقبل  بحجر,  الكلب  �صرب 

احلجر لي�س بفاعل, فيكون هو الكلب �صواء.
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مثال من ي�صهد الإح�صان من املخلوقني: كالدابة اإذا راأت �صاي�صها 
ب�صب�صت )اأي: حركت ذيلها(, ويدنو اإليها مالكها فال تلقي اإليه باًل, 
فاإن كنت عاقاًل فا�صهد الأ�صياء من اهلل - عز وجل - ول ت�صهدها من 

غريه.
اخلوف ل يكون اإل من اهلل – �صبحانه -, والظلم عاقبته وخيمة, 
فاإذا ظلمك ظامل فال تخف منه في�صلط عليك, بل التجئ اإىل اهلل لياأخذ 

لك حقك منه.
كتبه  اإمنا  ي�صيبك  الذي  ال�صرر  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  لنا  بني  وقد 
اهلل عليك فلماذا تخاف من املخلوقني, ا�صتعن باهلل واطلب منه وحده 
وخف منه وحده؛ لأن بيده كل �صيء, اأما املخلوقات فال ميلكون �صيًئا, 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »يا غالم اإين اأعلمك كلمات: احفظ اهلل يحفظك, احفظ اهلل 
باهلل...«  فا�صتعن  ا�صتعنت  واإذا  فا�صاأل اهلل  �صاألت  اإذا  جتده جتاهك, 

رواه الرتمذي.
واملعطي  وال�صار  النافع  لأنه  وجل؛  عز  اهلل  من  الأ�صياء  فا�صهد 

واملانع فاإن فعلت ذلك ع�صت مرتاح البال عاملًا بحقائق الأمور.
وين�صى  املخلوقني  من  وال�صرر  والنفع  الإح�صان  ي�صهد  من  اإن 
اخلالق قد اأخطاأ الفهم, مثاله كالدابة التي تقبل على من يدربها ول 

تلقي باًل ملالكها.
الأذى على  اأج��رى  "اإمنا  اإح��دى حكمه:  ابن عطاء اهلل يف  يقول 
اأيديهم كيال تكون �صاكًنا اإليهم, اأراد اأن يزعجك عن كل �صيء؛ حتى ل 

ي�صغلك عنه �صيء".
فوجود الأذى من النا�س نعمة عظيمة للعبد, ول �صيما ممن اعتاد 
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وترك  اإليهم,  ال�صكون  عدم  يفيده  ذلك  لأن  والإك���رام؛  املالطفة  منه 
العتماد عليهم, وفقد الأن�س بهم, فتتحقق بذلك عبوديته لربه - عز 

وجل -.

ا�شتفت قلبك

يقول ابن عطاء اهلل: لو اأن العباد فطنوا مل يقبلوا اإل على اهلل, 
ومل يجل�صوا اإل بني يديه, ومل ي�صتفتوا غريه, لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ا�صتفت قلبك, 
واإن اأفتاك النا�س واأفتوك« رواه الإمام اأحمد؛ لأن اخلواطر الإلهية تاأتي 
من اهلل تعاىل فهي موافقة, ورمبا اأخطاأ املفتي, والقلب ل يخطئ, وهذا 
خم�صو�س بالقلوب الطاهرة, واإمنا ي�صتفتي عامل ول علم ملن غفل عن 

اهلل تعاىل.
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »احلالل بني واحلرام بني وبينهما اأمور مت�صبهات فمن 
اتقى ال�صبهات فقد ا�صترباأ لدينه وعر�صه ومن وقع يف ال�صبهات وقع يف 

احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يو�صك اأن يقع فيه« رواه البخاري.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص لواب�صة يف احلديث املذكور يف الفقرة: »ا�صتفت نف�صك 
والإثم ما حاك يف  النف�س,  اإليه  واطماأنت  القلب,  اإليه  الرب ما اطماأن 

القلب وتردد يف ال�صدر واإن اأفتاك النا�س واأفتوك«.
فلماذا  ب�صببه  ب�صيق  الإثم طاملا يرتدد يف �صدرك وحت�س  فهذا 

ت�صاأل عن حكمه؟.
وطاملا اأن القلب ي�صيق وينفر ويكره هذا الأمر, فهل يزول ذلك 

بُفتيا العلماء؟!
فاإذا وجد قاب�س مال مثاًل يف نف�صه �صيًئا فيه واأح�س ب�صبهة احلرام, 
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فليتق اهلل ول يرتخ�س بالفتوى من العامل الذي يحكم بالظاهر واهلل 
�صبحانه مطلع على ال�صرائر, اإن �صالكي طريق الآخرة ي�صتفتون قلوبهم؛ 
لأنها ل تخطئ ورمبا اأخطاأ املفتي لعدم درايته اأو جلهلة بحقائق الأمور.

كالم االأر�س البن اآدم

يقال اإن الأر�س تنادي كل يوم خم�س مرات:
اإىل  وم�صريك  ظهري,  على  مت�صي  اآدم..  ابن  يا  تقول:  الأول   -

بطني.
وتاأكلك  الأل��وان على ظهري,  تاأكل  اآدم..  ابن  يا  تقول:  الثاين   -

الديدان يف بطني.
- الثالث تقول: يا ابن اآدم.. ت�صحك على ظهري, ف�صوف تبكي 

يف بطني.
- الرابع تقول: يا ابن اآدم.. تفرح على ظهري, ف�صوف حتزن يف 

بطني.
- اخلام�س تقول: يا ابن اآدم.. تذنب على ظهري, ف�صوف تعذب 

يف بطني.
قال اأحمد بن حرب: )تتعجب لأر�س ممن ميهد م�صجعه وي�صوي 
فرا�صه للنوم, وتقول: يا ابن اآدم.. األ تذكر طول رقادك يف جويف وما 

بيني وبينك �صيء؟(.
الأر�س  »اإن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ثوبان - ر�صي اهلل عنه - عن  وعن 
لتنادي كل يوم �صبعني مرة, يا بني اآدم.. كلوا ما �صئتم وا�صتهيتم, فواهلل 
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لآكلن حلومكم وجلودكم«.
روى عن اأ�صيد بن عبدالرحمن اأنه قال: )بلغني اأن املوؤمن اإذا مات 
فحمل, قال: اأ�صرعوا بي, فاإذا و�صع يف حلده كلمته الأر�س وقالت: اإين 
اأحبك واأنت على ظهري, فاأنت الآن اأحب اإيل, واإذا مات الكافر  كنت 
فحمل, قال: ارجعوا بي, فاإذا و�صع يف حلده كلمته الأر�س, فقالت: اإين 

كنت اأبغ�صك, واأنت على ظهري, فاأنت الآن اأبغ�س اإيل(.
هكذا حال الدنيا التي جعلنا اهلل ن�صري عليها باأحذيتنا, فكيف بك 
يا ابن اآدم واأنت فيها بني فرح وترح واأمل وحلم وكدح وكد واأمن وخوف, 
تاأمنك,  و�صاعة  توا�صيك,  و�صاعة  تبكيك  �صاعة  ودورة  متقلبة  اأحوالها 
وتغريك  تغويك  اللعوب  كاملراأة  حًقا  دنيا حقرية  اإنها  تفجعك,  و�صاعة 
لرتديك, عافانا اهلل من �صرها وفتنتها واأخرجنا منها بنعمة الإ�صالم.

اإبراهيم بن اأدهم واأحد ال�شاحلني

بن  اإبراهيم  اأتيت   :- عنهم  اهلل  ر�صي   - ال�صاحلني  بع�س  قال 
الآن  اإنه خرج  اأجده, فقيل يل:  امل�صجد, فلم  اأدهم لأزوره, فطلبته يف 
من امل�صجد, فخرجت يف طلبه, فوجدته يف بطن نائًما يف زمان احلر, 
ة غ�صن من اليا�صمني, وهي ت�صرد  وحية عظيمة عند راأ�صه ويف فم احليِّ
عنه الذباب, فبقيت متعجًبا من ذلك, واإذا باحلية قد اأنطقها اهلل الذي 
اأنطق كل �صيء, فقالت يل: مم تتعجب اأيها الرجل؟ فقلت لها: من فعلك 
هذا, واأكرث تعجبي من كالمك واأنت عدوة لبني اآدم, فقالت يل: واهلل 
العظيم, ما جعلنا اهلل اأعداء اإل للعا�صني, واأما اأهل طاعته فنحن لهم 

منقادون.
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واأن�صدوا:
ف������ع������ايل ق����ب����ي����ح وظ������ن������ي ح�������ص���ن

ورب��������������ي غ�������ف�������ور ك������ث������ري امل������نن
ت������ب������ارز م���������ولك ي������ا م������ن ع�����ص��ى

وت���خ�������ص���ى م�����ن اجل��������ار مل�����ا ف��ط��ن
رك����ب����ت امل���ع���ا����ص���ي و����ص���ي���ب���ي م��ع��ي

ح�����ص��ن ذا  م����ا  ن���ف�������س  ي����ا  اهلل  ف����و 
ف���ق���وم���ي ال����دي����اج����ي ل�����ه وارغ����ب����ي

وق�����������ويل ل�������ه ي�������ا ع����ظ����ي����م امل�����نن
وق����������ويل ل������ه ي������ا ع����ظ����ي����م ال����رج����ا

ف��م��ن ع���ن���ي  ت���ع���ف  مل  اأن��������ت  اإذا 

موعظة احل�شن الب�شري

جل�س احل�صن الب�صري ذات يوم يعظ النا�س, فجعلوا يزدحمون 
عليه ليقربوا منه, فاأقبل عليهم, وقال: يا اإخوتاه, تزدحمون علّي لتقربوا 
واأبعدت  املتقني,  اإذا قربت جمال�س  القيامة  غًدا يف  بكم  فكيف  مني؟ 
ليت  فيا  حطوا؟  وللمثقلني  ج��وزوا,  للمخفني:  وقيل  الظاملني,  جمال�س 
�صعري, اأمع املثقلني اأحط, اأم من املخفني: اأجوز؟ ثم بكى حتى غ�صى 
عليه, وبكى من حوله, فاأقبل عليهم وناداهم: يا اإخوتاه, األ تبكون خوًفا 
من النار؟ األ من بكى خوًفا من النار ناه اهلل منها يوم يجر اخلالئق 

بال�صال�صل والأغالل.

www.alukah.net



1235 فيافي الفقرات الثقافية

موعظة الف�شل اجلوهري

املوؤان�صة  ب�صيوف  قتلى  "يا  وقال:  العامل  اجلوهري  الف�صل  وقف 
واملحبة, يا حرقى بنار اخلوف وال�صتياق, ويا غرقى يف بحر امل�صاهدة 
اأ�صرار القرب, فاأين  والتالق, هذه ديار املحبوب, فاأين املحبون؟ هذه 
�صاعة  هذه  القا�صدون؟  فاأين  والربوع,  الديار  اآث��ار  هذه  امل�صتاقون؟ 

العر�س والطالع على الدموع فاأين الباكون؟"
ثم �صهق �صهقة عظيمة وغ�صي عليه, فاأفاق بعد �صاعة, وهو يقول:

م�������������ذ ت�����������ب�����������دى ل��������ن��������اظ��������ري
ب�����ل�����ب�����ل ال���������������ص�������وق خ������اط������ري

ح����������ا�����������ص����������ر غ��������������ري غ�������ائ�������ب
ال�����������ص�����م�����ائ�����ر يف  ��������ص�������اك�������ن 

ه�����������و ك���������ن���������زي ال������������������ذي ب��������دا
ال����������دوائ����������ر ال���������ر����������ص���������وم  يف 

قال الراوي: فدنوت منه, فقلت له: يا �صيدي, ما عالمة املحبني 
هلل؟

 قال: "اإن للمحبني عند ظالم الليل عند اهلل - �صبحانه وتعاىل - 
ن�صاًطا, وبينهم وبينه انب�صاًطا, �صغلهم الأن�س مبعبودهم عن لذة الكرى, 
وقطعهم ال�صغل به عن جميع الورى, ول يوؤثرون على مناجاته مناًما, ول 
يختارون على كالمه كالًما, عرفه من عرفه, وذاقه من ذاقه, وا�صتاأن�س 

به من ا�صتطابه".
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موعظة وتوبة

عن اإبراهيم بن ب�صار قال: كنت يوًما من الأيام ماًرا مع اإبراهيم 
بن اأدهم يف �صحراء اإذ اأتينا على قرب م�صنم - اأي: معلم ب�صيء عال - 

فرتحم عليه وبكى.
اأمري هذه  فقلت: قرب من هذا؟ فقال: هذا قرب حميد بن جابر 
املدن كلها كان غارًقا يف بحار الدنيا, ثم اأخرجه اهلل - عز وجل - , 
فا�صتنقذه, لقد بلغني اأنه �صر ذات يوم ب�صيء من مالهي ملكه ودنياه 
وغروره وفتنته, قال: ثم نام يف جمل�صه ذلك مع من يخ�صه من اأهله, 
قال: فراأى رجاًل واقًفا على راأ�صه بيده كتاب, فناوله, ففتحه, واإذا فيه 
وقدرك  مبلكك  تغرتن  ول  ب��اٍق,  على  فانًيا  توؤثرنَّ  ل  بالذهب:  مكتوب 
فيه  اأنت  الذي  فاإن  و�صهواتك,  ولذاتك  وعبيدك  وخدمك  و�صلطانك 
اأنه عدمي, وهو ملك لول اأن بعده هالك, وهو فرح و�صرور  ج�صيم لول 
اأمر اهلل -  اأنه لهو وغرور, وهو يوم لو كان يوثق بغٍد, ف�صارع اإىل  لول 

عز وجل -, فاإن اهلل تعاىل قال:  زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ رب )اآل عمران(.

 , تنبيه من اهلل - عز وج��ل -  وق��ال: ه��ذا  ف��زًع��ا,  فانتبه  ق��ال: 
وموعظة, فخرج من ملكه ل يعلم به, وق�صد هذا اجلبل, فتعبد فيه, 
فلما بلغني ق�صته ق�صدته, ف�صاألته, فحدثني ببدء اأمره, وحدثته ببدء 
اأمري, فما زلت اأق�صده حتى مات, ودفن هاهنا, فهذا قربه - رحمه 

اهلل.
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املالئكة تغ�شل حنظلة

ملا اأح�س حنظلة بحاجته اإىل زوجة �صاحلة تعينه على اأمر دينه 
ودنياه, ذهب وتزوج )حنظلة( جميلة بنت عبداهلل بن اأبي ابن �صلول, 
اأحد, وكان قد ا�صتاأذن  فاأدخلت يف الليلة التي يف �صبيحتها كان قتال 
ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن يبيت عندها فاأذن له, فلما �صلى ال�صبح غدا يريد 
ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باأحد, ثم مال اإىل جميلة فاأجنب منها - جامعها - وكانت 
قد اأر�صلت اإىل اأربعة من قومها فاأ�صهدتهم اأنه دخل بها, فقيل لها يف 
اأطبقت,  ثم  فيها,  فدل  له  قد فرجت  ال�صماء  كاأن  راأيت  فقالت:  ذلك 

فقلت هذه ال�صهادة. وعلقت بعبداهلل بن حنظلة - اأي حلمت به -.
ال�صفوف,  ي�صوي  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص,  بالنبي  فلحق  �صالحه  حنظلة  واأخ��ذ 
فلما انك�صف امل�صلمون, اعرت�س حنظلة لأبي �صفيان بن حرب, ف�صرب 
عرقوب فر�صه, فوقع اأبو �صفيان. فحمل رجل منهم على حنظلة فاأنقذه 
بالرمح فقال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اإين راأيت املالئكة تغ�صل حنظلة بن اأبي 

عامر بني ال�صماء والأر�س مباء املزن يف �صحاف الف�صة".
قال اأبو اأ�صيد ال�صاعدي: فذهبنا فنظرنا اإليه, فاإذا راأ�صه يقطر 
اأنه خرج وهو جنب, فولده  ملسو هيلع هللا ىلص فاأخربته  اإىل ر�صول اهلل  ماء, فرجعت 

يقال لهم: "بنو غ�صيل املالئكة".
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اأمثـال يف اأمثـال

العرب  ع��رف��ت  »مل��ا  الع�شكري:  اأب���و ه��ال  ال��ب��ارع  الأدي����ب  ال�شيخ  ق��ال 
القول،  اأ�شاليب  الكام، وتدخل يف جل  اأك��رث وج��وه  تت�شرف يف  الأمثال  اأن 
وكرثة  األفاظها،  لقلة  واأف�شله،  واأ�شرفه  الألفاظ،  من  اأقواها  يف  اأخرجوها 

معانيه، وي�شري مئونتها على املتكلم، مع كبري عنايتها وج�شيم عائدتها.
ا اأنها مع اإيجازها، تعمل على الإطناب، ولها روعة  ومن عجائبها اأي�شً
اأث��ن��اء اخل��ط��اب، واحل��ف��ظ  موكل مبا راع من اللفظ ون��در من  اإذا ب��رزت يف 

املعنى«.ا.ه�.
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ولأهمية اأمثال العرب ذكرنا يف هذه الفقرة الأمثال ب�شكلن جميلن:
عربي  مثل  على  ي�شتمل  وه��و  وم��غ��زى(  )مثل  بعنوان  الأول:  ال�شكل 

م�شهور، مع بيان املغزى والهدف الذي ي�شري اإليه املثل.
ال�شكل الثاين: بعنوان )ق�شة مثل( وهو ي�شتمل على ِذكر مثل م�شهور 

مع ِذكر ق�شته كاملة؛ بحيث يكون امل�شتمع ملًما باملثل من جميع جوانبه.
وال�شوي�شرية،  العربية،  الأم��ث��ال  من  العديد  بجمع  قمنا  ذل��ك  وبعد 
والاتينية، والفرن�شية، والركية، واليوغ�شافية، والأرمينية، والإ�شبانية، 
�شاحل  وم��ن  والهندية،  وال��ك��ردي��ة،  والإجنليزية،  واليونانية،  والأمريكية، 

العاج، ومن غريها من البلدان.
وقد جعلتها حتت عنوان )اأمثال متنوعة(.

لذا.. اأهيب بقادة املنابر الإذاعية اأن ل يبخلوا على جمهورهم الكرمي 
بطائفة من هذه الأمثال تلقى على م�شامعهم بن الفينة والأخرى.

على  متداولة  العربية  ا  وخ�شو�شً الأم��ث��ال،  ه��ذه  كانت  لو  اأحبذ  كما 
األ�شنة املعلمن والطاب.

اإ�شافة املفيد وامل��ه��م م��ن الأم��ث��ال على هذه  اأح��ث على  ب��ل  ب��اأ���ض،  ول 
الفقرة، لغر�ض اإلقائه عرب منرب الإذاعة املدر�شية.

اأحد  اأن يكلف امل�شرف على الإذاع��ة  ا  املنا�شب واملفيد ج��دًّ اإن��ه من  بل، 
اإلقاوؤها ب�شوته  الطاب للبحث عن عدد من الأمثال واإح�شارها، ومن ثم 

عرب منرب الإذاعة. 
والآن اأترككم مع هذه الفقرة.
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 فيما جاء من االأمثال يف اأوله 

األف اأ�شلية اأو جمتلبة

- اإن من البيان ل�صحًرا.
- اإن مما ينبت الربيع مل يقتل حبًطا اأو يلم. 

- اإياكم وخ�صراء الدمن. 
- اأول العي الختالط, اأفرط فاأ�صقط. 

- اأ�صواأ القول الإفراط. اأحق �صيء ب�صجن ل�صان. 
- اإذا �صمعت ب�صرى القني فاإنه م�صبح. 

- اأ�صاء �صمًعا فاأ�صاء اإجابة. 
- اأ�صبه امراأ بع�س بزه. 
- اإليك ي�صاق احلديث. 

- اأبدى ال�صريح عن الرغوة. 
- اأفرخ القوم بي�صتهم. 

- اأبي احلقني العذرة. 
- اأعن �صبوح ترقق. 

- اإياك اأعني فا�صمعي يا جارة. 
- اأنز حر ما وعد. 

- اأزمت �صجعات مبا فيها. 
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- اإن كنت ريًحا فقد لقيت اإع�صاًرا. 
- األوى بعيد امل�صتمر. 

- اإن يبغ عليك قومك ل يبغ القمر. 
- اأمكًرا واأنت يف احلديد. 

- ابن الأيام. 
- الغزو اأخرق. 

- اإمنا ي�صن بال�صنني. 
- اأطري فاإنك ناعلة. 

- اأكذب نف�صك اإذا حدثتها. 
- اأودى العري اإل �صرًطا. 

- اأعييتني باأ�صر فكيف بدردر. 
- اأرنيها منرة اأركها مطرة. 

- ا�صتنوق اجلمل. 
- اأن�صف القارة من راماها. 

- اأ�صئ يل اأقدح لك. 
- ا�صق رقا�س اإنها �صقاية. 

- اإمنا يجزي الفتى لي�س اجلمل. 
- ان�صر اأخاك ظاملًا اأو مظلوًما. 
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- اإن بني �صبية �صيفيون. 
- اأينما اأوجه األق �صعًدا. 

- اأ�صبه �صرج �صرًجا لو اأن اأ�صيمًرا. 
- اإذا نزا بك ال�صر فاقعد. 

-  اإذا اأرجحن �صا�صًيا فارفع يًدا. 
- اإذا عز اأخوك فهن. 
- اإذا مل تغلب فاخلب. 

- اإل حظية فال األية. 
- اإن يف ال�صر خياًرا. 

- اإىل اأمه يلهف اللهفان. 
- اإمنا يعاتب الأدمي ذو الب�صرة. 

- اأكلت يوم اأكل الثور الأ�صود. 
- اأب�صر و�صم قدحك. 

- اإن ال�صفيق ب�صوء الظن مولع. 
- اأتاك ريان بلبنه. 

- ا�صتكرمت فاربط . 
- اطلب تظفر. 

- األق دلوك يف الدلء. 



فيافي الفقرات الثقافية1244

- احلب حلًبا لك �صطره. 
- اأنا غريرك. 

- اأتعلمني ب�صب اأنا حر�صته. 
- اأعط القو�س باريها. 

- اأفواهها جما�صها. 
- اأراك ب�صر ما اأحار م�صفر. 

- اأند من راأى ح�صًنا. 
- اأن ترد املاء مباء اأكي�س. 

- ا�صرت لنف�صك ولل�صوق. 
- اأمر مبكياتك ل اأمر م�صحكاتك. 

- اإذا اأردت املحاجزة فقبل املناجزة. 
- اإن املو�صني بنو �صهوان. 

- اأعندي اأنت اأم يف العكم. 
- اأعندي اأنت اأم يف الربق؟ 

- اأفرخ روعك. 
- اأخذا يف الدو�س. 

- احذر ال�صبيان ل ت�صبك باأعقائها. 
- اأعور عينك واحلجر. 
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- اتخذ الليل جماًل. 
- اأجر الأمور على اأذللها. 

- اأر�س من املركوب بالتعلق. 
- ا�صنعه من طب ملن حب. 

- اأتبع الفر�س جلامها. 
- اأوردها �صعد و�صعد م�صتمل. 

- اأهون ال�صقي الت�صريع. 
- اإل ده فال ده. 

- ا�صق اأخاك النمري. 
- اأخلف رويعيا مظنه. 

- اأ�صائر اليوم وقد زال الظهر. 
- اآخر الداء الكي. 

- اإذا نام ظالع الكالب. 
- اأر�صل حكيًما ول تو�صه.
- اأرغوا لها حوارها تقر. 

- اأح�صفا و�صوء كيلة. 
- اأغدة كغدة البعري. 

- اأغرية وجنًبا. 
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- اإذا ادعيت الباطل اأنح بك. 
- اإنك ل جتني من ال�صوك العنب. 

- اأخرب تقله. 
- اأنا تئق واأنت مئق فكيف نتفق. 

- اإنك ل ت�صكو اإىل م�صمت. 
- ا�صتنت الف�صال حتى القرعى. 
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اأمثال �شينية

حزن ورف�س اأن يتقدم:
- يف �صالف الع�صر والزمان, اأراد رجل اأن يذهب اإىل مكان بعيد, 
لكنه �صلك طريًقا قدمية دائرية, وبعد اأن �صار مدة طويلة معتقًدا اأنه 
قطع م�صافة طويلة, وجد نف�صه وقد عاد من حيث انطلق, فحزن وتوقف.
من  اإىل  يتقدم"  اأن  ورف�س  "حزن  ال�صطالحية  العبارة  ت�صري 
عن  ويحجم  بالواقع,  وير�صى  احلزن,  اإىل  وي�صت�صلم  بالف�صل,  ير�صى 

التقدم.

كيف نبني الطابق الثالث دون الطابقني االأول والثاين؟

- اأراد ثري بناء مبنى من ثالثة طوابق, فبداأ عمال البناء العمل 
بناًء على توجيهات الرثي. وبعد اإمتام بناء الطابق الأول, ا�صتعد العمال 
لبناء الطابق الثاين, لكن الرثي قال لهم "اأريد الطابق الثالث فقط, ول 

اأريد بناء الطابقني الأول والثاين".
فقال اأحد العمال: "كيف نبني الطابق الثالث دون الطابق الأول 
والطابق الثاين؟" اإل اأن الرثي اأ�صر على بناء الطابق الثالث. فلم يجد 

العمال بًدا من الن�صراف.
ت�صري العبارة ال�صطالحية "يبني ق�صوًرا يف الهواء" اإىل اخلطط 

والنظريات املنف�صلة عن الواقع اأو الأمر الوهمي.
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احل�شان العجوز يعرف الطريق

- يف حقبتي الربيع واخلريف, قام امللك هوان ملك مملكة "ت�صي" 
بحملة على مملكة �صغرية يف ال�صمال. وانطلق جي�س امللك على احلملة 
يف ف�صل الربيع الذي ينبت فيه الع�صب على الأر�س الوا�صعة, وعاد يف 
ف�صل ال�صتاء, الف�صل الذي تهب فيه الرياح ال�صديدة, ويت�صاقط الثلج, 
الوزراء  رئي�س  له  فقال  �صديًدا,  قلًقا  امللك  قلق  الطريق.  جي�صه  ف�صل 
العجوز".  احل�صان  خربات  من  ن�صتفيد  اأن  "ميكننا  ت�صونغ":  "قوان 
َقِبَل الإمرباطور اقرتاح قوان ت�صونغ, وجعل عدًدا من الأح�صنة الهرمة 

ت�صري اأمام جي�صه, وبذلك متكن اجلي�س من العودة اإىل مملكة ت�صي.
العجوز  "احل�صان  ال�صطالحية  العبارة  النا�س  ا�صتعمل  لقد 
دور  يلعب  ال��ذي  املجرب  امل�صن  ال�صخ�س  و�صف  يف  الطريق"  يعرف 

املر�صد يف جمال ما.

ال يحفر بئًرا اإال اإذا عط�س

- يف فرتتي الربيع واخلريف, هرب امللك ت�صاو قوتغ ملك مملكة 
لو اإىل مملكة ت�صي. وحتدث اأمام ملك مملكة ت�صي امللك جينغ قونغ عن 
اأن يعود  اأخطائه, معلًنا ندمه ندًما �صديًدا, فن�صحه امللك جينغ قونغ 
ت�صي" من  "يان  املوظف  ولكن  بخطاأه.  اعرتف  اأنه  طاملا  مملكته  اإىل 
مملكة "ت�صي" قال: "ل ي�صنع الأدوات احلربية اإل اإذا تعر�س للتهديد, 

ول يحفر بئًرا اإل اإذا عط�س.. لقد فات الأوان".
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عط�س" اإىل  اإذا  اإل  ا  بئًرَ يحفر  "ل  ال�صطالحية  العبارة  ت�صري 
اأولئك الذين ل يقومون مبا يتوجب عليهم القيام به �صوى عندما يقعون 
يف م�صاكل, فهم غري م�صتعدين للقيام بهذه الأعمال قبل اأن تواجههم 

امل�صاكل.
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 بع�س االأمثال العربية 
وما يقابلها من القراآن الكرمي

- )لي�س امُلخرَب كاملعاين(. جاء ذكره يف قوله تعاىل: زب ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ رب )البقرة(.
- )اتق �صر من اأح�صنت اإليه(. جاء ذكره يف قوله تعاىل: زب ڦ 

ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ رب )التوبة: 74(.

- )خري الأمور اأو�صطها(. جاء ذكره يف قوله تعاىل: زب ٺ ٺ 
رب  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ 

)الإ�صراء(.
- )من اأعان ظاملا �صلطة اهلل عليه(. جاء ذكره يف قوله تعاىل:  
رب  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   زب 

)احلج(.
- )ل تلد احلية اإل احلية(. جاء ذكره يف قوله تعاىل: زب ېئ ېئ  

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ رب)نوح(.
- )من جهل �صيًئا عاداه(. جاء ذكره يف قوله تعاىل: زب ې ېې 
ې ى ى رب)يون�س(. وقوله تعاىل: زب ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ رب )الأحقاف(.
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 فيما جاء من االأمثال يف اأوله 
األف اأ�شلية اأو جمتلبة

- اإن هلك عري فعري يف الرباط. 
- اختلط املرعي بالهمل. 
- اختلط اخلاثر بالزباد. 

- اأح�صك وتروثني. 
- اأجع كلبك يتبعك. 
- اأ�صاء رعًيا ف�صقى. 
- اأجناوؤها اأبناوؤها. 

- اإن �صج فزده وقًرا. 
- اإن اجلبان حتفه من فوقه. 

- اأفلت وانح�س الذنب. 
- اأفلت بجريعة الذقن. 

- اأو�صعتهم �صًبا واأولًدا بالإبل. 
- ارق على �صلعك. 

- واقدر بذرعك. 
- اإذا جاء احلني حار العني. 

- اأتتك بحائن رجاله. 
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- اإن ال�صقي وافد الرباجم.
- اأ�صئت عقيل اإىل عقلك. 

- اأتى اأبد على لبد.
- اإحدى لياليك فهي�صي هي�صي. 

- اإن احلماة اأولعت بالكنة.
- ا�صع بجد اأو دع. 

- اأ�صرًطا واأنت الأعلى. 
- اآكل حلمي ول اأدعه لآكل. 

- ا�صته اأ�صيق. 
- اآخر البز على القلو�س. 

- اإيت فقد اأين لك. 
- اإن ال�صقي ترى له اأعالًما. 

- اإن ال�صقاء على الأ�صقني م�صبوب. 
- ا�صتي اأخبثي.

- ا�صت البائن اأعلم.
- اأ�صم عما �صاءة �صميع. 

- ا�صت املراأة اأحق باملجمر.
- اأريها ال�صها وتريني القمر. 
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- اأرتعن اأجلى اأنى �صئت. 
- اأرها اأجلى اأنى �صاءت. 

- اأبى اأبي اللباأ. 
- اإذا حككت قرحة اأدميتها. 

- ا�صت مل تعود املجمر. 
- اأن�صج اأخوك ثم رمد. 

- ا�صرتاح من ل عقل له. 
- احفظي بيتك ممن ل تن�صدين. 

- األ�صق احل�س بالأ�س. 
- اإن اأ�صاخا منهل مورود. 

- اأطرقي اأم عامر. 
- اإحدى حظيات لقمان.

- اأ�صرًطا اآخر اليوم.
- اقلب قالب.

- اأم فر�صت فاأنامت.
- اإنك من طري اهلل فانطقي. 

- اإن وجدت ل�صفرة حمًزا. 
- اأ�صمع جعجعة ول اأرى طحًنا. 
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- اإذا قطعن علًما بدا علم. 
- اأ�صعد اأم �صعيد. اأ�صمحت قرونته. 

- اأ�صيد القنفذ اأم لقطة.
- انقطع قوي من قاوية. 

- اأبعد الوهي ترقعني واأنت مب�صرة. 
- اأو مرًنا ما اأخرى. 

- اإن تنفري فقد راأيت نفًرا. 
- انقط ال�صال يف البطن. 

- اأعر�س ثوب امللب�س. 
- اأعر�صت القرفة. 

- اأوهيت وهًيا فارقعه. 
- ات�صع اخلرق على الراقع. 

- اأعذر من اأنذر. 
- اآثًرا ما. 

- اأول �صوك وبوك. 
- اأعلم بها من غ�س بها. 

- اإن األبها لها. 
- اأ�صرى عليه بليل.
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- اأمر دون عبيدة الوذم. 
- انكحيني وانظري. 

- اإذا راأيت الريح عا�صًفا فتطامن. 
- الأخذ �صريط. 

- والق�صاء �صريط. 
- اأخذه اأخذ �صبعة. 
- اأجن اهلل جباله. 

- اهلل اأعلم ما حطها من راأ�س ي�صوم.
- اطلع عليهم ذو عينني.

- ا�صطره ال�صيل اإىل العط�س. 
- اأرخ يديك وا�صرتخ, اإن الزناد من مرخ.

- اترك ال�صر كما يرتكك.
- األقى عليه بعاعه.

- اأخذت الأر�س زخاريها.
- اأراه عرب عينه.

- اأباد غ�صراءهم.
- اأعالها ذا فوق.

- ار�صي اإن خريك يف الرطيط.
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- اأرين غًيا اأزد فيه.
- اأوجر ما اأنا من �صملقة.

- اأر�صى من الع�صب باخلو�صة.
- البكري اأخوك ول تاأمنه.

- الأمور و�صالت.
- اإحدى بنات طبق.

- اإنني لن اأ�صريه اإمنا اأطوي م�صريه.
- اإن من ابتغاء اخلري اتقاء ال�صر.

- اأخوك من اآ�صاك.
- اأحبب حبيبك هوًنا ما.

- اأ�صاف حتى ما ي�صتكي ال�صواف.
- ا�صتقدمت رحالته.

- اأدرك اأرباب النعم.
- انبا�س بغري توتري.

- اأق�صر ملا اأب�صر.
- اأول احلزم امل�صورة.

- التقى حلقتا البطان.
- اأي الرجال املهذب.
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- اطرقي ومي�صي.
- ا�صتغنت التفة عن الرفة.

- اإن كنت بي ت�صد اأزرك فاأرخه.
- ا�صر وقمر لك.

- ابداأهم بال�صراخ يفروا.
- احلب وا�صرب.

- اإمعة واإمرة.
- اأ�صبح ليل.

- األقي على يديه الأزمل اجلذع.
- اأعطاه اإياه بقوف رقبته.

- اأطرق كرى اإن النعام يف القرى.
- اأبى العبد اأن ينام حتى يحلم بربته.

- اأنا من غزية.
- اأهلك والليل.

- الإينا�س قبل الإب�صا�س.
- اإن البغاث باأر�صنا ي�صتن�صر.

- الب�س لكل حالة لبو�صها.
- اأخطاأت ا�صته احلفرة.

- اأ�صاء كاره ما عمل.
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- اإحدى نواده البكر.
- اأ�صو�س عليها �صو�س.

- اإن �صوادها قوم يل عنادها.
- اأدنى حماريك اأزجري.

- اختلفت روؤو�صها فرتعت.
- اإن الغني لطويل الذيل ميا�س.
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ما هـو؟ وما هـي؟

ما هو؟ وما هي؟ .. فقرة ثقافية حتتوي على العديد من املعلومات 
ال�شيقة واملثرية، والغريبة نوًعا ما.

تبداأ كل فقرة مبا هو؟ وما هي؟.. ثم تنهال عليك املعلومات من كل 
حدب و�شوب.

لذا.. تعترب هذه الفقرة عن�شر اإثارة وجذب للطاب، وينبغي الركيز 
عليها.
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ما النكاف؟

مر�س فريو�صي ُمعِد ي�صيب اإحدى الغدتني الناكفيتني, اأو الغدتني 
الفم,  جتويف  يف  اللعاب  تفرز  التي  اللعابية  الغدد  اأك��رب  وهما  مًعا. 
اللعابية  الغدد  النكاف  وي�صيب  واأمامهما.  الأذن��ني  اأ�صفل  ومو�صعها 
الأخرى اأحياًنا, كالغدد حتت الفكية. ويكرث النكاف عادة بني الأطفال 
من �صن اخلام�صة اإىل اخلام�صة ع�صرة؛ لتعر�صهم للعدوى يف املدار�س, 
من  والأن��ف  احللق  ب��رذاذ  املر�س  وينتقل  ا.  اأي�صً ال�صبان  ي�صيب  لكنه 
املر�س  اأعرا�س  يعدي غريه قبل ظهور  واملري�س  ال�صليم.  اإىل  املري�س 
وترتاوح مدة  يومني كذلك.  اإىل  بيوم  اآثاره  زوال  وبعد  يومني,  اأو  بيوم 
ح�صانة املر�س بني )18 و28( يوًما, لكنها تكون يف الغالب )18( يوًما 
اأن  يندر  ولهذا  املر�س؛  من  تامة  ح�صانة  الواحدة  الإ�صابة  وتك�صب 

ي�صاب ال�صخ�س بالنكاف مرتني. 

ما �شار�س "متالزمة االلتهاب التنف�شي احلاد"؟

مر�س  عن  عبارة  )�صار�س(  احلاد  التنف�صي  اللتهاب  متالزمة 
فريو�صي معٍد ي�صيب اجلهاز التنف�صي. 

)�صار�س(,  احلاد  التنف�صي  اللتهاب  متالزمة  تبداأ  الأعرا�س: 
وقد  اأك��رث من )38( درج��ة مئوية.  اإىل  بارتفاع درج��ة احل��رارة  عامة 
الكلي  الراحة  بعدم  وال�صعور  ال�صداع,  الأخ��رى  الأع��را���س  تت�صمن 
ا تنف�صية ب�صيطة. بعد  واأوجاع اجل�صم. ويعاين بع�س امل�صابني اأعرا�صً
مدة ترتاوح بني يومني و�صبعة اأيام, تتطور الأعرا�س التنف�صية, بظهور 
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ح�صانة  فرتة  )كتمة(.  التنف�س  يف  و�صعوبة  بلغم(  )دون  جاف  �صعال 
املر�س(  اأعرا�س  ظهور  حتى  للفريو�س  التعر�س  منذ  )اأي  الفريو�س 

ترتاوح بني �صبعة وع�صرة اأيام, بعد ذلك, تظهر اأعرا�س املر�س. 

ما ال�شيالن؟

مر�س جرثومي �صديد العدوى باملبا�صرة اجلن�صية ي�صيب امل�صالك 
البولية. وهو اأكرث الأمرا�س الزهرية )اأي الباهية( �صيوًعا.

)مكور  جونوكوك  ت�صمى  بكتريية  جرثومة  من  يت�صبب  اأ�صبابه: 
ال�صيالن(. وال�صمة املميزة لهذه اجلرثومة اأنها تهاجم الأغ�صية املخاطية 
التي تبطن الأع�صاء التنا�صلية والبولية, م�صببة التهابها وتقيحها. ويف 
مكتملي ال�صن, يحدث املر�س على الدوام تقريًبا باقتبا�صه من �صخ�س 
م�صاب بالعدوى يف اأثناء املبا�صرة اجلن�صية, ولي�س بطريق التقبيل اأو 

اجللو�س على مقعد مرحا�س لوثته العدوى. 
ويف بع�س الأحيان, قد ت�صيب جراثيم اجلونوكوك اأغ�صية العني, 
مما يرتتب عليه العمى ما مل يبادر بالعالج. ولي�س ذلك بالأمر ال�صائع 
اإثر  باملر�س  اأعينهم  ت�صاب  قد  الأطفال  اأن  غري  ال�صن.  مكتملي  بني 
عند  لالأم  التنا�صلية  امل�صالك  من  اإليها  تت�صرب  ولدتهم؛ جراء عدوى 
اجتيازهم اإياها يف اأثناء الولدة. وقد كان ذلك فيما م�صى �صبًبا مهًما 
من اأ�صباب ابتالء الأطفال بالعمى, اأما اليوم فقد غدت وترية ملتزمة, 
ي�صتوجبها القانون يف كثري من البلدان, اأن يتكفل الأطباء بوقاية عيون 

جميع املولودين من الإ�صابة بعدوى ال�صيالن وقت ولدتهم. 
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ما الزهري "ال�شفل�س"؟

مر�س معٍد ي�صيب كل اأن�صجة اجل�صم واأع�صائه. وي�صبب الزهري 
نوٌع من البكرتيا ي�صمى احللزونيات او اللولبيات تنتقل من �صخ�س اإىل 
اآخر من طريق الت�صال اجلن�صي, وتدخل اجل�صم خالل �صرخ اأو �صحج 
اأن مدة بقاء هذه البكرتيا حية  اإىل  اأو بغ�صاء خماطي؛ ونظًرا  باجللد 
خارج اجل�صم ل تتجاوز ب�صع ثوان, فاإنه يندر انتقالها بطريق اللم�س اأو 
الأكل وال�صرب من اإناء �صبق واأن ا�صتعمله م�صاب باملر�س, كما ي�صتحيل 

انتقالها من طريق مقاعد املراحي�س. 
وميكن الربء التام من الزهري بالعالج, اأما اإذا مل يعالج اأو اإذا 
عولج باإهمال, انت�صر املر�س واأتلف اجل�صم. ول يورث الزهري, ولكنه 
ينتقل من الأم امل�صابة به اإىل  جنينها, وهو ما ي�صمى الزهري اخللقي 

اأو الولدي, ويظهر على الوليد وقت الولدة اأو بعد ذلك. 

ما االلتهاب ال�شحائي؟

هو التهاب الأغ�صية التي تغطي الدماغ واحلبل ال�صوكي, وي�صمى 
ا اللتهاب ال�صحائي املخي ال�صوكي.  اأي�صً

وهناك اأنواع كثرية من اللتهاب ال�صحائي, اأهمها نوعان, والنوع 
ومنها  التدرين.  ثم  ال�صحائية,  املكورات  ت�صببه  منهما  انت�صاًرا  الأكرث 

ا النوع غري القيحي والفريو�صي.  اأي�صً
لكن  الأعمار,  كل  من  النا�س  ال�صحائي جلميع  اللتهاب  ويحدث 
الأطفال اأكرث ا�صتعداًدا للمر�س من البالغني. وهو اأكرث انت�صاًرا يف اجلو 

املعتدل منه يف اجلو احلار. 
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ما الدرن "ال�شل"؟

هو مر�س معد ينتقل من مري�س اإىل اآخر وي�صيب الرئتني ب�صفة 
خا�صة, لكنه قد ي�صيب كل جزء اآخر باجل�صم.

ومع  التدرن.  با�صيل  اأو  التدرن  بع�صية  التدرن  جرثومة  وتعرف 
اإ�صابتها للرئتني غالًبا, فقد تغزو با�صيل التدرن اأع�صاء اأخرى كالكليتني 
والعقد اللمفاوية واجللد واحلنجرة والعظام واملفا�صل والأمعاء واأجزاء 

معينة باأع�صاء التنا�صل, ونادًرا ما ي�صاب القلب والكبد والدماغ. 
الأم��را���س  بجراثيم  قورنت  اإذا  ببطء  ال��ت��درن  جراثيم  وتعمل 
الأخرى, مما يتيح لالأطباء وقًتا كافًيا للتغلب على املر�س قبل ا�صتفحاله 
وقيامه بتلف دائم باجل�صم. غري اأن بطء املر�س يف تقدمه مدعاة اإىل 

طول اأمد عالجه لدرجة تفوق غريه من الأمرا�س.

ما احلمى القرمزية؟

مر�س معٍد ي�صيب الأطفال, يت�صبب من اجلراثيم ال�صبحية التي 
�صبحي  بالتهاب  م�صاب  كل  ويتعر�س  ال�صبحي.  احللق  التهاب  حتدث 
اأو مكان اآخر باجل�صم للعدوى  اأو الأذن الو�صطى,  اأو اجللد  يف احللق, 
والربيع,  ال�صتاء  يف  خا�صة  ب�صفة  املر�س  وينت�صر  القرمزية.  باحلمى 
وينتقل عن طريق الرذاذ من اأنف امل�صاب اأو حلقه, ومن الأدوات التي 
وبائية  ب�صورة  اأحياًنا  وينت�صر  واللعب,  والأطباق  كاملالب�س  ي�صتعملها, 

عن طريق اللنب والطعام. 
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ما الدفترييا؟

 مر�س من اأمرا�س الطفولة �صديد العدوى ي�صيب - بوجه عام - 
يكون  وقد  خا�صة,  ع�صيات  من  ويت�صبب  الأن��ف,  اأقل,  وبدرجة  احللق 
اأعظم  من  يعد  م�صى  فيما  ك��ان  وق��د  ف��وره.  من  يعالج  مل  اإذا  مميًتا 
اأمرا�س الطفولة فتًكا, لكنه قد كبح الآن يف معظم البلدان الراقية, ولو 

اأنه مازال وا�صع النت�صار يف �صواها من البلدان. 
وتنت�صر الدفترييا, بوا�صطة الرذاذ الذي يتناثر من الفم, اأو الأنف, 
ا بوا�صطة املناديل, واملنا�صف )الفوط(, واآنية  اأو احللق, وقد تنت�صر اأي�صً
الطعام, اأو كل �صيء اآخر ي�صتخدمه ال�صخ�س امل�صاب بالعدوى. وكذلك 
قد ينقل املر�س بوا�صطة �صخ�س يف حالة �صحة يكون رغم ذلك حاماًل 

املر�س, اأو بوا�صطة �صخ�س يجتاز دور النقاهة من املر�س.

ما داء الكلب؟

مر�س فريو�صي خطري ي�صيب الدماغ واجلهاز الع�صبي. 
امل�صابة  احل��ار  ال��دم  ذوات  احليوانات  من  املر�س  هذا  وينتقل 
لعاب  يف  املر�س  فريو�س  ويوجد  الإن�����ص��ان,  اإىل  كالكالب,  باملر�س, 
حتدثها  التي  اجلروح  بطريق  املر�س  ينتقل  ومنه  الكلبية,  احليوانات 
تلك احليوانات بالع�س. وحتدث العدوى بطريق كل جرح اآخر اأو قرحة. 
وي�صري الفريو�س يف اجل�صم يف الألياف الع�صبية اإىل الدماغ, وكلما 
قربت الع�صة من راأ�س امل�صاب كان و�صولها اإىل الدماغ اأ�صرع, وتتفاوت 
املدة بني الإ�صابة وظهور اأعرا�س املر�س من اأ�صبوعني اإىل �صنة كاملة, 



فيافي الفقرات الثقافية1266

ويجب لذلك الإ�صراع يف حقن املري�س بالطعم منذ وقت اإ�صابته؛ حتى 
واملر�س مميت  الدماغ,  اإىل  الفريو�س قبل و�صوله  الق�صاء على  ميكن 
جميًعا,  واحليوان  الإن�صان  يف  الدماغ  اإىل  الفريو�س  ي�صل  حني  دائًما 

ا بو�صاطة الخت�صا�صيني.  ويجب عالج احليوانات اأي�صً
الوقاية: يقلل من اإ�صابات الكلب الأخذ بطرق الوقاية منه, ومن 
ذلك تطعيم جميع احليوانات املنزلية �صد املر�س يف فرتات منتظمة. 

ما املالريا؟

املالريا مر�س معد خطر يتميز بق�صعريرة حتدث يف نوبات تعقبها 
حمى مرتفعة. ولها الآن اأدوية ناجحة, لكنها قد تزمن. 

الأ�صباب: طفيلي املالريا دقيق جًدا, يعي�س يف كرات الدم احلمراء 
 – املالريا  الأتوفلي�س طفيلي  بعو�صة  وتنقل  الإن�صان.  دم  ويتغذى على 

وي�صمى بالزموديام – من امل�صاب اإىل ال�صليم. 

ما حمى الورد؟

ا�صم قدمي حلمى الطلع اأو التهاب الأنف التح�صا�صي )الأرجي(, 
الغ�صاء  وتورم  بالعينني وعط�س  الأنف, وحكة  باإفراز مائي من  وتتميز 

املخاطي لالأنف. وقد ميتد املر�س اإىل اجلهاز التنف�صي. 
ي�صتن�صقه  اللقاح  ب��ذور  من  ما  لنوع  حت�صا�صي  فعل  رد  واملر�س 
والأ�صجار  النباتات  من  له  ح�صر  ل  عدد  من  ذلك  ويحدث  املري�س, 
)ل جمرد نوع واحد من  الورد اأو احل�صائ�س(, وهو مق�صور على بع�س 
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اجل�صم  تاأثر  على  خطاأً  املر�س  ا�صم  ويطلق  غريهم.  دون  الأ�صخا�س 
ببع�س املواد كرتاب املنازل و�صعر احليوانات وبع�س الأطعمة. 

ما ال�شعال الديكي؟

مر�س معد ي�صبب نوبات �صعال ترتك املري�س لهًثا. وهو مر�س 
قبل  اأخ�س  وجه  وعلى  العا�صرة,  قبل  الأطفال  بني  وبخا�صة  منت�صر, 

اخلام�صة. 
والعط�س  بال�صعال  تنت�صر  احل��ل��ق,  يف  جرثومة  امل��ر���س  و�صبب 
من  املر�س  ح�صانة  مدة  وت��رتاوح  املري�س.  ي�صتعملها  التي  والأدوات 
خم�صة اأيام اإىل )21( يوًما, وهي يف املتو�صط نحو �صبعة اأيام. وهناك 

طعم واق لتح�صني الأطفال من املر�س. 

ما عدوى االأظافر الفطرية؟

هي اتخاذ الفطريات مكان اإقامتها يف واحد اأو اأكرث من اأظافر 
اليدين اأو القدمني, وهي �صكل نادر يظهر بهيئة بقع بي�صاء. 

كيف تلتقط العدوى؟ 
ترتبط عدوى الأظافر الفطرية دائًما على وجه التقريب مبر�س 
هذه  وتن�صر  �صيوًعا,  الفطرية  العدوى  اأنواع  اأكرث  الريا�صي",  "قدم 
املنا�صف  م��ن  تلتقط  ب��اأن  املعتاد  يف  ذل��ك  وي��ج��ري  ب�صهولة,  ال��ع��دوى 
اأو يف غرف تغيري  امل�صرتكة والأر�صيات الرطبة يف غرف ال�صتحمام, 

املالب�س.
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ما الطاعون؟

اأهمل  اإذا  مر�س وبائي �صديد العدوى, ترتفع ن�صبة الوفيات فيه 
عالج مر�صاه.  

وامل��ر���س اأ���ص��اًل م��ن اأم��را���س ال��ف��ئ��ران واحل��ي��وان��ات القار�صة 
للفاأر  املبا�صر  باللم�س  اأو  بالرباغيث  الإن�صان  اإىل  وينقل  كال�صنجاب, 
اأن��واع  واأ�صهر  الفئران.  بني  وب��اء  الإن�صاين  ال��وب��اء  وي�صبق  امل�صاب. 
ا النوع الرئوي وينتقل من مري�س  الطاعون النوع الدملي, وهناك اأي�صً

اإىل اآخر بالرذاذ الذي يتطاير مع ال�صعال والكالم والعط�س.

ما االأنفلونزا؟

مر�س معٍد حاد مب�صلك التنف�س ي�صيب اأحد اأجزائه, من احللق 
اإىل الرئتني.

وكبار  الأطفال  بني  وبخا�صة  ا خطًرا,  مر�صً الأنفلونزا  تزال  وما 
اأمرا�س اجلهاز  لغريه من  الطريق  فيهما  املقاومة  لأنه ي�صعف  ال�صن؛ 
التنف�صي � كالتهاب ال�صعب وتكي�صها, واللتهاب الرئوي. ويحدث التهاب 
ا, وقد يتاأثر بها القلب  اجليوب والأذن الو�صطى نتيجة لالأنفلونزا اأي�صً

كذلك.
ال�صبب: �صبب الأنفلونزا فريو�س يف جميع حالتها. وينتقل فريو�س 

الأنفلونزا ب�صرعة من �صخ�س اإىل اآخر بالعط�س اأو ال�صعال مثاًل.
الأعرا�س: تظهر الأنفلونزا فجاأة غالًبا بعد مدة ح�صانة ق�صرية. 
يقت�صر  ل  فاإنه  التنف�صي,  الفريو�س عن طريق اجلهاز  يدخل  وعندما 
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عليه, بل يغزو اجل�صم جميعه يف �صرعة. واأعرا�صه حمى و�صعال وغثيان 
واأمل بالظهر والع�صالت يف جزء ما من اجل�صم. وتظل احلمى من يوم 
واحد اإىل �صبعة اأيام, ثم تنتهي فجاأة, لكن املري�س يظل منهمًكا �صعيًفا 

ا منذ مدة طويلة. بعد ذلك كاأنه كان مري�صً
العالج: ل يعرف حتى الآن دواء �صاف لالأنفلونزا, فالفريو�صات ل 
تتاأثر باأدوية ال�صلفا اأو البن�صلني, لكنها تو�صف اأحياًنا لدرء م�صاعفات 
املري�س  على  ويجب  ال��رئ��وي.  كاللتهاب  الأخ���رى  البكرتية  اأم��را���س 
مالزمة فرا�صه ل لفائدته هو فح�صب, بل لوقاية غريه من هذا املر�س 

ا. ال�صريع العدوى اأي�صً
ول بد من الدفء و�صرب ال�صوائل بكرثة, كما اأن تناول قر�س اأو 
اأو اأربع, ي�صاعد على الق�صاء  قر�صني من الأ�صربين كل ثالث �صاعات 

على احلمى واإزالة الأوجاع وال�صيق.

ما احل�شبة؟

مر�س فريو�صي �صديد العدوى. واحل�صبة من اأمرا�س الطفولة, 
واأكرث من )90%( من الأطفال ي�صابون بها قبل �صن اخلام�صة ع�صرة, 
لكنها ت�صيب الإن�صان مرة يف كل عمره. ويتكرر وباء احل�صبة كل �صنتني 

اأو ثالث, وبخا�صة يف الربيع وال�صتاء.
ال�صبب: ينت�صر فريو�س احل�صبة بالرذاذ الذي يتطاير من احللق 
ا عن  اأي�صً وينتقل  تكلمه,  اأو  اأو عط�صه  املري�س  �صعال  اأثناء  والأنف يف 
وينقله  امل��دار���س,  يف  الوباء  ويبداأ  كاملناديل.  املري�س  اأدوات  طريق 

التالميذ اإىل اإخوتهم واأقرانهم يف اأثناء اللعب.
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ما احل�شبة االأملانية؟

ال�صنتني  بني  ما  �صيوعه  يعظم  باملالم�صة,  معٍد  فريو�صي  مر�س 
الأي��ام  بح�صبة  ا  اأي�صً ي�صمى  وهو  العمر,  من  ع�صرة  والثانية  الثالثة 
اأثناء  اإذا ما اقتب�صته امراأة يف  اأنه  اإذ هو معتدل ال�صدة, غري  الثالثة؛ 

الأ�صهر الأوىل من احلمل, فاإنه قد ي�صبب ت�صوهات خطرة يف اجلنني.
وعدوى هذا املر�س ل تبلغ من احلدة مبلغ اجلدري اأو احل�صبة, 
لكنها كثرًيا ما تنت�صر ب�صكل وبائي بني اأطفال املدار�س, ويغلب اأن يحدث 
ذلك يف الربيع واأوائل ال�صيف. والفريو�س الذي ي�صبب املر�س ينت�صر 
عط�صه.  اأو  املري�س  �صعال  من  املتناثر  وبالرذاذ  املبا�صرة,  باملالم�صة 
ويظل املري�س معدًيا منذ بدء ظهور الأعرا�س على حني زوال الطفح, 
املر�س, منذ وقت  اأربعة. ومدة ح�صانة  اأو  اأيام  املدة ثالثة  وتبلغ هذه 
التعر�س للعدوى على وقت التعر�س للعدوى اإىل وقت ظهور الأعرا�س, 

تراوح عادة ما بني )14( و)19( يوًما.

ما حمى التيفود؟

من  وغريه  واللنب  بالبكترييا  امللوث  املاء  ينقلها  بكتريية  عدوى 
اإىل  املر�س  جراثيم  الذباب  ويحمل  ال�صدفيات.  وبخا�صة  الأغذية, 
املاء والطعام, وهو ينقلها من ف�صالت املر�صى وحاملي اجلراثيم. ويف 
املدن يقوم حاملو اجلراثيم الذين يعملون يف حت�صري الطعام اأو زراعة 

اخل�صراوات بدور مهم يف ن�صر املر�س.
وتدخل عمليات التيفود اجل�صم من طريق القناة املعوية ثم تتكاثر 
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يف الدم, م�صببة احلمى والأعرا�س املعوية. ومدة احل�صانة من ع�صرة 
الدقيقة  الأمعاء  يف  اجلراثيم  ت�صتقر  ثم  يوًما,  ع�صر  اأربعة  اإىل  اأي��ام 

واملرارة.

ما الزحار والدو�شنتاريا؟

اأو  عدوى ت�صيب الأمعاء ال�صفلى, وتت�صبب من بع�س اجلراثيم, 
الطفيليات وحيدات اخللية, اأو الفريو�س, وت�صطحب باإ�صهال وتقل�صات.
ولذا كان من ح�صن  والأطفال؛  الر�صع  تكون خطرة يف  وهي قد 
عن  نا�صئ  �صغري  طفل  يف  ال�صديد  الإ�صهال  اأن  يفرت�س  اأن  الفطنة 

الدو�صنتاريا, ما مل يثبت ما يخالف ذلك.
وتت�صم الدو�صنتاريا با�صتطالق الرباز على درجة غري عادية من 
اإرادي��ة  غري  وتقب�صات  املعدة,  يف  وتقل�صات  بحمى  وكذلك  ال�صيولة, 
لإفراغ الأمعاء )حزق اأو تعن(, ل توؤدي اإل اإىل اإخراج القليل من الرباز, 

ويغلب اأن يختلط الرباز ب�صديد وخماط. وقد يكون خمطًطا بالدم.
فاإن  النمو,  اإق��الل  هو  للمري�س  تهديًدا  الزحار  اأخطار  واأعظم 
الرباز اللني املائي الذي ينطلق بكرثة ل ي�صتنزف من اجل�صم ماء فقط, 
ال�صديدة  ا كيميائيات بدنية قّيمة. ويف احلالت  اأي�صً ي�صلب منه  ولكنه 
يعمد الطبيب اإىل اإعطاء ال�صوائل, وال�صوديوم, وغريه من الكيميائيات, 

حقًنا يف الوريد؛ بغية ا�صتنقاذ حياة املري�س.
ومع اأن مر�س الدو�صنتاريا العادي قد ميكث اأ�صابيع قالئل اإذا مل 
الأمعاء,  تقرحات  النا�صئة من  الأعرا�س  فاإن  باأدويته اخلا�صة,  يعالج 
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والإ�صهال, والتقب�صات املوؤملة يف اأثناء التربز, قد ت�صتمر اإىل اأمد اأطول 
من ذلك. 

ما اجلمرة اخلبيثة؟

مر�س من اأمرا�س احليوانات, ميكن اأن ينتقل اإىل الإن�صان. 
ا خطرًيا؛ اإذ اإنه اإذا  ومع اأنه قد غدا نادر احلدوث فاإنه يعد مر�صً

مل يك�صف ويعالج فوًرا فقد يكون مميًتا.
والبغال,  واخليل,  والأغنام,  املا�صية,  ت�صيب  اخلبيثة  واجلمرة 
واأنواًعا معينة اأخرى من احليوانات. وهي تنتقل عادة اإىل الإن�صان حينما 
اأبواغها  اأو  تتمكن اجلراثيم امل�صببة للمر�س, وهي ع�صية الأنرثاك�س, 
اأو  جلودها  اأو  امل�صابة  احليوانات  �صعر  على  تكون  التي  بذورها(  )اأي 
اأجزائها الأخرى, من اأن تغزو قطًعا اأو جرًحا يف جلد الإن�صان. واإذا ما 
ا�صتن�صقت تلك البذور, فاإن اجلراثيم قد تعدي الرئتني, م�صببة �صكاًل 

من اأ�صكال اجلمرة اخلبيثة ي�صمى "مر�س فرازي ال�صوف".
)اأي  املر�س  اأو  ال�صتحكاك  املر�س هي  لهذا  املعتادة  والأعرا�س 
البرثة اخلبيثة  ت�صمى  نوع خا�س  ال�صديد, وظهور قرحة من  الهر�س( 
احلالة  تقرتن  وقد  منها.  مقربة  على  التي  الغدد  وت��ورم  اجللد,  على 

بغثيان وحمى. 
م�صادات  من  معينة  اأن��واع  بوا�صطة  ع��ادة,  املر�س  هذا  ويعالج 

احليويات اأو بعقاقري ال�صلفا.
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ما اأنفلونزا الطيور؟

تنق�صم فريو�صات الأنفلونزا امل�صوؤولة عن الزكام اإىل اأنواع خمتلفة 
)A وB وC(, اأغلبها هو النوع )A( الذي ينق�صم اإىل )15( �صنًفا 

.)N( وت�صعة اأ�صناف ,)H(
اإىل  ت��وؤدي  مر�صية  ح��الت   )H7(و  )H5( ال�صنفان  وي�صبب 
الوفاة بن�صبة تراوح بني )90 و100( يف املائة. وت�صيب هذه الأنفلونزا 

جميع اأنواع الطيور تقريًبا.
بالت�صال  العدوى  طريق  عن  احليوانات  بني  الفريو�س  وينتقل 
اأو الرباز, اأو بطريقة غري مبا�صرة عرب التعر�س  املبا�صر عرب التنف�س 
ملواد حتمل الفريو�س كاملاء والأغذية والأدوات والألب�صة التي ي�صتعملها 
الفريو�س,  من  �صاللت  الربية  الطيور  غالًبا  وحتمل  والعمال.  املربون 
املهاجرة  الطيور  هذه  ات�صال  لكن  اأعرا�س,  اأية  عليها  تظهر  اأن  دون 

بالدواجن هو ال�صبب يف ظهور املر�س وانت�صار الوباء. 
هل ينتقل هذا الفريو�س من احليوانات اإىل الإن�صان؟ 

ميكن للفريو�س من النوع )A( وال�صنف )N1/H5( اأن ينتقل 
هولندا,  يف  وكذلك  اآ�صيا,  يف  حدث  مثلما  الإن�صان,  اإىل  احليوان  من 
الت�صال  يكون  العدوى عندما  وتتم   ,)N7 /H7( ال�صنف بوا�صطة 
اإىل  بالن�صبة  ال�صاأن  هو  كما  ومتكرًرا,  وممتًدا  كبرًيا  احليوانات  بهذه 
العاملني يف امليدان, اأو من لهم عالقة به, كاملربني والتقنيني والأطباء 

البيطريني وفرق التطهري.
هل ينتقل الفريو�س من اإن�صان اإىل اآخر؟ 
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ل يوجد دليل على انتقال ال�صنف )N1/H5( من اإن�صان اإىل 
اآخر, لكن يوجد ا�صتباه يف بع�س احلالت القليلة. 

ما الطائر الذي يعي�س على احلرائق؟

الدخلة, اأو الهازجة, طائر مغرد فريد من نوعه يف مملكة الطيور 
التي ت�صم كل غريب وعجيب؛ لأنه طائر يعي�س على احلرائق التي تندلع 
يف الغابات. وهو يوجد يف منطقة واحدة يف العامل الف�صيح هو اجلزء 
ال�صمايل من ولية مت�صيجان املعروف با�صم "�صهول جاك باين". فهناك 
اإىل  تعود  التي  الأ�صجار اجلديدة  يبني ع�صه يف  الأماكن املحرتقة,  يف 
النمو اإثر احلرائق احلرجية, وهو يف�صل الأ�صجار التي ل يزيد طولها 

على مرت ون�صف املرت.
وهكذا يبدل مكان تنا�صله مرة كل )15( �صنة عندما تكون هذه 

الأ�صجار قد جتاوزت يف ارتفاعها هذا املقدار.
كيلومرت  ومائة  كيلومرًتا,   )160( نحو  املنطقة  هذه  طول  ويبلغ 

ا. عر�صً
ولعل اأغرب ما يف الأمر اأن الأ�صجار التي ت�صبح ماأوى لهذا الطائر 
الغريب ل تنمو اإل يف الأماكن التي تتكرر فيها احلرائق وتكون تربتها 

غري خ�صبة.
رماد  يف  تنمو  اأ�صجار  الطبيعة:  تركيبات  اأغ��رب  من  حًقا  اإنها 
حرائق  على  وا�صتمراره  ووج���وده  حياته  يف  يعتمد  وطائر  الأ�صجار, 

الغابات!
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ما اأكرب دولة يف كثافة ال�شكان؟

 دولة موناكو؛ اإذ اإن عدد �صكانها )30( األف ن�صمة يعي�صون على 
الكيلومرت  يف  ن�صمة  األف   )15( مبعدل  فقط  )2كم2(  قدرها  م�صاحة 

الواحد. وُتعد موناكو ثاين اأ�صغر دولة يف العامل بعد الفاتيكان.

ما �شجرة املطاط؟ واأين توجد؟

نهر  حو�س  من  اأ�صلها  املطاط  تنتج  التي  ه��ذه  املطاط  �صجرة 
الأمازون, يف اأمريكا اجلنوبية ال�صتوائية. وقد متت زراعتها, فيما بعد, 

يف كل من اآ�صيا واإفريقيا.
اإىل علو  ال�صكل  والأ�صطواين  الأمل�س  املطاط  يرتفع جذع �صجرة 
يرتاوح بني )20( مرًتا و)30(, منف�صة من الأوراق اخل�صراء. ول ي�صع 
هذه ال�صجرة اأن حتيا اإذا انخف�صت درجة احلرارة اإىل ما دون )20( 
درجة مئوية, واإذا امتدت فرتة اجلفاف, وهي تزكو يف احلقول املغمورة 
باملاء يف مو�صم الأمطار, ويف نبت احلراج يف الغابات ال�صتوائية الكثيفة.
جتري احلزات على الق�صرة منذ اأن تبلغ ال�صجرة خم�س �صنوات 
التي  الع�صارة  ال�صكل هو  لبني  �صائل  فينبعث منها  �صًتا,  اأو  العمر  من 
الأخ�صر  احلطب  دخ��ان  بفعل  الع�صارة  هذه  وتتخرث  دلء.  يف  جتمع 
الذي يحرق حتتها, اأو بفعل مادة كيمائية, فت�صبح ال�صمغ اأو الفطرية 
يتمتع  ل  لكنه  ال�صناعي,  املطاط  ويناف�صه   .  - اخل��ام  املطاط  اأي   -
ع�صارة  حمل  ومتاًما  بتاًتا  يحل  اأن  ميكن  ول  نف�صها,  باخل�صائ�س 

�صجرة املطاط الطبيعية.
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ما الكلوروفيل .. اأو اليخ�شور؟

اليخ�صور هو املادة اخل�صراء امللونة يف النبات, واإذا كنا نود اأن 
نختار اأهم �صيء مييز النبات عن احليوان, فماذا يكون ذلك, يا ترى؟ 
لكن  ال�صتثناءات,  بع�س  ثمة  اأن  �صحيح  اأخ�صر..  النبات  اأن  اجلواب 

الخ�صرار هو حًقا القانون الأ�صا�س الوحيد للنبات.
اأجمع  العامل  الأم��ور يف  اأهم  النبات هو من  الخ�صرار يف  وهذا 
متكنها   - اليخ�صور  اأو   - النبات  يف  امللونة  اخل�صراء  املادة  باأن  ذلك 
من امت�صا�س املواد من الرتبة ومن الهواء, و�صنع الطعام احلي. فاإذا 
مل ي�صتطع النبات عمل ذلك, ل ميكن للب�صر واحليوان اأن يوجدا؛ لأن 
اإمنا  اللحم,  تعي�س على  التي  املخلوقات  تلك  �صيعوزهما, حتى  الطعام 
تعتمد على خملوقات اأخرى تعي�س على النبات. والواقع اأن با�صتطاعتنا 

اإعادة كل طعام اإىل م�صدره الأ�صلي, فنجد اأنه م�صنوع من نبات.
امل��ادة  ه��ذه  الكلوروفيل,  اأو  اليخ�صور,  اأن  لنا  يتبني  هنا,  وم��ن 
اخل�صراء العجيبة التي تتيح للنبات اأن يزود الإن�صان واحليوان بالطعام, 

ا. حيوي حلياتنا, اأي�صً
ميت�س  اأن  احلي  النبات  ن�صيج  ي�صتطيع  الكلوروفيل,  ومب�صاعدة 
الطاقة من اأ�صعة ال�صم�س. وي�صتخدم هذه الطاقة لتحويل الكيميائيات 
غري الع�صوية اإىل كيميائيات ع�صوية, اأو "مانحة للحياة". وت�صمى هذه 
العملية التخليق اأو الرتكيب ال�صوئي, واأ�صل العبارة يوناين وم�صتق من 

مًعا". "�صوء" و"جمموع 
بع�س النبات لي�س له لون اأخ�صر, ول كلوروفيل.. فكيف يعي�س؟
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ي�صنع  اأن  ميكن  ل  الكلوروفيل  من  اخلايل  اأنواعه  على  فالفطر 
طعامه؛ لذا ينبغي له اأن يح�صل عليه بطريقة ما, من �صيء اآخر. فاإذا 
واإذا  الطفيليات,  �صار من  اأخرى  اأو حيوانات  نباتات  عليه من  ح�صل 
 � الأعفينات  �صار من  املتحللة  واحليوان  النبات  بقايا  عليه من  ح�صل 
والأعفني هو كل متعفن نباتي يعي�س على املادة الع�صوية امليتة اأو العفنة.
من  الكلوروفيل,  اأو  اليخ�صور,  ا�صتخال�س  الإن�����ص��ان  وبو�صع 
النباتات, وا�صتخدامه بطرق �صتى. ويف هذه احلالة, ميكن اأن ي�صاعد 

على اإبادة بع�س اأنواع البكرتيا.

ما الرمان؟

ا, وتروي الأ�صطورة الإغريقية اأن  الرمان ثمر له تاريخ �صيق جدًّ
الرمان كان الثمرة التي اأكلتها بر�صيفون وهي يف حاد�س � مثوى الأموات 
يف امليثولوجيا؛ ولأنها ابتلعت �صت بزور, فقد ق�صى عليها بتم�صية �صتة 
اأ�صهر, كل �صنة, حتت �صطح الأر�س! وبالن�صبة اإىل الإغريق, رمز الرمان 

دوًما بف�صل بذوره وع�صريه اإىل قوى الظالم.
امللك  ل��دى  وك��ان  للخ�صوبة,  رم���ًزا  ال��روم��ان  ك��ان  ال�صني  ويف 
�صليمان احلكيم - ح�صبما ورد يف التوراة - ب�صتان من الرمان, وملا تاه 
بنو اإ�صرائيل يف الربية, ت�صوقوا اإىل الرمان الذي كانوا ياأكلونه يف وادي 

النيل.
ال�صرق  بلدان  يف  مهًما  ثمًرا  كان  الرمان  اأن  لنا  يتبني  هنا,  من 
القدمية. وُيعتقد اأن اأ�صله من بالد فار�س, لكنه زرع, منذ اأبعد الأزمنة 
واأوروبا اجلنوبية,  اإفريقيا,  و�صمايل  اآ�صيا اجلنوبية احلارة,  بلدان  يف 
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وهو اليوم �صائع يف اأمريكا اجلنوبية, والوليات اجلنوبية من الوليات 
املتحدة الأمريكية.

علو  من  اأكرث  ترتفع  ول  جنبة,  اأو  ك�صجرية  الرمان  �صجرة  تنمو 
يراوح بني مرت ون�صف و�صتة اأمتار. اأوراقها ملاعة, ويف اأطراف اأماليدها, 
وال�صبيهة  املرجاين  اللون  ذات  الزهور,  تنمو  ال�صغرية,  اأغ�صانها  اأو 
ق�صرتها جلدية, وهي �صفراء  الربتقالة.  الثمرة فبحجم  اأما  بالقمع.. 
داكنة, م�صوبة باللون الأحمر وبداخلها بذور �صغرية كثرية, مك�صوة بلب 
ومرطب.  منع�س  �صراب  منه  ي�صنع  ما  غالًبا  فيه ع�صري,  اأحمر,  حلو 
وثمة نكهة يف طعمه جتعله م�صت�صاًغا, ب�صورة خا�صة, من اأولئك الذين 

يقطنون املناطق احلارة, اجلافة.
كتب  املغاربة  اأحد  اأن  والواقع  الرمان.  من  عديدة  اأنواع  وهناك 
اإ�صبانيا يف  تزرع يف  كانت  اأن��واع  ع�صرة  ي�صف  �صنة   )700( نحو  منذ 
اأنواع  ثالثة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  اليوم  ويزرع  الوقت!  ذلك 
من الرمان يدعى الرمان العجيب, والرمان الورقي الق�صرة, والرمان 

الياقوتي الأ�صباين.

ما اأول بالد ا�شتخدمت الَعَلم؟

اإن الفكرة القائلة اأن يكون لدى كل دولة علم لفكرة جديدة نوًعا 
ما, لكن الأعالم وجدت منذ اأقدم الأزمنة, وكانت ت�صتخدم يف احلروب 

لتحديد مواقع القادة.
منحوتة,  اأع��م��دة  الأع���الم  معظم  كانت  ال�صحيقة  الأزم��ن��ة  ويف 
اأو  فالأعالم اليونانية القدمية كانت جمرد قطعة من �صفيحة معدنية 
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اأول علم من قما�س من ابتكار  حروف مفردة ترفع فوق اأعمدة. وكان 
الرومان, ويتاألف من راية مربعة م�صدودة اإىل ق�صيب يف طرف رمح.

الأمريكية علًما وطنًيا, كانت  املتحدة  الوليات  وعندما اعتمدت 
اأن معظم الدول الأوروبية كانت حتارب  الفكرة ل تزال جديدة؛ ذلك 
العلم  ا�صتعملوا  فالفرن�صيون  ملوكهم,  راي��ات  ظل  يف  طويل  زمن  منذ 
الأبي�س اخلا�س باأ�صرة بوربون املالكة. وكان علم اإنلرتا الأ�صلي راية 
جاورجيو�س.. اأما ال�صكل احلايل للعلم النكليزي - اأو راية الحتاد, فقد 
اأقدم علمني وطنيني  الثاين )1801م(. ولعل  اأول كانون  اإعالنه يف  ت 
هما علما الدمنارك املعلن �صنة )1219م(, وال�صوي�صري الذي ظهر منذ 

�صنة )1339م(.
عقب الثورة الفرن�صية اخترب العلم املثلث الألوان لتمثيل فرن�صا, 
والأحمر  والأبي�س  الأخ�صر  الثالثة  الألوان  ذو  الإيطايل  العلم  واعتمد 
ال�صنة )1805م(, ويف القرن التا�صع ع�صر �صمم كثري من اجلمهوريات 
الأمريكية اجلنوبية اأعالًما لنف�صها.. وما لبثت فكرة العلم الوطني اأن 

عمت العامل باأ�صره.
التحرير  ل��ث��ورة  الأوىل  امل��راح��ل  يف  اأن���ه  يعلمون  قليلني  ول��ك��ن 
الأمريكية, كانت للم�صتعمرات الأمريكية اأعالمها اخلا�صة.. كان لولية 
م�صات�صو�صت�س علم فيه �صجرة �صنوبر, وولية كارولينا اجلنوبية كان 
لها علم يحمل ر�صم احلية ذات اجللجل اأو اجلر�س, وكان علم نيويورك 

راية بي�صاء فيه �صورة القند�س, وهو حيوان من القوا�صم ثمني الفرو.
املتحدة  ال��ولي��ات  علم  ت�صميم  ل��دى  اأن��ه  اإىل  الإ���ص��ارة  وجت��در 
الربيطانية  الراية  اأو   - الحت��اد  راي��ة  تكون  اأن  اأوًل  اق��رتح  الأمريكية 
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املعروفة - جزًءا منه, لكن القرتاح رف�س, وتقرر ا�صتبدال راية الحتاد 
بالنجوم الثالثة ع�صرة.

ما القوالب؟

اإن كثرًيا من الأ�صياء التي ن�صاهدها ون�صتعملها كل يوم م�صنوعة 
املعادن  ت�صكل  خا�صة  اأدوات  ه��ي  القوالب  وه��ذه  ت�صكل,  ق��وال��ب  يف 
والبال�صتيك بوا�صطة ال�صغط.. اإنها متنح املواد �صكلها وهي يف حالتها 
اأو تدفع يف  اأخرى  اأية مادة  اأو  البال�صتيك,  اأو  املعدن,  ال�صائلة. ي�صب 
جتويف القالب, وترتك وقًتا ما لكي تت�صلب. وقالب اجليالتني هو مثال 

على اأب�صط اأنواع القوالب. 
اأ�صكال  القوالب يف ال�صناعة ل�صنع قطع واأجزاء ذات  ت�صتخدم 
مثل  ال�صيارة,  مثال ذلك قطع  �صواها.  واآلت  ب��اأدوات  اإنتاجها  ي�صعب 

اأغطية حمركات ال�صيارات املعدنية, وخمففات ال�صدمات. 
مثل  كذلك,  اأخرى  قطع  ل�صنع  ال�صناعة  القوالب يف  وت�صتخدم 
الراديو, وبع�س م�صبعات  اأجهزة  اأبواب الربادات, و�صناديق  مقاب�س 

)الرادياتور(.
اإن �صنع قطع مثل هذه بوا�صطة العمليات الآلية من قطع و�صحذ, 
اأما  امل���واد..  من  الكثري  ه��در  عن  ف�صاًل  طوياًل,  وقًتا  يتطلب  وثقب, 
بوا�صطة القوالب فبالو�صع ت�صكيلها كقطع الب�صكويت. وعالوة على اإنتاج 
لكميات  ال�صريع  لالإنتاج  ت�صلح  القوالب  فاإن  ومتنوعة,  �صعبة  اأ�صكال 
كبرية من القطع املتماثلة. والقطع التي ت�صنع بوا�صطة القوالب عادة 
ما ل حتتاج اإىل �صقل.. اأما القطع ال�صعبة فاإنها, رمبا, احتاجت اإىل 
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قليل من ال�صقل اأو ال�صحذ لإزالة بع�س العروق اأو احلافات اخل�صنة.
فاإنهما  مًعا  يجمعان  وعندما  ن�صفني,  عموًما,  القوالب,  ت�صنع 
يكونان �صكل القطعة. والقوالب اإمنا ت�صكل ال�صكل اخلارجي, وح�صب. 

وهناك قوالب خا�صة لت�صكيل اخلارج والداخل مًعا.
وهل تعلم اأن القوالب ا�صتعملت منذ ال�صنة )650 ق.م(, عندما 
النقود  هذه  وكانت  بوا�صطتها؟!  ف�صية  نقوًدا  باملعادن  امل�صتغلون  �صنع 
ت�صنع ب�صب املعدن يف كتلة معدنية اأ�صلب حمفورة على �صكل وت�صميم 

معينني.

ما الثورة؟

الثورة هي تغيري اأ�صا�س مفاجئ يف البناء القت�صادي والجتماعي 
وال�صيا�صي يقوم به ال�صعب اأو فريق منه يف دولة ما, والن�صبة اإىل الثورة: 

ثوري.

ما احلرب؟

احلرب: نقي�س ال�صلم, وهي املقاتلة واملنازعة, اجلمع: حروب.

ما املعركة؟

املعركة هي مو�صع العراك والقتال, واجلمع: معارك.
اأنباء  الكتب  يف  نقراأ  ا,  ج��دًّ والقدمي  القدمي  التاريخ  فجر  منذ 
احلروب والغزوات واملعارك والثورات, فال تكاد اأر�س تخلو من حروب 

ومارك.
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جديدة,  مناطق  اإىل  هجروها  ب�صعوبها,  الأر�س  �صاقت  فعندما 
و�صيطروا على خرياتها,  وا�صتوطنوها,  وا�صتعمروها  بالقوة,  واحتلوها 
وما الرغبة يف التو�صع من جديد اإل العامل الرئي�س يف حب ال�صيطرة, 
وحب ال�صيطرة يلزمه عامل العدد والعدة, والعدد والعدة متوافر, اإذن 

فنحن يف حرب.
فاجلي�س  العدد,  على  تعتمد  كانت  الزمان  ق��دمي  يف  واحل��روب 
الآ�صوريون  كان  فلقد  احل��رب,  يربح  ال��ذي  هو  وع��دده  برجاله  الكبري 
واملغول,  التتار  اأم��ا  �صغرية,  بلدة  لحتالل  املقاتلني  اآلف  ي�صرّيون 
واليونان والفر�س والرومان فكانوا ي�صرّيون يف معركة واحدة اأكرث من 

مائتي األف مقاتل؛ لعتقادهم اأن الكرثة تغلب ال�صجاعة.
اأما حروب الع�صر احلايل, الع�صر الذي نعي�س فيه, فال حاجة 
اإىل هذا الكم من الرجال واملقاتلني, فاآلت القتال تطورت, وراجمات 
الهدف  وت�صيب  امل�صافات  اأب��ع��د  م��ن  �صواريخها  تطلق  ال�صواريخ 
املطلوب, ناهيك عن الطائرات التي تلقي حمم املوت وهي يف ال�صماء 
وتقدم  احل��روب,  تقدم  ومع  اإن�صان,  يراها  يكاد  ل  بل  اأحد,  يطالها  ل 
التكنولوجيا احلربية.. على قائد املعركة اأن يتميز باحلنكة, والدهاء, 
واخلدعة والتجربة, واملراوغة, فكل هذه ال�صفات يجب اأن تتوافر فيه, 

وهي �صفات تنا�صب يف معناها احلرب والثورة واملعركة والغزوة. 

ما حرب الع�شابات؟

حرب الع�صابات هي الغارات التي يقوم بها مقاتلون �صد قوات 
ويرتدون  �صغرية,  جمموعات  يف  يقاتلون  وهم  احل��رب,  خالل  العدو 
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تعني" حرًبا  اإ�صبانية  كلمة  "غوريلال" هي  وكلمة  موحًدا,  ر�صمًيا  زًيا 
�صغرية".

تقاتل جمموعات من رجال الع�صابات اأحياًنا خلف خطوط العدو, 
ين�صبون  اأو  العدو,  حرا�صة  نقط  �صد  مفاجئة  بهجمات  يقومون  وهم 
الكمائن لقوافل و�صاحنات العدو, اأو ين�صفون قطاراتهم. واأحياًنا يجد 
الأ�صدقاء  بع�س  الختباء مب�صاعدة  واأماكن  الطعام  الع�صابات  رجال 

الذين يعي�صون يف املنطقة.
اإرب��اًك��ا  ت�صبب  ق��د  الع�صابات  رج��ال  م��ن  �صغرية  جمموعة  اإن 
يف  اجلنود  من  الآلف  ويف�صل  العدو,  جي�س  من  كبرية  لقوة  واإزعاًجا 
يف  الختباء  ه��وؤلء  ا�صتطاع  اإذا  الع�صابات  رجال  من  حفنة  اكت�صاف 

غابة اأو يف الأودية, اأو �صل�صلة جبال, اأو مدينة كبرية.

من بناة �شور ال�شني العظيم؟

يقال: اإن �صور ال�صني العظيم هو اأعظم مثال على القدرة الب�صرية 
الفائقة. يعرف هذا ال�صور العظيم يف ال�صني با�صم حائط الع�صرة اآلف 
كان  وقد  ال�صينية  لالإمرباطورية  ال�صمالية  احل��دود  ي�صكل  وهو  ميل, 
اأمتار  اأربعة  من  يرتاوح  بارتفاع  كيلومرت,   )2400( نحو  بالفعل  طوله 

ون�صف اإىل ت�صعة اأمتار.
ُبني هذا ال�صور باأمر من �صيه هوانغ تي من �صاللة �صني يف الفرتة 
من )221- 206ق.م(, الذي رغب يف منع التتار الربابرة من مهاجمة 
ال�صني, اأمر �صيه هوانغ تي كل رجل مقتدر يف مملكته بامل�صاركة يف بناء 

ال�صور, وكانت النتيجة العجيبة الثامنة احلقيقية يف العامل.
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تعبري  ويف  عالية,  جبال  فوق  ال�صمالية  ال�صني  عرب  ال�صور  ُبني 
مل  ال�صينيني  "اإن  الكتاب:  اأحد  قال  الب�صرية  وال�صخافة  املعاناة  عن 

يجتازوه.. لكن التتار فعلوا".
كان �صيه هوانغ تي حاكًما متوح�ًصا, اهتم قلياًل بالفن والتعليم, 
الدينية,  الكتب  با�صتثناء  ال�صني  يف  كتاب  كل  بحرق  اأم��ر  ال��ذي  وهو 

والطبية, والزراعية, ويف العام )206ق.م(.
قاد ليو بانغ ثورة �صد �صاللة �صني, وا�صتبدل ا�صمه اإىل كاوت�صو, 

واأ�صبح اأول حاكم لل�صني من �صاللة هان.

ما اأ�شباب �شرود الذهن وعدم الرتكيز؟

حتى ن�صتطيع معاجلة اأية م�صكلة علينا بداية معرفة اأ�صبابها.. فما 
ال�صبب وراء عدم تركيزنا يف اأعمالنا.. وراء عدم خ�صوعنا يف �صالتنا.. 

وراء عدم تدبرنا لقراآننا؟
1- وجود م�صكلة ملحة تطلبنا, قد تكون م�صكلة �صخ�صية � عائلية 
ان�َس  العمل  "ولذا فقبل دخولك يف  - عاطفية - مالية - اجتماعية - 

م�صاكلك وقبل دخولك يف ال�صالة ان�َس الدنيا واألقها وراء ظهرك".
2- توقع حدوث اأمر خميف والن�صغال به.

3- املعاناة من م�صكلة �صحية.
4- وقوع اأمر يوؤدي اإىل الفرح ال�صديد.

الواقعية  غري  والأوه��ام  اخليالت  اأ�صري  العي�س  على  التعود   -5
والتعلق بها.
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اإىل  ويوؤدي  الفكر  ي�صغل  العمل وبيئته ما  اأن يكون يف حميط   -6
ملكان  واملزعج  املنا�صب  غري  الرتتيب  ذلك:  اأمثلة  ومن  الرتياح  عدم 
العمل اأو �صدة احلر اأو الربد يف مكان العمل اأو �صدة ال�صو�صاء اأو وجود 

رائحة كريهة يف مكان العمل.
ملسو هيلع هللا ىلص �صلى يف خمي�صة لها  الر�صول  اأن  ال�صنة  اأمثلة ذلك يف  ومن 
اأعالم ف�صغلته ال�صالة, فلما ان�صرف قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اذهبوا بخمي�صتي 
هذه اإىل اأبي جهم فاإنها األهتني اآنًفا يف �صالتي واأتوين باأنبجانيته« رواه 

اأبو داود. "اأنبجانية: ك�صاء غليظ".

ما االأ�شب�شتو�س؟

ُعِرف  لكنه  "الأ�صب�صتو�س" اخرتاع حديث,  اأن  يعتقدون  كثريون 
فتائل  ا�صتخدم  القدمية  املعابد  ففي  ال�صنني,  اآلف  منذ  وا�صُتخدم 
الرومان  وا�صتعمل  املذابح.  على  املوقدة  النريان  وحلماية  للم�صاعل, 
اإحراق  بعد  املوتى  رماد  حلفظ  اأكفاًنا  �صنة  األفي  "الأ�صب�صتو�س" قبل 

الأج�صاد.
لديه  كان  �صارملان  الإم��رباط��ور  اإن  تقول  اأ�صطورة  حتى  وهناك 
النار لإحراق  بو�صعه يف  يغ�صله  وكان  الأ�صب�صتو�س.  للمائدة من  غطاء 

ما ي�صيبه من لطخات. 
وكلمة "الأ�صب�صتو�س" م�صتقة من الكلمة اليونانية التي تعني "غري 
وهو  ال�صخري",  "احلرير  با�صم  كذلك  ويعرف  لالحرتاق",  القابل 
معدن ل يحرتق ول يو�صل احلرارة, ويكون على �صكل خيوط تتخذ منها 
الأقم�صة والأواين غري القابلة لالحرتاق. واملعادن التي تكون الأ�صب�صتو�س 
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ومن  خمتلفة.  وفائدة  ومرونة,  ق��وة,  منها  ولكل  تركيبها,  يف  تختلف 
الناحية الكيميائية, يتاألف الأ�صب�صتو�س, عادة, من الكل�س, واملغنيزيا, 

واأحياًنا يحتوي على حديد.
بالقطن  �صبيه  فهو  األ��ي��اف,  م��ن  موؤلًفا  الأ�صب�صتو�س  ك��ان  ومل��ا 
وال�صوف, لكن ميزته يف مقاومة احلرارة والنار جتعله ذا قيمة كبرية 

يف ال�صناعة, لكن العلم مل يتو�صل بعد اإىل اإيجاد بديل عنه. 
اأو  قما�ًصا,  اأو  األياًفا,  اأو  خيوًطا  غزله  ميكن  معدن  اأي  ثمة  لي�س 
يتعر�صون  حيث  واملعامل,  الور�س  يف  يعملون  الذين  والعمال  �صفائح. 
لالأخطار, غالًبا ما يرتدون بزات م�صنوعة كلًيا من الأ�صب�صتو�س, مبا يف 
ذلك اخلوذ, والقفازات, والأحذية. ويو�صع الأ�صب�صتو�س حتمل حرارات 
اأنواًعا من  اأن هناك  تراوح بني )1090( و)1650( درجة مئوية, كما 
الأ�صب�صتو�س باإمكانها حتمل درجات حرارة تبلغ )2760( درجة مئوية.
منتجات  كمية  ن�صف  تقريًبا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ت�صنع 
"الأ�صب�صتو�س" يف العامل, لكن ل يوجد يف هذه البالد اإل اأقل من )5( 
يف املائة من هذا املعدن اخلام. ومقاطعة كيبك الكندية تنتج نحو )75( 

يف املائة من "الأ�صب�صتو�س" يف العامل.
ويوجد "الأ�صب�صتو�س" يف عروق يف بع�س اأنواع ال�صخور, وتق�صي 
ومعاجلتها  ال�صخور  يعادل )45( طًنا من  ما  باقتالع  اأحياًنا  احلاجة 

للح�صول على طن واحد من "الأ�صب�صتو�س".
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ما اآثارك بعد املوت؟!

اإنك يف هذه احلياة الدنيا من حني ا�صتقرت قدمك على الأر�س 
واأنت م�صافر اإىل اهلل - عز وجل - , م�صافر اإىل الدار الآخرة, واإنَّ مدة 
�صفرك هي عمرك الذي كتبه اهلل - عز وجل - لك, والأيام والليايل 
مراحل هذا ال�صفر, فكل يوم وليلة مرحلة من هذه املراحل, فال تزال 

تطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي ال�صفر. 
اأخي الكرمي: 

هب اأنك مت الآن؟
اأخربين.. ما اآثارك بعد املوت؟

ما الأعمال املباركة التي �صتن�صب اإليك بعد موتك, و�صتنال عليها 
اأجًرا عظيًما؟ 

ة يف هذه احلياة؟  ما اآثارك اخلريَّ
من ل اأثر له ل وجود له, من ل اأثر له ل حياة له.

اأخي: اإنَّ الأعمار م�صروبة, والآجال مق�صومة, وكل واحد منا قد 
ُق�صم له ن�صيبه يف هذه احلياة, فهذا يعي�س )50( �صنة, وذاك يعي�س 
)60( �صنة, و ذاك يعي�س )20( �صنة, واأنت منذ اأن خرجت اإىل الدنيا, 

واأنت تهدم يف عمرك و ُتنق�س من اأجلك.
اأخي الكرمي:

هب اأنك الآن يف عداد املوتى. 
ما الكلمات التي تتوقع اأن ي�صفك النا�س بها بعد موتك؟
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هل �صاألت نف�صك: 
ما امل�صروع الذي تريد اأن ُيثبت يف �صحيفة عملك بعد وفاتك؟

تاأمل م�صوار حياتك: 
كم م�صلًما عّلمته من اخلري؟

كم تائًها اإىل طريق اخلري هديت؟
كم كلمًة طيبة غر�صت؟ 

كم حديًثا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بّلغت؟
كم مرٍة بني متخا�صمني اأ�صلحت؟

اأخي الكرمي:
ال�صاحلات  اآمنوا وعملوا  الذين  اإل  النا�س يف رحلتهم خا�صرون 

وتوا�صوا باحلق وتوا�صوا بال�صرب.
فكن ذلك الرجل املبارك يف حله وترحاله, كالغيث اأينما وقع نفع, 

وليكن لك قلٌب عامر وعقٌل يثابر.
تقُي خفي, نقي اأبي.

نفعه متعد, وخريه عام.
يتجذر هداه يف كل اأر�س اأقام فيها.

اإذا قال اأ�صمع, واإذا وعظ جعل القلوب لربها تخ�صع.
ىئ  زب   :- ال�صالم  عليه   - اإبراهيم  ل�صان  على  وعال  جل  يقول 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىب  مب  خب  حب  جب   يئ 

پ رب  )ال�صعراء(.
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يقول الطربي يف تف�صريها: "واجعل ل�ي ف�ي النا�س ذكًرا جمياًل, 
وثناًء ح�صًنا, ب�اق�ًيا ف�ي�من يجيء من القرون بعدي". 

زب ٱ ٻ  اأ�صهب عن مالك قال, قال اهلل - عز وجل - :  روى 
ٻ ٻ ٻ پ پ رب  )ال�صعراء( ل باأ�س اأن يحب الرجل اأن يثنى 

عليه �صاحًلا وُيرى يف عمل ال�صاحلني اإذا ق�صد به وجه اهلل - تعاىل.
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  زب  تعاىل:  وقال 

ې ى ى ائ ائەئ ەئ رب )ي�س(.
فاآثار املرء التي تبقى وتذكر بعد الإن�صان من خري اأو �صر يجازى 
بنوه من  بناٍءٍ  اأو  فوه,  كتاب �صنَّ اأو  علَّموه,  كعلمٍ  اأثر ح�صن,  عليها: من 
�صّد عن  اأو  كاإعانة ظامل,  �صيئ  اأث��ٍرٍ  اأو  نحو ذلك.  اأو  ِرباط  اأو  م�صجٍد 
�صبيل اهلل, اأو غري ذلك مما ُيغ�صب اهلل وتبقى اآثاره, وقيل: املراد بها 

ائني اإىل امل�صاجد. يف الآية اآثار امل�صَّ
وقد ذكر الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اأموًرا �صبعًة يجري ثوابها على الإن�صان يف 
قربه بعد ما ميوت, وذلك فيما رواه البزار يف م�صنده من حديث اأن�س بن 
مالك - ر�صي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�صبٌع يجري للعبد اأجرهن 
وهو يف قربه بعد موته: من َعّلم علًما, اأو اأجرى نهًرا, اأو حفر بئًرا, اأو 
غر�س نخاًل, اأو بنى م�صجًدا, اأو وّرث م�صحًفا, اأو ترك ولًدا ي�صتغفر له 

بعد موته« ح�صنه الألباين.
بالفرائ�س  خزائنها  وام��الأ  ال�صالح,  بالعمل  الأي��ام  بادر  اأخ��ي: 
فارغة  جتدها  اأن  وقبل  عجز,  اأو  مبوٍت  هي  تبادرك  اأن  قبل  والنوافل 

خاوية تقول: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ رب )الفجر(.
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ما ال�شبب االأول الإنـجاب االأطفال املنغوليني؟

طفل   اإن��اب  اإن  مب�صر:  للبحوث  القومي  للمركز  درا�صة  قالت 
منغويل يف �صن مبكرة يرجع اإىل �صبب احتمايل, وهو اأن �صوء التغذية 
يف�صلن  ال�صيدات  بع�س  اأن  يكون   ال�صبب, خا�صة  قد  اأثناء احلمل,  يف 

الوجبات ال�صريعة يف فرتة احلمل وعدم الهتمام    باخل�صراوات.    
وذكرت الدرا�صة التي اأعدتها الدكتورة  نوى عبداملجيد اأ�صتاذ 
على  حتتوي  اخل�صراوات  اأن  باملركز  الب�صرية  الوراثة  ق�صم  ورئي�س 
كميات كبرية من حام�س الفوليك الالزم لإمتام الدورة الكيميائية يف 

ج�صم الأم   احلامل.
وقت  اإىل  ظلت  م�صكلة  يعد  منغويل  طفل  اإن��اب  اأن  واأو�صحت 
واإن  الأرب��ع��ني,  �صن  يف  ينجنب  الأمهات   الالتي  على  مق�صورة  قريب 
اأطفاًل  اأمهات يف الع�صرينات من عمرهن قد  ينجنب  اأن  الظاهرة هي 

منغوليني لأ�صباب وراثية اأو طبية اأو ل�صوء التغذية.
الفوليك  حلام�س  الكيميائية  ال���دورة  اإىل  ال��درا���ص��ة  واأ���ص��ارت 
وعالقتها بالنق�صام غري  ال�صوي للخلية والذي ينتج منه انق�صام خاطئ 
وتناول  من   اخل�صراوات  بالإكثار   الأم��ه��ات  نا�صحة  منغويل,  وطفل 
اأمرا�س  اإ�صراف طبيب  الفوليك حتت  فيتامينات حتتوي على حام�س 

الن�صاء    والولدة.
وذكرت اأن من الأ�صباب التي توؤدي اإىل اإناب طفل منغويل �صوء 
التغذية وزواج    الأقارب وعدم اللتزام بفح�س الراغبني يف الزواج قبل 
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ت�صوهات  ت�صبب  قد  الوراثية  الأمرا�س  اأن   مبينة  الزواج,  الإقدام على 
لالأطفال.

عبداملجيد  نوى  الدكتورة  منحت  قد  اليون�صكو  منظمة  وكانت 
الوراثة  بحوث  يف  الأو�صط  وال�صرق  اإفريقيا  املتميزة  يف  امل��راأة  جائزة 
متيز  الذي  احلافل  العلمي  مل�صوارها  نظًرا  وذلك  والإعاقة؛  الب�صرية 
ذوي  الأط��ف��ال  حياة  جوانب  ل�صتك�صاف  املتقدمة  البحوث  ب��اإج��راء 

 الحتياجات اخلا�صة و�صبل رعايتهم.
هذا, وحول املو�صوع نف�صه ك�صفت درا�صة �صابقة يف م�صر, اأجريت 
على اأمهات الأطفال املنغوليني با�صتخدام الهند�صة الوراثية اأن نق�س 
� متوافر يف  تناول الأم احلامل لالأغذية املحتوية على حم�س الفوليك 
الكرومو�صومي؛  النق�صام  يف  اخللل  ن�صبة  زيادة  اإىل  اأدى   � البقوليات 

الأمر الذي اأدى اإىل زيادة فر�س اإناب طفل منغويل.
اإن  للبحوث:  القومي  املركز  رئي�س  الناظر,  هاين  الدكتور  وقال 
الطفل املنغويل يتميز بكرب حجم الراأ�س والتخلف العقلي, وميثل م�صكلة 
بق�صم  ماج�صتري  ر�صالة  اأمكن من خالل  واإنه  الأ�صر,  العديد من  لدى 
بحوث الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة يف املركز, التو�صل اإىل نتائج 
مهمة للغاية من خالل درا�صة العوامل التي توؤدي اإىل زيادة ن�صبة اإناب 

طفل م�صاب مبر�س منغويل من الأمهات ال�صغريات ال�صن.
احلم�س  من  معني  جني  يف  طفرة  وج��ود  عدم  الدرا�صة  واأثبتت 
النووي امل�صتخرج من عينات الدم لالأمهات, واأن هذه الطفرة ل متثل 
عاماًل مهًما لزيادة ن�صبة اإناب طفل منغويل يف الأمهات امل�صريات, 
لكن ال�صيء املهم الذي تو�صلت اإليه الدرا�صة اأن كمية حم�س الفوليك 
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الذي تناولته الأمهات كان اأقل من الكمية املطلوبة, وذلك عند مقارنتها 
بالعينة ال�صابطة اإح�صائًيا.

احلامل  الأم  ت��ن��اول  اأن  اإىل  العلمية  الأب��ح��اث  واأ���ص��ارت  ه��ذا, 
للفيتامينات يوؤدي اإىل و�صول ن�صبة منها اإىل اجلنني ت�صل اإىل )%20(, 
احلمل  فرتة  يف  فالتغذية  ومعافى؛  �صليم  طفل  ولدة  على  ت�صاعد  كما 
ل تعني تناول اأي طعام فح�صب, لكن يجب اأن يحتوي على فيتامينات 
الدم  ك��رات  ع��دد  لزيادة  امل��راأة  اإليه  حتتاج  فاحلديد  اأك��رث,  ومعادن 
من  وامل�صيمة  اجلنني  احتياجات  ولتغطية  الأنيميا  لتفادي  احلمراء؛ 

الهيموجلوبني.
واأثبتت الدرا�صات اأن ما بني )10 % اإىل 20 %( من الن�صاء يعانني 
انخفا�س ن�صبة احلديد يف اأثناء احلمل؛ لذلك يجب تناول الأدوية التي 
حتتوي على احلديد لتعوي�س النق�س يف ال�صهور الأوىل للحمل, خا�صة 

يف نهاية ال�صهر الثالث, حيث تكرث احلاجة اإىل هذا املعدن باجل�صم.
كما تعاين بع�س ال�صيدات انخفا�س ن�صبة حم�س الفوليك )ب9( 
باأج�صادهن ونق�س هذا الفيتامني يوؤدي اإىل حدوث ت�صوهات بالأجنة, 
كما تقل املناعة لدى الأم واجلنني يف حال نق�س هذا الفيتامني؛ مما 

يعر�صهما لكثري من اأمرا�س �صعف املناعة.
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 مقابلة مع 
طــالب متمــيز

اأع��ل��ى للطاب م��ن خال  ال��ف��ق��رة بتقدمي من���وذج وم��ث��ل   تهتم ه��ذه 
اإجراء مقابات مع مناذج م�شرقة ومتميزة، وجعلها قدوة لكل من يراها، اأو 

ي�شمع بها.
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مقابلة مع ناجح

ي�صرنا الآن اأن نري مقابلة مع اأحد الطالب املتفوقني يف الف�صل 
الدرا�صي  الأول لهذا العام. 

الكرمي:  • ال�صم 
• الهواية: 

وملاذا؟  تكرب  عندما  امل�صتقبل  يف  • الأمنية 
العام.  هذا  الأول  الف�صل  يف  • تقديرك 

ن�صبتك؟  • كم 
لال�صتذكار؟  لديك  الأوقات  اأن�صب  • ما 

تنام؟  متى  ال�صهر؟  حتب  • هل 
تقراأ؟  • ماذا 

الطالب؟  لإخوانك  • ن�صيحتك 
املدر�صة.  يف  يعجبك  • �صيء 

املدر�صة.  يف  يعجبك  ل  • �صيء 
التفوق؟  من  اكت�صبت  • ماذا 

الطالب.  لزمالئك  تقولها  اأن  حتب  اأخرية  • كلمة 
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دقائق مع متفوق

بكل  واأ�صعد اهلل �صباحكم  ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. 
املتفوقني..  باأحد طالبنا  املقبلة  الدقائق  نلتقي خالل  اأن  ي�صرنا  خري, 

فاأهاًل و�صهاًل ومرحًبا به: 
• ال�صم: 

• ال�صف: 
تتفوق؟  اأن  ا�صتطعت  • كيف 

للمذاكرة؟  الأوقات   اأف�صل  وما  يومًيا؟  تذاكر  �صاعة  • كم 
• ما اأقرب املواد اإىل نف�صك بعد كتاب اهلل - عز وجل - وكتب 

الرتبية الإ�صالمية؟ 
التحقت؟  ن�صاط  جماعة  • باأية 

اهلل؟  باإذن   - امل�صتقبل  يف  ت�صبح  اأن  تتمنى  • ماذا 
له  ونتمنى  العزيز,  �صيفنا  ن�صكر  ال�صريع  اللقاء  هذا  ختام  ويف 

دوام التوفيق والنجاح - باإذن اهلل. 
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موهوب على الهواء

بكل  واأ�صعد اهلل �صباحكم  ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. 
اأن نلتقي خالل الدقائق املقبلة باأحد طالبنا املوهوبني..  خري, ي�صرنا 

فاأهاًل ومرحًبا به. 
• ال�صم: 

• ال�صف: 
اإليها؟  متيل  التي  الهواية  • نوع 

الهواية؟  هذه  متار�س  واأنت  متى  • منذ 
اهلل؟  باإذن   - امل�صتقبل  يف  ت�صبح  اأن  تتمنى  • ماذا 
الطالب؟ لإخوانك  تقولها  اأن  تود  خمت�صرة  • كلمة 

له  ونتمنى  العزيز,  �صيفنا  ن�صكر  ال�صريع  اللقاء  هذا  ختام  ويف 
دوام التوفيق والنجاح - باإذن اهلل.
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وقفة مع طالب مثايل

الإبداع والتميز �صمة قّل من يتميز بها, ويندر من يتحلى بها... 
يف هذه العجالة ي�صرنا اأن نقدم لكم منوذًجا م�صرًفا وم�صرًقا ي�صتحق 

الهتمام والثناء.
ال�صم الكرمي:

ال�صف:
الهواية:

الهدف الذي ت�صعى اإىل حتقيقه يف امل�صتقبل القريب؟
تنظيم  اإع��داد وتخطيط.. حدثنا عن  ي�صبقه  اأن  بد  كل ناح ل 

الوقت يف حياتك.
املعلم اأخ واأب وقريب ي�صتحق الحرتام والتقدير.. كلمة توجهها 

اإىل معلميك الأفا�صل .. ماذا تود اأن تقول لهم؟
ثالث ن�صائح توجهها لزمالئك .. ما هي؟
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فار�س اليوم

الطالب  اأح��د  هو  اليوم  لهذا  املغوار  وفار�صنا  فار�س,  يوم  لكل 
اإىل  و�صلوا  حتى  طريقهم,  يف  وج��ّدوا  نبوغهم,  اأثبتوا  الذين  القالئل 

مكانٍة جعلتهم حمط الحرتام والتقدير من الطالب واملعلمني.
عّرف با�صمك:

اإىل اأية مرحلة درا�صية و�صلت؟
الهوايات التي متيل اإليها:

�صعوبات واجهتك يف م�صوارك الدرا�صي.. ما هي؟ وكيف تغلبت 
عليها؟

كيف ترد على من ي�صيء اإليك بل�صانه؟.
ال�صالة ثاين اأركان الإ�صالم.. مباذا تن�صح من يفرط اأو يتهاون 

فيها؟
ثالث وردات.. ملن تهديها؟

ثالث �صوكات مبن تغر�صها؟
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موا�شيع �شرعية

نحر�ض  اأن  علينا  التي  املهمة  الأم���ور  من  ال�شرعية  ب��الأم��ور  التفقه 
ال�شرعية  الأحكام  اأب�شط  اأن جنهل  املعقول  فلي�ض من  اأ�شد احلر�ض،  عليها 

ونحن قد اقربنا من مرحلة البلوغ اأو و�شلنا اإليها.
ال�شرعية  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  العديد  لعر�ض  الفقرة  ه��ذه  ك��ان��ت  ل���ذا.. 

املهمة، والتي ينبغي احلر�ض على تعلمها.
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م�س الذكر باليمني يف اأثناء البول اأو اال�شتنجاء

ل ينبغي لالإن�صان اأن مي�سَّ ذكره بيمينه يف اأثناء ق�صاء احلاجة؛ 
اأحدكم فال يتنف�س يف  »اإذا �صرب  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  اأن النبي  ملا رواه البخاري 
الإناء, واإذا اأتى اخلالء فال مي�س ذكره بيمينه, ول يتم�صح بيمينه« رواه 
البخاري, واختلف العلماء يف كراهة م�س الذكر باليمني, فقال بع�صهم: 
تخت�س الكراهة بحالة البول فقط, وقال اآخرون: بل كراهة م�ّس الذكر 

مطلقة يف حالة البول وغريها.
اأحدكم فال  بال  »اإذا  البخاري:  ويوؤيده  اأظهر,  الأول  القول  قلت: 

كره بيمينه«. ياأُخذنَّ َذََ
ورواية م�صلم اأ�صح: »ل مي�صكن اأحدكم ذكره بيمينه وهو يبول«؛ 
: )باب ل مي�صك ذكره   - يرحمه اهلل   - البخاري  عليه  ترجم  ولذلك 

بيمينه اإذا بال(.
قال احلافظ - يرحمه اهلل - : اأ�صار بهذه الرتجمة اإىل اأن النهي 
املطلق عن م�س الذكر باليمني حممول على املقيد بحالة البول فيكون ما 

عداه مباًحا. ا.ه�.

حلق اللحية تغيري خللق اهلل – �شبحانه -

قال تعاىل: زب ۅ ۅ ۉ  ۉې رب )الروم: 30( قيل يف تف�صريها: 
التي فطركم  والهيئة  تغريوا خلق اهلل,  ل  اأي  الطلب,  هي خرب مبعنى 

عليها, وهي معرفة اهلل وتوحيده, وتوابع ذلك من خ�صال الفطرة..
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ڭ  ڭ  زب  قوله:  اإبلي�س  عن  حاكًيا  تعاىل  وق��ال 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ رب )الن�صاء: 119(.

وهذا ن�س �صريح يف اأن تغيري خلق اهلل - عز وجل – من دون اإذن 
من ال�صرع اإطاعة لأمر ال�صيطان, وع�صيان للرحمن - جل جالله -.

 ,)3 )التغابن:  رب  ڃڃ  ڃ  ڃ   زب  تعاىل:  قوله  يف  ولعل 
اإ�صارة اإىل الأمر بتح�صني الهيئة والتنظيف, كاأنه قال: قد فطركم اهلل 
اأو:  وي�صوهها,  يقبحها  واأكمل هيئة, فال تغريوها مبا  اأح�صن �صورة  يف 
فحافظوا على ما ي�صتمر به ُح�صنها, ول تطيعوا ال�صيطان يف اأمره اإياكم 

بتغيري خلق اهلل.
والنام�صات,  وامل�صتو�صمات,  الوا�صمات,  اهلل  »لعن   : ملسو هيلع هللا ىلص  وقال 

واملتنم�صات, واملتفلجات للح�صن, املغرياِت خلق اهلل« رواه م�صلم.
فذكر علة اللعن امل�صتدل به على احلرمة يف قوله: »املغريات خلق 

اهلل«
فحالق حليته للح�صن مغري خلق اهلل - �صبحانه -, بل دخوله يف 
الوعيد من باب اأوىل؛ لأنه �صرع لها من التزين اأكرث مما �صرع للرجل, 
وحلق اللحية يف معنى النم�س الذي هو اإزالة  �صعر الوجه اأو احلاجبني, 

من املراأة للح�صن, وهو يف حق الرجل اأقبح.

تيه بني اإ�شرائيل

اإ�صرائيل  بني  من  معه  وم��ن   - ال�صالم  عليه   - مو�صى  خ��رج  ملا 
هاربني من بط�س فرعون.. خرج فرعون وراءهم بجي�صه ليق�صي عليهم 
... وو�صل مو�صى ومن معه اإىل �صاطئ البحر فنظر خلفه فاإذا بفرعون 
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وجنوده من ورائهم: زب ٻ ٻ پ پ پ رب)ال�صعراء: 61(, 
اأي اأن فرعون �صيدركنا. 

والثقة  اليقني  بل�صان  ي�صرخ   - ال�صالم  عليه   - مبو�صى  واإذا 
والتوكل ويقول:  زب ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ رب )ال�صعراء(. مل يكن 
مو�صى يدري كيف �صتكون النجاة, لكن قلبه كان ممتلًئا بربه, واليقني 
بعونه, والتاأكد من النجاة؛ فاهلل هو الذي يوجهه ويرعاه, ويف اللحظة 

ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  اهلل:  من  الوحي  يجيء  الأخ���رية, 
ٹٹ رب )ال�صعراء: 63( ف�صربه, فوقعت املعجزة زب ڤ ڤ ڤڤ 
النا�س,  امل�صتحيل يف منطق  )ال�صعراء: 63( وحتقق  ڦڦرب 

لكن اهلل - �صبحانه وتعاىل - اإن اأراد �صيًئا قال له: كن فيكون.
على جنبتي  كال�صورين  الأمواج  البحر,  و�صط  ياب�س  ظهر طريق 
داخل  املمهد  الطريق  هذا  يف  ي�صريون  وقومه  مو�صى  وه��رع  الطريق, 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  زب  امللك!!  �صبحان  حولهم,  من  والأم���واج  البحر 
ڃ چ رب )ال�صعراء(.

حلق اللحية ُمثلة

عن عبداهلل بن يزيد الأن�صاري - ر�صي اهلل عنه - قال: »نهى 
ر�صوله اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  عن النهبى واملثلة«, رواه البخاري, واملُْثَلة: الت�صويه. 

وعن �صمرة وعمران بن ح�صني - ر�صي اهلل عنهما - قال: "ما 
خطبنا ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطبة اإل اأمرنا بال�صدقة, ونهانا عن املُْثَلة".

اأنه   - يرحمه اهلل   - بن عبدالعزيز  ابن ع�صاكر عن عمر  وروى 
قال: اإن حلق اللحية ُمثلة, واإن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن املثلة.
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الإجماع":  "مراتب  - يف  اهلل  يرحمه   - ابن حزم  الإم��ام  وق��ال 
)واتفقوا اأن حلق جميع اللحية مثلة ل جتوز(.

وعد  ُمْثَلة,  اللحية  ق�س  يف  املبالغة  عد  العلماء  بع�س  كان  واإذا 
بع�صهم ا�صتئ�صال ال�صارب باحللق مثلة, فماذا يكون ا�صتئ�صال اللحية 

كلها؟ 
اإن الوجه ع�صو مكرم؛ لأنه جممع املحا�صن واحلوا�س, فمن حقه 
الكرامة وال�صيانة ل املثلة والإهانة, وهذا ما علمناه ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
قوله: »اإذا قاتل اأحدكم اأخاه فليتجنب الوجه«, ويف لفظ: »فال َيْلَِطمنَّ 
ن - ر�صي اهلل عنه - رجاًل  الوجه« رواه ال�صيخان, وراأى �صويد بن مقرِّ

لطم غالمه, فقال: »اأوما علمت اأن ال�صورة حمرتمة؟« رواه م�صلم.
فواعجًبا من اأهل زماننا, يهنئون من ي�صوه خلقته, ويحلق حليته 

بقولهم ))نعيًما((!

اأوقات مهدرة عند بع�س طلبة العلم

اأكرث ما يهدر اأوقات اأغلب طلبة العلم )الزيارات(:
بيننا  اإفراط وتفريط, فالزيارات والجتماعات  النا�س فيها بني 
ه  بربِّ اإمياًنا  العبد  وتزيد  والأخ��وة,  املحبة  اأوا�صر  وتقوي  رابطة طيبة, 

كلما اقرتب من اإخوانه.
ومن  العلمية  الفائدة  من  عارية  املجال�س  تلك  كانت  اإن  لكن 

التنا�صح, فاإنِّ تركها يف غالب الأحيان قد يكون هو الواجب علينا.
فالن  عند  اإل  وم�صاًء  �صباًحا  �صئت  اإَن  تراه  ل  َمن  النا�س  فمن 
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اأو  اثنني  اإلَّ وينتقل بني  ��ه ما مير عليه يوم  اأَنَّ ُحلِف  لو  وفالن, بل رمبا 
بع�صنا  اأَنَّ  واأح�صب  تلك,  ملا حنث احلالف يف ميينه  الإخ��وة  ثالثة من 
ي�صمع عن اأُنا�س يجتمعون يف كل يوم مرًة اأو مرتني, يتزاورون �صباًحا 

وم�صاًء, وهذه الزيارات جزء من حياتهم.
الزيارة رمبا  القليل وقلنا: هذه  باأقل  اأخذنا  اأننا  لو  ُيقال لهوؤلء: 
تكون مدتها �صاعة واحدة, فاإذا كنتم جتتمعون يف كلِّ يوم مرة اأو مرتني, 
ن�صفها  اأخذت  اأنكم  فلو  الأقل,  على  �صاعات  �صبع  اأ�صبوع  كل  فقل: يف 
لتم �صيًئا كثرًيا, ول�صكرت اهلل على ذلك كثرًيا. وجعلتموه يف قراءة حل�صَّ
كرثة  على  مدمًنا  فرتاه  بنف�صه,  نف�صه  يناق�س  ة  الأحَبّ بع�س  اإنَّ 
اخلروج من منزله فاإذا �صمعت اأ�صئلته, عجبت منه, فعنده من الكتب 
اأنه مل يقراأ تلك الكتب, بل  ال�صيء الكثري, فاإذا �صمعت �صوؤاله, علمت 
التي ذهبت  الزيارات  تلك  اأنَّ  موؤلفيها, ول �صك  اأ�صماء  يعرف  رمبا ل 

اأدراج الرياح هي �صبب مهم يف هذا اجلهل, اإل من رحم اهلل.

لن يفلح قوم وّلوا اأمرهم امراأة

روى البخاري عن اأبي بكرة - ر�صي اهلل عنه - اأنه ملا بلغ ر�صول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن اأهل فار�س قد ملكوا عليهم بنت ك�صرى قال: »لن يفلح قوم 

ولُّوا اأمرهم امراأة« رواه البخاري.
من الفوائد: 

- لي�س للمراأة اأن تتوىل الإمارة وما �صابهها؛ لأن يف ذلك م�صقة 
ودينها,  عقلها  ونق�س  ن�صيانها  وك��رثة  ل�صعفها  طاقتها  وف��وق  عليها 

وتقدميها العاطفة على العقل. 



فيافي الفقرات الثقافية1308

- قيام الرجال مبا ل ت�صتطيعه الن�صاء, كما اأن الن�صاء يقمن مبا 
ل ي�صتطيعه الرجال من تربية الأولد واحلمل والولدة والطبخ وتزيني 

البيت ونظافته وما �صابه ذلك. 
فا�صلة  كانت  ولو   - للمراأة  كله  البيت  اأم��ر  الرجل  ترك  عدم   -
اإدارة البيت والأولد ولو بالإ�صراف, فيقرها على  حكيمة -, بل يتوىل 
ال�صائب من اأعمالها, وير�صدها اإىل ما قد تخونها عاطفتها بالإقدام 

عليه.

ما يقوله زائر القبور

روي يف "�صحيح م�صلم": عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها -, قالت: 
كان ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كلما كان ليلتها من ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, يخرج من اآخر 
واأتاكم ما  اإىل البقيع, فيقول: »ال�صالم عليكم دار قوم موؤمنني,  الليل 
توعدون, غًدا موؤجلون, واإنا اإن �صاء اهلل بكم لحقون. اللهم اغفر لأهل 

بقيع الغرقد«. 

تعمد النظر اإىل املراأة االأجنبية

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  زب  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال 
ملسو هيلع هللا ىلص  وقال  )النور(,  رب  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ 
رواه  اهلل(  ح��رم  م��ا  اإىل  )اأي  النظر«  ال��ع��ني  »..ف�����زن��ا  احل��دي��ث:  يف 
اخلاطب  كنظر  �صرعية  حلاجة  كان  ما  ذلك  من  وي�صتثنى  البخاري. 
الأجنبي  الرجل  اإىل  تنظر  اأن  امل���راأة  على  كذلك  ويحرم  والطبيب. 
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گ  گ  گ  گ  ک   ک  زب  تعاىل:  ق��ال  فتنة   نظر 
ڳ رب )النور: 31(.

ب�صهوة, ويحرم نظر  الأمرد واحل�صن  اإىل  النظر   ويحّرم كذلك 
امل��راأة, وكل عورة ل يجوز  اإىل عورة  وامل��راأة  اإىل عورة الرجل,  الرجل 
ال�صيطان  ولو من وراء حائل. ومن تالعب  اإليها ل يجوز م�صها  النظر 
وم�صاهدة  املجالت  يف  ال�صور  اإىل  النظر  من  يفعلون  ما  ببع�صهم 
الأفالم بحجة اأنها لي�صت حقيقية, وجانب املف�صدة واإثارة ال�صهوات يف 

هذا وا�صح كل الو�صوح.

م�شافحة املراأة االأجنبية

وهذا مما طغت فيه بع�س الأعراف الجتماعية على �صريعة اهلل 
يف املجتمع, وعال فيه باطل عادات النا�س وتقاليدهم على حكم اهلل, 
الدليل,  وبينت  احلجة  واأقمت  ال�صرع  بحكم  اأحدهم  خاطبت  لو  حتى 
اتهمك بالرجعية والتعقيد وقطع الرحم والت�صكيك يف النوايا احل�صنة.. 
اإلخ, و�صارت م�صافحة بنت العم وبنت العمة وبنت اخلال وبنت اخلالة 
اأ�صهل يف جمتمعنا من �صرب  العم وزوج��ة اخلال  الأخ وزوج��ة  وزوج��ة 
املاء, ولو نظروا بعني الب�صرية يف خطورة الأمر �صرًعا ما فعلوا ذلك . 
قال امل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »لأن يطعن يف راأ�س اأحدكم مبخيط من حديد خري 
له من اأن مي�س امراأة ل حتل له« رواه الطرباين. ول �صك اأن هذا من 
زنا اليد كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: »العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجالن تزنيان 
والفرج يزين« رواه الإمام اأحمد. وهل هناك اأطهر قلًبا من حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
ا:  ومع ذلك قال: »اإين ل اأ�صافح الن�صاء« رواه الإمام اأحمد, وقال اأي�صً
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الطرباين. وعن عائ�صة - ر�صي اهلل  رواه  الن�صاء«  اأيدي  اأم�س  »اإين ل 
عنها - قالت: "ول واهلل ما م�صت يد ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يد امراأة قط غري 
اأنه يبايعهن بالكالم" رواه م�صلم. األ فليتق اهلل اأنا�س يهددون زوجاتهم 

ال�صاحلات بالطالق اإذا مل ي�صافحن اإخوانهم.
تغني  باأن و�صع حائل وامل�صافحة من وراء ثوب ل  العلم  وينبغي 

�صيًئا فهو حرام يف احلالني.

الدياثة
ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�صول اهلل  ق��ال  ق��ال:   - اب��ن عمر - ر�صي اهلل عنهما  عن 
»ثالثة قد حرم اهلل عليهم اجلنة: مدمن اخلمر والعاق والديوث الذي 

يقر يف اأهله اخلبث« رواه الإمام اأحمد.
يف  امل��راأة  اأو  البنت  عن  الإغ�صاء  ع�صرنا  يف  الدياثة  �صور  ومن 
ي�صمى  مب��ا  وحت��ادث��ه  يحادثها  الأجنبي  بالرجل  تت�صل  وه��ي  البيت 
اأجنبي, وكذا  اإحدى ن�صاء بيته مع رجل  باملغازلت, واأن ير�صى بخلوة 
ترك اإحدى الن�صاء من اأهل البيت تركب مبفردها مع اأجنبي كال�صائق 
ونحوه, واأن ير�صى بخروجهن دون حجاب �صرعي يتفرج عليهن الغادي 
واملجون  الف�صاد  تن�صر  التي  املجالت  اأو  الأف��الم  جلب  وكذا  والرائح, 

واإدخالها البيت.

حتلي الرجال بالذهب على اأية �شورة كانت

 عن اأبي مو�صى الأ�صعري - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
الإم��ام  رواه  ذكورها«  على  وح��رم  والذهب  احلرير  اأمتي  لإن��اث  »اأح��ل 

اأحمد.
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للرجال  امل�صممة  امل�صنوعات  م��ن  ع��دد  ال��ي��وم  الأ���ص��واق  ويف 
ي�صمونه  وما  وال�صال�صل,  والأق��الم  والأزرار  والنظارات  ال�صاعات  من 
بالذهب طالًء  اأو مما هو مطٍل  املختلفة,  الذهب  بعيارات  بامليداليات 
كاماًل, ومن املنكرات ما يعلن يف جوائز بع�س امل�صابقات: �صاعة ذهب 

رجايل!!
عن ابن عبا�س - ر�صي اهلل عنهما - اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص راأى خامًتا 
من ذهب يف يد رجل فنزعه, فطرحه, فقال: »يعمد اأحدكم اإىل جمرة 
من نار فيجعلها يف يده؟!« فقيل للرجل بعدما ذهب ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خذ 
خامتك انتفع به قال: ل واهلل ل اآخذه اأبًدا وقد طرحه ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

رواه م�صلم.

 اجللو�س على القرب والوطء عليه 
وق�شاء احلاجة يف املقابر

عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لأن 
يجل�س اأحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخل�س اإىل جلده خري له من اأن 
يجل�س على قرب« رواه م�صلم.. اأما الوطء على القبور فطائفة من النا�س 
بالوطء )وباأحذيتهم  يبالون  يدفنون ميتهم ل  يفعلونه فرتاهم عندما 
اأحياًنا( على القبور املجاورة دون احرتام لبقية املوتى, ويف عظم هذا 
يقول ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لأن اأم�صي على جمرة اأو �صيف اأو اأخ�صف نعلي 
برجلي اأحب اإيل من اأن اأم�صي على قرب م�صلم..« رواه ابن ماجه. فكيف 
مبن ي�صتويل على اأر�س مقربة ويقيم عليها م�صروًعا جتارًيا اأو �صكنًيا. 
اأما التغوط يف املقابر وق�صاء احلاجة فيها فيفعله بع�س من ل خالق له 
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اإذا ح�صره ق�صاء احلاجة ت�صور مقربة اأو دخل فيها فاآذى املوتى بنتنه 
ونا�صته, بل اإن من الآداب املطلوبة عند زيارة املقابر خلع النعال عند 

اإرادة امل�صي بني القبور.

اإعفاء اللحية رجولة وفحولة

ال�صعر �صمة  الذكر والأنثى, وجعل وجود  خلق اهلل - عز وجل - 
م�صرتكة بينهما يف موا�صع لي�س منها: اللحية وال�صارب, فاإنه ميز بها 
الرجل عن املراأة؛ ولأن يلب�س  الرجل مالب�س املراأة اأخف من اأن يحلق 
ا بها؛ لأن حلية الرجل هي الفارق الظاهر, واملميز الوا�صح  حليته ت�صبهَّ

بني الرجل واملراأة, وقد  �صرع اهلل لكلٍّ الزينة ما ينا�صب فطرته.
على  وحرمهما  واحلرير,  بالذهب  التزين  للن�صاء  ال�صرع  واأب��اح 

الرجال. 
اآث��ار  من  اأث��ر  الرجل  وج��ه  يف  اللحية  منو  اأن  ا  طبيَّ املعلوم  وم��ن 
هرمون الذكورة, واأن الأمرا�س التي تطراأ على بع�س املر�صى, وين�صاأ 
عنها نق�س يف الرجولة تكون م�صحوبة ب�صقوط �صعر اللحية من الوجه, 

واأن هذا الهرمون لو حقن يف اأنثى فاإنه يوؤدى اإىل ا�صمحالل الأنوثة.
وظ��ه��ور اأع��را���س ال���ص��رتج��ال اأو ال��ت��ذك��ري, وم��ن اأو���ص��ح هذه 
م�صعرة  تكن  مل  مناطق  يف  ال�صعر  منو  كرثة  اأي  ال�صعرانية  الأعرا�س: 
كاللحية وال�صارب, الرجال لأنهما ل ينا�صبان كمال الرجولة, وكما اأن 
من جمال املراأة اأن تعدم اللحية وال�صارب يف وجهها, فاإن جمال الرجل 

وهيبته ووقاره يف حليته و�صاربه. 
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حلق اللحية ت�شبُّه بالن�شاء

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  »لعن   :  - عنهما  اهلل  ر�صي   - عبا�س  اب��ن  ق��ال 
املت�صبهني من الرجال بالن�صاء, واملت�صبهات من الن�صاء بالرجال« رواه 

البخاري.
ام��راأة  راأى  اأن��ه   - عنهما  اهلل  ر�صي   - عمرو  بن  عبداهلل  وع��ن 
متقلدة قو�ًصا, وهي مت�صى م�صية الرجل, فقال: �صمعت ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: »لي�س منا من ت�صبه بالرجال من الن�صاء, ول من ت�صبه بالن�صاء 

من الرجال« رواه الإمام اأحمد.
ول �صك اأن م�صابهة حالق اللحية للمراأة اأو�صح من م�صابهة من 

تقلدت القو�س بالرجال. 
وكما اأن املراأة اإن اتخذت حلية م�صنوعة يف وجهها تكون مت�صبهة 
بالرجل, فكذلك الرجل الذي يطيح بلحيته التي زينه اهلل بها قد ت�صبه 

بالن�صاء.

حلق اللحية مهانة

اأئمة الإ�صالم مل يوجد من بينهم من حلق حليته يف حياته مرة 
واحدة, بل اإن بع�س الأمراء الذين مل يكونوا متفقهني يف الدين كانوا 
اإذا اأرادوا اأن يوؤدبوا فرًدا من اأفراد الرعية خلطاأٍ ارتكبه يحلقون حليته, 
ويركبونه دابة, ويجولونه بني النا�س تعبرًيا له, ولهذا ن�س بع�س الفقهاء 
على اأنه )يجوز التعزير بحلق الراأ�س ل اللحية(, اأي لأن حلقها حرام, 

األ تلمح اأنه �ُصنَّ حلُق الراأ�س يف التحلل من الإحرام, دون اللحية؟ 
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ا من تعظيم ال�صلف لأنها اأن رتبوا حلقها عقوبة اجتماعية  وبلغ اأي�صً
قا�صية األ وهي رد ال�صهادة, جاء يف "املي�صر على خليل" اأن "من تعمد 

حلقها يوؤدب, وترد �صهادته".
وقال العالمة الد�صوقي: "يحرم على الرجل حلق حليته اأو �صاربه, 

ويوؤدب فاعل: ذلك".

تناق�شات:

الفتوى لها اأهلها

لعب  اأو  فنان  مع  ح���واًرا  املجالت  اأو  ال�صحف  اإح��دى  يف  ت��رى 
فتطرح عليه اأ�صئلة �صرعية ليبدي راأيه فيها: ما راأيك يف الزواج املبكر؟ 
اأن  يجوز  ل  التي  الأ�صئلة  تلك  اأمثال  اإىل  الزوجات؟  تعدد  راأيك يف  ما 

يتكلم فيها, اإلَّ من هو اأهل لذلك من اأهل العلم واملعرفة.
ولو اأن اأحًدا ا�صتفتى عاملًا يف اأمر ريا�صي اأو فني لنتقده اجلميع. 
ويف غريها  للجميع,  م�صاًعا  الفتوى  الكالم يف  اأيكون  اهلل  �صبحان  فيا 

مق�صوًرا على اأهله.. اإن هذا لهو التناق�س الذي ما بعده تناق�س!

تناق�شات:

مواعيد االآخرين .. ومواعيد ال�شالة

مع  م��واع��ي��ده��م  �صبط  على  ال��ن��ا���س  م��ن  كثري  ح��ر���س  ن��الح��ظ 
الآخرين, فاإذا كان بني رجلني موعد يف �صاعة حمددة, فاإن كل منهما 
يحر�س على عدم الإخالل باملوعد, ورمبا تقدم قبل املوعد بوقت كاٍف, 
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وبخا�صة اإذا كان موعده مع �صخ�س ذي مكانة اأو له منزلة و�صرف بني 
النا�س.

على  العيب  كل  العيب  بل  فاعله,  على  لوم  ول  عيب  ل  كله  وهذا 
حال  اإىل  باملقابل  نظرنا  لو  لكن  عنها..  يتاأخر  اأو  املواعيد  يخلف  من 
لها  وا�صتعدادهم  اإقامتها  والتزامهم مبواعيد  اأمر �صالتهم  النا�س يف 
وتبكريهم اإليها. اإن الناظر يف ذلك يرى اأن كثرًيا من امل�صلني يتثاقلون 
ويتكا�صلون يف القيام اإىل ال�صالة فرمبا فاتتهم تكبرية الإحرام ب�صبب 

تكا�صلهم وتثاقلهم.
فنقول لهوؤلء: هل مواعيدكم والتزامكم مع النا�س اأعز عليكم من 

اللتزام مبواعيد ال�صالة؟!

هوان الع�شاة على اهلل وهالكهم

راأى �صرخ  امل�صلمون جزيرة قرب�س,  فتح  ملا  ال��درداء  اأبو  ها هو 
الدرداء:  اأبا  يا  له:  اإىل بع�س, فبكى كثرًيا, قيل  اأهلها, وبكاء بع�صهم 
ما يبكيك يف يوم اأعز اهلل فيه الإ�صالم واأهله؟ قال: ويحكم, ما اأهون 
اخللق على اهلل اإذا هم تركوا اأمره, بينما هم اأمة ظاهرة طاهرة تركوا 
اأمر اهلل, ف�صاروا على ما ترون. ول نذهب بعيًدا, بل نقلب للنظر اإىل 
و�صكت  اأمراوؤهم,  فطغى  و�صعادة,  هناء  العي�س, يف  رغد  كانوا يف  من 
منكر,  عن  ُنهي  وما  مبعروف,  تكلم  فما  دعاتهم,  واأبل�س  علماوؤهم, 
اأخذ عزيز مقتدر  اأخذهم   ومل يوؤخذ على يد ظامل, فاأمهلهم اهلل, ثم 
رب  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گگ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ   زب 
)هود(.. اإليكم خياران ل ثالث لهما: اإما اأمر مبعروف, ونهي عن منكر 
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بقوة, واأخذ على يد الظامل, واإما �صرب للقلوب, ثم لعنة توجب طرًدا 
اإع��ذاًرا بني يدي اهلل,  اأقول هذا  واإبعاًدا من رحمة اهلل - عز وجل - 
واإقامة للحجة عليكم, وحتذيًرا من اأن يقع بنا باأ�س اهلل, فاإن باأ�س اهلل 
ل يرد عن القوم املجرمني, بينما الأمم هانئة وادعة, ترتك اأمر اهلل, 
وترتكب نهيه, ول اآمر, ول ناٍه, اإذ باجلو يدلهم, والدماء جتري, واخلوف 

والقلق يعم, هذه �صنة اهلل, ميهل الظامل حتى اإذا اأخذه مل يفلته.

جماهدة النف�س

املوبقات..  على  والإقبال  املعا�صي  فعل  على  نف�صي  تغلبني  �س: 
فماذا اأ�صنع؟

الطاعات  على  الإقبال  على  تعينك  كثرية  اأم��ور  هناك  اجل��واب: 
وترك املوبقات, منها:

1- �صحبة الأخيار.
2- البيئة ال�صاحلة.

3- الزوجة ال�صاحلة.
4- التفكر يف خملوقات اهلل.
5- مطالعة �صري ال�صاحلني.

6- قراءة ق�ص�س الأنبياء.

7- �صغل الوقت بالطاعات.
8- الرتبية على يد �صيخ مرب عامل.

9- زيارة املقابر.
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10- زيارة املر�صى.
11- ا�صتماع ال�صرائط ال�صوتية التي تتحدث عن القرب والآخرة, 

وكذا قراءة بع�س الكتب يف ذلك.
12- حما�صبة النف�س.

13- اللجوء اإىل اهلل بالدعاء وال�صتغاثة والبعد عن املعا�صي.
14- واأخرًيا معاقبة النف�س عند التق�صري اإن مل تتداَو مبا �صبق, 
اآخر الدواء كي, ومن هذا الدواء قلة الطعام, وهجر طعام معني  فاإن 
حتبه نف�صك, والنوم على فرا�س يقظ, والت�صدق مببلغ كبري عند الوقوع 

يف املع�صية املتكررة.
واإليك هذه املواقف التي تبني لك كيفية املجاهدة.

اأ�شباب كراهية املوت

املوت �صنة م�صاهدة تتكرر كل يوم, بل كل حلظة, ومع ذلك يكرهه 
كثري من النا�س ويخافونه, ويرهبون لقاءه, ومنهم من ل ي�صمع اإىل ذكر 
املوت, بل اإذا ذكر املوت على م�صامعه مل يتاأثر باأهواله وكاأنه خملد يف 
هذه الدنيا ولن ياأتيه املوت, فالأ�صقياء والغافلون عن املوت يكرهونه مع 
اأن الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأكرثوا من ذكر هادم اللذات«, والنا�س يكرهون 

املوت لأ�صباب عدة, منها:
تذكر  وعدم  الرجاء  وف�صحة  الأمل  وطول  الدنيا,  احلياة  • حب 

املوت يف كل وقت ويف كل حني.
من  الإن�صان  اقرتفه  ما  على  تعاىل  اهلل  عقاب  خمافة  • عدم 
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املاآثم والذنوب يجعله يتجاهل ما هو فيه ول يتذكر املوت.
• عدم ال�صتعداد للموت وما بعده, وغرور الإن�صان بدنياه وبعده 

عن منهج خالقه, وعدم اإدراك الإن�صان مل�صريه املحتوم.
ومال  وعقارات  ن�صاء  من  وامللذات,  ال�صهوات  يف  النخراط   •
عما  غفلة  يف  الإن�صان  يجعل  مما  ذل��ك,  اإىل  وم��ا  الظاملني,  وخدمة 

ي�صري اإليه.
ف�صاًدا. الأر�س  يف  وال�صعي  والظلم  والتكرب  القلب  • ق�صوة 

للتوبة  التاأهب  وع��دم  تعاىل  اهلل  حق  يف  والتق�صري  الغفلة   •
اأهل  و�صحبة  الأم��ل,  وط��ول  والت�صويف  الذنوب  من  ال�صتغفار  وع��دم 

الأهواء واأهل املعا�صي.

قوادح االإميان

مما يقدح يف الإميان ال�صتهزاء بالدين.. فهو ردة عن الإ�صالم.. 
گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 

گ گ گڳ ڳڳ رب )التوبة: 65 - 66(.

ل  قدمي  دين  الإ�صالم  اإن  املتفيقهني:  بع�س  يقوله  ما  هذا  ومثل 
ي�صلح لع�صرنا, اأو اإنه تاأخر ورجعية, اأو يقولون: اإن القوانني الو�صعية 

اأح�صن من الإ�صالم, وهذا كله ردة عن الإ�صالم.
اأن��زل اهلل, فمن  ما  بغري  الإمي��ان احلكم  القوادح يف  اأك��رب  ومن 
مقت�صى الإميان باهلل احلكم ب�صرعه يف الأقوال والأفعال واخل�صومات 

والأموال, ويف �صائر احلقوق. قال تعاىل: زب ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
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ھ ھ ھ رب )املائدة: 44(.
ال�صراء,  البيع  يف  �صيء  كل  يف  اهلل  اأن��زل  مبا  احلكم  من  فالبد 
وال�صرقة والزنا, ويف غريها, ولي�س يف اأحكام الطالق والزواج والأحوال 

ال�صخ�صية فقط.
بل من �صرع قوانني للنا�س وزعم اأن هذه القوانني اأن�صب واأف�صل 

من حكم اهلل فهو كافر.
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  زب  تعاىل:  اهلل  قال 

ۇ ۇ ۆۆ رب )ال�صورى: 21(.
ويف ال�صحيح اأنه ملا اأنزل اهلل: زب ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب )التوبة: 31(. قال عدي بن حات - ر�صي اهلل 
عنه - ملا قراأها قال: يا ر�صول اهلل.. ل�صنا نعبدهم.. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »األي�س 
يحلون لكم ما حرم اهلل فتحلونه.. ويحرمون ما اأحل اهلل فتحرمونه؟«.. 

قال: بلى.. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »فتلك عبادتهم«.
ول  املوؤمنني,  معاداة  اأو  الكفار,  موالة  الإميان  يف  القوادح  ومن 
قال  كما  الكافرين,  م��وادة  يحذروا  اأن  امل�صلمني  على  يجب  اأن��ه  �صك 

تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ 
ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ رب )املمتحنة: 1(.. بل الآيات كلها تدل على 

كفرهم باهلل, وعلى كيدهم لالإ�صالم واأهله.
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ر�شائل اإىل حمروم

يف  معهم  وجلو�صك  لل�صاحلني  حبك  يف  اإن��ك  امل��ح��روم:  اأيها 
وكذلك  اأح��ب,  من  مع  القيامة  ي��وم  يح�صر  وامل��رء  كثري,  خري  ذل��ك 
املتوقع من  ومن  يخالل".  اأحدكم من  فلينظر  خليله  دين  على  "املرء 
خمالطتك لل�صاحلني اأن تتاأثر بهم وتتغري يف كل يوم!! وكما هو مقرر 
ول  تخالطهم  اأراك  اأن  حقيقة  يوؤ�صفني  ولكن  �صاحب,  ال�صاحب  اأن 
تق�صر  حينما  عليك  لين�صب  اللوم  واإن  دينهم,  ول  باأخالقهم  تتاأثر 
ال�صاحلني,  تخالط  لأنك  مل��اذا؟  اجلماعة,  مع  الفجر  ب�صالة  مثاًل 
هذا  فاإن  اجلماعة,  �صالة  على  املحافظة  �صعارهم  من  وال�صاحلون 
اأن  اإىل  يدعوك  التاأثر  وع��دم  اجلمود  واإن  بالقدوة.  التناق�س  من 

ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  زب  نف�صك  مع  ح�صاباتك  ت�صفي 
ہ ہ ہ ھ رب )العنكبوت(.

لأن  منهم؛  تتخل�س  اأن  يجب  املا�صي  اأ�صدقاء  اإن  املحروم:  اأيها 
تاريخك  يعرفون  فهم حقيقة  اهلل,  ما حرم  على  كان  معهم  ارتباطك 
اإىل  حتن  قد  راأيتهم  ف��اإذا  عنك,  ال�صعف  ونقاط  حياتك  وتفا�صيل 
اإميانك,  وي�صعفون  عليك  ي�صغطون  اأو  املع�صية,  اإىل  وت�صتاق  املا�صي 
كما هو الواقع اليوم, فال تقل: اأخاف اأن يك�صفوا اأ�صراري اأيام الغفلة, 
فهذا لي�س عذًرا لال�صتمرار معهم. فاإذا كنت قد بداأت �صفحة جديدة 
اأن ت�صغل تفكريك معهم؛ فاهلل -  ومّن اهلل عليك بالهداية, فال داعي 
�صبحانه وتعاىل - والنا�س كذلك لن يحا�صبوك على ما�صيك الأول ما 
دمت بداأت حياة جديدة, وهب اأنهم ك�صفوا اأ�صرارك, فك�صف الأ�صرار 
 يف هذه الدنيا اأخف من ك�صف الأ�صرار اأمام اهلل واخلالئق يوم القيامة 
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زب ک گ گ گ گڳ ڳ رب )احلاقة(, واأظنك ت�صتطيع اأن 
تفرق بني املوقفني, ففكر وتاأمل.

اأ�صابتنا التخمة من �صماعنا للكم الهائل من  اأيها املحروم: لقد 
املعلومات واملواعظ الإميانية, ومع ذلك كله فاإن ميزان الإميان عندنا 
زب گ گ ڳ ڳ ڳ رب  �صعيف, وال�صبب هو ترك العمل: 
)الربوج: 11(, فحديثنا مثاًل عن ق�صايا الأمة الإ�صالمية اأ�صبح ديدننا 
يف املجال�س, ول �صك اأن هذا طيب وجميل, لكن امل�صيبة اأن حديثنا عن 
به  نتكلم  عادة  جعلنا  بل  ال�صرعي,  التوظيف  نوظفه  مل  الق�صايا  هذه 
باأل�صنتنا, لكن قلوبنا ل حترتق من الداخل مل�صاب الأمة. ولكي نربهن 
على ذلك اأننا مل نبحث عن حل لهذه الق�صايا منذ زمن طويل, واحلل 

هو:
وتربية,  دع��وة  اأنف�صنا  من  فنبداأ  الداخل,  من  ناهد  اأن  اأوًل: 

ولغرينا دعوة وتوجيًها؛ حتى ت�صبح الدعوة هاج�ًصا وهًما يف قلوبنا.
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  زب  اهلل:  اإىل  وتوبتنا  رجوعنا  ثانًيا: 

ۈ رب )حممد: 7(.
عمل.  اإىل  النبوية  والتوجيهات  القراآنية  املواعظ  ترجمة  ثالًثا: 
وهذا هو بيت الق�صيد وبداية النطالق لتحرير قلوبنا من رق ال�صهوات 
وال�صبهات لكي يزداد الإميان عندنا, فالإميان هو احلل جلميع م�صاكلنا 
وق�صايانا املعا�صرة.. فما الذي جعل ال�صحابة ينت�صرون على اأعدائهم 
ويوا�صلون بني املعارك وجوارحهم مكلومة بالدماء مع قلة عددهم وكرثة 

عدد عدوهم؟ اإنه الإميان ول منازع.
امل��ح��روم: ك��م م��رة دع��وت��ك للح�صور وامل�����ص��ارك��ة يف هذه  اأي��ه��ا 
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اأن هناك برناجًما علمًيا وقلت  اأخربتك  املحا�صن الرتبوية, وكم مرة 
لك: ل جتعل الفر�صة تفوتك, ومع ذلك كله تقابلني بالرف�س والعتذار 
بكرثة امل�صاغل اخلا�صة اأو العامة. فاإىل متى يا اأخي الغفلة؟ واإىل متى 
وكيف  اجلماعات.  ومفرق  اللذات  ه��ادم  يهاجمك  اأن  اإىل  العتذار؟ 
احلياء  فاأين  اليدين؟  �صفر  تقابله  اأن  اأتريد  القيامة؟  يوم  اهلل  تقابل 
من اهلل؟ وكيف جتيب وهو ي�صاألك عن �صبابك فيم اأبليته؟ وعن عمرك 
فيما اأفنيته؟ فماذا �صتقول له؟ اإنك تقابل ملك امللوك لي�س بينك وبينه 
ترجمان.. ما اأ�صعب املواقف! وما اأ�صد مرارته!! حينما ت�صكب العربات, 

زب حبخب مب  الندم هناك  ينفع  ل  لكن هيهات  الإن�صان,  يندم  حينها 
مئ  حئ  جئ  یی  ی   ی  ىئ  زب  )ال�صافات(,  رب  يب  ىب 

ىئ يئ جب حبخب مب ىب رب )الزمر: 56(.

ل  ولعلي  الرحيل,  اآن  وقد  كثرًيا  عليك  اأطلت  لقد  املحروم:  اأيها 
اأن  دعوانا  واآخ��ر  فا�صهد,  اللهم  بلغت  هل  األ  ه��ذا,  يومي  بعد  األقاك 

احلمد هلل رب العاملني.

الدين واحد والِفرق كثرية

كان النا�س اأمة واحة, اأي على دين واحد, اأو راأي واحد, اجتمعوا 
عليه واأخذوا به: اأنه ل اإله اإل اهلل, يقول تعاىل: زب ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ رب )الأنبياء(. فاختلفوا وتفرقوا, 

ملا تباين فهمهم, وعندما ت�صعبت مفاهيمهم, فقال تعاىل:  زب ٹ 
تفرقوا,  يعني  )الأنبياء(,  رب  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ 
"تقطعوا"  وقوله  الباطل.  على  وغريه  على احلق  اأنه  منهم  كل  واّدعى 
بعد  بقطعة  واحد  كل  وقنع  �صغرية,  قطًعا  واح��ًدا  كان  ما  جعلوا  يعني 
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اأن كان معه الكل, فاملوحد هو من معه الكل, واليهودي والن�صراين, اأو 
اأن معه  اإلخ, كل منهم قد اجرتاأ جزًءا واعتقد  اأو ال�صابئ,  املجو�صي, 
منهم  ف�صار  بينهم  فيما  اختلفوا  مثاًل  الن�صارى  اإن  بل  ال�صواب,  كل 
البع�س  بع�صهم  وكّفر  اإلخ,  والربوت�صتانتي  والكاثوليكي,  الأرثوذك�صي, 
وكل هوؤلء ما لهم يف النهاية اإىل اهلل فيق�صى بينهم فيما فيه يختلفون. 
والآية عامة, واحلق لي�س يف الدين وحده, لكنه يف كل �صيء, والتباين 
فيه قد يكون ظاهرة �صحية, وقد يجلبه, غري اأن هناك اختالًفا ولي�س 

تبايًنا, وفيه يكون ال�صراع واحلرب واملكيدة.

اإذا اقرتبت ال�شاعة تنزع الربكة من كل �شيء

يف حديثه ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�صاعة حتى يتقرب الزمان, فتكون ال�صنة 
كال�صاعة,  اليوم  ويكون  كاليوم,  واجلمعة  كاجلمعة,  وال�صهر  كال�صهر, 
وتكون ال�صاعة كاحرتاق ال�صعفة«, اأي كاأنها ملحة, واملراد نزع الربكة من 
كل �صيء حتى الزمان, فتق�صر الأيام, ومت�صي ال�صهور, وال�صنون �صراًعا, 
وهذا الق�صر معنوي, وقال: »فاإنه ل ياأتي عليكم زمان اإل والذي بعده 
اأ�صر منه«, وقال: »�صتكون فنت, القاعد فيها خري من القائم, والقائم 
لها  �صرف  من  ال�صاعي.  من  خري  فيها  واملا�صي  املا�صي  من  خري  فيها 
ت�صت�صرفه, فمن وجد منها ملجاأ اأو معاًذا فليعذ به«, ومعنى ت�صت�صرفه 
تهلكه باأن ي�صرف منها على الهالك, وهذه الأحاديث ينبغي اأن نقابلها 
املنكر  واإنكار  البتالء,  اأ�صلها  الفتنة  يقال: عن  اأن  وال�صواب  بال�صك, 
اأع��ان  اأ���ص��اب, وم��ن  اأع��ان املحق  ق��در عليه, فمن  واج��ب على كل من 

املخطئ اأخطاأ.
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الدعوة اإىل اهلل

زب ڱ ڱڱ ں ں رب )القلم(,  قال اهلل - جل وعال -: 
قالت عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - : "كان خلقه القراآن".

واأن يعنى  الكرمي,  بالقراآن  اأن يهتم  له  اإىل اهلل ينبغي  فالداعية 
حتى  اإليه؛  لهم  وتوجيًها  النا�س  على  وق��راءة  وتعقاًل  وتدبًرا  تالوة  به 
يدر�صوه ويتعلموه ويعملوا به, وهكذا ال�صنة يعلمهم اإياها وين�صرها بينهم 
ويحثهم عليها, ويو�صح �صرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�صرية اأ�صحابه؛ حتى ي�صريوا 
على طريقهم ال�صالح وعلى نهجهم الطيب. وهذا هو الطريق وال�صبيل 
والبدع,  واخلرافات  ال�صرك  من  النا�س  وتخلي�س  الإ�صالم  ن�صر  اإىل 
وهو دعوتهم اإىل اهلل واإر�صادهم اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�صنة, 
واجلدال بالتي هي اأح�صن على �صوء الآيات القراآنية والأحاديث النبوية 
والطريقة ال�صلفية التي �صار عليها ر�صول اهلل - عليه ال�صالة وال�صالم 

-, و�صار عليها اأ�صحابه الكرام واأتباعهم باإح�صان. 

عوائق يف طريق التوبة

- اأخي الكرمي ما الذي يعوقك عن ال�صالة مع اجلماعة؟ 
)1( لذة النوم؟

ل خري يف لذة تعقبها ح�صرة وندامة: 
عن اأن�س بن مالك - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»يوؤتى باأنعم اأهل الدنيا من اأهل النار يوم القيامة في�صبغ )اأي يغم�س( 
يف النار �صبغة, ثم يقال: يا بن اآدم, هل راأيت خرًيا قط؟ هل مر بك من 

www.alukah.net



1325 فيافي الفقرات الثقافية

نعيم قط؟ فيقول: ل واهلل يا رب ...« اأخرجه م�صلم.
اأخي الكرمي هذا اأنعم اأهل الدنيا فكيف مبن دونه؟!!

اأخي احلبيب هل تف�صل لذة �صاعة على لذة اأبدية يف مقعد �صدق 
عند مليٍك مقتدر.

)2( امل�صقة؟
اأخي احلبيب قد يكون يف اخلروج اإىل اجلماعة �صيء يف امل�صقة 
و�صموم  ال�صيف,  قارنت بني حر  لكن هل  نحوهما,  اأو  برد  اأو  من حر 

جهنم؟ اأم هل قارنت بن برد ال�صتاء, وزمهرير جهنم؟ زب چ چ چ 
ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌڎ ڎ ڈ ڈ رب )التوبة: 81(.

)3( ال�صيطان وتثبيطه؟ 
اأخي احلبيب هل ت�صلم نف�صك لعدوك ليلقي بها يف جهنم زب ڃ 

ڃ ڃ ڃ  چ چ چ  رب )فاطر: 6(. 
اأخي احلبيب اإن من تخلف عن �صالة اجلماعة قد ا�صتحوذ عليه 
ال�صيطان فاأن�صاه ذكر اهلل, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من ثالثٍة يف قرية ول بدون ل 
تقام فيهم ال�صالة اإل قد ا�صتحوذ عليهم ال�صيطان, فعليك باجلماعة 

فاإمنا ياأكل الذئب القا�صية« اأخرجه اأبو داود.

م�شائل يف التوبة

وترك  املحرمات,  فعل  من  تكون  التي  هي  الواجبة  التوبة   -1
الواجبات. 

وترك  املكروهات,  فعل  من  تكون  التي  هي  امل�صتحبة  التوبة   -2
امل�صتحبات. 
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3- التوبة الن�صوح هي اخلال�صة, ال�صادقة, النا�صحة, اخلالية 
من ال�صوائب والعلل, وهي التي تكون من جميع الذنوب, وتقع؛ ملح�س 

خوف اهلل, وخ�صيته, والرغبة فيما لديه. 
بع�س  من  يتوب  اأن  وهي  الذنوب,  بع�س  من  اخلا�صة  التوبة   -4
اإ�صراره على  الربا مع  يتوب من  كاأن  اإ�صراره على بع�صها  الذنوب مع 

�صرب اخلمر. 
وحكم هذه التوبة اأنها ت�صح فيما تاب منه, �صريطة اأن يكون باقًيا 

على اأ�صل الإميان. 
5- التخل�س من احلقوق, والتحلل من املظامل. 

اهلل,  اإىل  تاب  اإذا  تقبل  اأنها  ال�صحيح  املتعمد,  القائل  توبة   -6
و�صلم نف�صه لورثة القاتل, لياأخذوا حقهم اإما بالق�صا�س, اأو الدية, اأو 

العفو. 
بينه  حيل  اإذا  العا�صي  اأن  وهي  املع�صية,  عن  العاجز  توبة   -7
حكم  كمن  اأو  بالق�صا�س,  عليه  حكم  كمن  يعملها  كان  مع�صية  وبني 
عليه بال�صجن املوؤبد؛ فهل له توبة؟ ال�صحيح اأن له توبة, وتكون بالندم, 

وترك التمني والوداد للمع�صية. 
8- نق�س التوبة: وهي اأن يتوب العبد, ثم يرجع اإىل الذنب, فيكون 
اإثم  عليه  يرجع  والذي  التوبة,  يجدد  اأن  ويلزمه  للتوبة,  ا  ناق�صً حينئذ 
الذنب اجلديد ل املا�صي؛ لأن املا�صي قد ارتفع بالتوبة, و�صار مبنزلة 

ما مل يعمله. 
للعبد  ك��ان  ف��اإذا  التوبة,  بعد  التائب  اإىل  احل�صنات  رج��وع   -9
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ح�صنات, ثم عمل بعدها �صيئات ا�صتغرقت ح�صناته القدمية, واأبطلتها, 
لأن  القدمية؛  ح�صناته  اإليه  – عادت  ن�صوًحا  توبة  ذلك  بعد  تاب  ثم 
مل  كاأنها  و�صارت  بالتوبة,  ارتفعت  قد  الطاعتني  بني  املتخللة  الإ�صاءة 

تكن, فتالقت الطاعتان, واجتمعتا. 
10- فعل مع�صية من املعا�صي ل ي�صوغ فعل غريها. 

11- فعل املحرمات ل ي�صوغ ترك الطاعات. 
12- فعل املعا�صي ل ي�صوغ املجاهرة بها, اأو الدعوة اإليها. 

13- فعل املعا�صي ل ي�صوغ لالإن�صان بغ�س الطاعة واأهلها, وحب 
املع�صية واأهلها. 

واإ�صاءة  النا�س ل ت�صوغ لالإن�صان الإ�صاءة,  اإ�صاءة فالن من   -14
الأم�س ل ت�صوغ اإ�صاءة اليوم. 

15- فعل املعا�صي ل ي�صوغ ال�صتهانة بها. 
16- فعل املعا�صي ل ي�صوغ ال�صتهانة بالطاعات الي�صرية. 

عن  والنهي  باملعروف  الأمر  ترك  ي�صوغ  ل  الذنوب  ارتكاب   -17
املنكر, والدعوة اإىل اهلل. 

من اأ�شرار املعا�شي

1- حرمان العلم والرزق. 
2- الوح�صة التي يجدها العا�صي يف قلبه, وبينه وبني ربه, وبينه 

وبني النا�س. 
3- تع�صري الأمور.
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4- �صواد الوجه. 
5- وهن البدن. 

6- حرمان الطاعة. 
7- تق�صري العمر وحمق بركته. 

8- ظلمة القلب, و�صيقه, واأمله, وحزنه, وانح�صاره, و�صدة قلقه 
وا�صطرابه, ومتزق �صمله, و�صعفه عن مقاومة عدوه, وتعريه عن زينته. 

9- املعا�صي تزرع اأمثالها. 
10- تقوي اإرادة املع�صية يف القلب. 

11- ت�صعف اإرادة التوبة �صيئا ف�صيًئا اإىل اأن تن�صلخ اإرادة التوبة 
من القلب بالكلية, في�صتمرئ �صاحبها املع�صية, وين�صلخ من ا�صتقباحها. 

12- املع�صية �صبب لهوان العبد على ربه. 
13- �صوؤمها ل يقت�صر على العا�صي, بل يعود على غريه من النا�س 

والدواب. 
14- املع�صية تورث الذل. 

15- تف�صد العقل. 
16- تدخل العبد حتت اللعنة. 

17- حت��رم��ه م��ن دع���وة ال��ر���ص��ول ملسو هيلع هللا ىلص ودع���وة امل��الئ��ك��ة, ودع��وة 
املوؤمنني. 

18- تطفئ نار الغرية من القلب. 
19- تذهب احلياء. 
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20- ت�صعف يف القلب تعظيم الرب. 
نف�صه  وب��ني  بينه  وتخليته  لعبده,  اهلل  ن�صيان  ت�صتدعي   -21

و�صيطانه. 
22- تنزل الرعب يف قلب العا�صي. 

23- تزيل اأمنه, وتبدله به خمافة؛ فاأخوف النا�س اأ�صدهم اإ�صاءة. 
24- تخرج العبد من دائرة الإح�صان, ومتنعه ثواب املح�صنني. 

25- ت�صعف �صري  القلب اإىل اهلل والدار الآخرة. 
26- ت�صغر نف�س العا�صي. 

27- تعمي قلبه. 
28- ت�صقط منزلته. 

29- ت�صلبه اأ�صماء املدح وال�صرف. 
30- تك�صوه اأ�صماء الذل وال�صغار. 

31- جتعله من ال�صفلة بعد اأن كان مهياأ لأن يكون من العلية. 
32- جترئ عليه �صياطني اجلن والإن�س, في�صري يف اأ�صرهم بعد 

اأن كانوا يرهبونه, ويخافونه. 
33- توقع العا�صي يف بئر احل�صرات, فال يزال يف ح�صرة دائمة, 
فكلما نال لذة نازعته نف�صه اإىل نظريها اإن مل يق�س منها وطًرا, اأو اإىل 
غريها اإن ق�صى وطره منها, وما يعجز عنه من ذلك اأ�صعاف اأ�صعاف 
ما يقدر عليه, وكلما ا�صتد نزوعه, وعرف عجزه ا�صتدت ح�صرته وحزنه, 
فيا لها من نار قد عذب بها القلب يف هذه الدار قبل نار اهلل املوقدة التي 

تطلع على الأفئدة. 
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34- ت�صيع اأعز الأ�صياء واأنف�صها, واأغالها وهو الوقت, الذي ل 
عو�س عنه, ول يعود اأبًدا. 

35- وباجلملة, فالآثار القبيحة للمعا�صي اأكرث من اأن يحيط بها 
العبد علًما؛ فخري الدنيا والآخرة بحذافريه يف طاعة اهلل, و�صر الدنيا 

والآخرة بحذافريه يف مع�صية اهلل. 

الفرقة بني ال�شيعة والراف�شة

الراف�صة هم ال�صيعة, بل ال�صيعة اأعم من الراف�صة؛ لأن ال�صيعة 
واأما  لهم,  يجب  مما  اأكرث  تعظيًما  البيت  اآل  م  عظَّ من  كل  على  تطلق 
الراف�صة فهم الذين رف�صوا زيد بن علي بن احل�صني - ر�صي اهلل عنه 
- حني جاءوا اإليه و�صاألوه عن اأبي بكر وعمر فاأثنى عليهما خرًيا, وقال: 
هما وزيرا جدي, فرف�صوه؛ لأن الراف�صة من جهلهم يظنون اأن من اأثنى 
فقد  وعمر  بكر  اأبا  اأحب  ومن  علي,  يف  قدح  فقد  وعمر  بكر  اأبي  على 
اأبغ�س عليًّا, وهذا من جهلهم, وهذا علي بن اأبي طالب نف�صه - ر�صي 
بعد  الأم��ة  هذه  علًنا: خري  يقول  فكان  لأهله,  احلق  - عرف  عنه  اهلل 
نبيها اأبو بكر ثم عمر, لكن بع�س الراف�صة يقولون: �صر هذه الأمة اأبو 
اأبي  بن  لعلي  اأولياء  اأنهم  يدعون  وهم  العافية,  اهلل  ن�صاأل  وعمر.  بكر 
طالب واآل البيت, وعلي بن اأبي طالب واآل البيت بريء من طريقتهم, 
ول �صيما اأن بع�س هوؤلء الراف�صة يدعي اأن من اأئمتهم الذين يقولون: 
هم اأئمتنا من هو يف مرتبة ل ينالها ملك مقرب ول نبي مر�صل, اأي: اأن 
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اأئمتهم اأف�صل من الأنبياء واأف�صل من املالئكة, بل منهم من يقولون: 
الكون, ويخرجون اهلل - عز وجل - من  الذين يدبرون  الأئمة هم  اإن 
تدبري الكون, ن�صاأل اهلل العافية, وهذا �صرك اأكرب خمرج عن امللة, من 
للكون مدبًرا �صوى خالقه - عز وجل - فهو كافر مرتد عن  اأن  ادعى 
ينفعه,  ل  فذلك  واعتمر,  وحج  ودعا  و�صام  �صلى  واإن  حتى  الإ�صالم, 
قال اهلل تعاىل: زب ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ رب 

)الفرقان(.
والراف�صة فرق متعددة, لكن من كانت طريقته ما و�صفت لكم, 
فهو  الكون  �صوى رب  الأئمة  للكون من  اأن هناك مدبًرا  يعتقد  اأنه  اأي: 

كافر ول�صك يف كفره.

خروج الريح ال يوجب اال�شتنجاء

خروج الريح من الدبر ناق�س للو�صوء لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ين�صرف 
حتى ي�صمع �صوًتا اأو يجد ريًحا« رواه البخاري.

لكنه ل يوجب ال�صتنجاء, وهنا م�صاألة تخفى على كثري من النا�س, 
وهي: 

ثم  ال�صالة,  وقت  ح�صور  قبل  يتغوط  اأو  يبول  النا�س  بع�س  اإن 
من  بد  ل  اأنه  يظن  الو�صوء  واأراد  ال�صالة,  وقت  جاء  ف��اإذا  ي�صتنجي, 
اإعادة ال�صتنجاء وغ�صل الفرج مرة ثانية, وهذا لي�س ب�صواب؛ لأنه اإذا 

طهر املحل فال حاجة اإىل اإعادة غ�صله.
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اأخطاء يقع بها احلجاج يف عرفة

اأخي الطالب: هناك بع�س الأخطاء التي يرتكبها احلجاج جهاًل 
منهم, اأ�صع بني يديك بع�صها؛ حتى تعبد ربك على ب�صرية من اأمرك, 

ولرت�صد من يقع فيها فمن ذلك: 
- الوقوف خارج حدود عرفة اأو الوقوف يف بطن عرنة؛ لأنه لي�س 

من عرفة. 
ومل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  ي�صمه  فلم  خطاأ  وهذا  عرفة,  يوم  �صيام   -

ير�صد اإليه احلجاج, اأما غري احلجاج في�صرع لهم �صيامه. 
- الن�صراف من عرفة اإىل مزدلفة قبل غروب ال�صم�س. 

- التكلف بالذهاب اإىل اجلبل و�صعوده والتم�صح به, واعتقاد اأن 
له ف�صاًل ومزية واأن احلج ل ي�صح اإل ب�صعوده. 

الدعاء,  عند  الرحمة(  )جبل  ي�صمونه  الذي  اجلبل  ا�صتقبال   -
وال�صحيح ا�صتقبال القبلة. 

- الن�صغال باإعداد الطعام وذبح ال�صياه وال�صحك واملزاح والكالم 
الباطل واللغو والت�صول وترك الدعاء. 

والتربك  والغيبة  الدخان  و�صرب  كالت�صوير  املعا�صي  ارتكاب   -
وعدم  الن�صاء  اإىل  والنظر  بالنبي  وال�صتغاثة  واأحجاره  الرحمة  بجبل 

غ�س الب�صر. 
اأن وقت الع�صر  العلم  اآخر الع�صر بالرحيل, مع  - الن�صغال يف 

اأف�صل وقت للدعاء, وهو وقت مباهاة اهلل بعباده. 
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- مزاحمة احلجاج والغ�صب واجلدال وال�صب وال�صتم, والإزعاج 
ببوق ال�صيارة وال�صرعة العظيمة حال الن�صراف من عرفة اإىل مزدلفة. 
)الوقوف  معنى  اأن  يح�صبون  احلجاج  بع�س  اأن  الغريب  من   -
بعرفة( اأن يظل احلاج واقًفا على قدميه اإىل غروب ال�صم�س, وهذا خطاأ 
وال�صحيح اأن معنى الوقوف اأي الذهاب اإىل عرفة واملكث فيها, �صواء 

كان احلاج قائًما اأم قاعًدا اأم م�صطجًعا اأم راكًبا.
وقد وقف ر�صول اهلل يف عرفة راكًبا على ناقته. 

الفرق بني النبي والر�شول

ومل  ب�صرع  اإليه  اهلل  اأوح��ى  من  هو  النبي  اإن  يقولون:  العلم  اأهل 
ياأمره بتبليغه, بل يعمل به يف نف�صه دون اإلزام بالتبليغ. 

والر�صول هو من اأوحى اإليه ب�صرع واأمره بتبليغه والعمل به, فكل 
ر�صول نبي, ولي�س كل نبي ر�صوًل, والأنبياء اأكرث من الر�صل, وقد ق�سَّ 

اهلل بع�س الر�صل يف القراآن ومل يق�ص�س البع�س الآخر.
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  تعاىل:  قال 
رب  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

)غافر: 78(.
وبناًء على هذه الآية يتبني اأن كل من ذكر يف القراآن من الأنبياء 

فهو ر�صول.
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م�شري اأطفال املوؤمنني الذين ميوتون قبل البلوغ

اهلل  ق��ال  لآب��ائ��ه��م,  تبع  لأن��ه��م  اجل��ن��ة؛  املوؤمنني  اأط��ف��ال  م�صري 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  تعاىل:زب 
غري  اأطفال  واأم��ا  )ال��ط��ور(.  رب  ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ  گگ  ک  ک 
املوؤمنني, يعني الطفل الذي ن�صاأ من اأبوين غري م�صلمني, فاأ�صح الأقوال 
فيهم اأن نقول: اهلل اأعلم مبا كانوا عاملني, فهم يف اأحكام الدنيا مبنزلة 
اآبائهم, اأما يف اأحكام الآخرة فاإن اهلل اأعلم مبا كانوا عاملني, كما قال 
اأمر  اأعلم مباآلهم". هذا ما نقوله, وهو يف احلقيقة  "واهلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي 
ل يعنينا كثرًيا, اإمنا الذي يعنينا هو حكمهم يف الدنيا, واأحكامهم يف 
الدنيا - اأعني: اأولد امل�صركني الذين من اأبوين كافرين, اأحكامهم يف 
الدنيا - اأنهم كامل�صركني, مبعنى: اأنهم ل يغ�صلون ول يكفنون ول ي�صلى 

عليهم, ول يدفنون يف مقابرنا. 

منزلة الرجاء

والدار  اهلل  وهو  املحبوب,  بالد  اإىل  بالقلوب  يحدو  حاٍد  الرجاء 
 ,- وتعاىل  تبارك   - الرب  وف�صل  بجود  ال�صتب�صار  هو  وقيل  الآخ��رة, 
والرتياح ملطالعة كرمه �صبحانه, والرجاء يكون مع بذل اجلهد وح�صن 
التوكل, ومن فوائد الرجاء: يطرح �صاحبه على عتبة املحبة, فاإنه كلما 
ا�صتد رجاوؤه وح�صل له ما يرجوه ازداد حًبا هلل تعاىل و�صكًرا له, ور�صي 
هو  الذي  ال�صكر  مقام  وهو  املقامات  اأعلى  يبعثه  اأنه  ومنها  وعنه,  به 
خال�صة العبودية, فاإنه اإذا ح�صل له مرجوة كان اأدعى ل�صكره, ومنها 
اأنه يوجب له املزيد من معرفة اهلل واأ�صمائه ومعانيها والتعلق بها, فاإن 
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الراجي متعلق باأ�صمائه احل�صنى متعبد بها داٍع بها. 

منزلة االإخال�س

الإخال�س هو ت�صفية العمل من كل �صوب, اأي ل ميازج عمله ما 
اخللق,  قلوب  يف  التزين  طلب  مثل  النف�س  اإرادات  �صوائب  من  ي�صوبه 
وطلب مدحهم, والهرب من ذمهم, ول بد لل�صالك اأن يعلم اأن كل خري 
املحمود  وهو  ونعمته,  واإح�صانه  ومّنته  اهلل  ف�صل  جمرد  فهو  فيه  هو 
عليه, فروؤية العبد لأعماله يف احلقيقة كروؤيته ل�صفاته اخللقية ك�صمعه 
من  العبد  يخل�س  والذي  اهلل,  عطاء  جمرد  فالكل  و�صالمته,  وب�صره 
هذه الآفة معرفة ربه - ومعرفة نف�صه - فالذي يخل�صه من طلب العو�س 
ا  على العمل علمه باأنه عبد, والعبد ل ي�صتحق على خدمته ل�صيده عو�صً
من  �صيده  من  يناله  فما  عبوديته,  مبقت�صى  يخدمه  هو  اإذ  اأج��رة؛  ول 
الأجر والثواب تف�صل منه, واإنعام عليه, والذي يخل�صه من ر�صاه بعلمه 
اأحدهما مطالعة عيوبه واآفاته وتق�صريه فيه وما  اأمران:  اإليه  و�صكونه 
اأهل  اإل  فيه من حظ النف�س ون�صيب ال�صيطان, وهذا اخلط ل يعرفه 
الرب جل جالله  ي�صتحقه  علمه مبا  والثاين هو  ال�صادقون.  الب�صائر 
العبد  واإن  و�صروطها,  والباطنة  الظاهرة  واآدابها  العبودية  حقوق  من 
فالعارف  لربه؛  بها  ير�صى  واأن  حًقا,  يوفيها  من  واأقل  واأعجز  اأ�صعف 
لها ل ير�صى ب�صيء من علمه لربه, ول ير�صى عن نف�صه هلل طرفة عني, 
العبد  "اآفة  ال�صاحلني:  بع�س  وقال  بعمله,  اهلل  مقابلة  من  وي�صتحيي 
ر�صاه عن نف�صه ومن نظر اإىل نف�صه با�صتح�صان �صيء منها فقد اأهلكها, 

ومن مل يتهم نف�صه على دوام الأوقات فهو مغرور". 
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منزلة التوبة

الذنوب..  وغفار  الغيوب  عالم  اإىل  بالرجوع  الذنوب  من  التوبة 
مبداأ طريق ال�صالكني, وراأ�صمال الفائزين, وهي اأول املنازل واأو�صطها 
واآخرها. والتوبة هي رجوع العبد اإىل اهلل ومفارقته ل�صراط املغ�صوب 
هي:  ثالثة,  اهلل  حق  يف  كانت  اإذا  التوبة  و�صروط  وال�صالني.  عليهم 
الندم والإقالع عن الذنب والعزم على عدم العودة, فاأما الندم فاإنه ل 
تتحقق التوبة اإل به؛ اإذ من مل يندم على القبيح فذلك دليل على ر�صاه 
مبا�صرة  مع  التوبة  فت�صتحيل  الذنب  عن  الإق��الع  اأما  عليه.  واإ�صراره 
الذنب. وال�صرط الثالث هو العزم على عدم العودة ويعتمد اأ�صا�ًصا على 
حلق  مت�صمًنا  الذنب  كان  اإذا  اأما  فيه,  وال�صدق  العزم  هذا  اإخال�س 
اأخطاأ يف حقه,  اأف�صد وي�صرت�صي من  اأن ي�صلح ما  التائب  اآدمي فعلى 
فهذا الذنب يت�صمن حقني: حق اهلل وحق الآدمي؛ فالتوبة منه بتحلل 
لأجل حقه, وعالمات  وبني اهلل  بينه  فيما  والندم  لأجل حقه,  الآدم��ي 
�صحة التوبة اأن يكون العبد بعد التوبة خرًيا مما كان  قبلها, ومنها األ 
يزال اخلوف م�صاحًبا له ل ياأمن مكر اهلل طرفة عني, ومن انخالع قلبه 
وتقطعه ندًما وخوًفا, وهذا على قدر عظم اجلناية, ومنها ك�صرة خا�صة 
حت�صل للقلب جتعله يلقي نف�صه بني يدي ربه طريًحا ذلياًل خا�صًعا, هذا 
اإليه, وعلمه ب�صعفه وعجزه وقوة �صيده,  مع حبه ل�صيده و�صدة حاجته 

وذله وعز �صيده. 
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اإدري�س - عليه ال�شالم -

هو اأحد الر�صل الكرام واأول نبي اأعطي النبوة بعد اآدم و�صيث - 
عليهما ال�صالم -, وهو اأول من خط بالقلم, وولد مبدينة بابل بالعراق, 
وخالفه  القليل  فاأطاعه  اآدم  بني  املف�صدين من  فنهى  النبوة  اهلل  واأتاه 
الكثري, وكان له مواعظ واآداب, ودعا اإىل دين اهلل واأمر قومه بال�صالة 
والزكاة وال�صيام, فلما خالفه قومه اأمر من معه من املوؤمنني بالرحيل, 
مكارم  اإىل  النا�س  يدعو  فاأخذ  م�صر  اأر�س  اإىل  و�صلوا  حتى  فخرجوا 

الأخالق حتى توفاه اهلل تعاىل.

نوح - عليه ال�شالم -

هو نوح بن لمك بن مت�صولح بن اأخنون, وينتهي ن�صبه اإىل �صيث 
نوح  وعا�س  اهلل,  بعثه  ر�صول  اأول  وه��و   ,- ال�صالم  عليهما   - اأدم  بن 
عمًرا طوياًل, وكان يدعو قومه لياًل ونهاًرا, لكنه مل يالق منهم اإل كل 
تكذيب, فكانت قلوبهم اأ�صد من احلجارة وعقولهم اأ�صلب من احلديد, 
قليل,  اإل  معه  يوؤمن  ومل  �صبيل اهلل,  ويتحمل يف  ي�صرب  كان  ومع ذلك 
واتخذ قومه اآلهة يعبدونها من دون اهلل, وقومه هم )بنو را�صب(, وهذه 
الأ�صنام التي كانوا يعبدونها كانت اأ�صماء لأنا�س �صاحلني, فاأراد قوم 
نوح اأن يتذكروا اأعمالهم ال�صاحلة فاتخذوا لهم متاثيل, واأ�صماء تلك 
الأ�صنام هي )ود, �صواع, يغوث, يعوق, ون�صًرا(, ومل تكن هذه الأ�صنام 
تعبد يف البداية, ولكن مع مرور الزمن عبدت من دون اهلل, وكان قوم 
وهددوه  واجلنون  بال�صفه  يتهمونه  كانوا  اهلل  اإىل  يدعوهم  عندما  نوح 
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بالرجم, وكانوا يجعلون اأ�صابعهم يف اآذانهم حتى ل ي�صمعوه, ويجعلون 
ثيابهم على اأعينهم حتى ل يروه, وعندما اأمره اهلل ببناء ال�صفينة كانوا 
ي�صخرون منه ويقولون ها تركت النبوة و�صرت ناًرا, وكانوا يتهمونه 
باجلنون؛ لأنه كان ي�صنع ال�صفينة يف و�صط �صحراء, وعندما جاء اأمر 
اهلل ركب نوح ومن اآمن معه فيها, واأمر اهلل ال�صماء اأن متطر والأر�س 
ال�صديد,  املاء  الكفار بطوفان  ال�صفينة وهلك  باملاء, وجرت  تتفجر  اأن 
ومن  نوح  اهلل  واأمر  العراق,  يف  اجلودي  جبل  على  ال�صفينة  وا�صتقرت 
ومات  جديدة.  حياة  ويبداأوا  فيها  لي�صتقروا  الأر�س  يف  بالهبوط  بعده 
نوح - عليه ال�صالم - بعد اأن لبث يف قومه )950( عاًما قبل الطوفان, 
امل�صجد  قرب  ودفن  الطوفان,  بعد  يعي�س  اأن  له  اهلل  �صاء  ما  عا�س  ثم 

احلرام مبكة املكرمة.

اإ�شماعيل - عليه ال�شالم -

اإبراهيم اخلليل  بلغ  واأمه هاجر, وقد  اإبراهيم  بن  اإ�صماعيل  هو 
لإ�صماعيل  وول��د  باإ�صماعيل,  اهلل  رزق��ه  عندما  �صنة   )86( العمر  من 
)12( ولًدا ذكًرا كلهم روؤ�صاء قبائل, فاأر�صله اهلل اإىل القبائل العربية 
اإ�صماعيل  زوج  "جرهم" وقد  قبيلة  من  وت��زوج  و�صطها  يف  عا�س  التي 
ابنته الوحيدة لبن اأخيه العي�س بن اإ�صحاق. ومن ن�صل اإ�صماعيل جاء 
اإ�صماعيل )137(  وعا�س  امل�صتعربة(,  )العرب  ي�صمونها  الذين  العرب 

�صنة, ومات ودفن يف احِلْجر عند قرب اأمه هاجر مبكة املكرمة.
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اإ�شحاق - عليه ال�شالم -

هو اإ�صحاق بن اإبراهيم واأمه �صارة, ومن ن�صله جاء جميع اأنبياء 
بني اإ�صرائيل, وقد اأر�صل اإىل الكنعانيني يف الأرا�صي التي كانوا ي�صكنون 
�صنة,  العمر )100(  اإبراهيم من  بلغ  وملا  وفل�صطني,  ال�صام  فيها بالد 
يتزوج  األ  موته  عند  اخلليل  وو�صاه  اإ�صحاق,  له  �صارة  زوجته  اأنبت 
واأنبت  ابن عمه  بنت  فتزوج" رفقة" وهي  اأبيه,  اأهل  بامراأة من  اإل 
ومات  �صنة,   )180( اإ�صحاق  وعا�س  ويعقوب,  العي�س  هما  ولدين,  له 
اأبيه  جوار  اإىل  بفل�صطني  اخلليل  مدينة  يف  ودفن  الكنعانيني  اأر�س  يف 

اإبراهيم.

�شعيب - عليه ال�شالم -

هو �صعيب بن ميكيل بن ي�صجر بن مدين, من ذرية اإبراهيم - عليه 
ال�صالم -, واأمه بنت لوط - عليه ال�صالم -, وكان اأهل مدين قوًما عرًبا 
اأهل جتارة وزراعة, وكانوا  ال�صام, وكانوا  ي�صكنون بالد احلجاز قرب 
ال�صراط  عن  وانحرفوا  باهلل  كفروا  لكنهم  ونعيم,  رفاهية  اأ�صحاب 
امل�صتقيم, وف�صت فيهم املنكرات التي منها نق�س الكيل وامليزان وبخ�س 
النا�س اأ�صياءهم والف�صاد يف الأر�س وعدم الإ�صالح, فبعث اهلل اإليهم 
تلك  عن  ونهاهم  بعذابه  وذّك��ره��م  اهلل  توحيد  اإىل  فدعاهم  �صعيًبا 
املنكرات فرف�صوا, وقالوا له لول اأنك �صعيف لقتلناك, واتهموه ومن اآمن 
اأن ياأتيهم بالعذاب, فاأهلكهم اهلل  به باأنهم من ال�صفهاء, وطلبوا منه 
باأن �صلط عليهم احلر, وجاءتهم �صحابة كبرية من ال�صماء فا�صتظلوا 
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بها من �صدة احلر, فلما جتمعوا حتتها تزلزلت بهم الأر�س وجاءتهم 
ا  ناًرً ال�صحابة  تلك  عليهم  واأمطرت  اآذانهم  �صمت  ال�صماء  من  �صيحة 
فاحرتقوا جميًعا, وّنى اهلل �صعيًبا ومن معه من املوؤمنني, وعا�س يف 

قومه اإىل اأن توفاه اهلل.

يعقوب - عليه ال�شالم -

هو يعقوب بن اإ�صحاق بن اإبراهيم - عليهم ال�صالم -, ولد يف اأر�س 
الكنعانيني بفل�صطني, فاأمرته اأمه "رفقة" اأن ي�صافر خلاله "لبان" يف 
العراق ويقيم عنده؛ لأنها خافت عليه من اأخيه "العي�س" وخرج يعقوب 
لل�صفر فاأدركه النوم فراأى يف منامه املالئكة و�صمع نداًء من ال�صماء باأن 
اهلل �صيبارك فيه ويف ذريته من بعده, فلما ا�صتيقظ فرح بتلك الروؤيا 
اأن يبني معبًدا عند هذا املكان, وبناه فيما بعد وهو مو�صع بيت  ونذر 
"لينة"  هما  ابنتان  خلاله  وكان  �صفره  يعقوب  ووا�صل  اليوم.  املقد�س 
�صنة,  وهو )14(  يدفع مهرهما  اأن  على  ليعقوب  و"راحيل" فزوجهما 
يف رعي الغنم � ومل يكن اجلمع بني الأختني حمرًما يف �صريعة التوراة 
كما هو عندنا نحن امل�صلمني � ووهب خاله "لبان" لبنتيه جاريتني هما 
اأربعة ن�صوة  "بلها" وتزوجهما يعقوب بعد ذلك, فكان عنده  "زلفى" و 
واأننب له )12( ولًدا هم: روبيل, و�صمعون, ولوي, واإي�صاخر, وزابلون, 

وجاد, واأ�صري, ودان, ونفتايل, ويو�صف, وبنيامني. 
وُتوفى يعقوب بعد اأن عا�س )147( �صنة, وو�صى ولده يو�صف اأن 
يدفنه مع اأبيه اإ�صحاق يف مدينة اخلليل بفل�صطني بعد اأن عا�س عمره يف 
الدعوة اإىل عبادة اهلل على دين اإبراهيم اخلليل, ف�صلوات اهلل و�صالمه 

عليهم اأجمعني.
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عمرة يف رم�شان تعدل حجة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص:  عن ابن عبا�س - ر�صي اهلل عنهما - قال: قال ر�صول اهلل 
»عمرة يف رم�صان تعدل حجة« ويف رواية: »حجة معي« متفق عليه.

كل  تعدلها يف  اأنها  ل  الثواب  مقامها يف  تقوم  )اأي  النووي:  قال 
�صيء, فاإنه لو كان عليه حجة فاعتمر يف رم�صان ل جتزئه عن احلجة(.
هذا  العمرة  حديث  العربي:  ابن  )قال  حجر:  ابن  احلافظ  قال 

�صحيح, وهو ف�صل من اهلل ونعمة(.
)وهذا   :  - تعاىل  اهلل  يرحمه   - عثيمني  بن  حممد  ال�صيخ  قال 
من  وع�صرين  �صبع  ليلة  تخ�صي�س  واأم��ا  واآخ��ره,  رم�صان  اأول  ي�صمل 

رم�صان بعمرة فهذا من البدع(.
كما  حجة  تعدل  رم�صان  يف  )فالعمرة  تعاىل:  اهلل  يرحمه  وقال 
جاء به احلديث, ولكن لي�س معنى ذلك اأنها جتزئ عن احلجة بحيث لو 
اعتمر الإن�صان يف رم�صان وهو مل يوؤد احلج �صقطت عنه الفري�صة؛ لأنه 

ل يلزم من معادلة ال�صيء لل�صيء اأن يكون جمزًئا عنه(.

ف�شل العمرة

العمرة متحق الذنوب: عن اأبي هريرة - ر�صي اهلل عنه - قال: 
قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »العمرة اإىل العمرة كفارة ملا بينهما« رواه م�صلم.

قال النووي: )هذا ظاهر يف ف�صيلة العمرة واأنها مكفرة للخطايا 
الواقعة بني العمرتني(. 

وعن ابن عبا�س - ر�صي اهلل عنهما - قال: قال ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
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ينفي  كما  والذنوب  الفقر  ينفيان  فاإنهما  والعمرة,  احلج  بني  »تابعوا 
الكري خبث احلديد« رواه الرتمذي.

وهو  يزيالنه,  اأي  الفقر«  ينفيان  »فاإنهما  قوله  املباركفوري:  قال 
يحتمل الفقر الظاهر بح�صول غنى اليد, والفقر الباطن بح�صول غنى 

القلب.
النار  لإ�صعال  احلداد  فيه  ينفخ  ما  وهو  الكري«  ينفي  »كما  قوله: 

للت�صفية.
قوله: »خبث احلديد والف�صة« اأي و�صخهما.

قوله: »تابعوا...«
قال ابن القيم: )ومل يكن يف عمره ملسو هيلع هللا ىلص عمرة واحدة خارًجا من 
مكة كما يفعل كثري من النا�س اليوم, واإمنا كانت عمره كلها داخاًل اإىل 

مكة(.

تاأمل يف حياة االأنبياء

�صربهم,  ليبلو  والإذلل  بالغرتاب  خلقه  يف  املت�صرف  �صبحان 
ويظهر جواهرهم يف البتالء.

هذا اآدم - عليه ال�صالم - ت�صجد له املالئكة, ثم بعد قليل يخرج 
من اجلنة.

وهذا نوح - عليه ال�صالم - ي�صرب حتى يغ�صى عليه, ثم بعد قليل 
ينجو يف ال�صفينة, ويهلك اأعداوؤه.

وهذا اخلليل - عليه ال�صالم - يلقى يف النار, ثم بعد قليل يخرج 
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اإىل ال�صالمة.
وهذا الذبيح اإ�صماعيل - عليه ال�صالم - ي�صطجع م�صت�صلًما, ثم 

ي�صلم ويبقى املدح.
يعود  ثم  بالفراق,  ال�صالم - يذهب ب�صره  يعقوب - عليه  وهذا 

بالو�صال.
ال�صالم - ي�صتغل بالرعي, ثم يرقى  الكليم مو�صى - عليه  وهذا 

اإىل التكليم.
وهذا نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يقال له بالأم�س اليتيم, ويقلب يف عجائب 
يالقيها من الأعداء تارة ومن مكائد الفقر تارة اأخرى, وهو اأثبت من 

جبل حراء.
فمن تلمح بحر الدنيا, وعلم كيف تتلقى الأم��واج, وكيف ي�صرب 

على مدافعة الأيام, مل ي�صتهول نزول بالء, ومل يفرح بعاجل رخاء.

رغم �شغر االأر�س يف الكون فقد جعلها اهلل

مو�شوعة لالأحياء واالأموات

رب  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  زب  ت��ع��اىل  اهلل  ق���ال 
)املر�صالت(.

املتعاقبة, كفيلة مبوتها  الأجيال  الأحياء من  اإن ماليني وماليني 
اأن يرتمم بها كوكب الأر�س, واأل تدع فر�صة حلي بالعي�س على الأر�س, 
الأحياء  ت�صتوعب  كفاتا,  الأر���س  جعل  اأن  تعاىل  اهلل  رحمة  من  ولكن 
والأم��وات, مبا يدعوك لروؤية عجيب قدرة اهلل تعاىل, وعظيم حكمته 
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�صبحانه.. قال تعاىل: زب چ ڇ ڇ ڇ ڇ رب )طه: 55(.
والآن يرى الإن�صان اأن مكونات ج�صده من عنا�صر الأر�س, واأنها 
اإليها مبوته وحتلل ج�صده ثم يخرجنا اهلل - تعاىل -  تعود مرة اأخرى 
 من الأر�س تارة اأخرى زب ڄ ڄ ڄڃ رب )الروم: 27( قال تعاىل: 
زب ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ رب )طه: 55(. واإذا 
كان الإن�صان يرى بعينيه مكونات ج�صده من الأر�س, واأنها تعود لالأر�س, 
ف�صوف يرى نف�صه وقد اأخرجه اهلل منها تارة اأخرى, ليقف بني يدي اهلل 
اأباله, وعن ماله من  اأفناه, وعن �صبابه فيما  "عن عمره فيما  وي�صاأله 

اأين اكت�صبه وفيما اأنفقه وعن علمه ماذا عمل به".
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اأ�شماء ومعاٍن واألقاب

ه��ذه ال��ف��ق��رة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ع��ر���ض للعديد م��ن الأ���ش��م��اء، وامل��ع��اين، 
والألقاب، مع �شرحها وبيانها.

نعرف معانيها،  ولكن ل  اأ�شماء اهلل احل�شنى،  فكلنا متر علينا مثًا، 
وهكذا العديد من املعاين والألقاب ن�شمعها، وقد نرددها، لكن الكثري منها 

يجهل معناها.
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اأ�شماء اهلل احل�شنى ومعانيها

معاين  جلميع  جامعة  دلل��ة  بحق  املعبود  على  دال  علم  )اهلل(   
الأ�صماء الآتية:

)الرحمن الرحيم( �صفتان للمبالغة من الرحمة. 
)امللك( �صاحب امللك القدير على اإيجاد ما ي�صاء واإبداع ما يريد. 

)القدو�س( املنزه عن �صفات النق�س. 
)ال�صالم( امل�صلم عباده من املهالك, اأو �صاحب ال�صالمة من كل 

اآفة ونق�س. 
)املوؤمن( امل�صدق ر�صله, اأو الذي اأمن الربية. 

)املهيمن( املبالغ يف املراقبة واحلفظ. 
)العزيز( �صاحب العزة الغالب لغريه. 

)اجلبار( الذي جرب خلقه على ما ي�صاء. 
)املتكرب( �صاحب الكربياء. 

)اخلالق( املقدر املبدع. 
)البارئ( الذي خلق اخللق. 

)امل�صور( مبدع الكائنات وم�صورها. 
)الغفار( �صتار القبائح والذنوب. 

)القهار( الذي قهر خملوقاته كيف ي�صاء. 
)الوهاب( كثري الإنعام. 

)الرزاق( معطي الأرزاق جلميع ما يحتاج اإىل رزق من خملوقاته. 
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)الفتاح( الذي يفتح خزائن الرحمة لعباده. 
)العليم( العامل بكل معلوم. 

)القاب�س( الذي ي�صيق على من ي�صاء. 
)البا�صط( الذي يو�صع على من ي�صاء. 
)اخلاف�س( الذي يخف�س من ع�صاه. 

)الرافع( الذي يرفع من اأطاعه. 
)املعز( الذي يجعل من ي�صاء عزيًزا. 
)املذل( الذي يجعل من ي�صاء ذلياًل. 

)ال�صميع( املدرك لكل م�صموع. 
)الب�صري( املدرك لكل مب�صر. 

)احلكيم( الذي يحكم بني عباده. 
)العدل( الذي يعدل يف ق�صائه. 

)اللطيف( العامل بخفيات الأمور. 
)اخلبري( العامل ببواطن الأمور وحقائقها. 

)احلليم( الذي ل ي�صتفزه الغ�صب, اأو الذي ل يعاجل بالعقوبة. 
)العظيم( الذي ل يت�صوره عقل ول يحيط به فهم. 

)الغفور( كثري املغفرة لعباده. 
)ال�صكور( املثني على املطيعني من عباده, املعطي لهم ثواب ما 

فعلوه من اخلري.
)العلّي( البالغ يف علو املرتبة. 
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)الكبري( الذي تق�صر العقول عن اإدراك حقيقته. 
)احلفيظ( احلافظ جلميع من املهالك. 

)املقيت( خالق الأقوات. 
)احل�صيب( الكايف اأو املحا�صب. 

)اجلليل( املنعوت ب�صفات اجلالل. 
)الكرمي( املتف�صل على خلقه بكل خري من غري �صوؤال ول و�صيلة. 

)الرقيب( مراقب الأ�صياء ومالحظها فال يعزب عنه �صيء. 
)املجيب( الذي يجيب دعوة من دعاه. 

)الوا�صع( الذي و�صع غناه ما يحتاجه عباده. 
)احلكيم( �صاحب احلكمة البالغة. 

)الودود( املحب لأوليائه. 
)املجيد( البالغ يف املجد. 

)الباعث( الذي يبعث من يف القبور. 
)ال�صهيد( العامل بظواهر الأ�صياء فال يغيب عنه �صيء. 

)احلق( الثابت اأو املظهر للحق. 
)الوكيل( القائم باأمور عباده. 

)القوي( الذي ل يلحقه �صعف. 
)املتني( الذي له كمال القوة. 

)الويل( النا�صر اأو املتويل لأمور اخللق. 
)احلميد( امل�صتحق للثناء. 
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)املبدئ( املظهر لل�صيء من العدم. 
)املعيد( الذي يعيد ما فني. 

)املحيي( الذي يعطي احلياة ملن ي�صاء. 
)املميت( ملن اأراد من خلقه. 

)احلي( الدائم احلياة. 
)القيوم( القائم باأمور خلقه. 

)الواجد( الذي ل ي�صل عنه �صيء, ول يفوته �صيء. 
)املاجد( املتعايل املتنزه. 

)الواحد( الذي ل �صريك له يف امللك. 
)ال�صمد( الذي يق�صد يف احلوائج. 

)القادر( املتمكن من كل ما يريده بال معاجلة. 
)املقتدر( املتويل على ذي قدرة. 

)املقدم( الذي يقدم بع�س الأ�صياء على بع�س. 
)املوؤخر( الذي يوؤخر بع�صها على بع�س. 

)الأول( مبداأ الوجود. 
)الآخر( منتهى الوجود. 

)الظاهر( الذي ظهر باآياته. 
)الباطن( اخلفي الذي ل يدركه اأحد. 

)الوايل( الذي يتوىل اأمور خلقه. 
)املتعايل( البالغ يف العلو املتنزه عن النق�س. 
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)الرب( املح�صن باخلري. 
)التواب( الذي يرجع بالإنعام على كل مذنب. 

)املنتقم( املعاقب للع�صاة. 
)العفو( كثري العفو عن ال�صيئات. 

)الرءوف( �صاحب الرحمة البالغة. 
)مالك امللك( الذي يفعل يف ملكه ما يريد. 

)ذو اجلالل والإكرام( الذي ل �صرف ول كمال اإل هو م�صتحقه 
ول مكرمة اإل منه.

)املق�صط( العادل يف اأحكامه. 
)اجلامع( املوؤلف بني �صتات احلقائق املختلفة. 

)الغني( امل�صتغني عن كل �صيء. 
)املغني( لعباده عن غريه, يعطي من ي�صاء. 

)املانع( الرافع لأ�صباب الهالك, اأو مانع من ي�صتحق املنع. 
)ال�صار( الذي ي�صر من ي�صاء. 

)النافع( الذي ينفع من اأراد.
)النور( الظاهر بنف�صه.

)الهادي( الذي يهدي خلقه اإىل ما يريد. 
)البديع( املبدع مبا مل ي�صبق اإليه. 

)الباقي( الدائم الوجود. 
)الوارث( الباقي بعد فناء عبيده. 
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وال�صداد,  ال�صواب  غاية  على  تدبرياته  تكون  الذي  )الر�صيد( 
واملر�صد للخلق اإىل م�صاحلهم. 

)ال�صبور( الذي ل يعجل بالعقوبة ملن ع�صاه.

اأ�شماء ومعاٍن

اجتهاد: من )ج ه� د(: بذل الو�صع )للذكور والإناث(.
اإح�صان: من )ح �س ن(: الإجادة. الإتقان. ح�صن الطاعة )للذكور 

والإناث(.
اأحمد: من )ح م د(: امل�صتحق للثناء وال�صكر )للذكور(.

اإخال�س: من )خ ل �س( ت�صفية ال�صيء: ترك الرياء يف الطاعة 
واإتقان العمل )للذكور والإناث(.

واإ�صراقه,  والقمر  وال�صراج  الوجه  تالألوؤ  ر(  ه�  )ز  من  اإزه��ار: 
والفرح )للذكور والإناث(.

اأ�صامة: من )اأ �س م(: من اأ�صماء الأ�صد )للذكور(.
اإ�صالم: من )�س ل م(: النقياد واإخال�س الدين هلل, والدخول يف 

دين )للذكور والإناث(.
اأبي  بنت  "اأ�صماء  به  �صميت  ا�صم:  و(: جمع  م  )�س  من  اأ�صماء: 

بكر" ذات النطاقني )لالإناث(.
با�صل: من )ب �س ل(: ال�صجاع ال�صديد � الأ�صد )للذكور(.

�صوت  دون  بال�صحك  �صفتاه  تنفرج  من  م(:  �س  من )ب  با�صم: 
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)للذكور(.
ت�صنيم: من )�س ن م( ماء يف اجلنة )لالإناث(.

تقي: من )تقي الدين( من )و ق ي (: من يخ�صى اهلل ويتجنب ما 
يكره )للذكور(.

متام: من )ت م م(: كمل � ومتام مبالغة من "ت" )للذكور(.
خالد: من )خ ل د(: الباقي املقيم )للذكور(.

� وهي  "خالد" - وواح��دة اخلوالد  خالدة: من )خ ل د(: موؤنث 
اجلبال وال�صخور لطول بقائها )لالإناث(.

خديجة: من )خ د ج(: موؤنث "خديج" وهي التي ولدت قبل متام 
اأول احلمل )لالإناث(, �صميت به خديجة بنت خويلد - ر�صي اهلل عنه 

- زوجة الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص )اأم املوؤمنني(.
خلف: من )خ ل ف(: العو�س والبدل, والولد ال�صالح )للذكور(.

خليفة: من )خ ل ف(: امل�صتخلف وال�صلف الأعظم )للذكور(.
خليل: من )خ ل ل(: ال�صديق اخلال�س والنا�صح )للذكور(.

�صامل: من )�س ل م(: اخلال�س � والبارئ من الآفات )للذكور(.
�صامح: من )�س م ح(: اجلواد ال�صخي ال�صمح اللني )للذكور(.

�صبيكة: من )�س ب ك(: وهي من الذهب اأو الف�صة � وكل قطعة 
م�صتطيلة من معدن )لالإناث(. 

عامر: من )ع م ر(: املنزل امل�صكون باأهله: والعابد )للذكور(.
عبا�س: من )ع ب �س(: الأ�صد ال�صجاع الذي تهرب منه الأ�صود 
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)للذكور(.
اخللق  والتامة  �صيء:  كل  من  ال�صخمة  ل(:  ب  )ع  من  عبلة: 

)لالإناث(.
عتبة: من )ع ت ب(: تتابع الربق )للذكور(.

عثمان: من )ع ث م(: فرخ احلبارى: اأ�صهر من �صمي به عثمان 
بن عفان اخلليفة الرا�صد )للذكور(.

اأمره  من  عجلة  كان  من  عاجل,  مبعنى  ل(:  ج  )ع  من  عجالن: 
)للذكور(.

عدنان: من )ع د ن(: �صعب يت�صل ن�صبة باإ�صماعيل عليه ال�صالم, 
كانت م�صاكنه بنجد, وعدنان: فعالن من قولهم: عدن باملكان اأي اأقام 

)للذكور(.
عرفات: من )ع ر ف(: جبل قريب من مكة ومو�صع وقوف احلجيج 

)للذكور(.
عرفان: من )ع ر ف(: العلم: واإدراك الأ�صياء باحلوا�س: واجلزاء 

احل�صن )للذكور(.
َعزم: من )ع ز م(: الإرادة واجلد والقوة:  زب ائ ائ  ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئرب )الأحقاف: 35()للذكور(.
عزام: من )ع ز م(: ال�صديد العزم, وهو ا�صم من اأ�صماء الأ�صد 

)للذكور(.
عزة: من )ع ز ز(: القوة والغلبة واحلمية والأنفة )لالإناث(.
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معني اأ�شماء مدن االإمارات العربية املتحدة

- اأبو ظبي:
اإن �صياًدا  ا  اأي�صً الظباء, وقالوا  �صميت بذلك لأنها كانت موطن 
من  متعًبا  كان  اأم�صكه  وملا  عناء,  بعد  اجلزيرة  تلك  يف  ظبًيا  ا�صطاد 
فمات  جفت,  قد  كانت  وجدها  فلما  بئر  عن  يبحث  فذهب  العط�س 
ال�صياد والظبي واكُت�صفت جثتاهما فيما بعد قرب البئر ف�صموا البئر 

النار. اأم  القدمي  ظبي" وا�صمها  "اأبو 
-دبي:

له الأجنحة بعد, �صميت  ت�صغري دبا وهو اجلراد الذي مل تثبت 
بذلك لأن اجلراد كان ينت�صر فيها اآنذاك قبل اأن ت�صكن, ومن اأ�صمائها 

الو�صل.
- ال�صارقة:

�صميت بذلك لوقوعها يف اأق�صى ال�صرق من الإمارات التي كانت 
معروفة اآنذاك.
-عجمان:

�صميت بذلك ن�صبة اإىل قبيلة العجمان العربية الكرمية هناك.
- اأم القيوين:

اأ�صل ت�صميتها اأم القوتني؛ لأن موقعها كان نقطة جتمع للوحدات 
الربية والبحرية اأيام احلروب الربتغالية وغريها.

- راأ�س اخليمة:
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ن�صبة اإىل اخليمة التي كانت تن�صبها امللكة الزباء على قمة جبل, 
وا�صمها القدمي "جلفار".

-الفجرية:
ن�صبة اإىل تفجر الينابيع املائية من حتت اجلبال املوجودة هناك.

األقاب �شهرية

- اأبو الب�صرية: اآدم - عليه ال�صالم -.
- الروح القد�س: جربيل - عليه ال�صالم -.

- خطيب الر�صول: ثابت بن قي�س - ر�صي اهلل عنه -.
- �صاعر الر�صول: ح�صان بن ثابت - ر�صي اهلل عنه -.

- حواري الر�صول: الزبري بن العوام - ر�صي اهلل عنه -.
- اأبو الأنبياء: اإبراهيم - عليه ال�صالم -.

- جامع القراآن: زيد بن ثابت - ر�صي اهلل عنه -.
- اأبو ال�صيفان: اإبراهيم - عليه ال�صالم -.

- احلب بن احلب: اأ�صامة بن زيد - ر�صي اهلل عنه -.
- خطيب الأنبياء: �صعيب - عليه ال�صالم -.

- ظليل املالئكة: عبداهلل بن عمرو بن حرام - ر�صي اهلل عنه -.
- كليم اهلل: مو�صى - عليه ال�صالم -.
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- غ�صيل املالئكة: )اأي الذي غ�صلته املالئكة عند وفاته( حنظلة 
بن اأبي عامر - ر�صي اهلل عنه -.

- الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي: يو�صف بن يعقوب بن اإ�صحق بن 
اإبراهيم - عليهم ال�صالم -.

- ذو ال�صهادتني: خزمية بن ثابت - ر�صي اهلل عنه -.
- خليفة اهلل: داود - عليه ال�صالم -.

- ذو الراأي: احلباب بن املنذر - ر�صي اهلل عنه -.
- ذو النون: يون�س - عليه ال�صالم -.

- ذو النور: الطفيل بن عمرو الدو�صي - ر�صي اهلل عنه -.
- كلمة اهلل: عي�صى - عليه ال�صالم -.

- طيب ال�صحابة: �صعد بن اأبي وقا�س - ر�صي اهلل عنه -.
- العذراء البتول: مرمي - عليها ال�صالم -.

- حكيم ال�صحابة: اأبو الدرداء - ر�صي اهلل عنه -.
- خات الأنبياء واملر�صلني: حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

- راوية الإ�صالم: اأبو هريرة - ر�صي اهلل عنه -.
- الفاروق: عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه -.

- الفار�س العريان: �صرار بن الأزور - ر�صي اهلل عنه -. )لقب 
بذلك لأنه يقاتل امل�صركني عارًيا من الدروع(.
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- ذو النورين: عثمان بن عفان - ر�صي اهلل عنه -.
- ذو اجلناحني: جعفر بن اأبي طالب - ر�صي اهلل عنه -.

اهلل  ر�صي   - الأ�صعري  مو�صى  اأبو  الثالث:  الهجرات  �صاحب   -
عنه-.

- اأبو ال�صهداء: حمزة بن عبداملطلب - ر�صي اهلل عنه -.

- �صقر يوم اأحد: طلحة بن عبيداهلل - ر�صي اهلل عنه -.
- �صابق الروم: �صهيب بن �صنان الرومي - ر�صي اهلل عنه -.

- �صيد ال�صهداء: احل�صني بن علي - ر�صي اهلل عنهما -.
- �صيدا �صباب اأهل اجلنة: - احل�صن واحل�صني -.

- �صابق الفر�س: �صلمان الفار�صي - ر�صي اهلل عنه -.
- �صاقي احلرمني: العبا�س - ر�صي اهلل عنه -.

- �صابق احلب�صة: بالل بن رباح - ر�صي اهلل عنه -.
- �صيف اهلل امل�صلول: خالد بن الوليد - ر�صي اهلل عنه -.
- اأبو امل�صاكني: جعفر بن اأبي طالب - ر�صي اهلل عنه -.
- اأمني الأمة: اأبو عبيدة بن اجلراح - ر�صي اهلل عنه -.

- ك�صرى العرب: معاوية - ر�صي اهلل عنه -.
- داهية العرب: عمرو بن العا�س - ر�صي اهلل عنه -.

- م�صافح املالئكة: عمران بن ح�صني - ر�صي اهلل عنه -.
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- حرب الأمة: عبداهلل بن عبا�س - ر�صي اهلل عنهما -.
- ذو اليدين: عبيد بن عبد عمرو اخلزاعي - ر�صي اهلل عنه - 

)لأنه؛ كان يعمل بيده(.
- ترجمان القراآن: عبداهلل بن عبا�س - ر�صي اهلل عنهما -.

- اإمام البالغة: على بن اأبي طالب - ر�صي اهلل عنه -.

- ذو الثفنات: على بن احل�صني بن علي بن اأبي طالب, وعلي بن 
عبداهلل بن عبا�س - ر�صي اهلل عنهم اأجمعني -.

- اأبو تراب: على بن اأبي طالب - ر�صي اهلل عنه -.

- ذو ال�صيفني: اأبو الهيثم بن التيهان - ر�صي اهلل عنه -.

- قتيل اجلن: �صعد بن عبادة - ر�صي اهلل عنه -.

- عروة ال�صعاليك: عروة بن الورد - ر�صي اهلل عنه -.

بْر هو  - حمي الدبر: عا�صم بن ثابت - ر�صي اهلل عنه - , )والدَّ
النحل(.

- اأ�صج بني اأمية: عمر بن عبدالعزيز.

- ذو العني: قتادة بن النعمان - ر�صي اهلل عنه -.

- �صفري الإ�صالم: م�صعب بن عمري - ر�صي اهلل عنه -.

- �صلطان العلماء: العز بن عبدال�صالم - يرحمه اهلل -.
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- الطاهرة: خديجة بنت خويلد - ر�صي اهلل عنها -.

- �صلطان العا�صقني: عمر بن الفار�س.

- ال�صوامة القوامة: حف�صة بنت عمر - ر�صي اهلل عنها -.

- حار�صة القراآن: حف�صة بنت عمر - ر�صي اهلل عنها -.

- ال�صيخ الأكرب: حميي الدين بن عربي.

- اأم امل�صاكني: زينب بنت خزمية - ر�صي اهلل عنها -.

- �صقر قري�س: عبدالرحمن الداخل - يرحمه اهلل -.

- ذات النطاقني: اأ�صماء بنت اأبي بكر - ر�صي اهلل عنهما -.

- اأ�صد البحار: اأحمد بن ماجد.

- الزهراء: فاطمة - ر�صي اهلل عنها -.

- ريحانة النبي: فاطمة - ر�صي اهلل عنها -.

 - عمي�س  بنت  اأ�صماء  القبلتني:  وم�صلية  الهجرتني  مهاجرة   -
ر�صي اهلل عنها -.

- الإمام الأعظم: اأبو حنيفة النعمان - يرحمه اهلل -.

- اأمام املدينة: مالك بن اأن�س - يرحمه اهلل -.

- اأبو الطب: اأبقراط.

- اإمام اأهل ال�صنة: اأحمد بن حنبل - يرحمه اهلل -.
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- عامل قري�س: حممد بن اإدري�س ال�صافعي - يرحمه اهلل -.

- اأبو الكيمياء: جابر بن حيان - يرحمه اهلل -.

- حجة الإ�صالم: اأبو حامد الغزايل - يرحمه اهلل -.

- �صيخ الإ�صالم: ابن تيمية.

- اإمام احلرمني: اجلويني - يرحمه اهلل -.

- فيل�صوف الأدباء واأديب الفال�صفة: اأبو حيان التوحيدي - يرحمه 
اهلل -.

- اأبو التعليم: علي مبارك.

- اأ�صد ال�صحراء: املجاهد عمر املختار - يرحمه اهلل -.

- اأبو علم الجتماع: ابن خلدون - رحمه اهلل -.

-يرحمه  الرافعي  �صادق  م�صطفى  العربي:  الأدب  معجزة   -
اهلل-.

- اأبو علم الب�صريات: احل�صن بن الهيثم - يرحمه اهلل -.

- اأمري البيان: �صكيب اأر�صالن - يرحمه اهلل -.

- راوية العرب: الأ�صمعي.

- �صهيد الفل�صفة: �صقراط.

- ُمف�صد املراأة: قا�صم اأمني.
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- فيل�صوف العرب: الكندي.

- اأ�صتاذ اجليل: اأحمد لطفي ال�صيد.

- معجزة القرن الع�صرين: هيلني كيلر.

- اأمري الق�صة العاملية: �صومر�صت موم.

- الوزير احلديدي: اأوتوفون ب�صمارك.

- اأمري الطفيليني: اأ�صعب.

- الديكتاتور الأحمر: �صتالني.

- املراأة احلديدية: مارجريت تات�صر.

- مالك احلزين: اأحمد اأمني.

- اأين�صتني م�صر: م�صطفى م�صرفة - يرحمه اهلل -.

- بنت ال�صاطئ: عائ�صة عبدالرحمن - يرحمها اهلل -.

- اأول ممر�صة: رفيدة الأن�صارية - ر�صي اهلل عنها -.

- �صاعر الهند: رابندرانات طاغور.

- حكيم ال�صني: كونفو�صيو�س.

- �صفاح ال�صعوب: جنكيز خان.

- الفوهور: اأدولف هتلر.
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- اجلرنال الذهبي: عبداملنعم ريا�س - يرحمه اهلل -.

- مي�س كوري امل�صرية: �صمرية مو�صى - يرحمها اهلل -.

- البانديت: نهرو.

- حمامة امل�صجد: عبدامللك بن مروان - يرحمه اهلل -.

- املهامتا: غاندي.

- اخلليفة املثمن: املعت�صم )حممد بن هارون الر�صيد( - يرحمه 
اهلل-.

- اخلليفة احلمار: مروان بن حممد )لقب بذلك لن�صاطه ال�صديد 
ومثابرته( - يرحمه اهلل -.

- ذو البالغتني: حممود بن اإ�صماعيل الدمياطي.

- تيار الفرات: القعقاع بن معبد التميمي - ر�صي اهلل عنه -.

- الطيب املطيب: عمار بن يا�صر - ر�صي اهلل عنه -.

- غاندي اأمريكا: مارتن لوثر كينج.

- ذو الريا�صتني: الف�صل بن �صهل - ر�صي اهلل عنه -.
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كنى واألقاب

اأبو جابر: اخلبز. اأبو الأخيار: الهدهد  اأبو الأبطال: الأ�صد. 
اأبو الأ�صيم: العقاب. اأبو الأثقال: البغل.  اأبو الأبد: الن�صر. 

اأبو الأ�صود: النمر. اأبو اأيوب: اجلمل.  اأبو ثمامة: الذئب. 
اأبو اجلراح:الغراب. اأبو الأمن: ال�صبع.  اأبو جعفر: الذباب. 

اأبو جاعد: الذئب. اأبو طالب: الفر�س.  اأبو طافر: الربغوث. 
اأبو عكرمة: احلمام. اأبو عتبة: اخلنزير.  اأبو عامر: ال�صبع. 

اأبو عوان: ال�صقر. اأبو عوف: التم�صاح.  اأبو عطاف: الكلب. 
اأبوغائ�س:ال�صفدع. اأبو العلم�س: الذئب.  اأبو عويل: الثعلب. 
اأبو هاجم: ال�صتاء. اأبو وائل: ابن اآوى.  اأبو يعقوب: الع�صفور. 
اأبونبهان: الديك. اأبو نوفل: الثعلب.  اأبو الن�صر: الريحان. 

اأبو ميمون: الع�صل. اأبو م�صغول: النمل.  اأبو ناجح: الدرهم. 

اأم حف�صة: البطة. اأبو مردا�س: التنني.  اأبو املبارك: الزيت. 
اأم اخلبائث: اخلمر. اأم ملدم: احلمى.  اأم الرئال: النعامة. 

اأم حنني: اخلمر. اأم خدا�س: الهرة.  اأم الندامة: العجلة. 
اأم حوار: الناقة. اأم نوفل: ال�صبع.  اأم رجية: النحلة. 

اأم جندب: اجلراد. اأم خالد: العنقاء.  اأم اخلراب: البومة. 
اأم حائل: الناقة. اأم الأ�صود:اخلنف�صاء.  اأم تولب: احلمارة. 
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اأم حفان: النعامة. اأم البيت: الزوجة.  اأم جامع: ال�صفينة. 
اأم احلياة: املاء. اأم توبة: النملة.  اأم جعفر: الدجاجة. 

ابن اجلبل: ال�صدى. اأم  الأ�صعث: ال�صاة.  اأم اآدم: الأر�س. 
ابن الدجى: ال�صائد. ابن اأتان: احلمار.  ابن دينار: العبد. 

ابن ذاألن: الذئب. ابن احلنية: ال�صهم.  ابن جفنة: العنب. 
ابن ال�صحاب: املطر. ابن زراع: الكلب.  ابن ذكاء:ال�صبح. 

ابن العري: احلمار. ابن زنية: القلم.  ابن ال�صماء: ال�صبح. 
ابن الغمام: الربد. ابن الغمد: ال�صيف.  ابن غرباء: الفقري. 
ابن املازن: النمل. ابن الليايل: القمر.  ابن الكروان: الليل. 
ابن اليوم: النهار. ابن ناهق: البغل.  ابن مال�س: اللئيم. 

ابن هيان: اخل�صي�س. ابن �ُصحي: ال�صحيح.  ابن طامر: الربغوث. 

بنت اأُدحية: النعامة. بنت اجلبل: احلية.  ابن الطريق: امل�صافر. 
بنت حية: الأفعى. بنت اجلويرية: الظبية. بنت ثربة: اله�صبة. 

بنت ال�صماء: ال�صم�س. بنت �صعيد: التمرة.  بنت برحواء: الداهية. 
بنت �صحم: الناقة ال�صمينة. بنت �صفة: الكلمة.  بنت طبق: ال�صلحفاة.

بنت املنية: احُلمى. بنت ُنخيلة: التمر.  بنت طود: القو�س. 
بنت الفكر: الراأي.  بنت اللبون: الناقة. 
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اقـــــــراأ

"اقراأ".. فيها حث على  الأر���ض هي  اإىل  ال�شماء  اأول كلمة نزلت من 
العلم واملعرفة والثقافة.

اأي �شيء عن  ولاأ�شف، هناك الكثري والكثري من طابنا ل يعرفون 
القراءة والطاع.

فالكثري منهم �شائعون يف الريا�شة والفن، وبعيدون كل البعد عن جو 
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الكتاب والثقافة.
اإىل  للطاب  واإر�شاد  وتثقيف  توعية  الفقرة مبثابة  كانت هذه  ل��ذا.. 

اأهمية القراءة والطاع.
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و�شف الكتاب

قال اجلاحظ - وهو عثمان بن بحر - ي�صف الكتاب: 
يحمل  وب�صتان  ظرًفا,  ح�صي  وظرف  علًما,  مليء  وعاء  "الكتاب 
يف ردن )اأي: كم(, ورو�صة تقلب يف حجر. ينطق عن املوتى, ويرتجم 
كالم الأحياء. ول اأعلم جاًرا اأبر, ول خليًطا اأن�صف, ول رفيًقا اأطوع, 
ول معلًما اأخ�صع, ول �صاحًبا اأظهر كفاية, واأقل جناية, ول اأقل اإمالًل 
اأبعد من ع�صبهة  ول  اأقل غيبة,  ول  واإجراًما,  اأقل خالًفا  ول  واإبراًما, 
)اأي: منيمة(, ول اأكرث اأعجوبة وت�صرًفا, ول اأقل �صلًفا وتكلًفا, ول اأبعد 
من مراٍء, ول اأترك ل�صغب, ول اأزهد يف جدال, ول اأكف عن قتال - من 

كتاب. 
ول اأعلم قريًنا اأح�صن مواتاة, ول اأعجل مكافاأة, ول اأكرث معونة, 
ول اأقل مئونة, ول �صجرًة اأطول عمًرا, ول اأطيب ثمرة, ول اأ�صرع جمتنى, 

ول اأقرب اإدراًكا يف كل اأوان, ول اأوجد يف غري اإبان - من كتاب.
ثمنه,  ورخ�س  ميالده,  وق��رب  �صنه,  حداثة  يف  نتاًجا  اأعلم  ول 
واآثار  والغريبة,  والعلوم  احل�صنة,  التدابري  من  يجمع  وجوده,  واإمكان 
الرقيقة,  واحل��ك��م  اللطيفة,  الأخ��ب��ار  وحم��م��ود  ال�صحيحة,  العقول 
واملذاهب القدمية, والتجارب احلكيمة, والإخبار عن القرون املا�صية, 
والبالد املرتاخية )اأي: البعيدة(, والأمثال ال�صائرة, والأمم البائدة - 

من كتاب".
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اأ�شماء الكتب ال�شتة

الكتب ال�صتة هي الكتب التي اتفق علماء احلديث النبوي ال�صريف 
الأخرى,  احلديث  كتب  من  عداها  ما  على  بها  والوثوق  تف�صيلها  على 

وُعرفت بكتب ال�صحاح.. وهي:
)194-256ه�(. البخاري  لالإمام  ال�صحيح:  • اجلامع 

)206-261ه�(. احلجاج  بن  م�صلم  لالإمام  م�صلم:  • �صحيح 
)209-279ه�(. الرتمذي  لالإمام  الرتمذي:  • �صنن 

)209-273ه�(. ماجه  ابن  لالإمام  ماجه:  ابن  • �صنن 
)215-303ه�(. الن�صائي  لالإمام  الن�صائي:  • �صنن 

)202-275ه�(. داود  اأبي  لالإمام  داود:  اأبي  • �صنن 

قراءة الكتابة القدمية

التي  الفراعنة(  )لغة  الهريوغليفية  الكتابات  بع�س  اأن  يخفى  ل 
على قطع اجللد والأحجار قد اأ�صبحت الآن ل تقراأ ب�صبب قدم عهدها 
وانطما�صها, اإل اأن اأحد علماء الكيمياء يف اإنلرتا قد تو�صل اإىل طريقة 
فوتوغرافية  باآلة  بت�صويرها  ذلك  بجالء,  قراءتها  بوا�صطتها  ميكن 
دقيقة م�صتعيًنا بالأ�صعة ما وراء احلمراء بدًل من اأ�صعة النور العتيادية 
فتظهر احلروف املنطم�صة ظهوًرا وا�صًحا كاأنها كتبت منذ عهد قريب.
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قالوا يف القراءة والكتابة

�صامعه  يتجاوز  ل  والل�صان  ومكان..  زمان  كل  يقراأ يف  الكتاب   -
اإىل غريه.

- يقول املثل العربي: املرء خمبوء حتت ل�صانه, فاإذا تكلم عرفت 
من هو.

بنف�س  احتفظ  ولكن,  ا�صطررت,  اإذا  لبا�صك  يف  مهماًل  كن   -
نظيفة.

عمل  اأنها  البناءة,اإل  الأعمال  ك�صائر  مرهق,  عمل  الكتابة,   -
اأجم��اد  ك��ل  اأج��ل��ه  وم��ن  لديه  هانت  القلم,  اأدرك جم��د  وم��ن  مم��ت��ع.. 

اء. الأر�س.. وما دامت اأقالمنا عزيزة, فنحن اأعزَّ

كتاب ثـمنه مليون دوالر

هذا الكتاب هو الن�صخة الأوىل من رائعة ال�صعر الإيطايل الكبري 
دانتي "الكوميديا الإلهية" وكان ملًكا للنحات الإيطايل اأنطونيو مونتابو, 
وقد فقدت يف �صفينة غرقت يف البحر الليغوري. وكانت تت�صمن املئات 
من الر�صوم الهام�صية الأ�صلية, وكلها بري�صة �صاحبها الأ�صا�صي الر�صام 

الأ�صهر مايكل اأنلو. 
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 حلول جديدة وحقائق 
لقراءة كل ما تريده يف دقائق

اك�صب وقتك.. وامتلك معلومتك:
اأ�صبح  يوم,  بعد  يوًما  مكاتبنا  يفاجئ  الذي  املعلومات  في�س  مع 
املتاح,  بالوقت  القادم  املعريف  ال�صيل  كل  ق��راءة  م�صتحياًل  بل  �صعًبا, 
هذه  كل  قراءة  ن�صتطيع  كيف  منها:  العديدة  الأ�صئلة  تهاجمنا  وب��داأت 

املعلومات بنظرة �صاملة و�صريعة؟
املنا�صب ويف  املوقع  املنا�صبة من  املعلومات  ن�صتطيع اختيار  كيف 
وغري  املهمة  املعلومات  بني  التمييز  ن�صتطيع  وكيف  املنا�صب؟  الوقت 
التي  املختلفة  اليومية  املعلومات  من  نن�صئ  اأن  ن�صتطيع  وكيف  املهمة؟ 
نح�صل عليها روابط علمية جديدة ت�صاعدنا يف اإيجاد معرفة متجددة؟

من يقف يف وجه طوفان املعلومات؟
تقول الدرا�صات: اإن عدد املجالت العلمية يف العامل عام )1865م( 
بلغ )100( جملة, اأما اليوم فاإن عدد املجالت ال�صادرة يقارب )100( 

األف جملة, اإ�صافة اإىل مليون من املن�صورات العلمية.
ناهيك عن املعلومات التي حت�صل عليها من ال�صحف الإلكرتونية, 
ومن  وجهدك,  وقتك  ت�صتهلك  وكلها  ال�صاعية  بل  اليومية,  والر�صائل 

يدري رمبا تت�صبب يف اإفقادك الرتكيز.
اأمام كل هذه املعطيات وهذا ال�صيل من املعلومات, ل بّد من اأن 

تتقن وتتدرب على مهارة القراءة ال�صريعة.
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يحدث  اأن  ي�صتطيع  العادي  ال�صخ�س  اأن  الأب��ح��اث,  اأثبتت  لقد 
حت�صًنا يرتاوح فيما بني )50( و)100%( يف �صرعته يف القراءة, دون 
اإذن  ت�صتطيع  بقراءتها...  يقوم  التي  للمعاين  فهمه  �صيًئا من  يفقد  اأن 
اأن تزيد من �صرعة قراءتك ببذل القليل من اجلهد الإ�صايف وامتالك 

مهارات جديدة تقدمها لك القراءة ال�صريعة.

ما القراءة ال�صريعة؟
هي رفع طاقة التعلم اإىل اأق�صى درجة, وهي اأ�صلوب مهني جديد 
لأننا  عليها؛  اعتدنا  التي  التقليدية  القراءة  عن  يختلف  املطالعة  يف 
بامتالكنا اأدوات هذه املهارة �صيكون يف و�صعنا اأن نتلقى ون�صتوعب كل 
)كتًبا وجمالت,  يكن  مهما  الإعالم من حولنا  و�صائل  اإلينا  تقذفه  ما 

و�صحًفا و�صفحات من الإنرتنت(. 

تاريخ القراءة ال�صريعة:
حني  الأوىل,  العاملية  احل��رب  منذ  ال�صريعة  القراءة  تاريخ  ب��داأ 
اأن بع�س الطيارين  اكت�صفت القوات اجلوية الربيطانية يف تلك الأيام 
مل يكن با�صتطاعتهم التمييز بني مناذج الطائرات املعادية من م�صافة 
زمنية  ال�صور خالل فرتات  يعك�س  العلماء جهاًزا  بع�س  فطّور  معينة, 
معدل عر�س  ي�صرع  اأن  يلبث  ما  ثم  على اجلدار  ق�صرها,  متباينة يف 

ال�صور.
على  التمرين  من  وب�صيء  بعد  فيما  ي�صبحون  بالطيارين  واإذ 
هوية  الثانية  من  جزء   )500( من  جزء  خالل  يحددوا  لأن  ا�صتعداد 

الطائرات املختلفة.
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املعلومات  تدرك  اأن  با�صتطاعتها  الب�صرية  العني  اأن  يعني  وهذا 
العاملية  احلرب  بعد  املعرفة  هذه  ا�صتخدمت  وقد  ت�صدق,  ل  ب�صرعة 
امل�صاركون  ا�صتطاع  باهرة, حيث  النتائج  وكانت  ال�صريعة,  القراءة  يف 
على  معكو�صة  كلمات  اأربع  الثانية  من  املائة  يف   )5( خالل  يقروؤوا  اأن 
اجلدار, والنتيجة كانت اأن ارتفع متو�صط �صرعة قراءتهم من )200( 
اإىل )400( كلمة يف الدقيقة الواحدة, وهو ما ميثل الفرق بني تلميذ يف 

املرحلة البتدائية ورجل اأكادميي.
ومل يكت�صف الباحثون اإل يف اأوائل ال�صتينيات مدى قدرة الإن�صان 
الفعلية على �صروب الأداء اخلارقة للعادة, فلي�صت العيون وحدها هي 
التي ميكن تعليمها, من خالل التدريب املنا�صب على حركات يف �صرعة 
ا الحتفاظ باأكرث من )400( كلمة يف  اأي�صً الربق, بل ي�صتطيع الدماغ 
الدقيقة, ويف مدار�س القراءة ال�صريعة ُو�صل اإىل �صرعة )1000( كلمة, 

ل اإىل )3850( كلمة يف الدقيقة. ويف حالت التدريب اخلا�س ُو�صِ

ثورة قراءة الكتب

اأول كلمة نزلت من ال�صماء اإىل الأر�س على نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص هي 
اقراأ, ثم اقراأ ثم اقراأ ثم )اقراأ با�صم ربك الذي خلق - خلق الإن�صان 

من علق - اقراأ وربك الأكرم(.
بكلمة  مفتتحًة  كانت  الأر����س  اإىل  ال�صماء  من  نزلت  اآي��ة  ف��اأول 

)اقراأ(.
بل اأق�صم ربنا جل �صبحانه ب�)والقلم وما ي�صطرون(.

وكل هذا دليل قاطع على مكانة القراءة يف القراآن الكرمي, فهي 
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على مر الع�صور كانت وما زالت خمزًنا حلفظ العلوم, وكذلك مفتاًحا 
يخرج ينابيع العلوم لت�صيل على مر الع�صور.

ال�صاعة  اإىل هذه  الزمان  الكتابة من قدمي  ومهما اختلفت طرق 
تظل الآثار �صاهدة على اأن الكتابة كانت حا�صرة يف جميع احل�صارات 

التي �صهدها التاريخ.
حادثتني  اأعظم  اإىل  الكتابات  وجميع  املخطوطات  اأغلب  ويرجع 

�صهدتهما الب�صرية:
الأر�س يف زمن  اأغرق  الذي  الطوفان  كانت عند حدوث  الأوىل: 
نبي اهلل نوح - عليه ال�صالم - حتى تقول الروايات اإن نبي اهلل نوح - 
وزوجته  ال�صالم -  اآدم - عليه  نبي اهلل  ال�صالم - قد حمل جثة  عليه 
يعني  مما  ويجرفهما,  الطوفان  فيهما  يوؤثر  ل  حتى  تابوت؛  يف  ح��واء 
اأيادي قوم نوح ومن ورائهم  اأن جميع املخطوطات التي خطتها  ويوؤكد 
من الأمم التي �صبقتهم منذ اأن خلق اهلل الأر�س قد اندثرت وذهبت مع 

هذا الطوفان العظيم الذي ذكره اهلل يف كتابه. واهلل اأعلم.
الأخرى: كانت اإبان غزو التتار بالد العلم الإ�صالمي, حيث اأغرق 
عليه,  وجعلوها ج�صًرا مي�صون  الكتب يف دجلة  املتخلفون  الهمج  هوؤلء 
كونت  حتى  دجلة  نهر  يف  رميت  التي  الكتب  حجم  تتخيلوا  اأن  ولكم 
ورجالهم  وجمالهم  بخيولهم  الهمج  هوؤلء  عليه  مي�صي  عظيًما  ج�صًرا 
واأ�صلحتهم.. بال �صك اأن ع�صرات املاليني من الكتب قد رميت يف هذا 
ب�صبب حتلل  البهيم  الأ�صود  اللون  اإىل  ال�صايف  الذي حتول ماوؤه  النهر 
احلرب من اجللود بفعل املاء, فقد كانت اجللود هي الو�صيلة امل�صتخدمة 

للكتابة يف ذلك الع�صر.
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الن�صارى  ح��وادث  اإ�صافة  اأود  احلادثتني  هاتني  اإىل  بالإ�صافة 
اأحرقوا  حيث  امل�صلمني,  بالد  على  ال�صليبية  حمالتهم  يف  ال�صليبيني 
ثالثة ماليني كتاب يف ال�صام يف مكتبة طرابل�س اللبنانية, وكذلك اأحرق 
الأندل�س يف  مكتبة غرناطة يف  كتاب من  مليون  ال�صليبيون  الن�صارى 

اأحد امليادين العامة.
حتى غزو الحتاد ال�صوفيتي ال�صيوعي الأخري على بالد اإ�صالمية 
مثل القوقاز والتي تقارب م�صاحتها م�صاحة اأوروبا كلها, اإىل غريها من 
الدول الإ�صالمية والتي كانت بالطبع حتتوي على كتب وخمطوطات هي 
ا نالت ن�صيًبا من احلرق؛ حيث اأحرق اأكرث من )10( اآلف كتاب,  اأي�صً
هذا الذي اأح�صي, واإن كنت على يقني تام ل �صك فيه اأن اأ�صعاف اأ�صعاف 

هذا الرقم قد اأحرق واأبيد على اأيدي هوؤلء ال�صيوعيني املجانني.
كلها  املفجعة  احلرائق  وهذه  كله,  التاريخ  هذا  من  نقفز  دعونا 
للكتب واملكتبات الإ�صالمية اإىل اأعظم حريق تواجهه املكتبات الإ�صالمية 

يف جميع الدول الإ�صالمية بال ا�صتثناء.
اإن اأعظم حريق يلتهم املكتبات الإ�صالمية هو يف هذه ال�صنوات, 
بل ويف هذه الأي��ام, بل لالأ�صف ما زالت جمرته ملتهبة مل تتحول اإىل 

رماد!! فهل عرفتم ما هذا احلريق؟ وما اأ�صبابه؟
اإن اإحراق الكتب الذي اأعنيه هو تركها حبي�صة املكتبات والأدراج 
من دون قراءة ول اطالع, فكون هذا الكتاب قد احرتق يعني اأنه لن يقراأ, 
وكون الكتاب مغطى بالغبار يف املكتبات العامة واخلا�صة والتجارية يعني 
اأن نوًعا اآخر من احلرائق يلتهم الكتب ومينع من ال�صتفادة منها.. فهل 
عرفتم الآن عظم م�صيبة اغتيال )اقراأ( من عقول ال�صباب والفتيات, 
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بل حتى من براءة الأطفال؟!
ن�صبة  اإىل هبوط ي�صري يف  اأدى  الفرن�صيون خلاًل  لالأ�صف, لحظ 
القراءة عند ال�صعب الفرن�صي فنظموا برناجًما اأطلقوا عليه ا�صم "جنون 
املطالعة" نزل فيه وزير الثقافة وكبار املوؤلفني الفرن�صيني وكل املعنيني 
ب�صوؤون الثقافة اإىل ال�صوارع وال�صاحات العامة واحلدائق, وفتحوا اأبواب 
لها  يقروؤون  واأخذوا  اجلماهري  اأمام  م�صراعيها  على  العامة  املكتبات 

ويحثونها على القراءة يف حماولة لراأب ال�صدع و�صد اخللل.
كل هذا يجري يف كل دول العامل املتح�صر؛ دائًما يغر�صون القراءة 
تروي  التي  الدماء  مثل  ت�صبح  حتى  ال�صغر؛  منذ  اأطفالهم  عقول  يف 

�صريانهم.
ونحن اليوم حتولنا من اأمة )اقراأ( اإىل اأمة )مباريات( ل نعرف 

للكتاب وزًنا اأو قيمة, اإل ما ندر.

العيون والقراءة

ينبغي اأن تكون الإ�صاءة كافية عند القراءة؛ لأن القراءة يف ال�صوء 
ال�صعيف حتدث توتًرا يف ع�صالت القزحية والع�صالت التي حتدد فتحة 
ترهق  ولذلك  العني؛  املت�صربة خلف  ال�صوء  كمية  اإذ هي حتدد  العني؛ 
العني يف ال�صوء ال�صعيف اإذ جتذب الع�صالت جذًبا �صديًدا لتت�صع فتحة 

العني؛ حتى يتي�صر دخول ال�صوء الكايف, وتظل م�صدودة ملدة طويلة.
تكون يف مواجهة  ل  اأي  مبا�صرة,  الإ�صاءة غري  تكون  اأن  وينبغي 
القارئ, واإمنا ينبغي اأن تكون خلفه ومن الناحية الي�صرى؛ لأن الكتاب 
يكون يف اليد اليمنى غالًبا, ويذلك يرتكز ال�صوء على الكتاب ولي�س على 



فيافي الفقرات الثقافية1378

العني؛ لأن ال�صوء اأمام العينني يوؤذي ال�صبكة. 
اأكرث  لأن��ه  النهار؛  ل�صوء  م�صابًها  ال�صوء  يكون  اأن  وي�صتح�صن 
ملبة  ا�صتخدام  ال��ك��ث��ريون  يف�صل  ول��ذل��ك  العينني؛  ل��راح��ة  �صالحية 

الفلور�صنت لأن �صوءها هو الأقرب اإىل �صوء النار. 
والقراءة يف �صوء ال�صم�س �صار بالعينني؛ لأن الوهج وكمية ال�صوء 
تاأثرًيا  توؤثر  ال�صبكية  على  الكتاب  �صفحات  على  املنعك�صة  ال�صديدة 
�صيًئا؛ ولذلك يكره ا�صتخدام الورق امل�صقول والالمع؛ لأنه يعك�س �صوًءا 
حروف  وتكون  اأبي�س,  الورق  يكون  اأن  فقط  وينبغي  ال�صبكية,  ي�صايق 
لأنه  اأ�صود؛  )احلرب(  املدار  لون  يكون  اأن  وي�صتح�صن  وا�صحة,  الكتابة 

ا للون الورق فرييح العني.  بذلك يكون مناق�صً
واإذا كان القارئ يقراأ يف كتاب اأو جملة ذات ورق م�صقول لمع, 
يجب اأن ي�صعه بحيث يرى الكلمات بو�صوح, دون اأن ينعك�س ال�صوء على 

عينيه.

القراءة ُلغوًيا

ل  الإن�صانية,  احل�صارية  الأداة  وهي  القراءة  على  نتعرف  لكي 
تكون  بها  معرفتنا  فمن  وخ�صو�صيتها,  الكلمة  هذه  مبعاين  نلم  اأن  بد 
املكتبة  ن�صاط  يف  الإبداعي  لعلمنا  اخلطط  وتكون  اأو�صح,  الت�صورات 
اأكرث دقة واأكرث فائدة يف اإنازها, ومعرفة ال�صيء ُت�صّهل علينا التعامل 
تاأليف  حاح  ال�صّ معجم  يف  َوَرَدت  كما  ق��راأ,  كلمة  معاين  فمن  معه.. 

اإ�صماعيل بن حماد اجلوهري:
قَراأَتَك حاجُتك: دنت, والقارئ:  الَقرُء: الّطهُر وهو من الأَ�صداد, َواأَ
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َممُت بع�صه اإىل بع�س, وقراأَُت  الوقت, َوَقراأُت ال�صيَء قراآًنا جمعُتُه َو�صَ
الكتاب ِقراءًة وقراآًنا: ومنه �ُصِمىَّ القراآن.

ُمها َوقوُله  اأبو عبيدة: �ُصِمىَّ القراآن؛ لأنه يجمع ال�ّصَور َفَي�صَ وقال 
تعاىل: زب ی جئ حئ مئ ىئ رب )القيامة(؛ اأي جمعه وقراءته.

 زب يئ جب حب خبمب رب )القيامة(؛ اأي قراءته قال ابن عبا�س 
- ر�صي اهلل عنهما - : "فاإذا بيّناه لك بالقراءة فاعمل مبا بيناه لك".

وجمُع القارئ: َقَراأَُة.
اأحمد بن  ملوؤلفه  املنري  امل�صباح  َدَر���َس, كما جاء ذلك يف  َوَق��راأَ: 

حممد علي الفيومي املقرئ.
واملدر�صة مو�صع الدر�س, ودر�صت احلنطة ونحوها در�ًصا وقد �صمي 

اإدري�س عليه ال�صالم لكرثة درا�صته كتاب اهلل تعاىل وا�صمه "اأَخُنوخ".
ا تقدم؛ يتبني لنا اأن يف القراءة معان كثريًة, فكما اأن القراءة  ومِمّ
يف  ا  اأي�صً وجمل,  كلمات  يف  احل��روف  جمع  مع  والأفكار  للمعاين  جمع 
الّدرا�صة بحث وتدقيق عن ال�صيء النافع كما يف درا�صة احلنطة, ترمى 
الق�صوُر وتوؤخذ حبات القمح, وكلما كانت احلنطة خالية من ال�صوائب 

فهي الأف�صل, والدرا�صة قراءة, وفهم, وبحث عن الأف�صل واملفيد.

اأف�شل واأ�شهل الكتب التي األفت يف العقيدة

الكتب التي األفت يف بيان العقيدة ال�صحيحة, عقيدة اأهل ال�صنة 
ومن  املطول,  ومنها  املخت�صر  منها  هلل,  واحلمد  كثرية  واجلماعة, 
اأخ�صرها واأ�صهلها: ر�صالة "ثالثة الأ�صول", ور�صالة "ك�صف ال�صبهات", 
وكتاب "التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد", وكلها ل�صيخ الإ�صالم 
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و�صروح   , اهلل  يرحمه   - عبدالوهاب  بن  حممد  ال�صيخ  املجدد  الإم��ام 
"كتاب التوحيد", مثل "فتح املجيد", و"قرة عيون املوحدين" كالهما 
لل�صيخ عبدالرحمن بن ح�صن - يرحمه اهلل -, وغريهما, ومن الكتب 
الإ�صالم  ل�صيخ  الوا�صطية"  "العقيدة  العقيدة:  يف  املخت�صرة  ال�صهلة 
ابن تيمية - يرحمه اهلل -, وكتاب "�صرح الطحاوية" للعز بن اأبي العز 
ابن  الإ�صالم  �صيخ  فتاوى  "جمموع  من  العقيدة  ق�صم  وك��ذا  احلنفي, 
ب�"الدرر ال�صنية"  تيمية", وجمموع فتاوى ور�صائل علماء ند امل�صمى 
اللهفان" لالإمام  "اإغاثة  وكتاب  قا�صم,  بن  الرحمن  عبد  ال�صيخ  جمع 
على  املر�صلة  "ال�صواعق  وكتاب  له,  النونية"  و"املنظومة  القيم,  ابن 

ا. اجلهمية واملعطلة" له اأي�صً

َطاِلُب اْلِعْلِم عند �شراِء الِكَتاِب واقتَنائِه

به,  م�صلم  اأمر  الكتب  باقتناء  العلم  طالب  �صغف  اأن  املعلوم  من 
وطلبة العلم يف هذا ال�صغف وحب القتناء للكتب واملراجع ما بني م�صتقل 
وم�صتكرث, خا�صة يف هذا الزمن, الذي تي�صرت وكرثت فيه و�صائل الطبع 
والن�صر, واأ�صبحت دور الن�صر والتوزيع تتناف�س يف امل�صابقة على حماولة 
الت�صدر يف باب التحقيق واإخراج اجلديد, وهذا - وهلل احلمد واملنة - 
من ف�صل اهلل على العلم واأهله وطالبه, ول بد من الإ�صارة اإىل بع�س 
اأو املحقق, ويكون اخللل  ما ين�صر ل يخلو من خلل فيه بح�صب الكاتب 

معروًفا عند م�صايخ العلم وطالبه املتمكنني يف الطلب. 
التي تعني طالب  الأم��ور  اإن هناك بع�س  وع��وًدا على بدء, يقال: 
العلم عند عزميته على �صراء الكتاب اأو الكتب, راأيت بيانها؛ لعلها تكون 
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معينة له يف اختياره للكتب التي يريد اقتناءها, فمن ذلك: 
1- ا�صت�صارة بع�س امل�صايخ اأو طلبة العلم امل�صهود لهم قبل اقتناء 

الكتاب املراد �صراوؤه.
فينبغي  معني,  لكتاب  �صرًحا  �صراوؤه  امل��راد  الكتاب  كان  اإذا   -2
التاأكد: هل هناك �صروح اأخرى للكتاب؟ فاإن كان هناك �صروح اأخرى 

ا: اأي تلك ال�صروح اأجمعها واأكرثها علًما؟ فعليه اأن يتاأكد اأي�صً
3- اإذا وقع الختيار على �صرح معني لكتاب معني, فالأوىل التاأكد 
على  اأكرث من طبعة حر�س  له  كان  فاإن  املق�صود,  ال�صرح  من طبعات 

ال�صوؤال عن اأجود الطبعات.
اأجود  علي  فليحر�س  حمقًقا,  �صراوؤه  املراد  الكتاب  كان  اإذا   -4

الن�صخ حتقيًقا.
الكتاب يتكون من عدد من الأج��زاء, فليطابق رقم  اإذا كان   -5
اجلزء املكتوب على الغالف اخلارجي على الرقم الداخلي؛ للتاأكد من 

مطابقة الرتقيم.
6- حماولة الت�صفح ال�صريع ل�صفحات الكتاب اأو الكتب؛ خ�صية 

وجود بيا�س يف بع�س ال�صفحات. 
قال  الوا�صح,  اخلط  وذات  املجلدة  الن�صخة  على  احلر�س   -7
الذهبي: )من الأمور التي ي�صغف بها املحدث: حت�صيل الن�صخ املليحة(.
8- اإذا كان الكتاب كبرًيا, فاإن ا�صتطاع اأن يت�صفح فهار�صه ففي 

ذلك خري كثري؛ لأنه بذلك يعرف حمتوى الكتاب اإجماًل.
9- عدم اإهمال الكتاب, برميه اأو التكاء عليه اأو ما �صاكل ذلك, 
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اأي�صع الرجل الكتب حتت  قال نعيم بن ناعم: )ملا �صئل الإمام اأحمد: 
ت�صرق فال  اإذا خاف  قال:  كتب احلديث,  قال:  كتب؟  اأي  قال:  راأ�صه؟ 

باأ�س, واأما اأن يتخذها و�صادة فال(.
10- الت�صال الهاتفي باملكتبات ودور الن�صر؛ لل�صوؤال عن وجود 
اأمران: حفظ بع�س  ليتوافر بذلك لك  الثمن؛  الكتاب, ومعرفة تفاوت 

وقتك, وحفظ بع�س مالك. 
همه  يكون  اأن  العلم:  طالب  منه  يحذر  اأن  ينبغي  ومم��ا   -11
ومق�صده الوحيد يف �صراء الكتب هو التكرث بها وملء الأدراج يف منزله 

لرياها الناظرون لي�س اإل, فهذا مزلق خطري ومرتع وخيم. 

من منكرات املكتبات

اجلهالء  بع�س  فيكرث  للعلم,  و�صيلة  ل  غاية  ت�صبح  بع�صها  اأن 
يتدار�صوا  اأن  دون  الذهب!  مباء  وزخرفتها  وجتليدها  الكتب  جمع  من 
ما فيها, وهم يق�صدون من جمعها التفاخر والرياء؛ حتى يقال عنهم: 
النوع  هذا  مكتبة من  العلماء  اأحد  زاد  وقد  علم.  اأو طلبة  علماء  اإنهم 
فاأعجب بها, وملا اخترب �صاحبها وجده جاهاًل مل يقراأ ومل يطالع �صيًئا 
يفهم هذا  فلم  قليل,  وم��اوؤك  كتبك كثرية  �صاخًرا:  له  فقال  كتبه,  من 

الأمي معنى ما ذهب اإليه العامل. 
العلم  اأهل  بع�س  وطرائف  نوادر  من  �صيئا  هنا  اأ�صوق  هذا,  بعد 

فيما يتعلق ب�صراء الكتب:
كتًبا  يوًما  ا�صرتى  اأن��ه  عنه  ذك��ر  اخل�صاب:  اأحمد  بن  عبداهلل 
ب�)500( دينار ومل يكن عنده �صيء, فا�صتمهلهم ثالثة اأيام, ثم م�صى 

www.alukah.net



1383 فيافي الفقرات الثقافية

ونادى على داره فبلغت )500( دينار, فنقد �صاحبها وباعه ب�)500( 
دينار وويف ثمن الكتب, وبقيت له الدار.

احل�صن بن اأحمد الهمداين: قال ابن اجلوزي: "وبلغني اأنه ُرئي 
يف املنام يف مدينة جميع جدرانها من الكتب, وحوله كتب ل ُتعد وهو 
م�صتغل مبطالعتها, فقيل له: ما هذه الكتب؟ قال: �صاألت اهلل تعاىل اأن 

ي�صغلني مبا كنت اأ�صتغل به يف الدنيا فاأعطاين".
اأبو  "اأعطاين  ق��ال:  باملو�صل:  الكتب  جملد  املو�صلي,  قمري  ابن 
الو�صية  على  واأك��د  اأجلده,  دف��رًتا  حمدان  بن  العالء  اأب��ي  بن  عبداهلل 
يف حفظه, فاأخذته منه وم�صيت اإىل دكاين, وكان طريقي على دجلة, 
فتناولته  املاء  يف  كمي  من  الدفرت  ف�صقط  اأتو�صاأ  م�صرعة  اإىل  فنزلت 
اأنه �صيجري  اأ�صك  اأن يغرق وقد ابتل, فقامت قيامتي, ومل  عجاًل قبل 
يل مكروه �صديد من اأبي عبداهلل من �صرب وحب�س واأخذ مال, فعملت 
على الهرب من املو�صل, ثم قلت: اأجففه واأجلده واأجتهد يف اأن اأ�صلمه 
اإىل غالم له وهو ل يعلم واأ�صترت, فاإن ظهر احلديث هربت, واإن كفى 
اهلل تعاىل ذلك ومتت عليه احليلة ظهرت, فحللته وجففته وثقلته حتى 
رجع وا�صتوى اأكرث ما ميكن من مثله, وجلدته وتاأنقت يف التجليد, فلما 
واأم�صي,  الدار  باب  من  اإليه  لأ�صلمه  احلاجب  اإىل  جئت  منه,  فرغت 
ف�صادفت احلاجب جال�ًصا يف الدهليز ف�صلمت اإليه الدفرت, فقال: ادخل 
وادفعه من يدك اإىل يده, فلعله يتوقعك, ولعله ياأمر لك ب�صيء, فقلت: 
اإليه,  دخلت  يدعني حتى  ومل  يجوز,  ل  فقال:  م�صتعجل,  فاإين  اأريد  ل 
فلم اأ�صك اأن ذلك من �صوء التفاق على املوؤدي اإىل املكروه, وم�صيت يف 
اأبا عبداهلل جال�ًصا  الهم, فوجدت  واأنا يف �صورة عظيمة من  ال�صحن 
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الدفرت  فاأخرجت  راأ�صه,  على  والغلمان  داره  �صحن  يف  ماء  بركة  على 
من  الغالم  فجاء  وهاته,  يده  من  خذه  غلمانه:  لأحد  فقال  كمي,  من 
اإياه  فاأعطيته  لياأخذه  يده  ومد  الآخر,  اجلانب  من  واأنا  الربكة  جانب 
قعرها,  اإىل  وغا�س  الربكة  يف  الدفرت  �صقط  حتى  يده  يف  يتمكن  فلم 
فجن اأبو عبداهلل و�صتم الغالم وقال: مقارع مقارع, فحمدت اهلل - عز 
وجل - على ا�صتتار اأمري من حيث ل اأحت�صب, وكفايتي ما كنت اأخافه! 

وخرجت والغالم ي�صرب".

مكتبة احلرم املكي ال�شريف مبكة املكرمة

تعود بدايات مكتبة احلرم املكي ال�صريف اإىل عهد اخلليفة حممد 
املهدي بن اأبي جعفر املن�صور يف �صنة )160ه�(؛ اإذ كانت باحلرم املكي 
ال�صريف قبتان, اإحداهما ل�صقاية العبا�س, والأخرى حلفظ امل�صاحف 
وكان  ال�صريف,  املكي  احلرم  اإىل  ترُد  كانت  التي  ال�صريفة  والربعات 
تابوًتا مب�صوًطا به م�صحف اخلليفة عثمان بن عفان - ر�صي اهلل عنه 
- نواة هذه املكتبة التي تو�صعت بعد ذلك لت�صم كتب التف�صري واحلديث 

والتاريخ والأدب العربي والعلوم الجتماعية والطب. 
ويف العهد ال�صعودي الزاهر اأمر امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
اآل �صعود - يرحمه اهلل - يف �صنة )1357ه�( بت�صكيل جلنة خا�صة من 
علماء مكة املكرمة لدرا�صة اأو�صاع املكتبة وتنظيمها, واإليه تعود ت�صمية 

املكتبة بهذا ال�صم.
ونقلت املكتبة اإىل خارج احلرم املكي ال�صريف يف �صنة )1375ه�(, 
ثم ارتبطت بوزارة احلج والأوقاف بعد اإن�صائها, و�صدر اأمر ب�صمها اإىل 
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الرئا�صة العامة لالإ�صراف الديني بامل�صجد احلرام. 
وقد تغريت مواقع املكتبة اأكرث من مرة, فكانت يف موقع م�صتاأجر 
اأمام باب امللك عبدالعزيز, ومع  اإىل موقع حديث  انتقلت  بجرول, ثم 
تو�صعة خادم احلرمني ال�صريفني امللك فهد - يرحمه اهلل -, ت اإزالة  
ب�صارع  �صخم  مبنى  لها  وا�صتوؤجر  ج��رول,  اإىل  املكتبة  ونقلت  املبني, 
اأق�صام,  ع�صرة  من  اأك��رث  من  املكتبة  وتتكون  املكرمة,  مبكة  املن�صور 
اآلف  خم�صة  اإىل  ت�صل  ن��ادرة  مقتنيات  املخطوطات  ق�صم  ويت�صمن 
ورق,  على  م�صورة   )2000( خمطوطة  األف  منها  اأ�صلية,  خمطوطة 
وت�صم املكتبة ن�صخة م�صورة من امل�صحف العثماين الذي كتب يف عهد 
اخلليفة الرا�صد عثمان بن عفان - ر�صي اهلل عنه -, وهي مهداة من 
الإدارة الدينية مل�صلمي اآ�صيا الو�صطى وكازاخ�صتان يف �صنة )1411ه�(. 
املكتبات  من  ع��دد  على  ال�صريف  املكي  احل��رم  مكتبة  وت�صتمل 

اخلا�صة التي اأوقفها اأ�صحابها على مكتبة احلرم املكي ال�صريف. 
ويبلغ اإجمايل ما ت�صمه املكتبة حالًيا ما يقرب من )200( األف 
للبحوث  امللك في�صل  بنهاية طرفية مع مركز  ترتبط  واملكتبة  عنوان, 

والدرا�صات الإ�صالمية. 

مكتبة امللك فهد الوطنية بالريا�س

مبنا�صبة  )1403ه����(,  �صنة  يف  املكتبة  ه��ذه  اإن�صاء  فكرة  نبعت 
الحتفال بتويل خادم احلرمني ال�صريفني امللك فهد بن عبدالعزيز - 
يرحمه اهلل - مهام احلكم, وتبلورت اإىل اأن اأ�صبحت واقًعا يف غ�صون 
�صبع �صنوات؛ اإذ انتقلت املكتبة اإىل مقرها اجلديد. و�صدر نظام الإيداع 
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باملر�صوم امللكي رقم )م/26( بتاريخ )11( رم�صان )1412ه�(, ومنذ 
ين�صر  ما  كل  ت�صجيل  يف  املكتبة  ب��داأت  )1414ه���(  عام  تطبيقه  بداية 
قبل  عليها  الإي��داع  رقم  تثبيت  مع  املعلومات,  اأوعية  من  اململكة  داخل 
�صعودي  كتاب  اآلف  اأربعة  نحو  واإيداع  بت�صجيل  املكتبة  وتقوم  ن�صرها, 
كل �صنة, مما غريَّ التقديرات املتوا�صعة التي كانت �صائدة يف امل�صادر 

الإح�صائية العربية والدولية عن حركة الن�صر يف ال�صعودية. 
املطبوعات  لت�صجيل  ال���دويل  امل��رك��ز  م��ع  املكتبة  اتفقت  وق��د 
ردم��د(؛   - )ردم��ك  وال��دوري��ات  للكتب  املعيارية  الأرق��ام  وتخ�صي�س 
لتكون املكتبة هي املركز الوطني امل�صوؤول عن ت�صجيل املطبوعات, حيث 
املكتبة  �صبقت  وقد  ال�صعودية,  املطبوعات  على  املميزة  الأرق��ام  تظهر 
غريها من املكتبات العربية يف هذا املجال من حيث تطبيق املوا�صفات 
اأملانيا  يف  الدولية  املراكز  بتزويد  �صنوًيا  املكتبة  تقوم  حيث  الدولية, 
وفرن�صا بح�صر دقيق للموؤلفات ال�صعودية, مبا يف ذلك اأ�صماء النا�صرين 
وعناوينهم, كما متد املكتبة �صنوًيا منظمة اليون�صكو مب�صادر اإح�صائية 

عن حركة التاأليف والرتجمة يف ال�صعودية. 
الحتاد  مطبوعات  لإي��داع  الوطني  املركز  املكتبة  اأ�صبحت  كما 
منظمة  اأكرب  وهي  )اإف��ال(  مع  التفاق  بعد  املكتبات  الدويل جلمعيات 

دولية للمكتبات العاملية. 
الوطنية,  البيلوجرافية  اإ���ص��دار  املكتبة  اأه���داف  �صمن  وت��اأت��ي 
 /1420( ل�صنة  الوطنية  فهد  امللك  ملكتبة  ال�صنوي  التقرير  اأب��رز  وقد 
ن�صاأتها  منذ  املكتبة  التي حققتها  والإن��ازات  الأعمال  اأهم  1421ه�( 
فبلغ  املختلفة,  اإداراتها  �صهدتها  التي  التطورات  واأه��م  تاريخه,  حتى 
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جمموع ما تقتنيه املكتبة من اأوعية املعلومات بنهاية �صنة )1421ه�(, 
اقتناوؤها يف �صنة  )87911( وعاًء, منها )79824( وعاء معلومات ت 
وتبادل  اإهداء  املكتبة من  تلقته  بلغ جمموع ما  بينما  )1421/20ه���(, 
لهذا العام )1422ه�( )77943( كتاًبا مهدى من املوؤ�ص�صات الر�صمية 

والعامة والأفراد يف الداخل واخلارج(. 

 مركز امللك في�شل 
للبحوث والدرا�شات االإ�شالمية بالريا�س

هذا املركز اأحد فروع موؤ�ص�صة امللك في�صل اخلريية, وهو يرمي 
يف  �صيما  ول  وت�صجيعها,  وتن�صيطها,  العلمي  البحث  حركة  دعم  اإىل 

املجالت ذات العالقة بالتاريخ واحل�صارة الإ�صالمية. 
وقد ن�صر املركز كثرًيا من الكتب املحققة واملوؤلفة واملرتجمة, كما 
اأ�صدر دليل الر�صائل اجلامعية يف اململكة العربية ال�صعودية, وجمموعة 
يف  املركز  من  واإ�صهاًما  وامل�صورة,  الأ�صلية  خمطوطاته  فهار�س  من 
من  جمموعة  اأن�صاأ  فقد  املعلومات,  اإىل  الباحثني  و�صول  �صبل  تي�صري 

قواعد املعلومات املتخ�ص�صة, وتنق�صم هذه القواعد اإىل ق�صمني: 
الق�صم الأول: قواعد ببليوجرافية: وت�صمل امللك في�صل, والقت�صاد 
والعامل  واملراأة,  الإ�صالمية,  والرتبية  الإ�صالمي,  والإعالم  الإ�صالمي, 
واملن�صورة,  املحققة  واملخطوطات  الإ�صالمية,  والدرا�صات  الإ�صالمي, 

وخزانة الرتاث املحقق واملن�صور, والر�صائل اجلامعية. 
املتخ�ص�صني  وت�صمل  ببليوجرافية:  غري  قواعد  الثاين:  الق�صم 
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امل�صلمة, وحتوي  والأقليات  والدول  والإ�صالمية,  العربية  الدرا�صات  يف 
هذه القواعد معلومات وافية عن هذه املو�صوعات, واأهم ما ن�صر حولها 

باللغتني العربية والإنليزية. 
املكتبة  ومتتلك  عنوان,  األف   )100( قرابة  املركز  مكتبة  وت�صم 
ثالثة اآلف وخم�صمائة دورية, وهناك )260( األف مقالة, وي�صم املركز 
)41( األف خمطوطة مفهر�صة, منها )23( األف خمطوطة اأ�صلية. يف 
خمتلف العلوم والفنون, حيث تقدم معلومات مفهر�صة و�صاملة عن هذه 
هذه  عن  للباحثني  واجلهد  الوقت  من  الكثري  توفر  مما  املخطوطات 

الكنوز الرتاثية. 
كما افتتحت مكتبة الأطفال: من بني )5-12( �صنة, ويبلغ عدد 

الكتب اخلا�صة بهم )18500( كتاب. 

وظيفة القراءة واأهدافها

اأربع وظائف,  توؤدي القراءة على امل�صتويني الفردي والجتماعي 
تتجلى يف:

الوجه  على  اهلل  ع��ب��ادة  على  للم�صاعدة  ال��دي��ن��ي:  امل��ج��ال   -1
ال�صحيح, والإجابة عن كثري من الت�صاوؤلت, وحل امل�صكالت الدينية.

ومواجهة  النف�صي,  التكيف  على  للم�صاعدة  النف�صي:  املجال   -2
حالت الإحباط والنفعالت. 

الجتماعي,  التكيف  على  للم�صاعدة  الجتماعي:  املجال   -3
والتبادل الثقايف بني ال�صعوب.
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4- املجال املعريف: لإ�صباع احلاجات املعرفية للفرد واملجتمع يف 
�صن التح�صيل الدرا�صي وما بعدها.

واأما اأهداف القراءة: فهي تختلف من �صخ�س لآخر, كل بح�صب 
اإجمالها  ميكن  ولكن  بالثقافة,  وولعه  الثقايف,  وم�صتواه  وو�صعه,  حاله 

فيما يلي: 
للقراءة  وم�صاحب  عام,  هدف  وهذا  واملعرفة:  العلم  لطلب   -1
منذ تعلمها يف البدء, ويف هذا حتقيق لر�صالة الإن�صان يف الأر�س, وهي 
)طه:  رب  ٿ  ٿ  ٺ ٺ  زب   :  - وجل  عز   - اهلل  قول  من  امل�صتفادة 

.)114
2- لال�صتذكار واملراجعة: فالدار�س يحتاج اإىل مراجعة معلوماته 
من اآن لآخر؛ للتثبت منها, والتاأكد من معناها, اأو مقارنتها مبعلومات 

جديدة.
حمدد,  جمال  يف  بالتعلم  مرتبط  وهذا  التخ�ص�س:  ملتابعة   -3
بني  ف��رق  وهناك  منا�صبة,  على  يتوقف  ول  ط��ارئ��ة,  بحاجة  يتعلق  ل 
من  كل  وب��ني  تخ�ص�صه,  يف  جديد  من  ي�صدر  ملا  املتابع  املتخ�ص�س 

له يف درا�صته ويركن اإليه. يكتفي مبا ح�صَّ
4- لإعداد بحث: فالباحث - اأو القارئ - هنا يقراأ بعقلية ناقدة 
ما  ومعلوماته  ثقافته  من  وي�صتمد  املختلفة,  الآراء  بني  ويقارن  اأك��رث, 

ي�صاعده على الراأي واحلكم.
ال��ه��دوء  ع��ل��ى  امل���رء  ت�صاعد  ق��د  ف��ه��ي  وال���رتوي���ح:  للت�صلية   -5
وال�صرتخاء, مبا حتقق له من متعة وترويح؛ وذلك بقراءة املو�صوعات 
اخلفيفة, والق�ص�س ال�صهلة, اأو مراجعة ال�صحف, ولكن ليعلم املرء اأنه 
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لو اكتفى بها فلن يحقق عن طريقها منًوا علمًيا, اأو اإثراًء يف درا�صته اأو 
ثقافته, ولن ت�صاعده على حت�صيل العلم.

6- لأجل تو�صيع قاعدة الفهم: والذين يقروؤون من اأجل هذا الهدف 
قلة قليلة من النا�س؛ وذلك اأن اأكرث النا�س يعتقدون اأن ما ميلكون من 
مبادئ وقدرات ذهنية واإدراكية كاف وجيد, ويكت�صب القارئ من خالل 
ذلك عادات فكرية جديدة, كما اأن القارئ لأجل تو�صيع قاعدة الفهم 

تزهر معلوماته وتثمر.
وهناك اأهداف اأخرى خل�صها )جريي ورجرز( فيما يلي:

7- ر�صوًخا للعادة.
8- �صعوًرا بالواجب.

9- ملجرد ملء الفراغ.
10- للتعرف على الأحداث اجلارية.

11- ا�صتجابة حلاجات عملية يف احلياة اليومية.
12- ا�صتجابة حلاجات اجتماعية مدنية.

13- تلبية ملتطلبات فكرية بحتة.

تناول القهوة مع غاندي

القراءة هي واحدة من اأف�صل الطرق التي اأعرفها للمحافظة على 
النجاح والتفوق. فعندما تقراأ كتاًبا قّيًما, فاأنت ذلك كاأمنا جتري حواًرا 
مع موؤلفه. ونحن يف النهاية ن�صبح ما نتحاور ب�صاأنه. فّكر يف اأنك الليلة 
تتناول فنجاًنا  بينما  الذاتية,  � من خالل قراءة �صرية املهامتا غاندي 
من القهوة � �صت�صبح قادًرا على فهم حكمة هذا الرجل, والتعرف على 
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غاياته ودوافعه.. هل ترغب يف ق�صاء بع�س الوقت مع مادونا غًدا؟ اإذن 
وبيل  والأم  ويل�س  ينطبق على جاك  نف�صه  ال�صيء  و  كتاًبا عنها.  فاقراأ 
جيت�س و�صلفادور والدالي لما. اإن قراءة كتاب ل�صخ�س جتله وتقدره 
تتيح لك اأن تكت�صب �صيًئا من عبقريته وذكائه. وبعد اأن تنتهي من قراءة 
كتاب مهم, فمن املوؤكد اأنك لن ت�صبح ك�صابق عهدك. وكما اأ�صار اأوليفر 
"متى ات�صع عقل الإن�صان بفكرة جديدة, فمن امل�صتحيل  ويندل هوملز: 

اأن يعود اإىل اأبعاده الأ�صلية مرة ثانية".
ويف اأيام �صباي الأوىل, قال يل والدي ذات مرة: "قلل مما تدفعه 
تقلق من  اأن  اإياك  ولكن  تنفقه على طعامك,  اأو مما  اإيجاًرا مل�صكنك, 

ا�صتثمار مالك يف �صراء كتاب مفيد".
وقد لزمتني هذه الفكرة املوؤثرة طوال حياتي. كانت فل�صفته هي 
اأن الأمر ل يتطلب اإل فكرة واحدة تكت�صفها يف اأحد الكتب لتاأخذك اإىل 
ولهذا  جذرًيا.  تغيرًيا  العامل  عن  نظرتك  وتغري  متاًما,  جديد  م�صتوى 
�صاعة  اأخ�ص�س  اأن  اأح��اول  الآن  واأنا  بالكتب.  مليًئا  بيتنا  كان  ال�صبب 
واحدة على الأقل كل يوم اأق�صيها يف القراءة. وهذه العادة مبفردها قد 

غريت حياتي. ف�صكًرا لك يا اأبي.
ورمبا �صتكون اأعظم هدية اأتركها لأولدي بعد موتي هي مكتبي. 
وال�صحة,  والفل�صفة  والعمل  والعالقات  القيادة  يف  كتًبا  حتوي  وهي 
والكثري من املو�صوعات الأخرى التي اأف�صلها. وقد ا�صرتيت الكثري من 
هذه الكتب من مكتبات من كل اأنحاء العامل يف اأثناء �صفرياتي اخلا�صة 
بالعمل. وهذه الكتب هي التي �صكلت طريقة تفكريي, وفل�صفتي اخلا�صة, 

وجعلتني اأ�صبح ما اأنا عليه الآن. وهي بالن�صبة يل ثروة ل تقدر بثمن.
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اأثبــت الـعـلــم

ب��ح��وث، وك��ل �شاعة درا���ش��ات، وكل  ي��وم  ل��ه، فكل  العلم بحر ل �شاحل 
دقيقة اكت�شافات، فهل اأدركنا حقيقة اأن العلم بحر ل �شاحل له؟!!

لذا.. اخرنا هذه الفقرة والتي تتحدث عن الكثري مما تو�شل العلم 
اإىل اإثباته، وبيان حقيقته.
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اأثبت العلم: اأن اأداء حركات ال�صالة يفيد جميع ع�صالت ومفا�صل 
واأربطة اجل�صم.

على  ا  وفر�صً عبادة  كونها  جانب  اإىل  ال�صالة  اأن  العلم:  اأثبت 
امل�صلم, فاإنها جتعل للم�صلم ريا�صة منظمة ت�صاعده على بقاء ع�صالته 
واأربطة ج�صمه تعمل يف حالة جيدة, مما ي�صاهم يف املحافظة على قوة 

اجل�صم و�صيانته من الأمرا�س.
اأثبت العلم: اأن ال�صتماع اإىل القراآن الكرمي يقوي جهاز املناعة 

عند الإن�صان.
اأثبت العلم: اأن اأف�صل طريقة ل�صرب املاء هي: قبل الأكل بن�صف 
�صاعة, وبعد الأكل ب�صاعة و�صاعتني, اأما �صرب املاء على الريق �صباحا, 

فاإنه يق�صي على الإم�صاك.
اأثبت العلم: اأن ال�صوم عملية غ�صيل لالأح�صاء, واأن اأربعة اأخما�س 
اأمر�صنا تن�صاأ عن تخمر الأمعاء, وال�صوم يقوم بتطهريها من الإفرازات 

والإ�صرار.
اأثبت العلم: اأن املو�صيقى ال�صاخبة ت�صاعد على فقدان الذاكرة اأو 

على الأقل اإ�صعافها. 
الإن�صان؛  حياة  على  ا  جدًّ خطرة  املالكمة  لعبة  اأن  العلم:  اأثبت 
ال�صربات, وقد مات على حلبة  اإىل تهتك املخ من كرثة  توؤدي  اإنها  اإذ 
ال�صربات  ب�صبب   )449( من  يقرب  ما  )1920م(  �صنة  منذ  املالكمة 

القا�صية التي توؤدي اإىل نزيف دموي يف املخ.
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اأثبت العلم: اأن معدل ذكاء املراأة اأعلى من الرجل بالن�صبة لتعليم 
اللغات, واأن ذاكرتها ب�صفة عامة اأقوى من الرجال.

اأثبت العلم: اأن هناك عالقة بني تقطيب الوجه وزيادة يف نب�س 
بال�صمئزاز..  الإح�صا�س  عند  الإن�صان  ح��رارة  درج��ة  وارتفاع  القلب 
فبعد حتليل الإ�صارات املخية والإ�صارات املختلفة ثبت اأن هناك خاليا 
لل�صعور(  مركًزا  تعد  التي  املخية  العقد  )وهي  )الإيجدال(  يف  معينة 
تنتج معلومات ب�صرية ت�صتجيب للوجه, وتبدو قادرة على التعرف على 
طولها  املخ  يف  اأع�صاًبا  هناك  اأن  اإىل  ا  اأي�صً تو�صلوا  كما  الوجوه,  هذه 

)2مليمرت( ت�صاعد يف تقرير ما ميثله الوجه.
اأثبت العلم: اأن اأمرا�س اللثة هي ال�صبب يف فقدان بع�س النا�س 

اأ�صنانهم, ولي�س ت�صو�س الأ�صنان كما يبدو يف الظاهر.
اأثبت العلم: اأن معدل وفيات الأطفال الر�صع يرتفع عندما ينام 
ا اإذا ارتفعت درجة حرارة ج�صمه, واأف�صل  الطفل على بطنه, خ�صو�صً
و�صع للنوم على الظهر اأو اجلانب الأمين؛ وذلك لت�صريف احلرارة, مع 

مراعاة عدم ارتدائه مالب�س ثقيلة ُمبالًغا فيها, يف ال�صيف اأو ال�صتاء.
اأثبت العلم: اأن ع�صر القراءة والفهم قد يكون �صببهما ا�صطرابات 

ب�صرية ولي�س عجًزا فكريا اأو ح�صًيا.
الدم,  �صغط  اإىل  يوؤديان  والرثثرة  الكالم  كرثة  اأن  العلم:  اأثبت 
فلقد اأجريت درا�صة على عينات من النا�س تف�صل الهدوء وعدم الكالم 
اأن الأوىل تتمتع ب�صغط دم معتدل وذهن  واأخرى ثرثرة, فتبني  بكرثة 

�صاٍف, اأما املجموعة الثانية فوجدت اأنها تعاين ارتفاع �صغط الدم.
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اأثبت العلم: اأن كرثة املالب�س واأغطية الراأ�س والقفازات ل حتمي 
من نزلت الربد. وخري حماية من نزلت الربد:

اأو  املختلفة  احل���رارة  ل��درج��ات  املفاجئ  التعر�س  جتنب   )1(
لتيارات الهواء.

)2( البتعاد عن الأماكن املزدحمة, وعدم ال�صهر خارج املنزل 
يف الليايل الباردة.

)3( البتعاد عن تيارات الهواء مع احلر�س على التهوية اجليدة 
حلجرات املنزل.

)4( المتناع عن التدخني.
)5( احلذر من اإدمان ا�صتخدام النقط القاب�صة لالأنف.

من  اأك��رب  بكميات  والليمون  الربتقال  تناول  على  احلر�س   )6(
املعتاد.

القيمة  ذات  اله�صم  �صهلة  الأطعمة  تناول  على  احلر�س   )7(
العالية؛ حتى تعطي للغدد فر�صة للراحة.

تكّون  التي  )الكلوروفيل(  مادة  مقدار  زيادة  على  احلر�س   )8(
اآلم  تخفيف  على  تعمل  حيث  اخل�����ص��راوات,  – يف  الأخ�����ص��ر  ال��ل��ون 
الع�صالت لقدرتها على التخل�س من )حم�س الالكتيك( الذي يوهن 

الع�صلة. 
اأثبت العلم: اأن و�صع كميات كبرية ومكثفة من الكرمي على ب�صرة 
اإىل ظهور احلبوب والبقع  توؤدي  الب�صرة, حيث  النوم ت�صر  الوجه قبل 
وو�صع  املغذي  الكرمي  اختيار  ب�صرورة  العلماء  ين�صح  ولذا  اجللدية.. 
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طبقة خفيفة يت�صربها اجللد فوًرا.
من  كثرًيا  يقلل  الطفل  فم  يف  ال�صكري  املحلول  اأن  العلم:  اأثبت 
الإح�صا�س بالأمل, ومن �صرعة �صربات القلب. وهذا الكت�صاف يبني اأن 
الإ�صالم دين الرحمة, فر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأول من و�صع املادة ال�صكرية يف 

فم الوليد, وذلك بتحنيكه التمر املم�صوغ.
لأن  جًدا؛  �صروري  طهيه  قبل  الدجاج  جلد  نزع  اأن  العلم:  اأثبت 
يفرزها  التي  الطبيعية  الهرمونات  تختزن  غ��دد  لديه  لي�س  الدجاج 
اجل�صم, الهرمونات ال�صناعية التي قد يحقن بها الدجاج, وبالتايل يتم 
اختزان هذه الهرمونات يف الدهون املوجودة اأ�صفل جلد الدجاج, وقد 
تبني اأن هذه الهرمونات ل تدمر باحلرارة يف اأثناء الطهي, بل ت�صيل مع 
الدهون وتختلط باللحم الدجاج, وهو ما يوؤدي على املدى الطويل اإىل 

الإ�صابة بالف�صل الكلوي, وبع�س حالت العقم.
اأثبت العلم: اأن اأهم اأ�صباب الوقاية من ال�صرا�صري:

1- �صرورة تغطية املواد الغذائية باأغطية حمكمة جيًدا.
2- النظافة التامة, ومنع وجود ف�صالت يف املطبخ.

3- و�صع القمامة يف اأوعية مغلقة جيًدا.
4- جمع اأكيا�س بي�س ال�صرا�صري واإعدامها.

5- �صد ال�صقوق بدورات املياة واملطابخ )ملنع تكاثر ال�صرا�صري(.
6- اإ�صافة حم�س الفينيك اأو الكريو�صني اإىل مياه م�صح الأر�س.

اأثبت العلم: اأن البلح الطازج ي�صاوي قيمته احلرارية قيمة اللحم 
والأع�صاب  املخ  كبري يف منو خاليا  دور  وله  اأك��رث.  يكن  اإن مل  البتلو, 
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اأنه  كما  الكليتني,  وظائف  عمل  يف  مهم  اأن��ه  كما  اله�صمي,  واجلهاز 
ثبت  ال�صارة. كما  ال�صناعية  امللينات  يغني عن  ملني طبيعي و�صحي, 
علمًيا اأن املكرثين من اأكل التمر اأقل النا�س اإ�صابة بال�صرطان. كما اأنه 
مدر البول وي�صاعد على غ�صل الكلى وتنظيف الكبد. كما اأنه يعمل على 

�صالمة الأ�صنان واملحافظة عليها من الت�صو�س.
اأن نحو )70%( من ال�صكان البالغ عددهم )100(  اأثبت العلم: 
مليون ن�صمة يف دولة بنجالدي�س يعانون نق�س فيتامني )اأ( الناجم من 
العتماد الفائق على الأرز؛ وذلك �صبب فقدان الب�صر لنحو )20( األف 
يزال  ل  الأرز  اأن  واأ�صافت  م��وزون,  طعام  تناولوا  بنجالدي�س  يف  طفل 
الغذاء الرئي�س لبنجالدي�س, على الرغم من قيام احلكومة بحملة حلث 
الأرز؛  تناول  من  والإق��الل  اخل�صراوات,  من  مزيد  اأك��ل  على  ال�صعب 

للتغلب على نق�س فيتامني )اأ(.
الأغذية  كل  عن  ال�صائم  يكفيان  والتمر  اللنب  اأن  العلم:  اأثبت 
فالتمر  الإفطار,  عند  بتناوله  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول  به  اأمر  ما  وهذا  الأخ��رى.. 
اأما اللنب  يحتوي على ال�صكريات والأمالح والفيتامينات والربوتينات, 

فاإنه غذاء متكامل.
اأثبت العلم: اأن هناك م�صروبات ت�صاعد على الرتواء, وم�صروبات 

تزيد من ال�صعور بالعط�س.
واجلريب  الطبيعية  والع�صائر  املاء  تروي:  التي  امل�صروبات  من 

فروت, والعرق�صو�س.
الطماطم,  بالعط�س: ع�صري  ال�صعور  تزيد  التي  امل�صروبات  ومن 
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وم�صروبات ال�صودا والكوكا كول والبيب�صي وال�صفن اأب, واللنب.
ثالثة  من  ال�صفاء  يف  ي�صاعد  الرب�صيم  ع�صري  اأن  العلم:  اأثبت 
اأمرا�س خطرية, هي: القلب وال�صرطان وال�صكري؛ وذلك لأنه ي�صاعد 

على تخفي�س ن�صبة )الكولي�صرتول( يف الدم.
املادة  من  اجل�صم  يخل�س  الرب�صيم  اأن  ا:  اأي�صً علمًيا  ثبت  كما 

امل�صببة لل�صرطان, خا�صة �صرطان القولون.
الفول  مثل:  نتناولها  التي  الأطعمة  من  كثرًيا  اأن  العلم:  اأثبت 
والعد�س وامللوخية تعد اأف�صل و�صيلة وقائية لبع�س اأنواع التلوث؛ وذلك 
واحلديد  الكال�صيوم  مثل  الغذائية  العنا�صر  بع�س  على  لحتوائها 
والف�صفور والزنك, مما يقلل من اأ�صرار الر�صا�س الذي ينتقل لالإن�صان 
من خالل العوادم ال�صناعية, وموا�صري الر�صا�س التي تعرب املياه من 
خاللها, اأو من خالل الر�صا�س الذي يغطي املعلبات ال�صناعية, وهذا 
الأمريكي  الرئي�س  اإىل  الأمريكي  الكونر�س  رفعه  تقرير  اأك��ده  ما 

الأ�صبق"بيل كلينتون".
اأثبت العلم: اأن الزيت املغلي مرات عدة, والذي ي�صتعمل يف قلي 
الطعمية وال�صمك والدجاج والبطاط�س, له العديد من الأ�صرار, ومن 

ذلك الإ�صابة ببع�س اأنواع ال�صرطانات وت�صخم الكبد.
زي��ادة  على  ت�صاعد  التلفزيون  م�صاهدة  ك��رثة  اأن  العلم:  اأثبت 
حمو�صة املعدة ومن ثم اإ�صابتها بالقرحة. خا�صة اإذا ارتبطت م�صاهدة 

الربامج املثرية بتناول الطعام.
اأثبت العلم:  اأن جهاز الكمبيوتر ي�صكل خطًرا كبرًيا على �صحتنا 
اإذا ا�صت�صلمنا له �صاعات طويلة من دون حراك, فقد ثبت اأن اجللو�س 
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اأمام هذا اجلهاز لفرتات طويلة ي�صبب اإجهاًدا كبرًيا ملناطق يف اجل�صم, 
اأولها العينان, حيث اإن التحديق امل�صتمر يف ال�صا�صة من م�صافة ق�صرية 

يتعب العينني.
كما  والظهر,  الأكتاف  يف  وتيب�س  بت�صلب  اجل�صم  ي�صاب  كما 
ين�صح  لذلك  والكف؛  الر�صغ  بداية  يف  الورم  من  بنوع  اليدين  ت�صاب 

بعدم اجللو�س كثرًيا اأمام الكمبيوتر.
كبرًيا,  خطاأ  يعترب  الطعام  تناول  بعد  ال�صباحة  اأن  العلم:  اأثبت 
عملية  يف  للم�صاعدة  الطعام  تناول  بعد  املعدة  اإىل  الدم  يتوجه  حيث 
اله�صم, ما يقلل من كمية الدم الذاهبة اإىل القلب, مما يجعل القلب 
يعمل ب�صدة من اأجل توفري كمية كافية من الدم لتزويد الع�صالت التي 
فاإنه  ال��دم  كفايته من  القلب  يجد  ف��اإذا مل  امل��اء,  دخ��ول  تتقل�س عند 
�صيتوقف عن العمل. وقد حتدث ت�صنجات ع�صلية للكبار وال�صغار اإذا 

�صبحوا مبا�صرة بعد تناول وجبة طعم ثقيلة.
من  �صاعة  ن�صف  هو  ل�)الكر�س(  ع��الج  خري  اأن  العلم:  اأثبت 
وال�صباحة,  والهرولة  ال�صريع  امل�صي  مثل:  اليومية  الريا�صية  التمارين 

وقيادة الدراجات الهوائية, وامل�صي العادي, و�صعود درجات ال�صلم.
التوبة )كما جاءت يف الدين الإ�صالمي( عالج  اأن  اأثبت العلم:  
وباهلل  بالنف�س,  الثقة  امل�صطربة  لل�صخ�صية  تعيد  اإنه  اإذ  مهم؛  نف�صي 
بالتما�س  العالج  اإىل  النف�س  علماء  من  كثري  جلاأ  هنا  ومن  وبالنا�س, 
الكتئاب  وتذيب  القلق  ح��دة  من  تخفف  التوبة  اأن  ثبت  كما  التوبة. 

والإح�صا�س بتاأنيب ال�صمري.
اأف�صل من املدار�س  اأن مدار�س البنات حتقق نتائج  اأثبت العلم: 
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املدار�س املختلطة عموًما  نتيجة  واأن  ثابتة وم�صتمرة,  املختلفة ب�صورة 
مدار�س  نتائج  كانت  حني  يف  املختلطة,  غري  املدار�س  من  بكثري  اأدنى 

البنات اأعلى من نتائج مدار�س الذكور.
اأن��واع  كل  على  يدمنون  الفنانني  من   )%14( اأن  العلم:  اأثبت 
منزل  يف  جماعي  نحو  على  املخدر  يتعاطون  ما  وغالًبا  امل��خ��درات, 

اأحدهم.
والع�صبية  النف�صية  لالإ�صابات  معر�صون  منهم   )%96( اأن  كما 
جراء الإدمان, واأن )60%( منهم يعرتيهم القلق والتوتر. هذا ما اأثبتته 
الدرا�صة التي متت يف م�صت�صفى الق�صر العيني بالقاهرة على جمموعة 

خمتارة من اأهل الفن.
اأكدت  حيث  ال�صيارة.  عمر  تطيل  الفواكه  ق�صور  اأن  العلم:  اأثبت 
والرمان  الربتقال  مثل  الفواكه  ق�صور  بع�س  ا�صتخدام  اأن  الدرا�صات 
والنعناع,  ال�صبار  مثل:  النباتات  بع�س  اأوراق  جانب  اإىل  وغريها.. 
من  الناجتة  املائية  امل�صتخل�صات  من  التوليفات  بع�س  باإعداد  وذلك 
)غلي( هذه املواد يف املاء, واختبارها يف مقاومة حدوث التاآكل وتكوين 

الروا�صب يف )ردياتري( ال�صيارات, فاأعطت نتائج اإيجابية.
تعمل  وج��ذاب,  مريح  باأ�صلوب  الق�ص�س  رواي��ة  اأن  العلم:  اأثبت 
على تهدئة املر�صى امل�صابني بالأمرا�س النف�صية, وجتلب النعا�س اإىل 
اأجفانهم؛ لذلك جلاأ بع�س الأطباء النف�صني اإىل العتماد جزئًيا على 
الأقرا�س  بع�س  عن  بها  وال�صتعا�صة  واحلكايات,  الق�ص�س  رواي��ات 

املهدئة يف عالج الكتئاب وغريه من الأمرا�س النف�صية.
دولبها اخلا�س,  وبني  امل��راأة  اأن هناك عالقة بني  العلم:   اأثبت 
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وعن طريقه ميكن معرفة طبيعة �صخ�صية املراأة. وتقول الدرا�صة:
)1( اإنه اإذا كان دولب املراأة ب�صيًطا يف حمتوياته, ويحتوي على 
احلاجات ال�صرورية, فهذه لي�صت دللة على اأن املراأة قوية ال�صخ�صية 

ذات مقدار قيادية, ولي�صت الأ�صياء املادية هي اهتمامها الأول.
)2( واإذا كان الدولب ممتلًئا باملالب�س؛ فهذا يعني اأنها عاطفية, 

اأو بخيلة.
)3( واإذا كان الدولب مليًئا بال�صور واملل�صقات العائلية؛ فهذه 

امراأة عاطفية وحتب حفظ اأ�صرار النا�س.
)4( ويف حالة تكاثر حمتويات الدولب حتى يبدو كاملخزن, �صواء 
وحنينها  اإخال�صها  على  يدل  فهذا  ذل��ك؛  وغري  واملالب�س  باحلقائب 

للما�صي.
بالفو�صى وعدم الرتتيب, وتخرج  يت�صم  الذي  الدولب  اأما   )5(
منه الأ�صياء ب�صعوبة, فاإن هذا يدل على اأن �صاحبة الدولب �صخ�صية 

فو�صوية, غري منظمة, فال تهتم مبالب�صها, ول بالآخرين.
اأن ختان البنات له دور كبري يف تهذيب البنات من  اأثبت العلم: 
�صطحات اجلن�س, ول �صيما عند املراهقات, حيث اأثبتت البحوث التي 
قام بها جمموعة من الأطباء الفرن�صيني والبلجيكيني, واأكد الأطباء اأن 

املراأة التي تعر�س عن اخلتان تعي�س حالة ع�صبية حادة املزاج.
وقبل  يتحرك,  اأن  قبل  يفكر يف حركاته  اأن اجلنني  العلم:  اأثبت 
و�صائل  وبا�صتخدام  اأم��ه,  بطن  يف  وهو  ذراعيه  يحرك  اأو  يرف�س,  اأن 
من  كبري  ع��دد  بفح�س  نيلزلور�س(  )د.  ق��ام  اجلنينية  الخ��ت��ب��ارات 
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اأن  فوجد  اأ�صهر,  وت�صعة  خم�صة  بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  ممن  الأجنة 
معظم احلالت اأن �صربات قلب اجلنني تبداأ يف الزدياد قبل اأن يقوم 
للبالغني  بال�صبط  ثوان.. وهو ما يحدث  اإىل ع�صر  بالتحرك ملدة �صت 
عندما يقبلون الأمر من جميع زواياه قبل اأن يقدموا على اتخاذ قرار 

والقيام بالفعل املنا�صب.
املرحلة  يف  التفكري  يف  يبداأ  الإن�صان  اأن  يثبت  الكت�صاف  وه��ذا 

اجلنينية بعد اأن يبلغ عمره من خم�صة اإىل �صتة اأ�صهر.

)39( اإثباًتا علمًيا عن املخ

1- يزن املخ الب�صري ما يقرب من ثالثة اأرطال. 
2- ي�صكل املاء ما يقرب من )85( يف املائة من وزن املخ. 

3- يبلغ حجم املخ الب�صري حجم ثمرة اجلريب فروت تقريًبا.
4- لي�صت هناك عالقة بني حجم املخ ودرجة الذكاء.

يف  تقريًبا  الع�صبية  للنب�صات  الناقلة  اخلاليا  معظم  تتولد   -5
فرتة ما قبل امليالد. ففي اأثناء فرتة منو اجلنني الب�صري داخل الرحم, 
اأكرث من )100000( خلية ع�صبية يف دقيقة واحدة  اأن ينتج  ي�صتطيع 

فقط.
من  يوًما   )18( من  يقرب  ما  بعد  الع�صبي  اجلهاز  يتكون   -6

احلمل.
7- بعد الولدة حتدث طفرة يف النمو ملخ الوليد ت�صتمر حتى �صن 
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العا�صرة.
8- عند بلوغ اخلام�صة يكون وزن مخ الطفل قد بلغ بالفعل ت�صعة 

اأع�صار وزن مخ ال�صخ�س البالغ. 
خلية  مليار   )100( على  لالإن�صان  الع�صبي  اجلهاز  يحتوي   -9
التي  التبانة  درب  جمرة  يف  النجوم  عدد  من  يقرب  ما  اأي  ع�صبية, 

تنتمي جمموعتنا ال�صم�صية اإليه. 
ما  الع�صبية  للنب�صات  ناقلة  خلية  مليار  ال���)100(  حتاط   -10

يقرب من )10( تريليات ت�صابك ع�صبي.
العمر؛  من  وال�صبعني  واخلام�صة  الع�صرين  �صن  بني  فيما   -11
 )500000( اإىل  املخية  للخاليا  املتوقع  والوفاة  ال�صمور  معدل  ي�صل 

خلية ناقلة للنب�صات الع�صبية يومًيا.

12- هذا الفاقد يف هذه اخلاليا ل يقابله فاقد يف وظائف املخ؛ اإذ 
اإن املخ يعو�س ذلك بتكوين زوائد مت�صجرة جديدة وت�صابكات ع�صبية. 

13- مع بلوغ اخلام�صة وال�صبعني, يقل وزن املخ مبقدار )%10( 
ويقل تدفق الدم يف املخ ملا يقرب من )%20(.

14- تعترب اخلاليا الع�صبية مبا يف ذلك اخلاليا الع�صبية داخل 
ال�صديد  بالطول  بع�صها  وتت�صم  اجل�صم.  يف  حجًما  اخلاليا  اأكرب  املخ 

لدرجة اأنها متتد ما بني اأ�صابع القدم واملخ. 

15- يرتاوح طول املحور )ذيل اخلاليا الع�صبية( ما بني )0.04( 
بو�صة اإىل ياردة واحدة.



فيافي الفقرات الثقافية1406

16- هناك ما يزيد على )100( نوع خمتلف من ناقالت الر�صائل 
الع�صبية )العنا�صر الكيميائية املخية( داخل اجل�صم. 

اإن وزن مخ الإن�صان اليوم  اإذ  17- لقد زاد املخ الب�صري حجًما؛ 
يزيد قرابة )40,2( جرام على ما كان عليه وزن مخ اأجداده.

18- تبلغ م�صاحة الق�صرة الدماغية )الطبقة اخلارجية للمخ( - 
اإن قمنا بفردها - ما يغطي م�صاحة مكتبك. 

يف   )30( على   )20( من  يقرب  ما  الب�صري  املخ  ي�صتخدم   -19
املائة من ال�صعرات احلرارية التي تتناولها يومًيا.

20- ي�صتخدم خمك ما يقرب من ربع ن�صبة الأك�صجني يومًيا.
21- يف كل دقيقة يتدفق ما يقرب من ربع جالون من الدم داخل 

املخ. 
واحلبل  امل��خ  ي�صم  ال��ذي  املركزي  الع�صبي  اجلهاز  يقوم   -22

ال�صوكي بنقل ر�صائل ملا يزيد على )600( ع�صلة خمتلفة. 
23- يتبادل املخ وباقي اأجزاء اجل�صم ما يقرب من )50( مليون 
ر�صالة ع�صبية فيما بينهم يف الثانية الواحدة, ويحدث ذلك حتى واإن 

كان ال�صخ�س نائًما. 
النخاع  داخل  معلومة  مليون   )100( من  يقرب  ما  يتدفق   -24

ال�صوكي يف كل دقيقة.
25- ت�صتطيع الر�صائل املخية اأن ت�صافر ب�صرعة ت�صل اإىل )360( 

مياًل يف ال�صاعة.
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الع�صبية على  الإ�صارات, ت�صبح اخللية  اإحدى  اإر�صال  بعد   -26
ا�صتعداد لإر�صال اإ�صارة اأخرى يف اأقل من )0.001( من الثانية.

اإليه من خالل م�صادر  ال��واردة  املعلومات  املخ معظم  27 يحمل 
مرئية.

28- تتلقى اخلاليا املخية اآلف الإ�صارات الواردة يف كل ثانية.
وجه  على  اآيل  حا�صب  اأي  تعقيد  الب�صري  املخ  تعقيد  يفوق   -29

الأر�س, بل اإن اأكرث احلوا�صب تعقيًدا ل يتعدى ذكاء مخ الفاأر. 
30- لون املخ رمادي �صارب للحمرة.

31- ت�صاهي رخاوة املخ رخاوة املارجرين اخلفيف.
�صم  لك  ت�صنى  اإن  الأزرق,  اجلنب  رائحة  املخ  رائحة  ت�صبه   -32

رائحته. 
33- يكرب املخ وينمو من خالل عمل روابط جديدة بني خالياه؛ 
اإذ ي�صكل املحور فروًعا جديدة ويخلق املزيد من الت�صابكات الع�صبية 

ومع زيادة عدد الروابط, ي�صبح املخ اأكرث دقة وتعقيًدا يف التفكري.
34- تقل �صرعة املخ يف التعامل مع املعلومات مبا يقرب من )1( 

يف املائة �صنوًيا بداية من �صن اخلام�صة والع�صرين.
ح�صية  اأجهزة  على  يحتوي  ل  لأنه  ب��الأمل؛  ي�صعر  ل  املخ  اإن   -35

ل�صتقبال الأمل داخله.
تتورم  ال�صداع عندما  بال�صداع؟ يحدث  الإ�صابة  تف�صر  اإذن مب 
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الأوعية الدموية يف املخ - ولي�س املخ نف�صه - اأو تلتهب اأو تتقل�س ب�صكل 
غري طبيعي. 

على  يزيد  ل  ملا  املدى  الذاكرة ق�صرية  املعلومات يف  تبقى   -36
ب�صع دقائق.

37- ت�صتطيع ذاكرتك يف الذاكرة ق�صرية املدى اأن تخزن ما ل 
يزيد على ت�صع معلومات يف الوقت الواحد. 

38- مع بلوغك الثامنة من العمر, تكون الذاكرة طويلة املدى قد 
خزنت من املعلومات ما يفوق حمتوى مليون مو�صوعة.

39- ميكن اأن تخزن املعلومة يف الذاكرة طويلة املدى على مدى 
اأ�صابيع اأو �صهور اأو �صنوات اأو حتى املمات.
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 الزاد يف 
الـمو�شوعات املختلفة

تتعدد الفقرات، وتتنوع املو�شوعات، وقد يطول بنا هذا ال�ِشفر الكبري 
يف الإحاطة بكل ما طالته اأيدينا من درر ومنقولت.. لكن كما يقال: ح�شبك 
م��ن ال��ق��ادة م��ا اأح���اط بالعنق؛ ل��ذا كانت ه��ذه الفقرة ب��ع��ن��وان: )ال���زاد يف 
املو�شوعات املختلفة( لتلم �شمل املو�شوعات التي مل يكن لها منا�شبة لذكرها 

حتت فقرات هذا الكتاب.
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وكذلك حتى تكون لها نكهة خا�شة ومميزة عن غريها من الفقرات؛ 
فهذه الفقرة مليئة باملو�شوعات املتنوعة، وغري املحددة يف باب اأو جمال، بل 

هي مبثابة املعلومات واملو�شوعات ال�شاملة ل املحددة.
وقد بداأت هذه الفقرة بعدد قليل من ال�شفحات، اإىل اأن فوجئت باأنها 
قد جتاوزت ع�شرات ال�شفحات، وهي يف طور النمو ما زالت؛ اإل اأنني كففت 

قلمي عن مداعبتها؛ خ�شية نفاد حربه، مع عدم متام اأ�شطره.
لذا.. اأو�شي اجلميع باأن ل متر عليه فائدة، اأو مو�شوع، اأو معلومة اإل 

ويدّونها اإن �شعر باأهميتها العظمى، وحاجته اإىل الرجوع اإليها.
اأقدم لإخواين طاب املرحلة املتو�شطة هذه الفقرة املتميزة،  اأنا  وها 

واملفيدة. واأرجو من اهلل اأن تنال ر�شا وا�شتح�شاًنا من امل�شتمعن والقراء.
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كلمات لها معــنى

البت�صامة:
اأقدم واأ�صرع طريقة للموا�صالت عرفها الإن�صان واللغة الوحيدة 

التي تفهمها جميع ال�صعوب دون ترجمان.

ال�صوق:
معدن نادر يتمدد باحلرارة وينكم�س بالربودة.

الأمثال:
خال�صة جتربة قيدت �صد جمهول.

الطالق:
�صركة اأفل�صت بعد اأن نفد ر�صيدها من العواطف.

اخلجل:
فر�صة نادرة تتيح للفتاة اأن تبدو متوردة الوجه من دون ا�صتخدام 

امل�صاحيق.

ال�صدق:
قارة مل تكت�صف بعد.

ال�صائعة:
طائرة اأ�صرع من ال�صوت.
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الأ�صرار:
عند  �صدك  با�صتغاللها  ليقوموا  لالآخرين  بها  تبوح  معلومات 

اللزوم.

ال�صمت:
اأروع حديث بني الأ�صدقاء.

املنافق:
كائن ميدحك يف �صجة ويخونك يف �صمت.

الإن�صان:
كائن من الرتاب خرج وعلى الرتاب عا�س ومع الرتاب تعامل واإىل 

الرتاب �صيعود.

ال�صرير:
�صخ�س يدر�س طبائع معظم النا�س.

القلم:
القوي الذي يتكلم وينطق نيابة عن ل�صاننا ال�صعيف.

الكلمة الطيبة:
اجل�صر الرقيق الذي ي�صل بني قلوب النا�س فوق بحر الأنانية.

احلياة:
عبارة عن �صفينة �صراعها الأمل ووقودها العمل.
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الغ�صب:
الريح التي تهب فجاأة فتطفئ �صراج العقل.

ال�صداقة:
عبارة عن �صفقة جتارية رابحة بني قلبني وروحني.

الكتاب:
املعلم الذي ل يعلم حتى يحركه التلميذ.

الكرم:
اأحياًنا يكون �صرورة دبلوما�صية للتعامل بني النا�س.

الأمل:
والرجاء  واحل��زن  بالهم  مليئة  دروب  لك  ت�صيء  التي  ال�صمعة 

واخلوف.

التفاوؤل:
هو حديقة ورد بني اأ�صجار الأ�صواك.

املت�صائم:
ال�صخ�س الذي مهما اأقنعته بجمال الوردة ل يرى اإل ال�صوك.

ال�صرف:
ال�صيء الوحيد الذي ل يجوز اأن يفقده املرء اأبًدا ولو مرة واحدة.
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البالغة:
تعني اأن جتيب فال تبطئ وت�صيب فال تخطئ.

احلقد:
يعني �صعور بالنق�س جتاه الآخرين فيتحول اإىل كراهية يف القلب.

العمر:
ذلك ال�صيء الذي كلما طال ق�صر.

احلب:
ال�صحر اخلفي ل يعرفه اإل املجربون وهو اأجمل ما يف احلياة.

احلظ:
عكاز الفا�صل و�صالح املنت�صر.

ال�صرب:
اأ�صلوب مهذب من التحمل مينع املظلوم اأو املت�صرر من ال�صكوى.

القراءة:
مفتاح �صحري يفتح لك خزائن الكنوز يف كل مكان.

الزمن:
قطار �صريع من امل�صتحيل توقفه.

ال�صت�صالم:
�صعف يوؤدي اإىل املذلة.
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ال�صمري:
اإ�صارة حمراء توقف الإن�صان اأمام نف�صه لي�صدق معها ولو حلظات.

الأم:
ه��ي امل��خ��ل��وق ال��وح��ي��د ال���ذي ن��ده اأم��ام��ن��ا يف احل��ي��اة �صادقة 

البت�صامة رقيقة الغ�صب.

ال�صاعة:
حكيم ي�صرخ بنا ويقفز اأمامنا كل ثانية ونحن ننظر اإليه بنفو�س 

حمملة بالنعا�س.

الوداع:
كلمة ل بد منها, لكن ما اأ�صهل قولها وما اأ�صعب �صماعها.

تناق�شات:
امل�شجد والوليمة

ترى بع�س النا�س اإذا كان يف امل�صجد ينتظر اإقامة ال�صالة, ثم 
اإن تاأخر الإمام دقائق ي�صرية فاإنك تراه وكاأنه جال�س على اجلمر, فهو 
يلتفت مينة وي�صرة ثم ينظر يف �صاعته ثم يحوقل وي�صرتجع, ورمبا اأظهر 

ال�صجر و�صكا ملن حوله تاأخر الإمام.
ولو اأن هذا الرجل اأو غريه ُدعي اإىل وليمة فاأح�صر �صاحب الوليمة 
ر الع�صاء؛ حتى  الع�صاء مبكًرا لعجب النا�س من اأمره, ولتمنوا لو اأنه اأخَّ
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ي�صتمتعوا بالقيل والقال.
فيا �صبحان اهلل.. اأيطيب للواحد منا اأن يجل�س يف جمل�س ال�صمر 
ولو طال ما طال ومع هذا ل ي�صتطيع ال�صرب دقائق ي�صرية يق�صيها يف 

تهليل اأو ت�صبيح اأو قراءة القراآن.

تناق�شات:
تاأخري ال�شفر للحج .. وتعجيل ال�شفر لل�شياحة

يقوم بع�س النا�س بتاأخري فري�صة احلج �صنني كثرية بزعم امل�صقة 
التي تكون يف احلج ويرتيثون عاًما بعد عام, وهكذا حتى ينق�صي العمر 
, وهذا اأمر ل ترباأ الذمة به, بل عليهم املبادرة  وهم ما بني �صوف ولعلَّ

ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  زب  تعاىل:  لقوله  ا�صتطاعوا؛  متى  احلج  اإىل 
رب   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ   ہ 

)اآل عمران: 97(.
وال�صاهد من ذلك اأن التناق�س الذي يقع فيه اأولئك اأنهم ي�صافرون 
اأماكن بعيدة وينفقون كثرًيا من املال, دون ت�صجر  الأيام الكثرية اإىل 

من م�صقة, بل يجدون يف ذلك راحة نف�صية, وهذا �صيء عجيب.
يجدون م�صقة يف اأداء فري�صة من فرائ�س الإ�صالم بينما يجدون 

راحة يف اإ�صاعة الأيام والأموال دون فائدة تعود عليهم. 
زب ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ  اهلل:   ق��ول  من  اأول��ئ��ك  اأي��ن 
رب  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ 

)احلجرات: 7 (؟
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واإن من عقوبات املعا�صي اأن يزين للعبد عمله ال�صيئ, ن�صاأل اهلل 
اأن يكفينا �صر النف�س وال�صيطان.

تناق�شات:
 اإهمال االآباء للرتبية الدينية .. 

واهتمامهم بالرتبية اجل�شدية

ترى كثرًيا من الآباء ي�صت�صعرون م�صوؤولياتهم جتاه اأولدهم واأهل 
الراحة  لي�صمنوا  اأنف�صهم  ويجهدون  ويكدحون  يتعبون  فرتاهم  بيتهم, 

لهم ولأجل توفري املاأكل وامل�صرب وال�صكن.
واإذا اأ�صاب اأحد اأولدهم مكروه راأيت اأثر احلزن والهم عليهم.. 
ا جزء من م�صوؤولية  وهذا كله من متام �صفقة الوالد على ولده, وهو اأي�صً
الأب جتاه اأبنائه, الذي ي�صتغرب اأن ترى هذا الأب ال�صفيق احلري�س 
على اأولده ل يحزن ول يغ�صب اإذا وجد ابنه ل ي�صلي, اأو ي�صاحب رفقة 
�صوء, اأو ي�صتمع الغناء, اأو يقراأ ما ي�صره, واإذا ن�صح الأب يف ذلك قال: 

الهداية بيد اهلل وهو الكبري الذي يهدي ال�صغري اإن �صاء.
ا؟ األي�س هذا تناق�صً

مر�صوا,  لو  الغم  وي�صيبه  اأولده,  جاع  لو  يحزن  الأب  هذا  اإن 
ويتفطر قلبه لو نزلت بهم م�صيبة, لكنه يف الوقت نف�صه ل ي�صفق عليهم 
من �صخط ربهم, ول يخ�صى عليهم من عقوبة خالقهم, ول يخاف عليهم 

من نار وقودها النا�س واحلجارة.. عياًذا باهلل منها.
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تناق�شات:
الفرح واحلزن

فرح بع�صهم فرًحا �صديًدا اأو حزن حزًنا �صديًدا؛ اإذ فاز فريق اأو 
هزم اآخر اأو اإذا ارتفع �صعر عقار اأو اأ�صهم جتارية, بينما ل ترى عليه 
اأثًرا من هٍم اأو غٍم اإذا �صمع اأو قراأ اأخباًرا عن قتل امل�صلمني وت�صريدهم 
و�صلب اأموالهم, ويف املقابل ل ترى بوادر الفرح ظاهًرا عليه اإذا اأخرب 
ل  الأمر  وكاأن  العدو,  ح�صن  ب�صقوط  اأو  م�صلمني  جماهدين  بانت�صار 

يعنيه.

تناق�شات:
الزينة يف بيوت اهلل .. والزينة يف بيوت النا�س

ترى جميع النا�س يحر�صون على التجمل ولب�س النظيف اإذا دعوا 
اإىل وليمة, وهذا اأمر ح�صن ومطلوب؛ فاإن اهلل )جميل يحب اجلمال(, 
الزينة  اأخذ  اإهمال  هو  التناق�س  من  ويعد  ي�صتغرب  الذي  ال�صيء  لكن 
فيها؛  ال�صلوات  واأداء  امل�صاجد  اإىل  احل�صور  عند  باللبا�س  والعتناء 
اأعطي ما  ولو  لبا�س مزٍر غري نظيف,  النا�س ي�صلي يف  اأن بع�س  حتى 
ملا فعل. وهذا من  اإىل عمله  اأو  وليمة  اإىل  اللبا�س  بهذا  ليذهب  اأعطي 
التناق�س؛ لأن اأخذ الزينة يف ال�صالة من اأخذها ملا �صواها؛ فقد قال 
اهلل تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ رب )الأعراف: 31(, 

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل اأحق من تزين له«.
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ال تتزوج من الن�شاء

واملنانة  الأنانة  �صبًعا:  الن�صاء  من  تتزوجوا  ل  العرب:  بع�س  قال 
واحلنانة واحلداقة والرباقة وال�صداقة والكنانة.

راأ�صها تظاهًرا  والأنني وع�صب  ال�صكوى  التي تكرث من  فالأنانة: 
باملر�س. 

واملنانة: التي تكرث من املن على من فعلت فيه معروًفا.
واحلنانة: التي حتّن اإىل زوجها الأول. 

واحلداقة: التي تنظر اإىل كل �صيء وت�صتهيه. 
والرباقة: التي تق�صي اأغلب نهارها يف �صقل وتزيني وجهها. 

وال�صداقة: التي تت�صدق بالكالم دائًما.
والكنانة: التي دائًما ما تقول: كان اأبي كذا, وكان يعمل كذا. 

اللوؤلوؤ ال�شناعي

اللوؤلوؤ ال�صناعي يف القهوة ال�صاخنة, ثم  اإذا غط�صت قالدة من 
ن�صفت القالدة �صعب على اأمهر ال�صاغة متييزها عن قالدة من اللوؤلوؤ 

احلقيقي.

ابن الرومي

هو على بن العبا�س بن جريج اأو جورجي�س, الرومي
�صاعر كبري, من طبقة ب�صار واملتنبي, رومي الأ�صل, كان جده من 
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موايل بني العبا�س. وقد قال يف �صعره:
ك��ي��ف اأغ�����ص��ى ع��ل��ى ال��دن��ي��ة وال��ف��ر���ُس

خ����ئ����ويل وال�����������روُم ه����م اأع���م���ام���ي
ولد ون�صاأ يف بغداد, ومات م�صموًما قيل: د�س له ال�صم عبيداهلل � 

وزير املعت�صد � وكان ابن الرومي قد هجاه.
اأخطاأ  طبيب  له  و�صفه  بدواء  م�صموًما  مات  اأنه  على  يدل  ومما 

تقدير اأخالطه قوله:
غ���ل���ط ال��ط��ب��ي��ب ع���ل���ى غ��ل��ط��ة م����ورد

ع���ج���زت حم���ال���ت���ه ع����ن الإ������ص�����دار
وال���ن���ا����س ي���ل���ح���ون ال��ط��ب��ي��ب واإمن�����ا

خ���ط���اأ ال���ط���ب���ي���ب اإ�����ص����اب����ة مل���ق���دار
قال املرزباين:

ل اأعلم اأنه مدح اأحًدا من رئي�س اأو مروؤو�س اإل وعاد اإليه فهجاه؛ 
ولذلك قلت فائدته من قول ال�صعر وحتاماه الروؤ�صاء وكان �صبًبا لوفاته.

االإمام ال�شافعي

الها�صمي  �صافع  العبا�س بن عثمان بن  اإدري�س بن  بن  هو حممد 
القر�صي املطلبي اأبو عبداهلل.

اأحد الأئمة الأربعة عند اأهل ال�صنة, واإليه ن�صبة ال�صافعية كافة. 
ولد يف غزة بفل�صطني وحمل منها اإىل مكة وهو ابن �صنتني, وزار بغداد 

مرتني وق�صد م�صر �صنة )199ه�( فتويف فيها.
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بالفقه  واأعرفهم  واآدبهم  النا�س  اأ�صعر  ال�صافعي  قال املربد: كان 
والقراءات, وقال الإمام ابن حنبل: ما اأحد ممن بيده حمربة اأو ورق اإل 

ولل�صافعي يف رقبته مّنة.
كان من اأحذق قري�س بالرمي, ي�صيب من الع�صرة ع�صرة, برع يف 
اأقبل على الفقه  اأوًل, كما برع يف ال�صعر واللغة واأيام العرب, ثم  ذلك 

واحلديث واأفتى وهو ابن ع�صرين �صنة.

اإعدام اأف�شني.. اأكرب قائد عبا�شي

كان اأف�صني هو القائد الع�صكري العبا�صي الذي هزم بابك زعيم 
الفتنة يف م�صر والتي  اأذربيجان اخلطرة, وهو الذي ق�صى على  فتنة 
وقًتا طوياًل,  ا�صتمرت  والتي  واملاأمون  الأمني  ال�صراع بني  بعد  اندلعت 
فاإن  ذلك  ومع  العمورية,  مدينة  تدمري  يف  املعت�صم  �صارك  الذي  وهو 
الد�صائ�س يف الق�صر العبا�صي قد روجت اأنه كان زنديًقا.. ومهما كانت 
املدن  من  وهي  )اأ�صرو�صنة(,  بلدته  اإىل  اأف�صني  هرب  فقد  احلقيقة 
القريبة من �صمرقند, فخ�صي املعت�صم من اأن يقوم اأف�صني بتنظيم بني 
وطنه وحماربة العبا�صيني, فاأر�صل يف طلبه حتى اعتقله وحاكمه بتهمة 
يف  الإع��دام  حكم  فيه  ونفذ  القدماء..  الآلهة  متاثيل  وحيازة  الزندقة 

�صعبان �صنة )226ه�(.

واأخرًيا تزوجت كلًبا!!

كاليفانوا"  "ليندا  الأمريكية  ق��ررت  فا�صلة,  زيجات  ثالث  بعد 
البالغة من العمر )42( عاًما الرتباط مرة رابعة, لكن لي�س مع رجل, 
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"ماك�س". وتربر ليندا هذا القرار  بل مع كلبها الذي تطلق عليه ا�صم 
الغريب بقولها: اإنها مل جتن من اأزواجها الثالثة ال�صابقني غري التعا�صة 
عامل  عن  بعيًدا  جديدة  زواج  جتربة  قررت  ولذلك  واخليانة؛  والكذب 

الرجال!!

ال للخالعة

الغربية,  امل��راأة  امتهان  عن  بالكف  تنادي  وهناك  هنا  اأ�صوات 
والتجارة بج�صدها؛  للمتعة  وا�صتغاللها جن�صًيا وجعلها و�صيلة رخي�صة 
"بدافع  تقول:  الأمريكية  الجتماع  عاملة  دوراكن"  "اأندريا  فكتبت: 
وي�صورون  الأ�صجار,  ويعلقوننا على  وكاأننا قطع حلم,  يربطوننا  اللذة 

الغت�صاب, ويعر�صونه يف ال�صينما, وين�صرونه يف املجالت".
واقرتحت "األي�س �صفارزر" - وهي امراأة اأملانية - قانوًنا ملكافحة 
لكن  ترويجها,  عن  امل�صوؤولني  وحماكمة  ن�صرها,  من  واحلد  اخلالعة 
الإباحي يف  لالأ�صف مل يوافق على هذا امل�صروع ما ي�صور قوة الجتاه 

هذه البالد.

املجاعة والقحط ينت�شران يف م�شر وال�شام واحلجاز

يف �صنة )695ه�( هبط النيل هبوًطا �صديًدا فجفت الرتع ومات 
الزرع, ونفقت الدواب والطري, حتى بيعت بي�صة الدجاجة باأربعة دراهم 
فلجاأ  وامل��اأك��ولت  ال�صلع  من  الأ�صواق  خلت  حتى   ذلك  وا�صتمر   .)4(
النا�س اإىل الكالب والقطط, فكان الكلب يباع بخم�صة دراهم والقطط 
تزايد  حيث  اجلياع,  فت�صيدها  اجلراد  من  اأ�صراب  هبت  ثم  بثالثة.. 
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اأعداد القتلى وظهر الوباء فح�صد اأعداًدا هائلة جتاوزت ثلث ال�صكان, 
ا, ومن ثم اأخذت الأزمة تختفي  وقد حدث ذلك يف ال�صام واحلجاز اأي�صً

تدريجًيا وعادت اخلريات من جديد.

 قرار برتحيل )130( األف م�شلم 
من اإ�شبانيا اإىل �شمال اإفريقيا

مملكة  يف  امل�صلمني  عدد  زيادة  من  الإ�صبانية  ال�صلطات  �صاقت 
اإزعاج  على  بينهم  فيما  والعلني  ال�صري  وتعاونهم  و�صمودهم  بلن�صية 
ال�صلطات الإ�صبانية؛ ف�صدر قرار ملكي �صنة )1018ه�( يق�صي برتحيل 
)130( األف م�صلم من بلن�صية اإىل �صمال اإفريقيا. وقد ت تنفيذ ذلك 
القرار بالقوة, حيث حرم امل�صلمون من اأمالكهم واأموالهم ورحلوا عرب 

ال�صفن ليلقوا على �صواطئ اإفريقيا من دون ماأوى اأو طعام اأو �صراب.

اأعمال �شغب اللوديني

اندلعت اأعمال �صغب اللوديني يف البدء داخل نوتنغهام يف بريطانيا 
با�صم  تيمًنا  كذلك  دعيت  ورمبا  عام )1811م(,  وذلك يف  وخارجها, 
اأعمال ال�صغب  اإذا كانت  العامل نيدلود.. ومل يتفق املوؤرخون قط فيما 
اأنها  اأم  نتيجة حركة وطنية �صرية ذات فروع يف كامل بريطانيا,  هذه 

�صل�صلة من احلركات املتفرقة.
كان اأع�صاء احلركة عماًل يدويني يف امل�صانع هدفوا اإىل حتطيم 
هوؤلء  بداأ  ال�صناعية,  الثورة  تطور  فبعد  اجلديدة.  ال�صناعية  الآلت 
الرجال يدركون اأن هذه الآلت ميكن اأن تعمل ب�صرعة اأكرب وكفاءة اأكرث 
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مما ي�صتطيعون تقدميه من جهد.
وقام اأع�صاء مقنعون من احلركة باقتحام امل�صانع يف منت�صف 
ما  و�صرعان  احل��رك��ة  �صيت  ف��ذاع  اجل��دي��دة,  الآلت  وحطموا  الليل 
التايل  العام  الآلت, ويف  انت�صرت, وبحلول عام )1812م( ت حتطيم 
اقتيد كثري من اللوديني اإىل املحاكمة, حيث حكم على كثري منهم باملوت 

اأو النفي فيما وراء البحار.

احتالل �شنغافورة من قبل بريطانيا

تقع �صنغافورة يف راأ�س جزيرة املالوي, وكانت يف عام )1819م( 
�صيادي  بع�س  �صوى  اأحد  يعي�س  ل  حيث  جذابة,  غري  م�صتنقعية  بيئة 
الأ�صماك, وقد اأ�صاء الهولنديون ذوو ال�صلطة الأوروبية الأقوى يف تلك 
يف  املهمة  املناطق  معظم  يحتلون  كانوا  عندما  اجلزيرة  اإىل  احلقبة 

اأرخبيل مالوي.
الربيطانية  ال�صرقية  الهند  �صركة  يف  املوظف  )رافلي�س(  اأقنع 
ي�صتحق  املكان  باأن هذا  العام,  الهند  الذي كان حاكم  وارن ه�صتنغ�س 
وعني  جوهور,  �صلطان  من  ال�صرقية  الهند  �صركة  فا�صرتته  الحتالل, 
جًدا,  مزدهرة  اأع��وام  اأربعة  خالل  امل�صتوطنة  فجعل  حاكًما,  رافلي�س 

بحيث بلغت جتارتها ال�صنوية نحو مليونني ون�صف املليون جنيه.
الهند  بني  الطرق  منت�صف  يف  تقع  التي  �صنغافورة  فاأ�صبحت 
وال�صني واحدة من اأهم القواعد الربيطانية يف طريق التجارة ال�صرقية 

الق�صوى, وملدة تزيد على )130( عاًما.
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الرو�س يذبحون )150( األف م�شلم من اآ�شيا الو�شطى

جتاه  القي�صرية  رو�صيا  اتخذتها  التي  القمعية  ال�صيا�صة  كانت 
وحتويل  الإ�صالمية  العقيدة  قمع  اإىل  تهدف  الو�صطى  باآ�صيا  امل�صلمني 
امل�صلمني عن دينهم وتاريخهم وثقافتهم. ولكي تتمكن رو�صيا القي�صرية 
من ذلك فقد �صجعت هجرة الرو�س اإىل تلك املناطق؛ ليتملكوا الأرا�صي 

وي�صيطروا على الوظائف املهمة هناك.
هناك,  امل�صلمني  بال�صكان  الحتكاك  اإىل  الهجرات  اأدت  ولقد 
منطقة  الرو�صية  ال��ق��وات  دخلت  حتى  وامل��ع��ارك  ال��ن��زاع��ات  فكرثت 
راح  )1335ه����(  �صنة  دموية  مذابح  وق��وع  اإىل  اأدى  مما  قريغيزيا, 

�صحيتها اأكرث من )150( األف م�صلم.

تاأ�شي�س ع�شبة االأمم

كان تاأ�صي�س ع�صبة الأمم جزًءا مهًما من معاهدة فر�صاي عام 
)1919م(, وهي ن�صخة اأولية من منظمة الأمم املتحدة احلديثة, كما 

كانت اأول حماولة حقيقية للتعاون الدويل واإحالل ال�صالم.
من  جمعية  من  جنيف  موؤمتر  على  املبنية  الع�صبة  هذه  تكونت 
واأرب��ع  الرئي�صة  القوى  من  مكون  وجمل�س  الأمم  لكل  تابعني  اأع�صاء 
اأع�صاء اآخرين وال�صكرتارية وحمكمة عدل دولية للنظر يف اخلالفات 
وامل�صاكل الدولية.. وقد اجتمع يف )10( كانون الأول عام )1920م(, 

)24( ممثاًل لدول خمتلفة لأول مرة.
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 اإعدام بال�س اأنغانتي االأندل�شي لدفاعه 
عن امل�شلمني يف اإ�شبانيا

عام  ملقة  مقاطعة  يف  العظيم  الأن��دل�����ص��ي  الزعيم  ذل��ك  ول��د 
)1303ه�( واأخذ يتدرج يف مدار�س العلم حتى تخرج يف جامعة غرناطة 
بعد درا�صته الفل�صفة والقانون والآداب, و�صرعان ما فطن اإىل اأن الإ�صالم 
هو الأ�صا�س الذي تقوم عليه احلياة احل�صارية لالأندل�س, فاأن�صاأ العديد 
الديكتاتورية  مع  فا�صطدم  الأندل�صي  الفكر  تظهر  التي  املراكز  من 
الع�صرين,  القرن  ثالثينيات  يف  احلريات  على  ق�صت  التي  الإ�صبانية 
ف�صافر اإىل املغرب واأ�صهر اإ�صالمه وركز كل جهوده على ربط الإ�صالم 
بالأندل�س بالأمة العربية والإ�صالمية يف اآ�صيا واإفريقيا. و�صرعان ما راأى 
عام  الأهلية  احلرب  اندلع  بعد  خا�صة  عليهم,  حركته  خطر  الإ�صبان 
)1355ه�( فاعتقلوه وحكموا عليه بالإعدام يف العا�صر من �صهر اآب/ 

اأغ�صط�س يف العام نف�صه الذي اندلعت الثورة فيه.

احلجاج االإيرانيون واأحداث مكة

اأ�صبح  )1399ه����(  �صنة  اإي��ران  يف  الإ�صالمية  الثورة  قيام  بعد 
اإىل  ثوراتهم  ت�صدير  على  �صمموا  قد  الثورة  تلك  زعماء  اأن  وا�صًحا 
ال��دول  خا�صة  العربي,  اخلليج  منطقة  كانت  ومل��ا  الإ�صالمي,  العامل 
اأكرب,  اأخرى  عربية  ودوًل  العربية,  اجلزيرة  �صرقي  ال�صغرية  العربية 
مو�صم  الإيرانيون  ا�صتغل  فقد  اإي��ران..  وجه  يف  العراق  مع  وقفت  قد 
احلج يف عام )1407ه�( ليقوموا مبظاهرات �صيا�صية �صخمة يف مكة 
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املكرمة, فعم ال�صطراب املدينة املقد�صة. و�صقط بع�س القتلى جراء 
تلك الأحداث, و�صورت دول العامل الغربي احلادث على اأنه تقاتل بني 

امل�صلمني يف اأطهر الأماكن املقد�صة.

اإعالن بنجالدي�س جمهورية اإ�شالمية

كانت بنجالدي�س اإقليًما من اأقاليم الهند عندما دخلها الإ�صالم 
الربيطانيون  احتل  اأن  اإىل  هكذا  امل��ي��الدي,  ع�صر  الثاين  القرن  يف 
الإقليم عام )1367ه�(, وملا حدثت احلروب بني الهند وباك�صتان عام 
لكنها حافظت  امل�صتقلة,  نتج منها ظهور دولة بنجالدي�س  )1391ه���( 
على عالقتها القوية مع الهند والحتاد ال�صوفيتي. وعلى الرغم من ذلك 
جميب  ال�صيخ  اعتقل  حيث  هناك,  ال�صيا�صية  ال�صطرابات  ا�صتمرت 
انقالبات ع�صكرية  وتبع ذلك  الوزراء عام )1394ه�(  رئي�س  الرحمن 
عدة, اإىل اأن اغتيل الرئي�س البنجالدي�صي �صياء الرحمن يف اأيار عام 
)1401ه�( فخلفه نائبة عبدال�صتار الذي اأطاح به انقالب ع�صكري عام 
)1402ه�( وقد اأعلن قيام اجلمهورية على يد �صباط يف اجلي�س �صنة 
)1408ه�(. واجلدير بالذكر اأن عدد ال�صكان نحو )125( مليون ن�صمة 

يبلع عدد امل�صلمني منهم نحو )%85(.

تدمري امل�شاجد وا�شطهاد امل�شلمني يف ليبرييا

ال��ولي��ات املتحدة يف  ال��زن��وج من  اأخ��ذ  بحلول ع��ام )1233ه����( 
ا�صتعمار  اأرادت  راأ�صمالية  �صركات  مبعونة  ليبرييا  اإىل  والعودة  الفرار 
تلك البالد, ويف عم )1263ه�( ت ا�صتقالل ليبرييا فاأ�صبحت جمهورية 
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يحكمها البي�س الأوروبيون. وقد ا�صتمر ف�صاد احلياة ال�صيا�صية هناك 
اإىل اأن �صيطر الع�صكريون عليها, واأخذوا ي�صطهدون امل�صلمني. وقامت 
عام  منذ  دارت  التي  الأهلية  احل��رب  اأث��ن��اء  يف  تايلور  ت�صارلز  ق��وات 
)1411ه�( بتدمري ما ل يقل عن )1000( م�صجد ومدر�صة يتعلم فيها 
تعتقل رجال  للم�صلمني فكانت  ونّفذت مذابح مروعة  امل�صلمون هناك. 
الدين وتقطع روؤو�صهم وتلوث بدمائهم امل�صاحف؛ حتى ت�صعف الروح 

املعنوية للم�صلمني.

زلزال �شديد ي�شرب القاهرة

حدث ذلك الزلزال ال�صديد )�صدته 6 درجات مبقيا�س ريخرت( 
مليون من  نحو )15(  يقطنها  التي  القاهرة  فهز  عام )1413ه���(  يف 

ال�صكان واأحدث فزًعا وا�صع النطاق بني ال�صكان.
ومل يعرف �صكان م�صر حجم اخل�صائر التي اأحدثها الزلزال اإل 
بعد اأيام عدة من وقوعه؛ اإذ تبني اأنه قتل ما ل يقل عن )500( �صخ�س 

واأ�صاب اآلًفا غريهم.
التي  املنازل  من  الآلف  مئات  فهناك  املباين  يف  اخل�صائر  اأم��ا 
ت�صررت ب�صورة كلية اأو جزئية ما يهدد حياة قاطنيها ب�صورة م�صتمرة. 
والطبية  املالية  امل�صاعدات  باإر�صال  واأجنبية  عربية  دول  �صارعت  وقد 

لنجدة ال�صحايا وتعوي�س املت�صررين.
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مو�شعان خطريان

هناك مو�صعان ينك�صف فيهما النفاق, ويبدو وجهه الدميم: 
الأول: كراهية احلكم مبا اأنزل اهلل.

والآخر: كراهية الدفاع عن احلق, والقتال يف �صبيل اهلل!!
الطاعات من �صالة و�صدقة,  باأنواع  ي�صيقون  واملنافقون عموًما 
اأمام  لكنهم  فيه,  اأو كابروا  ال�صيق,  بهذا  ال�صتخفاء  ا�صتطاعوا  ورمبا 
احلكم مبا اأنزل اهلل, واجلهاد يف �صبيله, تنك�صف بواطنهم ويفت�صحون!

قف واحرتم

من اخلري اأن نحرتم الأخ�صائيني, واأن نقف عند حدود علمنا.
الذي  اجلو  لهم  وتوفر  الخت�صا�صيني,  حترتم  الكبرية  والأمم 

ينتجون فيهن؛ فاإهانة هوؤلء ت�صر املجتمع كله.
وماذا عن اأفراد اجلمهور لو اأتقنوا ما يوكل اإليهم, وتركوا لغريهم 

ما يح�صنون.
لهم �صراة  ل  فو�صى  النا�س  ي�صلح  ل 

����ص���ادوا ج��ه��ال��ه��م  اإذا  ����ص���راة  ول 
�صغرينا,  ويرحم  كبرينا,  ُيِجل  مل  من  منا  لي�س   « احلديث  ويف 

ويعرف لعاملنا حقه« رواه الإمام اأحمد.
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ال تكن من هوؤالء

للت�صاقه  ودنياه؛  دينه  يف  الدنية  يقبل  ممن  اأذل  هناك  لي�س 
واخلري  الأرغ��د  بامل�صتقبل  املهاجرين  اهلل  وعد  وقد  عليه,  ولد  برتاب 

الكثري يف الدنيا والآخرة.
واحلق اأن غرينا حترك على �صطح الأر�س فعّمرها وملكها, وترك 

عليها عقيدته ولغته.
ر�صالتهم  ين�صروا  كي  اهلل؛  اأر���س  يف  بالتنقل  اأوىل  وامل�صلمون 

وي�صلوا اخللق بخالقهم 

اأ�شحاب املنافع

النفاق من اأخ�س ال�صفات, وهو ازدواج يف ال�صعور وال�صلوك يبداأ 
باأن يكون املرء ذا وجهني, ول يزال ينمو حتى يكون �صاحبه كاحلرباء 

التي ت�صطبغ باألوان �صتى ح�صب الو�صط التي تكون فيه!
يقرتبون  وهم  املنافقني,  اأخالق  اأول  من  عليه  واحللف  والكذب 
اأو يبتعدون ح�صب هبوب الريح التي حتملهم هنا اأو هناك, فلي�س لهم 

حمور ثابت يدورون حوله, اأو وجهة حمددة يرتبطون بها.
عنها  يتحولون  ول  اإليها  يرنون  التي  اخلا�صة  منافعهم  هي   اإمنا 

ڱ  ڱڱڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  زب 
ں ںڻ ڻ ڻ رب )املنافقون(.
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االأمم �شناعة

اإن تكوين الدعاة يعني تكوين الأمة.
الرجال  م��ن  لنفر  ح�صنة  �صناعة  اإل  لي�صت  العظيمة  ف���الأمم 
الأر���س  يف  املطر  كاأثر  حوله  فيمن  العبقري  الرجل  واأث��ر  املوهوبني, 

املوات, واأثر ال�صعاع يف املكان املتاألق.

منها تتولد اجلراثيم

يف اأح�صان البطالة تولد اآلف الرذائل, وتختمر جراثيم التال�صي 
والفناء.

اإذا كان العمل ر�صالة الأحياء فاإن العاطلني موتى.
واإذا كانت دنيانا هذه غرا�ًصا حلياة اأكرب تعقبها, فاإن الفارغني 

اأحرى النا�س اأن يح�صروا مفل�صني ل ح�صاد لهم اإل البوار واخل�صران.

العاقل

اأهمله فوًرا  اأعداوؤه عنه, فاإنه كان باطاًل  العاقل ي�صمع ما يقوله 
ومل ياأ�س له, واإن كان غري ذلك ترّوى يف طريق الإفادة منه, فاإن اأعداء 
الإن�صان يفت�صون بدقة يف م�صالكه, وقد يقفون على ما نغفل نحن عنه 

من اأم�س �صوؤوننا.
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نور وكمال

لي�س الإ�صالم طلقة فارغة حتدث دوًيا ول ت�صيب هدًفا, اإنه نور يف 
الفكر, وكمال يف النف�س, ونظافة يف اجل�صم, و�صالح يف العمل, ونظام 

يرف�س الفو�صى ون�صاط يحارب الك�صل, وحياة موارة يف كل ميدان.

لهذا �شادوا من قبل

اإن اأ�صالفنا �صادوا الدنيا يف الع�صور الو�صطى؛ لأنهم كانوا اأعلم 
واأعدل, فلم يكن رجحان كفتهم م�صادفة اأو �صذوًذا, فاإذا ا�صتوح�صت 

املعرفة والعدالة يف بالدنا فامل�صري معروف.
وي�صتحيون  باأ�صالفهم  اليهود  يفتخر  العباد..  على  ح�صرة  يا 

تاريخهم, ونناأى نحن عن اأ�صالفنا ون�صتحي من قراآننا وتاريخنا.
اإن اأي رجل يف اأي موقع ين�صى الإ�صالم ويرخ�س ر�صالته, ويريد 
اللتحاق باأية وجهة اأخرى يف ال�صرق اأو يف الغرب, ل ميكن اأن يتم على 

زب ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ  والنار  العار  بل �صيجر علينا  يديه ن�صر, 
ىئ ی  ی ی ی رب )املزمل: 19 (.

احلياة بعد

بئ�صت احلياة اأن نبقى ويفنى الإ�صالم...!!
اإن ال�صربات تنهال من كل ناحية على هذا الدين اجللد..!!

فقد  وغايات,  منازع  من  ال�صاربني  اخل�صوم  بني  ما  بعد  وعلى 
جمعهم حب الإجهاز على الإ�صالم واقت�صام تركته..!!
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وقد فر�س اهلل على العلماء اأن يقولوا احلق ولو كان مًرا, واأن ل 
يخ�صوا يف اهلل لومة لئم.

وع�صاق احلق ل بد اأن يحيوا معه, واإل فبطن الأر�س خري لهم من 
ظهرها.

والأمة التي اأعنيها لي�صت ع�صريتي الأقربني, ول العرب اأجمعني, 
ومل�س  الأر���س,  يف  انت�صرت  حيث  الإ�صالمية,  الأم��ة  اأعني  اإنني  ك��ال.. 
ترابها جبهات ال�صاجدين, وكل منهم يهم�س يف خ�صوع: "�صبحان ربي 

الأعلى".
هذه الأمة التي اأحاط بها الطامعون واحلاقدون هي التي اأحذر 
عليها, واأعمل لها, من اأجلها اأ�صوق احلقائق لعلها تعيها, وتاأخذ حذرها 

ليومها وغدها. 
ژڑ  ژ   ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  تعاىل:زب  ق��ال 

ڑ ک ک ک ک رب )غافر(.

نحو وفاق نف�شي لل�شباب

الزواج هو احلل الفذ لتفجر الغريزة اجلن�صية وتطلعها الدائم, 
وهو اجلو ال�صحو لإن�صاء اأجيال زاكية تعرف ربها وت�صتقيم على اأمره 

وتن�صبط بو�صاياه.
اأي  اأن يتم الزواج ب�صهولة, واأن ينزاح من وجهه  ومقت�صى ذلك 
عائق, وقد جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص املهر خامًتا ولو من حديد, اأو تعليم �صيء من 

القراآن الكرمي.
كتوفري  الزواج  تي�صري  يجعل  اهلل  حلدود  املقدر  امل�صلم  واملجتمع 
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واقع حمرتم  اأنه  على  وامل��راأة  الرجل  بني  الرباط  اإىل  وينظر  الطعام, 
حمتوم.

ال�صعة,  وعقدة  الظهور  وح��ب  والفخر,  ال��ري��اء  تقاليد  اأن  بيد 
وم�صاعر اأخرى منكودة عرت الزواج واأقامت دونه امل�صاعب اجل�صام, 
الكبار  املع�صية بني  انت�صرت  اأن  التي ل حمي�س عنها  النتيجة  فكانت 
وال�صر يف  ملا عز عليهم احلالل,  النا�س يف احلرام  وتنف�س  وال�صغار, 
اأقاموها  التي  والتقاليد  والأ���ص��ر,  الأف��راد  بع�س  كربياء  املاأ�صاة  هذه 

وعبدوها من دون اهلل.

حاكموها قبل اأن حتكم عليكم

اأطلب من اأمتنا الإ�صالمية اأن حتاكم تقاليدها هي اإىل الإ�صالم, 
فما وافقه بقي, وما خالفه ترك, اأما اأن تطرق عوا�صم العامل الكربى 
بتقاليد مزورة, وتزعم اأنها تعر�س الإ�صالم, فهذا �صرب من التزييف 

اأخطر كثرًيا من تزييف النقود..

اللغات اآيات

يف  منت�صرة  لغة   )48( اأ�صهرها  لغة,   )2796( اليوم  العامل  يف 
اأوروبا, و)153( لغة يف اآ�صيا, )118( لغة يف اإفريقيا, )424( لغة يف 

الأمريكيتني, و)117( لغة يف جزر املحيطات.
قائل:  من  عز  قال   - وتعاىل  �صبحانه   - اهلل  اآي��ات  من   واللغات 

زب ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ رب )الروم: 22(.
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رحمة اهلل على هوؤالء االأئمة االأعالم

قال الهالل بن العالء: خرج ال�صافعي ويحيى بن معني واأحمد بن 
ال�صافعي  اأن �صاروا مبكة, نزلوا يف مو�صع, فاأما  حنبل اإىل مكة, فلما 
قائم  حنبل  بن  واأحمد  ا�صتلقى,  ا  اأي�صً معني  بن  ويحيى  ا�صتلقى,  فاإنه 
ي�صلي, فلما اأ�صبحوا قال ال�صافعي: لقد عملت للم�صلمني مائتي م�صاألة, 
مائتي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  نفيت  ق��ال:  فعلت؟  م��اذا  معني:  بن  ليحيى  وقيل 
كذاب, وقيل لأحمد بن حنبل: فاأنت؟ قال: �صليت ركعات ختمت فيها 

القراآن.

لو كان النا�س يح�شنون يف ال�شوؤال ما حرمنا اأحًدا

ثم  ف�صلم  بن مروان  اأعرابي على عبدامللك  وقف  ال�صافعي:  قال 
قال: رحمك اهلل, مرت بنا �صنون ثالث, اأما اإحداها فاأهلكت املوا�صي, 
واأما الثانية فاأن�صبت اللحم, واأما الثالثة فخل�صت اإىل العظم, وعندك 
مال, فاإن كان هلل فاأعِط عباد اهلل, واإن كان لك فت�صدق فاإن اهلل يجزى 

املت�صدقني.
فاأعطاه ع�صرة اآلف درهم, وقال: لو كان النا�س يح�صنون ي�صاألون 

هكذا ما حرمنا اأحًدا. 

مباذا ا�شتهر ليونارد دافن�شي؟

كان ليونارد ر�صاًما بارًزا ونحاًتا ومهند�ًصا معمارًيا, ولقد �صمم 
ولقد  علمية,  واأدوات  واأزي��اء  اأ�صلحة  وكذلك  عامة,  وطرقات  ج�صوًرا 
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�صنف  ولقد  ال��ط��ريان,  اآلت  و�صمم  والدبابة  الغوا�س  غرفة  ابتكر 
كرئي�س لنقابة الر�صامني وهو يف الع�صرين من العمر, ومن اأ�صهر اأعمال 
ليونارد "الع�صاء الأخري" التي ر�صمها يف ميالنو, وكذلك لوحة املوناليزا 
والتي ر�صمها يف فلورن�صا ولقد كان مهتًما بدرا�صة اجل�صم الب�صري فقام 
بت�صريح اجلثث؛ لكي يكت�صف تركب اجل�صم, وكذلك اهتم بنمو النبات. 

ما وجه االختالف بني االأ�شوات؟

اأ - الأحبال ال�صوتية. 
ب - قوة احلنجرة ال�صوتية. 
ج� - الرتفاع واملدة والنغمة.

ماذا تعرف عن الغبار؟ 

ياأتينا عن طريق حركة املرور وقت ازدحامها ومن حرق الوقود, 
ا, كما  ومن احرتاق الرباكني والغابات, ومن رذاذ مياه املحيطات اأي�صً
ا عن طريق الهواء الذي ينقله من مكان اإىل اآخر, يف حني اأن  اأنه اأي�صً

ا. الغبار عبارة عن ج�صيمات �صلبة �صغرية جدًّ

ا�شطفاء النبهاء

اأهلها بغالم من بني  اإىل املدينة, جاءه بع�س  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ملا قدم 
النجار يدعى زيد بن ثابت, فقالوا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: "اإن الغالم قد قراأ مما 
اأنزل عليك ب�صع ع�صرة �صورة", فطلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تعلم كتاب اليهود؛ 

فاإين ما اآمن يهوًدا على كتاب«.
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يكتب  اأن  ا�صتطاع  حتى  �صهر«  ن�صف  »يف  التوراة  لغة  زيد  فتعلم 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ر�صائلهم اإليه.

ال تعلق القلب بر�شا النا�س

من  للمنافع  حت�صياًل  النا�س  ر�صا  طلب  يف  ال�صعي  رجل  اعتاد 
اأحد الأغنياء, فوقع ب�صبب ذلك يف ذنوب كثرية, منها الظلم, واإهمال 
الفرائ�س, والكذب.. وما اإىل ذلك, وب�صبب و�صاية و�صلت عنه اإىل هذا 
الرجل الغني غ�صب عليه واأبعده, فجعل يتوعد الوا�صي بالنتقام, فراآه 
من  انتهيت  »هال  قائاًل:  فن�صحه  ال�صلف  علماء  من  ال�صاحلني  اأحد 
تعلق قلبك بالنا�س والدنيا, واهلل لو �صغلت نف�صك بر�صا ربك حلقق لك 

مرادك, واأغناك من ف�صله«.
ففعل الرجل ما ن�صحه به العامل؛ فاأغناه اهلل من ف�صله.

عالم التعايل؟!

مر رجل يتباهى, يظهر عليه اآثار الرتف والغنى, فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
لرجل يجل�س عنده: ما راأيك يف هذا الرجل؟

فقال: هذا رجل من اأ�صراف النا�س, هذا واهلل حري اإن خطب اأن 
ينكح, واإن �صفع اأن ي�صفع, ف�صكت ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

ثم مر رجل اآخر تبدو عليه اأمارات الفقر, فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص للرجل 
الذي يجل�س عنده: »ما راأيك يف هذا الرجل؟«.

فقال: هذا رجل من فقراء امل�صلمني, اإن خطب ل يزوج, واإن �صفع 
ل ُي�صفع, واإن قال ل ي�صمع لقوله.

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »هذا خري من ملء الأر�س من ذاك الأول«.
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قلَّ �شربي عنك يا ر�شول اهلل!!

كان ثوبان - ر�صي اهلل عنه - �صديد احلب لر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, قليل 
ال�صرب عنه, فاأتاه يوًما باكًيا قد تغري لونه, ف�صاأله النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن �صبب 
تغري لونه, فقال: يا ر�صول اهلل, ما بي مر�س ول وجع, غري اأين اأ�صتوح�س 
وح�صة �صديدة اإن مل اأرك, ثم اأتذكر اأمر الآخرة واأنك ترفع مع النبيني 

فاأنى يل بروؤيتك؟!
فاأنزل اهلل تعاىل: زب ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڑ رب )الن�صاء(.

خذ اخلالفة واأرحني منها

اأبي بكر ال�صديق - ر�صي اهلل عنه - يف  جاء رجل اإىل اخلليفة 
اإىل عمر بن اخلطاب - ر�صي اهلل عنه - فمنعه عمر  حاجة, فوجهه 
يا خليفة  بكر:  لأبي  كذًبا  وقال  ناقًما,  الرجل  ا�صتحقاقه, فرجع  لعدم 
ر�صول اهلل, منعني عمر وما احرتم لك راأًيا ول �صمع لك قوًل, وقال: اإنه 

اأحق منك باخلالفة.
فدعا اأبو بكر عمر بن اخلطاب وقال له: "يا عمر اأمل اأقل لك: خذ 

اخلالفة واأرحني؟!".
بها منك,  اأحق  اأجد  ما  "واهلل   :  - فقال عمر - ر�صي اهلل عنه 

واإمنا منعت الرجل لكذبه".
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ذهب باكًيا

كان اأبو طلحة يعمل يف حديقته, ثم نظر فوجد ال�صم�س على روؤو�س 
ال�صجر, فاألقى الفاأ�س من يده واأ�صرع اإىل امل�صجد, فاأدرك الع�صر يف 
ملسو هيلع هللا ىلص وقال  اإىل ر�صول اهلل  باكًيا  انتهى من �صالته ذهب  اآخر وقته, وملا 
له: "هلك اأبو طلحة يا ر�صول اهلل, مل اأدرك �صالة الع�صر اإل مع غروب 

ال�صم�س ب�صبب احلديقة, فهي وما فيها �صدقة هلل - عز وجل - ".

اأراين مل يرق قلبي

ذات يوم ا�صتمع احل�صن الب�صري - رحمه اهلل - اإىل رجل يعظ 
احل�صن  اأقبل  النا�س,  وان�صرف  موعظته  من  انتهى  ما  وبعد  النا�س, 
الب�صري اإىل الرجل الواعظ , وقال له � يف ال�صر � : اأراين مل يرق قلبي 

ومل ت�صل موعظتك اإىّل, فاإما بقلبي �صيء اأو بقلبك.
فان�صرف الرجل باكًيا.

كيف تفتح العقول؟

اأ�صعد بن  كان م�صعب بن عمري - ر�صي اهلل عنه - �صيًفا عند 
بن ح�صري  اأ�صيد  اأقبل  اإذ  الإ�صالم,  اإىل  للدعوة  املنورة  باملدينة  زرارة 

غا�صًبا, وقال مل�صعب: اإن كنت باقًيا على حياتك فاخرج من بالدنا.
فقال له م�صعب: "يا �صيد قومه, اجل�س فا�صمع مني فاإن ر�صيت 

قويل قبلته, واإل اأجبتك ملا تريد".
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فجل�س اأ�صيد, فقراأ م�صعب - ر�صي اهلل عنه - بع�س اآي القراآن, 
فرّق قلب اأُ�صيد واأ�صلم, ثم اأ�صلم قومه باإ�صالمه.

ابتغاء وجه ربه االأعلى

اأعتق اأبو بكر ال�صديق - ر�صي اهلل عنه - �صبعة كلهم كانوا يعذبون 
يف اهلل تعاىل, منهم بالل, وعامر بن فهرية, ومنهم بع�س الن�صاء الالئي 
اأ�صلمن فكن يعذبن لإ�صالمهن, فقال له اأبوه اأبو قحافة: اأراك تعتق رقاًبا 

�صعاًفا, فلو اأنك اأعتقت رجاًل اأقوياء مينعونك ويدفعون عنك!
قال اأبو بكر - ر�صي اهلل عنه - : "يا اأبت اإمنا اأريد ما عند اهلل".
زب ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  فنزل قوله تعاىل: 

ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤڦ ڦ ڦڦ رب)الليل: 18- 21(.

يعبد اهلل على حرف

ولدت  ف��اإن  ي�صلم,  منهم  الواحد  فكان  املدينة,  اإىل  رج��ال  قدم 
اإن الإ�صالم دين �صالح, واإن مل تلد  امراأته غالًما ونتجت خيله, قال: 

امراأته ذكًرا ومل تنتج خيله ذم دين الإ�صالم, وقال: هذا دين �صوء.
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڳڱ  ڳڳ  ڳ  زب  قوله:  تعاىل  اهلل  فاأنزل 
ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 

ے ۓ ۓ ڭ رب)احلج(.
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اأ�شاوؤوا فاأكرثوا

واأك���رثوا, وزن��وا  واأك���رثوا, وقتلوا  ال�صرك  اأه��ل  اأن��ا���س من  اأ���ص��اء 
لو  اإليه حل�صن,  اإن الذي تدعونا  ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا:  واأكرثوا, فاأتوا ر�صول اهلل 

تخربنا اأن ملا عملنا كفارة؟
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  تعاىل:  اهلل  قول  فنزل 
رب  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ   ڃ 

)الفرقان(.
وقوله تعاىل: زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  

ھ ےے ۓ ۓ ڭڭڭڭ ۇۇ ۆۆۈ رب )الزمر(.

من قبائل العرب: بنو اأ�شد

بنو اأ�صد بن خزمية بن مدركة بن اإليا�س, من م�صر, كانت بالدهم 
يف ند, ثم تفرقوا وتكاثروا يف �صمال �صبه اجلزيرة, وراء جبال �صمر, 

ونزلت جماعات منهم بني الب�صرة والكوفة.
بنو اأ�صد بن عبد العزى بن ق�صي, من اأجداد العرب يف اجلاهلية, 

بنوه حي كبري من قري�س, منهم حكيم بن حزام.
كانت تلبية بني اأ�صد يف اجلاهلية اإذا حجوا: لبيك اللهم لبيك.. 

يا رب اأقبلت بنو اأ�صد.
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من قبائل العرب: بنو بكر

بنو بكر: قبيلة يرجع ن�صبها اإىل جدهم اجلاهلي بكر بن وائل بن 
قا�صط, من بني ربيعة بن عدنان, من ن�صله:

1- بنو ي�صكر.
2- بنو حنيفة.
3- بنو الدوؤل.

4- بنو مرة.
5- بنو عجل.

6- بنو تيم اهلل.
7- بنو ذهل بن �صيبان.

)امل��ح��رق(,  امل��ح��رق  يدعى  اجلاهلية  يف  البكريني  �صنم  ك��ان 
�صاركتهم فيه ربيعة كلها, اأقاموه يف )�صلمان( وراء الكوفة, وجعلوا يف 

كل حي من ربيعة ولًدا له. وكان �صدنته اآل الأ�صود, من بني عجل.
و)ذو  قبلهم,  تغلب  اأ�صنام  من  وك��ان  )اأوال(,  اأ�صنامهم  ومن 

الكعبني( وكان قبل زمن �صنًما لإياد.

من قبائل العرب: بنو تغلب

بنو تغلب: قبيلة عربية يرجع تاريخها اإىل جدها اجلاهلي تغلب 
بن وائل بن قا�صط, من بني ربيعة, من عدنان, والن�صبة اإليه تغلبي.

كانت منازلهم قبل الإ�صالم يف اجلزيرة الفراتية بجهات �صنجار 
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ون�صيبيني, وتعرف ديارهم هذه بديار ربيعة. واأخبارهم يف اجلاهلية 
والإ�صالم كثرية, وهم قبائل وبطون, منهم:

1- الأراقم.2- وبنو غنم.
3- وبنو عفافة.4- وبنو حمدان.

5- وبنو فر�صان, ومن بقاياهم اليوم الدوا�صر.

من قبائل العرب: بنو متيم

بنو متيم: قبيلة عربية يرجع ن�صبها اإىل جدها اجلاهلي متيم بن 
ا. مر بن اأد بن طابخة بن اإليا�س بن م�صر, بنوه بطون كثرية جدًّ

قال ابن حزم: وهم قاعدة من اأكرب قواعد العرب, كانت منازلهم 
اأر���س  )م��ن  العذيب  اإىل  وام��ت��دت  واليمامة,  ون��د  الب�صرة  ب��اأر���س 

الكوفة(, ثم تفرقوا يف احلوا�صر والبوادي.
عن  لبيك  لبيك  لبيك..  اللهم  لبيك  حجوا:  اإذا  تلبيتهم  كانت 
متيم قد تراها.. قد اأخلقت اأثوابها واأثواب من وراها.. واأخل�صت لربها 

دعاها.

حفظ البي�س

تدل التجارب على اأن البي�س اإذا ُو�صع يف جو بارد اأمكن حفظه 
من الف�صاد طوياًل, واأنه اإذا كانت حرارة اجلو املحيط به اخلام�صة فوق 

ال�صفر اأمكن حفظه نحو �صهرين من الف�صاد.
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اأدراج اخلزائن

بحيث  احلركة  عن  اخل�صبية  اخلزائن  اأدراج  تع�صى  ما  كثرًيا 
احلالة  هذه  ففي  الداخل,  اإىل  دفعها  اأو  اخل��ارج  اإىل  �صحبها  ي�صعب 
يح�صن دهن جوانبها بال�صمع اأو بال�صابون النا�صف غري املبلول فتحرك 

الأدراج ب�صهولة.

الإزالة الروائح القوية

كثرًيا ما تنت�صر يف غرف البيت روائح قوية اأو غري مقبولة, نا�صئة 
عن طبخ الطعام اأو عن دهان الأبواب واجلدران, اأو ما اإىل ذلك. ففي 
اأكرث هذه احلالت ميكنك اأن تتغلب على الرائحة بو�صع فحم اخل�صب 
يف  اخل�صب  فحم  على  احل�صول  ال�صهل  من  يكن  مل  ف��اإذا  الغرف,  يف 
غرف  جميع  يف  وتو�صع  اأن�صاًفا  وتقطع  عدة  ب�صالت  فتوؤخذ  الغرف, 
ا  اأي�صً الب�صل  وميتاز  عليها,  وتتغلب  القوية  الروائح  فتمت�س  املنزل 
بامت�صا�س رائحة الزيوت والدهون التي تطلى بها اجلدران والنوافذ 

والأبواب.

تقوية احلرير

اإذا غط�صت املن�صوجات احلريرية اأربع مرات اأو خم�ًصا يف حملول 
ا  جدًّ متيًنا  احلرير  اأ�صبح  ال�صوديوم  وفو�صفات  الق�صدير  كلوريد  

ي�صعب تقطيعه, ول ميكن اأن يبلى �صريًعا.
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غبار الهواء

كثرًيا ما ي�صري الأولد يف ال�صوارع على مقربة من كنا�س يثري الغبار 
يف الهواء مبكن�صته الهائلة اأو اآلت تنظيف الطرقات. ومع عظم التبعة 
الواقعة على وزارة ال�صحة, وكونها م�صوؤولة عن اأعمال هوؤلء الكنا�صني 
اأو الآلت, جتد اجلو يف بع�س اجلهات - حتى يف اأح�صن اأحياء العا�صمة 
- م�صبًعا بالغبار وبجراثيم الأمرا�س التي ي�صتن�صقها املارة, ول �صيما 
يتحدثون  وهم  بالغبار,  امل�صبع  اجلو  ذلك  يف  ي�صريون  الذين  الأطفال 
يتعر�صون  الذي  اخلطر  مدركني  غري  اأفواههم,  ويفتحون  وي�صحكون 
له. وما دامت وزارة ال�صحة ل تعنى بهذه امل�صاألة فيجب على الوالدين 
اأن يو�صوا اأولدهم باأن ل يفتحوا اأفواههم اأو يكرثوا من احلديث عند 
لبتالع  اأنف�صهم  يعر�صوا  ل  كي  الغبار؛  فيها  يكرث  بجهات  مرورهم 

ماليني امليكروبات التي ت�صبح مع الغبار.

تقليم االأظافر

تقليم اأظافر الأطفال من األزم الأمور, فقد يجرح الطفل نف�صه, 
بل قد يوؤذي نف�صه بظفره. وكثرًيا ما ياأبى الأطفال تقليم اأظافرهم لغري 
اأظافرهم  تقليم  عند  الأمل  من  نالهم  ما  يتذكرون  اأنهم  �صوى  �صبب, 
له  ت�صبب  التي  الأ�صياء  ين�صى  ل  عادة  الذاكرة  قوي  والطفل  قبل.  من 
اأن ت�صتعمل احلكمة  اأظافر طفلها  الأمل؛ لذلك يجدر بالأم عند تقليم 
والتاأين؛ لئال توؤذي طفلها وجتعله يكره تقليم اأظافره, وقد يقوده هذا 
الكره بعد ب�صع �صنوات اإىل عادة ق�صم اأظافره باأ�صنانه بدًل من تقليمها 



فيافي الفقرات الثقافية1446

ا فقد يبتلع الطفل قالمة ظفره, ف�صاًل  باملق�س. وهذا الق�صم م�صر جدًّ
عن ابتالعه ماليني امليكروبات التي تتجمع حتت الظفر, ويف ذلك من 

اخلطر على ال�صحة ما يدعو اإىل اأ�صد احلر�س.
وهناك طريق ب�صيطة ملنع الأطفال من و�صع اأطراف اأ�صابعهم يف 
اأفواههم, وهي اأن تدهن اأطراف اأ�صابعهم بقليل من ماء الكينا؛ فاإن 
الطفل اإذا و�صع اإ�صبعه يف فمه وذاق مرارة الكينا مرة اأو مرتني ل يعود 

ي�صع اإ�صبعه مرة اأخرى يف فمه.

ال�شوف اأو القطن

الثياب  لب�س  الطفل  تعويد  اأف�صل,  اأيهما  يف  اآراء خمتلفة  للنا�س 
ال�صوفية يف ال�صتاء اأو الثياب القطنية, والغريب اأنك جتد هذه امل�صاألة 
الثياب  ي�صف  بع�صهم  ف��اإن  اأنف�صهم,  الأطباء  بني  عظيم  جدل  مثار 
ال�صوفية والبع�س الآخر ي�صف الثياب القطنية, لكن الفريق الأكرب من 
الأطباء يف جانب ا�صتعمال النوع الأول يف ال�صتاء )الثياب ال�صوفية(؛ 
من  �صرًرا  ي��رون  ل  من  الأطباء  ومن  ال��ربد.  من  للج�صم  اأحفظ  لأن��ه 
لأنها  ال�صيف؛  ف�صل  يف  حتى  الناعمة  ال�صوفية  القم�صان  ا�صتعمال 

متت�س العرق وحتفظ اجل�صم جاًفا دائًما.

تبخري االأواين االأثرية

منها  تنتقل  للميكروبات  ب���وؤرة  الفنية  الأواين  تكون  م��ا  ك��ث��رًيا 
تلك  تبخر  اأن  الدار  بربة  يجدر  لذلك  املنزلية؛  التحف  اإىل  اجلراثيم 

الطرائق من وقت لآخر؛ قتاًل ملا قد يكمن فيها من امليكروبات.
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اأكل املوالح

اأنواع الفاكهة التي ميكن  املوالح, ول �صيما الربتقال, من اأف�صل 
اإعطاوؤها لالأطفال من دون خوف اأن يوؤدي ذلك اإىل �صيء من ارتباك 
املعدة. ويف و�صع الأم اأن تعطي ولدها ع�صري الربتقال يف كل وقت من 
على منو  ي�صاعد  ما  الفيتامني  من  امل��ادة  ف��اإن يف هذه  النهار,  اأوق��ات 
الأطفال والأولد ال�صغار, بل اإن بع�س الأطباء يعتقدون اأن الإكثار من 
تناول الربتقال يحدث مناعة �صد اأنواع كثرية من احلميات. اأ�صف اإىل 
ذلك اأن ع�صري الربتقال هو من اأح�صن املواد التي يغذى بها امل�صابون 

باحلميات.

لتدفئة القدمني

بقدر  الربد  اأولده��ا وحتفظهم من  تعنى ب�صحة  اأن  اأم  كل  على 
اأم كبرًيا, كثرًيا  الإن�صان �صغرًيا كان  اأن  ا�صتطاعتها. ول يخفى  ما يف 
بالربد عن طريق قدميه؛ لذلك يح�صن طالء جلد احلذاء  ما ي�صاب 
بدهان مينع ت�صرب الربد اأو الرطوبة اإىل القدمني. واأح�صن طالء من 
هذا القبيل مزيج موؤلف من جزء واحد من �صمع الع�صل وخم�صة اأجزاء 
لكي  طالئه؛  قبل  قلياًل  احل��ذاء  ت�صخني  ويجب  الهند.  جوز  زب��دة  من 
تنفتح م�صام اجللد ويدخل فيها الطالء؛ ليحفظ حرارة القدمني ومينع 

ت�صرب الرطوبة اإىل الداخل. 
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ال�شكن يف االأدوار العالية

املنازل  من  العالية  الطبقات  يف  ي�صكنوا  اأن  النا�س  بع�س  يف�صل 
لكن  مبكان,  احلكمة  من  وهذا  الهواء,  ونظافة  اجلو  ب�صفاء  ليتمتعوا 
ي�صرتط وجود م�صعد )اأ�صان�صور( يف البيت؛ لأن �صعود ال�صالمل العالية 
موؤٍذ, حتى لالأ�صحاء واإذا كان اأحد اأع�صاء الأ�صرة م�صاًبا مبر�س من 
اأمرا�س ال�صدر اأو القلب فال يجوز له ال�صكن يف دور عاٍل اإذا مل يكن يف 
املنزل م�صعد, وخري ملثل هذا الرجل ال�صكن يف اجلهات غري املزدحمة 

بال�صكان. 

البي�س والغذاء

البي�س هو اأف�صل املواد الغذائية, لكنه �صريع الف�صاد و�صبب هذا 
الف�صاد هو ت�صرب الهواء اإىل داخله عن طريق امل�صام التي يف الق�صرة؛ 
فلمنع هذا الف�صاد وحلفظ البي�س طوياًل يح�صن اأن تدهن الق�صرة مبادة 
�صمغية اأو دهنية ت�صد امل�صام, ومتنع و�صول الهواء اإىل داخل البي�صة. 

وبهذه الطريقة حتفظ من الف�صاد طوياًل.
وميكن - زيادة يف الحرتا�س - و�صع البي�صة بعد معاجلتها بهذه 

الطريقة يف النخالة؛ فاإن ذلك يحول دون تعر�صها للهواء. 

الختبار املاء ال�شالح لل�شرب

اإذا اأردت اأن تفح�س املاء لتعلم هل هو �صالح لل�صرب اأم فيه �صيء 
من امليكروبات, امالأ قدًحا و�صع فيه ن�صف معلقة �صغرية من ال�صكر 
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ا لل�صم�س.  الناعم, و�صع القدح جانًبا مدة ثالثة اأيام بحيث يكون معر�صً
فاإذا كان املاء ملوًثا بامليكروبات انقلب لونه اأبي�س وجتمعت امليكروبات 

على ال�صكر, واإذا كان نقًيا �صاحًلا لل�صرب بقي رائًقا �صافًيا.

النم�س

النم�س كلف اأو بقع تظهر يف اجللد وتخالف لونه, و�صببها اأن يف 
اللون لمت�صا�س  قامتة  مواد  توليد  وظيفتها  الإن�صان خاليا حية  جلد 
اأ�صعة ال�صم�س التي تقع على اجللد.. وقد تكون هذه اخلاليا يف بع�س 
من  مكان  يف  كثرية  فرتاها  منتظًما,  توزيًعا  موزعة  غري  الأ�صخا�س 
اجل�صم وقليلة يف غريه, فاإذا وقعت عليها اأ�صعة ال�صم�س لوحتها و�صفعتها 
على وجه غري منتظم؛ فتظهر الكلف والبقع يف بع�س اجلهات ول تظهر 

يف غريها.
غذاء  تنظيم  هو  للنم�س  عالج  خري  "اإن  الأطباء:  بع�س  ويقول 

اجل�صم؛ لكي ينتظم عمل اخلاليا".

االأحذية ال�شحية

برائحتها  النا�س  وت�صايق  امل�صي  عند  الأرج���ل  تعرق  ما  كثرًيا 
طريقة  اأف�صل  لكن  احلالة,  هذه  يف  ينفع  عالج  يوجد  وقلما  الكريهة, 
لتاليف الرائحة وتقليل العرق هي لب�س الأحذية ال�صحية, وهذه الأحذية 

وا�صعة ذات م�صام "خروم" كثرية ت�صاعد يف تهوية الأرجل. 
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ال جترت همومك

�صر ما ميزق الأع�صاب ويجهد قوى النف�س هو ذلك الجرتار حني 
اأو حني يدمن التفكري  اأو نحوه,  يتوقع الإن�صان نكبة قادمة من اإفال�س 
بالأرق,  نف�صه؛ في�صاب  وياأكل  فياأخذ يف اجرتار همومه,  امل�صتقبل  يف 
"التهافت الع�صبي"  ثم يزداد القلق في�صوء اله�صم حتى يحدث ذلك 
القلب  يدق  فقد  عالجهم.  يع�صر  الذين  املر�صى  من  �صاحبه  في�صبح 
)120( دقة من التهيج الع�صبي وي�صعر املري�س بهمود اأو اإغماء, فاإذ 

فح�صه الطبيب مل يجد به �صيًئا.
واحلقيقة اأن كل مر�صه يعود اإىل الهموم التي ل ي�صتطيع التخل�س 
اأو  اأ�صدقائه  لأح��د  به  يبوح  اأن  هم  به  كان  اإذا  منا  لكل  فخري  منها, 
بقي  اإذا  اأما  مقداره,  كان  مهما  للهم  تخفيًفا  البوح  يف  فاإن  لزوجته, 
وهو يحدث نف�صه يف �صره عن هذا الهم, فاإن البعبع يكرب حتى ي�صري 

�صيطاًنا عظيًما قد يوؤدي اإىل ما هو �صر من الأرق اإىل النتحار. 
ولي�س يف العامل هم ل عالج له, لكن اأنح العالجات هو البوح 

والإف�صاء اإىل �صديق خمل�س.

ي�شتخدم اأدوات نـجارة الإجراء جراحة يف املخ!!

جبال  يف  حكومي  م�صت�صفى  يف  يعمل  بريو  من  طبيب  ا�صتخدم 
توفر  لعدم  نظًرا  باملخ؛  جراحة  لإجراء  وزرادي��ة  يدوًيا  مثقاًبا  الأنديز 
اأدوات  لدينا  لي�س  �صيزار:  الطبيب  وق��ال  ال��الزم��ة,  الطبية  الأدوات 
اأمامي  يكن  فلم  يحت�صر  املري�س  كان  والأع�صاب(..  املخ  )جلراحة 
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واأن  مثقاًبا  واأ���ص��رتي  للمعدات  متجر  اأق��رب  اإىل  اأه��رع  اأن  اإل  خيار 
تعقيمها  بعد  �صيارتي..  اإ�صالح  اأ�صتخدمها يف  التي  الزرادية  اأ�صتخدم 
بالطبع وذكر فينريو, اأن املري�س �صنتنو كوي�صبه )47عاًما( و�صل اإىل 
ليما  من  كيلومرت   )400( بعد  على  انداهوال�س  يف  الواقع  امل�صت�صفى 
وقال  م�صاجرة,  خالل  حادة  باآلة  راأ�صه  يف  اإ�صابته  اإثر  بريو,  عا�صمة 
فينريو قمت بعمل ثقوب يف اجلمجمة على �صكل دائرة وتركت م�صافة 
الذي كان  املتجلط  الدم  واأزلت  واآخر,  خم�صة ملليمرتات بني كل ثقب 
ي�صبب �صغًطا على املخ, وحالة كوي�صبه م�صتقرة ويتعافى يف م�صت�صفى 
اأفقر املناطق يف بريو البلد  يف العا�صمة ليما, وتعترب انداهوال�س من 
الذي يوجد فيه نحو )27( مليوًنا حتت خط الفقر, و�صرح الطبيب باأنه 
ا�صتخدم اأدوات غري جراحية يف خم�س حالت �صابقة, لكن يف جراحات 

اأقل خطورة.

ا من اللوؤلوؤ ويهرب!! الل�س يبتلع ف�شً

الأملاين  بافاريا  اإقليم  يف  املجوهرات  لبيع  متجر  �صاحب  فوجئ 
ب�صخ�س يلتقط خامًتا وي�صعه يف فمه, حماوًل ابتالعه فحاول الإم�صاك 

به, لكنه اأفلت بعد اأن لفظ اخلات دون ف�س اللوؤلوؤ. 
واأ�صارت ال�صرطة اإىل اأن �صاحب املتجر ا�صتطاع الإم�صاك ب�صرتة 
الل�س التي عرث فيها على اأوراقه ال�صخ�صية, مما �صهل التعرف عليه, 

لكنه مل يقب�س عليه بعد!!
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اأعلى درجة حرارة االإن�شان!!

الأمريكية  اأتالنتا  بولية  جورجيا  مبدينة  م�صت�صفى  ا�صتقبلت 
ا م�صاًبا ب�صربة حرارة جوية, حيث مل يتحمل الرتفاع الن�صبي  مري�صً
يف درجة احلرارة هناك يف موجة حارة بلغت فيها درجة حرارة اجلو 
)32,2(, وبلغت ن�صبة الرطوبة )44%(, وبلغت درجة حرارة امل�صاب 
ويلي جون�س )46.5(, وعاد اإىل درجة حرارة اجل�صم العادية بعد عالج 

بامل�صت�صفى ا�صتمر )24( يوًما!!

الغزاة

ما الغزو؟ 
اأراده  غ��زًوا:  وغزاه  وحماربته.  العدو  قتال  اإىل  ال�صري  هو  الغزو 
اأي: ما يراد.  وطلبه وق�صده. يقال: عرفت ما يغزى من هذا الكالم, 
وغزا العدو غزًوا وغزواًنا: �صار اإىل قتاله يف بالده وحماربته, فهو غاٍز, 
وال�صم:  وغ��واز,  غازيات  اجلمع:  غازية,  وهي  وغزى,  غزاة,  اجلمع: 

الغزاة. 
والغزوة: املرة الواحدة من الغزو, اجلمع: غزوات. واأغزاه وغزاه: 

جهزه للغزو. 
منذ بداية القرن ال�صاد�س ع�صر حلق املغامرون الإ�صبان الأوائل 
الو�صطى,  واأم��ري��ك��ا  الكاريبي  منطقة  اإىل  كولومبو�س  بكري�صتوفر 
�صبه  جنوًدا  اأمرهم  اأول  كانوا  الفاحتون  الغزاة  وه��وؤلء  واجلنوبية, 
والف�صة,  الذهب,  لك�صب  متعط�صني  �صاروا  اأن  لبثوا  ما  ثم  نظاميني, 
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والأر�س. 
اأما اأ�صهر هوؤلء الغزاة من الإ�صبانيني فقد كان هريناندوا كورتيز 

)1485- 1547م( والذي احتل اإمرباطورية الأزتيك يف املك�صيك.
قهر  وال���ذي  1541م(   -1470( ب��ي��زارو  فرن�صي�صكو  ب��رز  ث��م 

اإمرباطورية الأنكا يف البريو.
وعلى الرغم من اأن هريناندو كورتيز وفرن�صي�صكو بيزارو �صحبا 
معهما اأعداًدا �صغرية من اجلنود, فقد نحا يف غزوهم ملا كان معهم 
من بنادق, وخيول, واأ�صلحة فولذية, اإ�صافة اإىل اأن �صكان تلك البالد 
والذين كانوا من الهنود مل يكونوا نًدا يف املعركة, ومل تكن القوة متكافئة. 
واجل��دري,  كاحل�صبة,  الهنود  بني  تف�صت  التي  الأمرا�س  عن  ناهيك 

والتي اأبادت اأكرث من )70( مليون هندي ودمرت ح�صارتهم.
الإ�صبانية  لالإمرباطورية  وا�صًعا  طريًقا  الإ�صبان  فتح  وهكذا 

الوا�صعة يف الأمريكتني دامت حتى القرن التا�صع ع�صر. 

من القرا�شنة؟

والقر�صنة:  القر�صان.  املفرد:  البحر,  ل�صو�س  هم  القرا�صنة: 
ال�صطو على �صفن البحار. 

واأبطالها  واأ�صخا�صها  وعجيبة,  كثرية  ق�ص�س  وللقرا�صنة 
�صخ�صيات مبهمة وغام�صة, كتب عن بع�صهم واأ�صهم كثري من الأدباء 

يف خلق هالة عجيبة عنهم. 
البحار,  يف  ال�صفن  نهبوا  جمرمني,  كانوا  القرا�صنة  ومعظم 
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وقتلوا كل من �صولت له نف�صه مهاجمتهم اأو �صدهم, اأو حتى الدفاع عن 
�صفينته, النهب �صعارهم, وال�صطو طريقتهم, والقتل زميلهم. 

متخر  التجارية  ال�صفن  بداأت  عندما  مرة  لأول  القرا�صنة  ظهر 
بدوؤوا  وهكذا  �صنة,   )4000( نحو  منذ  املتو�صط  الأبي�س  البحر  عباب 
عام  ومنذ  واأخبارهم,  ق�ص�صهم  البحري  العامل  ويتناقل  يعرفون, 

)1500م( اإىل عام )1800م( ن�صط القرا�صنة و�صاع اأمرهم.
ال�صوداء,  اللحية  ذو  فهو بالك بريد  القرا�صنة  اأ�صهر هوؤلء  اأما 
ا حميط البحر  فقد �صيطر على البحر الكاريبي الذي كان يدعى اأي�صً
الإ�صباين, و�صاع اأمره فيه وا�صتهر. اأما القر�صان كيد والذي كان يقال 

له الكابنت كيد فقد كان يهاجم ال�صفن يف املحيط الهندي. 
فقط  لكن  القر�صنة,  بت�صجيع  املتحاربة  الدول  بع�س  قامت  وقد 
�صد �صفن العدو, ومنحوهم ر�صائل تفوي�س لهذا الأمر, كما اأعطوهم 
هذه  تال�صت  الع�صرين  القرن  ويف  ال�صفر,  تلك  لنهب  ر�صمية  ا  رخ�صً
الأعمال, لكن ل يزال هناك بع�س القرا�صنة يف بحر ال�صني اجلنوبي, 

والذين ي�صرقون العائالت الهاربة بالزوارق من فيتنام. 
يخطر  قد  الكبرية  ال��دول  بع�س  اإن  للتاريخ:  كلمة  نقول  اأن  بقي 
ببالها اأن حتتل جزًءا من اأر�س جماورٍة لها, اأو بلًدا برمته, اأو دولة ذات 

�صيادة كاملة.. فهل ندعو هذا الحتالل احتالًل اأم قر�صنة؟
فاليهود احتلوا فل�صطني واغت�صبوها من اأهلها بعد طرد معظمهم 

يف منت�صف القرن الع�صرين مبباركٍة من كثرٍي من الدول املتح�صرة. 
اإنه قمة القر�صنة!!
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طرفة بن العبد

هو طرفة بن العبد بن �صفيان بن �صعد, اأبو عمرو, البكري الوائلي.
اًءا غري فاح�س القول,  �صاعر جاهلي من الطبقة الأوىل, كان هّجّّّّّ
تفي�س احلكمة على ل�صانه يف اأكرث �صعره, ولد يف بادية البحرين وتنقل 

يف بقاع ند.
ات�صل بامللك عمرو بن هند فجعله يف ندمائه, ثم اأر�صله بكتاب 
بلغ  لأبيات  بقتله,  فيه  ياأمره  وعمان  البحرين  على  عامله  املكعرب  اإىل 

امللك اأن طرفة هجاه بها, فقتله املكعرب �صاًبا.

احلطيئة

هو جرول بن اأو�س بن مالك العب�صي, اأبو مليكة.
عنيًفا,  هّجاًء  كان  والإ�صالم,  اجلاهلية  اأدرك  خم�صرم  �صاعر 
مل يكد ي�صلم من ل�صانه اأحد, وهجا اأمه واأباه ونف�صه, واأكرث من هجاء 
– ر�صي اهلل عنه -,  الزبرقان بن بدر, ف�صكاه اإىل عمر بن اخلطاب 
هجاء  عن  ونهاه  فاأخرجه  باأبيات,  فا�صتعطفه  باملدينة,  عمر  ف�صجنه 

النا�س.
اأما وجود ال�صعر الهجائي يف هذا الع�صر, فمرده اإىل اأن ع�صر 
�صدر الإ�صالم كان مرتًعا خ�صًبا لنوع خا�س من التهاجي بني �صعراء 
ل  اجلماعي,  التهاجي  وهو  واليهود,  القر�صيني  واأعدائه  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�صول 
الفردي, وهذا النوع من الهجاء ميكن اعتباره هجاًء �صيا�صًيا؛ لأنه كان 
يرف�س زعامة ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ح�صب املفهوم اجلاهلي, اأو اعتباره هجاًء 
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دينًيا؛ لأنه كان يرف�س الدعوة الإ�صالمية اجلديدة.
بع�س  نفو�س  يف  ع�صفت  وا�صتقر,  الإ�صالمي  املجتمع  ات�صع  وملا 
اأيام  الفردية  الأهاجي  بع�صهم  األ�صنة  على  والأه��واء, وجرت  ال�صعراء 
"يف  – ر�صي اهلل عنه -, فنهى عنه وقال:  اخلليفة عمر بن اخلطاب 
الفن بال  اإمام هذا  ال�صغائن", وكان  ذلك �صتم احلي بامليت وجتديد 

منازع ال�صاعر احلطيئة.

جميل بثينة

هو جميل بن عبداهلل بن معمر العذري الق�صاعي, اأبو عمرو.
فتناقل  فتيات قومه,  ببثينة من  افتنت  العرب,  �صاعر من ع�صاق 

النا�س اأخبارهما.
والغزل  الن�صيب  واأك��رثه يف  املدح,  فيه  ما  اأقل  رقة,  يذوب  �صعره 
املدينة  اأعمال  من  القرى  وادي  يف  ع��ذرة  بني  منازل  كانت  والفخر. 
على  وافًدا  فق�صد جميل م�صر  اجلنوبية,  ال�صام  اأطراف  اإىل  ورحلوا 

عبدالعزيز بن مروان, فاأكرمه واأمر له مبنزل فاأقام قلياًل ومات فيه.
من اأول نظمه يف بثينة بيتان قال فيهما:
ب��ي��ن��ن��ا امل�����������ودة  ق��������اد  م������ا  واأول 

ب��������وادي ب��غ��ي�����س ي����ا ب���ث���ني ���ص��ب��اب
وق���ل���ن���ا ل���ه���ا ق������ول ف�����ج�����اءت مب��ث��ل��ه

ل�����ك�����ل ك���������الم ي�������ا ب�����ث�����ني ج�������واب
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من اإديث لويزا كايل؟

النار  اأطلقت عليها  اإديث لويزا كايل ممر�صة اإنليزية مغامرة 
جمموعة جنود اأملانية يف بلجيكا خالل احلرب العاملية الأوىل؛ مل�صاعدتها 
اأ�صرى احلرب من جنود احللفاء على الهرب. اإل اأن �صدمة هذا العمل 
العامل املتح�صر. كانت املمر�صة كايل رئي�صة مل�صت�صفى  اأرهب  الرهيب 
يف بروك�صل, حتول اإىل م�صت�صفى لل�صليب الأحمر عند اندلع احلرب. 
اجلنود  مب�صاعدة  وقامت  الأر���س,  حتت  نفق  يف  جمموعة  مع  تاآمرت 
الهولندية.  احلدود  اإىل  للو�صول  والبلجيكيني  والفرن�صيني,  الإنليز, 
اكت�صف الأملان املجموعة واأوقفوا كاًل من اإديث كايل والبلجيكي فيليب 
حاول  ب��امل��وت.  عليهما  حكمت  ع�صكرية  حمكمة  اإىل  ونقالهما  ب��وك 
اإقناع الأملان بالإبقاء على حياتها, لكنه  ال�صفري الأمريكي يف بروك�صل 

مل يتمكن, ونفذ حكم الإعدام يف )12( ت�صرين.

امراأة تو�شي ولدها

قالت امراأة تو�صي ولدها: اأي بني: اجل�س اأمنحك و�صيتي, وباهلل 
توفيقك, فاإن الو�صية اأجدى عليك من كثري عقلك.

اأي بني.. اإياك والنميمة, فاإنها تزرع ال�صغينة, وتفرق بني املحبني, 
على  الغر�س  يثبت  األ  وخليق  ا,  فتتخذ غر�صً للعيوب  والتعر�س  واإياك 
ا اإل كلمته حتى يهي ما ا�صتد  كرثة ال�صهام, وقلما اعتورت ال�صهام غر�صً

من قوته.
واإياك واجلود بدينك والبخل مبالك, واإذا هززت فاهزز كرمًيا 
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يلني لهزتك, ول تهزز اللئيم, فاإنه �صخرة ل يتفجر ماوؤها, ومثل لنف�صك 
غريك  من  ا�صتقبحت  وما  به,  فاعمل  غريك  من  ا�صتح�صنت  ما  مثال 

فاجتنبه, فاإن املرء ل يرى عيب نف�صه. 

خوف االإمام اأبي حنيفة على م�شاعر اأمه

قال يحيى بن عبداحلميد: كان الإمام يخرج كل يوم من ال�صجن 
في�صرب ليدخل الق�صاء, فياأبى, فلما �صرب راأ�صه واأثر ذلك يف وجهه 

بكى. 
فقيل له يف ذلك فقال: اإذا راأته اأمي بكت واغتمت وما على �صيء 

اأ�صد من غم اأمي!
كان الإمام اأبو حنيفة باًرا بوالديه, وكان يدعو لهما وي�صتغفر لهما 

مع �صيخه حماد, وكان يت�صدق كل �صهر بع�صرين ديناًرا عن والديه. 

لو كان النا�س يح�شنون يف ال�شوؤال ما حرمنا اأحًدا

قال ال�صافعي: وقف اأعرابي على عبد امللك بن مروان ف�صلم ثم 
قال: رحمك اهلل, مرت بنا �صنون ثالث, اأما اإحداهما فاأهلكت املوا�صي, 
واأما الثانية فاأن�صبت اللحم, واأما الثالثة فخل�صت اإىل العظم, وعندك 
مال, فاإن كان اهلل فاأعط عباد اهلل, واإن كان لك فت�صدق فاإن اهلل يجزى 
املت�صدقني, فاأعطاه ع�صرة اآلف درهم, وقال: لو كان النا�س يح�صنون 

ي�صاألون هكذا ما حرمنا اأحًدا.
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نزول اللنب من �شرع �شاة ال ينزل لبًنا

عن ابن م�صعود قال: كنت اأرعى غنًما لعقبة بن اأبي معيط, فمر 
بي ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأبو بكر – ر�صي اهلل عنه -, فقال: "يا غالم! هل 
من لنب؟" قلت: نعم, ولكني موؤمتن, قال: "فهل من �صاة مل ينز عليها 
الفحل؟" - اأي: ل تدر لبًنا - فاأتيته ب�صاة, فم�صح �صرعها, فنزل لنب, 
اأي:  "اقل�س" -  لل�صرع:  قال  بكر,  اأبا  و�صقى  ف�صرب,  اإناء,  فحلب يف 
ان�صم واأم�صك عن اإنزال اللنب - فقل�س, قال: ثم اأتيته بعد هذا, فقلت: 
"يرحمك  وقال:  راأ�صي,  فم�صح  القول,  هذا  من  علمني  اهلل!  ر�صول  يا 

اهلل! اإنك غليم معلم".
ويف رواية قال ابن م�صعود - ر�صي اهلل عنه - : فاأتيته بعد ذلك, 
فقلت علمني من هذا القول: قال: "اإنك غالم معلم" فاأخذت من فيه - 

اأي: فمه - �صبعني �صورة ل ينازعني فيها اأحد. 

ذكاء طري اأم اأجل اأفعى؟

بنى اأحد الطيور ع�ًصا له يف اأعايل جبل اأيا �صوفيا يف اإ�صطنبول, 
وبينما كان يهم بالدخول اإىل ع�صه لإطعام �صغاره, �صاهد حية كبرية 
تت�صلل اإىل الع�س, ف�صارع باملغادرة فوًرا, وعاد بعد دقيقة ليحوم حول 
الع�س, وملا هّمت الأفعى بالتهامه فاغرة فاها, اإذا بها تهوى على الأر�س.
واأ�صرع الذين كانوا على بينة من الأمر يراقبون هذا احلدث عن 
نحلة يف  قد حمل  كان  الع�صفور  اأن  فوجدوا  الأمر,  ليعرفوا جلية  كثب 
على  ق�صي  النحلة  من  واح��دة  وبل�صعة  الأفعى,  فم  يف  ورماها  منقاره 

الأفعى.
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مل يجد اأقبح من خطه

كان ال�صيخ �صفي الدين الهندي, حممد بن عبدالرحيم, الفقيه 
ال�صافعي, املتوفى �صنة )715( ه� رجاًل ظريًفا, فيحكى اأنه قال: وجدت 
يف �صوق الكتب مرة كتاًبا بخط ظننته اأقبح من خطي, فغاليت يف ثمنه, 
وا�صرتيته لأحتج به على من يدعي اأن خطي اأقبح اخلطوط, فلما عدت 

اإىل البيت وجدته بخطي القدمي.

اأحياء غري اأموات

پپ ڀ  زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  وتعاىل:  �صبحانه  قال 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ رب )البقرة(.

اإن حياة الربزخ حياة خفية يف علم اهلل - �صبحانه - مهما حاول 
وج�صد  الدنيا  انقطاع عن  لأنها  يعجزون؛  فهم  بها,  الإمل��ام  من  الب�صر 
الإن�صان الفاين حتى ياأتي يوم البعث فرتد الأرواح اإىل اأ�صحابها املوتى, 
فيحيون مرة اأخرى, اإل فئة واحدة ل موت لهم, واإن ماتت اأج�صادهم 
ال�صهداء  اإنهم  اخلا�صة,  الربزخية  حياتهم  فلهم  اأرواحهم  وفارقتهم 

قال اهلل - تعاىل - يف حقهم: زب گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھھ  ھ  ھ 
رب  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ   ۇ 

)اآل عمران: 169- 171(.
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فهم الأحياء الذين يرزقون, لفرحون بف�صل اهلل ونعمته والذين ل 
خوف عليهم ول هم يحزنون.

اأكرب دولة اإ�شالمية

عرفت  اإندوني�صيا  اأن  املعا�صرة  الإ�صالمية  الدرا�صات  اأك��دت 
اأخبار  العرب  التجار  حمل  عندما  هجرية   )30( عام  منذ  الإ�صالم 
اآ�صيا,  قارة  يف  تقع  وهي  الإندوني�صية,  اجلزر  اإىل  الإ�صالمية  الدعوة 
اأوىل  "اأجيه" من  وكانت مدينة  العامل,  اأكرب جمموعة جزر يف  ومتثل 
العرب  التجار  اأع���داد  تزايد  وم��ع  الإ���ص��الم,  على  تعرفت  التي  امل��دن 
اجلزر  اأبناء  من  احلنيف  الإ�صالمي  للدين  املعتنقني  اأع��داد  تزايدت 
اأثرت مفاهيم الإ�صالم وهدايته وتفوقت على جميع  الإندوني�صية, وقد 
الثقافات واحل�صارات التي كانت �صائدة هناك, وتولوا باأنف�صهم مهام 
الدعوة الإ�صالمية ون�صرها يف جميع اأنحاء البالد. وقد طبق امل�صلمون 
يف اأغلب اجلزر الإندوني�صية ال�صريعة الإ�صالمية يف احلكم والقت�صاد 
من  اأك��رب  بها  امل�صلمني  عدد  الآن  ويبلغ  التجارية.  املعامالت  وجميع 

)200( مليون م�صلم.

اإيا�س بن معاوية بن قرة املزين

يكنى اأبا وائلة, كان قا�صًيا على الب�صرة غزير العلم والدين.
اإيا�س بن معاوية: كل رجل ل يعرف  اأبي هند قال: قال  داود بن 

عيبه فهو اأحمق, قالوا: يا اأبا وائلة ما عيبك؟ قال: كرثة الكالم.
اإ�صحاق بن حف�س بن نوح قال: قيل لإيا�س بن معاوية:  اأبي  عن 
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وتعجيل  بنف�صك,  واإعجاب  ك��الم,  وك��رثة  دمامة,  خ�صال:  اأرب��ع  فيك 
بالق�صاء, قال: اأما الدمامة فالأمر فيها اإىل غريي, واأما كرثة الكالم 
فب�صواب اأتكلم اأم بخطاأ؟ قالوا: ب�صواب, فالإكثار من ال�صواب اأمثل, 
اأفيعجبكم ما ترون مني؟ قالوا: نعم, قال: فاإين  واأما اإعجابي بنف�صي 
هذه؟  فكم  بالق�صاء  تعجل  اإنك  قولكم  واأم��ا  بنف�صي,  اأعجب  اأن  اأحق 
واأ�صار بيده خم�صة فقالوا: خم�صة, فقال: اأعجلتم األ قلتم واحد واثنني 
وثالثة واأربعة وخم�صة؟ قالوا: ما نعد �صيًئا قد عرفناه, قال: فما اأحب�س 

�صيًئا قد تبني يل فيه احلكم.
�صمع اإيا�س من اأبيه واأن�س بن مالك وابن امل�صيب وغريهم.

االإخال�س والرياء

�س: �ُصئل ف�صيلة ال�صيخ: ابن عثيمني - يرحمه اهلل - هذا ال�صوؤال: 
له  فيو�صو�س  ال�صيطان  ياأتي  ثم  اخل��ري,  بعمل  الإن�صان  يهم  ما  كثريا 
فيبعدنا عن فعل اخلري, فكيف  و�صمعة..  رياًء  تريد ذلك  اإنك  ويقول: 

ميكن جتنب مثل هذا الأمر؟
ال�صيطان  من  باهلل  بال�صتعاذة  الأم��ر  هذا  مثل  جتنب  ميكن  ج: 
الو�صاو�س  هذه  اإىل  يلتفت  ول  اخلري,  فعل  يف  قدًما  وامل�صي  الرجيم, 
التي تثبطه عن فعل اخلري, وهو اإذا اأعر�س عن هذا وا�صتعاذ باهلل من 

ال�صيطان الرجيم زال عنه ذلك - باإذن اهلل.
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اأتكذبني وت�شدق احلمار؟!
ق�صد رجل اأعرابًيا لي�صتعري حماره, فقال الأعرابي:

- واهلل لقد اأر�صلته اإىل املطحنة.
وفجاأة نهق احلمار يف الإ�صطبل, فقال الرجل:

هناك  موجود  اأن��ه  مع  غائب,  احلمار  اأن  وتدعي  علىَّ  تكذب   -
وينهق؟!

فاأجابه الأعرابي:
- غريب اأمرك يا رجل.. اأتكذبني وت�صدق احلمار؟!!

بكاء يزيد بن مرثد

مرثد:  بن  ليزيد  قلت  قال:  جابر  بن  يزيد  بن  عبدالرحمن  عن 
ما يل ل اأرى عينيك جتفان من الدموع؟! فقال: وما �صوؤالك عن هذا؟ 
قلت: ع�صى اأن ينفعني اهلل به. فقال: هو ما ترى. قلت: فهذا يكون يف 
اإن ذلك ليعرونني وقد قرب اإيل طعامي, فيحول  خلواتك؟ قال: واهلل 
بيني وبني اأكله, واإن ذلك ليعرونني وقد دنوت من اأهلي, فيحول بيني 
اأهلي لبكائي, ويبكي �صبياننا, وما يدرون ما  اأريد حتى يبكي  وبني ما 
يبكينا؟! وحتى تقول زوجتي: يا ويحها ماذا خ�صت به ن�صاء امل�صلمني 
من احلزن معك؟! ما ينفعني معك عي�س ول تقر عيني مبا تقر به عني 

الن�صاء مع الرجال اأزواجهن!
قلت له يا اأخي, ما الذي اأحزنك؟ قال: واهلل يا اأخي لو اأن اهلل 

تعاىل مل يتواعدين اإن اأنا ع�صيته اأن ي�صجنني يف جهنم.
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كلكم يبكي لنف�شه ال يل

عابد  رج��ل  على  دخلت  ق��ال:  اجلو�صي,  ال�صلت  ب��ن  يزيد  ع��ن 
بالب�صرة, فوجدت اأباه عند راأ�صه واأمه عند رجليه وزوجته عن ميينه 
و�صبيته عن ي�صاره, فقلت: ما جتد؟ فقال: مثل دبيب النمل بني جلدي 

وعظامي.
يبكيك؟  الذي  الكبري, ما  ال�صيخ  اأيها  له:  اأبوه, فقال  قال: فبكى 

قال: اأبكي فراقك وما اأتعجل بالوحدة بعدك.
قال: فبكت اأمه وزوجته و�صبيته, فنظر اإىل اأمه, فقال لها: اأيتها 
وما  فراقك,  اأبكي  قالت:  يبكيك؟  الذي  ما  ال�صفيقة  الرقيقة  الوالدة 

اأتعجل من الوح�صة بعدك.
فقال لمراأته: ما الذي يبكيك؟ قالت: اأبكي فراقك, وما اأتعجل 

من الوح�صة بعدك.
فنظر اإىل اأولده, فقال: مع�صر اليتامى بعد قليل, ما الذي يبكيكم؟ 

قالوا: نبكي فراقك وما تتعجل من الوح�صة بعدك.
اأما منكم  الدنيا,  اأقعدوه قال: كلكم يبكي  اأقعدوين, فلما  فقال: 
من يبكي ملا يلقاه وجهي من الرتاب؟! اأما منكم من يبكي مل�صاءلة منكر 
ونكري؟! اأما منكم من يبكي بني يدي ربي؟! قال: ثم �صاح �صيحة, فمات.
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اأخطر )10( خملوقات يف العامل

لطاملا اأبهرنا عامل املخلوقات احلية برثائه وجماله الالحمدود, 
لأننا  تراًبا؛  ولي�س كل ما هو حتت الرتاب  يلمع ذهًبا  لي�س كل ما  لكن 
�صن�صاهد اليوم جمموعة من املخلوقات املده�صة التي اأن�صحكم - اإذا 

ما �صاهدمتوها - بالبتعاد عنها باأق�صى �صرعة ممكنة.
لنتعرف على املخلوقات الأكرث �صمية و�صرا�صًة يف العامل؛ لأنها ل 

تاأخذ وقًتا يف الق�صاء على فري�صتها:

1- �صمكة قنديل البحر املربع:
ميتلك هذا احلي��وان املائي اأربع عيون ول ميتلك دماًغا, ومع ذلك 
فاإنه يتجنب اأ�صد الأج�صام �صغًرا عند حركته, وغالًبا ما يتجنب الب�صر 

كذلك, لكن فقط عندما ل يثريون غ�صبه.
وقد ت�صبب يف )5567( حالة وفاة على الأقل يف عام 1954م. 

اإىل   10( من  عددها  )يبلغ  الال�صعة  اللوام�س  يف  ال�صم  يتواجد 
اإىل )2م( تقريًبا, وتتميز  اأركانه, وي�صل طولها  60( يف كل ركن من 
بلزوجتها ل�صهولة اللت�صاق بال�صحية, وغالًبا ما ترتك ندبات كبرية, 
واأملًا �صديًدا, واإ�صابات �صيئة للغاية يف التنف�س, ومر�س القلب, والأوعية 

الدموية. 
واملحيط  اأ�صرتاليا  ب�صواطئ  ال�صحلة  املياه  يف  ت��واج��ده:  مكان 

الهادئ.
املنزيل  الفَتّاك: هي مادة اخلل  النجاة من هذا احليوان  كيفية 
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لي�صت  اخلل  فمهمة  الإ�صابة,  مكان  على  ممكن  وقت  باأ�صرع  ب�صكبها 
اأ�صف  لتقليل الأمل, لكنها لوقف ت�صريف ال�صم داخل ج�صم الإن�صان, 
اإىل ذلك حاجة ال�صحية اإىل التنف�س ال�صناعي, والإنعا�س, وامل�صكنات. 

2- الكوبرا:
على  وقالًبا  قلًبا  انطبقت  اأ�صماًء  هناك  اأن  نظري  وجهة  دائًما 

املُ�صمى, ومنها هذا احلي��وان الغريب با�صمه "كوبرا".
ت�صتطيع اأن ت�صعر بال�صم ومدى خطورته وذكائه وهو بالفعل ما 
اأو )20(  اأنفا�صه  ت�صتطيع قتل فيل لآخر  به, فلدغة واحدة منه  يتميز 

اإن�صاًنا يف غ�صون )3( �صاعات.
ومن املعروف اأن �صمها لي�س هو الأ�صد بني اأنواع الأفاعي الأخرى 
ما مييز  لكن  والعامل(,  اإفريقيا  فتًكا يف  )الأك��رث  ال�صوداء  املامبا  مثل 
املامبا  من  اأ�صرع  مرات   )5( مبعدل  ال�صم  �صخ  ت�صتطيع  اأنها  الكوبرا 

ال�صوداء.
ي�صتطيع هذا الكوبرا اأن يزيد من طوله بنحو )5.6( مرًتا )اأي 
نحو 18.5 قدًما تقريًبا(, وتعي�س الكوبرا يف مناطق جنوب �صرق اآ�صيا 

والهند, ورغم �صراوتها وخطورتها اإل اأنها تزن )6( كجم. 

3- احللزون الرخامي املخروطي:
يكت�صب ا�صمه من �صكله, فعلى الرغم من �صعفه ال�صديد و�صغره, 
اإل اأنه ت اختياره من بني )5( اأخطر ح�يوان�ات �صامة, فقطرة واحدة 
فالغر�س  احلظ  حل�صن  لكن  اإن�صاًنا,   )20( من  اأكرث  لقتل  تكفي  منه 

احلقيقي من ال�صم هو �صيد الفرائ�س.
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يوجد غالًبا يف املياه املاحلة الدافئة, فاإذا �صاهدته يوًما ل تفكر 
يًف التقاطه )واأرى األ تفكر اأبًدا يف البقاء يف هذه املياه(.

�صلل  ت��ورم,  �صديد,  اأمل  اإىل  املخلوق  ه��ذا  ل�صم  التعر�س  ي��وؤدي 
وفاة  حالة   )30( نحو  ت�صجيل  ت  وقد  التنف�س,  يف  و�صيق  الع�صالت, 

ب�صببه؛ ولكن احذر فلي�س له م�صاد ل�صمه! 

4- الإخطبوط ذو احللقة الزرقاء:
ْنه من قتل الإن�صان,  رغم اأنه يف حجم كرة اجلولف, اإل اأن �ُصّمُه مَيِكّ

ويف الواقع اأنه يحمل �صًما يكفي لقتل البالغني يف نحو )26( دقيقة. 
ا  بالغ جدًّ تاأثري �صمه  الفوري؛ لأن  اأدعو هذا الإخطبوط باملخدر 
على ع�صالت الإن�صان, مع �صيق يف التنف�س, واملوت يف نهاية املطاف, 
وميكن العثور عليها يف برك املد واجلزر يف املحيط الهادئ من اليابان 

اإىل اأ�صرتاليا. 
احذر: لي�س له اأج�صام م�صادة لتوقف تاأثري ال�صم! 

5- العقرب املميت:
يقول البع�س اإن العقارب غري مميتة ن�صبًيا للب�صر؛ لأن ل�صعاتها 
توؤثر حملًيا من اأمل وتورم فقط, ولكن مع هذا العقرب فاخلطورة تزداد 

اإىل اأق�صى حد! 
فال�صم الذي يحتويه هذا العقرب مزيج قوي يوؤدي اإىل اأمل غري 
من  املنتظر  املوت  ثم  �صلل  ت�صنجات,  غيبوبة,  تليها  ثم حمى  حمتمل, 
الأكرث  هم  ال�صن  وكبار  ال�صغار  الأطفال  اأن  املعروف  ومن  البداية. 
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تخوًفا من هذه العقارب عن البالغني.
الأو�صط  وال�صرق  اإفريقيا  ب�صمال  العقارب  النوع من  ينت�صر هذا 

ويرجع ا�صمه اإىل مدى خطورته؛ فهو مرتقب دائًما ملوت فري�صته. 

6- ال�صمك احلجري:
ال�صمك,  جمال  ملكة  مب�صابقة  ال�صمكة  هذه  تفوز  ولن  مل  رمبا 
و�صًما و�صرًرا  �صًرا  الأكرث  ال�صمكة  تفوز مب�صابقة  اأن  لكنها حتًما يجب 

يف العامل!
عالج ل�صعتها هو برت اجلزء امل�صاب باجل�صم؛ لأن ل�صعتها توؤدي 
اإىل �صلل وموت الأن�صجة للجزء امل�صاب, واإذا مل تعِط العناية يف غ�صون 

�صاعات �صتوؤدي بحياة امل�صاب.
ب�صاعة  لكن  املنظر,  الب�صع  الفقري  عمودها  يف  ها  �صَمّّ تخزن 
املنظر لها حكمة من اهلل - �صبحانه وتعاىل - األ وهى كيفية التعامل مع 

ال�صواري الأخرى من حولها.
يعي�س اأغلبها فوق مدار اجلدي, وكثرًيا ما توجد باملياه ال�صحلة 

البحرية ال�صتوائية من املحيط الهادي اإىل املحيط الهندي. 

7- العنكبوت الربازيلي اجلوال:
ذلك هو العنكبوت الذي ظهر عام )2007م( يف مو�صوعة غيني�س 
�صعبية يف خطورة �صمه, وم�صوؤوليته  الأكرث  اأنه  القيا�صية على  لالأرقام 

عن معظم الوفيات الب�صرية.
خطورته تكمن يف مفاجاأتها ل�صحيتها؛ لأنها تختفي خالل النهار 
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الأحذية  املالب�س,  املنازل,  داخل  �صواء  بال�صكان  املكتظة  املناطق  يف 
وال�صيارات. 

)066.( مللي جرام فقط من هذا ال�صم تكفي لقتل فاأر �صغري, 
كما اأن املعروف عنها اأنها اأ�صد خطًرا على احلالة اجل�صدية لالإن�صان.

8- التايب��ان الداخل��ي - الثعب��ان العني��ف - الثعب��ان ذو 
احلرا�صف ال�صغرية:

كلها م�صميات و�صفية لل�صكل, ي�صل طولها اإىل مرتين وت�صتوطن 
قتل  علي  قادرة  الواحدة  الع�صة  عن  �صم  كمية  وتفرز  ا�صرتاليا  و�صط 

)100( رجل بالغ, اأو )250( األف فاأًرا.
اأقوي )50( مرة من  الداخلي  التايبان  اأن �صم  املتفق عليه  ومن 
�صم الكوبرا الهندية و)650-850( مرة من الثعبان ذي الأجرا�س ذي 

الظهر املا�صي ال�صرقي والغربي.  

9- ال�صفدع ال�صام ذو ال�صهم:
ال�صتخدام؛  اإىل  ن�صبة  لكن  ال�صكل,  على  هنا  الت�صمية  تكن  مل 
على  بو�صعها  ال�صامة  الإف��رازات  ي�صتخدمون  كانوا  احلمر  الهنود  لأن 

ا.  ال�صهام, وبالتايل قتل ال�صخ�س يف وقت ق�صري جدًّ
ا عن ال�صفادع العتيادية, ومل  ال�صكل العام للج�صم لي�س خمتلًفَ
يتطور ليكون �صباًحا ماهًرا, واإمنا قافزا ماهًرا, حيث قوة وطول الأرجل 
فهو  �صم,   )5 اإىل   2( من  ال�صام  ال�صفدع  ينمو  عام  وب�صكل  اخللفية, 
�صغري احلجم, ول يقفز اأكرث من )10 اإىل 20( �صم, يف اأح�صن الأحوال.
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تعترب هذه الف�صيلة من الأنواع ال�صامة جًدا, وتقتل الإن�صان مبجرد 
"باتراكوت�صينا",  اأ�صمها  �صامة  مادة  جلده  يفرز  حيث  لها,  مالم�صتها 
و)2( ميكروجرام من هذا ال�صم الذي يحتوي جلد الواحدة منها يكفي 
ا ميكنها قتل )20000( من الفئران, وتنت�صر  لقتل )10( بالغني, واأي�صً

يف و�صط اأمريكا اجلنوبية. 

10- ال�صمك البخاخ:
فرتة  يف  لأن  حًيا(؛  )ميًتا  احلي  يجعل  الأ�صماك  من  النوع  هذا 
ويهلك  وال�صفتني  الل�صان  على  يوؤثر  به  الإن�صان  بج�صم  ما  جزء  ت�صمم 
�صعوبة  القلب,  �صربات  �صرعة  التقيوؤ,  اإىل  يوؤدي  اأنه  كما  اأن�صجتهما, 
اختناق ع�صالت احلجاب احلاجز,  واأخرًيا  الع�صالت,  �صلل  التنف�س, 

ومن ثم املوت. 
وغالبا ينتهي امل�صاب باملوت من فرته )4 اإىل 24( �صاعة من وقت 

الإ�صابة.
وُتظِهر الإح�صاءات اأن هناك من )2 اإىل40( حادثة ت�صمم �صنوًيا 
اإىل  وت�صل  اليابان,  اأنحاء  جميع  يف   )2006 اإىل  )1996م  عامي  بني 

)6( حالت وفاة.
واملحري - �صبحان اخلالق - اأن هذا النوع من الأ�صماك به قطع 
اأن  ذكره  �صبق  ما  مثل  امل�صكلة  لكن  وكوريا,  اليابان  لالأكل يف  �صاحلة 

ا لالإن�صان.  اجللد وبع�س من اأجهزتها �صامة جدًّ
- من ال�صعب حًقا اأن نقول هذا املخلوق هو الأكرث �صًما يف العامل, 
من  الأ�صر�س  هو  اأو  ال�صامة,  الكيميائية  امل��واد  باحتواء  الأغنى  هو  اأو 
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تعبري  اإنه  بالفعل  العام,  ول حت�صى خالل  تعد  ل  و�صحاياه  الآخرين, 
ا للمخلوقات ال�صامة التي ت�صتخدم املادة الكيميائية ال�صامة  خطري جدًّ
اأو  الطعن  اللدغ,  وذلك عن طريق  نف�صها,  للدفاع عن  الأول  املقام  يف 

الع�س.
كل  اأن  جميًعا  نتفق  اإننا  حالًيا,  النظرية  الناحية  من  ذلك  ومع 

حيوان �صام هو خطري حًقا. 

جال �شريفة مواقف للرِّ

بال�صياط  العراق  اأهل  من  رجاًل  يو�صف  بن  احلّجاج  �صرب   -1
رجٌل  ُي��درك  مل  له:  قيل  ل.  قال:  جلدت؟  من  فقيل:اأتدري  اإليه,  فاأُتي 

بالعراق اأبني ورًعا منه ول اأ�صلح!
قال: فبعث يف طلبه, فلما جاءه قال: اعُف عني وا�صتغفر يل, فاإين 
فعلُت ما فعلت بجهالة. فقال: واهلل ما فرغَت من �صربي حتى عفوُت 
عنك! قال احلجاج: ول�َم ذلك واأنت تعلُم اأين ظامل لك؟ قال: كرهت اأن 

يقف مثلي مع مثلك يوم القيامة!!
يف  ماله  اأف�صد  وق��د  له  ابًنا  يعظ  ُم��ّرة  بني  من  رج��ٌل  �ُصمع   -2
ُتّعُد  وال�صاعات  ُتنذرك,  الأي��ام  ول  يعظك,  الدهر  ل  فقال:  ال�صراب, 
هما بال�م�صّرة عليك. عليك, والأنفا�س ُتّعد منك, اأحبُّ اأمريك اإليك اأردُّ
ى رجٌل اآخر واأراد �صفًرا فقال: اآثر بعملك معادك, ول تدع  3- و�صّ
ل�صهوتك ر�صادك, وليكن عقلك وزيرك الذي يدعو اإىل الهدى ويع�صمك 
من الّردى اأجلْم هواك عن الفواح�س واأطلقه يف املكارم فاإنك تربُّ بذلك 

�صفلك, وت�صيد �صرفك.
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اأ�صتهي  قال:  ت�صتهي؟  ما  فقال:  الأ�صم  حات  اإىل  رجل  جاء   -4
اإن  فقال:  عافية؟  كلها  الأي��ام  األي�صت  له:  فقيل  الليل.  اإىل  يوم  عافية 

عافية يوم اأن ل اأع�صي اهلل فيه.
بيني  التي  بالّرحم  �صاألتك  له:  فقال  معاوية  اإىل  رج��ٌل  قام   -5
وبينك. فقال: اأمن قري�س اأنت؟ قال: ل. قال: اأفمن �صائر العرب؟ قال: 
جمّفوة,  رحم  قال:  اآدم.  رحم  قال:  وبينك؟  بيني  رحم  فاأية  قال:  ل. 

واهلل لأكونن اأول من و�صلها. ثم ق�صى حاجته!!
6- قال الأخف�س: كتب رجٌل من اأهل الب�صرة اإىل اأخ له: اأما بعد, 
واأم��ر من قبل  واأم��ران يل  اأم��ران فيك  ل علّي طلب احلاجة  ُي�صهِّ فاإنه 
اهلل, وبه متامها. فاأما اللذان فيك: فاجتهادك يف النُّجح ومبالغتك يف 
العتذار. واأما اللذان يل: فاإين ل اأ�صيِّق عليك بعذري, ول اأ�صون عنك 
�صكري. واأما الذي من قبل اهلل عز وجل: فاإي�ماين باأن كل مقدور كائن, 

وال�صالم.
7- عن ابن عبا�س - ر�صي اهلل عنهما - قال: اأربعة ل اأقدر على 
ورجل  جمل�صي,  يف  يل  و�ّصع  ورج��ل  بال�صالم,  ب��داأين  رج��ٌل  مكافاأتهم: 
وَمْن  قيل:  اهلل.  اإل  يكافئه  فال  الرابع  واأما  قدماه يف حاجتي,  اغرّبت 
هو؟ قال: رجل نزل بدار فبات مفكًرا ليلته ب�َمْن ينّزل به, ثم راآين اأهاًل 

حلاجته فاأنزلها بي!!
8- حّدث رجل فقال: حججت مّرة, فبينا اأنا اأطوف اإذا اأعرابي 
يدعو, ف�صغلني عن دعائي, فاإذا هو يقول: اللهم اإين اأ�صاألك قلياًل من 
كثري, مع فقري اإليه القدمي وغناك عنه العظيم. اللهم اإن عفوك عن 
ذنبي و�صفحك عن جرمي, و�صرتك على قبيح عملي, عندما كان من 
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خطئي وزللي, اأطمعني يف اأن اأ�صاألك ما ل اأ�صتوجبه منك. اللهم اأذقتني 
من رحمتك واأريتني من قدرتك وعّرفتني من اإجابتك, ما �صرُت اأدعوك 
ًل عليك مبا ق�صّرُت  اآمًنا, واأ�صاألك م�صتاأن�ًصا ل خائًفا ول َوِجاًل, بل ُمدِّ
فيه اإليك فاإن اأبطاأ عني اأحلحت بجهلي عليك, ولعّل اإبطاءه عني خري 
يل لعلمك بعاقبة الأمور. فلم اأَر موىل كرمًيا اأ�صرب على عبد لئيم منك 
م  وُتقدِّ نف�صي,  اإليك  فاأبغ�س  اإيّل  وتتحبب  ف��اأُويّل,  تدعوين  لأنك  علّي؛ 
اإيّل فال اأقبل منك, كاأّن يل الطول عليك فال مينعك ذلك من الرحمة 

والإح�صان اإيّل بجودك وكرمك, فارحمني بتف�صلُّك وف�صل اإح�صانك.
فكتبت  ودواة  �صحيفة  فالتم�صُت  الطواف,  من  فخرجُت   : قال 

الدعاء!!
اإليه �صديقه,  ف�صكا  بع�س احلكماء,  اإىل  اأتى  رجاًل  اإن  قيل:   -9
اأقول لك  اأتفهم ما  وعزم على قطعه والنتقام منه. فقال له احلكيم: 
فاأكلمك اأم يكفيك ما عندك يف فورة الغ�صب التي ت�صغلك عني؟ فقال: 
ك بذنبه؟  اأم غمُّ اأطول  اأ�صرورك مبودته كان  اإين ملا تقول لواٍع. فقال: 
بل  ق��ال:  �صيئاته؟  اأم  اأك��رث  عندك  اأفح�صناته  ق��ال:  �صروري.  بل  ق��ال: 
ح�صناته. قال: فا�صفح ب�صالح اأيامك معه عن ذنبه, وهب ل�صرورك به 
د الذي كان بينكما من �صالف  جرمه, واطرح مئونة الغ�صب والنتقام للوِّ

الأيام.
حاجة  يف  يكلمه  الباهلي  قتيبة  بن  �صامل  على  رج��ٌل  دخ��ل   -10
وجعل  عليه!!  واتكاأ  �صامل  اإ�صبع  على  �صيفه  ن�صل  فو�صع  منه,  يطلبها 
يكلمه يف حاجته وقد اأدماه, و�صامٌل �صابر, فلما فرغ الرجل من حاجته 
وخرج, دعا �صامل مبنديل, فم�صح الدم عن اإ�صبعه وغ�صله, فقيل له: هاّل 
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نحّيت رجلك اأ�صلحك اهلل, اأو اأمرته برفع �صيفه عنك. فقال: خ�صيت اأن 
اأقطعه عن حاجته!!

11- قال رجل لأحدهم : العلم واملال يوؤخذان من البطن!! قال: 
الأكل  من  واأقلل  مالك,  يكرث  ال�صهوات  عن  اأم�صك  قال:  ذلك؟  وكيف 

يكرث علمك!!
12- نظر رجل من احلذاق اإىل رجل من جهال النا�س عليه ثياب 
ح�صنة ويتكلم ويخطئ, فقال له: تكّلم على قدر ثيابك اأو الب�س على قدر 

كالمك!!
13- قال رجل لبنيه: يا بنّي اأ�صلحوا األ�صنتكم؛ فاإن الرجل تنوبه 
النائبة يحب اأن يتحّمل لها, في�صتعري من اأخيه دابته ومن �صديقه ثوبه, 

ول يجد من يعريه ل�صانه!!
�صديد  الطرية,  �صريع  الغرية,  قليل  جال:  الرِّ �صّر  اإن  قيل:   -14
عيناه,  وهجمت  دف��ره,  واأدب��ر  نخره,  اأفل  قد  احل�صاب,  كثري  العتاب, 
وا�صطربت رجاله, يفيق �صريًعا, وينطق وجيًعا, ي�صبح خلّي�ًا, وي�م�صي 

رحّي�ًا, اإن جاع جزع, واإن �صبع ج�صع!!

نام املراقب اجلوي فتاأخر هبوط الطائرة!!

اإىل  كانتا�س  الأ�صرتالية  الطريان  ل�صركة  تابعة  طائرة  ا�صطرت 
اإرجاء هبوطها يف مطار بالعا�صمة كانبريا يف اأثناء رحلة داخلية؛ لأن 
مراقب املالحة اجلوية كان يغط يف نوم عميق ومل يقم مبهام عمله يف 

املوعد املقرر. 
اأ�صرتاليا  غرب  "بريث"  مدينة  من  قادمة  كانت  التي  الطائرة 
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مراقبي  كبري  و�صول  حتى  دقيقة   )20( ملدة  كانبريا  فوق  حتلق  ظلت 
املالحة اجلوية الذي كان مقرًرا اأن يبداأ عمله. 

رجل �شالح ين�شح ابن مقلة

ذكر اأهل ال�صري اأن اأحد ال�صاحلني دخل على ابن مقلة, الوزير 
املجرم العبا�صي, �صفاك الدماء, وناهب الأموال, فاعرت�س عليه هذا 
الرجل ال�صالح, واأمره باملعروف, ونهاه عن املنكر, فما كان منه اإل اأن 
جلده ع�صر جلدات, فقال: اأجتلدين يوم اآمرك واأنهاك؟ ا�صاأل اهلل اأن 
يقطع يدك ول�صانك. وي�صتجيب اهلل دعاء املخل�صني ال�صادقني, ما مر 
عليه �صتة اأ�صهر حتى اأخذت اأمواله, وقطعت يده, وقطع ل�صانه, واأخذ 

يبكي, ويكتب على احليطان:
ا      ف�اإن البع�س من بع�س قري�ب اإذا ما مات بع�صكم فابك بع�صً

يا عباد اهلل: الأمر والنهي من خ�صائ�صنا اإن كنا نريد اخلريية 
وال��دم��ار,  اجل���وع,  فلننتظر  تركناهما  ومتى  والط��م��ئ��ن��ان,  والأم����ان 

واحلرب, واخلوف, واجلفاف, والغ�صب, واملقت, واللعنة.

متوفى اأم متويف

ى"؟ - اأيهما اأ�صح اأن نقول : فالُن "ُمَتويِف" اأم فالُن "ُمَتوفَّ
املتوّفى بفتح الفاء امل�صددة مع الق�صر )ا�صم مفعول( يطلق على 

ال�صخ�س الذي وقع عليه فعل املوت.
يتوفى  من  هو  فاعل(  )ا�صم  امل�صددة  الفاء  بك�صر   : املتويفِّ اأم��ا 

الأنف�س ومييتها وهو اهلل - �صبحانه وتعاىل -.
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اأم ال�شافعي

الإ�صالمي  العهد  �صفحة  بل  العبا�صي,  العهد  �صفحة  ن�صرنا  اإذا 
له  العلم واحلكمة, ودانت  له قطوف  اأم��ًرا دنت  ل ند يف ت�صاعيفها 
نوا�صي البالغة والف�صاحة كمحمد بن اإدري�س ال�صافعي, فهو ال�صهاب 
اأقطارها علًما وفقًها, ذلك  الأر�س, فمالأ  انتظم حو�صي  الذي  الثاقب 

ا ثمرة الأم العظيمة.  اأي�صً
فقد مات اأبوه وهو جنني اأو ر�صيع, فتولته اأمه بعنايتها, واأ�صرفت 
عليه بحكمتها, وكانت امراأة من ف�صليات عقائل الأزد, وهي التي تنقلت 
به من "غزة" مهبطه اإىل "مكة" م�صتقر اأخواله, فرّبته بينهم هنالك. 
وكانت اأم ال�صافعي - يرحمها اهلل - باتفاق النقلة - من العابدات 
من  عنها  يحكى  ما  طريف  ومن  فطرة,  اخللق  اأذك��ى  ومن  القانتات, 
رجل,  مع  واأخ��رى  هي  مكة  قا�صي  عند  �صهدت  اأنها  والذكاء:  احلذق 
لك ذلك؛  "لي�س  ال�صافعي:  اأم  له  فقالت  املراأتني,  بني  يفرق  اأن  فاأراد 

زب ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  لأن اهلل �صبحانه وتعاىل يقول:  
ڱں رب )البقرة: 282(. فرجع القا�صي لها يف ذلك. قال احلافظ 

ابن حجر: "وهذا فرع غريب, وا�صتنباط قوي". 

اأم البخاري

مات اإ�صماعيل والد البخاري وحممد �صغري, فن�صاأ يف حجر اأمه, 
اأ�صن منه, فاأقام هو مبكة جماوًرا  اأحمد, وكان  اأمه واأخيه  ثم حج مع 

يطلب العلم, ورجع اأخوه اأحمد اإىل بخارى فمات بها.
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كرامات  "باب  يف  والاللكائي  بخاري,  تاريخ  يف  غنجار  وروى 
فراأت  عيناه يف �صغره,  اإ�صماعيل ذهبت  بن  اأن حممد  الأولياء" منه: 
يا هذه, قد رد اهلل عليه  لها:  املنام, فقال  اإبراهيم يف  والدته اخلليل 

ب�صره.
وفقهها  وب�صالحها  �صاحلة,  زاهدة  عابدة  كانت  البخاري  واأم 
ودعائها جعل اهلل لها كرامة وهي رد ب�صر ولدها عليه بعد فقدانه, كما 

اأنها هي التي من وراء البخاري الذي مالأ طباق الأر�س علًما.

اأم املت�شدق

ا�صتدعي نائب م�صر اأ�صد بن الفرات يوًما, فقال له: ويحك, اإن 
واأ�صادرك,  اأقب�س عليك,  اأن  اأريد  وقت  كل  واإين يف  �صيئة,  فيك  نيتي 
فاأراك يف املنام متنعني برغيف, وقد راأيتك يف املنام من ليال, واإين 
يقاتلوك,  اأن  جندي  فاأمرت  مني,  متتنع  فجعلت  عليك,  القب�س  اأريد 
فجعلوا كلما �صربوك ب�صيء من �صهام وغريها, تتقي ال�صرب برغيف 

يف يدك, فال ي�صل اإليك �صيء, فاأعلمني ما ق�صة هذا الرغيف؟.
فقال: اأيها الوزير, اإن اأمي منذ كنت �صغرًيا, كل ليلة, ت�صع حتت 
و�صادتي رغيًفا, فاإذا اأ�صبحت ت�صدقت به عني, فلم يزل كذلك راأبها 
و�صادتي  حتت  اأ�صع  ليلة  فكل  نف�صي,  مع  ذلك  اأن��ا  فعلت  ماتت,  حتى 
الوزير من ذلك وقال: واهلل ل  اأ�صبح فاأت�صدق به. فعجب  رغيًفا, ثم 
ينالك مني بعد اليوم �صوء اأبًدا, ولقد ح�صنت نيتي فيك, وقد اأحببتك.

فهذا قد نفعه اهلل باأمه و�صنيعها, وهي التي زرعت فيه الت�صدق, 
وحثته وح�صته عليه.
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يف احلركة بركة

دائم  كان  اأن��ه  اإل  ال�صن,  يف  ال��دوؤيل(  الأ�صود  )اأب��ي  تقدم  رغم 
احلركة والن�صاط.

وكان وهو يف �صنه الكبرية تلك يركب بغلته ويذهب بها اإىل امل�صجد 
لي�صلي مع النا�س جماعة.. قال له رجل يوًما:

يا اأبا الأ�صود.. اأراك تكرث الركوب وقد �صعفت عن احلركة وكربت 
يف ال�صن, اأما كان اأودع لك واآمن لو لزمت بيتك؟!

فقال له: �صدقت, ولكن الركوب ي�صد اأع�صائي ويقوي اأع�صابي, 
واأ�صمع واأنا راكب البغلة وما�ٍس بها يف الطريق, ما ل اأ�صمعه يف بيتي, 
علي  يلقون  الذين  واأحبائي  اإخواين  واألقى  ال�صافية,  الريح  واأ�صتن�صق 

ال�صالم, كما األقي عليهم ال�صالم.
اأما لو جل�صت يف بيتي � كما تن�صحني � ف�صيغتم بي اأهلي, وياأن�س 
بي ال�صغار وي�صاك�صونني, ويجرتاأ علّي اخلادم, وكل من كان يهابني؛ 
وذلك لطول جلو�صي بينهم, حتى لو العنزات تلقى ف�صالتها علّي واأنا 

قاعد, فال يقول لها اأحد: ه�س!

جملب ال�شرر وذاهب بالر�شد

ما راأيت اأذهب بالر�صد, واأجلب لل�صر, واأقتل للتقوى من الل�صان 
ال�صائب!

لقد بلوت الكثري من متاعب النا�س اخللفية والجتماعية, فوجدتها 
تعود اإىل كالم تنق�صه الروية, واأحكام ينق�صها ال�صداد, وم�صالك تقوم 
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اأن هذا يتكلم ليمدح  الغالبة وال�صائعات الطائرة! وراأيت  على الظنون 
اأو خطاأ  �صر خمبوء  ك�صف  يريد  ليذم غريه, وهذا  يتكلم  وهذا  نف�صه, 
الغمز  يريد  وه��ذا  ك��رمي,  اإهانة  اأو  كبري  انتقا�س  يريد  وه��ذا  م�صتور, 
قطع  يريد  وهذا  وال�صخرية,  الإ�صحاك  انتقا�س  يريد  وهذا  واللمز, 

الوقت بلغو ل ثمرة له وهذا, وهذا.
ما  ويقطع  ال�صداقة,  ومييت  امل��روءة,  ي�صيع  ال�صيئ  الكالم  اإن 
اأمر اهلل به اأن يو�صل, وما ياأذن اهلل لأحد اأن ي�صيء القول اإل يف حالة 
واحدة: اأن يذكر ب�صر من اعتدى عليه, وكاأنه يتظلم ممن اأ�صابه وين�صد 

الإن�صاف: 
قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پڀ ڀڀ ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  ٺ ٺ 

ڦ ڦ رب )الن�صاء(.

االإنكا

وا�صعة  اإم��رباط��وري��ة  لهم  ك��ان  ل��ب��ريو,  الأ�صليون  ال�صكان  ه��م 
وممتدة يف اأمريكا اجلنوبية ت�صمل مرتفعان الإنديز.. وقد انهارت عام 
)1533م( اأمام الغزو الإ�صباين بقيادة فران�صي�صكو بيزارو, الذي اأعدم 
الإنكا  ح�صارة  وكانت  للغزاة..  ا�صتالمه  بعد  ملوكهم  اآخر  اأتاهوالبا, 
متميزة, ت�صمل العمارة, ف�صاًل عن الطرق اجلبلية واملعابر والقناطر.. 
وكانوا يعبدون ال�صم�س, ويحنطون اأمواتهم.. وكوزكو كانت عا�صمتهم.
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ما الفرق بني التعليم والتعلم؟

التعليم ياأتي من اخلارج وهو مهم, بينما التعلم ياأتي من حماولة 
ال�صخ�س ومثابرته وهو اأهم.

والتعليم يف الغالب يتم بالتلقني, وهذا خطاأ, بينما اإن ت بالتلقي 
ويناق�س  ويفهم  يفكر  اأن  للمتلقي  فر�صة  يعطي  لأن��ه  الأف�صل؛  فهذا 
رب  يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  زب  وي�صتوعب  

)البقرة(.
التعلم عملية اأ�صعب, لكن ل يقوم بها اإل العظماء, وكانت طريقة 

ابن �صينا وابن الهيثم واأولئك العلماء.
بينما  بها,  يلتزمون  وبن�صو�س  حم��دد  مبنهج  حم��دود  التعليم 
له قواعد...  اإليه, فلي�س  وتتعلم كل ما حتتاج  التعلم مطلق مبو�صوعية 
ومن اأمثلة الذين عرفوا بالتعلم يف الع�صر احلديث عبا�س العقاد فهو 
الكاتب  لكنه  الآن(,  )املتو�صطة  زمنه  يف  البتدائية  ال�صهادة  يكمل  مل 

العبقري املعروف.
التعليم يحتاج اإىل املال ونهايته ال�صهادة, بينما التعلم يحتاج اإىل 
الرغبة والدافع ونهايته العلم واخلربة واحلكمة والثقافة.. وما اأجمل اأن 
تدخل التعليم ومتار�س عادة التعلم, وبذلك تكون قد �صربت ع�صفورين 

بحجر واحد.
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مذاكرة التاأمل والتعمق

اأتخيلك يا ابن �صينا واأنت تتعلم بالطريقة نف�صها.. تتعلم معلومات 
اأن تلك  اأعرف  اأنا  العلم بال�صكل ال�صحيح,  اأ�صول, وبالتايل تفهم  لها 
الن�صيان  م�صطلح  وينفي  يعو�س  وقتها  اأن  اإل  وقًتا  ت�صتهلك  الطريقة 

وامللل وال�صعوبة.
وحينما تتجمع لديك جمموعة كبرية من املعلومات التي ا�صتوعبتها 
�صاجًدا هلل؛  تخر  اأن  اإىل  يدفعك  باإح�صا�س غريب  خاليا خمك حت�س 
قوانني اهلل يف  درا�صة  هو  "فالعلم  اإعجازه يف خلقه..  قوة  علمك  لأنه 
كونه", وحينما تتعلم فاإنك تعرف تلك القوانني الإلهية, وحينما تفهمها 
غاية  حققت  تكون  وبهذا  باخلالق,  واإميانك  قربك  يزداد  وت�صتوعبها 

وجود العلم, اأبعد هذا يرتكك اهلل؟ اأبعد هذا نن�صى العلم؟
ل��ه��ذا, اأدع����وك لتغري م��ف��ه��وم��ك, امل��ف��ه��وم امل��ح��رك وال��داف��ع, 
فمفاهيمنا قد �صداأت وتعفنت, اأدعوك لتمتلك مفهوًما جديًدا يجعلك 

توؤدي اأعمالك مبنتهى ال�صهولة والتلقائية.

جال طريفة مواقف للرِّ

وهي  بخم�صة,  ا�صرتيتها  قال:  �صاتك؟  تبيع  بكم  لرجل:  قيل   -1
ويف  ثمانية,  بها  اأعطيت  وقد  ب�صبعة,  دونها  راأي��ت  وقد  �صتة,  من  خري 
نف�صي اأين ل اأبيعها بت�صعة, ولكن ل اأنق�صها عن ع�صرة, فمن اأعطاين 

بها اأحد ع�صر بعتها ل�ه, واإل مل اأبعها, وال�صالم!!
2- ابتاع رجٌل غالًما, فقال ل�ه: اإنا نرباأ اإليك من عيب فيه. قال: 
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ما هو!! قالوا: يبول يف الفرا�س قال: اإن وجد فرا�ًصا فليفعل!!
3- كتب رجل اإىل قا�ٍس يف اأمر قوم من جريانه اخت�صموا: اإن الذي 
مل يجر بينهما غري مفهوم, وقد اأردُت ال�صت�صالح فعاد ا�صتف�صاًدا, فاإن 

ا. راأى القا�صي اأدام اهلل عزله, اأن ي�صفح عن كتابي فاإن فيه نق�صً
فقال القا�صي: ل, بل فيه زيادة لم, كفانا اهلل تعاىل �صّرها )يعني 

الالم الزائدة يف كلمة عزل�ه, وكان املق�صود: اأدام اهلل ِعّزه(.
4- قال رجٌل لبع�س الظّراف: قد لدغتني عقرب فهل عندك لهذا 

دواء؟ فقال: ال�صياح اإىل ال�صباح!!
5- اأتى رجٌل نخا�ًصا فقال: ا�صرت يل حماًرا لي�س بال�صغري املحتقر, 
ول بالكبري امل�صتهر, اإن اأ�صبعته �صكر, واإن اأجعته �صرب, واإن خال الطريق 
تدّفق واإن كرث الزحام ترّفق, ل ي�صُدم بي ال�صواري ول يدخل بي حتت 
البواري. اإن ركبته هام, واإن ركبه غريي نام, فقال ل�ه النّخا�س: اأنظرين 

قلياًل فاإن م�صخ اهلل القا�صي فالًنا حماًرا ا�صرتيته لك!!
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الـمرادفات واالأ�شداد

لغتنا العربية بحر ل �شاحل له، ويا لاأ�شف فاليوم يعتقد الكثري من 
اأن اللغة العربية  الطاب باأن اللغة العربية معقدة و�شعبة، واحلقيقة هي 

ي�شرية وممتعة، ولكنها حتتاج همة ودربة.
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
ق����وة, ت�����ص��دد, ا���ص��ت��ح��ك��ام, ا�صتداد 

ا�صتفحال, تعاظم
����ص���ع���ف, ل���ي���ون���ة, م���رون���ة, 

�صهولة, ي�صر. 
باع, تاجر, اأنفق�صرى, ابتاع, متلكا�صرتى

ا�صتحوذ, �صارك, �صاهم, اأ�صهم, قا�صما�صرتك  ت��ف��رد,  ا���ص��ت��اأث��ر, 
�صيطر, حاز

اأغرق, ا�صتط �صط,  اأفرط, جتاوز, 
اأ�صهب, اأ�صرف, متادى

تو�صط, اعتدل

ا�صطرام, ا�صتعال اح��ت��دام,  ات��ق��اد, 
توقد, التهاب, توهج, تاأجج, 

احرتاق

انطفاء, خمود, تهدئة, خبو, 
همود, اإ�صكان

ات���ق���د, ا���ص��ط��رم, ال��ت��ه��ب, ا�صتعل
تاأجج, ا�صتعر, احتدم, توقد, 

تلهب

ان��ف��ط��اأ, خ��م��د, خ��ب��ا, همد, 
�صكن, هداأ

خلو, فراغ, اإ�صفار, خواءاحتواء, ت�صمن, �صمولا�صتمال
ت���اق, ا�صتهى  , ود  اأح������ب,  رغ�����ب, 

ا�صتاق, �صبا, اأراد
قال,  اأبغ�س,  ك��ره,  ا�صماأز, 

عاف, اأعر�س عن
غمر, طم�س, �صرت, جهل.نبه, برز, عرفا�صتهر
�صبابة, ا�صتاق ت��وق,  �صوق,  حنني, 

وله, �صبوة, وجد
قلى,  بغ�س,  كره,  ا�صمئزاز, 

ا�صتهجان, اإعرا�س عن
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
اأحزن, اأ�صجن, اأترح, اأكاأب, اأ�صجى

غم, �صاء, كدر
اأراح,  اأط���رب,  �صر,  اأف���رح, 

اأبهج
اأبهج, اأترح, اأحزن, اأغم, غما�صجن اأراح,  اأط��رب,  اأف��رح, 

�صر
مل��ع��ان, ب��ري��ق, ت��األ��ق, ت��الأل��وؤ, اإ�صراق

اإ�صاءة, اإنارة, تنوير
خبو, انطفاء, خمود, ا�صوداد

م�صيبة, خطب, حمنة, بلية, بالء
نكبة,  بلوى,  كارثة,  ابتالء, 

�صيق, كربة.

فرح, نعمة, اغتناء, بحبوحة, 
رخاء, رغد

رزانة, ح�صافة, تعقلغباء, غباوة, بله, بالهةبالدة
ب���الدة, غ��ب��اء, غ��ب��اوة, بله, بالهة

غفلة
ذكاء, حلم, وقار

ف����رق, ���ص��ت��ت, ب����دد, ���ص��رد, بلبل
�صعث, بعرث

جمع, األف, وفق, قرن, مللم, 
مل

اختالط, بلبلة ا���ص��ط��راب,  قلق, 
ت�صو�س

اأم�����ن, اط��م��ئ��ن��ان, ���ص��الم, 
هدوء, �صكينة

ا�صرتط, بلع ابتلع,  زرد,  �صرط, 
ازدرد, ازدرم, لهم, التهم

تقياأ, قاء, ا�صتفرغ, تهوع
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
اأ���ص��ن, �صاب, اأدرك, احتلم, �صببلغ ع��م��ر, ه���رم, 

�صاخ, كرب
اإىل, بلغ انتهى  و���ص��ل,  اأدرك, 

تناهى
افتتح,  ���ص��رع,  ب���داأ,  اب��ت��داأ, 

ا�صتاأنف
خ��رب, بلغ اأع��ل��ن,  روى,  ح���دث, 

عرف, حكى
�صمت, �صكت, خر�س, وجم, 

اأطرق, اأن�صت
ت���وع���ك, اع���ت���الل, و���ص��ب, �صفاء, برء, بل, بلولبلل

مر�س, �صقم, داء
حمق, طي�س, جهل, حماقة, بله

غباء, غباوة, بالهة, غفلة
تعقل,  حلم,  رزان��ة,  ر�صانة, 

ذكاء
حليمة, عاقلة, ذكية, فطنة, خرقاء, حمقاء, رعناءبلهاء

ر�صينة.
حت���ري���ر, اإط�����الق, اإخ����الء, اأ�صر, قيد, تكبيل وت�صفيدتقييد

�صبيل, ت�صريح
ت��ع��اظ��م, ت�����ص��ام��خ, ت��ع��اىل, تكابر

تكرب, تعجرف, تغطر�س
امتهن,  �صغر,  ح��ق��ر,  ذل, 

خ�صع
ت�صافر, تكاتف ت��ع��اون,  ت��ع��ا���ص��د, 

ت�صامن
ت��ق��اع�����س, ت���خ���اذل, ت��ن��اب��ذ, 

تعار�س, تفارق
قلة, تراجع, ت�صاوؤل, تنازلتزايد, ازدياد, كرثةتكاثر
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
ت���واين, تكا�صل ك�����ص��ل,  وين,  ف���رت, 

ت��ق��اع�����س, ت��ب��اط��اأ, ت��راخ��ي, 
اأهمل

اجتهد, كد, جد, اهتم

تواكل, تكا�صل تثاقل,  فتور,  ك�صل, 
تقاع�س,  اإه���م���ال,  اإب���ط���اء, 

تراخ

اجتهاد, كد, جد, اهتمام

حتمل, تكبد كابد,  قا�صى,  عانى, 
تكلف,  جت�صم,  تعذب,  تاأمل, 

ذاق

ارتاح, ان�صرح, انفرج, �صعد, 
اطماأ,, طرب

خيالء, تكرب تيه,  ك��ربي��اء,  ك��رب, 
غطرفة,  ع��ج��رف��ة,  عظمة, 
غ���ط���ر����ص���ة, ع���ج���ب, زه����و, 

غرور, جترب

ت���وا����ص���ع, ت���ذل���ل, م��ه��ان��ة, 
خ�صوع, اإذعان

تاه, اختال, تبخرت, تعجرف, تكرب
ت��ب��اه��ي, جت���رب, ت��غ��ط��ر���س, 

عال, ت�صامخ 

ت���وا����ص���ع, اأذع�������ن, ت��ذل��ل, 
ا�صتكان, خ�صع

ت�صريح, تقييد, ت�صفيد, ربط, اإغاللتكبيل اإط����الق,  حت��ري��ر, 
اإخالء, �صبيل

ملز, ثلب تعبري,  �صتم,  �صب,  ذم, 
همز, قدح, طعن, ت�صنيع

م��ك��رم��ة, م��دي��ح, م��ف��ري��ظ, 
اإجالل, مدح, تكرمي
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
ذم, �صب, عاب, �صتم, عري, ثلب

انتقد, حلا, قذف, ملز,  لم, 
همز, قدح, طعن

اأك��رم, احرتم,  م��دح, حمد, 
وقر, اأجل, بجل

ج��م��اع��ة, ح�����زب, ط��ائ��ف��ة, ثلة
ف����رق����ة, ع�������ص���ب���ة, ره����ط, 
جم��م��وع��ة, ف��ري��ق, ك��وك��ب��ة, 

قوم, ف�صيلة, ع�صابة

قلة, بع�س, قليل, جزء

ثقب, ثلم خ���رق,  ف��رج��ة,  ثلمة, 
ثغرة, �صق

الت�صاق,  التحام,  ان�صمام, 
التزاق

ثقب, خرق, خرم, نقر, �صق, ثلم
فلق, �صج

حلم, �صم, ل�صق, لزق

ثلم, فرجة, ثغرة, �صق, خل, ثلمة
ثقب, خرق, فتحة, ثغرة

الت�صاق,  التحام,  ان�صمام, 
اندماج

عائد, ثمرة  ط��ائ��ل,  نفع,  ف��ائ��دة, 
منفعة

�صرر, م�صرة, اأذية, �صوء

بخ�س, زهيدنفي�س, غال, قيمثمني
ح��ن��ى, ل���وى, ع��ط��ف, عقف, ثنى

قو�س, حدب, طوى
ن��ظ��م, �صوى,  اأ���ص��ل��ح,  ق���وم, 

�صدد
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
نهى, زجر, ردع, �صرف عن, ثنى

نحى
�صمح, اأباح, اأجاز, اأحل, �صوغ

ت��رح, جوى �صجن,  �صجو,  ح��زن, 
كمد, كاآبة

فرح, �صعادة, بهجة, �صرور

م���ودة, جوى ح���ب,  ود,  حم��ب��ة,   
ع�صق,  ه��وى,  وداد,  غ���رام, 
لوعة,  ول��وع,  �صبابة,  هيام, 

ولع

كره, بغ�س, قلى, مقت

مقني, نازل, �صاكن, حال اأفاق, رحالة, م�صافرجواب
كرمي, �صخي, وهاب, معطاء, جواد

وهوب
�صحيح,  ح��ري�����س,  ب��خ��ي��ل, 

مم�صك, مقرت
زين, جود  حمل,  ح�صن,  اأط���اب, 

طيب
قبح, ب�صع, �صنع, اأرداأ, اأف�صد

ندى, جود اأريحية,  �صخاء,  كرم, 
بذل, عطاء

تقتري,  �صح,  ح��ر���س,  بخل, 
اإم�صاك

�صالل, انحراف, جنوح�صواب, �صداد, اإ�صابةجودة
عدل, اإن�صاف, ق�صط, رحمةاإجحاف, طغيان, غ�صمجور
اأح��ل, جوز �صمح,  اأج����از,  اأب����اح, 

حلل, رخ�س, اأذن, �صوغ
منع, ردع, حرم, زجر
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
ا�صتوطن, نزل, حل, ثوى جال, طاف, طوف, جتولجول

�صفر, ارحتال, رحيل وجتول, جولن
طواف, �صياحة

ا�صتيطان, نزول, اإقامة, ثواء

اأ�صود, اأدهم, اأطل�س, فاحم, جون
حالك

مبي�س,  م�����ص��رق,  اأب��ي�����س, 
لمع, بهي

خارج, ظاهر, ق�صرةلباب, �صميم, لب, زبدةجوهر
ماهر, اأريب, نحرير, خبري, حاذق

قدر, بارع
اأحمق, اأخرق, غبي, جاهل

بارد, �صرد, قار�صخن, �صخني, حام, �صاخنحار
انتبه, حتري, احتار, ارتبكحار ع��زم,  �صمم,  اأدرك, 

وعى
ق��ات��ل, ع���ارك, واق���ع, ق��ارع, حارب

نازل, �صارع, ناو�س
�صامل, ا�صت�صلم, هادن, هامد

�����ص����ارق, ل�������س, خم��ت��ل�����س, ناطور, خفري, حام, حافظحار�س
�صالب, ن�صال

نال, اكت�صب, اأحرز, اأ�صاب, حاز
ظفر, امتلك, ملك

اأ�صاع, فقد, خ�صر, بذر

عاجز, مرتد, جزوع, هياب, قوي, �صديد, �صارمحازم
خوار
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
طوق, اكتنف, ح�صر, �صيج, حا�صر

اأحاق
اأطلق, اأو�صع, اأف�صح

اأث�������ر, ن��ت��ي��ج��ة, ح�����ص��ي��ل��ة, حا�صل
حم�صلة, خال�صة

بداية, اأول, افتتاح, ا�صتهالل

ك�صاد, عقم, بورغلة, ناجت, نتاج, دخلحا�صل
متحري, مرتبك, مرتددمتاأهب, م�صتعد, مهياأحا�صر
مثبط, معوق, رادع, خميب�صبب, داع, باعث, دافعحافز
خمتل�س, ل�س, �صارق, ن�صال, حار�س, خفري, اأمني, رقيبحافظ

�صالب
لزم, حافظ داوم,  واظ���ب,  ث��اب��ر, 

لزم
اأهم, ا�صتهرت, تريث, توانى, 

تخاذل
اأبطاأ, تريث, تاأنى, متهلاأ�صرع, عجل, ن�صط, �صارعخف
زاد, منا, تكاثر, تزايد�صوؤل, نق�س, تناق�سخف

اأب��اح��ي��ة, خجل, حياء, خفرخفارة �صفاقة,  وق��اح��ة, 
تهتك, خالعة

رقة, خفة ر�صاقة,  لباقة,  ظرف, 
لطف

اإره���اق,  خ�صونة,  ف��ظ��اظ��ة, 
ثقل, غلظ

طي�س, خفة حمق,  نزق,  �صفاهة, 
حماقة, رعونة, غباء

وقار, حلم, رزانة, ح�صافة
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
خفة 
الروح

ب�����ص��ا���ص��ة, دم���اث���ة, ظ��راف��ة, 
ه�صا�صة, لطافة

اكفهرار, عبو�س كلوح, وجوم

ازده��ر, �صكن, هداأ, �صكت, خبا, فرتخفت توهج,  توقد,  ع��ال, 
دوى

خجل, حياء, خزي, خفارة, خفر
ا�صتحياء

اإب��اح��ي��ة,  �صفاقة,  وق��اح��ة, 
خالعة, جمون, تهتك

اعتدى, تعدى, اآذى, اأ�صاءحر�س, راقب, رقب, حفظخفر
رفاهية, خف�س ث��روة,  ي�صار,  غنى, 

رفاهة,  رخ��اء,  نعمة,  ث��راء, 
�صة

�صظف, اإمالق, اإع�صار, فقر, 
احتياج

زاد, اأمنى, اأكرثخف, اأنق�س, نق�س, قللخف�س
حت���رك, اه��ت��ز, رج, رج��ف, خفق

ارجتف
مكن,  ث��ب��ت,  ت��وق��ف,  �صكن, 

منت
�صكون, هدوء, اطمئنان, خبووجيب وا�صطراب, ارجتاجخفقان
اختفى, ا�صترت, توارى,غاب, خفي

ت�صرت
ظهر, بدا, بان, �صرح, جتلى

م�صبة, دنية ���ص��وءة,  �صنار,  ع��ار, 
عيب, منق�صة

اإباء, ترفع, وقار, تاأبه, تعظم
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
خاتل, دهى داه���ن,  غ�س,  خ��دع, 

مكر
�صادق, وفى, اأخل�س, نزه

عرى, اعرتى, اأمل, حل, رزاأ, دهى
حلق, ناب, غ�صي, طرق

زال, ذهب, احمى, اأعر�س, 
انق�صى

ذكاء, فطنة, فهم, ح�صافة, دهاء
ر�صانة

جهل, غباء, حمق, رعونة

خ��������داع, م���ك���ي���دة, ح��ي��ل��ة, دهاء
د���ص��ي�����ص��ة, م��ك��ر, اح��ت��ي��ال, 

خمادعة, غ�س

�صدق, وفاء, اإخال�س واأمان, 
نزاهة

حت��ري, ���ص��ده, ذه��ل, عجب, ده�س
ان�صده

اأدرك,  اأي��ق��ن,  درى,  ع��ل��م, 
تعود

تعود, علم, دراية, اعتيادعجب, غرابة, روعة, ذهوبده�صة
ع���رى, ده���ى, اع���رتى, اأمل, دهم

ناب, غ�صي
ان��دث��ر,  ف��ن��ي,  ذه���ب,  زال, 

انقر�س
ط��راأ, دهم داه��م,  فاجاأ,  باغت, 

فجاأ
اأعر�س,  فني,  ذه��ب,  زال, 

انق�صى
�صفلة, دهماء غوغاء,  رعاع,  همج, 

عامة
خ������رية, ����ص���ف���وة, اأخ����ي����ار, 

اأ�صفياء, زبدة
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
كهبة, دهمة ا�����ص����وداد,  ����ص���وداء, 

فحومة, دعجة, دجنة
ب��ي��ا���س, اإ�����ص����راق, اإن�����ارة, 

�صياء, ملعان
اأم�صك, التقط, لقط, تناولاأ�صقط, اأوقع, اأردى, اأهوىدهور
خ�صار, رطوبة, اإوراقيبا�س, وهن ذبول
ح���ي, ع��ائ�����س, ب���اق, خملد, قتيل, مقتولذبيح

دائم
ث�����اأر, وت����ر, ح��ق��د, ع����داوة, ذحل

�صغينة,  �صحناء,  بغ�صاء, 
�صغناء

عفو, �صفح, غفران, اغتفار, 
حب, ود

انبلج, ذر اأ���ص��رق,  ب���زغ,  ط��ل��ع, 
نم

غاب وغار, اأعتم, اأفل

ر�س, ذر نرث,  فرق,  بدد,  بعرث, 
ثر

جمع, �صم, كتل, وحد

اأب��دع, خلق, اأوج��د, اأح��دث, ذراأ
اأن�������ص���اأ, ب�����راأ, ف��ط��ر, ك���ون, 

اأبتدع, ابتكر

امتثل,  تاأ�صى,  احتذى,  قلد, 
حذا

لعثمة, ف�صاحة, ذلقة, بالغة, بيانذرابة عجمة,  لكنه,  ع��ي, 
ترد, ح�صر



فيافي الفقرات الثقافية1496

الأ�شداداملرادفاتالكلمة
اأره��ف, ذرب ح��دد, اأح��د, �صحذ, 

�صن
فلل, فل, ك�صر, ثلم

ف�صيح, بليغ, ل�صن, م�صقع, ذرب
مفوه

متلعثم,  اأعجم,  األكن,  عيي, 
مرتدد

�صفك, ذرف اأ�صال,  �صب,  �صكب, 
اأهرق, اأراق, �صفح, اأجرى

حب�س, منع, اأوقف, كبح

اأع��ل��ى, راأ�����س, ه��ام��ة, قمة, ذروة
قلة, قنة

ح�صي�س, �صفل, درك, قعر, 
اأ�صفل

غروب, غياب, اأفول, اأ�صيل�صروق, طلوع, بزوغذرور
عقم, عقر, حملن�صل, �صاللة, خلفذرية
�صائ�س, قائد, مدبر, حاكم, راع

و�صي, م�صوؤول
م�صتكني,  ذاع����ن,  خ��ا���ص��ع, 

ذليل, و�صيع
لين, لطف, جامل, ت�صاهل, راعي

ت�صامح
ق�صا, ظلم, جار, بغى

متق�صف, تائق, رغبوب, طامع, م�صتهراغب م��ع��ر���س,  زاه����د, 
متخل عن

�صفق راأف ب�  ل�,  رثى  ل�,  رق  عطف, 
على, رحم, حن على, اأ�صفق 

على, حدب على

ا�صتبد,  ج���ار,  ق�صا,  ظ��ل��م, 
اأجحف, بغى
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
حنان, راأفة رق��ة,  �صفقة,  رحمة, 

رف��ق, حتنان,  م��ودة,  حمبة, 
حنو, عطف, حتنن, تعطف

ب��غ��ي, ظ��ل��م, ق�����ص��وة, ج��ور, 
اإجحاف

اأبي, راف�س اآب,  معرت�س,  ممتنع, 
عا�س

قابل, را�س, موافق, خا�صع, 
مذعن

فارق, تخلى عن, ترك�صاحب, ا�صطحب, واكبرافق
اأبهج, راق  اأج���ذل,  �صر,  اأف���رح, 

اأعجب
اأحزن, غم, اأ�صاء, اأمل

رق���ب, ر���ص��د ح��ر���س, خفر, راقب
حفظ, رعى, حافظ

اأ�صاء,  اآذى,  تعدى,  اعتدى, 
اأ�صر

ممدد, راقد م�صطجع,  م�صتلق, 
هاجع, نائم

م�صهد, �صاهر, واع, متيقظ, 
يقظ

�صذي, عطر, اأرجاآجن, اآ�صن, فا�صدراكد
رجا, رام ابتغى,  التم�س,  طلب, 

اأراد
اأحجم, امتنع, انزجر, كف

ذم, تعيري, تنق�س, اغتياب, زري
ت�صنيع, تنديد

تعظيم,  ت��ف��ري��ظ,  م���دي���ح, 
تكرمي, احرتام

خ�����ص��وع, ان��ق��ي��اد, ر���ص��وخ, �صيادة, رئا�صة, قيادة, اإمامةزعامة
امتثال, تدلل
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
اأراح, اأفرح, األهى, فرج عن, اأزعج, اأ�صجر, �صايقزعج

هداأ, اأطرب
ثبت, ر�صخ, وطد, اأيد, دعم, حرك, هز, قلقل, زلزل, تلتلزعزع

منت, ركز
تاأكيد, ت�صديق, يقني, تثبيتظن, توهم, تخمني, تقديرزعم

اإف���ك, زعم  ب��اط��ل,  زور,  ك���ذب, 
تلفيق, فرية

�صدق, اإخال�س, وفاء, اأمانة

خمن, زعم ت��وه��م,  ظ��ن,  ح�صب, 
خال, ت�صور

تيقن, تاأكد, علم, درى, ثبت 
له

خ�����ص��ع, ت���ذل���ل, ا���ص��ت��ك��ان, راأ�س, قاد, �صاد, تزعمزعم
اأذعن, ر�صخ

حقري, ذليل, مذعن, خا�صع�صيد, رئي�س, نقيب, اإمامزعيم
معتد, موؤذ, �صار, م�صيءكفيل, �صمني, كافل, �صامنزعيم
�صكت, �صمت, خر�س, وجم�صوت, �صاح, �صاتزغرد
مكيدة, زغل م��ذق,  خ��داع,  غ�س, 

حيلة, دهاء
ا���ص��ت��ق��ام��ة, ���ص��دق, اأم��ان��ة, 

اإخال�س, وفاء
اأخاذ, فاتن, �صاحر, جذاب, �صاب

خالب, مغر, اآ�صر
�صنيع,  دميم,  كريه,  قبيح, 

ب�صع
قليل, نزر, �صئيل, �صحيح�صاف, وافر, م�صهب�صابغ
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
ا���ص��ت�����ص��ل��م, خ�����ص��ر, اأخ��ف��ق, غالب, ناف�س, بارى, زاحم�صابق

انهزم, انغلب
باذ, �صابق بارز,  متجاوز,  متقدم, 

مربز
م��ت��اأخ��ر, خ��ا���ص��ر, خم��ف��ق, 

منهزم, متغلب
بخل, �صح, تقتري, اإم�صاكف�صل, نعمة, كرم�صابقة
م�صفر, حاجز, فا�صل, �صد, حجاب�صاتر م��ظ��ه��ر,  ك��ا���ص��ف, 

معلن, مو�صح
حاور, �صاجل ناق�س,  ج��ادل,  ح��اج, 

ناظر
واءم,  م��اث��ل,  اي����د,  واف����ق, 

�صاكل
�صكن, جتول, تنقل, ترحل, طوف�صاح اأق���ام,  لبث,  ت��وط��ن, 

ا�صتقر
اأخاذ, فاتن, جذاب, خالب, �صاحر

مغر, بديع, رائع
�صنيع,  كريه,  دميم,  قبيح, 

ب�صع
قريبو دان, جماورعميق, �صحيق, بعيد, ق�صي�صاحق
عام, طفا, �صبحغا�س, غط�س, انغم�س�صاخ
جتبري, اإحلام, و�صل, �صم�صق, ك�صر�صجة
انتهى, زال, م�صى, اأعر�سن�صب, ن�صاأ, حدث, وقع�َصَجَر
ت�صجع, جتا�صر, اأقدم, جروؤ, �صجع

اجرتاأ
ج��نب, ت��ردد, خ��اف, توانى, 

فرق, هاب
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
حر�س, جراأ وج�صر, حم�س, �صجع

حفز, ا�صتحث
جنب, ردد, خوف, هيب

اأ���ص��ى, �صجى, �صجن غ���م,  ح���زن, 
ك��م��د, ك���اآب���ة, ج���زع, ج��وى, 

كرب, كربة

بهجة,  ابتهاج,  �صرور,  فرح, 
غبطة, �صعادة

اأ�صعد, �صاء, اأحزن, اأ�صجن�صجن اأب��ه��ج,  اأ���ص��ر,  اأف���رح, 
اأِرح, اأطرب

حزن, اغتم, �صجي, اكرتب, �صجن
كمد, اكتاأب

ف���رح, ���ص��ر, اب��ت��ه��ج, ارت���اح, 
ان�صرح

اكتاأب, �صجن انغم,  �صجي,  حزن, 
اغتم, كمد

ف���رح, ���ص��ر, اب��ت��ه��ج, ط��رب, 
اغتبط, �صعد

ح����زن, غ���م, ك����رب, ك��رب��ة, �صجو
�صجن, كمد, كاآبة

هناء,  �صعادة,  �صرور,  فرح, 
ان�صراح

فرح, مغتبط, �صعيد, هانئ, حزين, �صاجن, كثيب, كامد�صجي
من�صرح, طرب

تكدر, �صجي �صجن,  اغتم,  ح��زن, 
اكتاأب, ابتاأ�س

ان�صرح,  ط��رب  ���ص��ر,  ف���رح, 
�صعد, اغتبط

ج���زع, خ���وف, ف���رق, ج��نب, حلم, اأناة, جتلد�صرب
ا�صطراب
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
احتمل, �صرب جلد,  جتلد,  حتمل, 

اأطاق, ت�صرب, ا�صطرب
جزع, خاف, فرق, ا�صطرب, 

جنب
ج���زع, ج��نب, خ���اف, ارت���اع, جلد, حلم, احتمل, حتمل�صرب 

فرق
ح���ب, ه��ي��ام, غ����رام, ه��وى, �صبوة

�صغف, كلف, ع�صق, �صبابة
اجتواء,  مقت,  بغ�س,  ك��ره, 

قلي
ب�صعة, قبيحة, �صنيعة, دميمةح�صناء, مليحة, جميلة�صبوحة
ج��زع, ج��زوع, ف��رق, هياب, �صابر, متحمل, جلد, جلود�صبور

خائف, جبان
م�صن, �صاب, فتى, نا�صئ, يافع, غر�صبي ك��ب��ري,  ه���رم,  �صيخ, 

كهل
ن����ه����م����ار, ه����م����ر, ه���ط���ل, �صبيب 

ان�صباب, ان�صكاب
توقف, انحبا�س, كف, امتناع

علقم, مر, حنظلع�صل, �صهد, اأري�صبيب
�صيخة, هرمة, هردبة, كهلة, فتاة, بنت�صبية

م�صنة
بديع, �صبيح مليح,  ح�صن,  جميل, 

�صوي
ب�صع, دميم, �صنيع, قبيح
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
فلق, �صبيحة فجر,  اإ�صباح,  �صباح, 

بكرة
ليل,  اأ�صيل,  ع�صر,  م�صاء, 

م�صاء
ي��ق��ن, ث��ب��ت, حت��ق��ق, ح��ق, �صح

�صدق
اأوقف, اأبطل, منع, عطل

اأهمل, اأعر�س عن, ا�صتهرتاكرتث, اهتم, باىلعباأ
توانى, تاأخر, تردد, تقاع�سجهز, اأعد, هياأعباأ
اأت��رع, عباأ م��الأ, ح�صا,  اخ��ت��زن, 

اأفعم
فرغ, اأفرغ, اأخلى, اأ�صعر

تهتك, خالعة, عهر, فجور, ن�صك, تعبد, اعتكافعبادة
ف�صق

���ص��م��ن, ج�����ص��ام��ة, ب���دان���ة, عبالة
�صخامة

نحافة, �صمور, �صعف, نحول 
رهافة

م����زح, ه����زل, ل��ع��ب, جم��ن, عبث 
مرح, دعب

ج������د, رزان����������ة, ر����ص���ان���ة, 
ح�صافة, تعقل

كرب, عظم, فخم, اأكرماحتقر, ازدرى, امتهن, هونعبث
ج��دوى, عبثا دون  باطال,  �صدى, 

بال فائدة
مفيد, جمد

حر, �صيدرقيق, مملوك, قني, قنعبد
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
م����رتو, م��ت��ب��اط��ئ, م����رتدد, جمازفخماطر

متقاع�س
حذر, خمافة اتقاء,  خ�صية,  خوف, 

احرتا�س, حيطة
ارتياح, اطمئنان, اأمان

كفر, اإحلاد, زندقةزهد, ورع, تقوىخمافة
تاأكيد, تثبيت, تاأييدظن, ح�صبان, تخمني, تقديرخمالة
للع�صرة, خمالط حم��ب  اجتماعي, 

كثري الختالط
وح�صي, �صار, جاف, منعزل, 

انفرادي
م����ع����ا�����ص����رة, م�����ص��اح��ب��ة, خمالطة

معاي�صة, جماورة
خ�صومة,  تباغ�س,  ع��داوة, 

تناحر
ح�صيف, خمطئ, مذنبخمالف �صديد,  م�صيب, 

برئ
مناق�س, خمالف خمتلف,  مغاير, 

مواجه, مباين, معاك�س
م�����ص��اب��ه, مم���اث���ل, م���وؤي���د, 

منا�صر, موافق
اإخ�������الل, خ�����رق, ع�����ص��ي��ا, خمالفة

انتهاك
تاأييد,  حم��اك��اة,  م�صابهة, 

منا�صرة, موافقة
وا�صح, معلن, ظاهرخمفي, م�صتورخمباأ
مادح, مقرظ, مكرموا�س, منامخمرب
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
معلن, دفني, مكتوم, م�صتور, مكنونخمبوء م��ك�����ص��وف,  ظ���اه���ر, 

وا�صح
مم�صو�س, خمبول معتوه,  جم��ن��ون, 

اأبلة
عاقل, فطن, لبيب, ر�صني

راحل, مدبر, معر�س, ذاهباآت, قادممقبل
منبو�س, حمفورملحود, مدفونمقبور
���ص��غ��ي��ن��ة, ح��ق��د, ك��راه��ي��ة, مقت

بغ�س, قلى
م�صافاة,  حمبة,  ود,  ح��ب, 

ع�صق
اأح��ب, اأبغ�س, حقد, كره, قلىمقت علق,  �صافى,  خالل, 

ود
ع���اق���ب���ة, ان���ت���ه���اء, خ��ت��ام, اأول, فاحتة, بدايةمقتبل

خامتة, نهاية
�صلم, هدنة, هدوءمعركة, قتال, عراك, حربمقتتل
معوز, مملق, فقريمو�صر, غني, ثريمقتدر
ب��خ��ي��ل, ���ص��ح��ي��ح, ���ص��ن��ني, مقرت

مم�صك
مبذر, م�صرف, مبدد, كرمي

طاهر, عفيف, نزيهمرتكب, مذنبمقرتف
م�صامح, غافر, �صافحمنتقممقت�س
حقارة, �صفول, ات�صاعقدر, منزلة, مكانةمقدار
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
�صديد, مقدام بطل,  با�صل,  �صجاع, 

كمي
جبان,  �صعيف,  متقاع�س, 

متخاذل
مق�صي, مقدر مفرو�س,  مكتوب, 

مربم
خمري, تخيريي

عجز, تق�صري, �صعف, خورطاقة, قدرة, ا�صتطاعة, و�صعمقدرة
خامتة, نهاية, عاقبة, ماآلطليعة, بداية, تقدمي, مطلعمقدمة
عائق, حائل, رادع, مانعذريعة, حجة, مربر, تربيرمقدمة
م��ن��ب��وذ, م����رتوك, م��ط��روح, مقذوف

ملقى
مقرب, دان, مثبت

كتم, اأف�صى, باح ب�, اأباح, اأبرزمن ب� �صرت,  اأخفى,  اأ�صمر, 
كن

ت 
ب�صره

اأ�صاع,  اأعلن,  اأظهر,  اأب��دى, 
اأذاع

اأخفى, كتم, �صرت, اأ�صمر

انخف�س, نزل, وطئعال, �صما, ارتفعمنا
قل, نزر, تراجعكرث, وفر, غزر, فا�س, زادمنا
بداأ, �صرع, طفق, انت�صبو�صل, بلغ, اأدركمنى
ذبل, انتهى, اأكملنبت, ظهرمنا
جدب, قحط, حملبركة, منو, غزارة, خ�صبمناء
مكرم, مادح, مقرظمنام, وا�س, �صاعمنال
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
قطب, منر ك��ل��ح,  ج��ه��م,  عب�س, 

اكفهر
ان�صرح, ارتاح, تهلل, طرب, 

ب�صر
كذب, اختلق, افرتى, ابتدع, منق

لفق
�صدق, اأمن, اأخل�س, نزه

و�صى, منق دب��ج,  زخ��رف, رق�س, 
طرز

قبح, �صنع, ب�صع

م�صيبة, نائبة, داهية, ملمة, واقعة
كارثة, خطب, نكبة, �صراء

م�صرة, هناءة, فرح

اأ�صطوري, مادي, ملمو�سواقعي روح���ي,  داخ��ل��ي, 
خيايل

قاعد, ما�س, جال�سقائم, ناه�سواقف
خالف, عار�س, ناق�سما�صي, �صاير, �صاحبواكب
ممتهن, ذليل, حقريحاكم, �صلطان, ملكوال
اأخ��ل�����س ل����, ����ص���دق, وف���ى, واىل

اأطاع, �صادق
رف�س,  اأب��ى,  عار�س,  اأف��ك, 

كذب
حار, ا�صتغرب, انده�ساعتاد, داأب علىوايل
�صرح, اأمن, �صدقخادع, ماكروال�س
م�صتقيم, �صادق, اأمني, نزيهكذاب, اأفاكوال�س
م�صتقيم, نزيه, �صادق, اأمنيكذاب, اأفاك, خراطوالع 
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الأ�شداداملرادفاتالكلمة
كاره, مبغ�س, ماقت, قالحمب, عا�صق, �صب, كلفواله
م�صتهام, وامق ع��ا���ص��ق,  حم���ب, 

مغرم, متيم
كاره, مبغ�س, قال, ماقت

مرتاح, من�صرح, طرب, اآمنتعب, واهن, منهوك, مرهق وان
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اخلامتة

- ن�صاأل اهلل ح�صنها -
عندما يبداأ املرء يف اأمٍر ما قد يعرتيه من ال�صكوك واملثبطات, ما 

يجعله رمبا يثني العزم عما اأراد ال�صعي له.
ا,  وهذا الأمر ح�صل معي عند �صروعي يف هذا الكتاب خ�صو�صً
و�صائر احلقيبة عموًما, بل اأ�صبح يناوبني با�صتمرار, وكنت اأحتاج اإىل 
م�صكنات تخفف علّي هذا الأمل, ومل اأجد م�صكًنا اأقوى من روؤيتي خلامتة 
هذا الكتاب؛ لأن املثبطات واملحبطات قد يئ�صت من تكرار املحاولت, 

ا اأ�صيبت بالإحباط املزمن, والتثبيط املطبق. بل حتى هي اأي�صً
ومن هنا, اأر�صل ر�صائلي اإىل كل القراء واملهتمني لأقول: 

)ُبِذل يف هذا الكتاب من اجلهد الكثري, واأ�صيف اإليه من الكنوز 
ال�صيء الثمني, ونقح من ال�صوائب حتى اأ�صبح كاملاء الزلل, فال تفّوتوا 
على اأنف�صكم ومن حتت اأيديكم من الطالب ال�صتفادة من هذا الكتاب, 
بل اجعلوا له ن�صيًبا وافًرا من اليوم املدر�صي يروي ظماأ الطالب, وينع�س 

عقولهم, ويجدد �صلوكهم(.
ول اأدعي الكمال ول التمام, بل اأعرتف بالنق�س والتق�صري, فكل 
بني اآدم خطاء, فاإن اأ�صبت فمن اهلل وحده ل �صريك له, واإن كان من 
زلل فهو من نف�صي وال�صيطان, مع الوعد بالتجديد والتغيري يف طبعات 
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هذا الكتاب القادمة - باإذن اهلل - اإن كتب اهلل لنا البقاء اإىل حينه.
ول اأجد اأجمل ما اأختم به هذا الكتاب اإل عبارات احلمد والثناء 
هلل - عز وجل -؛ فهو امل�صتحق للحمد والثناء واملجد, اأحق ما قال العبد, 

وكلنا لك عبد.
واحلمد هلل رب العاملني.

www.alukah.net
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الـمحتـوى

745 ال�مقدم�ة 

747 األفاظ منهي عنها ف�ي ال�ص�رع 

767 اأحاديث منت�صرة ينبغي احلذر منها 

811 الريا�صة للجميع 

831 معامل م��ن ال�ع��ال�م  

889 وتلك الأيام نداولها بني النا�س 

905 اأفكار �صغرية حلي��اة ك��برية 

925 تعرف على الغذاء ال�صحي واملنا�صب 

955 اأ�صراط ال�صاعة 

985 ب�ن��اء ال��ذات 

1021 م�عل�وم��ات 

1047 غزوات وحروب ومعارك 

1087 ل�م�اذا؟ وكي��ف؟ 

1135 اأروع ال�م�صابقات 

1201 كفى باملوت واعًظا 
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1239 اأمث�ال يف اأمث�ال 

1259 ما ه�و؟ وما ه�ي؟ 

1293 مقابلة مع ط��الب متم��يز 

1301 موا�صيع �صرعية 

1345 اأ�صماء ومعاٍن واألقاب 

1367 اق�������راأ 

1393 اأثب��ت ال�ع�ل��م 

1409 الزاد يف ال�مو�صوعات املختلفة 

1483 ال�مرادفات والأ�صداد 

www.alukah.net
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